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 بلوط   

 shahtutنویسنده:راز.س  )شاهتوت(  

 داستان روایت زندگی دو شخصیت اصلی خواهد بود.  

 شخصیت ها خاکستری و عادی هستند لطفا قضاوت نفرمایید.  

داستان روایت بازی های تجارت هست. اصطالحات در پایان هر پست و پست  

 بعدی توضیح داده خواهند شد و در پایان در فایل پی دی اف ضمیمه خواهند شد.  

توصیه می شود از اصطالحات و حرکات به کار رفته تجاری در داستان، به هیچ  

ن این روشها پای  وجه استفاده نشود. عواقب و پیامدهای حاصل از بکار برد

 نویسنده نخواهد بود. 

 داستان در وبالگم استارت خورده و در صورت کپی برداری پیگرد قانونی دارد. 

فارغ التحصیل دانشگاه هنرهای زیبای پاریس هستم. تصمیم داشتم پاریس    -

 بمونم، متوجه هستین که اونجا شرایط برای یه هنرمند خیلی بهتره.  

شق را درون بستنی فرو برد و بی توجه به صحبت های  سرش را تکان داد و قا

 او، خط بعدی را کشید تا خانه ی فرضی اش کامل شود. 

ولی بخاطر بیماری مادرم برگشتم، نقاشی میکنم. ویلون و پیانو رو به صورت    -

حرفه ای می نوازم. به اسب سواری عالقه دارم و چند باری تو مسابقات بزرگ  

یه آموزشگاه موسیقی دارم که گاهی خودمم توش   اسب سواری شرکت کردم.

تدریس میکنم. توی پاریس با دوستامم یه گروه موسیقی داریم که هر وقت نیاز  

 باشه بهشون ملحق میشم.

برای خانه ساخته شده روی تنه ی بستنی، پنجره کشید. همانند کودکی هایش  

 چهارخانه اش کرد. 
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ست. به نظر پدرم باید آموزشگاه و بزارم  برادرم ازدواج کرده و مقیم ایران نی  -

کنار و توی کار بهش کمک کنم اما می دونین که روحیه هنرمند به این چیزا نمی  

 خوره. 

نوک قاشق را به سقف سه ضلعی خانه کشید و به دودکش کوچکش خیره شد.  

 بستنی آب شده باعث شد به سرعت جای خالی دودکش با بستنی پر شود.  

 شما چی؟   -

و بود. گفته بود شما... با ُکندی سر برداشت و به دختر پیش رویش خیره شد.  با ا

نامش را گفته بود. کمی فکر کرد. گفته بود نگار... پدرش گفته بود دختر خانواده  

َمهد؛ پس نامش نگار َمهد بود. قاشق را درون گیالس پایه دار بستنی رها کرد و  

گرفت و به چشمان آبی رنگ که با   روی مبل راحتی جا به جا شد. سرش را باال

موهای طالیی همخوانی داشت خیره شد. لبی تر کرد. در برابر تمام این توانایی ها  

که خانم نگار َمهد برایش ردیف کرده بود احساس پوچی، می کرد. او نه توانایی  

های فوق العاده ای داشت که به رخ بکشد و نه حوصله ای برای حرف زدن  

 داد این قرار را سریع به پایان برساند و از هتل خارج شود.   داشت. ترجیح می

نفس عمیقی کشید و با لبخندی که روی لبهایش نشاند که بیشتر به نیشخندی  

شبیه می ماند که پسر بچه ای بعد از خرابکاری می زند، گفت: من هم کار  

 خانوادگیمون و ادامه میدم. 

لبخندی اکتفا خواهد کرد؛ دختر   برعکس انتظارش که فکر می کرد نگار مهد به

 خود را با هیجان جلو کشید و گفت: اینکه خیلی خوبه.  

لبخند روی لبهایش ماسید. واقعا؟ به نظر نگار مهد او کار خیلی خوبی انجام می  

 داد.  

دختر هیجان زده ادامه داد: می تونید به پدر من هم کمک کنید، الزم نیست منم  

 آموزشگاه و تعطیل کنم. 
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وحشت عقب کشید و به پشتی مبل برخورد کرد. این دختر خوفناک ترین  با 

شخصی بود که تا به حال فرصت آشنایی با او را یافته بود. چند لحظه ای طول  

کشید تا خود را جمع و جور کند. باید چیزی می گفت. کمی فکر کرد و گفت: من  

 ساکن ایران نیستم. 

نیدین میگن دوری و دوستی. هر از  با لبخند ملیحی گفت: چه اشکالی داره. ش

 گاهی شما میاین ایران، هر از گاهی هم من میام پیش شما.  

چشمانش در کاسه گرد شد. این دیگر که بود... باید هر چه سریعتر دست به کار  

می شد و می زد به چاک؛ می ترسید اگر لحظاتی دیگر درنگ کند این دختر صیغه  

چرخاند و نگاهی به ساعتش انداخت و با    عقد را هم جاری کند. مچ دستش را

حالتی وحشت زده سر بلند کرد و به صورت دختر خیره شد: وای... من خیلی  

عذر می خوام یه قرار مالقات کاری دارم باید حتما به این قرار مالقات برسم.  

 متاسفم که باید تنهاتون بزارم اما این قرار خیلی واجب و حیاتیه.  

 صورت شرمنده ای ادامه داد: درک که می کنید.  سرش را کج کرد و با

دختر با مهربانی گفت: البته. کار واجبه، نباید این قرارها رو از دست داد. فکر  

 کنم قرار مالقاتمون طوالنی شد. می تونیم یه روز دیگه همدیگر و ببینیم.  

هد،  هم زمان با تکان سرش به سمت باال و پایین اندیشید؛ اگر یکبار دیگر نام م

جایی به گوشش برسد مطمئنا حتی برای برداشتن کالهش هم اقدام نمی کند. مگر  

 دیوانه بود که خود را اسیر این دختر کند.  

 با لبخند شرمنده ای به حرف آمد: بله، بله. در هر حال من عذر می خوام. 

از جا بلند شد. همزمان نگار مهد هم برخاست و دستش را به سمتش دراز کرد. با  

 دید دست دختر را فشرد و از فاصله بین میز و مبل دور شد: وسیله هست؟ تر

قبل ازاینکه نگار حرفی بر زبان آورد ادامه داد: من عجله دارم در غیر این  

 صورت حتما می رسوندمتون. 
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دختر با همان مهربانی، سرش را کمی به راست کج کرد. موهای طالیی روی  

فرستاد و گفت: شما نگران من نباشید. کارتون االن  صورتش را زیر شال سبکش 

 مهم تره. 

کمی به جلو خم شد. اگر پدرش می فهمید این قرار را پیچانده است اینبار مطمئن  

نبود چه واکنشی نشان می داد اما به هیچ وجه نمی خواست تن به این خواسته ها  

 و جیم زد.    دهد. ادامه بحث با دختر را متوجه نشد چطور به پایان رساند

پشت فرمان که نشست نفس راحتی کشید. هر چند نگرانی دیگری به وجودش  

چنگ انداخت. شب باید برای پدر و مادرش پاسخی می یافت. نگاهی از آینه به  

خود انداخت و نیشخندی زد. فعال تا شب زمان زیادی داشت... ماشین را روشن  

 کرد و راه افتاد.  

در شرکت پیدایش می شد؛ پدرش در مورد نگار   شرکت نمی توانست برود. اگر

 مهد می پرسید. کمی فکر کرد و به سمت کافه رامین راند.  

 رامین فنجان چای سبز را در برابرش گذاشت و گفت: باز پیچوندی؟ 

دختره تو یه دقیقه من و می خورد. اونقدر از خودش محاسنات ردیف کرد    -

 گرخیدم.  

رد: بستنیمم کوفتم شد. پیانو و گیتار و سازدهنی و  خندید و من فنجان را به لب ب

چی و چی، حرفه ای میزنه. آموزشگاه موسیقی داره. کنسرت میزاره. از خودم  

 خجالت کشیدم. 

 مگه تو چی کم داری؟   -

 شانه باال انداخت: هیچی فقط نون خور بابامم.

 سری به تاسف تکان داد: خودت و دست کم گرفتی. 
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به سمتش خیز برداشت و خود را روی میز انداخت: رامین دستم به دامنت، بیا یه  

راهی پیدا کن من از این ماجرا جون سالم به در ببرم. تا آخر عمر غالمیت و  

 میکنم.  

 صدایش را پایین آورد: دامنم کجا بود؟ 

 پس دستم به تنبونت.    -

 اشاره ای به مشتری های کافه زد: اوهو...

ار غرید: شما دیگه رفاقت و تو حق من تموم کردین. اصال آبروی هر چی  با حال ز

 رفیقه بردین. من دارم می افتم تو دام شما عین خیالتونم نیست. 

 تا باشه از این داما... خره دارن برات زن میگیرن.   -

زن می خوام چیکار؟ دلم برای نایال لک زده. االن چهار ماهه همش دارم از    -

 پیوتر لعنتی میبینمش.  پشت این کام

 از جا بلند شد و در همان حال زیر لب گفت: خاک تو سرت. 

فنجان خالی را روی میز گذاشت و به دنبال رامین به پشت پیشخوان رفت.  

حمیدرضا، برادر دوست دختر رامین بود و تابستانش را در کافه کار می کرد،  

برگردم. نایال دیگه داره خلم   سالمی داد. پشت رامین ایستاد و گفت: رامین من باید

 میکنه.  

 برو به بابات بگو یه کاری پیش اومده باید چند روز بری. برو برگرد.   -

 چشم غره رفت: مثال ایده دادی. 

رامین فنجان قهوه را به دست حمیدرضا داد: تو که میدونی من از پس خاله بر  

 نمیام. پای من و وسط نکش. 

 آبروی هر چی رفیقه بردی.   -
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امین با جدیت به طرفش برگشت: آقاجون، تهش یه راه بیشتر نداره. برو جلوی  ر

بابات وایسا و یه کلوم بگو زن نمی خوام... یا بیخیال میشه و دلش به حالت می  

سوزه یا اینکه یقت و میگیره از خونه و شرکت میندازتت بیرون که اون موقع  

ستون کار کنه بعدش بیا  قدمت رو جفت چشای من. حمیدرضا قراره تا آخر تاب

 جفتی اینجا رو میچرخونیم. 

 پوزخندی زد: از کی تا حاال با گارسونی پول در میاد. 

میدونی چیه. تو دردت زن گرفتن یا ترس از بابات نیست. دردت پوله. می    -

 ترسی بابات دار و ندارت و بگیره ازت.  

*** 

 زن نمی خوام.   -

انداخت و از نگاه خیره پدرش فرار کرد. به جای  با گفتن این کلمه سر به زیر  

پدرش، زهرا به حرف آمد: می خوای آبروی ما رو ببری... همه راه به راه سراغ 

عروسمون و میگیرن. بعد بریم بگیم چی پسرمون نمی خواد زن بگیره! این همه  

 آدم منتظر زن گرفتن تو هستن اون وقت... 

 باشه.   -

جهانگیر که باالی میز دوازده نفره غذاخوری    سرش به سرعت باال رفت و به

نشسته بود خیره شد. گفته بود باشه... به همین سادگی قبول کرده بود؟ یعنی  

خالص شده بود؟ با همین یک جمله؟! می توانست زن نگیرد. می توانست برگردد  

 و از زندگی اش لذت ببرد؟ 

 زهرا با تندی گفت: ولی... 

زه حرف زدن را گرفت و گفت: نمی خواد زن بگیره  دست جهانگیر باال رفت و اجا

 نمی تونیم که باعث بدبختی دختر مردم بشیم. 
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لبخند روی لبهایش نشست. گویا پدرش تصمیم گرفته بود از موضع خود پایین  

 بیاید.  

 اما...    -

 سکوت جهانگیر که طوالنی شد با جدیت پرسید: اما چی؟ 

 . اما باید برای خودت دنبال کار بگردی   -

 از جا در رفت: یعنی چی؟ من برای اون شرکت کلی زحمت کشیدم.  

جهانگیر با آرامش نگاهش را از بشقاب ماکارونی گرفت و به صورت کمیل  

 دوخت: شرکت یه آدم با مسئولیت می خواد.

مگه من کم برای اون شرکت گذاشتم؟ کجا کم مسئولیتی کردم؟ اون شرکت اگه    -

تو این چهارسالی که اونجام فروشمون بیشترین  االن پابرجاست بخاطر منه.  

 فروش کل نمایندگی ها بوده.  

نگاهی به زهرا انداخت که دست به سینه پدر و پسر را تماشا می کرد: مگه غیر  

 این بوده مامان؟

 زهرا سکوت کرده بود. جهانگیر ادامه داد: من خالف این و نگفتم. 

رف میزنید از کجا میاد؟ چون زن  با خشم غرید: پس این بی مسئولیتی که ازش ح

 نمیخوام بی مسئولیتم؟!

زن خواستن یا نخواستنت مسئولیت نیست؛ وقتی بار یه زندگی بیفته رو دوشت    -

 مسئول بار میای. االن کارت خوبه ولی مسئول نیستی. مسئولیت نمی فهمی. 

به چشمان قهوه ای جهانگیر که همانند چشمان خود بود خیره شد: چی کم  

شتم؟ فقط همین و بگین... چی برای اون شرکت کم گذاشتم که ازم  گذا

میگیرینش... من میتونم امسال فروش و دوبرابر کنم. میخوام به کشورهای  

 همسایه هم زعفرومون و بفروشم. 
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 جهانگیر بی حوصله گفت: وقتی زعفرونی نباشه چی می خوای بفروشی؟ 

 م همش و بفر... متوجه جمله جهانگیر نشده بود و گفت: من میتون

جمله اش نیمه تمام ماند. تازه متوجه کلماتی که از دهان جهانگیر خارج شده بود  

 شد. ذهنش تازه به تحلیل در آمده بود و با چشمان گرد شده گفت: یعنی چی؟ 

جهانگیر چنگال را بین ماکارونی های رشته ای چرخ داد: برای همینه میگم  

فهمیدی شرکتی که کارای صادراتمون و   مسئولیت حالیت نیست که اگه بود می

انجام می داد ورشکست شده و به زودی ما هم فروشمون به داخل کشور محدود  

 میشه.

 با دهان باز گفت: یعنی چی ورشکست شده؟ مگه به همین آسونیه. 

میبینی که به همین آسونی بوده. شرکت رقیبش بازار و دست گرفت. بخاطر    -

 ره اعالم ورشکستگی کرد.  زیان دو سال گذشته باالخ

 کامال ورشکسته شد؟  -

 بیشترین سهامش و شرکت رقیب خرید و با هم ادغام شدن.  -

به فکر فرو رفت. پس شرکت صادر کننده ورشکست شده بود. اما فقط یک  

 شرکت صادر کننده بود. با هیجان گفت: خب مگه فقط همین یه شرکته؟!

که بتونن با شرایط ما کار کنن و حجم   نه نیست. ولی شرکتای زیادی نیستن  -

 صادرات ما رو کنترل کنن.  

 خب چرا نریم سراغ همین شرکت رقیب؟    -

 جهانگیر توضیح داد: برای اینکه حاضر نیستن با ما کار کنن. 

 انگشتانش به دور لیوان آب حلقه شد: چرا؟ 

 جهانگیر شانه باال انداخت: نمیدونم. 
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مهلقا را برای جمع کردن میز صدا زد. جهانگیر هم بلند  زهرا از جا بلند شد و و 

 شد و به سمت اتاق کارش به راه افتاد و در همان حال گفت: زهرا خانم چایی. 

همیشه همین بود. بعد از شام؛ زهرا خانم گویان طلب چای می کرد. به دنبال  

ست  جهانگیر وارد اتاق کار شد. جهانگیر روی مبل نشست. روی مبل کنار او نش

و گفت: مگه میشه ندونید؟ یعنی هیچ دلیلی برای اینکه باهامون قرار داد ببنده 

 نداره؟ 

 جهانگیر عینکش را از روی میز برداشت و به چشم زد: میگن ریسکش زیاده.

 ابروان پرپشتش را در هم گره زد: یعنی چی ریسکش زیاده. 

الشمون و کردیم  به زور که نمی تونیم مجبورشون کنیم باهامون کار کنن. ت  -

 قبول نمی کنن. 

 می خوای به همین آسونی شکست بخوری؟   -

 از پشت عینک فریم سیاه، نگاهش را به کمیل دوخت: میگی چیکار کنیم؟ 

 من چند ماهه اینجام چرا االن با خبر شدم!  -

از بی مسئولیتی خودته که نمیدونی شرکتی که داری براش کار میکنی     -

 اوضاعش چطوریاست.

همش داری به بی مسئولیتی من ربطش میدی اما میدونی که این دو تا    -

موضوع ربطی بهم ندارن. عقب وایستادی تا هر چی که این همه سال براش  

 تالش کردیم همینجوری از دست بره. 

جهانگیر با دقت گفت: مثال چیکار کنم؟ جز اینکه هر روز با هر جایی و هر کسی  

د بتونن یه قسمت از صادرات ما رو قبول کنن  که می شناسم حرف بزنم که شای

چاره دیگه ای دارم؟ حجمش زیاده... تو میخوای فروش و دوبرابر کنی فروش  

دوبرابر یعنی باالتر رفتن حجم محصول... قبول نمی کنن. میگن زیاده. هزینه اش  

 باالست. با قیمت پیشنهادی نمی صرفه. 
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 خب قیمت باالتر بدیم.    -

حدی داره. وقتی برامون سود نداره ترجیح میدم اینکار و نکنم.  قیمت باالترم    -

 فکر نمی کنمم مشکل اونا پول باشه.

جا به جا شد: پس مشکلشون چیه؟ چرا نباید قبول کنن با ما کار کنن. سابقمون...  

تجربمون... مگه از این شرکتای دو روزه ایم که بخوان بگن ریسکه. تو این  

 و تجارت زعفرون سابقه داره. بازار کی به اندازه ما ت

من هر کاری الزم بود انجام دادم کمیل... بیشتر از این کاری ازم برنمیاد. تا سه    -

ماه آینده هم نتونیم طرف قرارداد پیدا کنیم مجبوریم نمایندگی ها رو ببندیم.  

 اولیشم نمایندگی مالزیه. 

ود. نمایندگی که به  نمایندگی مالزی؟ نمایندگی که با دست های خود بنا کرده ب 

سختی و تالش هر ساعتش را آنجا گذرانده بود تا بتواند بین سه نمایندگی دیگر  

حرفی برای گفتن داشته باشد. چطور می توانست به همین سادگی اجازه دهد تمام  

 تالشهای چهارساله اش بر باد رود.  

 سینه سپر کرد: من راضیشون میکنم. 

 : راضیشون میکنی؟ جهانگیر متعجب نگاهش کرد و گفت

از فردا میام شرکت. نمیتونم بشینم که همینجوری تمام تالشامون به باد بره.     -

 من راضیشون میکنم صادراتمون و به عهده بگیرن.

لبخند کمرنگی کم کم روی لبهای جهانگیر جا گرفت. زهرا وارد شد و با دیدن  

 لبخند جهانگیر لبخند زد: خیره. می خندی!

 د خودش دست به کار بشه.پسرت میخوا  -

 زهرا متعجب به طرفش برگشت: خودش میخواد زن بگیره؟ 
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از جا پرید: مامان تو رو خدا این بحث زن گرفتن و بیخیال شین. من زن گرفتم  

 کجا بود آخه؟ دهنم هنوز بوی شیر میده.  

 به سمت در به راه افتاد و گفت: فردا اول وقت شرکتم. 

 کاری اینجا نه صبحه. جهانگیر خندید: ساعت 

در چهارچوب در ایستاد. چرخید و گفت: میدونم ولی باید زودتر بیام تا زودتر  

 اسناد و مدارک و بخونم ببینم چی به چیه. 

با پیچیدن صدای تلفن روی میز در اتاق سوت و کورش نگاهش را از نمودار  

در حالی که   اوراق بهادار گرفت. دستش را به روی دکمه ی آیفون گوشی لغزاند و 

آخرین شاخص ها را در ذهنش مرور می کرد بله کشداری گفت. صدای پر از ناز  

و عشوه ی منشی جدیدی که یک هفته ای از استخدامش می گذشت در تلفن  

پیچید. ده روزی بود می آمد شرکت و در طول ده روز گذشته تمام زیر و بم  

رت عدم بستن قرارداد  شرکت را باال کشیده بود. حق با پدرش بود... در صو

شرکت به دلیل بازار خوبی که در ایران داشت بسته نمی شد اما ضرر هنگفتی  

متحمل می شد. در مورد شرکتی که شرکت صادرات همکارشان را از بین برده 

 بود و در واقع شرکت پیش روی قراردادشان بود هم اطالعاتی بدست آورده بود.  

 تون مهندس.آقای جعفر نژاد می خوان ببینت   -

مهندس را کشیده بود. از بین تمام کسانی که برای استخدام منشی آمده بودند، 

جوانترینشان را انتخاب کرده بود. حاال که قرار بود مدتی در ایران ماندگار شود  

بهتر بود گاهی سرگرم هم می شد. همان دو روز اول با به میان کشیدن بحث از  

توانسته بود، نایال را برای مدتی راضی کند. بد    بین رفتن نمایندگی و منحل شدنش

نبود زمانی را که در ایران می گذراند با این دخترک سرگرم می شد. بد به نظر  

نمی رسید. قیافه بدی نداشت... تقریبا جذاب و دوست داشتنی بود. در نگاه اول  

  مشخص بود اندام خوبی هم دارد. ناز و عشوه هم حسابی می ریخت. برای وقت

 گذرانی کافی بود... 
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 بفرستش تو...   -

فراموش کرد دکمه ی آیفون را دوباره بزند و بلند شدن صدای بوقش با باز شدن 

 در همراه شد. فرهاد جعفر نژاد سرش را از بین در داخل کشید: صدای چی بود.  

اشاره زد وارد شود و در همان حال هم صندلی چرخ دارش را کمی از میز دور  

 ر؟ کرد: چه خب

 قبول نکردن.   -

 چشمانش گرد شد. تقریبا با خشم از جا بلند شد: یعنی چی قبول نکردن؟ 

 گفتن نهایتا دو ماه دیگه می تونن برای جلسه پیشنهادی وقت بزارن.    -

فرهاد جعفر نژاد از مدیران فروش شرکت بود. تقریبا هم سن و سالش به نظر می  

رده بود چیزهای خوبی می دانست. اما  رسید و با شناختی که در چند روز پیدا ک

اینبار او هم شکست خورده بود. دو ماه... زمان خیلی زیادی بود. به این اندازه  

فرصت ریسک کردن نداشت. باید هرچه سریعتر قرارداد می بست تا محصوالت را  

آماده کنند. رسیدن محصوالت به بسته بندی و آماده شدن برای تحویل به شرکت  

کمترین حالت یک ماه زمان می برد. به اندازه یک ماه فرصت ریسک  و گمرک در 

کردن نداشت... از آن سو طرفین قرارداد مالزیایی و اروپایی اش تا سه ماه آینده 

منتظر محصوالت بودند. این قرارداد را چند ماه پیش امضا زده بود و در صورت  

 فسخ باید ضرر و زیان زیادی می پرداخت.  

دلی اش رها شد و سرش را بین دستانش گرفت. این دومین باری  دوباره روی صن

بود که برای مالقات حضوری با مدیر شرکت پیش قدم می شد و جواب رد می  

 شنید.  

سر بلند کرد و خیره به فرهاد گفت: یکی و برام پیدا کن هر چی زیر و بم این  

هرچیزی که  شرکته هست بکشه بیرون. زندگی مدیرعاملشم همینطور... هرچی... 
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مربوط بشه بهش. حتی مسائل شخصی زندگیشون و... زنش، بچه هاش. هرچی  

 که باید باشه. 

 ولی مهندس مدیرعاملش که زن و بچه نداره.   -

 با اخم پرسید: یعنی چی؟ 

 یه خانم جوون مجرده.  -

 چی؟ دختر جوون مجرد؟   -

یکی و پیدا کن هر  اخم هایش بیشتر در هم رفت و با فکر گفت: برو هرچی زودتر 

 چی از زندگیش و شرکت هست بکشه بیرون.

با بیرون رفتن فرهاد دستش را به حالت تفکر زیر چانه اش حرکت داد. دختر  

جوان مجرد. حال چه اهمیتی داشت... با خانم های زیادی کار می کرد که هم مجرد  

ی آن تاکید  بودند و هم جوان و زیبا... چیز خاصی به نظر نمی رسید که فرهاد رو

 کرده بود. اما این خانم چرا وقتش را برای گرفتن شرکت رقیب گذاشته بود؟ 

زمان به روز رسانی صفحه بازار نقد بورس را روی پانزده ثانیه تنظیم کرد و به  

صفحه آن خیره شد تا هر لحظه در مورد آن اطالعات داشته باشد. با توجه به  

افت داشته و این بخاطر پخش شدن خبر  تغییر قیمت ها، سهام شرکت از دیروز  

ورشکستگی شرکت صادر کننده بود. با اینکه تمام تالش خود را می کردند تا از  

خبر عدم وجود شرکتی برای صادرات جلوگیری کنند اما باز هم تاثیراتی روی  

سهام داشت و در صورت پخش این خبر، و نبود شرکتی برای جایگزینی  

 نی نبود.  پیامدهای آن قابل پیش بی

جهانگیر برای رسیدگی و خریدهای جدید به بیرجند رفته بود. عالقه مند بود  

همراه جهانگیر باشد اما بخاطر رسیدگی به این اوضاع ترجیح داده بود در تهران  

بماند تا در صورت بروز کوچکترین مشکلی وارد عمل شود. کمتر کسی می  
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رکت اوضاع چقدر بحرانی  دانست در صورت پخش خبر و پایین آمدن سهام ش

 خواهد بود چون پدرش از پخش خبر عدم امضای قرارداد جلوگیری کرده بود.  

دلش کمی تفریح می خواست... بعد از ده روز که تمام ذهنش را روی اینکار  

گذاشته بود متوجه بود در حال حاضر کار خاصی از دستش برنمی آید. از جا بلند  

 امتحان می کرد؟ شاید زود بود برای این کار... شد... باید این منشی جدید را  

گوشی اش را برداشت و از اتاقش خارج شد. منشی که پریسا نام داشت گوشی به  

دست داشت و ریز می خندید. با بیرون رفتنش از جا بلند شد و لبخندش را هم به  

 رویش پاشید: دارین میرین؟ 

عی کرد بیاد آورد در  به صورتش زل زد. مطمئنا سن و سال زیادی نداشت. س

پرونده اش چند ساله ذکر شده است. اما... بعد از تمام اسناد و اوراق ده روز  

گذشته عادی بود این مورد را فراموش کرده باشد. بینی اش مطمئنا عمل کرده  

بود. ناخنهای الک زده اش را مدام به روی آن می کشید و با اینکار خوش فرم  

با تردید سر کج کرد. باید به پریسا پیشنهاد می داد   بودن آن را به رخ می کشید.

مثال برای شام دعوتش می کرد. شاید هم با این کار رویاهای پریسا را تحقق می  

بخشید. به قول رامین؛ دیگر پسرک بی کار و بی عار هشت سال پیش نبود که  

اید  تمام وقتش را با خوش گذرانی و خرج کردن پول تو جیبی هایش می گذراند. ش

 بهتر بود می رفت سراغ رامین... شاید هم رفیق های قدیمی.  

 رویش را برگرداند: بله. تو هم میتونی بری. 

 دختر با خوشحالی خندید: باشه. مرسی.

مرسی را کشدار بر زبان آورد و در عین حال موهایش را هم زیر شال قرمز  

 رنگش فرستاد.  

به سمت خروجی شرکت به راه افتاد. تا خروج از شرکت با چند نفر برخورد  

داشت. افراد جدید به راحتی پذیرفته بودند که او جانشین بعدی شرکت و در حال  

حاضر به عنوان رئیس بخش فروش وارد شرکت شده است اما کسانی که هشت 
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کردن اینکه کمیل   سال پیش او را بیاد داشتند نمی توانستند باورش کنند. باور 

بازرگان، تنها پسر خاندان بازرگان دست از شیطنت و الواتی برداشته است و حال  

می تواند کاری کند؛ به نظر خود هم غیر قابل باور می آمد. هشت سال پیش که  

جهانگیر به رفتن وادارش کرده بود فکر نمی کرد خاک غربت از او هم آدمی  

 کاری بسازد.  

 انه اش کوبید و گفت: نه بابا آدم شدی... رضا با دست روی ش 

 خندید: وقتی رفقا آدم میشن روی منم تاثیر میزاره.  

رضا پایه شیطنت ها و الواتی هایش بود. از همان سالهای اولیه دبیرستان تا  

وقتی که رفت. نگاهی به پیراهن سفید و درجه های سفید و طالیی روی شانه  

 دختر کش شدی.  هایش انداخت: بهت میاد... همچین 

 نگاهش را چرخ داد و با تمسخر ادامه داد: جلوی در خونتون که صف نکشیدن.

 خفه دیگه دختر دور و بر من پیدا نمی کنی. برای کارم افت داره.   -

سرش را با جدیت باال، پایین فرستاد: صد در صد. جناب خلبان کالسش افت  

 میکنه.

را پایین تر آورد: خواهرت   بحث شوخی و خنده که کمی آرامتر شد صدایش

 چیکار میکنه؟ 

رضا گوشی را بلند کرد تا روی سرش بکوبد: تو هنوز آدم نشدی؟ چشت دنبال  

 خواهر منه؟ 

 خب چه کنم. عشق اولمه. عشق اولم به این سادگی ها فراموش نمیشه.    -

 گم شو مرتیکه االغ...    -

اری یادآوری میکنی.  ببین خودت فحش میدی. اونایی ام که من یادم رفته د  -

 جیگره چیکار میکنه؟ بزرگ شده؟ 
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رضا از یادآوری جیگری که کمیل به کار برده بود خندید: بزرگ شده اونقدر که  

 باورت نمیشه. 

 لبخند زد: دوست دارم ببینمش. 

 چشات هرزه الزم نکرده. االن اونقدر خوشگل و تو دل برو شده که...    -

کاش خواهر زادت نبود اون موقع قطعا می   همون موقعش هم کم خوشگل نبود.   -

 رفتم خواستگاریش... 

 عوضی. نامزد داره. چند وقت دیگه عروسیشه.  -

مشتش را روی میز کوبید: دهه. دیدی... دیر رسیدم. شاید یکم زودتر می رسیدم  

 می گرفتمش. 

رضا خندید. به شیطنت هایش عادت داشت. اعتراف کرد امشب دلتنگ گذشته ها 

. همان گذشته هایی که به بهانه جیگر به خانه ی خواهر رضا می رفتند  شده است

تا حسابی ناهار و شام را پالس شوند. چقدر خوش می گذشت. هر دو با یاد آوری  

 آن روزها لبخند زدند.  

 آرام خندید: یادش بخیر.  

 رضا به رویش لبخند زد: اگه بفهمه برگشتی حتما دعوتت میکنه.

 بزن االن بگو برگشتم. دلم برای دستپختش لک زده.  نیشخندی زد: پس زنگ

رضا گوشی اش را بیرون کشید. با لبخند به رفیق فابریکش خیره شد. با رضا  

دنیایی داشتند... دنیایی فراتر از دوستی. هر شیطنتی را تجربه کرده بودند و  

  حال... وقتی دو سال پیش رضا را در مالزی مالقات کرده بود باورش نشده بود

این همان رضایی باشد که تا مرز خودکشی با هم پیش رفته بودند. پایه مشروب و  

 سیگار و دختر بازی اش بود. چقدر زمان هر دو را تغییر داده بود.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１８ 

با تماس رضا و دعوت رضوان به سمت خانه ی رضوان به راه افتادند. با  

 بینمت. ورودشان رضوان به پیشواز آمد: وای کمیل باورم نمیشه دارم می

نگاهی به قد و باالیش انداخت و ادامه داد: اصال فکر نمی کردم اینقدر فرق کرده 

 باشی. چه بزرگ شدی. 

 دست رضا روی شانه اش نشست: مرد شده. 

 رضوان خندید: واقعا همینطوره...  

دعوتشان زد به داخل خانه و به سمت پذیرایی راهنمایی اشان کرد. روی مبل کنار  

 : ماشاا... بزنم به تخته خوب موندین. رضا نشست و گفت

احسان در حال خروج از اتاق گفت: پسر تو هنوز چشت دنبال زنه منه؟ حیا  

 نکردی؟

با خنده بلند شد و به سمت احسان رفت. در آغوش هم فرو رفتند و دست احسان 

مردانه روی شانه اش چند بار باال و پایین رفت. کنار هم نشستند و احسان با  

 خنده گفت: کی برگشتی؟

 چند ماهی میشه.   -

 رضوان سینی به دست از آشپزخانه خارج شد: چی؟  

 اخم هایش را در هم کشید و ادامه داد: چند ماهه برگشتی االن با خبر بشیم؟ 

 رضا با خنده بلند شد. سینی را از رضوان گرفت: اومده دوماد بشه.

با هیجان گفت: به به! چه خوب.  اخم روی لبهای رضوان به لبخند تبدیل شد و 

 یعنی داری داماد میشی.

 لب ورچید و غرید: نه بابا. مگه چند سالمه. مامان اینا گیر داده بودن. 

 احسان با ناراحتی گفت: یعنی بیخیال شدن دیگه.
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کمی جا به جا شد: اوضاع شرکت بهم ریخته هست. فعال منتفیه. امیدوارم بعدش  

 هم بیخیال بشن. 

چشمکی صدایش را پایین تر آورد تا شاید رضوان نشنود: هنوزم  احسان با  

 شیطنت میکنی؟ 

 رضا با خنده گفت: مگه میشه دست برداره!

احسان با نگاه به صورت رضا لبخند زد: بزار دلش و گرو بزاره اون موقع  

 میبینیم چطوری دست برمی داره. مگه نه آقا رضا؟ 

به زیر دوخته اش خیره شد. رضا   سر برداشت و مشکوک به نیشخند رضا و نگاه

عاشق شده بود؟ ابروانش باال پرید. خواست چیزی بگوید اما با یادآوری صدای  

پایین احسان فکر کرد رضوان از این مسئله بی اطالع است. باید در فرصت  

مناسب زیر زبان رضا را می کشید. رفیق هم رفیقهای قدیم، که قبل از دختر مورد  

 با خبر می کردند.   عالقه رفقایشان را

زنگ در به صدا در آمد و لحظاتی بعد صدای شاد دختری در خانه پیچید: مامان 

 بیا که دومادت و آوردم.

رضوان از جا بلند شد. لبخند زد از یادآوری جیگر... دلتنگش بود. به اندازه کیمیا  

 دوستش داشت و گاهی شاید بیشتر... کیمیا خشن و بد عنق بود اما او... 

رد پذیرایی شد و نگاهش از رضوان چرخید به سمت سه مردی که روی مبل ها  وا

جا خشک کرده بودند. احسان و رضا که بودنشان عادی بود اما شخصی که بین  

رضا و احسان جا داشت. کم کم چشمانش گرد شد. دهان از تعجب باز شده اش به  

 کرد: کمیل میکشمت.لبخند و بعد به اخم تبدیل شد و در لحظه ای به سمتش حمله 

قبل از اینکه بتواند واکنشی نشان دهد کیف سنگین دخترانه روی سرش فرود  

آمد. تنها توانست دستانش را بلند کند تا کمی از فشار برخورد کیف کم کند. قبل از  

اینکه باز هم کیف بر سرش فرود آید از جا پرید و دستان دخترک را گرفت. چند  
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اش خیره شد. چشمانش درشت تر به نظر می رسید.  لحظه به صورت آرایش شده 

لبهایش برجسته تر شده بودند اما نگاهش هنوز نگاه همان دخترک سالهای پیش 

را داشت. هنوز همانطور برق می زد. بی اختیار در آغوشش کشید و لبخند زد:  

 دلم برات تنگ شده بود وروجک... 

اه او به سمت پسری  با صدای اوهومی دخترک از آغوشش بیرون پرید و نگ

کشیده شد که کمی دورتر و با اخم تماشایشان می کرد. ناخودآگاه لبخند زد...  

فراموش کرده بود رضا گفته است نامزد دارد. لبخند دلجویانه ای به صورت  

 نشاند: متاسفم نتونستم جلوی خودم و بگیرم. 

یش انداخت:  دخترک از کنارش گذشت. به سمت پسر به راه افتاد و دست دور بازو 

نامزدم بهزاد... ایشونم رفیق نیمه راه و یه جورایی دایی و عمو و بابا و داداش و  

 دیگه هرچی میخوای کنار هم بزاری بزار آقا کمیلی که برات گفته بودم.  

همه از صحبت هایش خندیدند. بهزاد جلو آمد و دستش را به طرفش گرفت: رویا  

 خیلی ازتون تعریف میکنه.  

 د را فشرد: مراقب این وروجک ما باش خیلی عزیزه. دست بهزا

بهزاد بعد از خوش و بش و احوال پرسی کنارشان نشست. بحث گرم شده بود که  

رویا از اتاق بیرون آمد و گفت: باهات قهرما ولی دلم تنگ شده بود. باید بگم  

  خیلی هم نامردی که بدون خداحافظی رفتی. هیچوقتم نمی بخشمت برای اینکار...

 باید تو عروسیم جبران کنی. 

دست به جیبش برد. سر راه سری به خانه زده بود و چیزی را که در نظر داشت  

از چمدان نیمه باز گوشه ی اتاق، همراه خود آورده بود. به سمت رویا به راه  

افتاد و بسته ی کادو پیچ را به طرفش گرفت: روز اولی که پام رسید اونجا تو  

 اد تو افتادم.  فرودگاه که دیدمش ی

رویا دست پیش برد. سریع بسته را باز کرد و به جعبه ی توی دستش خیره شد.  

 اشک در چشمانش حلقه زد... ناباورانه سر بلند کرد و لب زد: ممنونم.  
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 خندید. دست به صورتش گرفت: ببخش که یه دفعه ای رفتم. 

رویا دیگر   رویا سرخوشانه خندید. دوست داشت رویا را در آغوش بگیرد اما

رویای سالهای پیش نبود. دیگر جیگر دوست داشتنی او نبود. حال همسر داشت  

و همسری که مطمئنا از این رابطه نا تعریف و عمیق لذت نمی برد. بوسه ای به  

پیشانی رویا زد و عقب کشید و رویا غرق در عروسک بند انگشتی صورتی اش  

ه بود و به نظرش دست نیافتنی  بود. عروسکی که روزی رویا در تلویزیون دید

آمده بود. عروسکی که در میان کتابها و نقاشی های رویا می توانستی اثری از  

 آن پیدا کنی.  

رضوان برای شام دعوتشان کرد. رویا تا زمان شام با عروسک بند انگشتی  

درگیر بود. پشت میز شام که می نشستند احسان پرسید: ماجرای شرکت خیلی  

 جدیه؟ 

نگاهی به پلوهای رنگ خورده روی میز انداخت و سرتکان داد: تقریبا بله. اگه  

 نتونیم اوضاع رو دست بگیریم ممکنه مجبور بشیم نمایندگی ها رو تعطیل کنیم.  

 احسان با کنجکاوی پرسید: می تونم بپرسم اوضاع چیه؟ 

شرکت صادرات همکارمون ورشکست شده. حجم صادرات ما هم زیاده کسی   -

بول نمیکنه. شرکتی هم که االن جای شرکت رقیب و گرفته حاضر نیست باهامون ق

 کار کنه. 

 احسان به سمت بهزاد برگشت: نظر تو چیه؟

خب با توجه به گفته های آقا کمیل مشکل بدون راه حل نیست. میشه حلش کرد.     -

کنن  میتونن با چند تا شرکت همزمان قرارداد ببندن و از طریق چند شرکت اقدام 

اما خب یه ماجرای پیچیده و بهم ریخته ایجاد میکنه که کنترلش سخت تر میشه.  

شرکتای صادرات و واردات تقریبا وقتی قرارداد میبندن همه چیز از جمله بیمه و  

این مسائل و به عهده میگیرن ولی اگه تعداد شرکتای صادر کننده یه شرکت 
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کنترل کرد. کسی نمیدونه ممکنه  بیشتر بشه نمی شه به راحتی اینجور مسائل و 

 بعدش چه اتفاقی بیفته.

 سرش را به تایید صحبت های بهزاد تکان داد و کنجکاوانه پرسید: شغلت چیه؟ 

 بهزاد لبخند زد: اقتصاد خوندم.  

 رویا کنار بهزاد پشت میز نشست: تو شرکت آفتاب کار میکنه. 

شد نامی را که در طی ده چشمان کمیل گرد شد. این نام زیادی آشنا بود. مگر می 

 روز گذشته مدام تکرار کرده بود فراموش کند. با دقت گفت: کدوم شرکت آفتاب؟ 

 بهزاد با آرامش توضیح داد: آفتاب روز... شرکت بزرگ و معروفیه. 

کمیل پلک زد. همه چیز بهم ریخته به نظر می رسید. بهزاد گفته بود اقتصاد  

ا شرکت آفتابی که طرف مقابل آنها بود  خوانده است. اقتصاد ارتباط زیادی ب

 نداشت. با کنجکاوی پرسید: توی یه شرکت صادرات واردات کارت چیه؟ 

 آفتاب که شرکت صادرات واردات نیست. شرکت سرمایه گذاریه.   -

پازل های چیده شده در ذهنش کامال کنار هم جا گرفتند. آفتاب شرکتی بود که  

رده بود. شرکت رو به ورشکستگی رفته شرکت طرف مقابل آنها را خریداری ک

بود و در همان حال سهام عمده اش به دست شرکت آفتاب خریداری شده بود.  

شرکت آفتاب تمایلی برای انجام صادرات و واردات نداشت چون نیازی به باال  

کشیدن شرکت صادرات و واردات نداشت. آفتاب از شرکت مقابل برای گرفتن  

 آوردن سود عمده استفاده کرده بود.  بازار به دست و به دست 

 دست رضا روی شانه اش نشست: کمیل کجایی؟ 

به خود آمد و سعی کرد لبخندی به لب بیاورد. حال همه چیز کنار هم چیده شده 

 بود. از بهزاد پرسید: در مورد شرکت خوشه چه تصمیمی دارین؟
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نم و کنترل  بهزاد کمی فکر کرد: راستش نمی دونم. من تو بخش سهام کار میک

بازار سهاممون دستمه. اما میدونم برای خانم پرتویی خوشه مهمه و تصمیمی  

 برای فروشش نداره. 

متفکر نگاهش را به بهزاد دوخت. خانم پرتویی... فرهاد گفته بود دختر جوان  

مجردیست. پرتویی را می شناخت بین نام های تکرار آفتاب دیده بود. اما چرا  

همیت داشت؟ چرا باید به دنبال خوشه می آمد؟ شرکت های خوشه برای این زن ا 

 سرمایه گذاری سرمایه را روی شرکت های خاص پیاده می کنند. اما خوشه...  

فرهاد روبرویش نشست و چند برگه به طرفش گرفت: چیز خاصی در مورد  

مدیرعاملش پیدا نکردم اما شرکت خیلی بزرگ و گسترده هست. میشه گفت خانم  

اقعا کارش عالیه. طبق اطالعات شرکت ها تقریبا توی سال اول ضرر و  پرتویی و

زیان دارن اما شرکت آفتاب فقط شش ماه زیان داشته و بعد رو به سود رفته. تو  

شش سال گذشته شرکت آفتاب هر روز بزرگتر شده و شرکتای بیشتری و زیر کار  

ه میخره هم استفاده گرفته. یه شرکت سرمایه گذاری هلدینگه اما از شرکت هایی ک 

 میکنه گاهی... 

به اینجا که رسید نگاهش را از تصویر لوگوی گرد خورشید مانند شرکت آفتاب  

 گرفت و گفت: ازشون استفاده میکنه. 

فرهاد با تاکید گفت: درسته البته نه همشون. بیشتر کارشون روی بورس و  

تا رو  شرکت های در حال ورشکستگیه. مشتری ها رو متوقف می کنن شرک

 میخوابونن و بعد بهش سرمایه تزریق میکنن.  

نگاهی به برگه ها انداخت و گفت: یه لیست از تمام شرکت هایی که تا حاال خریدن  

برام تهیه کن. یه پرس و جویی کن ببین ِکی این خانم شرکت هستن که حضوری  

 برم دیدنش.  

 باشه.    -
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انداخت و گفت: در مورد خانم   فرهاد که از جا بلند شد نگاهی سرسری به برگه ها

 پرتویی نتونستی چیزی پیدا کنی؟ 

نه. چیز زیادی در موردشون نیست. تقریبا میشه گفت خیلی آروم و بی سر و    -

صدان. با اینکه یه شرکت سرمایه گذاری هستن اما خانم پرتویی توی هیچکدوم  

وکالی شرکت از دادگاه هایی که گاهی تشکیل میشه شرکت نکردن. همیشه 

پرونده ها رو حل میکنن. همه چیز دقیقه. مالیات ها و برنامه هاشون هم 

 همینطور. 

در مبل فرو رفت. چرا باید این خانم روی شرکت خوشه وقت می گذاشت... شرکت  

خوشه شرکت کوچکی نبوده که به راحتی ورشکست شود. مطمئنا برای اینکار  

 ت شرکت شود.  باید دستهایی ایجاد می شد تا باعث شکس

 اشاره ای به فرهاد زد: برو زودتر ببین کی میتونم برم مالقات حضوری! 

 بهشون خبر بدم؟   -

 سری به طرفین تکان داد: نه. بی خبر میرم.

با بیرون رفتن فرهاد به سمت میزش رفت و ماشین حساب را بیرون آورد. باید  

قبل از قرار مالقات از ذهن خانم پرتویی سر در می آورد. طبق اطالعات شرکت 

سرمایه اش را در شرکتهایی که طرف قرداد بزرگ یا حیاتی داشتند تزریق می  

د و با نام جدید و فعالیت  کرد. یعنی ممکن بود شرکت خوشه را کامال از بین ببرن

جدید وارد بازار شوند. ممکن بود سهام شرکت خوشه فقط یک نقطه فرعی برای  

 کنترل بازار باشد و قصد این شرکت باال کشیدن شرکت دیگری باشد. 

پدرش چیزی از اینکه آفتاب یک شرکت سرمایه گذاری است بر زبان نیاورده  

د و به پریسای پشت خط گفت: به آقای  بود. دستش را روی تلفن به حرکت در آور

 جعفر نژاد بگین یه لیستم از دارایی ها و بازار شرکت آفتاب برام تهیه کنن. 

 چشم.     -
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از جا بلند شد. باید کاری می کرد. با یک جا نشستن نمی توانست از پس این  

به  شرکت سرمایه گذاری بر بیاید. طول اتاقش را باال و پایین رفت. بعد از دقایقی 

سمت تلفنش به راه افتاد و شماره گرفت. صدای رضا که در گوشی پیچید گفت:  

 رضا مجتبی یادته؟ 

 کدوم مجتبی؟!   -

 همون مجی فضول...    -

 رضا گویی کشف بزرگی کرده باشد با هیجان گفت: آره آره یادمه. خب؟ 

خب به جمالت. یه شماره یا آدرس ازش پیدا کن واسم. فوریه. زود الزمش     -

 ارم. د

 با مجی فضول چیکار داری؟   -

 میخوام واسم آمار یکی و در بیاره.   -

تماس را قطع کرد. چند ضربه به در خورد و پریسا با پوشه ای وارد شد. پوشه  

 را به طرفش گرفت: آقای جعفر نژاد دادن.  

 پوشه را گرفت و گفت: نگفت برای کی هماهنگ کرده؟

 شون دو تا جلسه دارن. گفتن خانم پرتویی فردا عصر دفتر  -

 لبخندی روی لبهایش نشست. فرهاد جعفر نژاد کارش را بلد بود.

 باشه. مرسی. میتونی بری.   -

بعد از بیرون رفتن پریسا برگه ها را پیش کشید. لیست شرکتهایی که تا به حال به  

دست شرکت آفتاب خریداری شده بودند را بیرون کشید و نام تک تک آنها را  

رد و برای فرهاد ایمیل زد تمام اطالعات مربوط به آن شرکت ها را می  یادداشت ک

 خواهد.  
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توضیح: شرکتهای سرمایه گذاری سهامدار عمده شرکتهای تابعه خود هستند، بر  

آنها مدیریت استراتژیک دارند و تمامی فعالیتهای عملیاتی و ارتباطات محیطی را  

تی ستاد فرماندهی شرکت های تابعه  کنند.بعباربه شرکتهای تابعه خود واگذار می

 میباشند . 

تواند یک گروه را ایجاد  مجموعه شرکتهای تابعه یک شرکت سرمایه گذاری می 

کل گروه را تقویت کند. هر شرکت بخشی از   کند، به طوری که فعالیت هرکدام،

 کنند . منابع گروه را بکار گرفته و در مقابل با یکدیگر هم افزایی ایجاد می

تواند در  ی اصلی این شرکتها همبستگی است. اگرچه این همبستگی میویژگ

تواند در زمینه تامین، تولید و توزیع  های مختلف باشد به عنوان مثال میزمینه

باشد تا بتواند ارزش افزوده موجود در کل این زنجیره را به خود اختصاص دهند.  

بازاریابی، تامین مالی،  های تحقیقات، های دیگری از هم بستگی در عرصه گونه

 اعتبارات و تجارت نیز میسر است. 

با توجه به وابستگی گروه به یکدیگر، وظایف هیات مدیره شرکتهای تابعه از این  

شرکتها سلب و به صورت یک مدیریت استراتژیک به عهده شرکت سرمایه 

گیرد در نتیجه اگرچه شرکت سرمایه گذاری دارای شرکتهای  گذاری قرار می 

شود که مدیریت  عدد و متنوعی است و لیکن وابستگی خاص آن باعث می مت

 تمامی این شرکتها در اختیار یک مجموعه واحد قرار گیرد. 

های تابعه  کار شرکتوشرکت های سرمایه گذاری باید دارای بینشی وسیع از کسب

زایی افو همآفرینی  های تحت فرمان خود را در مسیر ارزشباشند تا بتواند شرکت

 طور کارآمد هدایت و رهبری کنند. به

های مهم این مدیریت عبارت است از عزل و نصب و ارتقای مدیران،  عرصه

توسعه فرهنگ سازمانی، تنظیم و تلفیق حسابها، حسابرسی داخلی، تنظیم  

اعتبارات، تدوین و کنترل برنامه و بودجه و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد  

 اطالعات منتشره.  طرحهای توسعه و کنترل
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 گذاری**ماهیت شرکتهای سرمایه

شرکت های سرمایه گذاری ، نسبت مالکیت متفاوتی از شرکتهای مستقل را دارا  

هستند. مهمترین استراتژی این شرکتها، خرید بخشی از سهام شرکتهای مستقل  

به منظور حضور در هیات مدیره آنها میباشد . هرچند هدف اصلی این شرکتها  

 باشد و نه کنترل مدیریت. ود میکسب س

شرکت سرمایه گذاری توسعه آفتاب روز، در سال بیش از ده ها شرکت را تحت  

کنترل خود می گرفت. شرکت هایی که ممکن بود نقش مهمی در هر کدام از  

قسمت های صنعتی و تجاری داشته باشند. شرکت آفتاب با استفاده از این شرکت  

رد و بعد از دریافت سود شرکت ها، آنها را برای  ها سود کالنی به دست می آو

فروش می گذاشت و سودی هم از فروش شرکت ها با سهام و سرمایه جدید به  

دست می آورد. آفتاب با قدرت پیش می رفت. اعتراف کرد تا به حال این چنین  

 جذب تجارت کاری هیچ شرکتی نشده بود. 

فتاب که هر لحظه در حال تغییر  لبهایش را تر کرد. در حال بررسی سهام شرکت آ

بود؛ فکر کرد چه دلیلی می تواند باعث شود آفتاب خوشه را به عنوان یک  

 شرکت زیر دست بپذیرد.  

رضا تماس گرفت و شماره ای از مجتبی برایش فرستاد. زمانی که به مجتبی در  

مورد آفتاب و پرتویی می گفت فکر نمی کرد روز بعد، مجتبی بتواند غافلگیرش  

 کند.

*** 

روبروی ساختمان بزرگ سه طبقه، ماشین را متوقف کرد. دست روی فرمان  

کشید و به ساختمان سه طبقه پیش رو خیره شد. به دیوارهای کوتاه و ردیف شده 

اش... به سر در ساختمان که کامال قابل مشاهده بود و برق عجیبی داشت. نام  

ساختمان بزرگی   »شرکت سرمایه گذاری توسعه آفتاب روز« خودنمایی می کرد. 

بود. زمانی که جعفرنژاد آدرس شرکت را به دستش می داد منتظر بود با یک  
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برج، روبرو باشد اما شرکت با ساختمان ویالیی اش، در برابرش ظاهر شده بود.  

 سر کج کرد...  

 شرکت آفتاب کامال برخالف تمام پیش بینی هایش، جلو می آمد. 

در آمدند. مردی با لباس نگهبانی از   درهای کشویی قسمت پارکینگ به حرکت

اتاقک نگهبانی بیرون آمد. لگسز نقره ای از پشت درها پدیدار شد و با سرعت  

زیادی از مقابل چشمانش عبور کرد. نگاهی به ساعت انداخت. نزدیک پنج عصر  

بود. به گفته ی مجتبی، پرتویی تا ساعت هشت شب، جلسه داشت. چشمانش را  

ین را به حرکت در آورد. باید بین جلسات پرتویی با او  روی هم فشرد و ماش 

 صحبتی رو در رو می داشت.  

ماشین در مقابل درها قرار گرفتند. نگهبان که تازه وارد اتاقک نگهبانی شده بود  

 بیرون آمد و نزدیک شد: خوش اومدین. 

کارت شرکت را بیرون کشید و از شیشه ی نیمه پایین ماشین، آن را به سمت 

 ان گرفت: بازرگان هستم برای مالقات اومدم.  نگهب

مرد کارت را گرفت و به سمت اتاقک نگهبانی حرکت کرد و لحظاتی بعد با کشیده 

شدن اتوماتیک درها اجازه ورود یافت. با ماشین حیاط بزرگ ساختمان را دور زد  

و وارد پارکینگ شد. پارکینگ بزرگی که از زیر زمین اصلی ساختمان تشکیل  

بود. ماشین را گوشه ای پارک کرد و پیاده شد. نگاهی به اطراف انداخت. دو  شده 

نفر در حال گفتگو نزدیک می شدند. کسی با تعجب نگاهش کرد. انتظار اینجا  

 بودنش را نداشتند؟ در این شرکت غریبه ای رفت و آمد نمی کرد؟

ای   با صدای کوتاِه آهنگی که به گوشش رسید، سرش به سمت آسانسور شیشه

چرخید. به سمت آسانسور به راه افتاد و در همان حال لبه ی کت چرمش را کمی  

باال داد و دست به جیب برد و مطمئن شد دکمه ی سر آستین هایش کامال در دید  

باشند. در حال ورود به آسانسور جعفرنژاد تماس گرفت و اطالع داد در طبقه اول  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

２９ 

شد و نگاهش به لوگوی آفتاب حک  شرکت انتظارش را می کشند. وارد آسانسور 

 شده روی آینه ی آسانسور ثابت ماند.  

جعفرنژاد به همراه یکی از مدیران بخش فروش و وکیل شرکت انتظارش را می  

کشیدند. با همان حالت سینه جلو داد و از آسانسور خارج شد. هر سه مرد با  

یش کشاندند.  دیدنش از جا بلند شدند و نگاه افراد حاضر در سالن را به سو

 جعفرنژاد نزدیک شد. 

 از فرهاد پرسید: دفتر مدیریت اینجاست؟ 

وکیل شرکت، از دوستان قدیمی جهانگیر بود. سالها بود او را می شناخت.  

 حمیدی نزدیک شد و صدایش را پایین آورد: کمیل جان باید بریم طبقه سوم.  

نجام گرفته بود.  دوباره به آسانسور برگشتند. هماهنگی ها توسط جعفرنژاد ا

جعفرنژاد و مرد دیگر عقب ایستادند. حمیدی شانه به شانه اش ایستاد: تصمیم  

 داری چطوری راضیش کنی. 

 اعتراف کرد: نمیدونم.

 ابروان حمیدی در هم گره خورد: یعنی چی؟ هیچ برنامه ای براش نداری؟ 

گوشه ی لبش باال رفت: نه! فقط میدونم میخوام خانم پرتویی که امروز حسابی  

 سوپرایزم کرده رو ببینم.  

حمیدی منتظر بود در مورد سوپرایزی که کمیل حرف میزند بیشتر بداند، اما با  

 توقف آسانسور کمیل هم سکوت کرده بود.

نسور ایستاد. اولین  طبقه ی سوم، محیِط آرامی را به رخ می کشید. در برابر آسا

چیزی که نظر هر تازه واردی را جلب می کرد. میز بزرگ وسط سالن و  

مانیتورهای بزرگ روی آن بودند که تمام اطالعات بازار بورس را به نمایش می  

گذاشتند. چند مانیتور دیگر اطالعاتی از بازار جهانی اروپا و آمریکا را نمایش  

مپیوترهایی که در برابرشان قرار داشت مشغول  می دادند. چند نفر پشت میز با کا
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بودند. سر برگرداند. پیشخوان بزرگ سفید رنگ سمت راست و دختر جوان پشت 

آن به رویش لبخند می زدند. یک زن جوان از یکی از اتاقهای سمت چپ بیرون  

آمد. لحظه ای زیر نظرشان گرفت و بعد از کنارشان گذشت. با راهنمایی دست 

ت پیشخوان حرکت کردند. حمیدی قبل از او خود را به پیشخوان  حمیدی به سم

 رساند و رو به دختر جوان گفت: برای مالقات با خانم پرتویی اومدیم.  

کارتی به دست دختر جوان داد. دختر جوان لحظاتی براندازشان کرد. نگاهش به  

 روی کمیل رسید و لبخندش پررنگ تر شد و پرسید: وقت قبلی داشتین؟ 

ه نداد حمیدی بحث را ادامه دهد و پیش قدم شد: باید امروز خانم پرتویی رو  اجاز

 مالقات کنم. خدمتشون بفرمایید مالقات ضروریه.  

دختر جوان با چشمان روشنش تماشایش میکرد. تلفن را به دست گرفت و با  

گرفتن شماره مشغول صحبت شد. چرخی به صندلی اش داد و بعد از قطع تماس  

 پرتویی االن نمی تونن باهاتون مالقات کنن.گفت: خانم  

نزدیک تر شد. دست روی پیشخوان گذاشت و ساعت مارکش را به رخ  

 دخترجوان کشید: گفتم که ضروریه. 

 خدمتشون عرض کردم اما فرمودن االن شرایط مالقات ندارن.     -

 سر کج کرد: میتونم خودم باهاشون صحبت کنم؟ 

 پرتویی تشریف ندارن. دختر جوان با لبخند گفت: خانم 

اخم کرد. دختر رو در رویش دروغ می گفت؟ مجتبی گفته بود امروز جلساتش تا  

ساعت هشت طول خواهد کشید. جعفرنژاد و حمیدی هم تایید کرده بودند. با خشم  

 گفت: برنامه ی خانم پرتویی رو میدونم. ایشون تا ساعت هشت جلسه دارن. 

ب کشید اما در کمتر از یک ثانیه لبخند به  دختر از خشمی که در صدایش بود عق

لبهایش برگشت: اما بخاطر مشکلی که توی گمرک کیش بوجود اومده بود  

 جلساتشون لغو شد و رفتن کیش. 
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 ابروان پر پشتش در هم گره خورد و پرسشگرانه زمزمه کرد: کیش؟ 

ون،  دختر با تاکید گفت: اگه بخواین میتونم یه وقت مالقات در نظر بگیرم برات

 همونطور که قبال خدمت وکیلتون عرض کردم.

 با جدیت عقب کشید. نگاهی به حمیدی انداخت و گفت: مثال فردا؟ 

چند لحظه طول کشید تا دخترجوان منظورش را درک کند. ابروان پهن و خوش  

آرایش دختر باال رفت: خدمت آقای حمیدی عرض کردم خانم پرتویی وقت خالی  

 حالت میتونم برای دو هفته آینده براتون وقت بزارم. ندارن. در بهترین  

دندان روی هم سایید و سعی کرد آرامشش را حفظ کند: خانم محترم عرض کردم  

 ضروریه باید هر چه سریعتر ببینمشون. 

ببینید آقای بازرگان، بیشتر کسایی که تا اینجا میان کارشون ضروریه. من نمی    -

 عی میکنم بهترین حالت و در نظر بگیرم. تونم برای همه وقت بدم. دارم س

مجتبی گفته بود پرتویی تمام روز، برنامه کاری پیچیده دارد. گفته بود به سادگی 

 نمی تواند قرار مالقاتی با او داشته باشد.  

من هم قبال عرض کردم نمی تونم اینقدر صبر کنم. این قرار مالقات هم برای ما    -

 ضروریه که باید سریعتر حل بشه.و هم برای شرکت شما یه مورد 

دخترجوان با آرامش توضیح داد: متاسفانه ما قبال گفتیم نزدیک ترین وقت مالقات 

سه ماه آینده هست. اما شما که می فرمایید ضروریه، تا اینجا اومدین. منم سعی  

 می کنم برای دو هفته آینده براتون یه وقت مالقات قرار بدم. 

خوان کوبید و قدمی عقب گذاشت. حمیدی و بقیه هم  با خشم دستش را روی پیش 

عقب کشیدند. رو برگرداند و انگشتانش را در جیب مشت کرد. با این منشی ها  

نمی توانست به جایی برسد. باید به روش دیگری وارد عمل می شد. اگر روی  

منشی ها حساب باز می کرد، وقتی برای مالقات با خانم پرتویی معروف پیدا نمی  

 . به راه افتاد و دختر جوان به دنبالش صدا زد: آقای بازرگان... کرد
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 نایستاد. اما صدایش را کمی باال برد: نیازی به وقت مالقات ندارم خانم. 

وارد آسانسور شد و بقیه هم به دنبالش آمدند. حمیدی خواست چیزی بگوید که  

چیزی    دستش را باال برد و جلوی صورت حمیدی گرفت: االن نه! نمی خوام

 بشنوم. 

هر سه مرد تا پارکینگ به دنبالش رفتند. وقتی پشت فرمان نشست جعفرنژاد  

 گفت: نمی خواین یه وقت مالقات بگیرم؟ شاید دو هفته آینده فرصت خوبی باشه. 

 نگاهش را از آینه به چشمان سیاه خود دوخت و آرام گفت: نه. نیازی نیست. 

 اما شاید...    -

 گفتم که نیازی نیست.   به صورت فرهاد خیره شد:

ماشین را روشن کرد و به راه افتاد. کسی نمی توانست با این روش برای او با  

پرتویی قرار مالقات جور کند. باید از روشی دیگر استفاده می کرد. خشمگین بود.  

از پرتویی انتقام میگرفت. از زن قرمز پوش درون عکسهایی که مجتبی از قرار  

رفته بود، خشمگین بود. می توانست در این لحظه خونش  مالقات های دیروزش گ

را همچون یک خون آشام بمکد. اما باید تا زمان حل این مشکل خونسردی خود  

را حفظ می کرد. باید با این زن جوان از خود راضی که، هیچ گذشته ای نداشت و  

نتقام  به ناگاه روی زمین هستی نازل شده بود انتقام می گرفت. اما فعال زمان ا

نبود. باید با او راه می آمد تا در فرصت مناسب وارد عمل شود. انتقام تمام این  

برخوردها را می گرفت و به آفتاب پرتویی معروف می فهماند که با بد کسی در  

 افتاده است.  

با تمسخر زیر لب نام »آفتاب پرتویی« را زمزمه کرد. وقتی نام آفتاب پرتویی را  

این زن از خودراضی به نظر رسیده بود. زنی که از نام   شنیده بود، در ذهنش 

خود برای شرکتش استفاده میکرد قطعا اعتماد به نفس باالیی داشت و بسیار از  

 خود راضی بود.  
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انتظار هر نامی را داشت به جز نام آفتاب پرتویی... این زن سوپرایزی بود  

ردش کشف کند. گذشته برایش... سوپرایز بزرگی که هیچ چیز نمی توانست در مو

ای که وجود نداشت. خانواده ای که گویا وجود نداشت. آفتاب پرتویی فقط یک نام  

و یک شخصیت بود که با قدرت خودنمایی میکرد. از وجود این زن سوپرایز بود  

 و هر لحظه بیشتر کنجکاوی اش در مورد این زن تحریک تر می شد.  

و از در چوبی عبور کرد. زهرا نگاه تن سنگین شده اش را درون خانه انداخت 

 خندانش را از تلویزیون گرفت و به رویش لبخند زد.  

 سالم کرد و به طرف زهرا به راه افتاد.  

 زهرا تلویزیون را رها کرد و گفت: خسته نباشی. چرا این شکلی؟

 خود را روی مبل انداخت: چطوری؟ 

 خیلی خسته ای. کالفه ای. چیزی شده؟   -

کان داد: نه. یکم کار ذهنم و مشغول کرده. میرم استراحت کنم. باید  سری به نفی ت

 چند تا تماس بگیرم.  

 باشه. برو.    -

 تن خسته اش را از روی مبل کند که زهرا پرسید: شام نمیخوری؟ 

 میل ندارم. بابا هست؟  -

 آره تو اتاق کاره.    -

گیر مطمئن می شد. اما  به سمت اتاق به راه افتاد. باید قبل از هر اقدامی از جهان

ذهنش چیزی را هشدار می داد. چند ضربه به در زد و وارد شد. جهانگیر مثل  

همیشه روی مبل جلوی میز نشسته و عینک به چشم مشغول مطالعه بود. با  

 دیدنش لبخند زد: بیا پسر. کجا بودی؟ دیر کردی.
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به صورتش  کتش را از تن کند و روی مبل انداخت و روبروی جهانگیر نشست و 

 خیره شد: رفته بودم شرکت آفتاب. 

 جهانگیر برگه ها را رها کرد و منتظر نگاهش کرد.  

کمی پدرش را زیر نظر گرفت و با مکث طوالنی ادامه داد: اونجا نبود. نتونستم  

 پرتویی و ببینم. 

 چرا؟    -

 یک کلمه پرسیده بود. چرا؟  

 گفتن رفته کیش. یه مشکلی تو گمرک داشتن.   -

 جهانگیر با دقت پرسید: خب کی قراره ببینیش؟ 

 نزدیک ترین وقت مالقات میتونستن برای دو هفته دیگه بزارن.  -

جهانگیر به تنه ی مبل تکیه زد: دیره. شاید بهتر باشه برای بستن قرارداد با  

 شرکتای کوچیک وارد عمل بشیم. 

 نمی خوام ببازم.   -

 ه نمیشه کاریش کرد. بیخیال شو... جهانگیر کالفه گفت: دو هفته دیره. دیگ

جهانگیر میخواست بیخیال این موضوع شود. یا شاید هم تحریکش می کرد برای  

رفتن به دنبال این موضوع. به پدرش شک داشت. احساس می کرد آفتاب پرتویی  

با دلیلی شرکت را هدف قرار داده است و اولین شک به سمت پدرش می رفت. از  

آفتاب بیرون آمده بود ذهنش به هر سمتی چنگ زده بود تا  لحظه ای که از شرکت 

 رفتارها و این مشکالت را معنا کند.  

 چقدر آفتاب پرتویی و می شناسی؟    -

 جهانگیر پرسشگر گفت: چطور؟ 
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یه تحقیقی کردم. چیز خاصی ازش پیدا نکردم. انگار از آسمون افتاده پایین. نه    -

 یه روبات کار میکنه.  خانواده نه گذشته. هیچی... فقط مثل 

 با شیطنت پرسید: عجیب نیست؟ 

 جهانگیر با تعجب گفت: منظورت چیه؟ 

سعی کرد بی تفاوت باشد. شانه باال انداخت: همینطور. خب کنجکاو شدم خیلی.  

تمام هفت سال گذشته پرتویی حسابی روی شرکتا سرمایه گذاری کرده. اونم  

ی بدستشون آورده. شرکتایی که  شرکتایی که یه نفعی براش داشتن یا یه جور

گرفته بیشتر بخاطر بستن قرداد با شرکتای طرف مقابلشون بوده ولی خوشه...  

بزرگترین طرف قرارداد خوشه ما بودیم. میشه گفت تقریبا خوشه بخاطر ما  

شناخته می شد. باید بخاطر ما خوشه از بین رفته باشه اما پرتویی االن نمیخواد  

 . حتی از دیدنمون سر باز میزنه. با ما قرارداد ببنده

 یعنی میگی هدفش ماییم.   -

یعنی باید باور می کرد جهانگیر از چیزی خبر ندارد. دستش را روی دسته مبل  

 فشرد و سکوت کرد.  

جهانگیر گفت: میگم دنبال این موضوع بگردن. اما فکر نمیکنم پرتویی بخاطر ما  

ت قرارداد باهامون و رد  روی خوشه دست گذاشته باشه. چون در این صور

 نمیکرد.

نمیدونم. هرچی هست. دلم میخواد سر از این موضوع در بیارم. تا آخر هفته    -

 بهم فرصت بده آفتاب پرتویی و ببینم. 

 جهانگیر پرسید: مگه نگفتی گفته اولین قرار مالقات دو هفته آینده؟

 فکر میکنم بشه یه جور دیگه باهاش مالقات کرد.  -

 د شد: میرم استراحت کنم. از جا بلن
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 میخوای چیکار کنی؟  -

 می خوام هر طوری هست باهاش رو در رو حرف بزنم.   -

 جهانگیر با جدیت گفت: مراقب باش کار دست خودت ندی. 

 پوزخند زد و به سمت پدرش برگشت: اینقدر احمق به نظر میرسم؟

 منظورم این نبود.   -

به چشمان جهانگیر خیره شد: تمام تالشم و میکنم این مسئله رو حل کنم. بعدش  

 هم برمیگردم همون جایی که بودم.  

 جهانگیر با کنایه گفت: یه روز نمی خواستی بری. 

ولی حاال اینجا احساس میکنم دارم خفه میشم. از اینکه هیچی سرجای خودش    -

 نیست بدم میاد.  

ال رفت و ادامه داد: از اینکه یکی مثل پرتویی از  صدایش ناخودآگاه کمی با

آسمون نازل میشه سرم که میخواد مثل زالو خونم و بمکه. از اینکه زندگیم و  

جهنم کرده. از اینکه هیچکس هیچکاری و درست انجام نمیده. از همه چی بدم  

 میاد.

ی قرار  جهانگیر با اخم گفت: اینجا کشورته. خونته. خونوادت اینجان. وقتی رفت

 بود یه روز برگردی. 

با تمسخر گفت: وقتی فرستادیم برم نگفتی برم برگردم. گفتی برو که مایه  

 آبروریزی نباشی. تو چشم نباشی که کسی بفهمه یه پسر الت مثل من داری. 

جهانگیر هم مثل او صدایش را کمی باال برد: خودتم میدونی کارات اون موقع  

 اشتباه بود. 

قدری کثیف نبودم که بخوای بچت و بندازی دور. ولی انداختی.  با خشم غرید: اون

االن نمیخوام برگردم. دلم میخواد همین امشب برم و برای فردا نمونم. اما حیف  
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که دیگه اون آدم قبل نیستم که وقتی یه چیزی سخت می شد از پسش برنمیومد.  

 قبل رفتن حتما این مشکل و درستش میکنم. 

ماند و از اتاق بیرون زد و با زهرا و کیمیا روبرو شد.  منتظر پاسخ جهانگیر ن

فکر نمی کرد کیمیا برگشته باشد. اخم هایش را بیشتر در هم کشید و از کنارشان  

 گذشت. زهرا به دنبالش آمد: کمیل... 

صدایش زده بود اما پاسخی نداد. پله ها را با خشم باال رفت و در اتاقش را باز  

، در تمام خانه پیچید. کتش را روی تخت کوبید و با  کرد. صدای کوبیده شدن در

خشم به تصویر خود روی دیوار باالی تختش خیره شد. تصویر متعلق به ده سال  

پیش بود. زمانی که فقط می توانست از زندگی لذت ببرد. کاله قرمز رنگ خلبانی  

خنده روی سرش... موهای بلند بیرون زده از زیر کاله... تیشرت سفید و قرمز و  

ای که گویا فراموش کرده بود. مدتها بود می خندید. فقط می خندید. از چیزی لذت  

نمی برد. چند نفس عمیق کشید. باید هر چه سریعتر این موضوع را حل می کرد.  

اگر نایال حاال کنارش بود دست دور کمرش می انداخت و خود را در آغوشش جا  

بانیت همین کار را می کرد. آنقدر  می داد تا آرامش کند. همیشه در مواقع عص

خود را در آغوشش می فشرد تا قلقلکش می آمد و به خنده می افتاد. نایالیی را  

که در آغوشش جا خوش می کرد را می فشرد و می خندید. فراموش میکرد  

 دقایقی پیش عصبانی بوده است.  

 به سمت لپ تاپ رفت. باید با نایال صحبت می کرد. دلتنگش بود...  

نایال برایش از برنامه زمانی دانشگاه می گفت و آب و هوا. از عقیل و دوست 

دختر جدیدش که گویا زیبایی اش در مهمانی تولد عقیل هوش از سر همه برده  

بوده است. زیر لب فحشی نثار خودش کرد که تولد عقیل را از دست داده. عقیل  

ان اوایل سکونت در  همکالسی دانشگاه و به معنایی هم همسایه اش بود. هم

کواالالمپور، در رفت و آمدها به دانشگاه با عقیل آشنا شده بود. از بین پسران  

دانشگاه بهترین انتخاب برای رفاقت بود. همان روزهای اوایل عقیل ساکن واحد  

 کناری شده و دوستی عمیقی بینشان شکل گرفته بود.  
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یره شد. پوستش تیره بود به  کمی جا به جا شد. به صورت کشیده و برنزه نایال خ 

همراه چشمان کشیده دوست داشتنی و بینی خوش فرم زیبا به نظر می رسید. اما  

بیشتر از زیبایی جذابیت داشت. خوش هیکل بود و از هر حرکتش می توانستی  

 لذت ببری.  

 چند ضربه به در خورد. اخم هایش را در هم کشیده و صدایش را باال برد: بله؟ 

بلند شد که اجازه می خواست وارد شود. نگاهی به نایال انداخت و  صدای کیمیا 

 گفت: خواهرمه. باید برم. بعدا حرف میزنیم. مراقب خودت باش.

نایال موهای روی شانه اش را عقب زد و شانه ی برهنه اش را به نمایش  

 گذاشت: دلم تنگه کمیل لطفا زود برگرد.  

ادتی برای بر زبان آوردن احساساتش  لبخندی زد. او هم دلتنگ بود اما هرگز ع

نداشت. نایال با هیجان از دلتنگی اش گفت و او تنها با لبخند راهی اش کرد. لپ  

تاپ را بست و به سمت در اتاق به راه افتاد. کیمیا تکیه بر نرده های چوبی مقابل  

نگاهش می کرد. عقب کشید و در حالی که از جلوی در کنار می رفت تا کیمیا  

 اتاق شود گفت: ِکی اومدی؟ وارد 

کیمیا وارد اتاق شد و مستقیم به سمت صندلی بادی رفت و روی آن ولو شد:  

 امروز عصر... 

روی صندلی چرخان جلوی میز نشست و به طرف کیمیا برگرداندش: چرا چیزی  

 نگفتی؟ 

 کیمیا با تمسخر گفت: مثال می گفتم میومدی دنبالم! 

گرفت. خواهر و برادر بودند اما... با غریبه ها احساس  کنایه کیمیا را نادیده  

راحتی بیشتری داشتند. خود را روی صندلی پایین کشید و گفت: اومدی بگی برم  

 بگم غلط کردم؟ 

 نه. اومدم بگم انگار تونستی بعد این همه سال حرفت و بزنی و جلوش وایسی.   -
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ندید: درسته نزدیک نبودیم  با تعجب به کیمیا نگاه کرد. کیمیا به نگاه متعجبش خ

بهم اما وقتی رفتی همش می ترسیدم یه روز منم بفرستن برم. حاال که برگشتی  

خوشحالم که برگشتی با اینکه میدونم قرارنیست بفرستنم برم اما هنوزم فکر  

میکنم بودنت همین که نزدیکی همین که میتونم گاهی ببینمت  بهتر از اینه که  

 ه باشم.  چهارسال باهات حرف نزد

روی صندلی جا به جا شد. از یادآوری چهار سالی که حتی صدای کیمیا را نشنیده  

بود. حتی تصویری از کیمیا ندیده بود. کیمیا همیشه عزیزدردانه پدر و مادرش  

بود. نمی توانست این محبت بیش از اندازه را تحمل کند اما در چهار سال اول  

مید این عزیزدردانه که همیشه مورد نفرتش  رفتنش که از کیمیا بی خبر ماند، فه

 بود را دوست دارد. و حاال... 

 کیمیا از جا بلند شد: امیدوارم از پس اونی که اینقدر عصبانیت کرده بربیای اما... 

 از در که خارج می شد ادامه داد: دلم نمی خواد باز بری. 

 صدایش زد: کیمیا... 

 اینجایی؟ با برگشتن کیمیا پرسید: تا کی  

 یه هفته ای هستم. بعدش باید برم. امتحانام شروع میشه.    -

کیمیا دانشجوی مشهد بود. وقتی شنیده بود کیمیا ساکن مشهد شده است باور نمی  

کرد اما بعد از برگشت جای خالی اش را که دید، باورش شد کیمیا بزرگ شده 

 ون. است. به چشمان خواهرش خیره شد: یه روز بریم با هم بیر 

 نگاه کیمیا برق زد: فردا وقت داری؟  

 با مکث اضافه کرد: عصر؟!

برنامه فردایش را مرور کرد. می توانست برای با کیمیا بودن برنامه ای بچیند.  

 سر تکان داد: فردا عصر. زنگ میزنم بهت.  
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کیمیا با هیجان شب بخیر گفت. در را بست و او را با افکارش تنها گذاشت. باید  

تویی را گیر می انداخت. این کار اولویت داشت. لبهایش را فشرد و  آفتاب پر

شماره ی رضا را گرفت. می خواست با بهزاد صحبت کند. برای مالقات با آفتاب  

 پرتویی در این لحظه به هرکسی رو می انداخت.  

ماشین را در حیاط دانشگاه متوقف کرد و پیاده شد. نگاهی به دانشجوهای در  

انداخت. چرخی به دور خود زد و به سمت جمع سه نفره پسرانه   حال رفت و آمد

 به راه افتاد و گفت: ببخشید... 

 پسر با صورت خندان به سمتش برگشت: بفرمایید. 

دوستانش خندیدند و هر سه به او چشم دوختند. لب تر کرد و پرسید: کنفرانس  

 خانم پرتویی کجا تشکیل میشه؟!

 ا گیجی گفت: پرتویی؟ پسری که از او سوال کرده بود ب

دوست سمت راستی اش به بازویش کوبید: بابا اون دختره رو میگه، کارآفرین  

 برتر. 

سر پسر باال رفت: آهان... اینجا نه. باید برین اون یکی ساختمون. پشت این  

 ساختمونه.  

با دست اشاره ای به ساختمان زد. تشکر کرد و دوباره سراغ ماشینش رفت.  

ه پسران افتاد که او را تماشا می کردند. باالخره محل کنفرانس  نگاهش از آینه ب

را پیدا کرد و روی یکی از صندلی های ردیف آخر نشست. به ِسن خیره شد و  

پای راستش را روی پای چپ کشید. دو دختری که دو ردیف پایین تر نشسته  

د. سر  بودند به عقب برگشتند. یکی لبخندی به رویش زد و به بازوی دیگری کوبی

کج کرد و لبخندی به روی دختر زد و بعد با کنجکاوی به سمت دختر خم شد و  

 گفت: ببخشید خانم. 

 دختر با هیجان به طرفش برگشت و گفت: بله؟
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 تک سرفه کوتاهی زد تا صدایش صاف شود و گفت: موضوع کنفرانس چیه؟ 

دختر با شیطنت ابرویش را باال انداخت: مدیریت، نوآوری و توسعه در 

 کارآفرینی. 

کمی عقب کشید و به معنای فهمیدن سرش را تکان داد و بعد پرسید: خیلی عذر  

 میخوام اما خانم پرتویی در این زمینه کارشون خوبه؟ 

هر دو دختر ریز خندیدند. همان دختر جوان باز هم پاسخ داد: وقتی خانم پرتویی  

 و نمی شناسین چرا تو این همایش شرکت کردین؟

به روی دختر پاشید و دختر ادامه داد: پارسال به عنوان کارآفرین  تنها لبخندی  

 نمونه انتخاب شدن. کارشون تو زمینه کارآفرینی عالیه. 

 خود را عقب کشید و با لبخند گفت: ممنونم.

دخترها با خنده رو برگرداند. دوباره به حالت اولیه خود برگشت. آفتاب پرتویی  

. اما هیچ تصویری از او وجود نداشت. تنها نام  کارآفرین نمونه بود. که اینطور.. 

پرتویی می درخشید. آفتاب پرتویی که به گفته همه فرصتی برای مالقات ندارد  

 میتواند همایش مدیریت برگزار کند.  

کجا باید او را گیر می انداخت؟ بهزاد گفته بود بهترین زمان برای مالقات شخصی  

و به عنوان مهندس یاد میکرد. کنجکاو بود  با مهندس، این لحظه است. بهزاد از ا

بیشتر بداند اما چیز زیادی در مورد پرتویی جایی وجود نداشت. تمام آنچه در  

مورد آفتاب پرتویی وجود داشت در مورد شرکت آفتاب، کنفرانس ها، تاثیرات  

شرکت آفتاب روی تجارت بود. کمتر چیزی می توانستی پیدا کنی که مربوط به  

 د.  خود او باش

مرد جوانی پا روی سن گذاشت. برنامه آغاز شده بود که در باز شد و زنی به  

همراه دو مرد از درب جلو وارد شدند. دو مرد جلوی در ایستادند و زن به سمت 

صندلی های جلو به راه افتاد. چند نفر به احترامش برخاستند. سرش را خم کرد تا  
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این زن آفتاب پرتویی بود. آفتاب  بهتر بتواند صورت زن را ببیند. به نظرش 

پرتویی معروف... صورت کشیده ای داشت. چشمان درشت و آرایش مالیم و  

شیک... روسری شیکش به حالت مقنعه بر سرش پیچیده و گره خورده بود.  

مانتوی خاکستری اش با روسری صورتی و کیف صورتی که به دست داشت، 

شدن نام آفتاب پرتویی و تشویق   ترکیب زیبایی ایجاد کرده بود. با خوانده

حاضرین زن مد نظرش از جا بلند شد و به سمت سن رفت. پس اشتباه حدس نزده 

بود. شیک بود. محکم قدم برمی داشت. قوی بودنش را به رخ می کشید. سر به  

باال داشت. اعتماد به نفسش را به رخ می کشید. نیم لبخندی روی لب داشت.  

 دن لذت نمی برد. بر حسب وظیفه اینجا بود.  مغرور بود. از اینجا بو

شروع به صحبت کرد. اولین کلماتش با سالم و خوش آمد گویی و خیر مقدم  

 خدمت حاضرین و تشکر از دانشگاه و فرصت پیش آمده شروع شد.  

صدای رسایی داشت. صدایی دلنشین اما بی عشوه و حیله های زنان سخن می  

راه افتاد. چند قدمی به سمت جلو قدم برداشت   گفت. کمی که بحث را پیش برد به 

و سر باال گرفت. تمام حاضرین را از نظر گذراند و با حرکت دست بحث را ادامه  

داد. دقیق و سنجیده سخن می گفت. دقیق بود. از کلمات و شمار ارقامی که  

استفاده می کرد می شد مطمئن شد حافظه خوبی دارد. کمتر کسی می توانست 

 ظه این ارقام را بخاطر بسپارد.  بدون حاف 

شمرده و با احتیاط سخن می گفت. اجتماعی بود. می دانست چطور باید جمعی به  

این عظمت را در دست بگیرد و کنترل کند. جمع را گاهی به خنده می کشاند و 

گاهی چنان اصطالحات علمی و نکات ریز را بین این جمالت شاد و سرزنده بیان  

 بل را بیشتر جذب میکرد. جذاب بود.  میکرد که طرف مقا

در تمام مدت حواسش بود که در شیک به نظر برسد. آستین مانتویش که کمی باال 

رفته بود را با آرامش و ریزه کاری درست کرده بود. به نظر می رسید در مورد  

وسایل وسواس خاصی داشت. تمام مدت از دست زدن به هرچیزی دوری کرده 
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همان مرد شروع کننده دوباره روی سن برگشت. آفتاب   بود. حتی زمانی که

 پرتویی تنها به رویش لبخند زده و سعی نکرده بود نزدیکش شود.  

تمام این موارد لبخند را مهمان لبهایش کرد. با وجود اینکه یک ساعت را صرف  

آفتاب پرتویی کرده بود اما اطالعات جالبی از این زن به دست آورده بود. بلند  

شد. به زودی جلسه پایان می یافت و نمی توانست به خواسته اش برسد. به  

ل که پایین می رفت نگاهش  آرامی به سمت در خروج به راه افتاد و در همان حا

را به آفتاب پرتویی دوخت که یک تای ابرویش را باال فرستاده و در مورد  

مدیریت شرایط برای پسرکی که سوال پرسیده بود توضیح می داد. نگاهی به  

 مردان همراه پرتویی انداخت و از در خارج شد.  

راه مردی خارج شد.  کمی دورتر منتظر ماند. با پایان مراسم آفتاب پرتویی به هم

دو مرد هم پشت سر او حرکت می کردند. پشت سر آنها راه افتاد. صدای خنده ی  

کوتاهی بلند شد. از فاصله ی دو مردی که به دنبال پرتویی حرکت می کردند او را  

دید که آرام می خندید. لحظاتی بعد ایستادند. مرد با کمی خم شدن از آنها جدا شد 

رعت گرفت. قدم هایش را سرعت داد و خود را به او رساند:  و قدم های پرتویی س 

 خانم پرتویی؟! 

پرتویی متوقف شد. متعجب به سمت او برگشت و دو مرد مانع بینشان متوقف  

 شدند. با اشاره ی پرتویی دو مرد کمی فاصله گرفتند. نزدیک تر شد.  

تاب پرتویی  به چشمان سیاهش زل زد و روبرویش ایستاد. با فاصله دو قدم... آف 

 سر کج کرد. نه زیاد... بسیار کم. با دقت زمزمه کرد: بفرمایید...  

بوی عطر شیرین و جذاب پرتویی در دماغش پیچید. پلک زد و گفت: می تونم  

 پنج دقیقه وقتتون و بگیرم؟ 

ابروی راستش باال رفت و نگاهش را به سمت ساعت روی مچ دستش برگرداند:  

 . باید برم. متاسفم. خیلی عجله دارم.. 
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به وقت اهمیت می داد. از اینکه جلسه را سر ساعت پایان داده بود مشخص بود.  

 آرام و سنجیده گفت: خیلی طول نمی کشه شاید کمتر بشه. 

دستش را به سمت مسیری که می رفت گرفت و گفت: پس بفرمایید در حال طی  

 مسیر صحبت کنیم. 

لبخندی به روی پرتویی زد و همراهش قدم برداشت: دلیلم برای گرفتن وقت شما  

 اینجا خیلی کوتاه و مختصره.  

پرتویی تنها سر تکان داد. دست به جیب برد و سینه جلو داد و بحث را ادامه داد:  

برای دیدار حضوری چند باری اقدام کردم اما متاسفانه موفق نشدم ببینمتون.  

ور شدم در این شرایط مزاحم بشم. خوشبختانه هر دو میدونیم  برای همین مجب 

وقت هم برای شما هم برای من خیلی مهمه. در نتیجه از اینجا شروع میکنم که  

 بازرگان هستم. کمیل بازرگان از شرکت... 

 پرتویی میان حرفش آمد و گفت: ارغوان. 

درخواستم   متوقف شد و با سر کج گفت: وقتی من و می شناسین انتظار داشتم

 برای قرار مالقات زودتر پذیرفته بشه. 

پرتویی به راهش ادامه داد و در همان حال گفت: اگه قرار بود بخاطر هر آشنایی  

 وقت مالقات بدیم که نمی تونستیم برنامه رو درست پیش ببریم.  

 دندانهایش را روی هم سایید و دنبالش رفت: پس میدونید دنبال چی هستم. 

 شما عرض کردم تمایلی برای بستن این قرارداد ندارم.  قبال خدمت   -

میتونم سود قرارداد و تضمین کنم. می تونیم کار و گسترش بدیم و روی شرکت    -

های بیشتری مانور بدیم. من می تونم موجودی بیشتری تامین کنم. شرکت خوشه  

د با  االن در واقع نابود شده اما هنوز اسمی از سهام و بازارش هست می تونی

 همکاری با ما سهام خوشه رو برسونید به صدر جدول.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

４５ 

از ساختمان خارج شدند. نگاهی به عقب انداخت. هر دو مرد با فاصله از آنها  

 پشت سرشان می آمدند.  

 ایستاد و صدا زد: خانم پرتویی... 

وادارش کرد بایستد. سرش را کمی خم کرد: این یه قرداد به نفع من نیست. اگه با  

اری کنید می تونم قول بدم سود شرکتتون دوبرابر خواهد شد. یه قرارداد  ما همک

دو سره هست برای هر دو طرف سود فراوانی داره. کافیه این قراداد امضا بشه.  

ما با خوشه سالها بود همکاری می کردیم. من میتونم همین قرارداد و با  

می خواد این اتفاق بیفته  شرکتهای دیگه با سود بیشتر به نفع خودم ببندم اما دلم ن

 که باعث بشه یه قرارداد منفی توی سابقه شرکتمون ایجاد بشه.

لبخند روی لبهای پرتویی پررنگ شد. رژ لب براقش خود را به رخ کشید و گفت:  

آقای بازرگان خوشه برای من سود خیلی بیشتر از قرارداد با شما رو داره. من  

 م. روزتون بخیر. خدانگهدار. تمایلی برای امضای این قرارداد ندار

با گفتن این کلمات قدم هایش را سریعتر برداشت و به طرف ماشین به راه افتاد.  

نگاهش روی کمری سفید رنگ حرکت کرد. یکی از مردان در عقب را گشود و  

مرد دیگر پشت فرمان نشست. دبدبه و کبکبه ای برای خودش راه انداخته بود  

 ه و محافظ... این خانم پرتویی... رانند

ردش کرده بود؟! پیشنهاد سود دوبرابرش را رد کرده بود؟! گفته بود خوشه سود  

بیشتری برایش دارد؟ دندان روی هم سایید. قبل از بسته شدن در خود را به  

ماشین پرتویی رساند و دست روی ماشین گذاشت و در فاصله بین در و ماشین  

براتون داره. شاید بتونم پیشنهاد  ایستاد: برام توضیح بدین خوشه چه سودی 

 بهتری بدم. 

باز هم ابروی راستش کمی باال رفت. لبهایش را به جلو فرستاد و گفت: یه قرار  

 مالقات ترتیب بدین در موردش صحبت میکنیم. 
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قرار مالقات؟ قرار مالقاتی برای چند ماه آینده؟!. اخم کرد و گفت: اینقدر فرصت  

امه شما باشم. من باید برگردم. میتونیم توی مسیر  ندارم منتظر خالی موندن برن

 شما صحبت کنیم؟! 

پرتویی تنها با سر جواب مثبت داد. سوار شد. کنار پرتویی روی صندلی عقب  

نشست. دو طرف کتش را گرفت و کشید و کمی جا به جا شد. با اشاره ی پرتویی  

ن اس ام اسی  ماشین حرکت کرد. گوشی اش را از جیب بیرون آورد و برای رامی

فرستاد حاوی آدرس محل پارک ماشینش و تاکید کرد ماشینش را به خانه انتقال  

 دهد. 

پرتویی سکوت کرده بود. لحظاتی بعد مردی که روی صندلی کمک راننده نشسته 

بود به عقب برگشت و پوشه ای به دست پرتویی داد. پرتویی برگه ها را بیرون  

 کشید و مشغول مطالعه شد.

را به پرتویی دوخت. با دقت و با چشم مطالعه میکرد. لبهایش تکان نمی  نگاهش 

 خورد. اما نگاهش دقیق بود. 

با به صدا در آمدن زنگ گوشی دست آفتاب پرتویی از برگه ها جدا شد و به سمت 

جیب مانتویش حرکت کرد. گوشی را از جیب بیرون کشید و به سمت گوشی برد: 

 بگو بهار... 

-    ... 

 مگه سهام جو رو نفروختین؟!   -

-    ... 

خیلی خب. از حساب اصلی انتقال بدین. این سهام و هرچه سریعتر بخرین تا     -

 قیمتش باال نرفته. عجله کنین که اگه به ظهر برسه قیمتش میره باال. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

４７ 

دستش را روی ران پایش کشید و نگاهش را کنجکاوانه تر به پرتویی دوخت.  

و تماس را قطع کرد. لحظاتی بعد دستش را به سمت   پرتویی بحث را خاتمه داد

 مرد کمک راننده دراز کرد: خودکار... 

مرد خیلی سریع خودکاری به دستش داد. پای برگه ها را امضا زد. مرتب در  

 پوشه قرار داد.  

سر برگرداند و نگاهش به تابلوهای آویزان از پل هوایی افتاد که شهر تهران را  

 متعجب به سمت پرتویی برگشت: کجا داریم میریم؟ پشت سر می گذاشتند. 

 پرتویی با همان آرامش و بدون نگاه به او گفت: دامغان! 

 تقریبا از جا پرید: چی؟

اینبار پرتویی سر برداشت. نگاهش کرد و گفت: اگه ناراحتین می تونین پیاده  

 شین. وقتی مسیر و نپرسیدین فکر کردم مشکلی ندارین!

اخت. دامغان؟ چرا دامغان؟! حق با پرتویی بود. باید قبل از  نگاهی به اطراف اند 

سوار شدن مسیر را می پرسید اما چنان به بستن قرارداد فکر می کرد که به این  

 موضوع نیاندیشیده بود. اولین اشتباه در برابر پرتویی نکته سنج... 

 پرتویی طنزوار و کنایه آمیز گفت: میخواین پیاده شین؟ 

ا با آن جمله ی سه کلمه ای نثارش کرد. وقتی با سکوت کمیل  بدترین حس ها ر

روبرو شد دوباره مشغول کارش شد. لب گزید. دست مشت کرد. دوست داشت 

دست مشت شده اش را در صورت این زن فرود آورد. چند نفس عمیق کشید.  

 پرتویی پوشه را به دست مرد کمک راننده داد و گفت: تَرک چهارم و پخش کن.  

آهنگ مالیمی در ماشین پیچید. سر برگرداند. پرتویی با آرامش تکیه زده  صدای 

 بود و او را زیر نظر داشت. لبهایش را تر کرد. سعی کرد آرام باشد و گفت: خب؟ 

 پرتویی با همان نگاه خیره اش ماند. 
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باید می پرسید. قصد توضیح دادن نداشت این زن... کلمه به کلمه پرسید: خوشه  

 شما داره؟ چه سودی برای 

 پرتویی با همان آرامش گفت: تصمیم دارم ازش برای صادرات استفاده کنم. 

با هیجان به طرف پرتویی خم شد: من هم منظورم همین بود خانم. خب وقتی شما  

میخواین برای صادرات استفاده کنین چرا با ما قرارداد نمی بندین؟ زعفران ما  

 رکت ما... جزو بهترین زعفران های ایرانه. سابقه ش

با لبخند روی لبهای پرتویی کلماتش را نیمه کاره رها کرد. این زن به تمسخرش  

 گرفته بود؟! پرسید: شما در هر صورتی نمی خواین این قرارداد و قبول کنین نه؟ 

 سر پرتویی به معنای مثبت از باال به پایین کشیده شد. 

 چرا؟    -

شما یا شرکت شما نیست  پرتویی نگاهش را روی صورتش گرداند: مشکل از 

آقای بازرگان، من تمایلی برای بستن این قرارداد ندارم در هر صورتی؛ تالشتون  

 بیهوده هست.

سرش را به معنای فهمیدن تکان داد. منظور واضح تر از این امکان نداشت. 

پرتویی کامال خطوط را مشخص کرده بود. در هر صورتی به این قرارداد رضایت  

چه چیزی باعث شده بود آفتاب پرتویی به هیچ وجه تمایلی برای  نمی داد. اما 

 بستن این قرارداد نداشته باشد؟ اما اینکار به معنای شکست برای او نبود؟! 

چرا؟ چرا اینقدر در برابر این قرارداد مخالفت میکنین؟ چه دلیلی داره که بهش     -

 عالقه ای ندارین؟ 

 زعفرون خوشم نمیاد. سرش را صندلی تکیه داد و گفت: از 

خواست حرفی به زبان آورد که پرتویی ادامه داد: متاسفم من دیشب نخوابیدم.  

 اشکالی نداره ادامه بحثمون بمونه برای وقتی که رسیدیم؟! 
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سکوت کرد. اجازه داد چشمان پرتویی بسته شود. گفته بود از زعفران خوشش  

آمد قرارداد به این بزرگی    نمی آید. همین؟! بخاطر اینکه از زعفران خوشش نمی

را رد می کرد؟ مگر نه اینکه آفتاب پرتویی برای تمام شرکت ها سود هنگفتی به  

 جیب زده بود پس چرا باید این سود هنگفت را رد می کرد؟ 

باید دلیل این احساسش را می فهمید. نباید به همین سادگی رهایش میکرد. مگر  

تگی داشت؟! مگر نه اینکه او تاجر  زندگی آدم ها، مگر تجارت به احساس بس 

بود؟ در تجارت احساسات را که به میان می آوردی باید موفقیت را به آرزوها می  

 سپردی. آفتاب پرتویی موفق بود. چرا باید این چنین ریسکی می کرد؟!

بعد از چهار ساعت که تنها صدای آرام مالیم آهنگی که مدام به ابتدایش برمی  

گشت سکوت ماشین را می شکست، ماشین در جاده ای خاکی پیچید و بعد از طی  

 مسیری حدود ده کیلومتر در برابر درب بزرگ قرمز رنگی توقف کرد.  

تمام طول راه  نگاهی به پرتویی انداخت. سرش کمی به سمت پنجره کج شده بود. 

دست به سینه به خواب رفته بود. آرام خوابیده بود. بعد از یک ساعت از به  

خواب رفتنش، اندیشیده بود خود را بخواب زده است. اما با کمی جا به جا شدن  

 متوجه نفس های مرتبش شده بود.  

در قرمز رنگ توسط مرد میانسالی گشوده شد. نگاهش روی باغ بزرگی که از  

سرک می کشید ثابت ماند. باغی با درختان بزرگ در ردیف هایی  پشت در 

 مرتب...  

ماشین به حرکت در آمد. از کنار درختان ردیف شده به آرامی گذشت و پیش رفت.  

نگاهش روی درختان ثابت بود. کم کم ساختمان کوچکی از پشت درختان پدیدار  

فر در برابر ساختمان  شد. ماشین چرخی زد و در برابر ساختمان توقف کرد. چند ن

در حال صحبت بودند. با توقف ماشین مرد کمک راننده به عقب برگشت و پرتویی  

را صدا زد. لحظاتی طول کشید تا با سومین بار خوانده شدن نامش چشم بگشاید.  

نفس عمیقی کشید و کمی سرش را جا به جا کرد. با دیدن کمیل، دست باال برد.  

 گفت: فراموش کرده بودم اینجایین. متاسفم.  زیر چشمانش را نوازش داد و 
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 ناخودآگاه لبخندی روی لبهایش نشست: اشکالی نداره. 

با اشاره ی پرتویی هر دو مرد پیاده شدند. به سمت کمیل برگشت و گفت: اینجا  

یکم گرمه اما واقعا جالبه. من یکم کار دارم. یه ساعتی هستیم. اگه بخواین  

 برمی گردیم تهران.  میتونین یه گشتی بزنین بعد

با وجود اینکه به تازگی از خواب بیدار شده بود اما گویا ساعت ها بود با  

 هشیاری مشغول کار بوده است. کمی فکر کرد و پرسید: تجارت پسته میکنین؟ 

پرتویی تنها لبخندی مهمانش کرد و دست به در برد و پیاده شد. به دنبال پرتویی  

ای در حال صحبت جلوی ساختمان مشغول صحبت  پیاده شد و به او که با مرده

شده بود نزدیک شد. پرتویی با دیدنش به طرفش برگشت و با شیطنت گفت: می  

 خواین بگم یکی همراهتون بیاد؟ 

 سری به طرفین تکان داد: ترجیح میدم همراهتون باشم.  

سر خم کرد. نگاهی به کفشهای ورنی اش انداخت که در خاک غلت می زدند. 

مسیر نگاهش را دنبال کرد و به یکی از مردها گفت: برای آقا کفش   پرتویی 

 مناسب بیارین. 

 از کمیل پرسید: میخواین لباسهاتونم عوض کنین؟ 

با پاسخ منفی اش پرتویی دوباره مشغول صحبت شد. گویا در مرحله برداشت  

محصوالت بودند. پرتویی سراغ مهندسی به نام نیک سرشت را می گرفت که باید  

جا می بود اما طبق گفته حاضرین به دالیلی به تهران رفته بود. نام نیک سرشت  آن

را به ذهن سپرد و پیش رفت. کفش هایی که برایش آورده بودند اسپرت و ساده 

 بود که با دیدنشان رد کرده و ترجیح داده بود کفش های خود را به پا داشته باشد. 

ذهنش را به کار می انداخت. آخر این  پرتویی روی زمان تاکید داشت و این تاکید 

ماه برای پرتویی اهمیت فراوانی داشت. حدس می زد پرتویی برای تجارت پسته  

 از خوشه استفاده خواهد کرد اما چه دلیلی داشت تجارت زعفران را رد کند؟ 
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دست به جیب به طرف باغ برگشت. تا چشم کار می کرد درختان پسته در کنار هم  

ب چیده شده بودند. کارگران مشغول کار بین درختان گاهی به  در ردیفهای مرت

چشم می آمدند، اما سکوت محضی حکم فرما بود. کسی با صدای بلند صحبت نمی  

 کرد. همه در آرامش پیش می رفتند.  

 به چی فکر می کنید؟  -

به طرف آفتاب پرتویی برگشت. نگاهش را از باال تا پایین کشید. کفش های پاشنه  

حال جای خود را به اسپرتهای خاکستری داده بودند. هم خوانی جالب با   بلندش

 تیپ کالسیکش نداشت اما به او می آمد.  

نگاه بیشتر حاضرین به آنها بود. گویا چیز عجیبی بود حضورش در این محل...  

 نچی کرد و گفت: به اینکه چرا من و آوردین اینجا... 

 فکر می کنید؟  باز هم ابروی راستش باال رفت: شما چی

 چرا دست گذاشتین رو خوشه؟    -

پرتویی به خنده افتاد. به سمت درختان به راه افتاد و چند قدم برداشته به طرفش  

 برگشت و گفت: قدم بزنیم؟ 

به دنبال پرتویی به راه افتاد. با چند قدم فاصله از او قدم برمی داشت. نگاهش را  

رفت. تمایلی برای پاسخ به سوالش  به پرتویی دوخته بود که در سکوت راه می 

نشان نداده بود و او نمی دانست چطور باید این بحث را ادامه دهد. تمام سالهای  

زندگی اش همیشه در سخنوری نوک مجلس را می چید، همیشه حرفی برای گفتن  

داشت مخصوصا اگر طرف مقابلش یک دختر می بود. اما در این لحظه هر چه  

ر به ذهنش می رسید چه چیزی می تواند به آفتاب پرتویی  بیشتر می اندیشید کمت

 بگوید که برایش جالب باشد تا او را وادار به صحبت کند.  

ذهنش مشوش بود. به هر چیزی می اندیشید. به دلیل پرتویی برای انتخاب  

خوشه. برای عدم عالقه اش به زعفران. به اینجا بودنش. به نگاه های کارگران.  
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ف شده اش. به خودش که تا به اینجا همراه پرتویی که تنها نامی  به لباسهای کثی

از او می دانست آمده بود. در برابر این زن کنترل موقعیت کار بسیار مشکلی بود.  

اما تمام این اتفاقات... چه دلیلی داشت که آفتاب پرتویی اجازه داده بود او  

آفتاب پرتویی این  همراهش شود؟ چه چیزی می توانست باعث شود که زنی چون 

 چنین برای او وقت بگذارد. 

 ساکتین؟   -

 بدون فکر بر زبان آورد: شما که جواب نمیدین خب چی بگم؟!

خندید. خنده اش لبهایش را کش داد و چشمانش باریک تر شد. اعتراف کرد وقتی  

می خندید زیباتر می شود. زیبایی آنچنانی نداشت. بیشتر از زیبایی اش تصویر  

جلب توجه می کرد. تیپ. پرستیژ. موقعیت... و چیزی که در بین بیشتر  کلی اش  

 مردم به چشم می آمد. ثروتش... 

چند دقیقه ای طول کشید تا آفتاب پرتویی با خنده ای که سعی میکرد با بهم  

فشردن لبهایش خفه اش کند خیره اش شد: متاسفم. فکر نمی کردم ناراحت شده  

 باشین.

 راحت نشدم.  شانه باال انداخت: نا

این را به معنای واقعی بر زبان آورده بود. ناراحت نبود. از اینکه آفتاب پرتویی  

 سوالهایش را بی پاسخ می گذاشت ناراحت نبود. 

پایش را روی سنگ کوچک بین ریزه سنگ ها قرار داد و با زیر نظر گرفتن  

 صورت پرتویی ادامه داد: فقط ذهنم مشوش شده.

تنها لبخند زد. همین... گویا آفتاب پرتویی با تمام قوا با افکارش  آفتاب پرتویی  

بازی می کرد. با دویدن مردی به سمتشان پرتویی قدمی پیش گذاشت. گوشی را  

از دست مرد که ساعتی پیش نقش کمک راننده را ایفا می کرد گرفت و بعد از  
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و گفت: میتونیم   گفتگویی که کمی دورتر و با صدای آرام انجام داد به طرفش آمد

 بریم؟ 

با پاسخ مثبتش همگی به راه افتادند. پرتویی قبل از سوار شدن دوباره کفشهایش  

را تغییر داد. به همان شکل مسیر آمدن در ماشین جا گرفتند اما اینبار آفتاب  

پرتویی به طرفش برگشت و گفت: شرکت ارغوان، شرکت کوچیکی نیست.  

 و واردات مایلن باهاش قرارداد ببندن. مطمئنم خیلی از شرکتهای صادرات 

پلک زد و به همراه پاسخ مثبت افزود: نمی خواستم اسم خوشه به عنوان یه  

شرکت منفی توی سابقه ی شرکت ثبت بشه و گرنه مطمئنا از پس صادرات و  

 واردات شرکت برمیایم.

ای  مطمئنم همینطوره. جناب بازرگان هوش فوق العاده ای در زمینه فعالیت ه  -

 تجاری دارن. نام خاندان بازرگان همیشه در ردیفهای اول قرار داشته. 

آرام خندید. پرتویی دست به سفسطه زده بود و باید اعتراف می کرد در این مورد  

مهارت بسیار خوبی هم دارد. اگر سهام و بازار بورس را کنار می گذاشت مطمئنا  

خود لبخند زد و پرتویی هم  خیلی خوب در زمینه فروش موفق می شد. به افکار 

سکوت کرد. لحظاتی بعد اخبار بورس که به دست پرتویی رسید، بحث ناخودآگاه  

به بازار بورس و خرید و فروش های جدید کشیده شد. در زمینه بورس به اندازه  

ی آفتاب پرتویی اطالعات نداشت اگر نمی شناختش فکر می کرد آفتاب پرتویی نه  

دهه بیست سالگی اش، بلکه یک زن میانسال در اواخر  یک زن جوان در پایان 

دهه شصت یا هفتاد زندگی اش به سر می برد. اما با اطالعاتی که از پرتویی  

داشت به زودی آفتاب پرتویی پا به دهه سی زندگی اش می گذاشت اما به اندازه  

یک انسان شصت ساله می توانست اطالعات داشته باشد. از گفتگوها مشخص 

 هارت هایش قابل احترام و به یاد ماندنی است.  بود م

زمانی که کمری سفید رنگ در برابر ساختمان بزرگ شرکت ارغوان متوقف شد.  

می اندیشید در این لحظه و بعدها هرگز از تالشش برای بدست آوردن این قرارداد 

پشیمان نخواهد شد. اما می دانست از این پس تالشی هم برای این قرارداد  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

５４ 

د کرد. آفتاب پرتویی در نظرش محترم بود، نه بخاطر زن بودن یا هرچیز  نخواه

دیگری... آفتاب پرتویی هر کسی که می بود در زمینه کار قابل احترام و ستایش  

 بود.  

تصمیم داشت شکستش را به جهانگیر اعالم کرده و هرچه سریعتر به مالزی  

 ی اش کرد.  برگردد. آفتاب پرتویی با لبخند و آرزوی موفقیت راه

نمی خواست بداند دلیل پرتویی برای به همراه بردنش چیست یا چه اهدافی پشت  

این قرارداد خوابیده است. نمی خواست بداند دلیل هر چیزی چیست. تنها می  

خواست به خواسته ی آفتاب پرتویی احترام بگذارد. پرتویی این قرارداد را نمی  

 تن دهد.   خواست و او تصمیم داشت به این خواسته

بعد از بحثی که با جهانگیر داشت او را ندیده بود. صبح همان روز جهانگیر به  

همراه کیمیا و زهرا به کیش رفته بود. سفری که حتی به او اطالع داده نشده بود 

و برنامه اش برای با کیمیا بودن را هم بهم ریخته بود. وقتی کیمیا تماس گرفته  

نها بپیوندد تنها لبخندی به لب آورده و از رفتن سر باز  بود  تا با پرواز بعدی به آ 

 زده بود.  

کیمیا با ناراحتی از قرار بهم خورده شان صحبت کرده بود. دلداری دادن برای  

 کیمیا با دل شکسته خود سخت بود در برابر کیمیا سکوت کرده بود.  

فتن به خانه  وارد شرکت شد. باید تا برگشت جهانگیر صبر می کرد. تمایلی برای ر

 نداشت... با ورودش پریسا از جا بلند شد: سالم... 

 کمی خیره خیره نگاهش کرد و بعد سرتکان داد: سالم. 

 آقای فخر اومدن. گفتن ماشینتون و گذاشتن تو پارکینگ.   -

 ممنون.   -

سربرگرداند و با نگاه به ساعت که عقربه هایش حدود هشت را به نمایش می  

 تونی بری... گذاشتند گفت: می 
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 پریسا متعجب پرسید: برم؟ 

 به سمت اتاقش به راه افتاد و گفت: آره برو. روز خوش. 

در را بست و به سمت مبل رفت و خود را روی آن انداخت. پاهایش را روی میز  

کشید و چشم بست. آفتاب پرتویی او را همراه خود تا باغ پسته ای که در دامغان  

از بازار بورس امروز، با او صحبت کرده   داشت برده بود. آفتاب پرتویی 

بود.آفتاب پرتویی تمام امروز خود را صرف او کرده بود. او را به شرکت ارغوان  

رسانده بود. ذهنش یادآوری می کرد دالیل تمام اتفاقات امروز را کشف کند اما  

احساسش نسبت به آفتاب پرتویی سرشار از احترامی بود که نسبت به این زن  

رده بود. نمی توانست نسبت به احساسش بی اهمیت باشد. نمی خواست در  پیدا ک

 زندگی آفتاب پرتویی کنجکاوی کند و با او به مقابله بپردازد.  

سرش را پایین انداخت. دهانش چون زهر شده بود اما تمایلی برای تکان خوردن  

 نداشت. کم کم بخواب رفت... 

 *** 

گفت: اوه آمو بیخیال اینقدر بچه شدی که  رامین با خنده به سمت پنجره رفت و 

 بخاطر نبردنت گریه میکنی؟!

 گم شو مرتیکه. کی گریه کرد؟   -

رامین در برابر پنجره ایستاد و نیمی از بدنش را به سمتش برگرداند: تو... فکر  

 میکردم تا االن یاد گرفته باشی.  

 ال خوشی خودشون. پوزخند زد: آره یاد گرفتم همیشه ننه بابام ولم کنن برن دنب

 داری چرت و پرت می بافی همه میدونن عمو و خاله چقدر دوست دارن.    -

بی حوصله دستش را تکان داد: خفه رامین حوصله این مزخرفات و ندارم. بیخیال  

شو. من کورم. همونطور که همه میگن جهانگیر خان و زهرا خانم عاشق سینه  

 وسم دارن. چاک منن. فقط خودم کورم نمیبینم چقدر د 
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رامین دست در جیب شلوار جین سیاهش، فرو برد: آخی نی نی کوچولو دلت  

 براشون تنگ شده!

سر بلند کرد و جوری نگاهش کرد که رامین به خنده افتاد. همزمان در اتاق به  

صدا در آمد. بفرمایید که گفت حمیدی در را گشود و در چهارچوب در ایستاد:  

 میتونم بیام تو؟ 

 را چرخ داد: بفرمایید. صندلی اش 

حمیدی وارد شد و با دیدن رامین حال و احوالی کرد و به سمتش برگشت: باید  

 بری شرکت رحمانی. 

 اخم کرد: شرکت رحمانی چه خبره؟ 

حمیدی بی درنگ گفت: بار مشترکمون توی گمرک گیر کرده. آقاجهانگیر نیستن.  

 باید بجاشون بری و به این کار رسیدگی کنی.

 را باال انداخت و با تمسخر گفت: چرا من؟ ابروانش  

 در حال حاضر جانشینی. با رحمانی هم حرف زدن سخته.    -

سعی کردن رحمانی را بیاد آورد. قبل از رفتنش رحمانی را چند باری دیده بود.  

یکی از مهم ترین دفعات زمانی بود که بعد از تصادف سنگینش سراسیمه خود را  

نی هم آنجا بود. در کنار پدرش... مردی میانسال که  به شرکت رسانده بود رحما

آن روزها موهای جوگندمی اش را پشت سر می بست. حالتی که به نظرش آمده  

بود جالب است و سه ماه بعد به کپی برداری از رحمانی موهایش را پشت سر  

کش انداخته بود که با داد و فریاد جهانگیر روبرو شده بود. از یادآوری رحمانی  

بخندی به صورتش نشست. شاید همانطور که او رحمانی را به یاد داشت رحمانی  ل

هم او را بیاد می آورد. سعی کرد بی تفاوت باشد. پدرش مطمئنا به جای او با  

حمیدی تماس گرفته بود. مثال اعالم می کرد از داد و فریادهایش ناراحت است و  
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د با جهانگیر تماس می گرفت و به  منتظر می ماند تا اولین تماس را او بگیرد. بای

 اصطالح منت کشی می کرد؟ عمرا!

 نفس عمیقی کشید: کی باید برم دیدنش؟ 

 حمیدی با خوشحالی گفت: برای آخر وقت فردا یه قرار مالقات ترتیب میدم. 

 خودکارش را روی کاغذ حرکت داد و به خط جا مانده خیره شد: باشه. 

چی شد... تا یه دقیقه پیش جبهه گرفته  با بیرون رفتن حمیدی رامین خندید:  

 بودی، ولی یه دفعه نظرت عوض شد. 

لبخندی به لب آورد: اینکه برم اونجا از نقشه های باباست. منتظره زنگ بزنم  

 منت کشی. ولی عمرا! اما رحمانی... خیلی ازش خوشم میاد. 

 رامین کنجکاو پرسید: میشناسیش؟ 

ه میشه باهاشون حسابی حال کرد. به سن  چند سال پیش دیدمش... از ایناست ک   -

و سالش نمیاد ولی خیلی خوب میزنه. فکر کنم مجرده... شایدم چند تا زن گرفته  

 طالق داده. باید ببینیش. 

 داری کنجکاوم میکنی ببینمش.   -

با شیطنت گفت: حیف... رحمانی از اوناییه که برای دیدنش باید دو سه ماه قبل  

 وقت بگیری. 

مان باریک شده گفت: تو که میتونی بری ببینیش. چطوره همراه تو  رامین با چش

 بیام. 

شانه باال انداخت: نچ نمیتونی به این آسونیا نیست. بحث بزرگتراست. بچه ها  

 قاطی نمیشن. 
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رامین جلو رفت. دستش را برای پس گردنی زدن باال برد و در حال فرود آوردنش  

سال بزرگتر بودنت و به رخ من   روی گردن کمیل گفت: صد بار گفتم اون یه

 نکش. 

جا خالی داد و به رامین زبان درازی کرد. از روی صندلی پرید: بریم یه چیزی  

 بخوریم. ناهار مهمون من.

 دست به جیب شدی چه خبره؟ نکنه اون قرارداده رو امضا کردی؟  -

شه من هم  با یادآوری آفتاب پرتویی لبخند زد: نه. اون نمیخواد این قرارداد امضا ب

 به نظرش احترام میزارم. 

 دیوونه شدی؟ اینقدر دنبال این قرارداد دویدی؟ حاال میخوای ولش کنی؟!   -

به سمت در اتاق به راه افتاد. رامین هم دنبالش رفت... پریسا به احترامش  

برخاست. سری تکان داد: آقای حمیدی زمان قرار مالقات با آقای رحمانی و  

 بدین.  هماهنگ کردن بهم خبر

پریسا چشمی و گفت و از کنارش گذاشت. سوار آسانسور شد. رامین پرسید:  

 کمیل حالت خوبه؟ 

 معلومه.    -

 رامین با خشم پرسید: پس چرا داری بیخیال این قرارداد میشی؟ 

چون نمیتونم  نسبت به خواسته اش زیاده خواهی کنم. اون الیق این هست     -

بگیره. گفت تمایلی برای بستن این قرارداد نداره  برای چیزی که میخواد تصمیم 

بعد اینکه باهاش حرف زدم، حاال فکر میکنم اونقدر باهوش هست که وقتی به  

 چیزی میگه نه یعنی واقعا نه. بهتره اتفاق نیفته... 

 رامین خندید: جادوت کرده.
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پوزخندی به رامین زد و از آسانسور پارکینگ بیرون آمد. کنار رامین که روی  

صندلی ماشین می نشست به دعوت رامین برای رفتن به مهمانی پاسخ مثبت داد.  

 دلش کمی تفریح میخواست...  

همراه رامین رفتن به مهمانی چندان بد به نظر نمی رسید. رامین گفته بود  

ی آن طرف است. چندان این موضوع را باور نداشت  مهمانی در سبک مهمانی ها

اما همراهش شد. وقتی از همان در ورودی نگاهش روی صورتهای آرایش شده 

و پسرانی که گویا بیشتر از دختران به خود رسیده بودند روبرو شد، با تمسخر  

 سر به گوش رامین چسباند: اینا شبیه اون طرفه؟ 

 مگه چشه؟   -

 چی فقط زیادی جو اونطرف گرفتتشون!شانه باال انداخت: هی 

کنار رامین روی یکی از مبل های دو نفره نشست. کسی خود را از بین حاضرین  

جلو کشید و نزدیکشان شد. روبروی رامین ایستاد و خندید: رامین! دلم برات  

 تنگ شده بود. 

ابروانش را باال انداخت. به پشتی تکیه زد و به دخترک ظریف اندام و خوش  

خیره شد. دختر با راهنمایی رامین به طرفش برگشت. دستش را به طرف   هیکل

 کمیل گرفت: الهه هستم. 

 خود را جلو کشید. دست الهه را فشرد: کمیل. 

 الهه نزدیک تر شد: خوشبختم. رامین میگفت شما ساکن ایران نیستین. 

را به   به رامین نگاه کرد. پس رامین چنان به این خانم الهه نزدیک بود که آمارش

او داده باشد. سرش را به معنای پاسخ مثبت تکان داد. الهه با ناز موهای سمت  

 راست سرش را عقب زد: ساکن کجا هستین؟

نگاهی به رامین انداخت. رامین این موضوع را بیان نکرده بود؟ جواب داد:  

 مالزی... 
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 الهه با شیطنت بین او و رامین نشست: چرا مالزی؟ 

و پا روی پای دیگرش کشید. تاپ سفید و دامن همرنگش را به  به رامین تکیه داد 

تن داشت. دامنش تا کمی باالتر از زانوانش می رسید. از ترکیب لباسهای الهه  

 خوشش نیامده بود: کارم اونجاست... 

کسی الهه را صدا زد. از جا بلند شد و به سمت همان پسرک که نامش را تکرار  

 برگشت: نظرت چیه؟ کرده بود رفت. رامین به طرفش  

 متعجب پرسید: چی؟ 

 رامین به الهه اشاره زد: یکم اینجا سرگرمت میکنه!

پوزخند زد. نگاهی به الهه انداخت. پریسای منشی از او دلنشین تر بود: دیوونه  

 شدی؟ من که گفتم به محض اینکه بابا برگرده میرم.

نکار نمایندگی رو از  واقعا بیخیال شدی؟ نمیخوای تالشت و بکنی؟ ممکنه با ای  -

 دست بدی.

نگاهش را بین دختران در حال رقص وسط سالن حرکت داد و گفت: بابا خودشم  

میدونه این مشکل با بستن قرارداد با شرکتای کوچیکم حل میشه. فقط میخواد یه  

 جورایی قدرتش و به رخ بکشه که اونم... 

فکر نمی کنم آفتاب  سرش را با آرامش به سمت رامین برگرداند و ادامه داد:

 پرتویی کسی باشه که بزاره جهانگیربازرگان به تنهایی قدرت نمایی کنه. 

 منظورت چیه؟   -

لبخند شیطنت آمیزی روی صورتش حک کرد و دوباره به دختران خیره شد. یکی  

با پیراهن کوتاه قرمز به چشمش آمده بود: پرتویی که من شناختم دوست داره تو  

شش نمیاد یکی براش قدرت نمایی کنه. اگه بخوایم به زور  اوج قدرت باشه. خو 

 این قرارداد و امضا کنیم؛ مطمئنا بعدا یه جورایی تالفی میکنه. 
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 رامین متعجب پرسید: مطمئنی؟ 

از یادآوری چانه ی باال... قدم های محکم... کلمات دقیقی که در تک تک کلمات و  

 رفتارهای پرتویی پیدا بود پلک زد: مطمئنم.

 جا بلند شد. رامین با عجله گفت: کجا؟   از

اشاره ای به جمع دختران در حال رقص زد: فکر کنم بد نباشه یه امشبه روز  

 یجوری بگذرونم. 

آهنگ در حال پخش را دوست نداشت اما در بین حاضرین در حال رقص ایستاد و  

تکانی به پاها و همزمان سرش داد. نگاهش به روی همان دختر قرمز پوش بود  

و همراهش تکان میخورد. دختر روبروی دختردیگری قر می داد. اندام دختر را  

از نظر گذراند و لبخندی شیطانی روی لبهایش نشاند. چرخی زد و پشت به دختر  

ایستاد. قدمی عقب گذاشت و با برخورد به دختر جوان لبخندش را پشت قیافه ای  

اشایش میکرد. شرمنده به  نگران پنهان کرد و به عقب برگشت. دختر با اخم تم

 صورت دختر خیره شد: واقعا متاسفم. 

 دختر قرمز پوش با دیدن صورتش؛ سر چرخاند و با اخم گفت: حواستون نیست؟ 

از اینکه به راحتی، با دیدنش کم نیاورده بود خوشش آمد. اشاره ای به صدای  

 پام پیچ خورد. بلند آهنگ و گوشهایش زد و با باال بردن صدایش لب زد: متاسفم 

دختر در همان حال خیره اش ماند. قدمی به سمت دختر برداشت و نگاهی به  

دوستش که او را زیر نظر گرفته بود انداخت. با دقت سرش را به سمت دختر کج  

 کرد: من حواسم پرت شد. پسرخالم یکم اذیت میکرد متاسفم چیزیتون که نشد؟ 

افعی اش کمی عقب نشینی کند. دختر  لحن مودبانه اش باعث شد دختر از حالت تد

 قرمز پوش به همان حال گفت: اشکالی نداره ولی باید بیشتر دقت کنین. 

لبخند دلنشینی زد و چرخی به دستش داد: برای جبران افتخار یه رقص همراه من  

 و میدین؟ 
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دختر قرمز پوش نگاهی به دوستش انداخت. گویا منتظر تایید از طرف او بود. با  

ت در دستش گذاشت و همراهش شد. آهنگ مناسب رقص خاصی نبود.  تردید دس

رو در روی هم ایستادند و آرام آرام دستش را به حرکت در آورد و دختر جوان را 

 به رقص تشویق کرد. دخترجوان چرخی زد و نزدیک تر شد: من سحرم شما چی؟ 

 لبخندی به روی دندان های سفید سحر زد: کمیل... 

سحر دستش را گرفت و همراه رقص سحر تکان خورد. سحر  با نگاه به چشمان 

 با حرکت لبخند زد و کمیل پرسید: دوستت ناراحت میشه با منی؟ 

 سحر متعجب گفت: نه چطور؟ 

 آخه داره با اخم نگامون میکنه.  -

سحر رو برگرداند و به روی دوستش لبخندی زد که او هم، لبخندی به روی سحر  

ه ی سالن به راه افتاد. سحر پرسید: از آشناهای  پاشید و به سمت مبلمان گوش

 الهه این؟ 

الهه؟! مطمئنا منظورش همان دختر سفید پوش بود. دستش را حرکت داد و سحر  

 را وادار به حرکت کرد: نمیشناسم. با پسرخالم اومدم.  

سحر را نزدیک تر کشید و با دست رامین را که بین پسرها اسیر بود نشان داد.  

 رامین خندید: اینکه رامین خودمونه. شما پسرخاله رامینی؟  سحر با دیدن

 با حرکت مثبت سرش؛ سحر ادامه داد: تا حاال ندیده بودمتون. 

به صورت سحر خیره شد تا تاثیر دقیق کلماتی که به کار می برد را ببیند: ساکن  

 ایران نیستم.  

شرکت پدرم و توی  ابروان سحر باال رفت و کمیل ادامه داد: یکی از نمایندگی های 

 مالزی اداره میکنم. 
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چشمانش برق زد. راضی از مخ زده شده ی دختر، پاهایش را کنار هم گذاشت و  

دست سحر را رها کرد: می بخشی خسته شدم از رقص... میخوام یه چیزی  

 بخورم. همراهم میای؟ 

 سحر با لبخند گفت: حتما... 

د. میز را دور زدند و بشقابی  همراه سحر به سمت میز پر از خوراکی به راه افتا

برداشت و به سمت سحر گرفت. بشقابی هم برای خود به دست گرفت و راه افتاد.  

 سحر پرسید: اونجا راحتین؟ 

 نمیشه گفت ناراضیم. خوبه...    -

 سحر با ناز زیتونی به دهان گذاشت: دلتون برای خانوادتون تنگ نمیشه؟ 

دلتنگی؟ یک ماه بعد از رفتن اجباریش مثل  ناخودآگاه و بدون کنترل پوزخند زد. 

بچه ها گریه کرده بود. از یادآوری صدای گریان خود که در خانه میپیچید لرزید.  

موهای سیخ شده ی تنش با جمله ی بعدی سحر، گویا از ولتاژ برق قوی گذشته  

بودند. سحر گفته بود: من دلم خیلی براشون تنگ میشه اصال طاقت دوریشون و  

 ندارم. 

سق خشک شده ی گلویش را تر کرد و سعی کرد مسیر بحث را عوض کند.  

نگاهی به صورت و اندامش انداخت. دوست داشت سراغ سن و سالش را بگیرد  

اما اگر میخواست امشب را با او بگذراند نباید در مورد سن و سالش چیزی می  

 پرسید. به جای این کنجکاوی پرسید: زیاد میاین اینجا؟ 

رد. مکثش یعنی به هدف زده بود. زیاد می آمد به این مهمانی ها...  سحر مکث ک

اما سحر حالت غافلگیرانه صورتش را سریع جمع کرد و به روی کمیل خندید: نه  

زیاد. گاهی که تو خونه حوصلم سر بره میام با دوستام. خب میدونین پدر و مادرم  

 بیشتر تا دیر وقت سرکارن.

 که اینطور...   -
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 جکاوی پرسید: پدر و مادرتون ایرانن؟ سحر با کن

 جواب سحر را صادقانه داد: بله.  

باید اضافه میکرد خواهرش هم ایران است؟ قرار بود یکشب همراهش باشد. از  

کیمیا حرفی به میان نیاورد. اعتراف کرد ترجیح میداد امشب به جای اینجا بودن  

ز دردانه بودنش غر بزند و  کنار کیمیا باشد و دعوا کنند. بر سر کیمیا برای عزی

 کیمیا با اخم پا روی زمین بکوبد.  

 سحر بشقاب پر شده اش را تکان داد: شما چیزی برنمی دارین؟ 

نگاهی به میز انداخت. کالباس های پیچ خورده را برای امتحان در بشقاب گذاشت  

 و گفت: همین کافیه. 

 باشین. سحر با خنده گفت: بهتون نمیاد این همه کم غذا 

 االن میل ندارم.     -

از برابر رامین که می گذشتند رامین برایش دست بلند کرد. به تکان دادن سر  

اکتفا کرد و همراه سحر گوشه ای ایستاد. یکی از کالباس ها را در دهان گذاشت و  

بشقاب پر را گوشه ی میز نزدیکشان قرارداد. از مزه ی تلخ کالباس ها لذتی 

ا به دیوار چسباند و دست به سینه به سحری که پیش رویش در  نبرده بود. خود ر 

حال غذا خوردن زبانش را مدام روی لبهای قرمز رنگش حرکت می داد خیره شد.  

سحر چنان با ظرافت اینکار را می کرد که حریصانه اعتراف کرد دوست دارد مزه 

باید کمی   ی لبهایش را بچشد. اما... مطمئنا در حال حاضر فرصت اینکار نبود. 

 دیگر صبر میکرد.  

سحر از طعم و مزه ی خوب زیتون ها می گفت و آنها را زیتون های ترک و  

 عربی مقایسه میکرد. 

با ظاهر شدن رامین در برابرش نگاه از سحر گرفت. خبری از شیطنت صورت  

 رامین نبود. رامین نگاهی به سحر انداخت و نزدیک شد: باید بریم. 
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کشید و با دیوار که عمود شد فشاری به تنش آورد و از دیوار  پای راستش را باال 

 جدا شد: کجا؟ 

 یه مشکلی پیش اومده.  -

 اخم کرد: چی شده؟ 

 کیمیا تصادف کرده...   -

 تقریبا سحر را فراموش کرد. کیمیا؟! 

شماره ی پدرش که اولین زنگ را خورد فریاد جهانگیر در گوشی پیچید: اون  

 کوفتی و واسه چی خریدی؟ 

تلفن را از گوشش دور کرد. اجازه داد جهانگیر داد و فریادهایش را تمام کند و  

 بعد پرسید: کیمیا خوبه؟

 جهانگیر بین غرغرهایش گفت: خوبه فقط پاش شکسته داریم برمیگردیم.

 باید باهاش صحبت کنم.   -

جهانگیر بی حرف گوشی را به کیمیا داد. با پیچیدن صدای کیمیا در گوشی با  

 گفت: خوبی کیمیا؟  هیجان

 خوبم. چیزیم نشده که... اینا شلوغش کردن.   -

نگاهی به رامین انداخت که سرش را در گوشی کرده بود و ادامه داد: چرا مراقب  

 نبودی؟ 

 یه دفعه ای شد.    -

 آرامتر پرسید: می خوای بیام؟ 

فردا  کیمیا بود که گفت: نه کمیل ما هم داریم برمیگردیم. باور کن چیزیم نشده. 

 میبینمت.  
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 رامین سربرداشت و به کیمیا گفت: رامینم اینجاست... 

 کیمیا با لحن خاصی بین جمله اش آمد: براش دردسر شد. جبران میکنم!

رامین با اخم تماشایش میکرد. بعد از مطمئن شدن از حال خوب کیمیا و زمان 

ین تو و  برگشتشان تماس را قطع کرد. نگاه تیزش را به صورت رامین دوخت: ب

 کیمیا چه خبره؟ 

 رامین متعجب سربرداشت: منظورت چیه؟ 

با همان جدیت ادامه داد: وقتی اسم کیمیا میاد چشم میدزدی... کیمیایی که دیوونه  

 وارد عاشقت بود حاال تا اسم تو میاد ساکت میشه. ماجرا چیه؟ 

رامین نگاهش را به انگشتانش دوخت: چیز خاصی نیست. دست گل مامانست 

 گه... دی

 منظورت چیه؟   -

 رامین با خنده گفت: مامانم کیمیا رو خواستگاری کرده!

به خنده افتاد. باز هم بی خبر بود... پس که اینطور... حتی به او در این مورد  

 حرفی زده نشده بود. سر چرخاند: یعنی االن زنته؟!

 رامین با اخم نگاهش کرد: نه. کیمیا رد کرد.  

 این غیرقابل انتظار تر از بی خبری اش بود. با گیجی پرسید: کیمیا ردت کرد؟

 رامین با سر جواب مثبت داد. باز هم پرسید: کیمیا دوست داشت و... 

 جمله اش را رامین قطع کرد و گفت: یعنی تو نمیدونی کیمیا کی رو دوست داره؟ 

 امین زل زد و کنجکاوانه گفت: کی رو دوست داره؟!به صورت ر 

رامین با تمسخر رو برگرداند و گفت: گاهی شک میکنم شما خواهر برادر باشین!  

 چرا اینقدر از کیمیا دوری میکنی؟ 
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 نگاه تاسف برانگیزی به رامین انداخت و تلخ گفت: یعنی تو نمیدونی مشکلم چیه. 

این و که مشکلت بخاطر فرقیه که پدر و مادرتون میزارنه رو میدونم ولی     -

دخالت کیمیا رو توی این ماجرا نمی فهمم. کیمیا هیچ تقصیری توی این ماجرا  

 نداره.  

دست بین موهایش برد و بی حوصله گفت: تقصیر من چیه رامین؟ یکی این و بهم  

ه پدر و مادرم ازم خوششون  بفهمونه! من چه گناهی کردم؟ مشکل من چیه ک

 نمیاد.

*** 

 کنار کیمیا نشست و پتو را روی پاهایش کشید: راحتی؟ 

کیمیا دست روی پتو کشید و در حال مرتب کردنش گفت: خیلی خوبم. مگه میشه  

بد باشم؟ قراره کلی استراحت کنم و یه ترم مرخصی دارم. کی بدش میاد از اینکه  

 از دست امتحانا خالص بشه؟

. کیمیا را که لنگان لنگان دیده بود چشم بسته و با لبخند تلخی در آغوشش  خندید

کشیده بود. تا اتاقش در آغوشش آورده بودش و کیمیا با شیطنت گفته بود اگر می  

دانسته آغوش برادرش این چنین دوست داشتنی است همیشه خود را به مریضی  

 می زده است که با اخم هایش روبرو شده بود.  

به به در خورد و مهلقا در را باز کرد: براتون کیک آوردم. فکر کردم باید  چند ضر

 گشنتون باشه. شما هم چیزی نخوردین. 

 منظورش به کمیل بود.  

از جا بلند شد و سینی را از دست مهلقا گرفت و با نگاه به کیک خامه ای گفت:  

 دستت درد نکنه دو تا آبمیوه هم میزاشتی تنگش عالی می شد. 

 با خوشحالی گفت: االن میرم میارم.  مهلقا
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 در حال بیرون رفتن مهلقا گفت: دستت و باید ماچ کرد. 

صدای خنده اش را شنید و به سمت کیمیا برگشت. سرجایش برگشت و سینی را  

بینشان گذاشت و در حال برش دادن کیک پرسید: هنوزم عشق کیک خامه ای  

 هستی؟

کرد و به دهان گذاشت. چشمانش را   انگشت اشاره کیمیا کمی از کیک را بلند

 بست و با لذت از مزه ی خامه گفت: هیچی مثل خامه خوشمزه نیست.

به صورت دوست داشتنی کیمیا لبخند زد. مثل کیمیا خامه ی روی کیک را انگشت 

زد و به دهان گذاشت. از مزه ی شیرین خامه ناخودآگاه لبخندی روی لبهایش  

بجنبد انگشت خامه ای کیمیا روی بینی اش  نشست و قبل از اینکه به خود 

نشست. از جا پرید و از روی تخت بلند شد و با چشمان متعجب گفت: داری  

 چیکار میکنی؟ 

 کیمیا با نیشخند گفت: خوشگل شدی... 

به سمت میز کنسول سفید رنگ کیمیا رفت و به سمت آینه خم شد. دستمالی از  

کردن خامه ی روی بینی اش   جعبه ی روی میز بیرون کشید و در حال پاک

 لبخندی به تصویر خود زد و کیمیا گفت: دیدی گفتم خوشگل شدی!

 با نگاه شیطانی به طرف کیمیا برگشت: یعنی دلت بازی میخواد؟ 

ناگهانی خود را روی تخت کیمیا انداخت که با داد کیمیا عقب کشید و نگاهی به  

ببخشید شرمنده یادم نبود   پایش انداخت. فاصله گرفت و دستانش را باال برد:

 پات... 

کیمیا خندید و مهلقا با سینی آبمیوه وارد شد. اینبار خودش پیش آمد و آبمیوه ها  

را کنار سینی کیک گذاشت. لبخند هردویشان باعث شد مهلقا با خوشحالی بگوید:  

 خدا رو شکر انگار از این به بعد خنده هم تو این خونه میپیچه.

 تا االن نبوده؟! کیمیا که همیشه میخنده. متعجب گفت: مگه 
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مهلقا نگاهش را به کیمیا دوخت و با لبخند مهربانی گفت: کیمیا هم بعد رفتنت  

 لبخند زدن یادش رفت.  

نگاه ناباورش را به صورت کیمیا دوخت و کیمیا خندید: اینجوری نگو مهلقاجون  

 فکر میکنه چه خبره. شوخی میکنه مهلقا جون. 

، مهلقا تنهایشان گذاشت. زهرا نزدیک شد و از کیمیا پرسید: خوبی  با ورود زهرا

 دخترم؟ درد نداری که؟

کیمیا سرش را به طرفین تکان داد. زهرا روی تخت نشست و به سمتش برگشت:  

 الغر شدی کمیل... 

پوزخندی زد. روی صندلی چرخان جلوی میز تحریر نشست: بخاطر احوالپرسی  

 های شماست.

ی گفت: مادر تقصیر تو هم هست. بارها گفتم بابات و روی دنده  زهرا با ناراحت

 لجبازی ننداز. گوش نمیدی.  

نگاه تلخش را به صورت زهرا دوخت: نمیتونستی بهم زنگ بزنی دارین میرین  

 کیش؟ من باید وقتی رسیدین از کیمیا بشنوم؟ 

 زهرا بی توجه به جمله اش گفت: پاشو برو بابات کارت داره. 

ا در هم کشید: جهانگیر خان غرورشون و کنار گذاشتن احضار  اخم هایش ر

 فرمودن؟

زهرا از جا بلند شد. نزدیکش رفت و گوشش را گرفت و بی توجه به داد و فریاد  

و خنده های کیمیا او را به سمت در اتاق برد و در همان حال غرغر کنان گفت:  

ه همین پدری...  آخرش از دست شما دو تا سر به بیابون میزارم. شک نکن بچ

 جفتتون لنگه همین. لجباز و مغرور. 

 پوزخندی زد و دستش را روی دست زهرا گذاشت: خیلی خب میرم ولم کن. 
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 زهرا لبخندی زد: باریک هللا پسرم. 

نگاهی به کیمیا که میخندید انداخت. اگر زهرا و مهلقا نمی آمدند میخواست در  

 ند اما... مورد رامین و خواستگاری اش با کیمیا صحبت ک

همانطور که به سمت کتابخانه می رفت تلفنش زنگ خورد. تلفن را از جیب  

شلوار گرمکنش بیرون کشید و با دیدن نام حمیدی دستش را روی نوار سبز  

 رنگ حرکت داد: سالم... 

حمیدی بعد از سالم و احوالپرسی گفت: زنگ زدم قرار امروز عصر و یادآوری  

 فت... کنم. برای آخر وقت، طرفای ه

نگاهی به در کتابخانه انداخت: بابا برگشته فکر کنم بهتر باشه خودش برای  

 اینکار بره. 

 حمیدی گفت: گفتن فعال مرخصی هستن و کارای شرکت به عهده اته. 

 در برابر کتابخانه ایستاد: که اینطور... خیلی خب. 

را پایین   تماس را قطع کرد و چند ضربه به در زد. با صدور اجازه ورود دستگیره

کشید و وارد شد. جهانگیر روی مبل نشسته بود. پیراهن مردانه سفید و شلوار  

 مشکی به تن داشت. پا روی پا انداخته و به پشتی مبل تکیه داشت. 

نزدیک شد و سالم داد. جهانگیر هم به همان سردی لحن کمیل پاسخ داد و اشاره  

 ای به مبل کنارش زد: بشین... 

 گیر اشاره زده بود نه روی مبل بعدی نشست: کارم داشتی؟ روی مبلی که جهان

 با آفتاب پرتویی نتونستی مقابله کنی؟   -

دلش میخواست زودتر از این اتاق دور شود و کنار کیمیا به کیک سیخونک بزند.  

شاید می شد در مورد رامین و کسی که کیمیا دوست دارد هم صحبت کنند. آفتاب  

 پرتویی! 
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 گفت: تصمیم گرفتم این بازی و پیچیده اش نکنم.لبخند به لب 

 اخم های جهانگیر خان در هم رفت: یعنی چی؟ 

از جا بلند شد. نمیخواست نگاهش به صورت جهانگیر خان باشد. نگاه دزدانه ای  

به جهانگیر انداخت و به سمت کتابخانه به راه افتاد و در حال مرور کتابها گفت:  

ه بخاطر خانوادش یا این چیزا این موقعیت و داشته  آفتاب پرتویی مثل ما نیست ک

باشه. معلومه واقعا باهوشه و کارشم دوست داره. من سعی کردم راضیش کنم  

 ولی طبق گفته خودش عالقه ای به زعفران نداره.  

به طرف جهانگیر برگشت و اینبار خیلی جدی ادامه داد: فکر میکنم آفتاب پرتویی  

باهوش هست که اگه این معامله به نفعش باشه ازش عقب  اونقدری دقیق و 

نکشه. نمیدونم چه مشکلی تو این معامله وجود داره که آفتاب پرتویی قبولش  

نمیکنه اما میخوام به نظرش احترام بزارم و منم قبول کنم که این معامله و این  

 قرارداد ممکن نیست. 

 و می بندی؟  تو نبودی که میگفتی هر طور باشه این قرارداد  -

 اشتباه میکردم.     -

به طرف جهانگیر قدم برداشت و دستانش را روی پشتی مبل حائل کرده و  

سنگینی اش را روی دستانش انداخت و ادامه داد: فکر میکردم آفتاب پرتویی هم  

مثل همه هست. مثل تمام آدمایی که می شناسم. مثل تموم اون دخترایی که این  

کردم یکی از اوناست که باز برام تیکه گرفته شده... مثل  چند وقته دیدم. فکر می

همونا که کلی پیشینه خانوادگی ردیف کردن و کلی برنامه چیدن که بتونن عروس  

 تنها پسر خاندان بازرگان بشن.

جهانگیر پلک زد و او ادامه داد: اما اشتباه میکردم. پرتویی نه دنبال جلب کردن  

... واقعا کارش درسته. برای اولین بار زنی رو  نظرم بود نه به رخ کشیدن خودش

 دیدم که خودش باال رفته و به یه جایی رسیده. 
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 حاال میخوای چیکار کنی؟    -

برمیگردم. با چند تا شرکت هماهنگ کردم. ووکا میتونه صادرات اروپا رو به    -

دست بگیره. شرق صنعت هم می تونه بازار آسیا رو برامون اداره کنه. میمونه  

چند تا قسمت جزئی که وقت نشد تو این چند روز باهاشون مذاکره کنم. مذاکره  

 اش میمونه برای بعد...  

 جهانگیر با اخم پرسید: میخوای بری؟ 

نفس عمیقی کشید و همراه با حرکت سرش گفت: آره هفته آینده برمیگردم. دیگه 

 اینجا کاری ندارم انجام بدم... 

. حاال که اینطور میخوای باشه. مشکلی جهانگیر چشم روی هم فشرد: باشه

 نیست.

 امروز با رحمانی قراردارم. فکر کنم بهتر باشه خودتون برین...    -

امروز باید برم مشهد برای بستن قراداد با یکی از تولید کننده ها. امروز     -

 رحمانی و ببین و باهاش حرف بزن. یادمه از رحمانی خوشت میومد.

 در برگشت.  باشه ای گفت و به سمت 

 تا بسته شدن در سنگینی نگاه جهانگیر را حس میکرد.  

از یادآوری رحمانی لبخند زد. برای دیدن رحمانی سالهای گذشته کنجکاو بود.  

دوست داشت بداند مرد لبخند به لب روزهای گذشته حال چه تغییراتی کرده است.  

 می خواست کنجکاوی اش را در مورد این مرد برطرف کند.  

پوشید و به سمت در خروجی به راه افتاد. ماشین را که از در ورودی خانه   لباس

بیرون می برد نگاهش روی ماشین رامین ثابت ماند. چند لحظه ای به رامینی که  

بی توجه به اطراف به روبرو خیره بود نگاه کرد و فرمان را چرخاند. به سمت  

ن کشید و صدایش زد.  ماشین رامین راند و کنارش توقف کرد. شیشه را پایی
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رامین بعد از دومین بار تکرار نامش به خود آمد و با دیدن کمیل به سرعت رو  

 چرخاند: چیزه... من... 

کمیل با شیطنت نگاهش می کرد. سعی میکرد لبخندی که تمایل زیادی برای بروز  

 دادنش داشت را پنهان کند و به قیافه ی غافلگیر شده ی رامین نخندد.  

 ان داد: تو؟ چی؟ سرش را تک

رامین دستش را به دور فرمان محکم کرد و کالفه نگاهی به اطراف انداخت. کمیل  

هنوز هم همانطور خیره خیره می نگریستش و منتظر پاسخ بود. دستش را از  

فرمان جدا کرد. انگشتانش را مشت و دوباره روی فرمان کوبید و کالفه گفت:  

 نگران کیمیا بودم. 

ین خندید و از اینکه نتوانسته بود آنچه در ذهن داشت را پنهان  خندید... به رام

 کند خوشحال شد. سرش را به سمت باال و بعد پایین حرکت داد: فهمیدم.  

 رامین بدون کنترل روی رفتارش غرید: چی فهمیدی؟ 

 همین که کیمیا چقدر مهمه.   -

مزخرف می   رامین اخم کرد: کی گفته؟ کیمیا چرا باید مهم باشه؟! برای خودت

 بافی. باالخره دختر خالمه نگرانش شدم. 

تلفنش زنگ خورد. نگاهی به تلفن انداخت و گفت: االن باید برم. اگه وقت داری  

 ماشین و بزار بیا یه دوری بزنیم. میرسونمت ماشینت و برداری. 

 رامین با تردید پیاده شد و در همان حال گفت: پیش خودت فکرای بیخود نکنیا... 

 فکری نمی کنم بیا باال... چیزی که الزم بود بفهمم فهمیدم. خندید:

 چی فهمیدی الکی برای خودت داری زر میزنی!    -
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روی صندلی کمک راننده نشست و گفت: برای خودت فلسفه نباف. ما از بچگی با  

هم بزرگ شدیم. حق دارم نگران دختر خالم بشم یا نه. ولی بعد جواب کیمیا  

 ش بپرسم. نمیخوام اذیت بشه و باز مامان یا خاله گیر بدن. نمیتونم بیام از خود 

 پا روی پدال گاز فشرد: من که حرفی نزدم.

 رامین با اخم یک طرفه شد: پس این لبخنده چی میگه؟

 داره مزخرف میگه تو نگرانش نباش.   -

 با این حرف خندید و رامین عصبانی گفت: رو آب بخندی.  

 تو چرا گیر دادی به خندیدن من؟ خوشحالم میخوام بخندم.   -

 ابروان رامین باال رفت: نکنه رفتی قرارداده رو امضا کردی! 

از یادآوری قرارداد لبخند اطمینان بخشی روی لبهایش آمد: نه! مشکل حل شد  

م که نمیخوام به آفتاب پرتویی فشار بیارم. اون مختاره  بدون نیاز به قرارداد. گفت

 هر تصمیمی که فکر میکنه درسته رو بگیره. منم حق ندارم دخالت کنم.  

باورم نمیشه اینقدر در برابرش کوتاه اومدی... فکر میکردم این قرارداد    -

 باالخره امضا میشه. 

دارم آفتاب پرتویی و از  شانه باال انداخت. سکوت کرد و رامین ادامه داد: دوست 

نزدیک ببینم. میخوام بدونم چطوریه که تونسته با هیچ حرفی نظرت و عوض  

 کنه.

اون همونطوریه که باید باشه. دقیقا چیزی که هست و من واقعا تحسینش     -

 میکنم برای بودنش. 

 رامین دست به سمت پخش ماشین برد: دقیقا برای همینه که میخوام ببینمش. 

 ی شد و رامین پرسید: بلیط گرفتی؟ سکوت طوالن
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 گفتم بگیرن. برای هفته آینده.    -

 دلم میخواد منم باهات بیام.   -

 متعجب به سمت رامین برگشت و نگاهش را از جاده گرفت: واقعا؟ میخوای بیای؟ 

 رامین بی توجه به سوالش زیر لب زمزمه کرد: شاید اینطوری بهتر باشه. 

همراه رامین برای خرید بلیط رفتند. طبق برنامه قراردادی هم برای صادرات به  

مالزی بست و با خیال راحت تمام اطالعات را دسته بندی کرد تا تحویل جهانگیر  

دهد. به پریسا گفت تا پایان هفته می تواند کار کند و بعد از آن به قسمت دیگری  

داند لبخندی به رویش زد. همراه رامین  منتقل خواهد شد. وقتی از او رو برمی گر

از شرکت خارج شد. آخر وقت بود. رامین گوشه ای پیاده شد و او به دیدن  

رحمانی می رفت. زهرا تماس گرفت و تاکید کرد برای شام خانه باشد. گویا  

خاندان بازرگان و به منش برای دیدار از کیمیا می آمدند و برای شام هم ماندگار 

 بودند.  

رابر شرکت بزرگ رحمانی توقف کرد و پیاده شد. منشی که در صدر البی  در ب

خودنمایی می کرد با دیدنش سر خم کرد و با احترام پرسید: چه کمکی از دستم  

 برمیاد؟

 با آقای رحمانی قرار مالقات دارم. بازرگان هستم.  -

زد و   دخترجوان اطالعاتی در کامپیوترش وارد کرد و بعد اشاره ای به آسانسور

 افزود: طبقه پنجم. 

نگاهش را از آینه بزرگ که دیوار البی را پوشانده بود گرفت و به سمت  

آسانسورها به راه افتاد. در آسانسور کنار مرد جوانی ایستاد و دکمه ی طبقه ی  

پنجم را فشرد. مرد قبل از او در طبقه سوم پیاده شد. با باز شدن درهای 

و دختر جوانی که پشت میز بزرگی نشسته و در   آسانسور، وارد سالن بزرگی شد

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

７６ 

حال کار با سیستم بود. با دیدنش سر بلند کرد و بعد از سالم پرسید: آقای  

 بازرگان؟

 پلک زد: خودم هستم.

دختر جوان اشاره ای به سرویس سبز رنگ مبلمان زد: بفرمایید. عذر میخوام اما  

 چند لحظه ای طول میکشه. یه مالقات ضروری برای آقای رحمانی پیش اومد که  

 لبخندی به صورت مهربان دختر زد: مشکلی نیست.  

به سمت سرویس مبلمان به راه افتاد و روی مبل سبز تیره نشست. لحظه ای  

کوتاه هم طول نکشید که لیوان آب پرتقالی توسط دختر روبرویش، روی میز قرار  

ت. نگاهش را  گرفت. تشکری زیر لب تحویل داد. دختر پشت میزش قرار گرف 

دوخت به پرده ها سبز واالن دار... با وجود کالسیک بودنشان دیزاین اداری را  

 بهم نمی زدند.

 صدایی برخاست: میخوای چیکار کنی؟ میخوای آبروم و ببری؟ 

ابروانش باال رفت. نگاهش به سمت در سفید رنگ که نام ریاست روی کادر  

مردانه باز هم فریاد زد: دنبال  طالیی کنارش به چشم می خورد، چرخید. صدای 

 چی هستی که بهش نرسیدی؟ هرکار دلت میخواسته کردی. 

دخترمنشی نگاه نگرانی به کمیل انداخت. سعی کرد توجهی نکند. مشخص بود  

 دختر نگران است.  

صدا ادامه داد: برو هر کاری دلت میخواد بکن. هیچ غلطی نمی تونی بکنی. انگار  

 نفهمیدی... تا االن این و  

 چشمانش گرد شد. صدا یعنی صدای رحمانی بود؟ 

در باز شد و همان صدا اینبار بلندتر داد زد: آفتاب... فکر کردی اگه دستم و از  

 پشتت وردارم همینی میمونی که هستی؟ 
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قامت زنانه ای در چهارچوب در ایستاد و نگاه کمیل روی صورت آشنایی که  

آسانسور رفت ثابت ماند. در کمتر از چند ثانیه،   سریع از در بیرون آمد و به سمت

وارد آسانسور شد و سر به زیر مشغول کیفش شد و درهای آسانسور بسته شد.  

 چشمانش گرد شد. آفتاب پرتویی در شرکت رحمانی؟ 

دختر منشی بلند شد و به سمت اتاق ریاست رفت اما نگاه کمیل روی آسانسور  

رحمانی... پرتویی و رحمانی... هیچ شباهتی به  خیره مانده بود. آفتاب پرتویی و  

هم نداشتند. رحمانی گفته بود آبرویش را ببرد؟ گفته بود می تواند هر غلطی دلش  

میخواهد انجام دهد. آفتاب پرتویی با خشم در را کوبیده بود. آفتاب پرتویی که می  

تونی   شناخت خونسرد بود اما حاال... رحمانی فریاد زده بود: هیچ غلطی نمی

 بکنی. 

 چه نسبتی بین آفتاب پرتویی و رحمانی بود؟

 دختر منشی از اتاق ریاست بیرون آمد: بفرمایید جناب بازرگان... 

با دو دلی بلند شد و به سمت اتاق ریاست رفت. چند ضربه به در زد و با شنیدن  

ز  صدای مرد که دقایقی پیش فریاد میزد وارد اتاق شد. اتاق مثل تمام شرکت تم سب

تیره مایل به سیاه و سفید داشت. مبلمان سبز رنگ و میز سیاه رنگ بزرگ صدر  

اتاق که مردی میانسال پشت میز در حال مرتب کردن موهایش بود. لبخندی زد.  

موهای رحمانی هنوز هم تا شانه اش می رسیدند. رحمانی با دیدنش سر بلند کرد:  

 بیا بازرگان کوچیک... خوش اومدی... 

والپرسی کرد و نزدیک شد. رحمانی موهایش را پشت سرش با کش مو  سالم و اح

جمع کرد و از جا بلند شد: خیلی خوش اومدی... چقدر عوض شدی. جا افتاده تر  

 شدی.

 لبخندی به روی رحمانی زد و رحمانی اشاره ای به مبلمان زد: چرا نمیشینی؟ 

رویش نشست:  پیش رفت و در حال نشستن روی یکی از مبل ها رحمانی هم روب

 متاسفم مجبور شدی چیزایی بشنوی که مربوط به زندگی خصوصی میشه. 
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یک تای ابرویش را باال انداخت. کنجکاو شده بود. سعی کرد این کنجکاوی را  

 بروز ندهد. با لبخندی گفت: اشکالی نداره. شما هم نباید خودتون و ناراحت کنین. 

ن مهم نیست. مثل همیشه حل  رحمانی خندید: امیدوارم نشنیده بگیری. چندا

 میشه... 

این صحبت ها چرا ذهنش را به سوی دیگری می کشید. یعنی باید دید دیگری  

نسبت به آفتاب پرتویی پیدا میکرد؟ سعی کرد چیزی بگوید تا رحمانی را وادار به  

 صحبت کند: کمکی از من برمیاد؟ 

ارش کشید:  رحمانی دستمال گردنش را مرتب کرد و دستی به جلیقه ست شلو

چیزی نیست که بخوام قاطیش بشم. خودش میدونه کجا باید بره. اهمیتی نداره.  

 پدرت چطوره؟ 

رحمانی کامال واضح مسیر بحث را تغییر داده و جایی برای ادامه نذاشته بود. با  

ناراحتی از اینکه چیزی را درک نکرده بود گفت: ممنون. سالم رسوندن. برای  

د برای همین شرایط پیش نیومد برای این قرار برسن و  بستن قرارداد رفتن مشه

 من خدمت رسیدم.

خوشحالم اومدی. تونستم بعد از سالها ببینمت. فکر نمی کردم پسر جهانگیر     -

 اینقدر بزرگ شده باشه. 

از اینکه رحمانی مدام به این موضوع اشاره می کرد چندان خوشش نیامده بود  

اد: شنیدم یکی از بهترین نمایندگی های شرکتتون  اما لبخند زد و رحمانی ادامه د

 و دستت داری. 

 سعی میکنم کاری که انجام میدم عالی باشه.  -

رحمانی سرتکان داد: عالیه. همینه اصل کار. فقط خودت و خسته نکن گاهی هم 

 لذت ببر از زندگی. 
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ب  خندید. رحمانی هم از زندگی لذت می برد؟ مثال می توانست با یکی مثل آفتا

 پرتویی لذت ببرد؟ مثال آفتاب پرتویی می توانست معشوقه رحمانی باشد؟ 

کمی چشمانش را به هم فشرد و موشکافانه به رحمانی نگاه کرد. رحمانی با خنده 

 کمی خم شد: زندگیت و بی زن رها نکن... بزار لذت دنیا باهات همراه باشه.

الست اما خدا هیچ خونه  گوشه ی لبش باال رفت و رحمانی برخاست: البته زن ب

 ای و بی بال نکنه. 

با این حرف رحمانی خندید و کمیل هم همراهش شد. خندیدند... رحمانی برگه  

هایی را به طرفش گرفت: اینم دلیل گمرک برای نگه داشتن بارا... گویا یکی از  

 کشتی ها مشکلی داشتن. گویا بجز بار ما بار دیگه ای هم داشتن.  

 ار کنیم. حاال باید چیک   -

باید تا حل شدن این مشکل صبر کنیم. خود شرکت واردات دنبال این قضیه    -

 هست ولی یکم وقت میبره.

 سر کج کرد: چقدر وقت میبره؟ با توجه به بار نمی تونیم خیلی صبر کنیم... 

رحمانی با آرامش گفت: مطمئن نیستم. ولی سعی میکنم سریعتر حلش کنم. شاید  

 روی این موضوع یه دیدی داشته باشین. بهتر باشه خودتونم 

تا اوایل شب با رحمانی در مورد این موضوع بحث کردند. باالخره با تماس زهرا  

با رحمانی دست داد. رحمانی دستش را فشرد و پرسید »تا کی ایران می ماند.«  

پاسخ کوتاه بود. طبق بلیط ها اول هفته آینده میرفت و راحت می شد. رحمانی  

و کار کند. در حال خداحافظی  آرزوی موفقیت کرد و افزود دوست دارد روزی با ا 

رحمانی صدایش زد و وقتی به طرف رحمانی برگشت. رحمانی با لبخند و  

چشمکی گفت »امیدوار است بحثی که امروز شاهدش بوده است، در همین 

ساختمان بماند و فراموش شود.« لبخندی به روی رحمانی زد و با گفتن »حتما«  
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مان نشست ذهنش به سمت جمله ای پر  آنجا را ترک کرد. اما زمانی که پشت فر

 کشید.  

رحمانی گفته بود: فکر کردی اگه دستم و از پشتت وردارم همینی میمونی که  

 هستی؟

یعنی اشتباه کرده بود؟ در مورد آفتاب پرتویی اشتباه کرده بود؟ آفتاب پرتویی که  

حتی برای دیدن کسی وقت نداشت رابطه ای با رحمانی داشت که باعث می شد 

وفق باشد. یعنی آفتاب پرتویی با تالش خود موفق نشده بود؟ چرا فکر می کرد  م

آفتاب پرتویی با ارزش تر از این حرفهاست؟ چرا فکر می کرد این ممکن نیست.  

چرا میخواست به این بیاندیشد کسی که از اتاق رحمانی خارج شده و وارد  

ا او آفتاب پرتویی نبود؟ آسانسور شده بود هرکسی بود بجز آفتاب پرتویی... واقع

آفتاب پرتویی بود. او آفتاب پرتویی بود. چطور می توانست او نباشد؟  خود  

رحمانی او را آفتاب صدا زده بود. با چشمان خودش دیده بود آفتاب از اتاق  

 رحمانی خارج شده است. 

تمام  ورودش به خانه با مورد توجه قرار گرفتن در بین تمام خاندان هماهنگ شد. 

افکارش در جمع خاندان از آفتاب پرتویی و رحمانی دور شد. فامیل از زن  

گرفتنش می پرسیدند و او با خنده می افزود هنوز بچه است. جهانگیر با تاسف  

 سر تکان می داد و زهرا می گفت:  هنوز کسی نتونسته دلش و ببره. 

رده بود. آخر شب  خندیده بود به چشم غره ی زهرا و کیمیا با لبخند تماشایش ک

کیمیا را در آغوش کشید و از پله ها باال رفت. او را در اتاقش روی تخت گذاشت 

 و کیمیا گفت: واقعا تا حاال دختری دلت و نبرده؟

با این جمله ی کیمیا متعجب عقب رفت و به کیمیا خیره شد. هرگز فکر نمی کرد  

پرسید دختری دلش را برده روزی کیمیا این سوال را از او بپرسد. کیمیا از او می

است یا نه! هیچوقت فکر نمی کرد بتواند با کیمیا صحبتی داشته باشد تا کیمیا این  

سوال را بپرسد. با یادآوری نایال و احساسی که داشت سری به طرفین تکان داد و  

 کیمیا با هیجان پرسید: واقعا؟ 
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   با اطمینان چشم روی هم فشرد و کیمیا خندید: باورم نمیشه. 

 خندید: تو چرا بهم نمیگی مشکلت با رامین چیه؟ 

لبخند لبهای کیمیا پر کشید. به پتویش چنگ زد و بعد از لحظاتی طوالنی به حرف  

 آمد: من و رامین مشکلی نداریم.  

 روی صندلی نشست و پا روی پا انداخت: پس چرا ردش کردی؟ 

 پس میدونی.   -

 ر نداشته باشم؟! دستانش را در هم قفل کرد: انتظار داشتی خب

 میخواستم بهت بگم ولی فرصتش پیش نیومد.    -

لبخند زد. خودش هم فکر نمی کرد روزی بتواند با کیمیا در مورد خواستگاری  

 حرف بزند: حاال که میدونم. چرا بهم نمیگی چرا رامین و رد کردی؟ 

 کیمیا کالفه گفت: رامین پسرخاله خوبیه. 

 ی. پسر خوبیه. تو هم دوسش داشت  -

 کیمیا چهره در هم کشید: نه!

مشکوک پرسید: وقتی می رفتم رامین اونقدر بهت نزدیک بود که من و نبینی.  

تموم روز با رامین بودی. تمام روز وقتت با رامین می گذشت. انتظار داری باور  

 کنم دوسش نداشتی؟ 

 فهمیدم اشتباه میکردم.    -

 کیمیا رامین دوست داره.   -

د. کشوی پا تختی اش را بیرون کشید: مهم نیست. اونم به زودی  کیمیا رو برگردان

 می فهمه اشتباه کرده.
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ابروانش باال رفت. کیمیا با جدیت در این مورد صحبت می کرد. قبل از اینکه چیز  

 دیگری بر زبان آورد کیمیا گفت: میشه تنهام بزاری؟ لطفا! میخوام بخوابم. 

به او بنشیند خیره شد: باشه. خوب   چند لحظه به کیمیایی که سعی داشت پشت

 بخوابی. اگه کاری داشتی می تونی صدام کنی. 

کیمیا باشه ای گفت که در شنیدنش شک داشت. از اتاق کیمیا بیرون رفت. مهلقا  

 در حال بستن در اتاق مهمان گفت: شبتون بخیر... 

لبخندی به مهلقا گفت و با شب بخیر وارد اتاقش شد. روی تخت نشست و با  

مرور طول روز باز هم رحمانی و آفتاب پرتویی در ذهنش شکل گرفتند. یعنی  

آفتاب پرتویی چه نسبتی با رحمانی داشت؟ یعنی واقعا آفتاب پرتویی معشوقه ی  

رحمانی بود؟ رحمانی که می شناخت با تیپی که داشت مطمئنا زنهای زیادی در  

ن ها بود؟  با همین افکار  زندگی اش بودند. یعنی آفتاب پرتویی هم یکی از این ز

خود را روی تخت انداخت و چشم بست. عقربه های ساعت به چهار نزدیک می  

شدند که با وحشت چشم گشود. متوجه نشده بود کی بخواب رفته است. پتویش  

نامرتب شده بود. عرق روی پیشانی اش نشسته و چشمانش می سوخت. گرم  

ا گیجی بلند شد و به سمت پنجره  بود... نشست و نگاهی به اطراف انداخت. ب

رفت. پنجره را باز کرد و با برخورد هوای آزاد با صورتش چشم بست. دوباره  

صورت آفتاب پرتویی خندان روبروی چشمانش جان گرفت. آفتاب پرتویی به  

رویش می خندید. بلند می خندید. با تمسخر می خندید. صدای خنده هایش تمام  

آفتاب پرتویی چون شخص پیروزی می خندید و او   شب به بازی اش گرفته بود. 

را به تمسخر می گرفت. آفتاب پرتویی او را مسخره می کرد؟ آفتاب پرتویی  

معشوقه ی رحمانی بود و او فکر می کرد آفتاب پرتویی بخاطر زحمات خود به  

 اینجا رسیده است؟ 

تونسته بود  چرا اشتباه کرده بود؟ چرا باز هم بازی یک زن را خورده بود؟ چرا 

اینطور با رفتار آفتاب پرتویی قانع شود!؟ نفس هایش کم کم عصبی و کشیده شد.  

 نمی توانست بی تفاوت باشد نسبت به این خوابی که دیده بود.  
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برگشت و نگاهی به ساعت انداخت. عقربه های ساعت چند دقیقه ای از پنج می  

یره شد. همه چیز در  گذشتند. سرش را بلند کرد و در تاریکی هوا به شهر خ

سکوت فرو رفته بود. چیزی به طلوع آفتاب نمانده بود. عقب رفت و به سمت میز  

رفت. گوشی اش را برداشت و شماره گرفت. بوق خورد و قطع شد. باز هم شماره 

گرفت و اینبار در بوق های پایانی منتظر خاموش شدن، صدای خواب آلود رامین  

 در گوشی پیچید: ها؟ 

 پروازمون کنسله. رامین  -

 باز هم رامین خواب آلود گفت: ها؟! چی؟ 

 میگم پروازمون کنسله. من اینجا کار دارم. باید یه کاری انجام بدم.    -

حمیدی پرونده ها را روی میز گذاشت و گفت: اینم از اطالعات بهترین باغ های  

 پسته... 

شد و پرونده ها  نگاهش را از صورت حمیدی گرفت. روی صندلی کمی جا به جا 

 را پیش کشید: ارگانیک ترینشون کدومه؟ 

نمیدونم دقیقا منظورت چیه... اما تمام اطالعات و آوردم... اینا بهترین باغ های    -

 پسته ان که با طبیعی ترین حالت ممکن پسته تولید میکنن. 

 باشه. ممنون...   -

لی قبلش باید تمام  خودکار توی دستش را به چانه اش تکیه زد: یه فکرایی دارم و

 اطالعات و بررسی کنم. 

باشه. امیدوارم خوب باشه چون نمیخوام کاری کرده باشم که مشکلی پیش    -

 بیاد.

سعی کرد آرام باشد. حمیدی در مورد او چه فکری می کرد؟ فکر می کرد هنوز  

هم پسرک بی سر و پای گذشته ها است؟ چون خواسته بود در این مورد چیزی به  

 وید چنین حرفی می زد؟  پدرش نگ
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با تمام تالشش اخمی تحویل حمیدی داد و او را با کلمه ساده تشکری راهی کرد.  

با بیرون رفتن حمیدی پرونده ها را جلو کشید. با بررسی پرونده ها دو مورد از  

بهترین ها را کنار گذاشت. وقتی از کار فارغ شد ساعت نیمه های شب را به  

ساعت اخم کرد. به جهانگیر در مورد لغو پروازش حرفی  نمایش گذاشته بود. به 

نزده بود. باید قبل از هر چیزی از کاری که تصمیم به انجامش داشت مطمئن می  

 شد. 

دلش به ضعف افتاده بود. از جا بلند شد. با خروجش از اتاق با دنیای خاموش  

تنها می   شرکت روبرو شد. اولین بار بود که در این شرکت در این ساعت از شب

ماند. این عادت را بارها در مالزی تکرار کرده بود. به اینکه شبها تا دیر وقت کار  

کند عادت داشت. کارمندانش هم عادت داشتند. منشی اش پا به پای او سرکار می  

ماند و الاقل غذایش را می رساند و می توانست با خیال راحت ترتیب کارهایش را  

ضاع متفاوت بود. پریسا امروز حتی سراغی از او  دهد. اما گویا در ایران او

 نگرفته بود و مثل همیشه سر ساعت معین برای رفتن اجازه گرفته بود.  

نگاهی به اطراف انداخت و به سمت آشپزخانه رفت. در یخچال بزرگ سرک  

کشید. چیزی جز بیسکویت و چند کیک و انواع نوشیدنی به چشم نمیخورد.  

 و به همراه نوشیدنی به سمت اتاقش به راه افتاد.  بیسکویت ها را برداشت 

روی مبل نشست و پاهایش را روی میز کشید. اولین بیسکویت را که به دهان  

گذاشت ذهنش به اطالعاتی که مجتبی از رحمانی برایش آورده بود کشیده شد. تن  

 عقب کشید و گوشی را از روی میز کار برداشت. ایمیلش را باز کرد.  

در اواخر پنجاه سالگی اش بود. اما این سن اصال با چیزی که او می   رحمانی که

 شناخت شباهت نداشت.  

همسرش را نه سال پیش در تصادفی از دست داده بود. تنها فرزندش دختری بود  

که در ایتالیا زندگی میکرد. کنجکاو نگاهش را به تصویری که از رحمانی و  

پریشان... شلوار سیاه رنگ و تاپ   دخترش وجود داشت دوخت. دختری با موهای

سیاه و طالیی... ناخن های الک زده سیاه رنگ... آرایش سیاه چشمان دختر از او  
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توصیفی به عنوان یک دختر غرق در دنیای موزیک به نمایش گذاشته بود.  

 خالکوبی کلید ُسل روی بازوی دختر هم این را تایید می کرد.  

با موهای دم اسبی پشت سرش شباهت زیادی   شباهت زیادی بهم داشتند. رحمانی 

 به این دختر دیوانه ی موزیک و عشق و حال داشت.  

دختر بعد از مرگ مادرش به ایران برنگشته بود. آفتاب پرتویی در دو سال اخیر  

رابطه خاصی با رحمانی داشته است. دیدارهای پنهانی و مکرر... روابطی که هر  

 شته است.  دو انکار کرده اند اما وجود دا

آفتاب پرتویی به دیدار رحمانی می رفت. رحمانی به دیدار آفتاب پرتویی... اما  

 نسبت بین آنها تعریف نشده است.  

به نام رحمانی خیره شد. آفتاب پرتویی... چه چیزی در آفتاب پرتویی نظر رحمانی  

 را جلب میکرد تا به آفتاب پرتویی کمک کند تا در اوج باشد!؟ 

انش به سنگینی می رفت. دو روز گذشته خواب به چشمانش حرام  پلک زد. چشم

شده بود. نتوانسته بود جز نگاه پر تمسخر آفتاب پرتویی به چیزی بیاندیشد. نمی  

توانست به این موضوع فکر نکند که به سادگی بازیچه شده است. گول ظاهر و  

 رفتار آفتاب پرتویی را خورده است.  

نور چراغ اتاق چشمانش را آزار می داد اما توانی برای برخاستن نداشت.  

 چشمانش روی هم افتاد و دیگر توانی برای غلبه بر خواب در خود ندید.  

خواب شیرینی در آغوشش گرفته بود. خوابی پر از شیرینی نایالی عزیزش... که  

سرش را تکان داد و  او را در خود غرق کرده بود. کالفه از سر و صدای بلند شده 

سرش رها شد. چشم باز کرد. تنش را باال کشید و با احساس درد در گردنش اخم  

 کرد. بخاطر خواب رفتن روی مبل درد شدیدی را روی گردنش احساس می کرد.  

با باز شدن در سر برگرداند و با دیدن پریسا کمی جا به جا شد. پاهایش را از  

 دیدنش قدمی عقب گذاشت: شما...  روی میز پایین کشید. پریسا با 
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 مکث کرد: یعنی سالم. نمی دونستم اینجایین.

دستی به گردنش کشید و در حال بلند شدن آستین های پیراهنش را هم پایین  

 کشید: سالم.

 نمیدونستم صبح به این زودی اومدین...  -

 اشاره ای به میز زد: اینا رو جمع کن. 

 ه آب گرمم برام بیار...  و توضیح داد: دیشب نرفتم. یه کیس

 پریسا جلو آمد. در حال جمع کردن میز پرسید: روی مبل خوابیدین؟

 گردنش را فشرد: آره. اون گوشی ام بده من... 

گوشی را برداشت و به طرفش رفت. پشت میز ایستاد و گوشی را به طرفش  

 گرفت و با مهربانی گفت: کاش یه کاناپه داشت اینجا... 

از مهربانی اش لبخند زد. نگرانش شده بود. به چشمانش خیره شد. چشمانش  

مهربان بود. پر از احساس مهربانی... کاش همین حاال این نگاه مهربانش را  

پنهان میکرد قبل از اینکه تصمیمی برای مورد هدف قرار گرفتنش بگیرد. در این  

 مام وجودش نیاز بود.  لحظه که تمام شب را، با خواب نایال سر کرده بود و ت

 دستانش را مشت کرد: الزم نیست مدت زیادی اینجا نیستم.  

این را برای تاکید به پریسا نه برای تاکید به خود به زبان آورده بود. گوشی را از  

 دستش بیرون کشید: کیسه آب گرم... 

با گفتن این جمله ناقص اشاره زد. پریسا با عجله از اتاق بیرون رفت. به  

 سات خود پوزخند زد. لعنتی... همین احساسات را کم داشت.  احسا

شماره ی حمیدی را گرفت. با بله گفتنش گفت: میتونم این زمینا رو از نزدیک  

 ببینم؟ 
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 هرکدوم و بخوای هماهنگ میکنم.  -

 دوتاش و انتخاب کردم. میخوام از نزدیک ببینم.    -

 باشه. اطالعاتشون و بفرست هماهنگ کنم.   -

ام شدن صحبتش تماس را قطع کرد و شماره ی منشی اش در مالزی را  با تم

 گرفت. باید لیستی تهیه میکرد.  

از سوفیا خواست تا آخرین بازار خرید و فروش پسته در اروپا و آمریکا را  

بررسی کند. برای سوفیا توضیح داد کامل ترین لیست را می خواهد. لیستی که  

 ر را بررسی کند.  بتواند با آن تمام اطالعات بازا

حمیدی تماس گرفت. برای عصر برنامه دیدار از باغ ها را ترتیب داده بود.  

 هماهنگی های الزم را انجام داد. پریسا با کیسه آب گرم آمد.  

 منتظر نگاهش می کرد. تماس را قطع کرد و لب گشود: چرا منتظری؟ 

 چشمان دخترک گرد شد: بله؟

 رو گردنم.   اشاره ای به شانه اش زد: بزارش

دخترک با تردید پیش آمد. کمی جا به جا شد و باز هم شماره گرفت. گرمای کیسه  

را که روی گردنش احساس کرد چشم بست. با پیچیدن صدای رامین در گوشی  

 پرسید: عصری چیکاره ای؟ 

 بیکار ...   -

 بعد از ظهر دارم میرم طرفای دامغان... میای؟   -

 اونجا چه خبره؟    -

ت بلند کرد و روی دست پریسا گذاشت و کیسه را کمی به سمت باال  ناگاه دس

فرستاد. از توقف دست دخترک متوجه شد چه اشتباهی کرده است. کمی خود را  
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جلو کشید. کیسه را از دستش بیرون کشیده و از جا بلند شد. به دخترک که سر به  

رفت. سعی کرد   زیر با صورت رنگ گرفته ایستاده بود نگاه کرد و به سمت پنجره

 اشتباهش را به روی خود نیاورد: میخوام برم چند تا زمین پسته ببینم.  

 داری میزنی تو کار پسته؟   -

 یکارایی دارم. بیای برات توضیح میدم میخوام چیکار کنم.    -

 خیلی خب. بیام دنبالت؟   -

 نگاهی به ساعت انداخت: آره بیا... منتظرتم. 

 یه ساعت دیگه اونجام.   -

ماس را قطع کرد. پریسا هنوز هم همان جا ایستاده بود. گردنش را به چپ و  ت

 راست کج کرد و گفت: لطفا برام سفارش صبحانه بده. از دیروز هیچی نخوردم. 

پریسا به آرامی به سمت در رفت. چه تصمیماتی در مورد دخترک داشت. تنها با  

یک اشتباه چنین رنگ باخته بود. با لبخند پشت میز کارش نشست. اگر می  

توانست دقیقا محصولی را که واقعا نیاز داشت خریداری کند و به مرحله بسته  

ب پرتویی بگیرد. شاید می  بندی برساند موفق می شد انتقام نانوشته اش را از آفتا

توانست شرکت از بین رفته را هم بخرد.  هر چند چندان اعتمادی به سرمایه  

خوابیده شرکت نداشت تا روی خرید شرکت مذکور ریسک کند اما می خواست به  

 هر نحوی قرارداد صادرات زعفران را به امضای آفتاب پرتویی برساند.  

ید شرکت نداشت. ترجیح میداد دردسرهای در واقعیت چندان تمایلی هم برای خر

صادرات ها روی سر پرتویی سنگین کند تا اینکه خود درگیر این موضوعات  

 شود.  

 پریسا تماس گرفت و گفت پدرش میخواهد ببیندش.  
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کت و گوشی اش را برداشت و از اتاق بیرون زد. از پریسایی که از نگاه به  

ید و به سمت طبقه ی باال به راه  چشمانش فرار می کرد در مورد صبحانه پرس

 افتاد. منشی جهانگیر با دیدنش از جا برخاست و آمدنش را اطالع داد.  

با ورود سالم داد و به سمت مبل رفت و نشست. جهانگیر از پشت میزش بلند  

 شد: دیشب کجا بودی؟ 

 همین جا...   -

باور نکرده   ابروان جهانگیر باال رفت. پوزخندی روی لبهای کمیل نشست. مطمئنا

بود. اهمیتی هم نداشت... پدرش می توانست باور کند یا باور نکند. هر آنچه  

 اتفاق می افتاد دیگر برای او اهمیتی نداشت.  

به گردنش تاب داد و از درد گردنش چهره در هم کشید. جهانگیر تک تک  

رفتارهایش را زیر نظر گرفته بود. دستش را برای نوازش گردنش باال برد.  

 هانگیر پرسید: ِکی میری؟ ج

 به این زودی نمیرم. یکم کار دارم تمومش کنم بعد...   -

 جهانگیر متعجب پرسید: چرا؟ تا دیروز که خیلی عجله داشتی! 

 میخوام یکارایی انجام بدم. یکم کار دارم. عجله داری برای رفتنم؟   -

وادارت کرده جهانگیر از این حرف جا خورد: نه! میخوام بدونم چه کاریه که 

 اینجا بمونی. دیشبم که خونه نیومدی... این چند روزم... 

کاری انجام نمیدم که دردسر باشه. عجله نکنید وقتی همه چیز درست بشه   -

میگم. دیشبم همین جا بودم. درد گردنمم بخاطر اینه که روی مبل خوابیدم. االنم  

 صبحونه بخورم.    صبحونه نخوردم اگه سیم جیم شدنا تموم شد میخوام برم

جهانگیر نگاهش کرد. کمیلی که حال در برابرش قرار داشت با کمیل گذشته ها  

 متفاوت بود. کمیل مقابلش جسارت زیادی داشت. 
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 حاال که اینجا موندی کارای رحمانی و پیگیری کن.    -

به مبل تکیه زد و گردنش را ماساژ داد: رحمانی از رفقای فابریکته... خیلی ساله  

 ناسیش. چرا میخوای من دنبال کارای رحمانی باشم؟ می ش

ازت خوشش میاد. میخواد بهت پیشنهاد کار بده. ازم خواست اگه الزمت ندارم     -

 بفرستمت پیش اون...

ابروان کمیل باال رفت. کار کردن برای رحمانی؟! فکر بدی به نظر نمی رسید. می  

 توانست از بی اعتمادی پدرش خالص شود. لبخند زد.  

 جهانگیر پرسید: میخوای روی پیشنهاد کاریش فکر کنی؟ 

کارم و توی مالزی دوست دارم اما... فکر نمیکنم کار کردن با رحمانی بد    -

 باشه! به نظر جذاب میاد. 

با تلخی ادامه داد: از همه مهم تر رحمانی بهم اعتماد داره. این یه پوئن مثبته  

 برای من.  

یه هایش جهانگیر را غافلگیر کند. وقتی می  امروز قسم خورده بود با کنا

فرستادش مالزی هرگز فکر نمی کرد پسر چموشش به جایی برسد که در برابرش  

بایستد و از رفتن بگوید. فکر نمی کرد روزی برسد که کسی بخواهد او را به  

 سمت خود بکشد. از پیشنهاد رحمانی جا خورده بود و حال از رفتن پسرش... 

ش گسترده تره... دنبال بزرگی بازاره... همون چیزی که من خوشم  رحمانی کار  -

 میاد. دوست دارم پیشرفت کنم.  

 یعنی میخوای بری؟   -

شانه باال انداخت: نمایندگی مالزی االن وضعش خوبه... میتونه پیشرفت کنه. با  

فکرایی که دارمم کار خوب پیش میره. فقط میمونه چند تا مشکل که فکر کنم  

 ی بسپارین با جون و دل انجام بده. نیازی به من نباشه.دست هرک
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 داری چیکار میکنی که به رفتن فکر میکنی؟  -

من خیلی وقته به رفتن فکر کردم. فقط هیچوقت چنین پیشنهاد خوبی نداشتم.    -

 کنار رحمانی بودن به نظرم خوبه. میشه کار و خوب یاد گرفت. حرفه ای تر شد.  

 کار یاد بگیری. شرکت ما چیزی کمتر از شرکت رحمانی نداره. اینجا هم میتونی    -

نگاهش را زل زل به چشمان جهانگیر دوخت: اما رحمانی میتونه باورم کنه.  

 اینکه تا صبح سرکار بودم و رحمانی باور میکنه ولی... 

 جهانگیر عقب نشینی کرد: باور کردم دیشب اینجا بودی. 

 باور نکردی.از جا بلند شد: مهم اولش بود که 

به سمت در به راه افتاد: بعد از ظهر میرم دامغان. یکم کار دارم. شاید مجبور بشم  

 از حساب شرکت یه چیزایی بخرم. اگه باهات تماس گرفتن محدودش نکن.

 داری چیکار میکنی؟  -

دستش روی دستگیره در ماند. به سمت جهانگیر برگشت: مگه قرارداد با پرتویی  

 دارم قرارداد با پرتویی و درست میکنم.و نمی خواستی؟ 

 فکر کردم پرتویی و اونقدر باور کردی که نمیخوای بری دنبال قرارداد...    -

شانه باال انداخت و  در حال باز کردن در آرام تر گفت: فکر میکردم به بعضی آدما  

 میشه اعتماد کرد اما گویا اشتباه میکردم.  

نگاه دزدیدنش را دید. کالفه دستی بین   از کنار پریسا که می گذشت باز هم

موهایش کشید و وارد اتاقش شد. سینی صبحانه انتظارش را می کشید. روی مبل  

نشست و مشغول شد. کالفه بود... اما از پیشنهادی که ممکن بود از سوی  

رحمانی دریافت کند شاد بود. احساس می کرد بعد از سالها زحماتش به نتیجه  

ی توانست کاری انجام دهد. اگر رحمانی این پیشنهاد را در  رسیده است. حال م

 مقابل خودش مطرح می  کرد قطعا می پذیرفت.  
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می توانست از زیر نظر پدرش خالص شود. می توانست تصمیماتش را به تنهایی  

 بگیرد. کار کردن برای رحمانی راحت تر از کار کردن برای پدرش بود.  

ایید گفت و کیک صبحانه را به دهان گذاشت. با ضربه ای که به در خورد بفرم

 رامین وارد شد و نگاهی به میز و نگاهی به صورتش انداخت: ایول بابا...  

اشاره زد روبرویش بنشیند. رامین تکه ای از کیک برداشت و نشست: حسابی  

 داره بهت خوش میگذره ها... 

 از دیروز هیچی نخوردم.     -

 حساب نمی آید.    فکر کرد چند بیسکویت که چیزی به

 حاال که بهت بد نمی گذره.     -

 اشاره ای به کیک زد: بخور که باید بریم. 

 دامغان چه خبره؟   -

 دارم میرم باغ پسته ببینم.   -

 اوهو... میری دیدن اون دختره؟    -

ابروانش را باال انداخت و لقمه ی توی دهانش را فرو داد: نه. میخوام پسته های  

ق کردم. باغ پسته ای که داره خیلی براش ارزشمنده... چند  ارگانیک بخرم. تحقی 

 ساله روش کار کرده براش هزینه کرده.  

 خب؟ به چه درد تو میخوره؟!   -

گفت از زعفرون خوشش نمیاد ولی گویا به پسته عالقه داره. چون فکر میکرد    -

اشم.  پسته به کار ما نمیاد براش اهمیتی نداشت من از این موضوع خبر داشته ب

 البته چیزی نیست که پنهون کنه همه میدونن یه باغ به اون بزرگی داره. 

 خب چیش به تو میرسه؟ به قول خودت پسته به شما چه ربطی داره؟    -
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 لیوان آب پرتقال را سر کشید: عجله نکن بهت بگم.  

 رامین آخرین تکه کیک را به دهان گذاشت و تکیه زد: منتظرم.  

ن باغ پسته های طبیعی پرورش میده... پشت باغ یه  پرتویی داره تو او   -

کارخونه ساخته برای بسته بندی پسته ها... حاال که این شرکت صادرات و داره  

بجای زعفرون ازش برای صادرات پسته استفاده میکنه. پسته رو چیکار میکنه؟  

میفرسته اروپا و آمریکا... مشتری هاشم داره. مشتری هایی که دنبال جنس  

 انیکن.  ارگ

 رامین متفکر گفت: ایول دختره مخش کار میکنه.

آره بدجورم کار میکنه. بازار اجناس ارگانیک االن خیلی گرمه. اگه بتونه این    -

جنس و وارد بازار کنه یه سود حسابی میکنه. سودش میتونه با دو سال فروش  

 زعفرون ما باشه. 

 خب تو که چیزی از پسته سرت نمیشه.    -

سرم نمی شد ولی االن میشه. کلی روش تحقیق کردم. حاال میدونم چی به چیه.    -

 میخوام یه باغ ارگانیک پسته پیدا کنم. 

 که چیکارش کنی؟   -

 از جا بلند شد: پاش و بریم اونم بعدا بهت میگم. 

 این دختره چطوری این معامله رو جوش داده؟   -

فعال جوش نداده. قراره به زودی جوش بده. قراره اول ماه به مشتری ها نمونه    -

جنس نشون بده. اگه من بتونم بهشون نمونه بهترین نشون بدم و این معامله ها 

 رو ببندم یعنی برد با منه.  

از کنار پریسا که می گذشتند بدون نگاه کردن به او گفت: امروز دیگه نمیام. فردا  

 ت بیای منم نیستم. هم الزم نیس
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پریسا باشه ای گفت اما نایستاد تا بشنود. رامین کنارش در آسانسور ایستاد: این  

 چه رفتاری بود با دختر بیچاره؟ 

 مهم نیست. امروز یه اتفاقی افتاد فکر کنم اینطوری بهتر باشه.  -

 رامین با خنده پرسید: چه اتفاقی؟ 

 بیخیال خیلی گیر میدی.   -

 ش مشکوک میزنی. به جون دادا  -

 به اندازه تو مشکوک نیستم.    -

 رامین خواست چیزی بر زبان بیاورد که ادامه داد: از کیمیا خبر داری؟ 

لبخند روی لبهای رامین رنگ باخت. نگاهش را به در آسانسور دوخت: خواهر  

 توئه از من میپرسی؟ 

 گفتم شاید تو خبر داشته باشی.   -

سریع بیرون رفت. به دنبالش رفت و کنارش   درهای آسانسور باز شد و رامین 

 روی صندلی کمک راننده نشست. رامین پرسید: می خوای با پرتویی چیکار کنی؟ 

 در صندلی فرو رفت: میخوام کاری کنم عاشق زعفرون بشه. 

حمیدی قراردادی را که به امضای صاحب باغ رسیده بود به دستش داد: اینم  

 قرارداد های امضا شده.

 قرارداد را گرفت و در حال بررسی اش گفت: خیلی خوبه.   با رضایت

 حاال میتونیم به پدرت بگیم؟    -

 هنوز کار داریم.   -

 حمیدی روی صندلی نشست: دقیقا داری چیکار میکنی؟ 
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 بابا خودش خبر داره هدفم چیه. نگران نباش میتونم از پسش بربیام.   -

 اگه کارا خوب پیش نره.    -

ود. کاش می شد خفه اش کند. تمام این روزها روی  از دست حمیدی خسته ب

اعصابش پیاده روی کرده بود. از جا بلند شد. میزش را دور زد و باالی سر  

 حمیدی ایستاد: میدونی که وارث بعدی این شرکت منم.  

حمیدی متعجب سر بلند کرد تا او را ببیند. دستش را روی شانه ی حمیدی  

را سر جایش می نشاند: شاید االن ریاست  گذاشت. یکبار برای همیشه حمیدی

شرکت دستم نباشه اما دیر یا زود بدستش میارم. من و که از بچگی می شناسین  

یکم زیادی حساسم. با کسایی که باورم ندارن نمی تونم کار کنم. خوشم نمیاد کسی  

 زیادی تو کارم سرک بکشه. میفهمین که! 

لبخندی روی لبهایش کاشت و پشت  حمیدی با دهان باز نگاهش کرد. چرخی زد. 

میزش نشست و قرارداد را پیش کشید. اینکه به چه شکلی توانسته بود پیرمرد را  

برای بستن قرارداد راضی کند خود ماجرایی طوالنی داشت. وقتی با پیرمرد  

سنگین شنوا روبرو شده بود که حتی سمعکش به درستی کار نمی کرد فاتحه خود  

وز تمام با او سر و کله زده بود تا پیرمرد راضی شود  را خوانده بود. یک ر 

محصول یک سال باغش را بفروشد. هرچند این محصول آنقدر ناچیز بود که حتی  

 نتواند از آن به عنوان محصول داخلی استفاده کند اما... باید ریسک میکرد.  

 و خدا می دانست چه ریسک بزرگی بود.  

بخاطر همین ریسک از به زبان آوردنش ممانعت میکرد. تنها کسی که می دانست 

چه ریسک بزرگی را انجام می دهد رامین بود. این ریسک دلش را به لرز می  

انداخت. اگر همه چیز همانطور که برنامه ریزی کرده بود پیش نمی رفت. اگر  

روش پسته هایش نمی شد... در این صورت مجبور می شد  پرتویی حاضر به ف

برای همیشه فاتحه ریاست شرکت را بخواند. مطمئنا بعد از این اتفاق دیگر توی  

 دنیای تجارت جایی نداشت... 
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با الکس تماس گرفته و برنامه ها را چیده بود. از نایال خواسته بود همراهش  

ن محصول پسته را از باغ چیده و آماده باشد. قرار بود در فرانسه ببیندش... اولی

بسته بندی کرده بودند. ترتیب بسته بندی ها را رامین از طریق یکی از دوستانش  

داده بود. هر لحظه به این فکر می کرد و امیدوار بود آفتاب پرتویی مطابق  

 افکارش پیش رود.  

به جای خالی  حمیدی بلند شد و با گفتن »با اجازه« از اتاق بیرون رفت. لبخندی 

 حمیدی زد. یکبار برای همیشه از شرش خالص شده بود.  

اما کاش می شد زمان پیش می رفت و میتوانست از شر این ریسک هم خالص  

 شود. هر لحظه منتظر منفجر شدن بمبی بود که روشن کرده بود.  

 ممکن بود هر دقیقه منفجر شود و او را به قعر تباهی بکشاند. 

ا به دکتر ببرد. شماره ی خانه را گرفت و خواست به کیمیا اطالع  قرار بود کیمیا ر

 دهند آماده باشد. 

پرونده ها را به همراه اسناد امضا شده ی باغ برداشت و از جا بلند شد. از اتاق  

که خارج شد پریسا به سرعت از جا پرید. دو روز اول بعد از برخوردشان نگاه 

دو روز بیشتر از قبل لبخند میزد. دورش  می دزدید و فرار میکرد اما بعد از 

 میچرخید و احساس صمیمیت بیشتری میکرد. 

شاید باید قدم پیش می گذاشت... الاقل میتوانست کمی از آرامشش را باز یابد. بله  

با این کار میتوانست آرام شود. در تصمیمی غیر منتظره به سمت پریسا برگشت  

اما خیلی زود لبخندی روی لب آورد و  و جلو رفت. پریسا متعجب نگاهش میکرد 

زل زد به چشمانش... این همان دخترکی بود که دو روز از او فرار کرده بود.  

لبخند نصفه نیمه ای زد و دستانش را روی میز گذاشت و اشاره ای به صندلی زد 

 و گفت: بشین.  
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پریسا با تردید روی صندلی اش نشست. سرش را کمی خم کرد و نزدیک کشید.  

شمان پریسا در حدقه گرد شده بود اما له سرعت لبخند را جانشین تعجبش کرد  چ

 و نگاهش را از چشمان کمیل به سمت لبهایش کشید.  

 ابروانش را باال داد. پس دخترک چندان هم ناشی نبود. کمی فکر کرد...  

دستش را بلند کرد و روی دست دختر گذاشت. پریسا با مکث طوالنی دستش را  

و سر بلند کرد. دخترک کار بلدتر از این حرف ها بود. انگشتانش را   حرکت داد

روی دست پریسا حرکت داد و با آرامش و خیال و راحت زمزمه کرد: دوست 

 داری شام و با من بخوری؟ 

لبهای پریسا کش آمد و چشمانش برق زد.  نیم لبخند روی لبهایش را حفظ کرد و  

در حال قدم برداشتن به سمت در خروجی  نگاه از چشمان قهوه ای دختر گرفت و 

 آرام گفت: دارم میرم تا فردا بیرون شهر... اگه خواستی بیای بهم اس ام اس بزن.  

با انتخاب بیرون شهر و همینطور تاکید برای زمان انتخاب را به پریسا واگذار  

کرده بود. اگر می آمد مطمین می شد مشکلی با این روابط ندارد و اگر نمی آمد 

شخص بود که در مورد پریسا اشتباه میکرده است و از این به بعد جو صمیمی  م

که پریسا حس میکرد هم از بین می رود. به اتاق جهانگیر رفت... قرار بود به  

زودی دیداری با رحمانی داشته باشد. اطالعات الزم را جهانگیر در اختیارش  

ر پرسید: اوضاع اون مسیله  گذاشت. با اجازه ای گفت و از جا بلند شد که جهانگی

 چطور پیش میره؟ 

متفکر به صورت جهانگیر خیره شد. یعنی حمیدی حرفی از ماجرا به جهانگیر  

زده بود؟! مطمینا انجام چنین ریسکی خطرناک بود. حمیدی اگر به جهانگیر  

حرفی میزد شاید در این لحظه برد با او بود اما در همه حال او تنها وارث شرکت  

بود و در هر حالتی یک روزی روی صندلی ریاست می نشست و این  بازرگان 

برای حمیدی یک هشدار بود. چندان مطمین نبود حمیدی چنین ریسکی را انجام  

 داده باشد اما با اطمینان پلک زد: خوب پیش میره.  
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 :کی به نتیجه میرسه؟-

لبخند نصفه نیمه ای زد: به زودی... یه سفر به فرانسه دارم. باید چند تا قرارداد  

 ببندم.  

 جهانگیر متعجب گفت: قرارداد؟ ما که اونجا نمایندگی داریم.  

:میدونم. منظورم برای زعفران نیست. چند تا قرار داد تجاری برای انجام چند تا  -

 معامله. 

پسرش را شاید سالها پیش باور نداشت اما  جهانگیر با اطمینان نگاهش کرد. 

وقتی نمایندگی مالزی چند سال پیاپی رتبه یک نمایندگی ها را به نمایش گذاشت  

وقتی میزان فروشش از مرز فروش داخلی هم گذشت متوجه شد پسرکش شاید در  

زندکی شخصی اش موفق نباشد اما در زمینه کار استعداد زیادی دارد. شاید یکی  

که رحمانی برای استخدامش پیشنهاد داده بود همین مسیله بود. گفت:   از دالیلی

 باشه خودت بهتر میدونی. فقط مراقب باش...  

متعجب به پدرش نگاه کرد. پدرش هرگز تاییدش نمی کرد امد حال این چنین با  

اطمینان تاییدش میکرد. در همین مسیله ای که ترس داشت. تردید داشت. 

ان کرده بود. چشم روی هم فشرد و بلند شد: باید برم میخوام  جهانگیر به او اطمین

 کیمیا رو ببرم دکتر. 

 جهانگیر به حرف آمد: کمیل...  

 برگشت و جهانگیر گفت: اگه کیمیا بخواد میتونی با خودت ببریش فرانسه.  

 چشمانش برق زد. امروز جهانگیر خوب بود؟ 

همراه خود به شمال برده و   سالها قبل وقتی کوچکتر بود و کیمیا را به اجبار 

رهایش کرده بود و کیمیا بعد از یک روز گم شدن در جنگل آن هم زخمی پیدا شده 

بود،  همراه بردن کیمیا به سفر برایش ممنوع شده بود. هرچند جزای بی  

مسیولیتی اش را در زمان گم شدن کیمیا با نگرانی برای او داده بود و بارها بابت  
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ده بود اما جهانگیر دیگر هرگز از نظر خود برنگشته بود.  این موضوع تنبیه ش 

 لبخند عمیقی روی لبهایش نشست و پلک زد: باشه.  

با عجله از شرکت بیرون زد. پشت فرمانش نشست... فرمان ماشین را که به  

سمت خیابان اصلی چرخاند اس ام اسی رسید با محتوای"منم همراهتون میام  

 بیرون شهر". 

ورد. راضی بود از این موضوع... می توانست با آرامش بیشتری  لبخندی بر لب آ 

روی کارهایش تمرکز کند. همیشه توجه به نیازهایش باعث آرامشش می شد.  

کمی تا قسمتی ذهنش را متمرکز می کرد. کیمیا را سوار کرد. از رامین هم  

یا  خواسته بود همراهشان باشد. به کیمیا کمک کرد روی صندلی عقب بنشیند. کیم

 دست از دور گردنش جدا کرد و در حال جا به جا شدن گفت: فکر نمیکردم بیای. 

لبخند تلخی زد از یادآوری گذشته ها... به صورت کیمیا نگاه کرد: مگه بهت 

 نگفتم میام؟!

کیمیا لبخندی به لب آورد و کمیل پشت فرمان نشست. کیمیا با تردید زمزمه کرد: 

 برسونیم مدرسه و نیومدی...؟! یادته قرار بود یبار  

یادش بود. خوب هم یادش بود. آن شب بخانه برنگشته بود. تمام روز با رضا  

چرخیده بود و شب را هم در خانه ی یکی از دوستانشان به پارتی گذرانده بودند،  

فردا صبح زمانی که باید کیمیا را به مدرسه می رساند چنان غرق خواب بود که  

 گر نمی توانست او را بیدار کند.  کیمیا و هر کس دی

 به جاده ی پیش رو خیره شد: یادمه...  

 نفس سنگینش را رها کرد: متاسفم. 

کیمیا خود را جلو کشید. دست دور گردنش انداخت: نگفتم که متاسف باشی فقط  

 دلیل خودم و برای اینکه شک داشتم بیای گفتم. 

 لبخندی به لب آورد: بزرگ شدی کنایه میزنی. 
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 ن بمیرم اگه خواسته باشم اینکار و بکنم.م  -

 دست روی دستش گذاشت: پات خوبه؟ 

 آره. فکر کنم امروز دیگه از شرش خالص بشم.   -

 خدا بخواد خالص میشی. ولی می افتی به جون من بدبخت.    -

 کیمیا غرید: اِ... من کی اذیتت کردم کمیل؟ 

: هفته آینده دارم میرم  خندید و در آینه به صورت دوست داشتنی کیمیا خیره شد

 فرانسه. 

 لبهای کیمیا به اخم نشست: برای چی؟ 

هیچکس به اندازه ی کیمیا از ماندنش در ایران خوشحال نشده بود. کیمیا ادامه  

 داد: برای همیشه میری؟ 

به محبت پنهان کیمیا خندید: نه. برای بستن یه قرارداد میرم. میخوام اگه تو  

 میخوای همراهم بیای.

 هیجان زده دست بهم کوبید: معلومه که میام...  کیمیا

 اما لحظه ای طول نکشید که با غم عقب کشید: ولی بابا نمیزاره.

با بابا صحبت کردم. اگه بخوای میتونی بیای. شاید بشه یکی رو هم بهت    -

 معرفی کنم. 

 کیمیا پرسید: یکی و میخوای بهم معرفی کنی؟ 

 ختر؟ مثال دختری که دوسش داری؟ با پاسخ مثبت کمیل ادامه داد: یه د

 کمیل شانه باال انداخت و کیمیا پرسید: میخوای باهاش ازدواج کنی؟ 

 فرمان را چرخاند و وارد پارکینگ شد: نه! 
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 کیمیا متعجب پرسید: پس چرا میخوای بهم معرفیش کنی؟ 

دختر خوبیه. مدت طوالنیه با منه. اگه دوست نداری باهاش آشنا بشی مشکلی   -

 نیست.

 کیمیا متفکر سری به طرفین کشید: نه میخوام ببینمش.  

همراه کیمیا پیاده شد. کیمیا از دیدن رامین اخم کرد و کمیل لبخند زد. رامین دست  

در جیب همراهشان می آمد. کالم زیادی با کیمیا صحبت نکرده بودند جز سالم و  

 احوالپرسی و سوال رامین در مورد پای کیمیا... 

بت با دکتر کیمیا و رامین را تنها گذاشت. نمی دانست چه مشکلی به بهانه ی صح

به وجود آمده است و تالشش برای فهمیدن هم بیهوده بود. رامین و کیمیا سکوت  

 کرده بودند.  

حرفی با دکتر نداشت. چرخی زد و برگشت. وقتی نگاهش به روی کیمیا و رامینی  

د بحثشان تمام شود اما برخالف  افتاد که بحث می کردند پا نگه داشت. اجازه دا

انتظارش بحثشان باال گرفت و صدایشان باال رفته بود. با عجله پیش رفت...  

رامین با دیدنش سکوت کرد و جمله ی نیمه کاره اش را فرو خورد. کیمیا سر  

 برداشت و با دیدنش گفت: کجا رفتی؟ برای چی رفتی دکتر و ببینی؟ 

 نظر گرفت: یه سوالی داشتم از دکتر... رفتار دست پاچه هر دو را زیر  

 مربوط به منه؟!  -

رامین غرید: همه چی و بخودش گرفت باز... چرا مربوط به تو باشه؟ صحیحی  

 سالمی. مگه چته مربوط به تو باشه؟!

کیمیا با خشم نگاهش کرد. برای خاتمه دادن به بحثشان گفت: پاشین بریم من کار  

 دارم.  

تا خروجی بیمارستان با هم همراه شدند. رامین نگاهی به اطراف انداخت: من از  

 همین جا برم. کیمیا هم خوبه...  
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 متعجب پرسید: نمیای؟ کارت داشتم.

 نه! فردا میبینمت حرف میزنیم.   -

 مردد سر تکان داد: باشه. خودم بهت زنگ میزنم. امشب یکم کار دارم. 

د. برگشت و به سمت ماشین به راه افتاد. متعجب  رامین خداحافظی کرد و دور ش

از نیامدن کیمیا چرخید و او را دید که به مسیر رفتن رامین خیره شده است. پلک  

زد. لبخندی کمرنگ با شیطنت روی لبهایش نشست. به سمت کیمیا رفت و آرام  

 کنار گوشش گفت: رفت... 

 کیمیا آرام لب زد: مثل همیشه.

ی هوای خواهرش زد. کیمیا به خود آمد. سر عقب کشید و با  لبخند تلخی به کالم ب 

 اخم گفت: چرا اینجوری میکنی؟ بریم دیر شد.

به راه افتاد. با عجله خود را به کیمیا که با قدم های سریع به سمت ماشین می 

 رفت، رساند: کیمیا... 

 بله؟!  -

 من بهتر از خودت می شناسمت.  -

 ؟ کیمیا متعجب ایستاد: خب که چی

 شانه باال انداخت و در ماشین را گشود.  

از آینه ماشین پشت سر را در نظر گرفت و ماشین را وارد باند سبقت کرد. نگاه 

 کوتاهی به پریسا که لبخند به لب به جلو نگاه می کرد انداخت و پرسید: راحتی؟ 

 بله!   -

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１０３ 

اما   دخترک به حرف نمی آمد. همان لحظات اول چند دقیقه ای صحبت کرده بود

حال زبان به دهان گرفته بود. دستش را روی فرمان گذاشت و بازوی دیگرش را  

 به در تکیه زد: تنها زندگی میکنی؟ 

 دخترک کمی به سمتش مایل شد: نه با بابام.  

ابروانش باال رفت و نگاه پرسشگرش را با حرکات کوتاه سرش به سمت پریسا و  

ان بابام جدا شدن. مامانم خارج از  برگشتش نشان داد که پریسا توضیح داد: مام

 کشوره...  

 ابروانش را باال کشید: به بابات گفتی شب نمیری خونه؟! 

 آره. بهش گفتم با دوستام میرم مسافرت.  -

پدرش هرگز اجازه نمیداد کیمیا با دوستانش به مسافرت برود. کیمیا از این  

د. مثل امشب که وقتی  مسافرت ها نمی رفت... جهانگیر حتی او را هم کنترل میکر

از خانه بیرون میزد مورد توبیخ قرار گرفته بود و جهانگیر تا زمانی که مطمئن  

نشده بود کجا می رود رهایش نکرده بود.  پرسید: بابات نگفت با کدوم دوستت  

 میری مسافرت؟ 

 پریسا با آرامش گفت: نه برای چی بپرسه؟! 

 نگفت با کی میری مسافرت؟  متعجب نگاهش را به پریسا دوخت: یعنی بابات

 پریسا پاسخ داد: نه هیچوقت نمیپرسه که!

اینبار تعجب کامال وجودش را پر کرد. به خنده افتاد... لبهایش را کش داد و به  

صورت پریسا خیره شد. در مورد این دختر چه فکر میکرد و چه چیزهایی می  

 ستات میری مسافرت؟ شنید. برای اطمینان از افکارش پرسید: اولین بارته با دو

 نه!   -
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تا مقصد سکوت کرد... چند باری نگاهش را به دست پریسا دوخت و در ذهن فکر  

کرد میتواند دستش را بگیرد! اما تا مقصد دستش را محکم بند فرمان کرد و از  

 اینکار جلوگیری...  

وارد باغ شد و پیاده شد. برای بستن در رفت و در همان حال به پریسا گفت:  

 میتونی پیاده بشی. 

بست و برگشت با پریسا مواجه شد که کیف به دست با تردید کنار   وقتی در را 

 ماشین ایستاده بود. دست به جیب برد: میخوای برگردیم؟ 

 دخترک با چشمان گرد گفت: نه برای چی؟ 

 شانه باال انداخت: نمیدونم. حس میکنم یه جوری از اینجا بودن تردید داری. 

د: نه اینطور نیست فقط از شما  لبهای پریسا برای لبخند کش آمد و ریز خندی

 خجالت میکشم. 

خندید و پیش قدم شد. تردید را کنار گذاشت و دستش را در انگشتان پریسا گره  

 زد: بهتره بریم باال... 

با هم از پله های ورودی باال رفتند و وارد ساختمان شدند. دستش را بین  

هدایتش کرد.   انگشتانش فشرد. در ورودی ساختمان را گشود و به سمت داخل

 دخترک پرسید: کسی اینجا هست؟!

 متعجب برگشت: چطور مگه؟ 

 آخه در باز بود.   -

 آره هست سرایدار داره اینجا...   -

 ابروان پریسا باال پرید: ندیدمشون.

 بهشون گفتم مزاحم نشن. الزم نیست بیان این طرف.   -
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ی رفت. پریسا به  کفش از پا در آورد و صندل ها را به پا کرد و به سمت پذیرای

 دنبالش آمد و کیفش را روی میز گذاشت. 

چرخی به دور خود زد و نگاهی به ویال انداخت... همه چیز مرتب بود درست مثل  

همیشه... مادرش روی تمیزی حساس بود و تقریبا همه جا همیشه همینقدر مرتب  

 بود. برگشت و پریسا گفت: میتونم مانتوم و در بیارم؟ 

 باش.  البته راحت     -

نگاهش را به پریسایی دوخت که در برابر نگاهش مانتو از تن کند. زیر مانتویش  

تاپ قرمز رنگ زیبایی به تن داشت... شال را که از سر برداشت و موهایش را  

حالت داد، اعتراف کرد دخترک زیباست. از حرکت موهای پریسا چشمانش ریز  

 شد...  

 پریسا راست ایستاد.  

یچ را روی میز رها کرد و به سمت پریسا رفت و اشاره زد  جا به جا شد. سوئ

روی مبل بنشیند. خود هم روی همان کاناپه نشست و دستش را پشت سر پریسا  

 کشید.  

 پریسا کمی جا به جا شد و به سمتش برگشت: اینجا مال خودتونه؟!؟

 با تاکید گفت: مال خودته؟! مفرد! 

 پریسا تصحیح کرد: مال خودته؟ 

 با جدیت پلک زد: نه مال مادرمه! 

 مادرت میدونه اومدی اینجا؟!  -

 با سر پاسخ مثبت داد. پریسا پرسید: تک فرزندی؟ 

 دخترک تخلیه اطالعاتی اش میکرد. 
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 یه خواهرم دارم.    -

 پریسا دست بهم کوبید: اسمش چیه؟ 

 کم کم یخش آب می شد. از این خوشش آمده بود. سر تکان داد: کیمیا!

پریسا در مورد کیمیا کنجکاوی میکرد. به این مسئله عادت نداشت... پلک زد و  

 از جا بلند شد: چیزی میخوری؟ 

به سمت آشپزخانه به راه افتاد. پریسا دنبالش آمد. در یخچال را باز کرد و پریسا  

خود را روی پیشخوان کشید. در برابر سرمای یخچال چرخی زد: چی دوست  

 داری بخوری؟ 

 ابروانش را باال کشید: انتخابیه؟ پریسا 

 سرش را تقریبا به طرفین تکان داد: ای همچین... یکم!

 پریسا لبخندی به لب نشاند: خب اگه اینطوره! منو لطفا... 

دوباره به سمت یخچال برگشت. طبقه ی اول کیک بزرگی به چشم میخورد. طبقه  

سوم هم سیخ های  ی دوم ساندویچ های آماده و مرتب شده در ظرف... طبقه ی 

جوجه آماده برای قرار گرفتن در فر... همین منو را به هنگام مرور با نگاه برای  

پریسا هم تکرار کرد. همه چیز مطابق سفارشش آماده شده بود. پریسا متفکر  

 گفت: فعال نوشیدنی...  

نگاهش را به سمت درب یخچال برگرداند و نوشیدنی ها را از نظر گذراند و با  

دو کوکا در یخچال را بست. به سمت پریسا قدم برداشت و درست تکیه به   انتخاب

 پاهایش ایستاد. پریسا از این نزدیکی، خون به صورتش دوید.  

ابروانش را باال کشید. نوشیدنی های بین انگشتانش را روی پیشخوان گذاشت و  

به  دو دستش را دو طرف پریسا به لبه ی پیشخوان تکیه زد. پریسا نگاهش را 

 چشمانش دوخت. 
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 گفت: چرا منشی من شدی؟

 یعنی چی؟   -

ادامه داد: خب از لباسات و تیپت مشخصه به پولش نیازی نداری... میخوام بدونم  

 چرا ترجیح دادی یه منشی باشی؟!

پریسا دست بلند کرد. دستش را روی دست کمیل گذاشت و دستش را باال آورد:  

 چون خوشم نمیاد حوصلم سر بره. 

 ی حوصلت سر میره؟یعن  -

 پریسا ریز خندید: آره همچین... 

با دقت صورت دختر را برانداز کرد. لبهای براقش به سمت خود، دعوتش  

 میکردند. نگاهش را دوباره به چشمان پریسا برگگرداند: دانشگاه نمیری؟ 

فعال نه! یعنی دولتی قبول نشدم دانشگاه آزاد هم فعال دنبالش نرفتم. امسال هم    -

 قبول نشم میرم دنبالش.  اگه

دست پریسا را که می رفت تا از دستش خارج شود گرفت. دست دیگرش را هم  

روی دست چپ پریسا که روی پیشخوان قرار داشت گذاشت. پریسا پرسید: تو  

 چی؟ 

 من... اون طرف درس خوندم. ارشد مدیریت.   -

 پریسا خندید: حدس میزدم.

 سر کج کرد: چطور؟ 

 ن وارث اون شرکت بشین حتما همچین رشته ای میخونین. خب وقتی میخوای   -

 متفکر صورتش را جمع کرد: فکر نمیکنم چندان هم بهم مربوط باشه ها!
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چرا من دیدم خیلی ها وقتی قراره کارشون ثابت شده باشه میرن دنبال این     -

 رشته.

سکوت کرد و دخترک سعی کرد دستش را از بین انگشتان او بیرون بکشد. دست 

ریسا را رها کرد و منتظر واکنش او ماند. پریسا دستان رها شده اش را ما  پ

 بینشان کشید.  

پریسا نگاهی به دوطرفشان انداخت. یکی از کوکاها را برداشت و با فشار  

انگشتانش کمی به سمت باال کشیدش... صدای بلندی در سکوت بینشان پیچید و  

کت خندید و پریسا هم به خنده نوشابه ی درون بطری بیرون ریخت. به این حر

افتاد. پریسا سر خم کرد و نوشابه را کمی نوشید. سر کج کرد به سمت سر 

پریسا... پریسا سر برداشت تا حرکت او را ببیند که صورتشان در چند سانتی هم  

متوقف شد. به چشمان مرد مقابلش نگاه کرد اما نگاه او به لبهای تر شده ی  

 گاهش را به سمت لبهای او کشید. دخترک بود. پریسا هم ن

کامال متوجه نگاه خیره ی پریسا به لبهایش بود. اما نمیخواست تا از طرف پریسا  

مطمئن نشده است برای بوسیدن پیش قدم شود. از طرف پریسا مطمئن نبود. تا  

اینجا با تردید پیش آمده بود... در مالزی چنین مشکالتی نداشت. تنها دختری که  

دش تردید کرده بود نایال بود که این موضوع هم سریعتر از آنی که  کمی در مور

 فکر میکرد حل شده بود.  

 پریسا نفسش را رها کرد.  

بیش از این نمی توانست صبر کند... چیزی وادارش میکرد به سمت پریسا برود.  

 فاصله را از بین برد و لبهایش را بوسید.  

پریسا هم به همراهی اش آمد. از مزه ی رژ لب دخترک خوشش نیامده بود اما  

حسی که در وجودش، خود نمایی میکرد مانع می شد از اینکه به مزه ی رژ لب  

 کند.  دخترک فکر 
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خود را بیشتر به سمت پریسا خم کرد که با برخورد چیزی به سینه اش عقب  

 کشید.  

عقب کشید و متعجب به بطری توی دست پریسا نگاه کرد. پریسا لب گزید و سر  

به زیر انداخت. زبونش را روی دندان های عقلش بازی داد و به سمت لبهایش  

 مطمئنا قبال هم تجربه کرده بود.  کشید. پریسا چندان هم در بوسیدن ناشی نبود.

دست بلند کرد. بطری را از بین دستان پریسا بیرون کشید و نگاه دخترک با  

حرکت دست او باال آمد. بطری را روی پیشخوان گذاشت و با حرکتی غافلگیرانه  

دست دور کمر پریسا انداخت و از پیشخوان کندش... پریسا با جیغی دست دور  

 گردنش انداخت. 

یش که روی لبهای پریسا مینشست پاهای دخترک به دور کمرش حلقه شد.  لبها

چرخید و از آشپزخانه بیرون رفت... لبهایش لحظه ای از لبهای پریسا جدا نمی  

شد. چشم گشود. نگاهی به مسیر انداخت و به سمت کاناپه رفت. دست پریسا بین  

 موهایش حرکت کرد. لبهایش را به سمت گردن پریسا کشید.  

شمانش که به چشمان پریسا افتاد چشم بست... چندان از این که در هنگام چ

بوسیدن و عشق بازی چشم به چشم طرف مقابل بدوزد لذت نمی برد. ترجیح  

 میداد چشم ببند و در لذت دنیوی اش غرق باشد.  

سعی کرد به لذت لحظاتی پیش برگردد... لحظه ای قبل از افتادن نگاهش در نگاه 

ذهنش مدام صورت پریسا را در مقابل چشمانش یادآوری میکرد.   پریسا. اما

ابروانش را در هم کشید. سعی کرد دوباره بر روی احساساتش تمرکز کند. دست 

بلند کرد و لبهای پریسا را اسیر کرد و سرش را به صورت خود فشرد تا بتواند  

 تمرکز کند.  

ا در هم کشید... تصویر  پریسا دست به سمت دکمه های پیراهنش برد. ابروانش ر 

پریسا هر لحظه در برابر چشمانش جان می گرفت. کالفه سر عقب کشید. پریسا  

را از خود دور کرد و غلتی زد. پریسا را روی کاناپه رها کرد. پریسا متعجب  
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نگاهش میکرد. نگاهش را از چشمان خیره ی پریسا دزدید و سعی کرد چیزی  

 بهتره یه چیزی بخوریم.  بگوید. به سختی زمزمه کرد: گشنمه

بلند شد و به سمت آشپزخانه قدم برمیداشت که دستش کشیده شد. نگاهش را نه  

به پریسا که دستش را اسیر کرده بود به دست اسیر شده اش دوخت. پریسا  

بازویش را کشید و بلند شد. سینه به سینه اش ایستاد. دستش را روی بازویش  

کشید. با دقت دستش را روی سینه اش بازی داد و  بازی داد و به سمت سینه اش 

به سمت گردنش برد. از روی پیراهنش دستش را به سمت تنش کشید و در حال  

 بازی زمزمه کرد: دوست دارم.

سیب گلویش تکان خورد. از آنچه پریسا بر زبان آورده بود. نمی توانست این  

ختر باشد. آن هم  موضوع را هضم کند. چطور می توانست مورد عالقه ی یک د 

به این سادگی... مگر دوست داشتن این چنین ساده بود. در واقع دوست داشتن 

 چه طور می توانست باشد؟ 

دست روی دست پریسا گذاشت و لبخند زد: بهتره ساندویچ بخوریم... بعدش  

 میتونیم ادامه بدیم. باشه؟!

ور دست ظریف پریسا  پریسا با تردید لبخند زد و سر تکان داد. انگشتانش را به د

حلقه زد و به سمت آشپزخانه کشید.  با ورود به آشپزخانه نگاهش را از کوکاهای  

روی پیشخوان فاکتور گرفت و با عجله چشم چرخاند تا آنها را نبیند. به سمت 

 یخچال رفت: دوست داری ساندویچ سرد؟!

 پریسا صندلی را عقب کشید و نشست: آره خوبه. 

 دوست دارم ولی از سرما متنفرم.  من غذاهای سرد و   -

 پریسا لبخند زد: آره تابستون جذابتره. بهتره. گرما بیشتر به دل میشینه. 

ساندویچ ها را روی میز گذاشت. صندلی را عقب کشید و روبروی پریسا نشست.  

یکی از ساندویچ ها را برداشت و ظرف را به سمت پریسا هل داد اما پریسا به  
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چ ها از جا بلند شد و به سمتش آمد. نگاه متعجبش حرکات  جای برداشتن ساندوی 

 پریسا را که به سمتش می آمد کاوید. پریسا نزدیکش شد.  

 متعجب به سمت پریسا برگشت.  

قدمی پیش گذاشت و روی پاهایش نشست. نفس حبس شده اش را رها کرد و تک  

ط نزدیکش  سرفه ای زد. سینه اش باال آمد. کمتر کسی می توانست در این شرای 

شود. وقتی از پریسا مطمئن شد که دیگر حرکت خاصی انجام نخواهد داد. دستش  

را باال آورد. نگاهش را به ساندویچی که گاز زده بود دوخت. ساندویچ را به  

 سمت لبهایش می برد که سر پریسا خم شد و به ساندویچ گاز زد.  

بانش را روی لبهایش  سر بلند کرد و با جویدن و فرو دادن لقمه ی ساندویچ ز

 کشید: این عالیه! کار کیه؟!

متعجب به ساندویچ خیره شد. پریسا ساندویچش را گاز زده بود. از دهنی بیزار  

بود... حال چطور قرار بود این ساندویچ را بخورد؟! اخم هایش در هم رفت. کاش  

تا  دخترک از روی پاهایش بلند می شد. کاش برای ساعتی از او فاصله می گرفت 

 آرام شود. پایش را تکان داد و آرام گفت: میشه یه لحظه بلند شی؟

 پریسا متعجب به طرفش برگشت و گفت: چی؟ 

 چشم بست و دندان روی هم سایید: بلند شو... 

پریسا به سرعت از جا پرید و راست ایستاد. با عجله برخاست و به سمت  

 یاورده بود... خروجی آشپزخانه به راه افتاد... دخترک را برای این ن

 در چهارچوب آشپزخانه ایستاد: از خودت پذیرایی کن تا بیام. 

به سمت کتش رفت و بسته ی مارلبرو را از جیب بیرون کشید و به سمت پله ها  

 به راه افتاد. به پریسایی که در چهارچوب ایستاده بود توجهی نکرد. 

ر به فلک کشیده  تکیه به چهارچوب آهنی ورودی ایوان ایستاد و به درختان س 

 حیاط خیره شد. دومین پک را به سیگار بین انگشتانش زد.  
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از حرکاتی که باعث می شد یک زن، بتواند او را تحت کنترل بگیرد بیزار بود.  

هیچ زنی نمی توانست او را تحت کنترل خود بگیرد. از اینکه کسی نظرش را به  

مقابلش برای یک رابطه می  او تحمیل کند بیزار بود مخصوصا اگر آن فرد طرف 

بود. پریسا سعی داشت این بازی را مطابق میل خود پیش برد و او از این  

 موضوع، به شدت متنفر بود. 

 باید حد و مرز را برای دخترک تعیین می کرد.  

ذهنش آشفته بود. دخترک برای آرامش ذهنش آمده بود نه بهم ریختن ذهن آشفته  

ختن ذهنش کافی بود، پریسا چرا دست به این کار  اش. آفتاب پرتویی برای بهم ری

 می زد؟! 

اگر آفتاب پرتویی برخالف آنچه در ذهن داشت پیش می رفت؟ مطمئنا برای  

همیشه نابود می شد. در این صورت حتی نمی توانست تو روی جهانگیر نگاه  

 کند. باید برای همیشه فاتحه کار و زندگی و خانواده اش را می خواند.  

ی شکستن، که از طبقه ی پایین بلند شد برگشت. همانطور که به سمت پله  با صدا

ها قدم برمی داشت باقی مانده سیگارش را در ظرف کریستالی روی میز خاموش  

 کرد و پایین دوید. نگاهی به اطراف انداخت و صدا زد: پریسا... 

دیدن  صدای آهسته ای از آشپزخانه بلند شد. به سمت آشپزخانه حرکت کرد و با 

پریسایی که روی زانوانش خم شده و با در آغوش کشیدن زانوانش کنار لیوان  

 خورد شده نشسته بود جلو رفت. کنارش نشست: چی شد؟

پریسا با شرمندگی گفت: ببخشید از دستم افتاد... نمی خواستم اینطوری بشه.  

 اصال متوجه ن... 

مئنا دخترک ترسیده  دخترک یک نفس حرف می زد. بعد از آن تنها گذاشتنش مط

بود. نگاهش را روی صورت و چشمان پریسا حرکت داد. لبهایش به سرعت  

حرکت می کردند. خود را جلو کشید و لبهای پریسا را با بوسه ای از حرکت  

واداشت. خود را کمی به سمت پریسا کشید و صدای شیشه ای روی سرامیک ها  
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بسته اش را باز کرد. دست  بلند شد. خود را عقب کشید. پریسا متعجب چشمان

پریسا را گرفت و همزمان که خود می ایستاد او را هم به سمت باال کشید. دست 

دور کمرش انداخت و برای بوسیدنش سر کج کرد. صدای آرام پریسا زیر گوشش  

 گفت: لیوان... 

لبهایش را بوسید و به سمت مبل هدایتش کرد. به سمت مبل کشیدش... لیوان چه  

شت؟! دستش را به زیر تاپش هل داد و در حال نوازش پوست ظریف  اهمیتی دا

کمرش، موهای روی صورتش را هم کنار زد. به صورت پریسا خیره شد. نگاه 

پریسا روی صورتش می چرخید. بند لباس زیرش را رها کرد و چشم بست.  

 امشب دیگر به آفتاب پرتویی و آنچه ممکن بود انجام دهد فکر نمی کرد.  

*** 

دوفولد نقره ی بین انگشتان رحمانی خیره شده بود. ذهنش روی مسائل   به

مربوط به باغ های پسته چرخ میخورد اما جسمش در برابر رحمانی نشسته بود.  

چیزی در وجودش، قلقلکش می داد تا از رحمانی در مورد رابطه اش با آفتاب  

یی برایش بگوید  پرتویی بپرسد. شاید رحمانی بتواند کمی از افکار آفتاب پرتو

 اما... 

غروری که داشت مانع از اینکار می شد. عادت نداشت در کار دیگران فضولی  

کند. کمتر پیش می آمد در مورد مسئله ای سرک بکشد. این مورد شامل حال این  

 موضوع هم می شد.  

با صدای برخورد تنه ی دوفولد با برگه های روی میز، رحمانی از جا بلند شد.  

ای که لحظاتی پیش مشغول امضا بود را بلند کرد و به سمتش آمد.   همان برگه

کمی جا به جا شد تا زمانی که رحمانی روبرویش نشست و برگه را به سمتش  

گرفت: با این میتونی به تموم کارا رسیدگی کنی. به بچه ها سپردم کمکت کنن...  

 دسترسیتم به اینجا مشکلی نداره.  
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ا گرفت. به امضای کشیده و خط راست رحمانی پای  لبهایش را تر کرد و برگه ر

برگه خیره شد. برگه وکالت نامه ای بود برای رسیدگی به کارهای گمرکی  

 محصول مشترک دو شرکت. پرسید: بهتر نبود خودتون بهش رسیدگی میکردین؟!

با اینکه برای جهانگیر از قبول شرایط و کار در کنار رحمانی گفته بود اما مطمئن  

رگز دست به این کار نمی زند. او برای شرکت بازرگان نقشه ها داشت؛ بود ه

 حاضر نبود به هیچ وجه این شرایط را از دست دهد. 

رحمانی با لبخند پا روی پای دیگرش انداخت: آره ولی من باید یه سفر برم  

 ایتالیا... تا برگردم دیر میشه. 

که دخترش زندگی میکرد. رحمانی  ابروانش را باال فرستاد. ایتالیا؟ ایتالیا کشوری 

 برای دیدار دخترش می رفت؟! 

 اما در سکوت پلک زد: باشه. امیدوارم خوش بگذره. 

رحمانی خندید و همراه با چشمکی گفت: مگه میشه یه همچین جایی خوش  

 نگذره... 

لبهایش کش آمد. در ایران هم می شد خوش گذراند. دو شب گذشته با پریسا بد  

یسا بر خالف آنچه نشان می داد، خوب می دانست چطور راضی  نگذشته بود. پر 

 اش کند. برای او همین کفایت میکرد.  

رحمانی سراغ جهانگیر را گرفت. توضیح داد کمی درگیر است. رحمانی در مورد  

صادرات زعفران هم کمی کنجکاوی به خرج داد... از فکر کردن به اینکه ممکن 

هیچ واکنشی در چهره اش نشان نداد.   است، شکست سختی بخورد لرزید اما

برای رحمانی از خوب بودن شرایط گفت. از بازار کاری که دوست داشت گسترش 

 دهد اما باید شرایط را بررسی می کرد.  

رحمانی راضی از هم صحبتی با او بحث را به سمت بازار بورس و آخرین  

ی بین موهایش  معامالت بازار کشاند. بحث که کمی تخصصی تر شد رحمانی دست
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حرکت داد: بحث وقتی بیش از اندازه تخصصی میشه من کم میارم. اطالعات من  

از بازار بورس محدوده. اما شما جوونا خیلی خوب دارین پیش میرین. برای  

 همینه مدیرای جوون االن موفق تر از ما قدیمیا هستن.  

ان پایان یافتن  صبح آخرین اطالعات بازار را کنترل کرده بود. سعی داشت تا زم

ریسک بزرگش همه چیز را تحت کنترل بگیرد. یکی از این شرایط، کنترل شرکت  

 آفتاب در تک تک لحظات بود.  

نگاهش که به سمت ساعت مچی اش رفت، رحمانی سیگاری از جعبه ی طالیی  

 روی میز بیرون کشید: می تونی شام و با من بخوری؟ 

ی ادامه داد: این روزا تنهام. کسی نیست  غافلگیرانه به رحمانی خیره شد و رحمان 

 همراهم باشه. اگه بیای خوشحال میشم. 

نمی توانست این مرد دوست داشتنی را ناامید کند. رحمانی برایش بیش از آنچه  

می اندیشید ارزش داشت. بی دلیل این مرد را دوست داشت. به عنوان پدری که  

 دوست داشت داشته باشد. 

می کرد. به نظرش دخترک خوشبخت بود که چنین پدری   به دختر رحمانی حسادت

 داشت. پدری که می شد در کنارش از هر چیزی لذت برد.  

 دعوت رحمانی را پذیرفت.  

رحمانی با هیجان دستانش را در هم قفل کرده و با چشمان ریز بین شده پرسید:  

 به نظرت کجا میشه دو تایی کمی خوش گذروند؟!

لبخند زد: من خیلی وقته این دور و بر نبودم. اطالع چندانی  به هیجان رحمانی 

 ندارم. 

رحمانی کتش را برداشت. روی بازویش انداخت و به سمت در به راه افتاد: پس  

 بیا تا یه شب خوب از تهران و نشونت بدم.  
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همراه رحمانی از اتاق خارج شد. رحمانی برای منشی اش توضیح داد برنمیگردد 

را به روز بعد موکول کند. دختر جوان حال برایش آشنا بود. بعد از  و تمام قرارها 

چندین بار آمد و رفت به این دفتر حال دختر به محض حضورش با لبخند پذیرایش  

می شد. دختر با متنانت چشمی گفت. رحمانی وارد آسانسور شد و او کنارش  

شام خوب توی   ایستاد. رحمانی کتش را روی بازوانش جا به جا کرد: میخوام یه

یه جای عالی مهمونت کنم که مزه کباب ایرانی حسابی بهت بچسبه بدونی کباب  

 ایرانی اصال یعنی چی... 

 قبال چند باری امتحانش کردم.   -

مطمئنا از این یکی خیلی خوشت میاد. دخترم که خیلی خوشش میاد به نظرش    -

 بهترین غذای روی زمینه. 

اولین بار بود آشکارا به دخترش اشاره می کرد.   ابروانش را باال کشید. رحمانی

 کنجکاوی اش را اینبار پنهان نکرد و گفت: نمیدونستم دختر دارین... 

اما برخالف انتظارش رحمانی بحث را جور دیگری ادامه داد: اینقدر جوون به  

 نظر می رسم؟ 

 به قیافه ی رحمانی خندید: در اینکه شکی نیست.  

خودش اطالعات می گرفت. ادامه داد: اما خب هیچوقت   باید از رحمانی در مورد

 ازشون صحبت نمی کردین.

دست رحمانی روی شانه اش نشست. در حال خروج از آسانسور گفت: دختر من  

 خیلی خاص تر از اون چیزیه که فکر میکنی. 

دستش را در جیبش به روی پارچه ساتن نرم آستری حرکت داد. رحمانی با  

داد: مادرش همیشه می گفت شبیه خودمه... همونطور لجباز   لبخندی به لب ادامه

 و یک دنده و عنق. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１１７ 

ابروانش را باال کشید و گوشه ی لبش باال رفت: نمی تونم در این مورد نظری  

 بدم. متاسفانه هیچ چیزی در موردشون نمی دونم. 

 رحمانی بلند خندید: شاید یه روز شانس آشنایی باهاش و پیدا کنی. 

 خندید.  

انی همانطور که گفته بود در رستورانی مهمانش کرد. اما رستورانی که اصال  رحم

هیچ سنخیتی با پرستیژش نداشت. رستورانی در یک باغ کوچک با فواره ها و  

حوضچه کوچک قو مانند... بوی خاص ترکیبی از بوی سبزیجات و خاک آب  

ب در وسط  خورده... ریسه های رنگی روشن در بین درختان و ساختمانی از چو

 باغ... همه چیز جالب و برای او کامال خاص به نظر می رسید.  

وقتی مرد پشت پیشخوان چوبی با دیدنشان از جا برخاست و به طرفشان آمد و  

دست رحمانی را فشرد و به سمت شومینه راهنمایی کرد، زمانی که رحمانی کفش  

فت، برای اولین  هایش را از پا کند و روی تخت چوبی و فرش دست بافش جا گر

بار از سوی رحمانی سوپرایز شد. به رحمانی اعتراف کرد انتظار هر چیزی را  

 داشته است به جز این... 

رحمانی خندید. سفارش کباب های مخصوص با مخلفات داد. دستمال گردن دور  

گردنش را کند. به همراه کت و گوشی تلفنش روی تخت رها کرد: اینجا رو از  

 وقتی هنوز جوون بودم با یکی از رفقام میومدم اینجا...   قدیما می شناسم.

لبخندی به پنجره ی چوبی کنارشان زد و ادامه داد: بعدش اون رفیق شفیقم که پام  

و باز کرد به اینجا شد برادر زنم و بعد اون رفاقت چندین و چند سالمون کم کم نَم  

 کشید.

 ین؟ به خود جرات داد و پرسید: با همسرتون مشکل داشت

رحمانی نگاه از پنجره کنار دستش گرفت: نمیشد گفت مشکل... باالخره تازه  

ازدواج کرده بودیم و آدمایی که تازه ازدواج میکنن چه بخوان چه نخوان  
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مشکالتی دارن. مشکل بزرگم این بود جون رفیقم به جون خواهرش بند بود. من  

زن و مرد هرچقدر  همیشه دوسش داشتم ولی مرتضی نمیخواست قبول کنه بین 

 که تالش کنن باز مشکالتی پیش میاد. 

 آهسته زمزمه کرد: خدا بیامرزتشون. 

 رحمانی با لبخند بحث را سریع عوض کرد: میدونی از چیت خوشم میاد؟

یک تای ابرویش را باال فرستاد و کمی جا به جا شد و چهارزانو نشست. رحمانی  

 این خوشم میاد. خیره در چشمانش گفت: رو بازی میکنی... از  

 عالمت سوالی در ذهنش پررنگ شد. منظور رحمانی از این موضوع چه بود؟  

 رحمانی با همان خنده ادامه داد: انکار نمیکنی در موردم تحقیق کردی. 

هرگز نمیخواست این موضوع را انکار کند. برای همین در مورد مرگ همسر  

تجارت روی اعتماد و   رحمانی صحبت کرده بود. لبخندی زد: به نظر من اصل 

 صداقت پایه ریزی میشه.

 که متاسفانه در حال حاضر تجارت داره از این اصل دور میشه.  -

 قرار نیست همرنگ آدمای دیگه بشیم. ما میتونیم درست پیش بریم.   -

مردی با سینی گرد بزرگی در دست نزدیک شد و در برابرشان روی تخت گذاشت. 

 به محتویات درون سینی نگاه کرد. به کاسه های فیروزه ای ترشی و سیرسرکه...  

 با دور شدن مرد رحمانی گفت: باور دارم یه روز موفق میشی. 

 بجای تشکر سری کج کرد: اگه بتونم به تنهایی دنیا رو عوض کنم. 

 هستن کسایی که مثل تو فکر میکنن.   -
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اولین لقمه را که به دهان گذاشت اعتراف کرد بهترین مزه ی کبابیست که تا به  

حال لب زده. سری کج کرد و چشم بسته زمزمه کرد: اعتراف میکنم عالیه...  

 بهترین کبابیه که خوردم.

 بهت که گفته بودم. مزه این کباب میدونی ِکی بیشتر می چسبه؟  -

سکوت کمیل که به نگاه پرسشگری ختم شد، رحمانی گفت: وقتی که توی یه  

 معامله بزرگ برنده بشی.

 حتما امتحانش میکنم.     -

 به ریسک بزرگش فکر کرد. اگر برنده می شد خود را برای کبابی مهمان میکرد.  

با شیطنت گفت: یه پروژه خیلی مهم در پیش دارم. اگه موفق بشم، اینبار همین جا  

 مهمون من. 

کنجکاوم کردی. تو مثل پدرت نیستی. پدرت کوچکترین پروژه ها رو چنان با    -

اشتیاق پایان میده که فکر میکنی یه موفقیت بزرگه ولی تو؛ تا جایی که  

شناختمت، کم چیزی میتونه نظرت و جلب کنه تا ازش به عنوان پروژه مهم نام  

چیزی به زبون میاری. دوست  ببری. مطمئنا این پروژه خیلی مهمه که همچین

 دارم بدونم چیه که اینقدر برات مهمه.  

شاید اگر در مورد ارتباط بین پرتویی و رحمانی نمی دانست کمی از افکارش  

برای رحمانی توضیح می داد اما با لبخندی بحث را جمع کرد: اگه موفق شدم  

 حتما براتون توضیح میدم.  

 منتظر اون روز میمونم.   -

*** 

*2* 
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دست نایال را به دست گرفته و لبخندی به مرد چاق روبرویش زد. مرد گیالس  

توی دستش را بین انگشتانش تاب داد. لبخندی به روی نایال زد و پاسخی به  

مراتب بهتر گرفت. نایال خوب بلد بود در کنارش باشد و کاری کند تا پروژه هایش  

 موفقیت آمیز باشند.  

 ثبت نایال، می توانست همین باشد.  یکی از بهترین ویژگی های م

مرد باالخره لبهایش را به خنده باز کرد و گفت: از بسته ای که برام ارسال کرده 

 بودین و صحبت هایی که در حال حاضر داشتیم نمی تونم بهتون نه بگم.  

سرش را کمی به راست متمایل کرد و ادامه داد: اگه بخواین فردا میتونیم در طول  

 ر در موردش صحبت کنیم. ناهار بیشت

 نگاهش را به نایال دوخت: البته اگه خانم هم حضور داشته باشند.  

 نایال با کمی خم شدن روی زانوانش جذابیتش را به رخ مرد کشید: متشکرم.

در ابتدای صحبت بحث را به انگلیسی استارت زده بود تا بتواند روی کمک های  

سک را بپذیرد که در حال حاضر غرورش  نایال هم حساب کند. نمی توانست این ری

مهم است. غرورش مهم بود اما در این فرصت نمی توانست اجازه دهد بمبی که  

 جا سازی می کند قبل از جا سازی منفجر شود.  

مرد با خوشحالی گفت محل قرار را اطالع خواهد داد و ترتیب برنامه را می دهد.  

 ویش به بازی در آورد.  با دور شدنشان نایال انگشتانش را روی باز

از دیروز که رسیده بودند وقتش را با نایال گذرانده و قول امروز را به کیمیا داده 

 بود. کمی از نایال فاصله گرفت و زیر گوشش گفت: امروز نه. به کیمیا قول دادم. 

 نایال لب ورچید: این همه مدت ازم دور بودی.

را با انگشت شست نوازش   دستش را زیر چانه اش فرستاد. کمی خط صورتش 

 داد: میدونم وقتی برگشتم جبران میکنم. یه مسافرت با هم میریم.
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 نایال دستانش را به دور گردنش گره زد: کی قراره برگردی؟ 

موهای فر خورده اش را که به خوبی آرایش شده بود، پشت گوشش فرستاد: به  

 لحظه هم درنگ نمیکنم. محض اینکه کارم تموم بشه برمیگردم. مطمئن باش یه 

نایال فهمیده بود امروز نمی تواند از کمیل تاریخ مشخصی بخواهد. کالفگی اش را  

 پشت بوسه ای که به گونه ی او زد پنهان کرد.  

اما نگاه او به روی کسی بود که در این لحظه وارد سالن شد. پیراهن سرمه ای با  

ی کرد. موهای شینیون شده خطوط بهم ریخته طالیی روی آن حسابی خودنمایی م

باالی سرش با آرایش روی صورتش هم نتوانسته بود از جدیت همیشگی اش کم  

کند. این زن در همه حال، ریاستش را به رخ می کشید. دو طرفش دو مرد با کمی  

فاصله قدم برمی داشتند. مرد جوانی نزدیکش شد. دستش را فشرد و اشاره ای به  

دو با هم به سمت آن مرد چاق که لحظاتی پیش با   مشتری مورد نظرشان زد. هر

 او و نایال مشغول صحبت بود راه افتادند.  

خود را از آغوش نایال بیرون کشید. نایال از دلتنگی اش و جای خالی اش در خانه  

می گفت اما حواس او به آفتاب پرتویی بود. آفتاب پرتویی که حال با لبخندی  

 دقت او را زیر نظر گرفته بود.  عمیق دست مرد را می فشرد. با 

دست نایال بند چانه اش شد و صورتش را به سمت خود برگرداند. اما چشمان او  

هنوز به دنبال آفتاب پرتویی حرکت می کرد. اخم های نایال در هم رفت: کمیل  

 حواست به من هست؟ 

ه  صورتش را با اخم از دست نایال بیرون کشید و چشم به آفتاب پرتویی دوخت ک

کیف طالیی اش را در دست تکان داد، گویا چیزی را برای مرد چاق توضیح می  

داد. مرد سری به طرفین تکان داد و نگاهش را در سالن به گردش در آورد. به  

او که رسید با چشم اشاره زد. با حرکت سر آفتاب پرتویی به سمت خودشان نگاه 

 اسم بهت هست.دزدید. به سمت نایال برگشت و گفت: معلومه که حو

 نایال با کالفگی پرسید: اون زن کیه؟ 
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سوپرایز از این سوال، و ناامید از اینکه فراموش کرده بود نایال چقدر تیز است؛  

تک سرفه ای زد. سر برداشت. آفتاب پرتویی با جدیت تماشایش میکرد. پلک زد  

تش را  تا بتواند در میان عبور افراد که از خط دیدشان می گذشتند، حالت صور

 درک کند اما از این فاصله غیر ممکن بود.  

نایال با جدیت نامش را صدا زد. نایال برنزه بود. پوست تیره ای داشت که  

جذابیتش را دو چندان می کرد اما آفتاب پرتویی پوست سفیدی داشت که با ترکیب  

لباس تیره اش حسابی خودنمایی میکرد. برای اولین بار، زنی که پوست سفیدی  

 اشت به نظرش جذاب می آمد.   د

 نگاهش را از پرتویی گرفت: رقیب کاری. 

نایال مشکوک نگاهش می کرد. این موضوع را باور نکرده بود. اهمیتی نداشت...  

نهایت ناراحتی نایال اخم و تخم هایش بود. دست نایال را گرفت و به راه افتاد. آرام  

 زیر گوشش گفت: بیا برقصیم... 

اده بود تا این معامله فقط متعلق به خودش باشد اطمینان داشت. با  از آنچه انجام د

توجه به نگاه های خیره ی پرتویی مطمئن بود، آقای فایِدر دست رد به سینه ی  

 پرتویی زده است. 

نایال با اخم همراهی اش می کرد. در حال حرکت سر به سمت نایال برگرداند: بعدا  

 رفتارت باش. همه چشما بهمونه.  در موردش صحبت میکنیم. اینجا مراقب

نایال خواست چیزی بگوید که با احساس چیزی در مقابلش از حرکت باز ایستاد.  

آفتاب پرتویی رخ به رخش ایستاد و با توقفش دامن سنگین پیراهنش را که کمی  

 با دست بلند کرده بود رها کرد.  

 ناخودآگاه دست نایال را رها کرده و صاف ایستاد.  

می توانست صورت آفتاب پرتویی را ببیند. چشمان آرایش شده اش،   حال بهتر 

 نافذتر به نظر می رسیدند.  
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چال کوچکی که روی گوشه ی سمت راست پرتویی نشست، نایال کمی به سمتش  

 متمایل شد و گفت: کمیل معرفی نمیکنی؟ 

ود.  بدترین لحظه ای که باید اتفاق می افتاد. بدترین کلمه ای که به زبان آمده ب

 نایال برای اولین بار ناامیدش کرده بود.  

 بجای او آفتاب پرتویی به حرف آمد: جناب بازرگان فکر نمیکردم اینجا ببینمتون.  

 این کلمات را به فارسی به زبان آورد. 

تای ابرویش را باال انداخت تا پاسخی برای پرتویی پیدا کند. نایال فکر کرده بود  

جود دارد. نایال هم فهمیده بود زیباتر از پرتویی است.  ارتباطی بین پرتویی و او و 

 سینه سپر کرده و با غرور به پرتویی نگاه میکرد. 

سعی میکرد به آنچه از ذهن نایال می گذرد فکر نکند. در نظر نایال، آفتاب پرتویی  

 دوست دختر سابق کمیل می توانست باشد.  

 چشمان پرتویی منتظر کالمی بود.  

 باید تالش کرد خانم پرتویی...  برای زندگی  -

گوشه ی لب پرتویی باال رفت. این لبخند های نامحسوس او را تحسین می کرد.  

سرش را با وقار کج کرد: امیدوارم زندگی همیشه براتون خوب پیش بره جناب  

 بازرگان.

لحنش آرام بود. اما در عین حال جدی... جدیت ته صدایش یک تهدید به حساب 

 می آمد؟!

سرفه ای زد. نگاهی به نایال انداخت. پرتویی نگاهی به نایال انداخت. با  تک 

 احترام سری برایش تکان داد و به او گفت: خوش بگذره آقای بازرگان.

در برابر نگاه متعجبش پرتویی دور شد. به محض دور شدن پرتویی نایال به  

 بازویش چنگ زد: کی بود؟ 
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 رفتاری بود نایال؟ اخم هایش را در هم کشید: این چه 

 کدوم رفتار؟   -

این زن یکی از رقبای کاریه منه. خیلی هم آدم مهمیه. مراقب رفتارت باش     -

 نایال. من نمیخوام دردسری برام پیش بیاد. این زن تو کشور من یه آدم با نفوذه.

اخم هایش چنان شدید بود که نایال عقب نشینی کند. کم پیش می آمد او را چنین بد  

و جدی ببیند. سرش را به سینه ی او نزدیک کرد: حق با توئه. وقتی دیدمش   خلق

 و نگاه خیره ات بهش دلم لرزید. فکر کردم ارتباطی باهاش داری. 

من از اینکه کسایی که تو زندگیم بودن و بهت معرفی کنم واهمه ای ندارم نایال.    -

 . اگه کسی باشه که ممکنه باهاش روبرو بشیم حتما بهت میگم

انگشتان نایال مشت شد. می توانست نفس های سنگین شده اش را احساس کند  

 اما دستش را به دست گرفت: بهتره یکم برقصیم. 

وارد پیست رقص شدند. دست نایال را به سمت شانه اش هدایت کرد و چشم  

چرخاند. آفتاب پرتویی مشغول صحبت با مردی بود که از ابتدای حضورش نظر  

او را هم جلب کرده بود. اما شناختی از این مرد نداشت. حتی نامش را نمی  

 دانست.  

کند پرتویی افراد  اما از رفتار پرتویی مشخص بود، مرد شخص مهمی است. ن

دیگری را بشناسد؟ او با آن مرد قول و قرار گذاشته بود. اگر پرتویی می توانست  

 پسته هایش را به کس دیگری بفروشد برای همیشه نابود می شد.  

سنگینی نگاهش باعث شد آفتاب پرتویی به سمتش برگردد. نایال در سکوت 

کند. آفتاب پرتویی لبخندی  همراهی اش میکرد. اخم هایش باعث شده بود سکوت 

به رویش زد و دستش را به سمت مرد دراز کرد. مرد با خوشحالی دست پرتویی  

 را فشرد.  
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از حرکت باز ایستاد. لبخند آفتاب پرتویی، خاص بود. گویا در این بازی موفق  

 شده باشد. 

 نایال متعجب نگاهش میکرد. آرام و با تردید پرسید: چی شده؟ 

را رها کرد. مرد کمی در برابرش خم شد. ادای احترام کرده و  پرتویی دست مرد 

دور شد. آفتاب پرتویی در هر حالت یک زن بود. نباید این را فراموش میکرد که  

وقتی توانسته است ذهن رحمانی را درگیر کند، پس می تواند این مرد را هم به  

 بازی بگیرد. اما... 

گوشه ی سالن به راه افتاد. نایال  گوشی اش را از جیب بیرون کشید و به سمت 

دنبالش قدم برداشت. قلبش در سینه می کوبید. هر آن احتمال سکته قلبی را  

داشت. نمی توانست نفس بگیرد. فردا با فایدر قرار مالقات داشت. اگر آفتاب  

پرتویی موفق می شد پسته اش را بفروشد دیگر نمی توانست با فایدر قراردادی  

 ای نداشت تا به فایدر بفروشد.  ببندد. هیچ پسته  

 نایال دستش را گرفت: چیزی شده کمیل؟ 

دستش را از دست نایال بیرون کشیده و گوشی را بلند کرد. میخواست از مردی که  

 با پرتویی در حال صحبت بود عکس بگیرد. باید می فهمید این مرد کیست. 

د. در غیر اینصورت  اما لبخند پرتویی، مطمئنا توانسته بود پسته اش را بفروش

 این چنین لبخند نمی زد. خوشحال نمی بود.  

دستانش می لرزید. نمی توانست تمرکز کند. بدون اینکه چشم از پرتویی بگیرد  

 گفت: من میرم دستشویی... 

 از نایال دور شد. نایال با اخم رفتنش را تماشا می کرد.  

ا پرسید و به راه  از یکی از مردان سفید پوش سینی به دست محل دستشویی ر 

افتاد. خود را به شیر آب رساند و دستان پر آبش را به صورتش کوبید. با برخورد  

آب خنک به صورتش توانست نفس بکشد. امکان نداشت این بازی را ببازد.  
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امکان نداشت اجازه دهد آفتاب پرتویی برنده شود. او روی این بازی ریسک کرده  

ا نداشت. زنی که با وجودش بازی میکرد، الیق  بود. آفتاب پرتویی لیاقت برد ر

 برد نبود. همان بهتر که بازی را واگذار کرده و در ته بازی می ماند.

 چند نفس عمیق کشید. نفس های پی در پی...  

هنوز فرصت داشت. فردا ظهر با فایدر قرار مالقات داشت. تا فردا ظهر می  

ه را جوری پیش می برد که با  توانست همه چیز را روشن کند. در نهایت معامل

فایدر قرارداد نبندد. هنوز بازی در دستان او بود. باید قبل از هر چیزی از اوضاع  

بازی با خبر می شد. این بازی نباید به شکست او ختم می شد. این بازی یا  

 مساوی می شد یا با برد او به پایان می رسید.  

ینان از سرویس بیرون آمد. دختر  به تصویر خود در آینه سر تکان داد. با اطم

 جوانی با لبخند از کنارش گذشت. به لبخند دخترجوان لبخند زد. 

اگر نایال نبود می توانست با این دختر چند کالمی صحبت کند. شاید می توانست  

 امشب آرامشش را در کنار این دختر بازیابد.  

کشید. به راه افتاد. از   اما نایال حضور داشت. به کیمیا قول داده بود. نفس عمیقی

کنار پیست رقص که می گذشت نگاهش به پرتویی افتاد که کنار پیست رقص  

ایستاده بود و یکی از مردان همراهش سر کج کرده و پرتویی در گوشش چیزی  

 نجوا می کرد.  

کنار نایال ایستاد و چشم چرخاند. خبری از مردی که با پرتویی دست داده بود 

ته بود. از ادنان میخواست برایش در مورد مرد اطالعاتی  نبود. عکس را گرف

بیابد. قطعا ادنان می توانست در مورد این مرد همه چیز را کشف کند. بعد از  

قراری که بین پرتویی و مرد بود، با خبر می شد و در نهایت یا بازی را مساوی  

 میکرد یا به سوی برد پیش می رفت.  

 برم کمیل... نایال با اخم گفت: من میخوام 
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 هنوز کارمون اینجا تموم نشده.   -

 دلم نمیخواد اینجا باشم. حوصلم سر رفته. تو هم اهمیتی بهم نمیدی.   -

دندان روی هم سایید: داری بزرگش میکنی نایال. این قرارداد برام مهمه و اون  

زن اگه برنده این بازی بشه من باید برای همیشه تجارت و کنار بزارم. لطفا در  

 این شرایط یکم درکم کن.

چشمان گرد شده ی نایال نشان از این داشت که هیچ درکی از صحبت هایش  

 نداشته است.  

با خشم به سمت راست چرخید تا نفس عمیقی بکشد که با نگاه خیره و لبخند  

 خاص پرتویی روبرو شد.  

ادنان در گوشی خندید: واقعا خوش شانسی که توی اون مجلس حضور داشتی و  

 ونستی همچین آدمی و ببینی. ت

به سمت پنجره قدی هتل قدم برداشت و به خیابان زیر پایش و چراغ هایی که  

 روشنش کرده بود خیره شد: مگه اون آدم کیه؟ 

نمیتونم بگم آدم خیلی ثروتمندیه. در برابر ثروت های زیاد، چندان ثروتی نداره    -

یه. آدولف کانِدل یه آدم خیلی  اما بجاش میتونم بگم آدم خیلی مشهور و قدرتمند

 مشهوره تو دنیای تجارته.

 زیر لب آرام تکرار کرد: آدولف کانِدل! 

در واقع مدیر یکی از کارخانه های بزرگ ماشین سازی توی آمریکاست. اما    -

توی دنیای تجارت یه معنای دیگه داره. تو دنیای تجارت میگن نوستراداموس  

 اقتصاده.  

ه را تنها نفس های آرام نایال می شکست و صدای پچ  سکوت اتاق بخواب رفت

پچی که از گوشی توی دستش بلند می شد. برگشت. به شیشه قدی تکیه زد و به  

 نایالی پیچیده در میان ملحفه ها خیره شد.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１２８ 

ادنان ادامه داد: میگن اگه بگه امسال دالر میخوابه واقعا میخوابه. تا حاال نشده 

حرف نداره. کله گنده های تجارتم خیلی رو حرفش   اشتباهی کرده باشه. کارش

 حساب میکنن.

ذهنش به کار افتاد. آدولف کاندل... نوستراداموس اقتصاد در برابر پرتویی با  

احترام برخورد میکرد. پس پرتویی را می شناخت... ثروتی نداشت تا بتواند پسته  

قرارداد ببندد.  ی مورد نظر او را بخرد. پس می توانست با فایدر به راحتی  

اهمیتی نداشت آن مرد کیست. تا وقتی روی نقشه های او تاثیری نمی گذاشت  

 برایش مهم نبود.  

ادنان ریز خندید: نمی دونم چه نقشه ای داری و کجا بودی که هم نایال رو کشیدی  

انگلیس هم با کاندل مالقات کردی اما بهتره هرچه زودتر برگردی اینجا... کم کم  

 چیزا بهم میریزه.   داره بعضی

 منظورت چیه؟   -

عبدل زارا داره یکارایی میکنه. ممکنه قراردادهای جدیدمون و از چنگمون در    -

 بیاره. 

 حواست بهش باشه. ببین با کیا مالقات میکنه بهم خبر بده.     -

ادنان صدایش را پایین تر آورد: باشه ولی میدونی که فقط خودت میتونی به این  

 نجا حرف توئه که اهمیت داره.  چیزا برسی. ای

برمیگردم. باید یکاری و تموم کنم. نه بخاطر االن بخاطر آینده باید اینکار و    -

 انجام بدم.  

 امیدوارم تا تموم شدن کارت اوضاع اینجا پیچیده نشه.     -

 حواست به اوضاع باشه و من و در جریان همه چیز بزار.    -

و به سمت شهر زیر پایش برگشت. شهر  با تمام شدن بحث تماس را قطع کرد 

غرق در نور چراغ ها به آرامش دعوتش می کردند. اما آفتاب پرتویی لبخند زده  
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بود. چرا باید لبخند می زد؟ چه چیزی باعث می شد آفتاب پرتویی چنین لبخند  

 هایی به رویش بزند؟ 

 گیج به شهر خیره شد. پرتویی خندیده بود. با شیطنت... 

خصی بود که کالمش برای تاجران بزرگ اهمیت خاصی داشت. از  آدوف کاندل ش 

آنچه به ذهنش رسیده بود به هیجان آمد. ممکن بود پرتویی از طریق کاندل،  

 قراردادش با فایدر را از چنگش در آورد؟  

صفحه ی گوشی را فشرد. ساعت چهار نیمه شب را نمایش می داد. با اخم به  

ساعت خیره شد. کاش می شد با فایدر تماس بگیرد و در مورد تحکیم قرارشان  

 بپرسد.  

اما نمی توانست با فایدر تماس بگیرد. کوچکترین تماسی قبل از ساعت قرارشان  

باید آرام می بود. با تمام این   باعث می شد فایدر در پای معامله حس قدرت کند.

 حسی که به جانش افتاده بود باید آرام پیش می رفت.  

 هر اتفاقی که می افتاد نمی توانست کنترلش روی موضوع را از دست بدهد.

به سمت تخت به راه افتاد. به آهستگی روی تخت نشست. نایال تکانی خورد و  

ی نایال فرو برد و عطرش  موهایش روی بالشت پخش شد. خم شد. سر در موها

را به مشام کشید. در همان حال خود را روی تخت کشیده و چشم بست. باید  

میخوابید. تنها خواب بود که می توانست او را از این اوضاع پیچیده دور نگه  

 دارد تا دست به عمل نامناسبی نزند.  

م  با حرکت دستی روی بازویش بدون چشم گشودن غرید: نایال صد بار گفت

 اینطوری بیدارم نکن. 

صدای خنده ی شادی بلند شد و بعد صدایی که برعکس او که به انگلیسی این  

کلمات را به زبان آورده بود به فارسی پاسخ داد: چقدر میخوابی؟ مثال من و  

 آوردی اینجا تفریح کنم؟ 
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چشم گشود. در برابرش بالشت و ملحفه ی سفید و بعد هم پشتی سیاه رنگ تخت  

قرار داشت. تکانی خورد. دستی که زیر بالشت فرستاده و رو به شکم تقریبا زیر  

سینه اش قرارداده بود را بیرون کشیده و پهلو شد. کیمیا روی تخت جا به جا شد:  

 کمیل خیلی بدی. 

لبهایش به خنده باز شد. نوری که از پنجره به اتاق می تاپید، دیدش را تار کرد.  

 کی بیدار شدی؟  دستی به چشمانش کشید:

 کیمیا گفت: آقا داداش حواست به ساعت نیستا... لنگ ظهره. 

چشمانش با سرعت باور نکردنی باز شد و از جا پرید. دستش به سمت پا تختی  

رفت و به گوشی اش چنگ زد. با دیدن ساعت یازده اخم هایش در هم رفت. دیر  

بیایند. نگاهش را در اتاق  بود. ساعت دوازده قرار بود از طرف فایدر به دنبالشان 

 چرخ داد: نایال کجاست؟

 کیمیا از روی تخت پایین رفت: رفت استخر... میخواست شنا کنه.

 چهره در هم کشید: االن وقت شناست؟ چرا من و بیدار نکرد. 

 بهم گفته بود ده بیدارت کنم. اما من دلم نیومد. تقصیر اون نیست.  -

ستانه برقرار کرده است. از اینکه نایال سعی  می دانست نایال با کیمیا رابطه دو

داشت به کیمیا نزدیک شود چندان راضی نبود اما کیمیا از نایال خوشش آمده بود  

 و نمیخواست کیمیا را ناراحت کند.  

به سمت حمام به راه افتاد: کیمیا قراره بریم برای قرار ناهار. تو هم همراهم  

 میای...  

 نایال هم میاد؟!  -

ر ورودی سرویس ایستاد و به سمت کیمیا برگشت. ترجیح میداد بعد از  کالفه د

ماجرای دیشب نایال را دور از این قرارداد نگه دارد. اما کیمیا با چشمان امیدوار  

 نگاهش میکرد. سرتکان داد: اگه زود برگرده آره میاد.
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 کیمیا از جا پرید و به سمت در خروجی به راه افتاد: من میرم آماده بشم.

آب گرم را باز کرد و تنش را به آب سپرد. آب خواب را از سرش پراند. هنوز هم  

لبخند پرتویی در برابر نگاهش بود اما امیدوار بود. به قول و قراری که با فایدر  

 داشت امیدوار بود.  

حوله پوش که از سرویس بیرون آمد نایال پشت میز کنسول در حال خشک کردن  

رگشت و لبخندی زد. موهای پریشان و نیمه خیس نایال  موهایش بود. به سمتش ب

پخش شده روی شانه های برهنه لبخند را به لبهایش آورد. به سمت نایال قدم  

برداشت و در حالی که از پشت رویش خم می شد بوسه ای از لبهایش گرفت و  

 گفت: االن وقت استخر بود؟ 

 خواستم با کیمیا تنها باشین.    -

 م زود بیدارم کنی. یه نگاهی به ساعت بنداز. داره دیر میشه. ازت خواسته بود   -

نایال نشسته روی صندلی چرخ زد: االن آماده میشم. بهتره تو هم عجله کنی.  

 دوست ندارم به اون زن ببازی. 

 قدرتمندانه چشم بست: نمی بازم. اون زن الیق برنده شدن نیست.

 نایال پرسید: باهاش مشکلی داری کمیل؟ 

 و به سمت کمد دیواری قدم برداشت: داره دیر میشه. عجله کن.  عقب کشید

*** 

فایدر از دیدن دو زن در کنارش به خنده افتاد. در حال فشردن دستش گفت: کمتر  

 مردی جرات میکنه دو زن و همزمان با خودش همراه کنه. 

 خندید. به سمت کیمیا برگشت و با اشاره به او گفت: خواهرم هستن.  

 زده دستش را به سمت کیمیا دراز کرد: خوشبختم خانم جوان.  فایدر هیجان
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کیمیا دستش را فشرد و کوتاه پاسخ داد. فایدر به نایال که رسید دستش را برای  

گرفتن دست نایال پیش برد و با قرار گرفتن دست نایال در دستش آن را بلند کرد و  

م دوباره می بوسه ای کوتاه روی دستش زد. نایال با طنازی گفت: خوشحال

 بینمتون. 

فایدر هیجان زده از این واکنش نایال پیش قدم شد. صندلی را برای نایال عقب  

 کشید: بفرمایید... 

نایال روی صندلی نشست. نگاه کوتاهی به نایال انداخت که با فایدر کامال دوستانه  

  رفتار میکرد. صندلی را برای کیمیا عقب کشید و خود کنار کیمیا نشست. فایدر 

روبرویش جا گرفت. فایدر دستانش را بهم گره زد: برای این قرارداد کمی دو دل  

 هستم.

حدسش سخت نبود. پرتویی در این ماجرا بیکار ننشسته! با جدیت زمزمه کرد: 

اگر فکر میکنید این قرارداد براتون سودی نداره میتونیم کنار بزاریمش. من  

ین پسته ها توی آمریکا هم مشتری  عالقه ای ندارم شما رو تحت فشار بزارم. ا

 های خیلی خوبی داره.  

فایدر که انتظار نداشت از خواسته اش عقب نشینی کند سعی کرد با لبخندی  

 موضوع را جمع کند و اوضاع را برگرداند: دیشب با جناب کاندل صحبت میکردم.  

 به او خیره شد و با دقت ادامه داد: معرف حضور شما که هستن؟

نمایان    کاندل. دستش را زیر میز مشت کرد اما هیچ تغییر حالتی در چهره اش

نشد. با همان نیم لبخندی که روی صورتش حک کرده بود و جدیت وجودش را به  

 رخ می کشید گفت: البته. مگه میشه جناب کاندل و نشناسم. 

ایشون رقیب شما، خانم جوانی که از ایران آمدن و تایید کردن. گویا چند باری     -

 با ایشون در طی قراردادهایی همکاری داشتن.  

 نم پرتویی واقعا توی کارشون حرفه ای برخورد میکنن.  بله. خا  -
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 فایدر دستمالی از روی میز برداشت: با خانم پرتویی آشنا هستین؟ 

البته. کار ما از سالها پیش تجارت زعفران و محصوالت ایرانی بوده. خانم     -

 پرتویی هم یکی از سرمایه گذاران معروف هستن.  

 ارت محصوالت فعالیت دارن؟ خانم پرتویی چقدر در زمینه تج   -

 لپش را گاز گرفت تا لبخند نزند. فایدر کنجکاو شده بود.  

دروغ نگفته بود. زمینه فعالیت ها را کامال مشخص کرده بود. گفت: تا جایی که  

من اطالع دارم زمینه فعالیت خانم پرتویی در زمینه سرمایه گذاری و سهامداریه.  

 ن بی اطالع هستم.اگه تازه وارد اینکار شده باشن م

فایدر متفکر سر به زیر انداخت. فرصت کرد کمی در دل به پرتویی بخندد. حال او  

بود که به پرتویی لبخند می زد اما افسوس پرتویی در دسترسش نبود تا این  

 لبخندها را ببیند.  

با کمی زرنگی، ذهن فایدر را به دست گرفت. فایدر با وکیلش تماس گرفت و  

ساعتی بعد دو طرف روبروی هم نشسته و برای بند های قرارداد مذاکره می 

کردند. وقتی وکیل فایدر بردهای حامل قرارداد را در مقابلشان قرارداد چشم  

رارداد که رسید؛ از  دوخت به متن، به ضرر و زیان لغو قرارداد، و عدم انجام ق

دیدن بیست درصد از هزینه ی کل قرارداد تنش لرزید. اگر پرتویی لج بازی می  

کرد و پسته ها را نمی فروخت باید تمام دارایی چند ساله اش را به همراه ضرر  

هنگفتی از شرکت برای این معامله پرداخت میکرد. بدتر از آن دیگر نمی توانست  

 ند.  در هیچ معامله ای شرکت ک

خودنویس را در دست تاب داد. اگر امضا می زد، در واقع ثانیه شمار بمب را فعال  

 کرده بود. آب خشک شده دهانش را فرو داد.  

 فایدر امضا زد و سر بلند کرد: مشکلی پیش اومده؟ 
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سر بلند کرد. کیمیا آرام در گوشه ای با نایال صحبت میکرد. به فایدر نگاه کرد که  

 گرفته بود. دیگر راه فراری نداشت. ریسک بزرگی بود.   منتظر زیر نظرش 

 دستش را روی برگه لغزاند و امضایش پای قرارداد نشست.  

قراردادی که یا به نیستی اش می کشاند یا به سمت قله های موفقیت هدایتش می  

 کرد.  

قرارداد امضا شده را بلند کرد و به سمت فایدر گرفت. قلبش در سینه می کوبید  

از جا بلند شد و دستش را به سمت فایدر دراز کرد. دست شراکت فشردن و  اما 

 فایدر با خنده گفت: مطمئنم این قرارداد و مدت ها ادامه خواهیم داد.  

لبخندی به روی فایدر زد. مطمئنا این قرارداد از طرف او برای اولین و آخرین  

را انجام دهد.  بار بسته می شد. تصمیم نداشت هرگز در آینده چنین ریسکی 

 ریسکی که ممکن است او را به جهنم بکشاند. 

کیمیا کنارش ایستاد و تبریک گفت. تشکر کرد اما تمام وجودش پر از ترس شده  

 بود. نایال زیرگوشش زمزمه زد: حالت خوبه؟ 

سری به عالمت مثبت تکان داد اما خوب نبود. باید هر چه سریعتر با پرتویی  

شتند ایران... باید از برنامه ی پرتویی اطالع پیدا  صحبت میکرد. باید برمیگ

میکرد. به محض تنها شدن با پریسا تماس گرفت و خواست ترتیب قرار مالقاتی  

 با پرتویی را بدهد.

 اما در کمال تعجب پریسا اطالع داد درخواست مالقاتش رد شده است. 

 کیمیا مجبورش کرد همراه او و نایال برای خرید برود.  

ز به دنبال آنها خیابان اکسفورد را چرخ زد. اما هیچ دل و دماغی برای  تمام رو

خرید نداشت. وقتی در برابر فروشگاه تاپ شاپ، چشمش به کافه افتاد بسته های  

 خرید را از دستشان بیرون کشید و گفت: من اینجا منتظر میمونم.  
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نشست. از  به سمت یکی از میز و صندلی های فلزی بیرون کافه قدم برداشت و 

طریق بهزاد برای دیدار با پرتویی اقدام کرده بود اما هنوز خبری از بهزاد نبود.  

طبق گفته ی بهزاد پرتویی در حال حاضر در فرانسه به سر می برد و بعد از آن  

هم سفری به چین خواهد داشت. طبق این برنامه، آفتاب پرتویی قرار نبود به این  

او را می دید و برای خرید پسته هایش پیشنهاد می  زودی به ایران برگردد. باید 

داد، در عین حال نمی توانست بیش از این اصرار کند، ممکن بود پرتویی از  

 فروش پسته ها سر باز زند.  

با کالفگی نوک انگشتانش را به سر فشرد و نفسش را با حرص رها کرد. لعنت  

 بهم ریخته بود.    به نام آفتاب پرتویی که تمام برنامه ی زندگی اش را

واقعا نمی دانست باید چطور این مشکل را حل کند. صبح با رامین در مورد این  

 مسئله صحبت کرده بود اما او هم پیشنهادی نداشت.  

به دختر جوان با پوست زرد و چشمان باریک کشیده، بیشتر در صندلی اش فرو  

از کیفش   رفت. دختر روی یکی از صندل های میز نزدیکش نشست و کتابی

بیرون کشید. موهایش را پشت گوش زد و خیره شد به کتابی که جلد قرمزش  

 حسابی خودنمایی می کرد.  

 پا روی پا انداخت.  

 صدای بلندی گفت: هی فو! 

دختر سر برداشت و با دیدن پسر جوانی از جا بلند شد. پسر را در آغوش کشید و  

 مشغول خوش و بش شدند. 

 زیر لب زمزمه زد: فو! فو! فو فانگ! فانگ!

سرش به سمت شانه کج شد. دختر در حال نشستن دوباره روی صندلی، نگاهش 

تر به یاری اش  به او افتاد. لبخندی به روی دختر زد. در بدترین حالت این دخ 
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شتافته بود. شاید بهتر می بود از او تشکر می کرد. دستش را به دسته ی صندلی 

 تکیه زده و انگشتانش را به لب رساند و در روی خط لبش به بازی در آورد.  

پرتویی نمی توانست از این مسئله فرار کند. باید در هر حالتی به خواسته اش تن  

 ر داشت پرتویی را تحت کنترل میگرفت.  می داد. او همانطور که در نظ

دستانی به دور گردنش حلقه شد. دستش را کمی از صورتش دور کرد و سر عقب  

 کشید تا بتواند کیمیایی که رویش خیمه زده بود را ببیند. لبخندی به رویش زد.  

کیمیا دستش را روی شانه هایش کشید و کنارش روی صندلی نشست: چه عجب  

زت یه لبخند ببینیم. با اینکه قرارداد و بستی اما نمیدونم چته که  امروز تونستیم ا

 هنوز حالت خوب نیست.

 خوبم!    -

 نایال گونه اش را بوسید و نشست: داری دروغ میگی کمیل. 

 برای عوض کردن بحث گفت: چی خریدین؟

کیمیا موهای اتو شده اش را پشت گوش فرستاد: ببین برات چی خریدم. فکر کنم  

 بیاد.  خیلی بهت

جعبه ی قهوه ای را از کیف دستی بیرون کشید و به طرفش گرفت. به کراوات  

بنفش که خط مشکی در وسطش داشت خیره شد. کیمیا هیجان زده ادامه داد: 

 امیدوارم خوشت بیاد.

 به کیمیا لبخند زد: این خیلی عالیه. 

ارسون  نایال لبخند زد و انگشتان الک خورده اش را به دور لیوان آبی که گ

لحظاتی پیش، زمانی که غرق در حال خود بود روی میز قرارداده بود؛ حلقه زد و  

 گفت: بهش گفتم تو به رنگ بنفش عالقه ای نداری. 

 کراوات را برداشت: اتفاقا خیلی خوشم اومده. ممنونم کیمیا. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１３７ 

 لبخند روی لبهای نایال رنگ باخت. اما او حتی متوجه این تغییر حالت نایال نشد.  

کمیل برای بابا هم یه کراوات خریدم. فکر کنم خوشش بیاد... البته بابا خیلی    -

 اهلش نیست ولی امیدوارم توی عروسی تو بتونم راضیش کنم ازش استفاده کنه. 

 خندید و به گارسون سفارش قهوه داد: پس داری برای ازدواج من نقشه میکشی.

معرفی کنی، تا اونا هم دست از  فکر کنم وقتش باشه نایال رو به مامان اینا   -

 سرت بردارن. 

 ابروانش را باال کشید: من و نایال... در مورد ازدواج فکر نمیکنیم. 

نایال که نگاهش را به آن دو دوخته بود و سعی داشت با سکوتش ناراحتی اش را  

به او بفهماند، با شنیدن این کلمات دست و پایش را گم کرد. در تمام دلیلش برای  

 یل بودن، ازدواج با او بود و حال کمیل... با کم

 سعی کرد غرور خود را حفظ کند: حق با کمیله.

 کیمیا لب ورچید: چرا آخه؟ شما که همدیگر و دوست دارین؟!

کالفه از بحثی که کیمیا پیش کشیده بود به فارسی گفت: کیمیا داری بزرگش  

 میکنی. نایال فقط دوست دخترمه همین.

ایشان میکرد. کیمیا با دیدن اخم های نایال بحث را خاتمه داد:  نایال با اخم تماش

 خب قراره ناهار و کجا بخوریم؟ 

 قهوه ای که گارسون روی میز گذاشت را پیش کشید: هر جا که تو بخوای. 

 کیمیا از نایال پرسید: پیشنهادی نداری؟ 

نایال تنها شانه هایش را باال انداخت. ناراحت شده بود اما اهمیتی نداشت. در حال  

حاضر به تنها چیزی که نمی توانست فکر کند، ناراحتی نایال بود. قرار بود نایال  

از فشار عصبی روزمرگی هایش کم کند نه باعث افزایش آن شود. باید با فو فانگ 
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انگ یک بدهی به او داشت مطمئنا تمام  تماس می گرفت و کمک میخواست. فو ف

 تالشش را برای جبران این موضوع به کار می برد.  

*** 

با ضربه ای که به در خورد به سمت در سفید رنگ که در ته راهروی چند قدمی  

یک متری قرار داشت رفت. دستگیره را پایین کشید. مرد با کت و شلوار سیاه  

زده بود سری خم کرد و بعد از   رنگش در حالی که دستانش را بهم گره

عذرخواهی به زبان انگلیسی، دستش را بلند کرد و کارتی به سمتش گرفت: آقای  

 فانگ خواستن این و بدم به شما!

کارت را گرفت و به آن خیره شد. آدرس هتلی بود که قرار مالقات داشتند. با تکان  

رداشتن به سمت آینه  سر تشکر کرد و در را بست. به راه افتاد و در حال قدم ب

قدی کمد دیواری کتش را هم از روی تخت برداشت و به تن کرد. در برابر آینه  

ایستاد و به یقه براق کت سرمه ای اش خیره شد: آماده باش خانم پرتویی که  

 حسابی سوپرایز بشی.

آنچه در ذهنش می گذشت را عملی کرده بود. هر چند با دردسر... اما ارزشش را  

روز می توانست با دیدن چهره ی پرتویی تمام سختی های این چند روز  داشت. ام

 را فراموش کند.  

دستمال نسکافه ای را برداشت و با مرتب کردنش در جیب روی سینه کت فرو  

برد. خودنویسش را هم در جیب داخلی کتش جا داد و به راه افتاد. با بیرون  

یرون آمد. موهای سیاهش را  رفتنش از اتاق جیائو مینگ هم از اتاق روبرو ب 

کامال باالی سر جمع کرده بود. پیراهن شب رسمی اش تا باالی زانو می رسید.  

کفش های پاشنه دار و پرونده ای که همراه کیفش در دست گرفته بود تیپش را  

 کامل می کرد.  

 در اتاق را بست و گفت: خانم مینگ امشب خیلی زیبا شدین. 
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ر گفت: داره دیر میشه. بهتره عجله کنیم. ما چینیا  جیائو مینگ خندید و با تشک

 روی وقت خیلی حساسیم.

کنارش به راه افتاد. صدای قدم هایشان روی پارکت قهوه ای راهروی هتل  

سکوت را می شکست. در برابر آسانسور ایستادند و جیائو مینگ گفت: می  

 دونستین یکی از طرفین این قرارداد هم ایرانیه؟!

لوارش برد. سعی کرد در برابر جیائومینگ متعجب باشد. یک تای  دست به جیب ش

 ابرویش را باال داد: جدی؟ 

جیائومینگ کامال واکنشش را زیر نظر گرفته بود: از سرمایه گذاران بزرگ  

 ایرانی هستن. بستن این قرارداد با طرف ایرانی برای هر دوی ما خیلی مهمه. 

رارداد انتخاب شدم. حتی ایرانی بودن  من از طرف آقای یان برای بستن این ق   -

 طرفین قرارداد هم باعث نمیشه من کاری که بهم محول شده رو فراموش کنم. 

جیائو مینگ قبل از او وارد آسانسور شد: امیدوارم همینطور باشه و به مشکلی  

 نخوریم. 

کنارش ایستاد: اگه بهم شک داشتین چرا اجازه دادین آقای یان من و به عنوان  

 قرارداد وارد این معامله کنن.طرف  

انگشتان الک خورده و مرتبش را حرکت داد و در برابر صورتش به بازی در  

آورد. سعی میکرد تمرکزش را بهم بزند تا بتواند از او نقطه ضعفی بیابد: دوستی  

آقای فانگ و آقای یان، دوستی عادی نیست که من بتونم توی صحبت هاشون  

 دخالت کنم.

کرده بود. فکر میکرد خیلی حرفه ای است. از بازی بیش از اندازه  زن خسته اش 

با زن ها لذت نمی برد. ترجیح میداد طرف مقابلش یک مرد باشد تا در مواقع  

لزوم تمام آنچه در ذهن دارد را به زبان آورد و بی توجه به تمام احترام ها او را  

 با خاک یکسان کند. 
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گ خم شد: اگه اینطور پیش بره فکر میکنم  لبی تر کرد. کمی به سمت جیائو مین

 شما به خودتون هم شک دارین. 

 چشمان جیائومینگ گرد شد. 

نفسش را به صورت جیائو مینگ فوت کرد: من از کاری که میخوام انجام بدم  

مطمئنم. از چیزی هم که میخوام اطمینان دارم، ولی فکر میکنم هم فوفانگ هم  

یی که شما سر معامله ها دریافت میکنین،  ژینگ یان در مورد هدیه هاجانگ 

 اطمینان خاطر نداشته باشن.  

صورت زن به وضوح رنگ باخت. مرد پیش رویش با تمام قوا حمله کرده و با  

 یک حرکت او را کیش و بعد مات کرده بود.   

لبخندی که به لب نشاند سمت راست صورتش را کامال در هم کشید. با باز شدن  

ه افتاد و گفت: بهتره عجله کنین. من خوشم نمیاد سرقرارهام  در آسانسور به را

 دیر برسم. 

بنز سیاه رنگ، در خروجی هتل انتظارشان را می کشید. از صدای برخورد پاشنه  

های کفش با سرامیک های ِکرمی البی می توانست بفهمد که جیائو مینگ به  

 دنبالش می آید.  

شین قدم برداشت. راننده به سرعت  در چرخان شیشه ای را رد کرد و به سمت ما

پیاده شد. در برابرش به نشانه ی احترام کمی خم شد و در را باز کرد. روی  

صندلی چرمی سیاه رنگ نشست و جیائو مینگ هم کنارش جا خوش کرد و گفت:  

 امیدوارم این معامله به خوبی به پایان برسه. 

ر پر از نور خیره شد: این  راننده ماشین را به حرکت در آورد. با آرامش به شه

معامله وقتی خوب تموم میشه که بدونم برای طرف قرارداد ما سود خوبی داره.  

 قراره معامله کنیم نه اینکه التماسشون کنیم بهمون اهمیت بدن. 
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اخم های جیائو منگ در هم رفت. انگشتانش را روی لبهایش به حرکت در آورد:  

 چند ساله تو اینکارین؟

ا روی دامن پیراهنش چرخ می داد. پاسخ داد: سه سالی میشه برای  انگشتانش ر 

 آقای یان کار میکنم. 

بعد از سه سال باید فهمیده باشین، تو تجارت اگه خودت و ضعیف فرض کنی؛    -

 ضعیف هم پیش میری. 

 تجارت دنیای ریسکه آقای بازرگان.   -

میدونیم قراره منجر به شکست درسته... اما قرار نیست ریسکی بکنیم که   -

بشه. باید با چشم و گوش باز تصمیم گرفت. باید همه چیز و سنجید. قراردادی که  

امروز قراره ببندیم برای دو سال آینده هست. دو سال... شاید این قرارداد امروز   

برای ما نفع داشته باشه اما آیا همین قرارداد دو سال بعد هم برای ما سود خواهد  

یا خیر؟ دو سال بعد اگر قرار باشه این شرکت طرف قرارداد باشه که سود   داشت

میکنه و ما توی جای خودمون درجا بزنیم این یعنی برد طرف مقابل و شکست 

ما. وقتی داری قرارداد میبیندی نباید تنها اول کار و در نظر بگیری. باید به  

پیشرفتت بشه و   دوسال بعد هم فکر کنی. تصمیمی که میگیری ممکنه باعث

ممکنه هم باعث شکست بشه. اینکه فکر کنی یه جا موندنت چندان هم بد نیست  

یه اشتباه محضه... اگه تو دنیای تجارت یه جا موندی و حرکتی نکردی باید  

بدونی که این بخاطر موفقیت تو نیست. این یعنی شکست خوردی اونم از نوع  

گی و زمین خوردن هم خطرناک  خیلی بدش... این نوع شکست حتی از ورشکست

تره. چون یه جورایی معتادت میکنه و در عین حال باعث میشه در جا بزنی. شاید  

 چند سال دووم بیاری ولی تهش بازم بازنده تویی. 

جیائو منگ با دقت تک تک کلماتش را تحلیل میکرد. سری برایش تکان داد و  

ده بتونید از دید یه تاجر  نگاهش را باز هم به بیرون دوخت: امیدوارم در آین

 واقعی به معامالتتون نگاه کنید. 
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وقتی به محل قرار رسیدند، مکثی کرد. چند نفس عمیق کشید. مطمئنا هرگز به  

آفتاب پرتویی التماس نمیکرد. یان به این سرمایه گذاری از طرف پرتویی نیاز  

 داشت اما هرگز برای این معامله کوتاه نمی آمد.  

از دور کامال به چشمش می آمد، جمع چهارنفره پشت میز بزرگ  اولین چیزی که  

گرد بود که انتظارش را می کشیدند. دست به جیب برد و گوشه ی کتش را باال  

داد. سینه جلو داد و با قدم های پر صالبت به سمتشان به راه افتاد. با رسیدنشان  

رش را از کنار  به میز نگاهش روی مرد بوری ثابت ماند که با نزدیک شدنشان س

 گوش پرتویی بیرون کشید.  

نگاه تمام جمع به سمتشان کشیده شد. گارسون دست به سینه منتظر بود. هر  

چهار نفر که برخاستند، جیائو مینگ کنارش ایستاد. یکی از چهارمردی که گویا  

 آنها را می شناخت با لبخند کمی خم شد: خوش اومدین.  

 سمت کمیل دراز کرد: لیان چن هستم.  سری تکان داد و مرد دستش را به 

 دست مرد را فشرد: کمیل بازرگان. 

مرد دست جیائو مینگ را هم فشرد و به سمت سه نفر برگشت: خانم پرتویی و  

 همراهان... 

اولین مرد که در سمت راست پرتویی ایستاده بود خود را حامد وحدانی معرفی  

ان حضور داشت. دست پرتویی  کرد که به عنوان مشاور حقوق بین الملل در بینش

را فشرد و به زبان فارسی آهسته گفت: از دیدار مجددتون بسیار خرسندم خانم  

 پرتویی... 

پرتویی با پیراهن کاراملی خوش دوختش کامال جذاب به نظر می رسید. کت چرم  

روی پیراهنش هم تصویر کالسیکش را کمی به سمت اسپرت کشیده بود و سن و  

 سن واقعی اش نشان می داد.  سالش را کمتر از 
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لبخند پرتویی دلگرم کننده نبود. لبخند می زد... هم چون لبخندی که در مهمانی  

صرف میکرد اما چشمانش خشمگین بود. مطمئنا پرتویی از این جا بودنش به  

 هیچ وجه راضی نبود.

نفر سوم که در سمت چپ، پرتویی ایستاده بود هیچ شباهتی به یک تاجر نداشت.  

خوش دوخت هایالیت دار سبزش با یقه براق، رنگ چشمان زیتونی اش را   کت

 بیش از حد به نمایش می گذاشت.  

دست مرد را فشرد. دستان لطیفی که شباهتی به دستان مردانه نداشت. ناخن های  

 مرتب شده ی مرد باعث شد صورتش را دقیق تر زیر نظر بگیرد.  

یده اش در نهایت او را وادار کرد  موهای سیاه رو به باالی مرد و صورت کش

اعتراف کند، هورمون تستسترون بیش از اندازه در این مرد فعال بوده است که  

توانسته چنین زیبایی را از او بسازد که یک هم جنس را وادار به اعتراف کند...  

 تا به زن ها در این مورد حق دهد. 

 س اطلس معرفی کرد.  مرد با غروری که در حرکاتش پدیدار بود خود را الک

سری تکان داد و گارسون صندلی را برایشان عقب کشید. روی صندلی نشست و  

خیره به همه ی آنها به آرامی کف دستش را روی دستمال سفید به حرکت در  

 آورد.  

سر که بلند کرد، با نگاه خیره ی پرتویی روبرو شد که با یک تای ابروی باال  

 رفته تماشایش می کرد.  

نام الکس اطلس برایش آشنا بود اما به خاطر نمی آورد این نام را کجا شنیده 

است. مطمئنا با این مرد که زیبایی الهه گان را یدک می کشید هیچ آشنایی قبلی  

 نداشت.
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گارسون سفارش گرفت و دور شد. بعد از چیده شدن لیوان های آب روی میز کنار  

ی در کنارشان، وحدانی سر بلند کرد:  بشقاب های مربعی سفید با خط ظرفی مشک

 می تونیم بحث و شروع کنیم.  

پا روی پا انداخت و کمی متمایل به راست روی صندلی نشست. پرتویی هم مثل او  

خود را عقب کشید. به صورت آرایش شده ی پرتویی نگاه کرد. آرایش بسیار  

مش به  مالیمی داشت. چشمانش با خط چشم سیاه و ظریفی که از گوشه ی چش

 سمت باال کشیده شده بود، بیشتر خودنمایی می کرد. 

 میتوانست دست الکس اطلس را ببیند که روی دست پرتویی نشسته بود.  

 در نتیجه رابطه ای بینشان وجود داشت. رابطه ای احساسی... 

 پس رحمانی چه می شد؟

حس کرد چقدر دلش برای رحمانی می سوزد که این گونه از یک مرد زیبا و  

 ذاب رکب خورده است. ج

جیایو مینگ برگه هایی که همراه داشت را در برابرشان چید و گفت: این خط  

تولید کارخونه ماست. خط تولیدی که فن آوری جدیدی توی بازار گوشی های  

 موبایل جهانی ایجاد میکنه.  

 پرتویی با کنجکاوی برگه را جلو کشید.  

نسبت به نام گوشی و فن آوری   در آرامش زیر نظرش گرفته بود. از واکنشش

 جدید مشخص بود به چنین چیزهایی عالقه دارد.  

به پسته عالقه داشت. به فن آوری و تکنولوری هم همینطور... به مردان زیبا و  

 جذاب هم همچنین...  

از گوشه ی چشم الکس اطلس را زیر نظر گرفت. مطمینا او را میشناخت. از  

 نزدیک نه اما مطمین بود نام اطلس را بارها شنیده است.  
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 اطلس دستش را تکیه گاه سرش کرد و چشم دوخت به پرتویی... 

جرقه ای در ذهنش زده شد. دستش را ناخودآگاه باال کشید و با انگشت اشاره 

یشه ای کوبید. صدای آرامی بود اما بخاطر سکوت جمع پخش  محکم روی میز ش

شد. به روی خود نیاورد اما شاد از شناختن اطلس، پوزخندی روی لبهایش  

 نشاند.   

در و تخته خوب جور شده بودند. هر دو برای رسیدن به پول خود را می  

 فروختند. 

بهترین مدل   یکی سراغ پیرمردهایی مثل رحمانی می رفت و دیگری زنان جوان... 

 بین المللی دنیا...  

با تمسخر سر چرخاند. ترجیح می داد در این مورد بیشتر با وحدانی صحبت کند تا  

آفتاب پرتویی... آفتاب پرتویی که هر چند دقیقه یکبار لبخندی به روی جناب مدل  

 می زد و باعث می شد از این حالت حس بدی به او دست دهد. 

ا را برای این سرمایه گذاری قانع کند، اما هر چه  جیائو مینگ سعی داشت آنه

بیشتر توضیح می داد چهره ی پرتویی بیشتر در هم می رفت و بی تفاوت تر می  

 شد نسبت به این موضوع. 

 کالفه دستش را باال برد و به جیائو مینگ اشاره زد تا ساکت شود.  

ه سمتش گرفته  گارسون سفارشات را روی میز چید. برگه هایی که جیائو مینگ ب

بود را گرفت و روی میز رها کرد. بشقاب استیکش را پیش کشید و رو به پرتویی  

 گفت: فکر میکنم به تکنولوژی عالقه دارین!

پرتویی سر بلند کرد. از سوال او جا خورده بود اما پاسخ داد: شگفت زده ام  

 میکنه.  

نداشته باشه و از نظر  شاید این طرح و خط تولید در وهله اول، جذابیت چندانی   -

 یه تاجر ریسک بزرگی باشه برای سرمایه گذاری اما...  
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چنگال را به گوشه ی بشقابش تکیه زد: در اصل هر دوی ما میدونیم که این خط  

تولید آینده تکنولوژی رو رقم خواهد زد. با انکار ما قرار نیست این طرح موفق  

ر از اونی شده که ما میبینیم و  نشه. بازار تکنولوژی سالهای اخیر خیلی بزرگت

 مطمئنا این خط تولید یه سرمایه گذار پیدا خواهد کرد.  

انگشتانش را در هم گره زد: اونی که ضرر میکنه کسیه که روی این طرح  

 سرمایه گذاری نکرده.  

پرتویی لیوان آب را سر کشید: شما خودتون بودین روی این پروژه سرمایه  

 گذاری میکردین؟!

ه چشمان خوش حالت پرتویی و با جدیت گفت: البته... مطمئنا همین کار  زل زد ب

 و میکردم.  

 پرتویی انگشتانش را به دور لیوان حلقه زد و به آرامی سرتکان داد.  

عقب نشینی کرد. تمام تالشش را به کار برده بود و فکر میکرد در این لحظه  

 هوده بود.  پرتویی تصمیمش را گرفته است. بیش از این تالشی، بی

جیائو مینگ در شک و دو دلی دست و پا می زد اما هر بار میخواست به حرف  

بیاید، به آرامی ضربه ای به پایش می زد و با چشم غره او را دعوت به سکوت  

 می کرد.  

وحدانی بحث را برای شکستن سکوت به دست گرفت و گفت: آقای بازرگان شما؟  

 چه ارتباطی با چینی ها... 

 به روی وحدانی زد: رفاقت؛ ثروت با ارزشیه جناب وحدانی. لبخندی  

 پرتویی آرام خندید: گاهی بدترین دشمنی رو از نزدیکترین دوستانتون میخورین. 

 شکست، نباید باعث بشه امید برای پیروزی رو از دست بدیم.    -

 پرتویی متفکرانه گفت: اگه امیدی برای پیروزی باشه. 
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نفر مثل هم نیستن. همینطور آدمی که دیروز می    مطمئنا هست. مطمئنا دو  -

 شناختیم امروز شباهتی به اون آدم قبلی نداره.

 الکس آرام خندید: شما خیلی فلسفی صحبت می کنین. 

لبخند کمرنگی به روی الکس اطلس زد. با افرادی همچون او درگیر نمی شد. با  

رد. به نظرش هیچ  افرادی که به نحوی به دنیای مد ارتباط داشتند دوری میک

 سنخیتی با افکار و عقاید او نداشتند.  

پرتویی چطور می توانست با یک مرد که تصویری زیبا از خود به نمایش می  

 گذاشت در ارتباط باشد؟! یک مرد چطور می توانست این چنین زیبا باشد.  

 ناخن هایش را در کف دستش فرو برد و گفت: فقط تجربیاتم و بیان میکنم.  

پرتویی برای عوض کردن موضوع بحث گفت: فردا آقای وحدانی با شرکت تماس  

 میگیرن برای بستن قرارداد و اقدامات اولیه.

بدون هیچ تغییر حالتی در صورتش کمی سرش را خم کرد و آرام گفت: بسیار  

 خب... 

جیائو مینگ انتظار نداشت این اتفاق افتاده باشد اما پرتویی واقعا این پروژه را  

قبول کرده بود. نگاهی به او انداخت و از جا بلند شد. با عذرخواهی به سمت  

 سرویس به راه افتاد. 

با دور شدن جیائو مینگ، کمی به سمت میز خم شد و به فارسی گفت: یه  

 پیشنهادی براتون دارم.

 پیشنهاد؟ می شنوم.  -

 پسته هایی که دیدم، اونقدر ارزش دارن که توی انبار نپوسن.  -

 پرتویی یک تای ابرویش را باال کشید: انبار؟ پوسیدن؟!
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بی توجه به سوال پرتویی و تکرار کلمات ادامه داد: یه پیشنهاد عالی دارم  

 براتون.  

*** 

 انتظار نداشت پرتویی قبول کند اما انتظار هم نداشت با چنین بی تفاوتی بگوید. 

به اون نتیجه دلخواه  »ترجیح میدم پسته هام تو انبار بپوسن تا اینکه شما 

 برسین.« 

چاقوی توی دستش را چرخ داد و پوست قرمز رنگ سیب به آرامی جدا شد. به  

 چرخ چرخ حلقه ی پوست سیب خیره شد. 

 رامین روی تخت نشست: حاال میخوای چیکار کنی؟ 

منتظر بمونم شاید آفتاب پرتویی دلش به حال پسته هاش بسوزه و بخواد    -

 معامله کنیم.

 ا دنبال پسته دیگه ای نباشیم؟ چر   -

چاقو را درون پیش دستی رها کرد و خودش را به پشتی مبل کوبید: فعال نفهمیدی  

اوضاع از چه قراره؟! پسته ها کارخونه میخواد. بسته بندی میخواد... پسته های  

پرتویی آماده هست... بسته بندی شدن. تمیز و مرتبن. اینا خرج داره... کارگر  

 ان میخواد. ما هیچکدوم و نداریم. میخواد. زم

 خب با دونستن اینا چنین حماقتی کردی؟!   -

تو میتونی اسمش و بزاری حماقت اما من دارم از این ور نگا میکنم که اگه    -

 ببرم قراره چی بشه. 

 مثال قراره چی بشه؟ تو که مشکل صادرات و حل کرده بودی.    -

گه... مشکل صادرات و واردات  گاز محکمی به سیب توی دستش زد: همین دی

برای این محصوالت فعلیمون حل شده بود. من برای امسال برنامه ریزی کرده  
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بودم که ده درصد سفارشاتمون و افزایش بدم اما بدون شرکت خوشه نمی تونیم  

 این و افزایش بدیم. 

به این ریسک می ارزید؟ اگه االن پرتویی حاضر نباشه پسته ها رو بفروشه    -

 وای چیکار کنی؟!میخ

 من قرار نیست پسته ها رو ازش بخرم.   -

 ابروان رامین در هم رفت: نمیخوای بخری؟ 

با شیطنت ابروانش را باال انداخت و دستش را روی پشتی مبل کشید: میخوام این  

قرارداد و بدم به پرتویی... در هر حال این قرارداد برای من ارزشی نداره. بجاش  

ساله برای صادرات زعفران توسط خوشه می بندم. وقتی هم   هم یه قرارداد پنج 

این اوضاع حل شد شروع میکنم به خریدن شرکتای صادرات واردات تا بتونم  

 برای پنج سال بعدی یه شرکت عالی بسازم که نیازی به خوشه نباشه. 

 فکر خیلی خوبیه... ولی همه اینا برمیگرده به اینکه پرتویی بخواد بفرو....   -

بلند شدن زنگ موبایلش دستش را از روی پشتی مبل کشید و به سمت میز خم  با 

شد. نام پریسا روی گوشی خودنمایی می کرد. اشاره ای به رامین زد و پاسخ داد:  

 برگشتی؟ 

صدای شاد پریسا در گوشی پیچید: آره. االن رسیدم. تهرانم. میخوای همدیگر و  

 ببینیم؟ 

نه بود. آرام گفت: پیشنهاد بدی نیست. فقط    نگاهی به ساعت انداخت. نزدیک به

 االن نمیشه بریم ویال... 

 بیا خونه ی ما... بابام نیست.   -

رامین که صدای پریسا را کامال واضح می شنید، شکلکی در آورد. اگر خارج از  

ایران بودند این کار را میکرد. اما گفت: چطوره با هم بریم یه دسری بخوریم.  

 خوش گذرونی. باشه برای بعد  
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 پریسا با ناز توی صدایش گفت: کمیل! 

 کمیل را کشید.  

رامین سری به طرفین تکان داد. اخم هایش را در هم کشید: میام دنبالت... برای  

 یه ساعت دیگه آماده باش. 

 کمیل... دوست نداری بیای خونه ما؟!    -

 پریسا با ناراحتی غرید: چرااا؟ 

 دارم.  خیلی رک پاسخ داد: بهت اعتماد ن

 پریسا که انتظار شنیدن چنین چیزی را نداشت شوکه گفت: شوخی میکنی؟ 

 االن به نظرت وقت شوخیه؟!    -

 دخترک توی گوشی تقریبا فریاد زد: پس چرا باهامی؟

رامین اشاره زد و به سمت در اتاق به راه افتاد. کیمیا به مشهد برگشته بود و  

 می کرد.   رامین راحت تر در خانه ی آنها رفت و آمد

اینکه باهاتم دلیل نمیشه بهت اعتماد کنم. من فقط به کسایی که واقعا باورشون     -

 داشته باشم اعتماد میکنم.  

پریسا عقب نشینی کرد. فکر میکرد با فریاد می تواند او را وادار به تغییر کند اما  

ه  برعکس او کامال روی خط دفاعی اش ایستاده بود و هیچ تالشی برای محبت ب

 او نمی کرد.  

با صدای آرام شده و دلگیر گفت: فکر میکردم بهم اعتماد داری که اجازه دادی  

 بهت نزدیک بشم.  

 پریسا... رابطه ای که بین ما هست نیازی به اعتماد نداره.    -
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دخترک دلخور شده بود اما برایش اهمیتی نداشت. نایال هم این روزها دلخور  

ود. وقتی تحت این فشار نمی توانست تمرکز کند هیچ  بود... این هم برایش مهم نب

چیزی برایش اهمیت نداشت. فقط دو هفته تا زمان تحویل پسته ها به گمرک وقت  

داشت. بارها تا جلوی شرکت پرتویی رفته بود تا بتواند او را ببیند اما خبری  

نبود. هر لحظه دلهره اش بیشتر می شد اما ترجیح میداد هیچ تالشی برای  

 زدیکی به پرتویی و راضی کردنش؛ نکند. ن

پریسا که دنبال بهانه بود تا قهر کند این بهانه را به دست آورد و تماس را قطع  

 کرد. برنامه ای که برای شب می ریختند هم کنسل شد.  

سر و صدای زیادی از طبقه ی پایین به گوش می رسید. سیب نصفه گاز زده اش  

ند شد. در حال بیرون رفتن از اتاق نگاهی به  را درون پیش دستی گذاشت و بل

آینه انداخت. ته ریش به صورتش نمی آمد... به جای در اتاق تغییر مسیر داد و  

 وارد سرویس شد.  

ته ریشی که روی صورتش خودنمایی می کرد بخاطر بی حال و حوصلگی اش  

 بود.  

در ایستاد:  افترشیو را برداشت و مشغول شد. لحظاتی بعد رامین در چهارچوب 

 خاله میگه بیا شام. 

دستی به صورت براقش کشید و رامین خندید: چه خبره؟ نکنه خبرایی هست و  

 من بی خبرم. 

 دلم گرفت از این بی حوصلگیم.   -

ایول یعنی میخوای این دوران دپسردگی رو تموم کنی و یکم برگردی به     -

 زندگی؟!

خر دیگه ای... یا می بازم یا  از سرویس بیرون آمد: گور بابای پرتویی و هر 

 میبرم دیگه برام مهم نیست چه اتفاقی قراره بیفته. 
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 ایوال...    -

دستش را به دور گردن او حلقه زد: عاشقتم رفیق بزن بریم به این خندق بال  

 برسیم.  

به سمت پله ها به راه افتادند. رامین با تصمیمی آنی به سمتش برگشت: میگم  

 رو بریم شمال... کمیل بیا این دو هفته 

 که چی بشه؟!  -

با زانوی غم بغل گرفتن قراره چی بشه؟ آقا رفتی چوب کردی تو سوراخ    -

زنبور... بعد توقع داری نیشتم نزنه؟! خب مرد حسابی اون که کاری به کارت  

نداشت. رفتی معامله ای که مشخصه کلی براش نقشه کشیده رو بهم زدی... اون  

کار یه روز دو روز   پسته با اون حجم باغی که من دیدم و کارخونه ای که دیدم

نیست. کم کمش برای اونجا دو سه ساله نقشه کشیده. بعد تو رفتی گند زدی به  

نقشه چندین ساله اش... تازه توقع داری دختره بدون هیچ حرفی بیاد دستتم  

ببوسه که میخوای لطف کنی بهش محبت کنی. من که میدونم دختره آخرش دستت  

 اسی میگیره.  و میزاره تو پوست گردو و حالتم اس

 جهانگیر که صدر میز غذاخوری نشسته بود، هر دو را تماشا میکرد. 

زیر گوش رامین، از بین دندان های چفت شده اش غرید: ممنونم از این همه  

 امیدی که بهم میدی.  

ببین رفیق... همه چی یه کلمه هست. تو خریت کردی. دختره رو با خاک    -

هت بخنده... نه عزیز جان... اون پرتویی که  یکسان کردی توقع داری برگرده ب 

من شنیدم با اون چیزی که تو تصور میکنی خیلی فرق داره. من منتظرم کال از  

 روی زمین محوت کنه.

 پشت میز نشستند. جهانگیر نگاهش را به صورتش دوخت: چیزی شده؟!

 سری به طرفین تکان داد: نه چیزی نیست.
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رای لندن و چین چی بود؟ تا جایی که یادمه با  باالخره نمیخوای بگی این ماج  -

 چینیا معامله ای نمیکنیم که رفتی اونجا...  

 زهرا لب زد: بسه دیگه همش بحث کاری... 

لبخندی به روی مادرش زد: به زودی میگم. کامال توضیح میدم. البته دلیلم برای  

فتم تا براش  رفتن به چین زیاد به خودمون مربوط نبود. بخاطر یکی از دوستانم ر

 یه معامله رو جوش بدم.

 زهرا به رامین اشاره زد: بکش خاله جان... 

 جهانگیر سری تکان داد و رو به رامین گفت: کم پیدایی رامین خان؟ 

رامین هیجان زده گفت: کم سعادتیه منه. تازه دارم نقشه میکشم اگه ممکن باشه 

 با کمیل چند روزی بزنیم به دشت و جنگل... 

 د: میخواین برین شمال؟ زهرا پرسی

 مهلقا پارچ آب را روی میز گذاشت و گفت: چیزی کم و کسر نیست؟

رامین به سمت مهلقا برگشت: اگه مهلقا خانم بیاد و اونجا هم با این غذاهای  

 خوشمزه تامینمون کنه من میرم میخوابم شمال... 

 مهلقا خندید و دور شد.  

 جهانگیر غرید: پس کار چی میشه؟ 

ان شما خیلی روی این مورد حساسی... بخدا این کمیلم  به شما رفته...  عمو ج  -

 از صبح تا شب همش سرش تو اون پرونده هاست و دنبال سوده بیشتره. 

جهانگیر متعجب نگاهش را به کمیل که غرق در دنیای خود با غذای توی  

بشقابش بازی میکرد دوخت. از شیطنت های پسرش خبر داشت. حتی از رابطه  

که به تازگی با منشی اش شروع کرده بود. کیمیا هم از وجود دختر جوان و   ای

 زیبایی حرف زده بود.  
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اما سعی میکرد در این حال با به زبان آوردن آنچه می داند رابطه بد بینشان را  

بدتر نکند: تا جوونین باید کار کنین. وقتی رسیدین به سن و سال من میفهمین چیا 

 رو از دست دادین. 

اختیار دارین عمو جون. شما که تازه اول جوونیتونه. برای ما هم فعال وقت     -

جوونی کردنه. باید جوونی کنیم، خوش بگذرونیم. فعال وقت هست برای کار  

 کردن.

زهرا چشم غره رفت: تا بخودتون بجنبین عمر همینطوری تلف شده. یکیتون که  

سرمون تو کل فامیل پایینه.  نمیخواد زن بگیره... اگه زن بگیرین درست میشه. 

 همه منتظرن یکدوم از شما زن بگیره. 

رامین روی شانه اش کوبید و باعث شد از جا بپرد. با گیجی نگاهی به هر سه  

انداخت اما رامین بی تفاوت به گیجی اش گفت: تا کمیل هست که نوبت به من  

خودم حرف  نمیرسه. خاله جان من و که میشناسین. فعال معاف کنین. به وقتش 

 میزنم. ولی کمیل دیگه وقتشه. 

با خشم به رامین نگاه کرد. رامین خندید: آقا بیا زن بگیر خالص دیگه. منم هر  

 روز خونت پالس میشم.  

 دقیقا گیر اون خونه هه هستی که توش پالس بشی؟   -

بجون تو گیر همونم. اصال جا برای رفتن کم شده. ولی فکر کن تو زن بگیری    -

میام اینجا روز بعد میام خونه شما... یه روزم میرم خونه بعد باز روز از  یه روز 

نو روزی از نو... ولی االن هم اینجا زیاد میام هم خونه زیاد میرم. مامانم که من  

و میبینه فقط مثل خاله اسم زن گرفتن و میاره. ولی اونطوری شاید یکم دلش برام  

 تنگ بشه باهام راه بیاد.

 زد و از جا بلند شد: خدا شفات بده.بشقاب را پس 

 رامین با جان و دل گفت: الهی آمین. 
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 صندلی اش را سر جایش برگرداند: ممنون. ببخشید... 

 زهرا صدایش زد: کمیل؟... خوبی؟ 

 به سمت پله ها قدم برداشت: خوبم مامان...  

 پا روی اولین پله که گذاشت گفت: دارم میرم فیلم ببینم. میخوای بیا. 

 رامین نگاهی به بشقاب انداخت: بزار بخورم میام. 

پله ها را سالنه سالنه باال رفت. ذهنش مشوش بود. نمی توانست تمرکز کند. با  

این وجود به زودی مریض می شد. باید به دیدن پرتویی می رفت و همه چیز را  

 مشخص می کرد. یا می باخت یا می برد.  

 سته هایش در انبار بپوسند.  اما پرتویی گفته بود ترجیح میدهد پ

 چشم بست. دست مشت شده اش را به نرده ها کوبید و وارد اتاقش شد.  

لپ تاپ را روشن کرد. کانکشنش را با تلویزیون چک کرد و با برداشتن کنترل ها  

خود را روی تخت انداخت. به پشتی تخت تکیه زد و بالشتش را در گودی کمرش  

استارت فیلم را زد. با بیحوصلگی تمام پیش نمایش  جا داد. پا روی پا انداخت و  

 فیلم را تماشا کرد.  

صدای بلند آهنگ و استارت آغازین فیلم. هیچ اهمیتی به هیچکدام از اتفاقات فیلم  

نشان نداد. شخصیت زن فیلم، با سخنرانی غرایی بحث را خاتمه داد و از روی  

مثل همان روز که او را   سن پایین آمد. زن شباهت زیادی به پرتویی داشت... 

 روی سن دیده بود. همان روزی که تک تک رفتارهایش را تحلیل کرده بود.  

در اتاق باز شد. رامین از صدای بلند در حال پخش در اتاق چهره در هم کشید. اما  

 او با نگاه کوتاهی چشم از رامین گرفت و دوباره به تلویزیون خیره شد.  

کنارش کشید و همانند او پاهایش را دراز کرد: چته  رامین خود را روی تخت 

 پسر؟ 
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 بی حرف چند لحظه نگاهش کرد. 

 خیلی خب میدونم. گند زدی...    -

 اخم هایش در هم رفت.

آره آره میدونم. به نظر خودت این یه ریسک تجاریه. خب بیا فکر کنیم یه گند    -

 باشه. برای چی ناراحتی؟ 

 با حرص گفت: رامین... 

ترل را برداشت. صدای تلویزیون را کم کرد و گفت: درد و رامین. چته؟!  رامین کن

می ترسی شرکت و از دست بدی؟ دردت اینه اگه ببازی نمیدونی چطوری تامین  

کنی اجناس و! خب به جهنم تهش اینه می بازی. میری به بابات میگی حلش  

 میکنه.  

 لبهایش را بین انگشت سبابه و شستش کشید و فشرد.  

 ن با تشر دستش را عقب زد: دارم با تو حرف میزنم.  رامی

 من نمیرم به بابام بگم غلط کردم که بگه دیدی لیاقت نداری.   -

خب بگه. بابای من صبح تا شب داره دم گوشم میخونه که لیاقت ندارم. دو     -

موردم تو بشنوی مگه چی ازت کم میشه؟ شخصیتت میاد پایین؟ یا با پرستیژت  

ه! ببین بَرادر من، اخوی... قارداش... آبی... برادر... این آشیه که  همخوانی ندار

خودت پختی... االن با این مسخره بازیا نمیتونی تمومش کنی. باباتم مثل بابای من  

نیست. نگاه به بابای من نکن غر میزنه به جونم خیالش تخته که برادر زاده اش  

 باالخره همه چی و جمع و جور میکنه ولی تو... 

پوفی کرد و ادامه داد: تنها پسر کل خاندان بازرگانی. یعنی هر غلط اضافه هم  

کرده باشی این خانواده ته تهش بهت میگن گه خوردی پسر جون اما فرداش  

میان دست میندازن دور گردنت قربون صدقت میرن. ختم کلوم... لوس شدی  

طوریاست. یکی  برادر جان... مامانی تشریف داری شما. فراموش کردی زندگی چ
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نون برای خوردن نداره یکی هم مثل تو فکر و ذکرش اینه این دختره قراره چی  

 از ذهنش بگذره. کم گذاشتی برای این به قول خودت ریسکی که کردی؟ 

 سرش را به طرفین تکان داد.

 چیزی رو خراب کردی در طول نقشه؟    -

 باز هم سری به نفی تکان داد.

ا کی میخوای اینطوری پیش بری؟ اینجوری پیش  خب پس تموم کن دیگه. ت   -

بری که قبل اینکه فکر کردن دختره تموم بشه جنازت گوشه قبرستونه. البته من  

خیالم نیستا از دستت خالصم ولی اون ننه بابای بدبختت و یه ایل خاندان بازرگان  

 چششون به توئه. میرن یقه اون دختر بیچاره... 

رامین. بیچاره؟ پوزخندش چنان واضح بود که رامین با  چشم غره ای رفت به 

غرغر جمله اش را تصحیح کرد: خیلی خب اون زن بدجنس شیطانی بخاطر کار  

نکرده و نبودن تو راهی قبرستون میشه. اینش باز بما ربطی نداره ها... چه  

اهمیتی داره یکی از جمعیت این دنیا کمتر بشه. روزی هزار نفر میمیرن اینم  

. فقط... دلم به حال تو می سوزه که میاد اون دنیا هم باهات رقابت میکنه.  روش

 این دنیا از دستش فرار کردی به اون دنیا... اونجا به کجا میخوای فرار کنی؟ 

 نتوانست خنده اش را کنترل کند و باالخره زیر خنده زد.  

رتویی هم به  لبخندی روی لبهای رامین نشست: آفرین این شد. بخند... بزار این پ

 روت بخنده.

پریسا برگه ای را در مقابلش روی میز گذاشت. خودکار را روی میز پرت کرد و  

خود را جلو کشید. به کلمه »استعفانامه« در باالی برگه خیره شد. نگاهش را باال  

 کشید: استعفا؟ 

 نمیخوام دیگه اینجا کار کنم.    -

 : چرا؟! دستانش را در هم قفل کرد و روی پاهایش گذاشت
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 دخترک خیلی جدی جواب داد: دلم نمیخواد نزدیکت باشم. 

 بدون اینکه بخواهد لبهایش کش آمد: اینقدر ازم بدت میاد؟ 

پریسا که انتظار چنین سوالی را نداشت، چند لحظه خیره اش شد و باالخره به  

 حرف آمد: نه!  

 پس چرا میخوای بری؟   -

رسی؟ یه نگاه به وضعیتمون انداختی؟!  واقعا؟ کمیل واقعا این سوالیه که میپ  -

میگی بهم اعتماد نداری. دعوتت میکنم خونمون نمیای. چرا؟ میترسیدی ازت فیلم  

 بگیرم پخش کنم یا می ترسیدی بی آبروت کنم. 

بی حرف به چشمان پریسا نگاه کرد. عصبانی شده بود. سعی میکرد نخندد. درک  

باشد. مگراهمیتی داشت که به او   نمیکرد چرا باید برای چنین موضوعی عصبانی

 اعتماد نداشت؟!

 حرف بزن خب... میبینی ناراحتم حتی سعی نمیکنی از دلم در بیاری.    -

نگاهی به در اتاق انداخت و با همان آرامش گفت: می تونی آرومترم حرف بزنی.  

 من فرار نکردم. همینجام و دارم گوش میدم.

او بی فایده بود. برگه را بیشتر به    پریسا خشمگین تر شده بود. حرف زدن با

 سمتش هل داد: میشه امضا کنی؟ 

 خودکار را هم برداشت و روی برگه گذاشت.  

دستش را بلند کرد و تکیه به دسته ی صندلی چرخان، کنار گوشش به بازی در  

آورد و گفت: بهت اعتماد ندارم چون می ترسم از اومدن به خونتون برداشت بدی  

د رابطمون و گم کنی. اگه خونه ی خودت بود میومدم ولی اونجا  بکنی. نمیخوام ح

خونه پدریت بود و من نمیخواستم یه درصد استرس این و داشته باشم ممکنه 

بابات بیاد. منم هیچوقت تو رو نمیبرم خونمون چون دلم نمیخواد فکرت اینجا  

 باشه که ممکنه پدر و مادر من از راه برسن.  
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 ابای من و ببینی. باالخره که باید ب  -

 چرا؟ چه نیازی هست ببینمش...     -

مکثی کرد و ادامه داد: ببین یکی از دالیلی که نمیتونم بهت اعتماد کنم همینه.  

هنوز هیچی نشده برای خودت رویابافی کردی.  رابطه ما همیشه همین خواهد  

بکنم.   بود پریسا... من هیچ وقت دلم نمیخواد خودم و درگیر اصول و پابندی هاش

 از این آزادی لذت میبرم. 

آره خب... تو اونقدر دوست دختر داری که نخوای از هیچکدومشون دست   -

 بکشی. بهم گفتنا من خر باورم نشد. گفتم نه اشتباه میکنن... ولی حق داشتن. 

 ابروانش را در هم گره زد: کی گفته؟!

 پریسا برگشت. به سمت در اتاق به راه افتاد: ازت متنفرم. 

در را چنان کوبید که می توانست شرط ببند کل برج لرزیده است. چشم به برگه ی  

استعفا دوخت...! خودکار را برداشت و زیر آن امضا زد و بعد برگه را روی  

 پرونده هایی که باید به حسابداری می بردند قرار داد.  

ای  تلفن روی میزش زنگ خورد. گوشی را برداشت و صدای لطیفی آرام گفت: آق

 بازرگان میخوان ببیننتون. 

از جا بلند شد. کتش را برداشت و در حال به تن کشیدنش به سمت در اتاق به راه  

افتاد. نیازی داشت منشی جدیدی استخدام کند؟ تنها یک هفته باقی مانده بود. یک  

 هفته و اگر خبری از پرتویی نمی رسید بازنده بود.  

نتظار کشیدن سر رفته بود. رامین برای  به معنای واقعی کلمه حوصله اش از ا 

 مهمانی دعوتش کرده بود اما از رفتن سر باز زده بود. رضا به سوئیس رفته بود.  

 به معنای واقعی کلمه برای هیچ کاری حال و حوصله نداشت.  

 منشی جهانگیر با دیدنش از جا بلند شد و گفت: بفرمایید منتظرتون هستن. 
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بلند شدن صدای پدرش وارد اتاق شد. جهانگیر عینکش  چند ضربه به در زد و با  

 را از روی چشم برداشت و گفت: اومدی؟!

 پاسخی نداد و جهانگیر ادامه داد: بشین. 

 پیش رفت و روی مبل نشست.  

 چه خبرا؟!    -

 شانه باال انداخت و جهانگیر ادامه داد: کمیل ماجرای تو با شرکت آفتاب چیه؟ 

نتظار این سوال را نداشت. نه تا زمانی که خود کالمی به  شوکی با ولتاژ باال بود. ا

زبان بیاورد. شاید حمیدی همه چیز را برایش تعریف کرده بود. حمیدی؟! نه  

حمیدی بخاطر موقعیت خودش اینکار را نمیکرد. گیج شده بود اما سعی کرد این  

چطور  را از جهانگیر پنهان کند. تنها چینی در گوشه ی چشمش افتاد و پرسید:  

 مگه؟!

از طرف شرکت آفتاب زنگ زدن. برای بستن قرارداد... فردا صبح میان     -

 اینجا... 

مثل برق گرفته ها چنان از جا پرید که مبل روی سرامیک ها ُسر خورد و صدای  

 دلخراشی ایجاد کرد. جهانگیر با تعجب این رفتارش را می نگریست. 

شرکت سرمایه گذاری توسعه به سمت پدر خم شد: واقعا؟ از طرف آفتاب؟  

 آفتاب؟ مطمئنی خودشون بودن؟ همچین حرفی زدن؟  

 جهانگیر دستش را روی میز کوبید: آروم باش. 

چند لحظه خیره به چشمان قهوه ای جهانگیر زل زد و باالخره عقب نشینی کرد.  

با عذرخواهی روی مبل نشست و چند نفس عمیق کشید. جهانگیر آرام گفت: خب  

 پرتویی چیکار داری؟! میشنوم. با

 همه چیز را یک نفس توضیح داد.  
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 وقتی توضیحاتش تمام شد با چهره ی در هم رفته ی جهانگیر روبرو شد.  

 لب گزید و ساکت شد. جهانگیر آرام گفت: واقعا همچین ریسک بزرگی کردی؟ 

سکوت کرد و جهانگیر ادامه داد: انتظار نداشتم چنین ریسکی بکنی. ریسکی که  

 باعث نابودیت بشه. فکر میکردم عاقل شدی.  ممکنه

اخم هایش در هم رفت. پدرش حق داشت. ریسک بزرگی بود اما باعث نابودی  

 شان نمی شد.  

اینبار جستی. اگه پرتویی نظرش و عوض نمیکرد. اگه برای پسته ها مشتری     -

دیگه ای پیدا میکرد. اگه می رفت سراغ کس دیگه. اگه راضی می شد این ضرر  

 زیان و به جون بخره و بزاره پسته هاش از بین برن میخواستی چیکار کنی؟  و

نگفته بود در چین پرتویی گفته است ترجیح میدهد پسته هایش در انبار بپوسد اما  

 او به خواسته اش نرسد.

 این قرارداد و ببند و هر چه سریعتر برگرد مالزی.    -

 از جا بلند شد: بابا... 

ر عاقل شدی که بتونم خودم و بازنشسته کنم و اینجا رو  فکر میکردم اونقد  -

بسپارم دستت اما اشتباه میکردم. هنوز خیلی بچه ای... شاید بهتر باشه بری از  

اول شروع کنی. شاید اگه چیزی که خودت ساختی و بگیری دستت بفهمی نباید  

و  روی اون همچین ریسکی بکنی. شاید امسال نمی تونستیم بازار صادراتمون 

گسترش بدیم اما می تونستیم وقتمون و بزاریم روی شرکت صادرات و برای  

 سالهای بعدی اقدام کنیم. 

 اینطوری مشتری هایی که االن داریم و از دست می دادیم.   -

عوضش یه سود ثابت هست که میدونیم تضمین شده، روی این ریسک    -

 نمیکردیم که ممکن بود کامال بخوریم زمین.
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 چیزی نشده... پرتویی قبول کرده.  حاال که     -

اگه سر قرارداد توافق نکنه چی؟ اگه حاضر نباشه پسته اش و بفروشه یا قیمت     -

 باال پیشنهاد بده میخوای چیکار کنی؟ 

سرجایش برگشت و نشست: ما قرار نیست ازش پسته هاش و بخریم. ما فقط  

فرانمون و تا پنج  ازش یه قرارداد پنج ساله با خوشه می بندیم که صادرات زع

سال دستش بگیره. بعدش هم میتونیم خودمون یه شرکت تاسیس کنیم. در عوض  

 هم این قرارداد و میدیم به پرتویی... 

 با طرف قرارداد اون ور میخوای چیکار کنی؟ اگه قبول نکنه چی؟   -

پرتویی انجام  الزم نیست بفهمه ما اینکار و کردیم. میتونیم این قرارداد و همراه   -

 بدیم. اسم و رسمی هم برای شرکت ما میشه.

 نتیجه هرچی هم که باشه، کار تو رو توجیح نمیکنه.   -

 دستش را مشت کرد: این مسئله حل شده... پرتویی این پروژه رو قبول کرده.

جهانگیر با بی حسی تمام خیره اش شد: یکبار جستی ملخک دوبار جستی ملخک  

 آخر به دستی ملخک!!!

از جا بلند شد: من قرار نیست دیگه اینکار و تکرار کنم. گفتین شاید بهتر باشه 

خودم یکار و شروع کنم. ترجیح میدم شرکت صادرات و خودم ثبت کنم و شروع  

کنم. در مورد برگشتنم هم، دلیل وقت تلف کردنم همین پروژه بود وگرنه به زودی  

 ادتون خوش باشین.  برمیگردم همون جایی که بودم تا شما با خانو

پوزخندی زد و ادامه داد: اینکه من این روزها چقدر سختی کشیدم یا با چه  

مشکلی تونستم این قرارداد و امضا کنم هیچ وقت براتون مهم نبوده و نخواهد 

 بود.  

 گارسون فنجان های قهوه را روی میز چید و دور شد. 
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 رضا کوتاه خیره اش شد: پس داری میری؟ 

 شید: اینطوریاست دیگه.  نفس عمیقی ک

 کی برمیگردی؟     -

 شانه باال انداخت.  

این یعنی اینکه باز قراره بری و پشت سرتم نگا نکنی. فکر کردیم اینبار اومدی     -

 بمونی. 

نشد دیگه. نمیشه... اینجا حس میکنم دارم خفه میشم. دیگه آدم اینجا موندن    -

 نیستم. 

 روز باید برگردی. تا کی فرار میکنی؟! باالخره یه   -

 از یادآوری آنچه گذشته بود لبخند تلخی زد: شایدم الزم نباشه هیچوقت برگردم. 

 این مزخرفات چیه کمیل؟ ماجرا چیه؟ باز چت شده؟!   -

خودت و به آب و آتیش میزنی تا به چشم اونی که باید بیای ولی تهش انگار     -

 هیچ غلطی نکردی. 

شق شکر درونش ریخت: باز با بابات دعوات  رضا فنجانش را جلو کشید و دو قا

 شده؟

 با تمسخر خندید: این مسئله دیگه زیادی عادی شده تو زندگی من.

 لجبازی نکن... خودتم میدونی تهش دوست داره.  -

سرش را به طرفین تکان داد: آره بابا کامال مشخصه. اصال عالقه داره از سر و  

 آخری بیا در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم. روش می ریزه. بیخیال رضا... روز 

 با شرکت آفتاب چه کردی؟   -
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قهوه اش را تلخ، لب زد: قرارداد بستیم. همه موفقیت قراردادی که تو لندن بسته  

 بودم و دادم به اونا و در عوضش یه قرارداد دو ساله با خوشه بستم. 

 دو؟ یادمه می گفتی قراره پنج ساله باشه.  -

 یر بار نرفتن. قبول نکردن.  مشاورا ز  -

 با خودش حرف زدی؟   -

 با تاسف فنجان را روی میز برگرداند: ندیدمش... 

 پس قرارداد و کی امضاء کرد؟   -

 وکیال و مشاورا...    -

رضا ابروانش را باال کشید و با تکان سر گفت: بخاطر این قرارداد نمی تونی  

 بمونی؟ خب االن میتونی باهاش همکاری کنی. باالخره این قرارداد به اسم توئه.  

 بیخیال... رویا چطوره؟ دیدیش این روزا؟!  -

خوبه. اتفاقا سراغت و میگرفت ولی بهش گفتم یکم سرت شلوغه... میخوان     -

 اسم عروسی بگیرن. حتما دعوتت میکنه.مر

دست به جیب برد. کارت ویزیتش را بیرون کشید و با خودنویسی که در جیب  

داشت شماره ای هم پشت کارت یادداشت کرد و روی میز به سمت رضا هل داد:  

 بهش بده. روش شماره شرکته. این پشتی هم شماره خصوصیمه.  

 کارت را برداشت: داشتم که...  

یس را دوباره در جیب کت قهوه ای اسپرتش قرارداد: ایمیلمم که داری.  خودنو

 بهش بده. 

رضا چند لحظه خیره خیره نگاهش کرد و باالخره گفت: یه جوری حرف میزنی  

 انگار قراره دیگه برنگردی.
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 خندید: هیچکس از فرداش خبر نداره. 

 نه واقعا یه مرگیت شده اینبار...    -

 ؟اون ور خبر مبری هست   -

برای گارسون دست تکان داد. تا قهوه سرد شده اش را عوض کند: نه بابا. خبر  

 کجا بود؟! کی بهتر از تو از حال و هوام خبر داره. 

رضا سر به زیر انداخت. فنجانش را بین انگشتانش روی میز چرخ داد و چرخ  

 داد. گویا چیزی ذهنش را مشغول کرده بود که دوست داشت بپرسد.  

 فنجان را برداشت گفت: چته؟ چیه که نمیتونی بگی؟ گارسون که 

 رضا با تعلل گفت: رامینم میاد باهات؟

رامین؟ رضا در موردش کنجکاوی نمیکرد و در حال حاضر در مورد رامین  

میپرسید. اما پاسخ داد: االن نه. یکاری براش پیش اومده. چند وقت بعد میاد خدا  

 بخواد... تو چرا میپرسی؟

 و با خنده گفت: هیچی بابا همینطوری... سوال کردم. سری تکان داد

 خیلی خب. با هم در تماسیم. حاال پرواز اون طرفی افتاد به خطت بهم سر بزن.    -

 مگه میشه... به محض اینکه اولین پرواز بخوره اون سمتی پالسم رو سرت.  -

نگاهی به ساعت مچی اش انداخت. وقت رفتن بود. پروازش اول شب بود...  

چمدان هایش را آماده کرده بود. همه چیز برای رفتنش آماده بود. باالخره بعد از  

چندین ماه برمیگشت به زندگی عادی اش... اولین بار که می رفت، پای رفتن  

نداشت. می لرزید و برای رفتن تردید داشت اما اینبار... برای رفتن ذوق و شوق  

 داشت. 
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ی کشید نه دل بستگی خاصی در آن  نه برعکس این شهر کسی انتظارش را م

کشور داشت اما چیزی که آن کشور تقدیمش میکرد آرامش بود. آرامشی که در  

 بین خانواده اش نداشت.

 آرامشی که حس میکرد در هیچ کجای این کشور نمی تواند بیابد.  

تلفنی با کیمیا خداحافظی کرد. کیمیایی که پشت تلفن اشک میریخت و برای  

 س میکرد، هم نتوانست تصمیمش برای رفتن را عوض کند. نرفتنش التما

زهرا با شنیدن خبر رفتنش با اخم به سمت اتاقش رفته بود. بی هیچ حرفی... سر  

 سنگینی اش هم به هیچ وجه از بین رفتنی نبود.  

چمدانش را که همراه خود از پله ها پایین کشید، باالخره بغض زهرا شکست و  

 گیر دست به سینه کنارش ایستاده بود.  اشک هایش جاری شد. جهان

چمدانش را در کنار در ورودی قرار داد و به سمتشان برگشت. زهرا نزدیک شد.  

 یقه ی کت نفتی اش را مرتب کرد و گفت: مراقب خودت باش. 

بعد از مدتها خم شد. دستانش را دو طرف صورت زهرا قرارداد و بوسه ای بر  

 پیشانی اش نشاند.  

شدت گرفت و دستانش را به دور گردن او حلقه زد. حتی وقتی   اشک های زهرا

برگشته بود هم مادرش چنین از او استقبال نکرده بود. خود را عقب کشید. اشک  

های روی گونه هایش را پاک کرد و آرام گفت: گریه نکن مگه دارم میرم اون  

 دنیا...! 

مادرش زد: نگران نباش.  زهرا مشتی حواله ی سینه اش کرد. لبخندی به روی 

من چند ساله اونجا زندگی کردم باور کن اگه جام بد بود حتی سرمم می بریدن  

 نمی تونستن برم گردونن اونجا. 

 فکر میکردم اینبار میمونی.   -

 نگاهی به جهانگیر انداخت: من از اولشم موندی نبودم. 
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 داری لجبازی میکنی.  -

این به نفع هممونه. اینجا بودنم فقط    خیره به چشمان دوست داشتی مادر گفت:

 باعث میشه بعضی حرفایی که سعی میکنیم به زبون نیاریم به زبون بیاد. 

 زهرا نگاهی به جهانگیر انداخت و آرام گفت: داری تند میری کمیل... 

جهانگیر نزدیک شد. دستش را به طرفش دراز کرد. نگاهی به چشمان قهوه ای  

گذاشت و مردانه تکانش داد. جهانگیر گفت:   پدر انداخت و دست توی دستش

 مراقب خودت باش. 

 هستم.   -

 یادت نره تمام اطالعات و بدون کم و کاستی بفرستی برام.   -

 یادم نمیاد تا االن کم گذاشته باشم.  مطمئنا بعد از اینم کم نمیذارم.   -

 جهانگیر دستش را رها کرد: میدونم.  

خلیل چمدان را از کنار پایش برداشت و از در بیرون رفت. به سمت در برگشت 

اما اولین قدم را برنداشته برگشت و نگاهی به خانه انداخت. دفعه قبل دل کندن از  

این خانه سخت بود اما اینبار... این خانه تنها برایش یک تصویر بود. تصویری  

 ی توانست همیشه تماشایش کند.  که نم

 لبخندی به روی زهرا زد و به آرامی لب زد: خداحافظ... 

زهرا و جهانگیر به دنبالش آمدند. مهلقا هم با کاسه ی آب پشت سرشان قدم  

برمی داشت. لبخندی به روی مهلقا زد و قبل از اینکه سوار ماشینی که خلیل  

تت کردم اما اعتراف میکنم غذاهات  راننده اش بود شود گفت: این مدت خیلی اذی

 حرف نداشت. 

مهلقا بغض کرد اما بی توجه به هر سه نفر روی صندلی چرم سیاه رنگ نشست  

و در را بست. خلیل هم به محض سوار شدنش، ماشین را به حرکت در آورد.  
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مقصد بعدی فرودگاه امام خمینی بود و بعد با نزدیک شدن به ساعت ده، می 

 تی بکشد و از این شهر دور شود.  توانست نفس راح 

اهمیتی نداشت جهانگیر چه واکنشی نشان داده بود. برای او موفقیتش برای  

گرفتن این قرارداد... برای صادرات زعفران، مهم ترین بود و هیچ چیز نمی  

 توانست این خوشحالی برای پیروزی را از او بگیرد.  

اگر همه ناراضی بودند، او راضی  حتی اگر همه دنیا می گفتند اشتباه است. حتی 

 بود از اینکه توانسته بود بخود ثابت کند می تواند. 

با دیدن تابلوی فرودگاه امام خمینی لبخندی به آسمانی که رو به شب می رفت زد.  

چراغ های نیمه روشن ماشین های در حال حرکت، آدمهایی که با سرعت می  

رای رسیدن به موفقیت نباید وقت تلف  رفتند را درک میکرد. زمان ارزشمند بود. ب

 میکردند. 

 با نزدیک شدن به ساختمان فرودگاه لبخند تلخی روی لبهایش نشست. 

آدم ترسویی نبود. از تنهایی هم نمی ترسید. از اینکه تنها باشد لذت می برد اما  

زمانی که همراه جهانگیر برای تنها بودن در بین مردمی که هیچ شناختی از آنها  

شت؛ پا به فرودگاه میگذاشت ترسیده بود. هیچ چیز نمیتوانست ترسی را که آن  ندا

 روز در وجودش رخنه کرده بود، را از خاطرش پاک کند.  

آن روز برای اولین بار از همه ی آدم ها ترسیده بود. از تمام آدمهایی که با لبخند  

پشت دیوار شیشه  نگاهش میکردند بیزار شده بود. از پدری که با لبخند برایش از 

 ای دست تکان داده بود.  

 لبخند تلخش عمق گرفت.  

 آن روز زندگی برایش پر از ترس شده بود؛ آنچنان که تنش را بلرزاند.  
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برای اولین بار از خانه ی تاریک ترسیده بود. از فریادی که ممکن بود کسی حتی  

یش را درک  درکش نکند. کلمه ی کمکی که به زبان می آورد و هیچکس حتی معنا

 نمیکرد.  

این ترس را هنوز هم حس میکرد اما دیگر برایش چنان پررنگ نبود. هنوز هم  

 می ترسید از آدمها... 

اما دیگر خانه ی تاریک که باید پا در آن می گذاشت و چراغ هایش را روشن  

میکرد برایش ترسناک به نظر نمی رسید. دیگر از تنها بودن در شبها و فریاد  

رسید. دیگر می دانست باید به چه زبانی فریاد کمک سر دهد تا شاید  کمک نمی ت

 غریبه ای به کمکش بیاید.  

دیگر جهانگیری هم نمی آمد برای بدرقه اش... دستی با لبخند تکان نمی داد.  

 دیگر از محیط فرودگاهی که به پیشوازش می آمد هراس نداشت.

در افکارش بود در را باز کرده  به خلیل لبخند زد. آرام تشکر کرد که وقتی غرق 

 و چمدان و کیف لپ تاپش را برایش آورده است.  

کیف را به دوش انداخت و دسته ی چمدان را گرفت. قدمی به سمت فرودگاه 

 برداشت. به عقب که برگشت خلیل هنوز هم همانجا بود.  

جهانگیر نبود. خلیل بود که با لبخند سری برایش خم کرد. از اینکه خلیل دستش  

م  را بلند نکرده بود تا همچون پدرش تکان دهد شاد شد. آرامش گرفت. لبخند گر

 خلیل را دوست داشت.

قدم های بعدی اش را با قدرت برداشت. آدم ها از کنارش عبور میکردند اما نمی  

 توانستند توجهش را به سمت خود جلب کنند.  

به کفش های جیر سرمه ای اش نگاه کرد که جلوتر از خودش به جلو می رفتند.  

 به خط راست کنار هم قرار میگرفتند و پیش می رفتند.  
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نش را باال کشید. روی تسمه نقاله قرار داد و به دور شدنش خیره شد.  چمدا

چرخید تا به سراغ فروشگاه برود که با دیدنش متوقف شد. کیفش را روی شانه  

جا به جا کرد اما تکانی نخورد. چمدان قرمز رنگ را روی تسمه قرار داد و سر  

 بلند کرد. با دیدنش ابروانش را باال کشید.  

 روی لبهایش نشاند و گفت: مشتاق دیدار خانم پرتویی...  نیم لبخندی

شال سفیدش با مربع های سیاه رنگ در هم فرو رفته نمای زیبایی به تصویر  

میکشید. پلیور و شلوار سفیدش با جلیقه بلند جلو باز سیاه رنگ ترکیب زیبایی به  

 نمایش گذاشته بود.  

 ای سیاه ثابت ماند.  قدمی به سمتش آمد و نگاه او به روی ال استاره

اگر از نزدیک نمی شناختش... اگر قبال ندیده بودش هرگز باور نمیکرد این زن...  

زنی که در مقابلش قرار دارد. زنی که او را بارها در لباسهای تجمالتی و شیک  

زنانه دیده است، با این پلیور دخترانه با حروف نقره ای پولک دوزی شده روی  

ی سیاه همان آفتاب پرتویی معروف باشد که به سختی می  آن و این ال استارها 

 تواند دیدش. 

 باورم نمیشه. شما؟ اینجا؟! جناب بازرگان سعادتیه!  -

نگاهش را باال کشید. به چشمانش دوخت... اینبار نه آرایش دیدار اولشان را  

 داشتند نه خط چشم پررنگی را که در آخرین دیدار باعث خودنماییشان می شد. 

راف کرد مژه هایش واقعا بلند است و تا به حال هرگز متوجه این موضوع  اعت

 نشده بود.  

سر آفتاب پرتویی که کمی به سمت راست متمایل شد آرام گفت: وقتی از حضور  

 در جلسه سرباز زدین فکر کردم اونقدر ناراحت شدین که نمیخواین من و ببینین. 

پرتویی که میشناخت نداشت اما   پرتویی که مقابلش حضور داشت هیچ شباهتی به

هنوز هم همان غرور را یدک می کشید. سرش را باال گرفت و سینه جلو داد و با  
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لبخندی که بیش از هر چیزی توجهش را جلب میکرد گفت: خیلی ناراحت شدم.  

 کمتر کسی میتونه چنین موفقیتی رو بدست بیاره. من نمی تونم باخت و تحمل کنم. 

ذشت. بی توجه به مرد گفت: اشکالی نداره این باعث میشه  مردی از کنارشان گ

 یادتون بمونه که حق دخالت توی زندگی هر کسی و ندارین. 

 ابروان پرتویی در هم گره خورد. 

ادامه داد: وقتی با پدرم برای من نقشه میکشین باید فکر اینجاها رو هم  

 میکردین.

ود بازگشت. اما اینبار به  صورت پرتویی در کمتر از چند لحظه به حالت قبلی خ 

خنده افتاد: افکار فوق العاده ای دارین جناب بازرگان! واقعا بهتون تبریک میگم.  

هر روز یه جوری از سوی شما شگفت زده میشم. یکبار هوش فوق العادتون و  

 اینبار توانایی رویابافیتون. اما باید بگم... 

نیستم که بشینم با پدرتون   شمرده شمرده و دقیق ادامه داد: من اونقدر بیکار

 برای شما نقشه بکشم.  

دستش را بلند کرد و با نشان دادن فاصله انگشت سبابه و شستش گفت: حتی  

 اندازه چند دقیقه. با اجازتون... 

قدمی برداشت تا از کنارش رد شود اما ایستاد و اینبار آرام و دقیق گفت: راستی  

یشه. من از اینکه بازی رو ببازم خیلی  جناب بازرگان، این ماجرا اینجا تموم نم

بدم میاد. تا وقتی زنده هستم این بازی ادامه خواهد داشت. فعال یک هیچ به نفع  

 شما... براتون آرزوی موفقیت میکنم. 

 قدم برداشت. قدمهایی دخترانه و خیلی سریع در بین جمعیت گم شد.  

ت فروشگاه به راه افتاد.  بازی ادامه داشت. یک هیچ به نفع او! لبخند زد و به سم

 باید هدیه ای میخرید. شاید می توانست ناراحتی را از دل نایال در بیاورد.  

*3* 
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دستش را روی دیوار حرکت داد و با رسیدنش دستش به کلید آن را فشرد. نور  

اندکی از هالوژن های تعبیه شده در سقف پخش شد. در را پشت سرش بست و  

 چمدانش را همان گوشه رها کرد.  

وجود سبد میوه روی میز نشان می داد، خانه است. به سمت اتاق خواب قدم  

 از تن کند و روی مبل انداخت.    برداشت و در همان حال کتش را

به حجم گم شده ی روی تخت گرد اتاق لبخند زد. تخت را دور زد و واز در نیمه  

باز  وارد اتاق لباس شد. دست به سمت دکمه های پیراهنش برد و در حال باز  

کردنش به دو جفت کفش اضافه شده به جمع کفشهای زنانه چیده شده کنار هم 

 خیره شد.  

ا از تن کند و روی صندلی بادی انداخت. شلوار راحتی به پا کرد و از  پیراهن ر 

اتاق بیرون رفت. دوست داشت آبی به سر و صورتش بزند اما حسی وادارش کرد  

روی تخت دراز بکشد. ملحفه سفید را روی خود کشید و به سمت نایالیی که  

با  غرق در خواب بود چرخید. رویش خم شد و بوسه ای روی صورتش زد. 

تکانی که نایال خورد دستش را بند بازوی نایال کرد و کمی باال کشیدش و دستش  

 را زیر سرش فرستاد...  

نایال از احساس گرمای تنش چشم گشود. سرش را روی سینه اش جا به جا کرد  

و کمی باال کشید. چشمانش را بست و دستش را به دور تنش حلقه زد: کی  

 اومدی؟ 

 چشم بست: االن... کمی جا به جا شد و  

 چرا خبر ندادی؟    -

 خوابش می آمد. اما آرام گفت: فکر کردم قهری. 

دستان نایال به دورش محکم تر شد و سرش را به سینه اش فشرد. بوسه ای که  

 روی سینه اش نشاند نشان از قهر نبودنش داشت.
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چشمانش را بست و فراموش کرد چند ماه گذشته چه اتفاقاتی افتاده است.  

یخواست بیاد بیاورد چند ماه گذشته کسی به نام آفتاب پرتویی تمام زندگی اش  نم

 را بهم ریخته بود. آفتاب پرتویی، برای همیشه نیست می شد.  

 نایال آهسته زمزمه کرد: دلم برات تنگ شده بود.  

 سرش را خم کرد. بوسه ای به روی موهایش زد.  

داشت. باید برای تاسیس شرکت  برای فردا و روزهای بعد افکار زیادی در ذهن

 صادرات و واردات دست به کار می شد. بازار زعفران را هم گسترده تر می کرد.  

 همه چیز به خوبی پیش می رفت.  

یک روز جهانگیر می فهمید که شرکت بازرگان با تمام کم و زیادهایش مال او  

 خواهد بود. آن روز دور نبود.  

چشم گشود. چند بار پلک زد و دستش را  با بلند شدن زنگ ساعت گوشی اش  

روی پاتختی حرکت داد و گوشی اش را به دست گرفت و زنگش را خاموش کرد.  

چند لحظه در سکوت چشم بست و باالخره با حرکتی سریع از تخت بیرون آمد. به  

جای خالی نایال نگاه کرد و وارد حمام شد... از کنار روشویی که میگذشت نگاهی 

نه انداخت. از در شیشه ای گذشت و  زیر دوش آب ایستاد و به  به خود در آی

 سرامیک های سفید و قهوه ای روی دیوار خیره شد.  

 چند لحظه طول کشید تا تن خیسش را از زیر فشار آب عقب بکشد. 

بعد از ماه ها، باالخره می توانست روال زندگی عادی اش را در پیش بگیرد. با  

کرد. باید به حسابهای دوران نبودنش رسیدگی  آرامش برنامه اش را مرور 

میکرد. قرارهایش را تنظیم میکرد و شاید فرصتی هم پیدا میکرد برای  

قراردادهای جدید برنامه ریزی کند. با بستن حوله ی سفید رنگ به کمرش از  

حمام دل کند. وارد اتاق لباس شد. به ردیف کت و شلوارهای آویزان به رگال  

تک کت ها، کت قهوه ای آتشین را پایین آورد. از بین شلوارها،   خیره شد. از بین
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شلوار سیاهی انتخاب کرد. کفش های سیاه را پا زد و عینک و ساعت سیاه 

اسپرتی برداشت و آماده وارد اتاق خواب شد. گوشی اش را از روی پا تختی  

ارک  برداشت و به جیب فرستاد. از کنار میز جلوی اتاق خواب که می گذشت، مد

 و کیف پولش را هم در جیب گذاشت و از اتاق خواب بیرون رفت.  

بوی مطبوعی از آشپزخانه به مشام می رسید. وارد آشپزخانه شد و پشت میز  

 نشست. نایال به سمتش چرخید: صبح بخیر... 

سری تکان داد و در حال وارسی میز تخم مرغ های برشته شده روی نان های  

لیوانی آب پرتقال جلویش گذاشت و روبرویش نشست: تست را جلو کشید. نایال 

 امروز چیکار میکنی؟ 

 میرم شرکت. مثل همیشه.  -

 نایال لب ورچید: نیومده کار و شروع کردی؟ 

گازی به نان تست زد و لقمه ی توی دهانش را فرو داد: باید یه نظمی به کارا  

 ؟ بدم. بعدش بهت قول میدم یه سری به سنگاپور بزنیم. نظرت چیه

از عالقه ی نایال به سنگاپور خبر داشت. می توانست راضی کننده باشد. نایال از  

 جا بلند شد. دست دور گردنش انداخت و گونه اش را بوسید.  

 سر عقب کشید: داره دیرم میشه نایال... االن وقت اینکارا نیست.

 باید بهم خبر میدادی داری میای. می تونستم منتظرت بمونم.   -

پرتقال را سر کشید و بلند شد. بوسه ای به گونه ی نایال زد و گفت:   لیوان آب

 امشب تالفی میکنم. 

نایال ذوق زده قری به سر و گردنش داد: برای شام منتظرتم. ساعت هشت... دیر  

 نکن.
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لبخندی زد و به سمت در به راه افتاد. در حال خروج از در دست پیش برد و از  

 و از خانه بیرون زد.   کشوی ورودی سوئیچش را برداشت

تمام مدت پایین رفتن با آسانسور سرش با گوشی و برنامه ریزی قرارهای کاری  

اش گرم بود. دست دیگرش را هم در جیب فرو برده و به آرامی پلک می زد.  

 آرامش باز هم به زندگی اش برگشته بود.  

اش که  با ورود به پارکینگ و خیره ماندن چشمش روی بی ام و ایکس شش ام 

امسال زمان زیادی را برای انتخاب و خریداری اش صرف کرده بود، لبخندی  

روی لبهایش نشست. با قدم های بلند به سمت ماشین خاکستری پیش رفت و با  

حرکت دستش روی بدنه ی ماشین باالخره سوار شد و ماشین را روشن کرد.  

مپور، قابل تحمل تر از  زندگی باز هم به رویش لبخند می زد. آفتاب سوزان کواالال

نام آفتاب پرتویی بود. از اینکه قرار نبود از این پس این نام را بشنود خوشحال  

 سرعت ماشین را افزایش داد. 

*** 

سوفیا چند ضربه به در زد و با باز کردن کامل در نیمه باز پا در اتاق کارش  

گذاشت. صندلی چرخانش را عقب کشید و پاهایش را از پایه های صندلی جدا کرد  

 و منتظر به سوفیا چشم دوخت.  

سوفیا پاکت بزرگ طالیی رنگ را که بسیار زیبا دیزاین شده بود روی میز قرار  

 اومده...    داد و گفت: دیروز

 سری تکان داد و در حالی که پاکت را برمی داشت ادامه داد: میتونی بری.  

 سوفیا که به سمت درخروجی قدم برداشت، گفت: یه قهوه هم برام بیار... 

دعوت نامه ی زیبای تا خورده ی طالیی را از پاکت بیرون کشید و در حال باز  

آشنای »دان« را از مقابل   کردنش، اعتراف کرد کارت زیباییست. لوگوی نام 
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چشمانش گذراند و در پایان با امضای »چارلی دان« دعوت نامه را روی میز  

 برگرداند.  

 دعوت به شوی مد چارلی دان؟!

سوفیا اینبار با سینی کوچکی برگشت و فنجان قهوه را روی میز گذاشت. کارت  

 سال شده؟دعوت را در دستش تاب داد: خب؟ این دعوت نامه برای من چرا ار

سینی را جلوی سینه اش گرفت: نمیدونم. من اطالعی ندارم. آقای ادنان خبر  

 دارن. میخواین صداشون کنم؟ 

 سری تکان داد: بگو بیاد ببینیم ماجرای این کارت دعوت چیه. 

با باشه ی بلند باالیی از اتاق بیرون رفت. اصوال با دنیای مد رابطه ای نداشت.  

و غیره نمیکرد. ترجیح میداد از این دنیای جنجالی دور   خود را درگیر شو های مد

بماند. نه دلش یخواست بیش از اندازه در برابر چشم دوربین ها باشد و نقل  

محافل شود و نه دوست داشت پول و سرمایه اش را در این راه پر ریسک به کار  

آن  بگیرد. دنیای مد دنیای ریسک های پر خطر بود. نمی شد برای همیشه روی 

 حساب کرد.  

پاکت را پس زد و دفتر حساب ها را جلو کشید. بخاطر نبودنش حسابهای اخیر  

بهم ریخته بود. باید سری به انبار می زد. لیستی از موجودی انبار میگرفت. باید  

 میزان موجودی انبار را بررسی میکرد.  

 ی داشتی؟ ادنان با درخواست اجازه ی ورود، پا به درون اتاق گذاشت: با من کار

 بیا ببینیم ماجرای این دعوت نامه ی شوی چارلی دان چیه؟   -

 ادنان با لبخند جلو آمد: دعوت به شوی دیگه... ماجرا نداره؟ 

با ابروان باال رفته به ادنان خیره شد و تکیه اش را به صندلی اش داد که ادنان  

برنامه داره. خبرش  به خنده افتاد: همه جا خبرش پیچیده... چارلی دارن اینجا 

داره بین تمام بزرگا میچرخه. خیلی ها پا پیش گذاشتن. سودی نداره ولی شهرت  
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خوبی همراه داره. میخوان برای بچه های بی سرپرست یه شو راه بندازن. چارلی  

 دانم که برای این کارا شهرت جهانی داره. 

 متفکر گفت: یعنی فقط سود تبلیغی داره. 

هم خیلی نیستن اما در نهایت اونجا همین که اسم میاد یعنی    آره. سرمایه گذارا   -

 ارزش... اعتبار... 

 خب اگه اینطوریه شرکت میکنیم.    -

ادنان پا به پا شد: آره اینطوری عالیه. هم شهرت شرکت میره باالتر هم خودمون  

 مطرح تر میشیم. یه دوری هم میزنیم. 

   بریم شرکت کنیم ببینیم اوضاع از چه قراره.  -

 فاتح بیگ هم شرکت میکنه.  -

 تکیه اش را از صندلی گرفت و ادنان ادامه داد: بهتره تنهایی شرکت کنی.

 زل زد به چشمان سیاه ادنان و گفت: چون فاتح هست؟!

 چون تنها بودنت به نفع هر دوی شماست.     -

با مکث طوالنی از جا برخاست: بریم یه چرخی بزنیم. حساب کتابا رو جمع و  

 کنیم. انبارم یه سری میزنیم. جور 

همراه ادنان از اتاق خارج شدند. ادنان کنار گوشش در مورد افتخارات دید فاتح  

بیگ زمزمه میکرد. اخم هایش را در هم کشیده و دست به جیب قدم برمی داشت.  

همه از برگشتش خوشحال بودند... تا بود شرکت برنامه منظمی را طی میکرد و  

 همه از حجم کاری کم میکردند. با دور شدنش گویا 

به نزدیکی بخش طراحی رسیدند که نورین از پشت میزش بلند شد و با کاتالوگ  

 بزرگی در برابرش ایستاد: کاتالوگ جدید... همونطوری که خواسته بودین.  
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 کاتالوگ را گرفت و رو به ادنان گفت: خیلی خب فهمیدم نباید همراه نایال برم. 

میز خم شد و کاتالوگ را باز کرد. ادنان گفت: اینطوری  روی نزدیک ترین 

بهتره... اگه میخوای هنوزم این رفاقت و با فاتح حفظ کنی بهتره نایال جاهایی که  

 با هم هستین حضور نداشته باشه. 

 دستش را تکان داد: خیلی خب فهمیدم.  

  کاتالوگ تصویری از جدیدترین بسته بندی های زعفران را نمایش می داد.

توضیحاتی هم به عربی و انگلیسی داشت که شامل توضیحات سابقه ی زعفران،  

 سابقه ی شرکت و کشورهای طالب زعفران و ارزش غذایی آن؛ می شد.  

سر بلند کرد و به نورین که دستها را روی سینه حلقه کرده و منتظر نظرش بود  

 خیره شد و در حال راست ایستادن گفت: زیادی ساده هست.

متعجب شد و با همان جدیت ادامه داد: یه چیز خفن تر میخوام. یه چیز  نورین 

بهتر... یه چیزی که چشم و خیره کنه. نه اینکه پر از توضیحاتی باشه که حتی  

 حوصله خوندنشونم نداریم.  

به سمت کارمندان بخش طراحی که پشت میزشان بودند برگشت: من چیزی  

وی پنج دقیقه تصمیم گرفته باشه خرید  میخوام که وقتی میزارم جلوی خریدار ت

کنه. نمیخوام ذهنش و درگیر کنم میخوام بخره... بدونه داره جنس خوب و از ما  

میخره. من کاتالوگی میخوام که یه بچه ی پنج ساله تا یه آدم پیر، مشتاقش بشه...  

 بگیره دستش و مدام ورق بزنه. اون میشه کاتالوگ مورد نظر من.

 خید: متوجه شدی؟! به سمت نورین چر

سوفیا در پشت سرش ظاهر شد: از انبار تماس گرفتن. موجودی انبار بهم  

 ریخته... 

 به سمت ادنان برگشت: این مدت اینجا چه خبر بوده؟!
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ادنان دستانش را باال برد: من و اینطوری نگا نکن. هر کاری از دستم برمیومد  

 تو ازم حساب نمیبره.  انجام دادم تقصیر من نیست اینجا کسی به اندازه ی 

 کاتالوگ را به دست نورین داد و به راه افتاد: به امران بگو داریم میریم انبار... 

ادنان به سمت بخش حسابداری چرخید. به سمت اتاقش به راه افتاد و سوفیا  

 دنبالش قدم برداشت: آقای عقیل تماس گرفتن... گفتن برنامه شب مال ایشونه. 

 ست و سرتکان داد.  لبخندی روی لبهایش نش

 سوفیا ادامه داد: تان آوانگ درخواست مالقات کرده. 

سرش را تکان داد و با کمی فکر گفت: ببین برنامم هر وقت خالی بود براش یه  

 مالقات ردیف کن.  

روی پاشنه ی پا نیم چرخی زد و با تاکید انگشت اشاره اش را تکان داد: برای  

خوب هم جا رزرو کن. قبلش باهاش هماهنگ  صرف ناهار یا شام... یه رستوران  

 کن... برای چهارنفر... بهش بگو میتونه همراهشم بیاره.

سوفیا سری تکان داد و چیزی در دفترچه یادداشتش که همیشه به جیب می  

گذاشت یادداشت کرد. عادت همیشگی اش بود و این مرتب بودن سوفیا را دوست  

کرده بود تا سوفیا با گذشت دو سال   داشت. چندین و چند دستیار و منشی عوض

ماندگار شود. سوفیا مرتب بود... برنامه هایش کامال منظم و دقیق پیش میرفت.  

 می دانست چطور برنامه های بهم ریخته اش را مرتب کند. 

سوفیا ادامه داد: یه سفرم باید به تایلند داشته باشین. ِمنگ جین نسبت به جنس  

 جدید مشتاق شده.  

یه قرار مالقات بزار و برام بلیط رزرو کن. الزم نیست سفرم طوالنی    باهاش  -

 باشه برای همون قرار مالقات کافیه. 
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سوفیا باز مشغول نوشتن شد که دوباره به راه افتاد و در همان حال گفت: برای  

یکی از آخر هفته هام وقت و خالی کن و یه برنامه ی سوپرایزی توی سنگاپور  

 بچین.  

 هتل خوب... تفریحات خوب... هر چیزی که باعث بشه خوش بگذره. اضافه کرد:

 سوفیا چند لحظه مکث کرد و با متوجه شدن درخواستش مشغول نوشتن شد.  

وارد اتاق شد و سوفیا که سکوتش را طوالنی دیده بود پشت میزش برگشت.  

ز  گوشی را در جیب گذاشت... خودکارش را به جیب بغل کتش فرستاد و با نگاه می

را کنترل میکرد که نگاهش روی کارت طالیی ثابت ماند. پلک زد... این کارت  

 نگاهش را به دنبال خود می کشید.  

کارت را پس زد و با عجله بیرون رفت. باید موجودی انبار را بررسی میکرد. باید  

 اجناس جدید را کنترل میکرد.

ن روی صندلی کمک  امران در خروجی ساختمان انتظارش را می کشید. کنار امرا

راننده نشست و امران ماشین را حرکت داد و گفت: اجناس جدیدی که رسیدن با  

سفارشی که به ایران داده بودیم همخونی نداره. اجناس جدید باید با طراحی جدید  

 سفارشی ما می رسیدن اما این اجناس مثل سفارش قبلی ان. 

 بودین؟!   دستش را روی چشمانش فشرد: مگه قبال کنترل نکرده

 سردرد داشت. احساس میکرد درد در شقیقه هایش می پیچید.  

 کنترل شده بودن. ما مطمئنیم سفارش درست و به ایران فرستادیم.    -

 با خشم به امران برگشت: پس این خرابکاری از کجا اومده؟!

 امران سکوت کرد. نگاهش را به جاده دوخت...  

چند نفس عمیق کشید تا بتواند ذهنش را متمرکز کند. تا وقتی اجناس را نمی دید  

 نمی توانست تصمیم بگیرد.  
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 تقریبا در تلفن فریاد زد: این جنسی نیست که من سفارش دادم. 

مرد پشت خط سعی داشت آرامش کند. امران و کارکنان انباری کمی دورتر چشم  

به او دوخته بودند. بعد از چندین سال کار می دانستند در این لحظه هیچ چیز  

 آرامش نمیکند؛ پس ترجیح میدادند کمی دورتر از ترکش هایش در امان باشند.  

این همه جنس چه غلطی    گلویش خشک شده بود اما بی تفاوت ادامه داد: من با

 بکنم؟ 

مرد توضیح داد موضوع را به جهانگیر اطالع می دهد تا در صورت لزوم جنس  

ها برگردانده شود. با خشم فریاد زد: میدونی برگردوندن این همه جنس چه  

 ضرری میزنه؟ مگه پول باباته میخوای اینطوری ببخشیش؟ 

ی آورد. از گوشهایش آتش  عصبانی بود و اهمیتی نمی داد چه چیزی به زبان م

 بیرون می زد.  

 مرد با این فریاد در آن سوی خط لرز گرفت.

 این خشم برای مرد آشنا بود. بازرگان بزرگ هم چنین فریاد هایی میزد.  

 بی توجه به مرد تماس را قطع کرد و شماره ی خصوصی جهانگیر را گرفت.  

زعفران درونش برق   تا برقراری ارتباط چشم به ظرف شیشه ای گرد دوخت که 

میزد. اخم کرد. طرح پیشنهادیشان ظرفی به شکل گل زعفران بود. مشتری های  

زیادی برای این طرح داشت... سفارشات بیشتری برای چند کشور همسایه گرفته  

بود. معامله ای هم با یک تاجر آمریکایی داشت که سود فراوانش را بخاطر همین  

 آورده بود.  طرح شیشه ای ظروف زعفران بدست 

 تماسش که بی نتیجه ماند مشتی حواله ی میز کرد.  

 امران نزدیک شد و با تردید گفت: میخوای این جنس و برگردونیم؟ 
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سری به نفی تکان داد. بازگردانی این حجم جنس غیر ممکن بود. در صورت  

برگرداندن و ارسال دوباره جنس نصف سود حاصل از معامالتش را از دست می 

 گز چنین کاری نمیکرد.  داد. هر

به سمت انبار برگشت. به جعبه های قرمز رنگ بسته بندی شده ی دورن شبکه  

 ها خیره شد. نفس عمیقی کشید.  

دوباره شماره ی جهانگیر را گرفت. با بله ای که جهانگیر به زبان آورد لب باز  

 . کرد چیزی بگوید که جهانگیر گفت: االن وقتش نیست کمیل بعد حرف میزنیم 

قبل از اینکه کلمه ای از لبهایش خارج شود تماس قطع شد. گوشی را از گوشش  

دور کرده و به آن خیره شد. نفسش را با حرص پوف کرد. این هم تماسی که با  

 جهانگیر گرفته بود.  

به سمت امران برگشت: طرح جدید و بفرست و با تعداد سفارشات. بگو زمان  

جنس آماده ارسال باشه. روی طرحا تاکید کنین   زیادی نداریم و دو هفته ای باید

 که اینبار اشتباه نشه. همه چیزم خودتون پیگیری کنین. با علی هماهنگ کنین.  

 امران نگاهی به انبار انداخت و گفت: پس اینا رو چیکار کنیم؟ 

 به سمت امران برگشت: هنوز نمیدونم. 

رکینگ متوقف کرد. تا  عقربه های ساعت روی دوازده بودند که ماشین را در پا

رسیدن به ورودی آپارتمان سر سنگینش را به دنبال خود کشید. در را باز کرد و  

 خود را درون آپارتمان انداخت. خانه در تاریکی نیمه روشنی فرو رفته بود.  

مسیرش را مستقیم به سمت آشپزخانه انتخاب کرد و جعبه ی داروها را از یخچال  

و در دهان گذاشت. یکی از شیشه های آب را هم   بیرون کشید. قرصی برداشت

برداشت و سر کشید. شیشه را روی کانتر انداخت و کت را از تن در آورد و  

دستانش را روی کانتر گذاشت و سنگینی اش را روی آنها انداخت. سرش را  

 پایین گرفته بود تا از دردی که در شقیقه هایش می پیچید خالص شود.  
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 ها چشمانش را روی هم فشرد و چهره در هم کشید.  با روشن شدن چراغ  

 صدای نایال بود که گفت: قرار بود ساعت هشت بیای... 

 با عقیلم قرار داشتم ولی نتونستم ببینمش.   -

 نایال با صدای رنجیده گفت: قرارت با عقیل مهم تر از منه؟!

ال دست به  سر بلند کرد. با همان چشمان قرمز شده به صورت نایال نگاه کرد. نای

سینه طلبکار با حریر نازک سفید رنگی که روی لباس خوابش به تن کرده بود،  

 در چند قدمی اش ایستاده بود.  

حرفی نزد. پاسخی نداد و نایال قدمی به سمتش برداشت: میتونستی تماس بگیری  

 و بگی نمیای که منتظرت نمونم. 

بی هیچ کالمی دستانش را از کانتر جدا کرد و از آشپزخانه بیرون رفت. نایال با  

نزدیک شدنش چرخید. به سمت اتاق به راه افتاد. نایال به دنبالش قدم برداشت و  

 نفس پرحرصش را رها کرد.  

 نایال این روزها بیش از پیش نق می زد.  

ت: برای شام کلی منتظر  دست به دکمه های پیراهنش برد و نایال روی تخت نشس

 بودم. تا همین االن منتظر بودم بیای. 

صدای نایال روی اعصابش حرکت میکرد. دکمه ی شلوارش را هم باز کرد و به  

 سمتش برگشت.  

نایال همانطور بی توجه ادامه داد: نمیدونم کی می خوای قبول کنی با هم زندگی  

 میکنیم و وظایفی در قبال من داری. 

قدم برداشت. نایال با ایستادنش در مقابلش ساکت شد و نگاهش را   به سمت نایال

تا صورتش باال کشید. نگاهش را به چشمان نایال دوخت. آرایش چشمانش برپا  
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بود و مطمئنا برای شام آماده شده بود. شاید کمی انرژی می توانست این سردرد 

 را خفه کند.  

رف نایال روی تخت گذاشت.  با تصمیمی غیر منتظره خم شد و دستانش را دو ط 

نایال آب دهانش را فرو داد و به صورتش زل زد اما نگاه او روی صورت نایال  

چرخ می خورد. خود را جلو کشید و لبهای براقش را بوسید. نایال لب بسته بود و  

 نمیخواست همراهی اش کند. 

دست دور کمرش انداخت و با چرخی جایشان را عوض کرد و پایش را برای  

حت تر شدن روی تخت به لبه ی آن تکیه زد و خود را باال کشید. دستش که به  را

 سمت پیراهن حریر نایال رفت لبهای دخترک باز شد.  

چشم بست و بوسه هایش را ادامه داد. با خشم لبهایش را به دندان گرفت... سعی  

 داشت با فشار لبها و دندان هایش از دردی که در سرش میپیچید کم کند.  

تان نایال به روی سینه اش حرکت کرد و پیراهنش را از روی شانه هایش  دس

 عقب زد.  

کمی فاصله گرفت و پیراهن را از تن کند. حس میکرد درد در ذهنش کمتر و کمتر  

می شود. چشم بست... شاید این درد تا پایان این حواس پرتی کامال از بین رفته  

 باشد. 

از دردی که میپیچید کمی فاصله گرفت. نایال  چند لحظه ی دیگر پیش رفت و کالفه  

متعجب نگاهش میکرد. دست روی پیشانی گذاشت: سرم درد میکنه نایال... نمیشه  

 بزار باشه برای بعد...

نایال به پهلو کنارش دراز کشید. دست باال برد و در حال بازی با موهایش گفت:  

 میخوای بریم دکتر؟! 

 یکم آروم باشم بهتر میشه.   -
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ال دیگر حرفی به لب نیاورد. اجازه داد چشم بسته کمی استراحت کند. دلتنگ  نای

 کیمیا بود. باید با او تماس می گرفت و حالش را جویا می شد.  

 چشمانش کم کم سنگین شد و بخواب رفت.  

می توانست حرکت دست نایال را به روی موهایش حس کند اما خواب برایش  

 شیرین تر بود.  

ن هوا، خواب از سرش پرید. خبری از سر درد نبود. خمیازه ای  قبل از روشن شد

کشید و نگاهش را به نایال دوخت که همانطور به پلهو غرق در خواب بود. چند  

لحظه خیره اش ماند و باالخره از جا برخاست. شلواری که دیشب به تن داشت  

 روی زمین خودنمایی میکرد. کششی به تنش داد و از اتاق بیرون رفت.  

احساس گشنگی، معده اش را آزار می داد. پا به آشپزخانه گذاشت و نان تست ها 

را در تستر قرار داد. سوسیس ها را بیرون آورد و در حال خرد کردنشان فکر 

کرد باید با محموله ی بار انبار چه کاری انجام دهد. نمی توانست محموله ی را  

ارشی جدید باید انبار را خالی  بیش از زمان خاصی نگه دارد. با رسیدن بار سف

میکرد. نمی توانست هر دو محموله را در انبار جا دهد. برای این محموله ی باقی  

 مانده روی دستش هم هیچ فکری نداشت. 

سوسیس ها را در ماهیتابه ریخت و نان تست ها را درون بشقاب گذاشت. سر  

 سوسیس ها برگشت و چشم دوخت به ماهی تابه.  

س ها خیره بود. با تصمیمی آنی دست به کشوی اجاق برد و  به رنگ سوسی

زعفران را برداشت. زیر گاز را خاموش کرد و کمی از زعفران را دم کرده و  

روی سوسیس ها ریخت. از جلز و ولز ماهی تابه لبخند کمرنگی روی لبهایش  

 نشست. 

 داری چیکار میکنی؟  -
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. نایال وارد آشپزخانه شد و سر  چشم از ماهی تابه گرفت و به سمت نایال برگشت

در ماهی تابه فرو برد. اخم هایش را در هم کشید و تشر زد: موهات میریزه تو  

 غذا... 

نایال لب ورچید و عقب کشید. موهایش را پشت گوش فرستاد و گفت: بریزه... هر  

 روز بین همین موهای من میخوابی اون وقت به اینجا که میرسه موهام بد میشن؟

ابه را روی پیشخوان گذاشت و صندلی را عقب کشید و نشست. دست به ماهی ت

 چنگال میبرد که نایال سری خم کرد: مگه دوسم نداری؟ 

از گوشه ی چشم نگاهش کرد. خیره به چشمانش... تکه ای از سوسیس را به  

 دهان گذاشت. نایال با لبهای بهم فشرده گفت: چرا هیچوقت نمیگی دوسم داری؟ 

شمرده لقمه را جوید و فرو داد و بی توجه به سوال نایال گفت:   آرام و شمرده

 قراره بریم دیدن تان آوانگ. 

 نایال هیجان زده روی پیشخوان خم شد: وای چه عالی... باید برم خرید. 

 سری تکان داد.  

 چه روزی قراره ببینیمش؟    -

بهت خبر  چند لحظه مکث کرد. نانی به دهان گذاشت و گفت: فعال مشخص نیست. 

 میدم.

 لقمه را جوید و ادامه داد: شاید توی همین هفته. 

نایال با تکان سر خمیازه ای کشید و خود را جلو کشید. دستانش را به دور کمرش  

 حلقه زد و بوسه ای روی ستون فقرات برهنه اش گذاشت: خوشحالم برگشتی. 

روی سینه اش  چنگال را درون بشقاب رها کرد و سعی کرد به حرکت دستان نایال 

 بی تفاوت باشد. باالخره دست روی دستش گذاشت و گفت: نایال بهتره بخوابی. 

 نایال صورت را به کمرش چسباند: با هم بخوابیم. 
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دست از غذا کشید و بلند شد با وجود حرکت دستان نایال نمی توانست به راحتی  

 روی غذاخوردن تمرکز کند. 

که مشغول باال و پایین کردن برگه های  عقیل پا روی پا انداخت و خیره به او 

 روی میزش بود گفت: دنبال چی میگردی؟ 

 یه کارت دعوت طالیی... اینجا گذاشته بودمش. شو چارلی دان.   -

 سر برداشت و ادامه داد: تو دعوت نشدی؟!

شانه باال کشید: نمیدونم بخوام شرکت کنم یا نه... اگه بخوام شرکت کنم باید به  

 باشم. فکر یه همراه 

با شیطنت ابروانش را باال انداخت: چرا از دوست دختر جدیدت نمیخوای؟ نایال  

 میگفت خیلی بهم میاین.

 اون که تموم شد رفت. نتونستم باهاش کنار بیام. داشت میرفت رو اعصابم.    -

 خود را روی صندلی انداخت: عجب ماجرایی شده این زندگی... 

 شدین؟ به نایال گفتی برای این شو دعوت  -

 با جدیت چشم از عقیل گرفت و گفت: نمیخوام با نایال برم. 

 چرا؟ نایال عاشق همچین چیزایی هست و تو میخوای ازش دریغ کنی!   -

 از وقتی کیمیا رو دیده خیلی بهانه گیر شده...     -

عقیل خود را جلو کشید. تکه سیبی از بشقاب پیش رویش برداشت: داری در  

ی کنی. هممون میدونیم توی روابطت با زنا تحمل تو یکی  مورد نایال کم لطفی م 

 خیلی سخته. 

عقیل خودت و قاطی این یکی نکن. بهتره یکم از نایال دور باشم تا بتونم خودم    -

 و جمع و جور کنم. عالوه بر اون فاتح آکچا هم توی این شو شرکت میکنه.
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یگ هم حضور دارن  عقیل خندید: اوه اوه... پس بگو مشکل نایال نیست. فاتح ب

 نمیخوای چشمش به دوست دختر عزیزت بیفته. 

پاسخی نداد. برایش اهمیتی نداشت فاتح، نایال را کنارش ببیند. طبق گفته ی ادنان  

همیشه نایال را از فاتح دور نگه می داشت اما به نظرش این انتخابی بود برای  

وز کنار او بود. فاتح مرد  نایال و اهمیتی نداشت که نایال روزی با فاتح بوده و امر

خوبی بود و می شد ساعت ها با او بحث کرد و لذت برد... نایال هم او را انتخاب  

 کرده بود. فکر نمیکرد برای این موضوع باید پاسخی به فاتح بدهد.

چند ضربه به در خورد. سوفیا با عذرخواهی فنجان های چای را روی میز در  

رگشت. تشکری کرد و ادامه داد: به نظرت  مقابل هر دو گذاشت و به سمتش ب

 بهترین برنامه ی آشپزی مورد عالقه ی تلویزیونی کدومه؟ 

 سوفیا کمی فکر کرد و شانه باال انداخت: نمیدونم. 

برام تحقیق کن بهترین برنامه ی آشپزی تلویزیونی کدومه. دقیقا همونی که    -

 اینجا...   بیشترین بازدید و مخاطب و داره. به نورینم بگو بیاد

 از طرف آقای بازرگان تماس گرفتن...    -

 سری تکان داد: خیلی خب خودم تماس میگیرم. 

 یه نفر هم از ایران تماس گرفته بودن.   -

چشمانش گرد شد. از ایران؟ کمتر کسی از ایران تماس می گرفت. پرسید: کی  

 بود؟ 

 فرمودن از طرف آقای رحمانی...   -

لبخند زد. اما نام رحمانی اسمی را برایش زنده کرد که  از شنیدن نام رحمانی 

چندان عالقه ای به آن نداشت. آفتاب پرتویی... رحمانی تماس گرفته بود؟ دلیل  

 تماسش؟!؟
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 شماره ای برای ارتباط گذاشتن؟   -

بله یه شماره خصوصی دادن. ولی دستیارشون گفتن قراره یه سفر به چین    -

 و ببینن. داشته باشن و میخوان شما ر

 کمی فکر کرد و پرسید: فرصتی هست برای سفر به چین؟ 

با وجود فروش جنسای انبار و برنامه ای که برای مالقاتهاتون چیدین، باید    -

 بگم تا آخر ماه وقتتون پره. 

 عقیل خندید: پسر حسابی خودت و مشغول کردی. 

 بی توجه به عقیل گفت: شماره رو برام بیار... 

رفتن سوفیا، عقیل کنجکاو خود را جلو کشید. پاهایش را با فاصله کنار  با بیرون 

 هم قرارداد و دستانش را به آنها تکیه زد: رحمانی کیه؟ 

 یکی از دوستان پدرم.   -

 با شیطنت دستانش را در هم قفل کرد: ماجرا جالب شد. ایشون با تو چیکار دارن؟ 

 واست براش کار کنم. وقتی ایران بودم بهم پیشنهاد کار داد. میخ  -

 سر و صدای عقیل باال رفت. اخم کرد و تشر زد: صدات میپیچه.

پسر چی کردی تو... شاهکار کردی که... چطوری مخ طرف و زدی. ناقال نکنه    -

 خانمه و ما بی خبریم.

با سر کج شده نگاهش کرد. عقیل دستانش را باال برد: خیلی خب... در این مورد  

 کرده بودم روی مامانت خیلی حساسی.  جسارت کردم. فراموش

 عقیل فکر کرده بود بخاطر یادآوری نام زهرا این گونه نگاهش میکند. اما...  

واقعیت را نمی توانست منکر شود که با تصورش از یک زن کاری، آفتاب پرتویی  

 در ذهنش نقش بسته بود. چرا باید چنین چیزی را تصور میکرد
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 کجایی؟   -

که ساده به زبان آورد، عقیل از جا بلند شد. به سمت در قدم   »همین جا« یی را 

 برداشت و گفت: عوض شدی... گویا این چند ماهه تو ایران اتفاقی افتاده.  

گویا چیزی کشف کرده باشد سریع به طرفش برگشت: ببینم نکنه زنت دادن رو  

 نمیکنی. 

و چیزی رو  چشم غره رفت و عقیل خندید: فکر کردم شاید از نایال میترسی 

 نمیکنی. 

 با ابروانش اشاره ای به در زد: برو تا نزدم لهت نکردم. 

 عقیل با چشمکی تنهایش گذاشت.  

آفتاب پرتویی چرا باید به ذهنش می آمد؟! این موضوع آزارش می داد. ضربه ای  

با انگشتانش روی پیشانی خود کوبید و تشر زد»لعنتی سرت تو کار خودت  

 باشه.«

غول به کار شد. باید اوضاع را سریعتر سر و سامان می بخشید.  با همین تشر مش

دستش به سمت برگه ها می رفت که در اتاقش باز شد و عقیل سرکی داخل اتاق  

کشید: این و یادم رفت بگم... شب مثل دیروز نکن میخوایم بریم یکم خوش  

 بگذرونیم. 

خالی عقیل نگاه کرد و  منتظر پاسخ نماند و تنهایش گذاشت. چند لحظه به جای 

 گوشی را برداشت و با صدای جدی اش در گوشید غرید: این نورین کجا موند؟ 

 نورین در کمتر از چند دقیقه خود را رساند.  

 لپ تاپش را باز کرد و به طرف نورین برگرداند: اینا رو ببین. 

  نورین لپ تاپ را گرفت و به سمت میز کنفرانس گوشه ی اتاق قدم برداشت. از

جا بلند شد و کنارش روی یکی از صندلی های میز کنفرانس نشست: میخوام یه  
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قسمتی از موجودی انبار و به صورت خرده بفروشم. میتونیم یه قسمت فروش  

راه بندازیم به صورت آنالین توی وب سایتمون بفروشیم... شایدم بشه یه سایت  

در آینده هم ادامه  مخصوص براش درست کنیم. میتونیم اگه استقبال خوب بود  

 اش بدیم. 

نورین به سمتش برگشت: امران میگفت حجم موجودی انبار خیلی زیاده.  

 میخواین همش و به صورت خرد بفروشین؟ 

 موهایش را کنار زد و سرش را کامال به طرفش چرخاند.  

خود را روی صندلی رها کرد و دستانش را در هم قفل کرده و روی شکم گذاشت:  

این حجم و خرد فروخت. فعال استارت میزنیم اگه استقبال خوب بود    مطمئنا نمیشه

و فروختیم که موضوع حل شده ولی اگه نتونیم بفروشیم هم با حجمی که از ایران  

میرسه نباید خیلی تداخل داشته باشه. میتونیم بخوایم از ایران به صورت خرد  

 راه برسه.خرد بفرستن و بعد از تحویل بار رسیده، بار بعدی هم از 

 اگه نتونیم به موقع رد کنیم چی؟    -

حاال به اون سر فرصت فکر میکنیم. در حال حاضر میخوام این طرح راه بیفته     -

 و اگه ممکن بشه حداقل بیست درصد حجم انبار خالی بشه. 

نورین نگاهش را به طرح های خاص از تصویر زعفران ها دوخت و گفت: باید  

 چی آماده کنم؟ 

سایت... بعد کاتالوگ و هر چیزی که برای برندمون که بتونه حسابی   اول یه   -

 نظر مشتریای خرده پا رو جذب کنه.  

خودکار را روی میز انداخت و گفت: ختم کلوم میخوام یه تجارت خردپا برای  

زعفران اینجا راه بندازم. میخوام نشون بدم چه غذاهایی میشه با زعفران درست 

 ای دارویی داره... کرد. چه مصارفی تو دنی
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نور قرمز افتاده به چشمانش آزارش می داد اما بی توجه به نور به صورت عقیل  

خیره شد. ادنان چشم از دختر و پسران در حال رقص که با همراهی آهنگ باال و  

 پایین می رفتند، گرفت و گفت: چرا ما نمیریم وسط؟ 

 نگرفته چرا نمیری؟ اشاره ای به وسط جمعیت در حال رقص زد: کسی جلوت و 

ادنان از جا بلند شد و به راه افتاد. عقیل گیالس را از روی میز مقابلشان برداشت 

 و گفت: بسالمتی.

 لبخند به لب گیالسش را به گیالس عقیل زد و به لب برد.  

 داری به چی فکر میکنی؟  -

 به پشتی صندلی تکیه زد: به برنامه هایی که باید مرتب کنم. 

 میمت برای خرده فروشی قطعیه؟ واقعا تص  -

با مکث کوتاهی گفت: آره. نمیخوام روی این جنسا در هر حال به درد نخورن.  

برگردوندنش بیشتر از اون که سود داشته باشه ضرر داره. یه جورایی باید  

 بریزیمشون دور اما من میخوام روشون ریسک کنم. 

 شاید پدرت موافق نباشه.  -

ند تلخی به لب نشاند. جهانگیر هرگز تاییدش نمیکرد. در  از یادآوری جهانگیر لبخ

 رابطه با قرارداد پسته ها و آفتاب پرتویی هم تاییدش نکرده بود.  

 به چی فکر میکنی؟!  -

 آفتاب پرتویی...   -

 عقیل هیجان زده پرسید: کی هستن؟ 

 تک خنده ای زد و گیالسش را به لب برد: خیلی آدم مهمی نیست.

 شیطنت گفت: وقتی اینقدر ذهنت و مشغول کرده حتما مهمه... عقیل با 
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 سرش را کج کرد: نه. من فقط گاهی بهش فکر میکنم. 

 گیالسش را روی میز گذاشت و خود را به سمت او کشید: عاشق شدی؟ 

نگاهش را از صندلی خاکستری خالی روبرویش گرفت و به صورت عقیل دوخت.  

عاشق؟ لبهایش کش آمد. ذهنش به این جمله پوزخند صدا داری زد. عقیل منتظر  

 تماشایش میکرد.  

 به خنده افتاد: اگه با سه بار دیدن یه نفر میشه عاشق شد، پس البد عاشق شدم. 

 عقیل هم به خنده افتاد: سه بار؟ 

 دقیقا سه بار... بار اول تو دانشگاه، بر دوم تو انگلیس، بار سوم تو فرودگاه...    -

 ذهنش تشر زد چهار بار... دفتر رحمانی را جا انداخته بود.  

تصحیح کرد: البته این سه بار مالقات رو در رو بوده. یبارم بدون اینکه متوجه  

 بشه دیدمش... 

 ماجرا داره جالب میشه.  -

 ان نشست و در حال در آوردن کتش گفت: چه خبره؟ادنان کنارش

 عقیل دست روی ران پای ادنان گذاشت و گفت: کمیل عاشق شده!

ادنان به تندی سر چرخاند و کتش را تقریبا روی مبل خالی پرت کرد: جدی؟  

 چطور ممکنه؟ واقعا عاشق شدی؟

یدن سه و  خندید و شانه باال انداخت. عقیل پرسشگر به سمت ادنان برگشت: با د

 نیمه یه نفر ممکنه عاشقش بشی؟ 

 ادنان دست به سر برد: یعنی چجوری سه و نیمه؟ 

 یعنی سه بار باهاش رو در رو شده و چهارمی هم از دور دیدتش...   -

 ادنان متعجب چشم به او دوخت: واقعا اینطوری عاشق شدی؟ 
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اال گرفت:  شانه باال کشید و با گیالسش مشغول شد. عقیل انگشت اشاره اش را ب

این آدم باید خیلی خوشبخت باشه که تونسته توی سه قرار و نصفی این طوری  

 ذهن کمیل و مشغول کنه.

 ذهنم و مشغول نکرده. اون یه تاجره که فکرای خوبی توی ذهنش میگذره.  -

 مگه چند بار دیدیش که فهمیدی چی تو ذهنش میگذره؟  -

اقال نکنه داری چاخان میکنی سه بار بوده  این را با خنده گفت و ادامه داد: ببینم ن

 و این چند وقتی که ایران بودی بعلههه... 

بجای او ادنان گفت: اون که صد در صد بوده. فکر کنم کمرنگ بودن این روزهای  

 نایال هم بهمین خاطره.  

 از فکر کردن به نایال لبخندی روی لب نشاند و گفت: اینقدر دلتنگ نایال هستی؟ 

اال برد: خواهش میکنم. من غلط میکنم دلتنگش باشم. اسمی ازش  ادنان دست ب

 نیار تازه دارم نفس میکشم چند وقته شرکت نمیاد.

عقیل با سر اشاره ای به او زد و گفت: ادنان حواست باشه داری در مورد دوست  

 دختر رئیست حرف میزنیا. 

نان  ادنان نیشخندی به رویش زد. بدون حرکت عضالت حرکتی صورتش به اد

خیره شد. برایش مهم نبود نایال چقدر از ادنان بیزار است و چند بار کارشان به  

 گیس کشی هم رسیده است.  

بلند خندید. ادنان و عقیل هم همراهش به خنده افتادند. پاهایش را کشید و خود را  

 روی صندلی پایین تر کشید: خستگی امروز از تنم در رفت.  

 دی؟ ادنان گفت: حاال جدی عاشق ش

 ابروانش را باال کشید و با چشمان باریک شده گفت: تو چی فکر میکنی؟ 
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االن بیان بهم بگن آسمون به زمین اومده بیشتر باورم میشه تا اینکه عاشق     -

 شده باشی...  

 گیالس خالی را بین انگشتانش تاب داد: خیلی از این همه محبتت مستفیض شدم.  

ادنان خندید و به گارسونی که چرخ میخورد اشاره زد و سفارشات جدید داد و  

گفت: اولین بار فکر نمیکردم اونی باشی که میگن ولی وقتی شناختمت فهمیدم  

ت تو خیلی فراتر از اونی  همونطور که حدس میزدم اونا اشتباه میکردن در مورد

 بود که شنیدم. 

 اولین باره داری اینا رو میگی.    -

 عقیل خندید: داری چیزای جالبی رو میکنی.

 ادنان شانه باال کشید و سکوت کرد.  

 گارسون سفارشات جدید را روی میز چید. 

 گیالس جدید را یک نفس سر کشید و بلند شد: نمیرین؟ 

 داخت: االن؟ زوده... عقیل نگاهی به ساعت مچی اش ان

 فردا اول وقت جلسه دارم.    -

 به سمت ادنان برگشت: تو هم باید باشی. 

 ادنان دستانش را باال کشید: خیلی خب تسلیم... حق با توئه رئیس بریم. 

 عقیل از جا بلند شد: از چی میترسی اینقدر زود تسلیم شدی؟ 

 از اینکه اخراج بشم.   -

سر اخراج شدن ادنان، بحث میکردند به سمت  بی تفاوت به عقیل و ادنان که

خروجی حرکت کرد. دختری همراه با چشمک از کنارش گذشت. دستش را در  

 جیب شلوارش فرو برد و کتش را عقب زد.  
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*** 

 نایال دست دور بازویش انداخت و لب ورچید: کی برمیگردی؟ 

با اولین  ساعتش را دور مچ دستش بست و به تصویر خود در آینه خیره شد: 

 پرواز... 

 خب منم همراهت میومدم.   -

 مگه کار نداری؟ دانشگاه و چیکار میکردی؟   -

 نایال خود را باال کشید و گونه اش را بوسید: زود برگرد. 

 سری تکان داد. دستی بین موهایش فرو برد و یقه ی پیراهنش را باال کشید. 

 فردا شب قراره با هم باشیم...   -

به شوی چارلی دان برود. روی پاشنه ی پا به سمت نایال    فردا شب؟ قرار بود

چرخید. به پیراهن چین دار صورتی خوش دوخت توی تنش لبخند زد و نگاهش 

 را تا چشمانش باال کشید: فردا شب به یه مراسم دعوتم. 

میدونم. یه مراسم شو دعوتی... بعد از مراسم تو راه برگشت میتونیم یکم    -

 خوش بگذرونیم. 

 صویر خود در سیاهی چشمان نایال خیره شد: تنها میرم. به ت

چند لحظه زمان برد تا نایال بتواند آنچه به زبان آورده است را درک کند. پلک زد.  

دستش را بلند کرد تا موهای پخش  شده روی سرش را عقب بزند، اما قبل از  

 رسیدن دستش به موهایش، نایال خود را عقب کشید و زمزمه کرد: چی؟ 

ی تفاوت به عقب کشیدن نایال دستش را جلو برد و موهایی که باعث می شد تا  ب

گردی کامل صورت نایال را نبیند عقب زد و گفت: این مراسم خیلی مهم نیست.  

 منم فقط برای اینکه اسمم خراب نشه شرکت میکنم. بهتره تنها باشم.

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１９７ 

ین چرخاند و  نایال قدمی به عقب برداشت. کالفه نفسی کشید. سرش را به طرف

دوباره به صورتش خیره شد و با تعلل زمزمه کرد: میخوای اعالم کنی از من جدا  

 شدی؟

 چشم بست. بدترین چیزی که فکر میکرد به ذهن نایال خطور کرده بود.  

خود را جلو کشید: این فقط یه مراسم کاریه همین... چرا باید بخوام همچین چیزی  

 نداره. و اعالم کنم وقتی واقعیت 

نایال خیره خیره براندازش میکرد. همانطور نگاهش میکرد تا نایال کامال قانع  

 شود. اما...  

 نایال با جمله ی بعدی کامال ذهنش را بهم ریخت: پس بیا ازدواج کنیم. 

پلک زد. ذهنش از شنیدن آنچه نایال به زبان آورده بود در شوک قرار داشت.  

ا با نایال مشخص کرده بود. در همان همان روزهای آشنایی محدوده اش ر 

روزهای آشنایی از عدم عالقه اش به ازدواج را بیان کرده بود. نایال با علم به  

این موضوع پا به خانه اش گذاشته بود. واقعیت این بود هرگز کلمه ای مبنی بر  

هم خانه شدن بر زبانشان نیامده بود. نایال مدتی بعد از آشنایی شان پا به خانه  

ش گذاشته بود و این رفت و آمدها کم کم با فاصله ای کوتاه تر و به گذراندن  ا

زمان بیشتری در خانه ی او ختم شده بود. بعد هم طبق قراری نانوشته نایال ساکن  

 خانه اش شده بود. اما حال برای ازدواج پیشنهاد می داد. ازدواج؟!

 نایال که سکوتش را طوالنی دید گفت: چرا جواب نمیدی؟ 

قدمی پیش گذاشت و بازوی نایال را فشرد: این موضوعی نیست که االن بخوایم  

در موردش صحبت کنیم. من یه ساعت دیگه به بانکوک پرواز دارم. بزار سر  

 فرصت در موردش صحبت میکنیم. 

 ابروان نایال در هم کشیده شد. 
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ا برداشتن  خم شد. اخم بین ابروانش را بوسه ای زد و با نیم لبخندی دور شد و ب

کیف سامسونت چرم قهوه ای سوخته اش از کنار نایال گذشت. ازدواج؟! حتی به  

این موضوع فکر نمیکرد. حال زمانی نبود که بخواهد ذهنش را با چنین چیزی به  

هم بریزد. باید به شرکت جدید صادرات و واردات فکر میکرد. به خرده فروشی  

گرفته بود و تصمیم داشت شرکتی های زعفران که مورد استقبال خوبی قرار 

برای این خرده فروشی ها به پا کند و این کار را در کشورهای اطراف هم  

 گسترش دهد. 

 نایال نباید چنین پیشنهادی می داد. حال این روزهایش را می دانست...  

 به سمت در خروجی قدم برمی داشت که نایال از پشت سرش صدا زد: کمیل؟ 

 خید. ایستاد و به سمتش چر

 نایال ادامه داد: دوسم داری؟ 

هنوز هم به نایال عالقه داشت. از اینکه کنارش باشد بدش نمی آمد. پلک زد: فکر  

 میکنم اینجا بودنت، جوابیه که میخوای... 

 یعنی اگه دوسم نداشته باشی میندازیم بیرون؟   -

یرون رفتن  لبخندی زد. بی پاسخ به سوال نایال چرخید و در را باز کرد و در حال ب

 گفت: مراقب خودت باش.  

نایال تنها خیره خیره نگاهش میکرد. در را به روی نگاه خیره ی نایال بست و به  

 سمت آسانسور قدم برداشت. 

باید شرکت صادرات و واردات را گسترش می داد. ابتدای هفته ی آینده اولین بار  

جای کافی برای بار    از ایران با مدیریت شرکت آفتاب می رسید. هنوز در انبار

رسیده وجود نداشت. در تمام مدت گذشته تنها توانسته بود ده درصد از بار قبلی  

را بفروشد. باید برای ده درصد باقی مانده سریعا فکری میکرد. زمان کم بود، بار  
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به محض رسیدن در طول دو روز از گمرک ترخیص می شد و بعد از آن فرصتی  

 ا به انبار منتقل میکرد. نداشت و باید سریعا بار ر

راننده با دیدنش از ماشین پیاده شد و در عقب اتومبیل را باز کرد. خود را باال  

کشید و سوار شد. راننده در را بست و پشت فرمان نشست و ماشین به حرکت در  

آمد. به صندلی راحت اتومبیل تکیه زد و چشم به شهر دوخت. با ورود ماشین به  

مش به برج های دوقلو افتاد. پتروناس خود را کامال به رخ  خیابان امپنگ، چش

میکشید و در روشنایی روز هم خودنمایی میکرد. سرش را کمی باال کشید تا  

بتواند بلندی برج را کامال زیر نظر بگیرد. خیابان تقریبا برج ها را دور می زد.  

ب کت  تلفنش زنگ خورد. نگاهش را از محوطه پارک گرفت و گوشی را از جی

قهوه ای تیره اش که به سیاهی می زد بیرون آورد. با دیدن شماره ی کیمیا  

لبخندی روی لبهایش نشست. پاسخ داد: چی باعث شده افتخار این و داشته باشم  

 صدات و بشنوم؟ 

 کیمیا خندید: دلم برات تنگ شده بود. 

خوشحالم تونستم صدات و بشنوم. اگه یکم دیگه زنگ میزدی مطمئنا     -

 یتونستم جوابت و بدم.نم

 مگه کجا میخوای بری؟   -

ماشین پشت چراغ قرمز متوقف شد. چشم به ماشین های متوقف شده در کنار هم  

 و منظم دوخت: دارم میرم تایلند. 

کیمیا هیجان زده گفت: وای... اونجا چه خبره؟! کاش منم میتونستم بیام. دلم  

 میخواد اونجا رو ببینم.

 ریم با هم میریم. یبار برنامه میزا  -

 خیلی خوبه. راستی نایال چطوره؟ با هم میرین؟!     -
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از یادآوری نایال لبخندی روی لبهایش پر کشید. چشم از پنجره ی کنار دستش  

 گرفت و به مانتور کوچک تعبیه شده در پشتی صندلی جلویی دوخت: تنها میرم.  

میاد. براش از اصفهان  چه حیف... یبار بیارش ایران. مطمئنم از ایران خوشش    -

 و شیراز گفتم. خیلی مشتاق بود ببینه.  

 به محبت های کیمیا لبخند زد: چرا نمیای این ورا؟ 

 فعال امتحانات تموم بشه بعد ببینم چی میشه. درگیر امتحاناتم.  -

 کمی فکر کرد و گفت: به زودی رامین میاد این ورا... اگه خواستی همراهش بیا. 

 کیمیا به سختی و با تردید پاسخ داد: حاال ببینم چی میشه.   صدای هیجان زده ی

 کیمیا اتفاقی بین تو و رامین افتاده؟!  -

 نه. مثال چی بشه؟   -

متفکر گفت: هیچی... کیمیا من به زودی می رسم فرودگاه. وقتی برگشتم با هم در  

 ارتباطیم. 

 ه برات.  باشه. من دیگه برم. راستی مامان حسابی داره دلتنگی میکن   -

لبهایش را بهم فشرد. بعد از چندین سال، حال دلتنگی میکرد. نفس عمیقی  

 کشید... و با چند کلمه ساده بحث را با کیمیا پایان داد.  

*** 

بین برگه ها رها شد. خمیازه ای کشیده و تکیه اش را از تخت که کنارش روی  

کردکاش یکی می بود  زمین نشسته بود کند. پای دراز شده اش را جمع کرد. آرزو 

 بلندش میکرد و روی تخت می گذاشتش.  

اما حجم کارم هنوز زیاد بود. باید کار را می رساند. باید تا برگشتش تکلیف  

زعفران های مانده ی انبار را روشن میکرد. با وجود فروش خوب، اما بار  
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دم  رسیده از ایران وقت برای تلف کردن نمی گذاشت. از جا بلند شد. در حال ق

برداشتن به سمت سرویس، دکمه های پیراهن مردانه اش را باز کرد. در برابر  

آینه بزرگ ایستاد و به چشمان خسته اش خیره شد. دستش را دو طرف روشویی  

گذاشت. موهایش نامرتب در هوا تاب میخورد. دستش را زیر دوربین شیر گرفت  

. باید این خواب را  و با سریز شدن آب دستش را خیس کرد و روی صورتش کشید 

 از سر می پراند. باید تا فردا که برمیگشت انبار خالی می شد.  

دست خیسش را روی سینه اش هم کشید. از برخورد قطرات آب با سینه اش  

 لرزید.  

به اتاق برگشت. به سمت مبلمان آن سوی سالن قدم برداشت و در حال گذر از  

ند کرد. نخی بیرون کشید و در حال  کنار میز پاکت سیگار رها شده اش را هم بل

آتش زدنش با همان فندک کنار پاکت، خود را روی مبل انداخت. به تابلوی رنگ  

های ترکیبی روی دیوار روبرویش خیره شد. رنگ زرد توی تابلو زعفران ها را  

 برایش یادآوری میکرد.  

 کاش می شد پلک بزند و زعفران ها از انبار غیب شوند.  

ب تماس گرفته بود تا زمان دقیق تحویل بارها را چک کند. برای  با شرکت آفتا

اولین بار ساعتی را هم در کنار روز تحویل دریافت کرده بود. اولین بار بود که با  

وجود تجربه های بین المللی اش، کسی این چنین برایش زمان دقیقی معین  

 میکرد. شرکت آفتاب بر خالف تیپ مالکش، برنامه مشخصی داشت. 

پکی دیگر به سیگار زد و آن را همراه با نفسش رها کرد. به سیگار چفت شده  

بین انگشتانش خیره شد. سیگار را بین انگشت اشاره و شستش گرفته بود. بر  

 خالف نوع نرمال آن... اما با این خستگی نمی توانست فکر دیگری بکند.  

توانست زعفران ها را در  از جا بلند شد. قرار نبود از نوع نرمال پیروی کند. می 

این مهمانی مد به فروش برساند. شوی مد چارلی دان به زودی شروع می شد.  

حتما باید در این مهمانی شرکت میکرد. مطمئنا تاجران زیادی حضور داشتند که  
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برای خرید زعفران اشتیاق نشان می دادند. باید اسپانسر شوهای چارلی دان می  

زعفران ها را بیشتر به فروش برساند. می توانست  شد. با تبلیغی می توانست 

 انبارش را خالی کند و شاید جنس بیشتری هم می فروخت.  

خم شد. خود را روی مبل حرکت داد و رها شد. با حرکتی غیرمنتظره روی مبل جا  

گرفت و سرش در لبه ی آن فرو رفت. چرم اصلش به غرش در آمد. سیگار را  

ندی روی لبهایش نشست... باید به دیدار چارلی دان می  باال آورد. پکی زد و نیشخ

رفت. باید با او در مورد روابط کاری بیشتر حرف می زد. چارلی دان می توانست  

در سراسر دنیا برایش تبلیغاتی به ارمغان آورد. با وجود خرده فروشی که شروع 

دهد.   کرده بود می توانست این کار را به کشورها و شهرای اطراف هم گسترش

شاید قسمتی هم از اروپا... مطمئنا یک سایت کامل می توانست فروش زیادی را  

پشتیبانی کند. افراد قشر ثروتمند جامعه از خریدهای بین المللی لذت می بردند.  

مطمئنا برای این خرید ها اشتیاق بیشتری نشان می دادند. باید با ادنان تماس می  

در این شوی مد تدارک می دید. باید همه  گرفت. باید لباس خاصی برای حضور 

چیز را به خوبی آماده میکرد. در این صورت می توانست توجه ها را به سوی  

 خود جلب کند.  

سرش را چرخاند. دستش را معکوس به سمت میز کج کرد. سیگار توی دستش  

را درون جا سیگاری خاموش کرد و به خاکسترش خیره شد. چشمانش سنگین 

 شده بود.  

وازش های دست نایال می توانست در این لحظه خواب آرامی را برایش هدیه  ن

آورد. نایالیی که میخواست همسرش باشد. همسر؟! همسر در ذهنش معنایی  

نداشت. ترجیح می داد در آرامش زندگی کند. شاید روزی کسی را می یافت که در  

نایال می   نظرش می توانست همسرش باشد اما مطمئنا آن شخص نایال نبود.

توانست همسری همچون مادرش باشد. همسری که برایش شب ها فنجان چایی  

بیاورد. همسری که سرش را نوازش کند. همسری که سعی میکرد از آنچه به  

زبان می آورد، اطاعت کند. چنین زندگی برایش خسته کننده ترین زندگی بود.  

مسر خاص تر از این  هرگز نمی خواست چنین زندگی را تجربه کند. در ذهنش ه
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ها بود. برایش همسر به اندازه ی تصویری که سالها پیش دیده بود پررنگ بود.  

 تصویری از مادر یکی از همکالسی هایش... تصویری در هفت سالگی هایش...  

زنی که هر از گاهی می آمد. پا به مدرسه می گذاشت و پسرکش را با خود همراه  

اش می توانست از حضورش لبخند بزند. زنی که  می کرد. زنی که با تمام کودکی 

دوست داشت همان گوشه ی سالن بایستد و تماشایش کند. بوی عطرش که تمام  

 سالن مدرسه را پر میکرد را به مشام بکشد و لبخند بزند.  

صدای برخورد پاشنه ی کفش های زن دلش را بلرزاند و هیجان را به وجودش  

لرز دوباره ی دلش... برای او همسر می  تزریق کند. برای او همسر یعنی 

توانست کسی باشد که دوباره با قدم های استوارش هیجان را در وجودش زنده  

 کند.  

به برآمدگی های کناف روی سقف خیره شد. سقف تمام اتاق های این هتل چنین  

 پیچیدگی های زیبایی داشتند؟

ین استوار قدم  می شد زنی باشد همچون مادر همکالسی اش؟! که بتواند چن 

 بردارد... چنین هیجان را در وجودش تزریق کند؟  

داشتن چنین همسری قطعا می توانست هیجاناتی هم به همراه داشته باشد. در  

ذهنش همسر یعنی کسی همانند آن زن. کسی همچون آن زن می توانست باعث  

 شود به ازدواج فکر کند.  

بی خبر از خیابان پر رفت و آمد  چشمانش آرام آرام خواب را در آغوش گرفتند.  

در بیرون آن پنجره هایی که گویا صدا را می بلعیدند و آرامش را به درون اتاق  

تقدیم می کردند. همه چیز در این هتل آرام و آهسته بود. به جز ذهن آشفته ی  

 او... 

نگاهی به خود در آینه انداخت. کت ارغوانی اش روی پیراهن مشکی خود را به  

شید. شلوار مشکی اش هم با کت هماهنگ بود. ساعتی را که روی  رخ می ک

کنسول گذاشته بود برداشت و روی مچ دست بست. راضی از تیپ خود به سمت  
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خروجی اتاق قدم برداشت. برخورد کفش های ایتالیایی اش در نیمه روشن خانه  

 برق می زدند.  

نگاهی به خانه ی سوت و کور انداخت. نایال با دوستانش به سفر رفته بود. گفته  

 بود میخواهد خوش بگذراند. هیچ بر زبان نیاورده بود.  

پا از خانه بیرون گذاشت. عقربه های ساعت به هشت نزدیک می شدند. راننده با  

در   دیدنش پیاده شد. مثل همیشه روی صندلی های عقب نشست و گوشی اش را

دست تاب داد. امروز باید به هدفش می رسید. با توقف ماشین در برابر هتل  

بزرگ لبخندی روی لبهایش نشاند. منتظر ماند. راننده پیاده شد و لحظه ای بعد  

در ماشین به رویش گشوده شد. پا از کف ماشین کند و به سمت زمین برگرداند و  

 تل را لمس کرد. پیاده شد...  لحظه ای بعد پاهایش سختی سنگ فرشهای جلوی ه

راننده سری خم کرد. مرد جلوی ورودی هتل هم خم شد. گوشی اش را به جیب  

داخلی کتش فرستاد و قدم برداشت. قدمی به جلو... با قدم های محکم و راهنمایی  

ها پا به سالنی گذاشت که در نور غرق بود. نام چارلی دان با شکل زیبایی روی  

 بود. شخصی از پشت سرش گفت: جناب بازرگان!...   دیوار کاذب حک شده

با شنیدن صدای آشنا به عقب برگشت. عقیل و ادنان با لبخندی به لب و نیشخندی  

 بزرگی تماشایش میکردند. ادنان سر تا پایش را کاوید: عالی. 

 لبخندی زد: فکر کردم نیومدین. 

 مهمونی نمیگذرم.   ادنان گیالسش را باال گرفت: مگه میشه؟ من که گفتم از این

چشمش به سمت عقیل کشیده شد. عقیل دست باال برد: من و که میشناسی. عمرا  

 از این همه فرشته ای که قراره روی اون سن چرخ بخورن بگذرم.

با اشاره عقیل به سمت سن برگشت. سن پر نوری که حال در سکوت محضی فرو  

چرخاند. مهمانانی که دعوت    رفته بود با لبخند تماشایش میکرد. نگاهی به اطراف

شده بودند همگی حضور داشتند. قبال لیستی از حاضرین تهیه کرده بود. تعداد  
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زیادی از مهمان ها بازرگان نبودند اما همان لیست برایش اهمیت زیادی داشت.  

در عین حال بازیگران و سیاست مداران و فرهنگ داران زیادی هم در مهمانی  

 حضور داشتند.  

 ری کج کرد: بین این آدما تقریبا به چشم نمیایم. ادنان س

نیشخندی زد و با دیدن کسی که از پشت سرشان رد شد گفت: بهتره یه چرخی  

 بزنیم. بعدش صحبت میکنیم. 

عقیل و ادنان با تعجب نگاهش می کردند. از کنارشان گذشت و به سمت نجیب  

ساندرم با شیطنت زن  محمد ساندرم که در حال مکالمه با زنی بود قدم برداشت. 

روبرویش را تماشا می کرد. زن را می شناخت. از بازیگران مشهوری بود که  

حال در مهمانی حضور داشت. پشت سر زن ایستاد. ساندرم نگاهش را از زن  

گرفت و به او دوخت و زن را هم وادار کرد به سمتش برگردد. ساندرم تماشایش 

جناب ساندرم. اگه ممکنه صحبتی کوتاه  می کرد که سری خم کرد: بازرگان هستم  

 در مورد البو سایونگ داشته باشیم. 

ساندرم با نگاه خیره اش، کامال رفتارش را می کاوید. ناگهان سر چرخاند و رو  

به زن گفت: از هم صحبتی با شما خوشحال شدم. امیدوارم بتونم بازم چنین  

 افتخاری داشته باشم. 

اندرم نزدیک شد: می شناسمت. زعفرانی که این  زن با اکراه تنهایشان گذاشت. س

روزها جنجالی توی شبکه های تلویزیونی به پا کرده رو کمتر کسی هست که 

 نشناسه.  

 لبخند متواضعانه ای تحویلش داد.  

 ساندرم اشاره ای به گارسون زد و پرسید: اوضاع فروش خوبه با این اوصاف؟ 

رم گرفت. ساندرم به سمت او اشاره  گارسون نزدیک شد و سینی را در برابر ساند

زد. گارسون سینی را به سمتش برگرداند. با تشکری از ساندرم گیالسی برداشت.  
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ساندرم هم گیالسی برداشت و گارسون دور شد. با فشردن لبهایش گفت: برای  

 منی که یه فروشنده عمده هستم چنین فروشی مطمئنا به چشم نمیاد. 

جمله خوشش آمده بود. گیالس را به لب نزدیک کرد و  ساندرم بلند خندید. از این 

 لبی تر کرد: ازت خوشم اومده... مطمئنم خیلی زود پیشرفت میکنی.

 با تشکر نگاهش کرد. ساندرم پرسید: آشنایی باهات و مدیون چی هستم؟ 

 البو سایونگ...   -

 چی باعث شده بهش عالقه مند بشی.    -

داشتم. برای یکی از دوستان که عالقه ی بسیار  چند وقت پیش سفری به ایران    -

زیادی به چنین چیزهایی داره به عنوان تحفه ای سوغات بردم. توی نمایشگاهی 

که برگزار کرد عجیب مورد استقبال قرار گرفت. شاید اطالع داشته باشین، من  

شرکت صادرات وارداتی هم دارم که دوست دارم گسترشش بدم. به این فکر افتادم  

 ه البو سایونگ و توی ایران بفروشیم مطمئنا استقبال خوبی میشه.اگ

 ساندرم با چشمان باریک شده، گفت: مطمئنی؟ 

در موردش تحقیق کردم. مطمئنا من شناختی از شما نداشتم. با توجه به    -

 تحقیقاتم شما بهترین انتخاب هستین.  

م بی دلیل اومده باشی ساندرم با تردید گفت: با چیزایی که ازت شنیدم، فکر نمیکن

سراغ من. می تونستی با یکی از سازنده ها معامله کنی. مطمئنم سود بیشتری  

 نصیبت می شد.  

لبخند کجی زد: خوشحالم همدیگر و درک میکنیم. من ترجیح میدم بجای اینکه  

دنبال یه سود از یه معامله باشم، یه سود مداوم و برای چند معامله در نظر  

 بگیرم.  

یک نفس محتوای گیالسش را سر کشید: احساس آرامش میکنم اگه   ساندرم

 بیشتر توضیح بدی. 
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چیان شون چینی از کنارش شد. برای او هم نقشه های جذابی در ذهن داشت.  

لبخند بزرگی زد: من روی تجارت زعفران بیشتر از بقیه وقت میزارم. اهمیت  

امون. چطوره این سودی  خیلی خاصی داره برام. چون ارث و میراث خانوادگیه بر

که من میتونم از تجارت توی ایران بدست بیارم و با هم تقسیم کنیم و در عوض  

شما بهم کمک کنین از طرح البو سایونگ برای ظروف زعفران محلول استفاده  

 کنم.  

ساندرم گیالس خالی و روی میز پایه بلندی که چند قدم ازشون فاصله داشت خم  

 گشت و گفت:  چرا ظروف و خودت نمی سازی؟!شد و گذاشت. سرجایش بر

من اینجا کارخونه ای ندارم. زدن این طرح اینجا برام هزینه ی زیادی در بر    -

داره. اگه اجازه بدین تمام اطالعات و براتون می فرستم. امیدوارم با هم به توافق  

 برسیم. 

کردم دوست دارم  حتما. منتظر میمونم. با شناختی که تا این لحظه ازت پیدا    -

 باهات کار کنم. 

لبخند موقرانه ای تحویل ساندرم داد: برای نشون دادن حسن نیتم زعفرانی هم  

 همراه اطالعات تقدیم میکنم. امیدوارم از زعفرون ایرانی لذت ببرین.  

ساندرم کامال لبخند می زد. آرام بود. چشمانش برق می زد. ساندرم تحت کنترلش  

ین بازار جدیدی که خودنمایی می کرد کنجکاو شده بود.  در آمده بود. برای ا

مطمئنا به همین زودی می توانست از شر زعفران های توی انبار خالص شود.  

در عین حال می توانست شرکت جدیدش را وارد بازار کار کند. همچین تجارت  

 جدیدی برای زعفران های محلول ایجاد میکرد. 

 اوضاع چطور پیش میره؟! کسی از پشت سر گفت: جناب ساندرم

به عقب برگشت و با دیدن هانس راِمل برقی در چشمانش نشست که با پایین  

انداختن سر سعی کرد پنهانش کند. این یک خوشبختی بود. حضور هانس راِمل  

 یعنی یک هیجان. 
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ساندرم دستش را به سمت هانس راِمل دراز کرد. همانطور ایستاده بود. با کشیده  

ل به سویش، ساندرم دست روی شانه اش گذاشت: مطمئنا تعریف  شدن نگاه رامِ 

 تجار ایرانی و شنیدین.

راِمل لبخندی زد و با دراز کردن دستش به سوی او گفت: افتخار آشنایی با یکی  

 از اونا رو دارم.  

 ساندرم شانه اش را فشرد: هانس راِمل هستم.

جر ایرانی آشنای راِمل  دستش را توی دست راِمل گذاشت. کنجکاو بود بداند تا 

کیست. اما با احترام زمزمه کرد: کمیل بازرگان.  خوشبختم جناب راِمل... آشنایی  

 با تاجر بزرگ صنعت کائوچوی مالزی برای من امشب افتخار خیلی بزرگیه. 

راِمل یک تای ابرویش را باال کشید. روی صورت سفید نیمه اروپایی اش حسابی  

لند خندید: جناب بازرگان از کساییه که از هم نشینی  خودنمایی میکرد. ساندرم ب

 باهاش لذت می برید جناب راِمل... 

لبخندی زد. راِمل هم می توانست مشتری خوبی برای زعفرانهای در انبار مانده  

 اش باشد.  

راِمل با هیجان کنارشان ایستاد. با دیدن عقیل که از دور برایش چشمکی زد لبخند  

و توجهش را به صحبت های راِمل و ساندرم داد. زمانی که  کمرنگی به لب نشاند 

برنامه شروع شد. همگی به سمت سن قدم برداشتیم. کنار ساندرم و راِمل روی  

صندلی ها جا گرفتم. نگاهمون به روی سن بود. مدل های جوان و زیبا روی سن  

رفت   حرکت می کردند و لباسهای توی تنشان را به رخ می کشیدند. نیم ساعتی به 

 و آمد مدلها گذشت تا رسیدن به آخرین مدل و سوپر استار برنامه...  

با ورودش به روی سن نگاهم روی لباس سبز فسفری که دامن بلند سنگینی را  

کنار خود همراه می کشید و طرح های برجسته ی رویش حسابی خودنمایی می  

طرح روی دامن به آن  کردند،ثابت ماند. باال تنه اش توری بود که گل هایی همانند  
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چسبیده بودند. کاله شاپوی روی سرش هم ترکیبی از پارچه ی لباس و نوارهایی  

 به همان رنگ بود.  

 ساندرم زیر گوشش گفت: اینم سوان هیلدای چارلی دان... 

پس او بود. در موردش قبال بارها شنیده بود. سوان هیلدای مشهور... عکسش را  

. اما اولین دیدارشان در این لحظه... اعتراف کرد  چند باری روی مجالت دیده بود

بیش از زیبایی جذابیتش است که با چانه ی باال گرفته شده اش به رخ کشیده می  

شود. نمونه این سبک باال گرفتن چانه را قبال دیده بود. آفتاب پرتویی هم هنگام  

ره می  سخن گفتن همین گونه سر باال می گرفت. همین گونه سرد به مخاطبش خی 

شد. دستی به یقه ی کتش کشید. تلفنش روی سینه لرزید. دست به جیب برد...  

نایال نوشته بود جای خالی اش را حس می کند و دلتنگ است. نیم لبخندی زد و  

گوشی را به جیبش برگرداند. با چرخ خوردن سوان هیلدای معروف روی سن،  

 د.  ببخشیدی تحویل ساندرم و راِمل داد و از جا بلند ش

به ادنان که پشت سرش، روی یکی از صندلی ها لم داده و چشم از سن نمیگرفت  

اشاره زد. ادنان بعد از دومین اشاره باالخره از جا بلند شد و به دنبالش آمد. دست  

به جیب برد. کارتش را از کیف پول بیرون کشید و به سمتش   گرفت: لباس  

 سوان هیلدا رو بخر و به خودش تقدیم کن.  

 ادنان متعجب گفت: مطمئنا این لباس االن خواهان زیاد خواهد داشت.

با آرامش زمزمه کرد: مهم نیست چه قیمتی. اون لباس امشب باید مال من بشه.  

 اهمیتی به قیمتش نده حتما بخرش.  

ادنان با تردید تنهایش گذاشت. دستانش را در جیب هایش جا داد و به سمت سن  

تماشا میکرد. سوان هیلدا هنوز روی سن مانور می داد.  برگشت. با لبخند سن را 

با پایین رفتن سوان هیلدا پیش رفت. سر جایش نشست و راِمل با لبخند سری  

 تکان داد.  
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با باال آمدن چارلی دان روی سن، همه از جا برخاستند. در حال بهم نواختن  

ه تن داشت که  دستانش به چارلی دان که قد کوتاهی داشت و شلوار دم پا تنگی ب

با پیراهن مردانه سفیدش هماهنگی نداشت. عینک بزرگ گرد تقریبا صورتش را  

پر کرده بود اما با لبخند تا جلوی سن آمد و در همان جا به عقب برگشت. سوان  

هیلدا از پشت سن بیرون آمد و به سمتش قدم برداشت. دست در دست چارلی دان  

 شد. گذاشت و با لبخند به روی عموم خیره 

 ساندرم آرام گفت: زیبایی سوان هیلدا غیرقابل انکاره. 

با چشمان تیزش به سوان هیلدا خیره شد. بیش از زیبایی اش دست گره خورده 

اش در دست چارلی دان توجه ها را به سوی خود جلب می کرد. توجه بی نظیر و  

 پدرانه چارلی دان به مدل محبوبش، شهرت زیادی داشت.  

خره از روی سن پایین آمد. به جمع مهمانان پیوست. در کنار  چارلی دان باال 

سندرم و راِمل دست چارلی دان را فشرد و با ببخشیدی دور شد. تمام نگاه خیره  

اش، به روی سوان هیلدا بود. نگاه خیره اش به روی سوان هیلدا چنان عمیق  

به سمتش  بود که نگاه دختر را به سوی خود جلب کند، اما هر بار چشم دختر  

کشیده می شد به وضوح چشم می گرفت و سر می چرخاند. شیطنتش گل کرده  

بود. تا زمانی که مراسم اعالم اهدایی ها شروع شود، چند باری توجه سوان هیلدا  

 را به سوی خود جلب کرد و چشم دزدید.  

با شروع مراسم روی یکی از صندلی ها نشست و با آرامش گوشی اش را بیرون  

 روی پا انداخت و برای نایال نوشت: خوش میگذره؟  کشید. پا

با نگرفتن جوابی از نایال ناامید، مرورگر را باز کرد. وارد سایت بازار بورس  

ایران شد. در حال باال و پایین رفتن در بازار بورس بود و سهام شرکت را  

بررسی می کرد که چشمش به نام شرکت سرمایه گذاری توسعه آفتاب روز خورد.  

هام شرکت آفتاب، امروز پنج و بیست سه صدم افزایش داشته و جزو نمادهای س

پرببینده شاخص روز بود. گویا امروز توسعه آفتاب روز شاهکار کرده بود.  

 ارزش دوازده رقمی آن را از نظر گذراند. قیمت پایانی اش افزایش یافته بود.  
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ام شرکت خودشان از آن قسمت خارج شد و وارد اطالعات بازار آتی شد. سه

پنجاه و نه صدم کاهش داشت. اخم هایش را در هم کشید که با شنیدن نامش سر  

بلند کرد. چشم چرخاند. نگاه ها به سویش کشیده شده بود. رقم اهدایی اش برای  

خرید لباس که مطرح شد، صدای کف زدن ها تشویقش کردند. از شنیدن رقم  

ییری در صورتش نشان ندهد. دو برابر  اهدایی باید اخم میکرد اما سعی کرد تغ

رقمی که در نظر داشت اهدا شده بود. امیدوار بود سوان هیلدای چارلی دان واقعا  

بتواند این رقم را برایش جبران کند. لباس توی تنش چندان هم خوب به نظر نمی  

رسید که چنین ارزشی داشته باشد. با اضافه شدن اینکه، لباس به سوان هیلدا  

ده است. دست دختر به سمت دامن لباسش رفت. با یه لبخند بزرگ از روی  اهدا ش

سن پایین آمد. در برابرش ایستاد و دستش را به سمتش دراز کرد. خیره به  

چشمان خاکستری متمایل به آبی اش زل زد. سوان هیلدا با موهای طالیی  

رخ می  مواجش، پوست روشن و سفید گلگونش، نژاد نوردیشه آلمانی اش را به 

 کشید. دست در دست سوان هیلدا گذاشت و با لبخند پلک زد.  

خبرنگاران و عکسان برای عکس گرفتن پیش آمدند. فردا در صفحه ی اول اخبار  

قرار داشت. لبخند زد. در مورد تاجر ایرانی زعفران می نوشتند. این عالی بود.  

 بهتر از عالی...  

فردا با اسم و رسم بازرگان و تاجر زعفرانش می توانست مقدار زیادی جنس  

بفروشد. سرش را کمی به راست متمایل کرد تا در عکس ها جذاب تر به نظر  

 برسد. با اشاره عکاسان دست پیش برد. سوان هیلدا کنارش قرار گرفت.  

کرد. تنها   دست بلند کرد و روی شانه ی دختر گذاشت. دختر با مهربانی نگاهش

 لبخند کوتاهی زد و چشم گرفت. نگاهش به عکاسان بود.  

باید بابت این عکس ها باج زیادی به نایال می داد. مطمئنا نایال برای این عکسها  

واکنش نشان می داد. در آرامش به روی دوربین ها لبخند می زد که کسی در 

 ده تماشایش میکرد.  مسیر دیدش قرار گرفت. فاتح آکچا با ابروان در هم قفل ش

 نارین با لبخند گفت: تبریک میگم تقریبا نصف بیشتر و فروختیم. 
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 به سمت ادنان برگشت: برای ساندرم و راِمل بسته فرستادی؟ 

فرستادم. هر چند هنوز یه مقدار از زعفران ها توی انبار هست. اجناس فردا    -

 صبح میرسن. قراره چیکار کنیم؟! 

 و با فشار لبانش گفت: هنوز این و نمیدونم.  دستانش را در هم گره زد

تلفنش روی میز به صدا در آمد. خود را به سمت تلفن کشید. به شماره ی ناآشنا  

 چشم دوخت و با کشیدن دستش روی نوار سبز رنگ گفت: شما می تونین برین. 

 با بیرون رفتن نارین و ادنان گوشی را به گوش چسباند: بفرمایید.

 دخترانه طنازی در گوشی پیچید: سالم. آقای کمیل بازرگان؟صدای 

 خودم هستم بفرمایید.   -

شماره موبایلش را کمتر کسی داشت. کمتر کسی که بتواند سراغش را بگیرد.  

 ذهنش در حال تحلیل بود که شخص پشت خط گفت: سوان هیلدا هستم. 

خوشحال شده است.   لبخندی به لب آورد. از اینکه تماس گرفته بود، اعتراف کرد

 خوشحال بود. با هیجان گفت: عذر میخوام نشناختم. 

دختر با آرامش پاسخ داد: میخوام ازتون برای یه شام دعوت کنم. برای تشکر  

 بابت لباسی که بهم هدیه دادین.

امروز نایال برمیگشت. در اینکه باید به او چه پاسخی می داد هنوز تردید داشت.  

ام آنچه در ذهنش نسبت به سوان هیلدا می خواست بگذرد.  اما نمی توانست از تم

گفت: مطمئنا اون لباس به تن کسی جز شما برازنده نبود. خوشحال میشم این شام  

 دعوتی از من باشه!

 سوان هیلدا آهسته خندید: اجازه بدین اینبار مهمون من باشیم.  

نش داد و  با مکثی، چشم از در بسته ی اتاقش گرفت. چرخی به صندلی چرخا

 گفت: هر چند راضی نیستم اما باعث افتخاره.
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 :خیلی ممنون. آدرس هتل و براتون ارسال میکنم. -

 با شیطنت لبانش را به دندان کشید و گفت: می تونم بیام دنبالتون. 

مزاحم نمیشم. اینطوری راحتم. توی رستوران می بینمتون. بیش از این    -

 وقتتون و نمیگیرم. روزتون بخیر. 

 روز خوش.   -

تماس را قطع کرد و از روی صندلی چرخانش بلند شد. ارتباط با سوان هیلدا می  

توانست او را به خواسته هایش نزدیکتر کند. روز دوم از شب مهمانی چارلی دان  

بود و بیشتر زعفران های موجود در انبار را فروخته بود. حتی برای سفارشات  

جدید داده بودند. همه چیز مطابق میلش  خردی که دریافت می کردند هم سفارش  

پیش می رفت اگر می توانست زعفران باقی مانده در انبار را هم آب کند. هر چند  

مقدار ناچیزی برای فروش خرد نگه می داشت. تا رسیدن بار بعدی باید موجودی  

 انبار را نگه می داشت.  

رات و واردات باید  باید با رحمانی هم تماس می گرفت. برای ورود به بازار صاد

از او کمک می گرفت. می توانست رحمانی را با تن دادن به قسمتی از خواسته  

هایش راضی کند. رحمانی از او میخواست در قسمتی از کارهایش همفکری کند...  

در مقابل این همفکری می توانست از رحمانی برای ورود به بازار و کنار زدن  

 رقبا استفاده کند.  

ی میز برد. شماره ای که از طرف رحمانی دریافت کرده بود را  دست به کشو

بیرون کشید. به شماره چشم دوخت. فردا بعد از رسیدن بارها باید با رحمانی  

 تماس میگرفت.  

خمیازه ای کشید. دیشب باز هم سردرد به سراغش آمده بود. از جا بلند شد. هنوز  

ب هم برنامه می چید. قرار شام با  کار زیادی داشت تا انجام می داد. باید برای ش

سوان هیلدا چیزی نبود که بخواهد به سادگی از کنارش بگذرد. به سمت پنجره  
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قدم برمی داشت که سر و صدایی در بیرون از اتاق پیچید و با کمی مکث در 

 اتاقش به شدت باز شد.  

 متعجب به نایال که در چهارچوب در ایستاده بود خیره شد.  

 ه سمت نایال قدم برداشت و آهسته گفت: خوش اومدی... دست به جیب ب

 سوفیا پشت سر نایال ایستاد: متاسفم جناب بازرگان. 

 سری تکان داد: مشکلی نیست. شما بفرمایید. کسی مزاحم نشه.

سوفیا با بستن در تنهایشان گذاشت. نایال با دندان هایی که روی هم می سایید  

 گفت: قرارمون این نبود.

 کرد تا نایال ادامه دهد.سکوت 

 یه مدل؟ تا مسخره ی خاص و عام بشم؟   -

 من کاری نکردم که باعث ناراحتیت بشه.  -

نایال قدمی به سمتش برداشت: این عکسهایی که پخش شده نشونه ی چیه؟  

لباسی که به اون دختر هدیه کردی. اون دستی که دور گردنش حلقه کردی. برای  

 باشم؟همین نخواستی من همراهت 

 این دوتا ربطی بهم نداشتن.    -

 پس این عکسا چیه؟ دوستام تماس میگیرن و در موردش حرف میزنن.    -

روبروی نایال ایستاد: اون فقط یه مهمونی کاری بود. کاری که من بخاطر کارم  

 انجام دادم. 

 کار... کار... کار... معامله... تجارت جدید. تا کی میخوای این و ادامه بدی؟   -

آهسته سر چرخاند و پشت به نایال به سمت میزش قدم برداشت: تا وقتی که جون  

 تو بدنم هست.
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 نایال شوکه از آنچه شنیده بود ساکت شد. 

باالخره با گذشت چند دقیقه به حرکت در آمد. به سمتش که روی صندلی چرخان  

نشسته بود، قدم برداشت. جلوی میزش خم شد و دست روی میز گذاشت:  

 ای یکمم بخاطر من تالش کنی؟!نمیخو 

 سری به سمت شانه خم کرد: چرا باید تالش کنم؟ مگه ما مشکلی داریم با هم! 

نایال همانطور خیره اش شد. به صندلی اش تکیه زد: نایال... شرایط بین ما  

همیشه همین بود. از روز اول همینطور شروع شد و االنم همینطوره. نمیدونم  

 فرصتی برای این تالشها ندارم.  چرا باید تالش کنم؟ من

نایال پلک زد. چشمانش به اشک نشسته بود اما لب گزید. به صورتش خیره شد:  

 حرف آخرته؟!

با همان جدیت گفت: من حرفی نمیزنم نایال... دارم بهت میگم بیش از اون چیزی  

که قرار داشتیم میخوای. قرار نبود از هم توقع بیشتری داشته باشیم. من همون  

دمی ام که پارسال بودم. دو سال پیش و سه سال پیشم همین آدم بودم. نه به  آ

ساعت کاریم اضافه شده نه کمتر شده. من چند ساله به همین اندازه کار میکنم و  

به همین شکل زندگی میکنم. وقتی اومدی سراغم اینا رو فهمیدی... وقتی کنارم  

م شدی بازم در مورد این چیزا  زندگی کردی اینا رو می دونستی. وقتی هم همراه

اطالع داشتی. اما االن دنبال چیزای جدیدی هستی. ازم توقع داری بخاطر تو از  

ساعات کاریم کم کنم؟! چرا؟! میدونی کارم چقدر برام مهمه. میدونی اینکه هر  

روز موفق تر بشم برام بیشتر از هر چیزی ارزش داره. اون وقت ازم میخوای  

 بکشم کنار؟ 

ن موقع شناخت زیادی از هم نداشتیم. االن مدت طوالنی کنار هم زندگی  او   -

کردیم. تو نمیتونی بخاطر کسی که همراهت شده، هم پات قدم برمیداره یکم از  

 خواسته هات بگذری؟ 

 سرش را به نفی تکان داد: متاسفم نمیتونم.
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به عقب   چند لحظه خیره چشمانش شد. او هم زل زد به چشمانش... با تردید قدمی

برداشت. چرخید و به سمت در حرکت کرد. دستش که روی دستگیره در قرار می  

 گرفت گفت: میام وسایلم و چند روز دیگه میبرم. 

 صدا زد: نایال... 

 نایال به سمتش برگشت. آهسته گفت: مطمئنی میخوای بری؟ 

 نایال با تلخی گفت: مطمئنم دیگه نمیخوام بیشتر از این زجر بکشم.

 ن داد: باشه. هر طور بخوای. سری تکا

نایال بی حرف در را گشود و از اتاق بیرون رفت. دستی بین موهایش کشید. نایال  

رفته بود. نفس عمیقی کشید و آهسته و کم کم بیرون فرستادش. مطمئنا دیگر  

برنمی گشت. نایال صبور بود اما وقتی صبرش به پایان می رسید و تصمیم می  

ل میکرد. بینی اش را باال کشید و گوشی را برداشت. باید  گرفت مطمئنا به آن عم

با رحمانی صحبت میکرد. چراغ گوشی اش چشمک می زد. دستش را همزمان با  

به گوش چسباندن گوشی تلفن، روی اسکرین موبایلش به حرکت در آورد. به اس  

ام اس رسیده از سوان هیلدا خیره شد. آدرس یکی از رستوران های خوب شهر  

. نایال رفته بود. گفته بود وسایلش را هم می برد. با رفتنش باز هم تنها شده بود

 بود. باز هم به روزهایی که به تنهایی زندگی میکرد برگشته بود.  

 لبخند تلخی به لب آورد. تنهایی بازدهی اش بیشتر بود.  

سالم  تک سرفه ای زد و به صدایی که در گوشی الو گفت به فارسی پاسخ داد: 

 خانم... آقای رحمانی تشریف دارن؟ 

با آرامش گوشی توی دستش را چرخ می داد. همه چیز آرام بود. همه چیز خوب  

پیش می رفت. تنها چیزی که در این خانه کالفه اش کرده بود تنهایی بود. تنهایی  

ست که تا امروز به پایان آن امید داشت. امیدوار بود نایال برگردد. بیاید و باز هم د

دور گردنش بیاندازد اما اشتباه میکرد. بعد از امروز که با خانه ی خالی از وسایل  
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نایال روبرو شده بود به این موضوع حتم پیدا کرده بود که دیگر نایال برنخواهد  

 گشت. 

با به صدا در آمدن گوشی چشم از دیوار روبرو گرفت. نگاهش را به گوشی  

دوخت و به نام سوان هیلدا... دستش را روی نوار سبز رنگ حرکت داد و گوشی  

 را به گوش چسباند.  

همه چیز در شب صرف شام خوب پیش رفته بود. از هم نشینی با دختر بیست و  

ند می زد و در عین حال موقرانه رفتار  سه ساله جوانی که ریز می خندید... لبخ

 می کرد لذت برده بود.  

سوان هیلدا با متنات سالم و احوالپرسی کرد. در مورد حالش پرسید و در پایان  

افزود به زودی شوی مدی در سنگاپور برگزار می شود و دوست دارد از او هم  

نه آزارش می  دعوت کند. با تلخی به در و دیوار خالی نگاه کرد. سکوت سخت خا

داد. نایال تنهایش گذاشته بود. لب روی هم فشرد و به سوان هیلدای پشت خط  

گفت: برای سنگاپور نمی تونم همراهیت کنم. متاسفم... اما اگه امشب برای یه  

 شام ایرانی دعوتت کنم میای؟ 

 دخترک با تایید پرسید: ایرانی؟ یه شام ایرانی؟ 

 یه زرشک پلوی زعفرانی چیه! دوست دارم بدونم نظرت در مورد    -

 قراره شما آشپزی کنی؟   -

 اگه افتخار بدی با کمال میل...    -

 خوشحال میشم. آدرس میدی بهم؟!   -

شبی که شام را با هم خورده بودند به هتل رسانده بودش. در مورد محل اقامت  

فعلی اش در هتل پرسید و با اطمینان از حضورش در هتل گفت راننده اش را به  

نبالش می فرستد. با قطع تماس خود را از روی صندلی پایین کشید. کنترل روی  د

میز را برداشت و با روشن کردن چراغ های خانه چشم چرخاند. خانه مرتب و  
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تمیز بود. آستین های تیشرتش را باال زد و پا به آشپزخانه گذاشت... زرشک  

و مشغول شد... هماهنگی   پلویی که پختش را حرفه ای بلد بود. زعفران را دم کرد

های الزم را برای حضور سوان هیلدا انجام داد. ترتیب شیرینی و گل ها را هم داد  

 و در پایان از راننده اش خواست به دنبال سوان هیلدا برود.  

با آماده شدن غذا چشم از غذاهای مرتب شده گرفت. میز شام را چید و برای  

در برابر سوان هیلدا باید کت و شلوار   تعویض لباس به اتاق خواب پا گذاشت.

پوش می بود اما حال که او را برای صرف شام به خانه اش دعوت کرده بود  

تصمیمی نداشت همه چیز را رسمی ادامه دهد. شلوار سفید را با تیشرت آبی تن  

 زد. ساعتش را به دور مچ دستش می بست که زنگ در به صدا در آمد.  

ی شراب توی دستش، به رویش لبخند می زد. دامن پف  سوان هیلدا با جعبه چوب

دار قرمز رنگش، با باال تنه ی سفید که رزهای قرمز همرنگ دامنش داشت، به  

رویش می خندید. از اینکه دختر جوان چنین رنگ زیبایی را برای لباس انتخاب  

ه  کرده بود لبخند زد. خود را از بین چهارچوب در کنار کشید و سوان هیلدا پا ب

خانه اش گذاشت. سوان هیلدا دور تا دور خانه اش چشم چرخاند و آهسته گفت:  

 خونه زیبایی داری.  

سوان هیلدا روی پاشنه ی بلند کفش هایش چرخی زد و جعبه ی توی دستش را  

به طرفش گرفت و آهسته گفت: مادرم همیشه می گفت شراب یعنی شراب  

 میاد نه؟شیراز... شیراز هم جزوی از ایران به حساب 

جعبه را گرفت. در را بست و به دنبال سوان هیلدا قدم برداشت: خوشحالم دعوتم  

 و قبول کردی. 

به سمت میز شام هدایتش کرد. جعبه را روی پیشخوان گذاشت. قبل از سوان  

هیلدا نزدیک شد. صندلی را عقب کشید و سوان هیلدا با تشکر روی صندلی جا  

و روی پای چپش انداخت و کمرش را صاف نگه   گرفت. پای راستش را باال کشید

داشت. متوجه شده بود سوان هیلدا روی نشستن و ایستادنش بیش از تمام کسانی  
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که می شناخت دقت می کند. پا به آشپزخانه گذاشت و گفت: تا حاال غذای ایرانی  

 خوردی؟ 

ار  با پاسخ منفی سوان هیلدا با غذاهای ایرانی پای میز ایستاد و در حال قر 

 دادنشان روی میز گفت: امیدوارم دوست داشته باشی. 

 توی این غذا هم از اون زعفران ها استفاده شده؟  -

 خندید: زعفران یکی از رکن های اصلی این غذاست.

سوان هیلدا خود را جلو کشید. برنج ایرانی را بو کشید و گفت: بوی فوق العاده 

 ای داره.  

یرانی بهترین نوع برنجیه که میتونی پیدا  روبروی سوان هیلدا نشست: برنج ا

 کنی. به همراه زرشک و زعفران ایرانی میشه یه غذای فوق العاده...  

 سوان هیلدا خندید و با شیطنت گفت: از ایرانی بودنت خوشحالی؟

یک تای ابرویش را باال فرستاد و با جدیت زمزمه کرد: افتخار میکنم به ایرانی  

 بودنم. 

رم یه دختر ایرانی هم همراهمون بود. اما فرصت نشد خیلی  اوایل شروع کا   -

 باهاش آشنا بشم. 

 پس فرصت آشنایی با ایرانی ها رو از دست دادی.  -

 سوان هیلدا با لبخند عمیقی پاسخ داد: اینبار نمیخوام این فرصت و از دست بدم. 

 لبخندی به روش زد و با اشاره به غذا گفت: باعث افتخاره.  

اولین قاشق را که به دهان گذاشت با برق چشمانش سر بلند کرد.  سوان هیلدا  

قاشق را به گوشه ی بشقابش تکیه زد و در حال عقب فرستادن موهایش گفت:  

 فکر نمیکردم اینقدر خوشمزه باشه. 
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 دست دور گیالس روی میز حلقه کرد: به توانایی های من شک داشتی؟ 

اصال شک ندارم. از اولین باری  سر دختر به طرفین حرکت کرد: توی این مورد 

که دیدمت باور کردم توانایی های فوق العاده ای داری. هیچوقت دست کم 

 نگرفتمت.

از جا بلند شد. به سمت پیشخوان قدم برداشت و گفت: چه موزیکی می پسندی؟  

از اینکه االن موزیک پخش نمیشه که ناراحت نیستی؟ اگه بخوای میتونم موزیک  

 و بزارم. مورد عالقه ات 

 سوان هیلدا صندلی را کمی عقب کشید.  

به عقب که برگشت با دست سوان هیلدا که به لبه ی میز تکیه خورده و موهای  

پیچ خورده اش را مهمان خود کرده بود مواجه شد. چشم از شانه ی برهنه که  

 شانه های پیراهن را روی بازوانش مهمان کرده بود گرفت و به چشمانش دوخت.  

هیلدا انگشتانش را بین موهایش به حرکت در آورد: اتفاقا خوشحال شدم  سوان 

موزیکی پخش نمیشه. اونقدر در طول کار با موزیک سر و کار دارم که از  

 سکوت و آرامش لذت می برم. 

لبخندی روی لب نشاند. صدای زنگ گوشی اش را افزایش داد و گفت: خوشحالم  

 توی این مورد باهم، هم عقیده ایم.  

دمی نزدیک شد. صندلی کنار سوان هیلدا را عقب کشید و با اشاره به میز گفت:  ق

 غذا رو دوست نداشتی؟

 سوان هیلدا سر تکان داد: خیلی دوسش دارم. 

 پس چرا چیزی نمیخوری؟   -

 فعال میلی به غذا ندارم.    -
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ابروانش را باال انداخت. چشم دوخت به صورت سوان هیلدا... در اینکه به چشم  

ان هیلدا آمده بود شکی نداشت. با انگشتانش روی میز ضرب گرفت و پرسید:  سو

 شوی سنگاپور هم قراره مثل شوی اینجا برگزار بشه؟!

چارلی میخواست تو تمام کشورها برگزار بشه اما با برنامه نمیخونه... از     -

  طرفی شوی مد پاریس شروع میشه و با برنامه ها تداخل پیدا میکنه. برای همین

 قرار شده شوی مد سنگاپور آخرین شو باشه.

یعنی امکان داشت سوان، او را به چارلی دان ترجیح دهد؟ چرا باید دختری به این  

زیبایی، با چنین موقعیتی در کنار مردی همچون چارلی دان می بود؟ چه چیزی  

باعث می شد رابطه ای بین آنها شکل بگیرد! دوست داشت این سوال را از سوان  

 سد اما رسم ادب مانع از اینکار می شد. بپر

 سوان هیلدا ادامه داد:  برای شوی پاریس می تونی بیای پاریس؟ 

ذهنش را به کار انداخت. برنامه اش برای دو ماه آینده کامال پر بود. قرار بود  

رحمانی را در چین ببیند. سفری هم به ژاپن میکرد تا در مورد بازار کار، و  

آنجا تحقیق کند. سفرش به کشورهای اطراف و همکاری اش   صادرات زعفران به

با ساندرم هم در اولویت بودند. با آرامش نفس عمیقی کشید: نه متاسفانه فرصتی  

 برای اینکار ندارم. 

 لبهای دختر جوان آویزان شد: دوست داشتم توی شوی مد حضور داشتی. 

هنوز هم بابت هزینه ای که برای لباس خرج کرده بود کمی، کالفه بود. حتی اگر  

سوان هیلدا سعی میکرد با کادوهایی جبران کند. کادویی همچون شراب هزار و  

 چهارصد دالری روی پیشخوان.  

 مطمئنم خیلی آدما اونجا هستن که باعث خوشحالیت میشن.    -

وی دستش که همچنان روی میز ضرب می  سوان هیلدا خود را جلو کشید. دست ر

 زد گذاشت: من دوست داشتم تو هم اونجا باشی. 
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سوان سعی داشت با اینکار رابطه ای را استارت بزند. اما! چارلی دان هم در این  

 رابطه حضور داشت؟ 

 سوان هیلدا آهسته گفت: بخاطر من هم نمیتونی بیای اونجا؟ 

 چنین برنامه هایی شرکت نکردم. به چشمان زیبایش خیره شد: هیچوقت توی 

 امسال بیا... بخاطر من. دوست دارم اونجا باشی.    -

دست بلند کرد. موهای روی پیشانی سوان هیلدا را عقب زد و خیلی رک گفت:  

 رابطه ات با چارلی دان چیه؟ 

صدای کف زدن ها بلند شده بود. همه چیز همانطور که برنامه ریزی شده بود،  

از سن گرفت و به مرد کنارش لبخند زد. خسته بود... تمام   پیش می رفت. چشم

هفته ی گذشته را در سفرها و برنامه ریزی برای برتری یافتن از فاتح بیگ  

گذرانده بود. فاتح بیگ به تازگی در مورد شرکت صادرات وارداتش اطالع پیدا  

به این  کرده بود و سعی داشت او را از بازار کارش بیرون بفرستد. هر چند تا 

لحظه مقاومت کرده بود اما می دانست با فشاری که از طرف فاتح آکچا و  

آشناهایش تحمیل می شود بیش از این نمی تواند دوام بیاورد. فاتح آکچا دوستان  

و آشنایان قدرتمندش را داشت... قراردادهای سنگین و طرف قرارداهای  

را داشت. تا به حال با تکیه  قدرتمندترش را داشت و او... تنها ساندرم و رحمانی 

 به قدرت رحمانی مقاومت کرده بود اما به زودی این تالش می شکست. 

با سر و صداهایی که بلند شد، از جا برخاست. خبرنگاران به سوی سوان هیلدا  

که از روی سن پایین آمده بود می دویدند. دسته گلی که روی صندلی کنارش قرار  

ی به جلو برداشت. از کنار خبرنگاران سرکی کشید.  داده بود را بلند کرد. قدم

 سوان چشم چرخاند و با دیدنش لبخندش عمق گرفت.  

 سری برای سوان هیلدا تکان داد و عقب ایستاد. 
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از ابتدای آشنایی شان قرار داشتند سوان هیلدا از رونمایی اش در برابر  

پسر با نام یک تاجر  خبرنگاران و رسانه ها جلوگیری کند. تنها از واژه ی دوست 

موفق یاد می شد. این جمله ی کوتاه را به حضور نامش در کنار مدل معروف  

ترجیح می داد. باالخره خبرنگاران از موضوع شوی مد خالص شدند و بحث را  

به سمت و سویی که بیزار بود کشیدند. خبرنگار جوانی پرسید: خانم سوان،  

 تون بگین؟ هنوزم نمیخواین چیزی در مورد دوست پسر

سوان هیلدا دامن پیراهن چین دار صورتی شبرنگش را باال کشید: قبال هم گفتم  

 دوست پسرم شخصی نیستن که بتونم توی رسانه ها در موردش صحبت کنم. 

 خبرنگار دیگری با زیرکی پرسید: امشب در این مجلس حضور داشتن؟ 

سوان هیلدا چشم چرخاند با دیدنش لبخندی زد و آهسته پاسخ داد: اون همیشه  

 همه جا کنار من حضور داره. بودنش باعث دلگرمی منه. 

از خبرنگاران فاصله گرفت. در بین مهمانان چرخی زد و در برابرش ایستاد.  

دسته گل توی دستش را به سمتش گرفت. سوان هیلدا چرخی به گردنش داد و با  

 بخند چشمکی به رویش زد.  ل

 دست در جیب شلوارش فرو برد: کارت تموم شد؟

با تکان سر سوان هیلدا به معنای پاسخ مثبت، خود را کمی عقب کشید: خیلی  

 خسته ام. توی اتاقم منتظرت میمونم. مشکلی که نداری؟ 

لبخند سوان بزرگتر شد و او فاصله گرفت. بی سر و صدا به سمت خروجی راه  

که کسی از کنارش گذشت و باعث هجوم افراد به سمتش شد. متعجب به  افتاد 

عقب برگشت... به روی مرد جوانی که از کنارش گذشته بود، خیره شد. به  

 نظرش آشنا می آمد اما مرد را به خاطر نمی آورد.  

با آسانسور باال رفت. کارت را در دست تاب داد و با قدم هایی آهسته طول راهرو  

ا در برابر درب سوئیت متوقف شد. همه چیز در سکوت فرو رفته بود.  را پیمود ت
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این طبقه متعلق به سوئیت های رویال هتل بود و به خاطر قیمت باالی آن  

برخالف طبقات دیگر هتل، آرامش خود را حفظ کرده بود. پا به اتاق که گذاشت  

انداخت. تم   دستانش را به طرفین باز کرد. کت را از تن کند و روی اولین مبل

سفید و خاکستری با ترکیب فرشهای سیاه و سفیدی که روی پارکت های قهوه ای  

تیره پهن بودن ترکیب منحصر بفردی ایجاد کرده بود. نورهای مخفی پنهان شده 

در دیوارها و سقف تمام اتاق را روشنایی بخشیده بود. پا به درون اتاق خواب  

 رار گرفته بود خیره شد.  گذاشت و به ایفل که در برابر دیدش ق

چشمانش می سوخت... چرخید. به سمت سرویس که قدم برمی داشت، به  

شخصی که موقع خروج از تاالر دیده بود فکر کرد. بیش از اندازه به نظرش آشنا  

 می رسید اما ذهنش برای به خاطر آوردن یاری اش نمیکرد.  

ستاد. در شیشه ای حمام به  در برابر آینه ی گرد نصب به دیوار قهوه ای براق ای

دوش با آب گرم دعوتش میکرد اما چنان خسته بود که توان ایستادن زیر دوش  

را نداشت. قدمی عقب گذاشت. دکمه های پیراهنش را باز کرد. به مدل جدید  

موهایش نگاه کرد. موهایش را به سمت باال شانه زده بود و کنار آن ها را با  

 د.  نمره ی کمتری تراش داده بو

جلو رفت. خم شد و دستانش را زیر شیر آب گرفت که صدایی باعث شد به سمت 

راستش بچرخد. سوان هیلدا تکیه به چهارچوب در تماشایش میکرد. نگاهش را  

به سمت دستش که روی دیوارک روبروی چهارچوب تکیه خورده بود کشید.  

اشت. شیر آب  کیف نقره ای توی دستش با دستبند ظریف طالی سفید هم خوانی د

را بست و دستمالی برداشت. با خشک کردن دستانش سوان پا به روی سرامیک  

های سفید که خطوط خاکستری شبیه به سنگ های مرمرینشان کرده بود گذاشت.  

جلو آمد و صدای برخورد پاشنه های بلند میخی کفشش با سرامیک ها، خواب را  

 از چشمانش فراری داد.  

را روی سنگی که به عنوان روشویی تعبیه شده بود  سوان کیف نقره ای اش 

 قرار داد و دست به کمر گفت: فکر نمیکردم بیای. 
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دستمال های توی دستش را روی سنگ قرار داد. سوان نزدیکش شد. موهای  

روی شانه اش را عقب زد و برآمدگی های گردن تا سینه اش را به رخ کشید و  

 دست به کمر زد.  

 گیم، میخواستم این آرزوت و برآورده کنم.  پلک زد: با وجود خست

 سوان جلوتر آمد.  

به دامن دنباله دارش که روی سرامیک ها را پوشانده بود خیره شد. دست سوان  

 زیر چانه اش نشست و نگاهش را به سمت چشمان خود هدایت کرد.  

چشمانش در رنگ پریده چشمان سوان به حرکت در آمد. چشمان آرایش شده ی  

ی صورتش چرخ خورد. خود را جلو کشید و لب روی لبش گذاشت.  سوان رو 

 لبهایش را فشرد و کمی عقب کشید: دلتنگت بودم. 

دست راستش را کمی بلند کرد. روی کمر سوان به حرکت در آورد و گفت: منم  

 همینطور... اما خیلی خسته ام. چطوره کمی استراحت کنیم؟ 

ش باال کشیده شد و دستانش روی  لبهای براق دخترجوان کمی کشیده شد. گردن

سینه ی برهنه اش نشست و به حرکت در آمد: دوست نداری در مورد این لباسم  

 نظر بدی؟ 

 سرش را روی شانه ی سوان گذاشت: لباس خیلی قشنگیه... 

 سوان کنار گوشش در انحنای خط گردنش لب زد: لباسای زیرش چی؟ 

 اد...  تکانی نخورد تا سوان ادامه دهد: شاید خوشت بی

سرش را عقب کشید. موهای سوان که روی سینه اش ریخته بود با عقب رفتن  

سوان از تنش جدا شد و روی شانه ی خودش افتاد. به صورت کم آرایش دختر  

نگاه کرد، چشمان سیاه شده اش با نگینی که گوشه ی چشمانش نزدیک به بینی  

شید. کمربند سیاه و  قرار گرفته بود برق می زد. چشمش را روی لباس پایین ک

ظریف روی پیراهن باعث شد دست پیش ببرد. دستش را بند کمربند کرد و سوان  
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را به سوی خود کشید. در حال باز کردن کمربند گفت: بهت گفته بودم از لباس  

 های زیر چندان خوشم نمیاد. 

 سوان بلند خندید و دو طرف صورتش را گرفت و لبهایش را کوتاه بوسه زد.  

شدن گره کمربند، شالق سیاه روی دامن دنباله دار صورتی ُسر خورد و   با باز

روی زمین افتاد. کمی خود را پایین کشید. دستانش را به دور کمر سوان حلقه زد  

و از زمین کندش و بی توجه به جیغ کوتاه سوان، او را روی سنگ جلوی آینه  

 گذاشت. 

ب کشید و خیره به لبهای  دستان سوان به روی شانه هایش نشست. خود را عق

 سوان سر بلند کرد که سوان سرعقب کشید: پیراهنم. 

نگاهی به لباس صورتی انداخت. به سوان می آمد. زیبا بود... اما در این لحظه  

ترجیح می داد نباشد. چشمش به کفش های سیاه که از زیر دامن بیرون زده بود  

شیدنش از پای سوان گفت:  افتاد. دستش را روی کفش گذاشت و در حال بیرون ک

 میخرمش... مال خودت.  

 انگشتانش را بند زیپ لباس کرد...  

چشم بست... بعد از یک هفته خستگی انتظار این را نمی کشید اما غریزه ی  

مردانه اش، حکم فرمایی میکرد. غریزه مردانه اش خود را به رخ میکشید و  

دانست چگونه این   سوان هیلدا با وجود بیست و سه سال بودنش خوب می

مردانگی ها را به بازی در آورد و از تاریکی های خاموش به روشنایی فرا  

 بخواند.  

لبهایش روی تتوی پروانه ی روی قلب سوان نشست و پروانه را به رقص در  

 آورد.  
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چشم به روی پروانه گشود. به روی پروانه که چرخ می خورد لبخند زد. لبهایش  

را به روی پروانه کشید و پروانه در میان بازوانش حرکت کرد و به سینه اش  

 چسبید و پیراهن صورتی از زمین کنده شد و به دور تنش پیچ خورد.  

جا بروی؟ من بی  چشم از پروانه گرفت و پروانه به صدا در آمد:»تو بی من به ک 

 تو به کجا بروم؟« 

تن خسته ی خود را همراه سوان به روی تخت رها کرد و خیره به چشمان سوانی  

 که به روی تنش خیمه زده بود زمزمه کرد: تو بیا... امشب تو بیا... 

دستان سوان هیلدا شانه هایش را از بند پیراهن مردانه ی سفیدش بیرون کشید.  

بند دکمه ی شلوارش که آزاد شد چرخی زد. پروانه ی روی سینه اش چرخ خورد  

و در بین پیراهن صورتی گم شد. دستانش را برای یافتن پروانه به حرکت در  

ش چرخید و نگاهش را  آورد و پیراهن صورتی را کنار زد. پروانه بین بازوان

 چرخ داد.  

*** 

 ادنان شمرده شمرده گفت: از ایران تماس گرفتن. کار واجب دارن باهات... 

 ابروانش را در هم کشید: کی بود؟!

ادنان گویا دنبال نام فرد میگشت و باالخره گفت: حمیدی... گفتن از شرکت  

 ه تجارت پسته. بازرگان تماس میگیرن اما کارشون خیلی ضروریه... برمیگرده ب

با آسانسور باال رفت. کارت را در دست تاب داد و با قدم هایی آهسته طول راهرو  

را پیمود تا در برابر درب سوئیت متوقف شد. همه چیز در سکوت فرو رفته بود.  

این طبقه متعلق به سوئیت های رویال هتل بود و به خاطر قیمت باالی آن  

د را حفظ کرده بود. پا به اتاق که گذاشت  برخالف طبقات دیگر هتل، آرامش خو

دستانش را به طرفین باز کرد. کت را از تن کند و روی اولین مبل انداخت. تم  

سفید و خاکستری با ترکیب فرشهای سیاه و سفیدی که روی پارکت های قهوه ای  
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تیره پهن بودن ترکیب منحصر بفردی ایجاد کرده بود. نورهای مخفی پنهان شده 

رها و سقف تمام اتاق را روشنایی بخشیده بود. پا به درون اتاق خواب  در دیوا

 گذاشت و به ایفل که در برابر دیدش قرار گرفته بود خیره شد.  

چشمانش می سوخت... چرخید. به سمت سرویس که قدم برمی داشت، به  

شخصی که موقع خروج از تاالر دیده بود فکر کرد. بیش از اندازه به نظرش آشنا  

 رسید اما ذهنش برای به خاطر آوردن یاری اش نمیکرد.  می 

در برابر آینه ی گرد نصب به دیوار قهوه ای براق ایستاد. در شیشه ای حمام به  

دوش با آب گرم دعوتش میکرد اما چنان خسته بود که توان ایستادن زیر دوش  

د  را نداشت. قدمی عقب گذاشت. دکمه های پیراهنش را باز کرد. به مدل جدی

موهایش نگاه کرد. موهایش را به سمت باال شانه زده بود و کنار آن ها را با  

 نمره ی کمتری تراش داده بود.  

جلو رفت. خم شد و دستانش را زیر شیر آب گرفت که صدایی باعث شد به سمت 

راستش بچرخد. سوان هیلدا تکیه به چهارچوب در تماشایش میکرد. نگاهش را  

یوارک روبروی چهارچوب تکیه خورده بود کشید.  به سمت دستش که روی د

کیف نقره ای توی دستش با دستبند ظریف طالی سفید هم خوانی داشت. شیر آب  

را بست و دستمالی برداشت. با خشک کردن دستانش سوان پا به روی سرامیک  

های سفید که خطوط خاکستری شبیه به سنگ های مرمرینشان کرده بود گذاشت.  

ی برخورد پاشنه های بلند میخی کفشش با سرامیک ها، خواب را  جلو آمد و صدا 

 از چشمانش فراری داد.  

سوان کیف نقره ای اش را روی سنگی که به عنوان روشویی تعبیه شده بود  

 قرار داد و دست به کمر گفت: فکر نمیکردم بیای. 

دستمال های توی دستش را روی سنگ قرار داد. سوان نزدیکش شد. موهای  

انه اش را عقب زد و برآمدگی های گردن تا سینه اش را به رخ کشید و  روی ش

 دست به کمر زد.  
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 پلک زد: با وجود خستگیم، میخواستم این آرزوت و برآورده کنم.  

 سوان جلوتر آمد.  

به دامن دنباله دارش که روی سرامیک ها را پوشانده بود خیره شد. دست سوان  

 سمت چشمان خود هدایت کرد.  زیر چانه اش نشست و نگاهش را به 

چشمانش در رنگ پریده چشمان سوان به حرکت در آمد. چشمان آرایش شده ی  

سوان روی صورتش چرخ خورد. خود را جلو کشید و لب روی لبش گذاشت.  

 لبهایش را فشرد و کمی عقب کشید: دلتنگت بودم. 

ت: منم  دست راستش را کمی بلند کرد. روی کمر سوان به حرکت در آورد و گف

 همینطور... اما خیلی خسته ام. چطوره کمی استراحت کنیم؟ 

لبهای براق دخترجوان کمی کشیده شد. گردنش باال کشیده شد و دستانش روی  

سینه ی برهنه اش نشست و به حرکت در آمد: دوست نداری در مورد این لباسم  

 نظر بدی؟ 

 سرش را روی شانه ی سوان گذاشت: لباس خیلی قشنگیه... 

 ان کنار گوشش در انحنای خط گردنش لب زد: لباسای زیرش چی؟ سو

 تکانی نخورد تا سوان ادامه دهد: شاید خوشت بیاد...  

سرش را عقب کشید. موهای سوان که روی سینه اش ریخته بود با عقب رفتن  

سوان از تنش جدا شد و روی شانه ی خودش افتاد. به صورت کم آرایش دختر  

شده اش با نگینی که گوشه ی چشمانش نزدیک به بینی   نگاه کرد، چشمان سیاه

قرار گرفته بود برق می زد. چشمش را روی لباس پایین کشید. کمربند سیاه و  

ظریف روی پیراهن باعث شد دست پیش ببرد. دستش را بند کمربند کرد و سوان  

را به سوی خود کشید. در حال باز کردن کمربند گفت: بهت گفته بودم از لباس  

 ای زیر چندان خوشم نمیاد. ه

 سوان بلند خندید و دو طرف صورتش را گرفت و لبهایش را کوتاه بوسه زد.  
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با باز شدن گره کمربند، شالق سیاه روی دامن دنباله دار صورتی ُسر خورد و  

روی زمین افتاد. کمی خود را پایین کشید. دستانش را به دور کمر سوان حلقه زد  

وجه به جیغ کوتاه سوان، او را روی سنگ جلوی آینه  و از زمین کندش و بی ت

 گذاشت. 

دستان سوان به روی شانه هایش نشست. خود را عقب کشید و خیره به لبهای  

 سوان سر بلند کرد که سوان سرعقب کشید: پیراهنم. 

نگاهی به لباس صورتی انداخت. به سوان می آمد. زیبا بود... اما در این لحظه  

ترجیح می داد نباشد. چشمش به کفش های سیاه که از زیر دامن بیرون زده بود  

افتاد. دستش را روی کفش گذاشت و در حال بیرون کشیدنش از پای سوان گفت:  

 میخرمش... مال خودت.  

 کرد...  انگشتانش را بند زیپ لباس 

چشم بست... بعد از یک هفته خستگی انتظار این را نمی کشید اما غریزه ی  

مردانه اش، حکم فرمایی میکرد. غریزه مردانه اش خود را به رخ میکشید و  

سوان هیلدا با وجود بیست و سه سال بودنش خوب می دانست چگونه این  

به روشنایی فرا  مردانگی ها را به بازی در آورد و از تاریکی های خاموش  

 بخواند.  

لبهایش روی تتوی پروانه ی روی قلب سوان نشست و پروانه را به رقص در  

 آورد.  

چشم به روی پروانه گشود. به روی پروانه که چرخ می خورد لبخند زد. لبهایش  

را به روی پروانه کشید و پروانه در میان بازوانش حرکت کرد و به سینه اش  

 از زمین کنده شد و به دور تنش پیچ خورد.  چسبید و پیراهن صورتی 

چشم از پروانه گرفت و پروانه به صدا در آمد:»تو بی من به کجا بروی؟ من بی  

 تو به کجا بروم؟« 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

２３１ 

تن خسته ی خود را همراه سوان به روی تخت رها کرد و خیره به چشمان سوانی  

 ... که به روی تنش خیمه زده بود زمزمه کرد: تو بیا... امشب تو بیا

دستان سوان هیلدا شانه هایش را از بند پیراهن مردانه ی سفیدش بیرون کشید.  

بند دکمه ی شلوارش که آزاد شد چرخی زد. پروانه ی روی سینه اش چرخ خورد  

و در بین پیراهن صورتی گم شد. دستانش را برای یافتن پروانه به حرکت در  

زوانش چرخید و نگاهش را  آورد و پیراهن صورتی را کنار زد. پروانه بین با

 چرخ داد.  

*** 

 ادنان شمرده شمرده گفت: از ایران تماس گرفتن. کار واجب دارن باهات... 

 ابروانش را در هم کشید: کی بود؟!

ادنان گویا دنبال نام فرد میگشت و باالخره گفت: حمیدی... گفتن از شرکت  

 ده به تجارت پسته. بازرگان تماس میگیرن اما کارشون خیلی ضروریه... برمیگر

 دست در جیب شلوار سفیدش فرو برد.  

سوان با کروات زرشکی مقابلش ایستاد. چشم از بلوز و شلوار خوش دوخت  

سوان گرفت و خیره به دستان سوان که به دور گردنش چرخ خورد و مشغول  

بستن کروات شد، گفت: من ارتباطی با پسته ندارم ادنان... اگه حمیدی بازم تماس  

 ت بهش شماره ام و بده باهام تماس بگیره.  گرف

تماس را که قطع کرد، کار سوان تمام شده بود. با تشکری گوشی را روی میز  

گذاشت و سر دکمه های درون جعبه را برداشت و در حال بستنشان گفت: میخوایم  

 ناهار و بیرون بخوریم؟

 مشکلی داری باهاش؟   -

 شانه باال انداخت: اگه کسی بشناستت؟ 
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 سوان با لبخندی، جلو آمد. عینکی را به سمتش گرفت: این مال شما... 

لبخندی زد و عینک را گرفت. کاله خوش چین مشکی روی موهای طالیی اش  

 نشست و عینک را در دست تاب داد و گفت: هنوزم قابل شناسایی ام؟ 

سرش به طرفین حرکت کرد. دست روی گره کرواتش گذاشت و کمی مرتبش کرد.  

ای زرشکی چرمش را که پا می زد سوان، سری به سمت شانه اش خم  کفش ه

کرد. قبل از اینکه از روی صندلی که برای پا زدن کفش هایش روی آن نشسته  

بود بلند شود در برابرش خم شد. خود را پایین کشید و لباهایش را بین لبهایش  

 گرفت و با بوسه ای طوالنی سری به سمت شانه خم کرد: دوست دارم.

دستش را گرفت و از جا برخاست. همراه هم از سوئیت خارج شدند. تازه پا به  

اتاقک آسانسور گذاشته بودند که دو نفر دیگر هم در برابر آسانسور ایستادند.  

سوان هیلدا کاله روی سرش را پایین کشید و سعی کرد صورتش را پنهان کند.  

 وای کمکت کنم؟لبخندی زد. سری خم کرد و کنار گوش سوان گفت: میخ

سر سوان هیلدا که بلند می شد تا در مسیر نگاه دو دختر قرار بگیرد، دست دور 

کمر سوان انداخت و در آغوشش کشید و سرش را روی شانه اش پنهان کرد.  

صدای خنده ی سوان بلند شد و دو دختر با لبخندی نگاهشان کردند.  بی توجه به  

 خوبه؟ آنها آهسته ادامه داد: جات 

 تو دیوونه ای.   -

خندید و در سکوت بوسه ای روی شانه ی سوان زد. با بیرون رفتن دختران،  

کمی صبر کردند و همراه هم پا به البی گذاشتند. به سمت خروجی قدم برمی  

 داشتند که سوان بازویش را کشید: کمیل... 

 نم؟!پرسشگر به طرفش برگشت. سوان با شک گفت: میتونم برم یه نفر و ببی 

 متعجب گفت: کسی و ببینی؟ 

 یه نفر اینجاست که میخوام ببینمش. خیلی برام مهمه.   -
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سری خم کرد و بازویش را از دستان سوان بیرون کشید: زود برگرد اینجا  

 منتظرت میمونم.  

سوان لبخندی زد. قدمی برداشت و به سمت مبلمان حرکت کرد. اما چشمش به  

کجا خواهد رفت. سوان هیلدا به سمت مرد جوانی قدم  دنبال سوان بود که بداند 

برداشت که در بین چند دختر ایستاده بود. با نزدیک شدنش مرد از جمع دختران  

فاصله گرفت و به سمت سوان راه افتاد. مرد را میشناخت... دیشب هم در مراسم  

 دیده بودش... 

حلقه زد و با لحظه   سوان هیلدا خود را باال کشید. دستانش را به دور گردن مرد

ای مکث از آغوشش بیرون آمد. دستش در دست مرد مانده بود و مرد با خنده در  

مورد چیزی برایش صحبت میکرد. چشمانش را به روی هم فشرد. این مرد 

 برایش آشنا بود... زیادی آشنا بود و چرا به خاطر نمی آوردش؟ 

از سوان گرفت. برنامه  سوان هیلدا به سمتش برگشت. تلفنش زنگ خورد. چشم  

اسکایپش فعال بود برای تماس های بین المللی... دستش را روی گوشی حرکت  

داد و آن را به گوش چسباند و با بله ای که به انگلیسی زبان آورد صدای مردانه  

 ای به فارسی گفت: سالم جناب بازرگان...

تکرار شده  صدا را خوب می شناخت... صدایی که سالها هر چند کم در گوشش 

 بود. آهسته پاسخ داد: سالم آقای حمیدی! 

حمیدی با صدای هیجان زده ای گفت: خوشحالم به خاطر آوردین. تنها راه  

 ارتباطی با شما جایی که هستین استفاده از این راه بود. 

 مشکلی نیست. گفتن تماس گرفته بودین.  -

دتون تماس می  حمیدی با کنایه گفت: کاش بعد از اطالع از این موضوع خو

 گرفتین. 

 بی حوصله پرسید: مشکلی پیش اومده؟
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چشم چرخاند. سوان دست به کاله روی سرش بند کرده بود و گویی چیزی را  

برای مرد توضیح می داد. مرد با موهای بوری که باال داده بود و صورت کشیده  

 در ذهنش پررنگ بود. گویا از نزدیک او را دیده باشد. 

ت: پارسال یه قرارداد توی انگلیس امضا کردین که در برابر  حمیدی در گوشی گف 

 این قرارداد از شرکت آفتاب، حق صادرات و واردات زعفران و گرفتین. 

چشم بست و از بین دندان های قفل شده اش غرید: بخاطر دارم. ادامه بدین... چه  

 مشکلی پیش اومده؟ 

طرفین انگلیسی قرارداد    شرکت آفتاب حرفی به میان نیاورده، اما تماسی از  -

داشتیم که اعتراضشون و اعالم کردن. اونا حاضر نیستن قرارداد و با شرکت 

 آفتاب و خانم پرتویی تمدید کنن و اعالم کردن تمایل به فسخ قرارداد دارن. 

 ابروانش توی هم رفت: با شرکت آفتاب تماس گرفتین؟ 

تاب اعالم کردن بعد از  با خانم پرتویی نتونستیم صحبت کنیم اما شرکت آف  -

 صحبت با خانم پرتویی نظر میدن و با گذشت دو روز خبری ازشون نشده.

 در مورد فسخ قرارداد صادرات ها در صورت فسخ این قرارداد حرفی نزدن؟   -

 حمیدی با جدیت گفت: خیر...  

با مکث ادامه داد: البته فکر نمیکنم شرکت آفتاب واکنشی نشون بدن. ما این  

د و در برابر قرارداد صادرات با شرکت آفتاب به مدت چند سال امضا  قراردا

کردیم. اگه این قرارداد هم لغو بشه شرکت آفتاب نمیتونن قراردادی که با ما دارن  

 و لغو کنن. در صورت تمایل برای لغو باید ضرر و زیان زیادی رو متقابل بشن.  

 پس چرا با من تماس گرفتین؟   -

ش همچون چراغی روشن شد. الکس اطلس... مردی که در  مرد مقابلش در ذهن

کنار آفتاب پرتویی حضور داشت. دوست پسر زیبای آفتاب پرتویی... چطور او را  
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فراموش کرده بود؟ مدل شماره ی یک بین المللی مطمئنا آشنایی با سوان هیلدا  

 می داشت. جای تعجب نداشت... 

ین؟ همه خوب میدونیم شرکت  حمیدی گفت: نمیخواین به شرکت آفتاب کمک کن

آفتاب میتونست پارسال از بستن قرارداد با ما خودداری کنه. آقای بازرگان تاکید  

 دارن برای حل این مشکل اقدام کنین. 

سوان هیلدا به سمتش برگشت. دستی برای اطلس تکان داد و به سمتش قدم  

ه انگلیس  برداشت. به کفش هایش خیره شد و در گوشی گفت: االن فرصت سفر ب

 و ندارم.  

 اما جناب باَز...    -

اجازه ی صحبت به حمیدی نداد و با روز خوشی تماس را قطع کرد. سوان هیلدا  

در برابرش ایستاد و گفت: اون بهترین مدلیه که میشناسم. یه جورایی استاد من  

به حساب میاد. دوست داشتم بهت معرفیش کنم اما فکر کردم ممکنه ناراحت بشی  

 مینم حرفی نزدم. الکس اطلس معروف استاد من... برای ه

دیگر نیازی به معرفی نبود. فهمیده بود این مرد کیست. این مرد را خیلی خوب  

می شناخت. خیلی خوب می دانست این مرد کیست. شاید به معنای هووی رحمانی  

 می شد از او یاد کرد. 

کرد چه دلیلی دارد به  تمام روز کنار سوان هیلدا چرخ زد و به این موضوع فکر 

انگلیس برود و به آفتاب پرتویی کمک کند؟ مگر نه اینکه آفتاب پرتویی حتی به  

 خود زحمت نداده بود مقابل چشمش پیدایش شود.  

اما وقتی نیمه شب از خواب برخاست و بلیطی به مقصد انگلیس گرفت، تنها یک  

د یک هیچ به نفع  جمله در گوشش زنگ میخورد. آفتاب پرتویی زمزمه کرده بو 

شما... حال قرار بود این بازی دو هیچ به نفع او باشد. مطمئنا اگر قرار بود این  

یک بازی باشد به این سادگی از آن نمی گذشت. سوان هیلدا از رفتنش ناراحت  
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بود. اما سکوت کرد و تا فرودگاه به همراهی اش آمد. مقصدش ابتدا هتل و سپس 

 د.  قرار مالقاتی با فایدر بو

دستیار فایدر از حضور فایدر و مالقاتش با آفتاب پرتویی در هتل خبر داد. حاضر  

و آماده پا به هتل گذاشت. دست در جیب شلوارش فرو برد و نگاهی در رستوران  

 هتل چرخاند. به دنبال آفتاب پرتویی و فایدر.  

ر، آفتاب  با دیدن فایدر پشت میز بزرگی به جلو قدم برداشت. نزدیک به میز فاید

پرتویی را شناخت. لبخندی روی لب نشاند و فاصله اش تا میز را پر کرد و  

روبروی فایدر ایستاد و با سالم بلند باالیی توجه پرتویی و فایدر را به سمت خود  

جلب کرد. فایدر با دیدنش از جا بلند شد. دستش را فشرد و با لبخند عمیقی گفت:  

 مشتاق دیدار جناب بازرگان.

 با تواضع گفت: کم سعادتی از طرف من بود جناب فایدر.  

 به سمت پرتویی برگشت: خانم پرتویی... مشتاق دیدار. 

 آفتاب پرتویی، ابروانش را باال کشید: آقای بازرگان. خوش اومدین.

 با چشمکی پاسخ داد: حس کردم بودنم اینجا ضروریه برای همین اومدم.  

ا کش داد و چشمانش باریک شد. این خنده را  پرتویی خندید. خنده اش لبهایش ر

 خوب بخاطر داشت. مختص آفتاب پرتویی بود و بس.  

 رو به فایدر گفت: اجازه هست به شما ملحق بشم؟ 

فایدر سری تکان داد و از گارسون خواست صندلی به میز اضافه کند. صندلی با  

دلی می نشست اشاره اش کنار صندلی آفتاب پرتویی قرار گرفت. پرتویی روی صن

که پا پیش گذاشت. صندلی را به جلو هل داد و با تشکر پرتویی لبخندی زد و  

 کنارش نشست. فایدر گفت: فکر نمیکردم دوباره بتونم ببینمتون.

جرعه ای آب نوشید: اصال این فکر و نکنین. کافیه ازم بخواین هر وقت شما  

 بخواین پیدام میشه.  
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 و گفت: اما چیزای متفاوتی میبینم. فایدر نگاهی به پرتویی انداخت 

سری به مخالفت تکان داد: این روزها درگیر کارهای خودم بودم و به همین خاطر  

یکم حضورم کمرنگ شده. خانم پرتویی همیشه به بهترین نحو از پس کارا  

 برمیان. نیازی به حضور من نیست.  

گفت: کار جناب  فایدر چشمانش را بین هر دو حرکت داد. پرتویی با جدیت 

بازرگان تجارت زعفران هست. خیلی به پسته عالقه نشون نمیدن مگر موارد  

 خاص.

 لبخند روی لبهایش محو شد. پرتویی اولین ضربه را زده بود.  

 فایدر خندید: متوجه شدم شما بیشتر به پسته عالقه دارین. 

برمیان ترجیح   نگاهی به فایدر انداخت: وقتی میبینم خانم پرتویی از پس این کارا

 میدم من دخالت چندانی نداشته باشم.  

فایدر خیره به پرتویی گفت: حق با شماست جناب بازرگان، خانم پرتویی واقعا  

 باهوش و ذکاوت هستن. فکر نمیکردم اینقدر توی کارشون عالی باشن.  

پرتویی لبخندی زد و گارسون برای سفارش گرفتن نزدیک شد. منو را بست و با  

غذا و دور شدن گارسون گفت: تجارت پسته ی ایران گسترده هست سفارش 

جناب فایدر و من با بودن خانم پرتویی و افرادی مثل ایشون ترجیح میدم وارد این  

 معقوله ی کاری نشم. 

فایدر با تاکید گفت: با شناختی که توی این چند روز از خانم پرتویی پیدا کردم،  

 امال تمرکز دارن.  متوجه شدم ایشون روی تجارتشون ک

اینطور که مشخص بود پرتویی در زمینه ی تمدید مجدد قرارداد بدون حضور او  

هم موفق بود. چون فایدر مدام این جمله را تکرار میکرد که آفتاب پرتویی موفق  

 است و می تواند از پس تجارت بربیاید.  

 زرگان؟ فایدر با چشمان ریز شده اش پرسید: تجارت اصلی شما چیه جناب با
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نگاهی به آفتاب پرتویی انداخت: من در زمینه ی زعفران فعالیت میکنم جناب  

 فایدر. تجارت زعفران ایرانی. 

 فایدر با کنجکاوی گفت: در موردش شنیدم. چند باری مزه اش و لمس کردم.  

دست به جیب روی سینه ی کتش برد و کیف پولش را بیرون کشید و با قراردادن  

ر گفت: تجارت من در زمینه ی زعفران بسیار گسترده هست. اگه  کارتی مقابل فاید

 روزی گذرتون به مالزی افتاد باعث خوشحالیه منه مهمان من باشین.  

 فایدر نگاهش را بین هر دو چرخ داد و گفت: مگر شما ایران زندگی نمیکنید.  

م.  نفسش را رها کرد. با لبخند بزرگی گفت: نه متاسفانه، من ساکن ایران نیست

تجارت پدر و خانواده ام توی ایران هست اما من به شخصه توی مالزی زندگی 

میکنم تا بتونم بهتر روی تجارتی که به کشورهای مختلف داریم؛ کنترل داشته  

 باشم.  

فایدر سری تکان داد: که اینطور. شما چی خانم پرتویی؟ شما هم ساکن کشور  

 دیگه ای هستین؟ 

تاهی به او انداخت و گفت: من در واقع ساکن ایران  پرتویی سر برداشت. نگاه کو

هستم. اگه به ایران سفر داشته باشین افتخار پذیرایی از شما نصیبم میشه هر چند  

من فرصت زیادی پیدا نمیکنم ایران باشم. تجارت من گسترده تر از تجارت پسته  

 ارم.  هست. در واقع من سرمایه گذار هستم و هر جا سودی باشه من هم حضور د

فایدر عقب کشید. تکیه به صندلی اش دستانش را بهم کوبید: براوو... این جمله  

کامال دلنشین بود. خیلی وقت بود از تاجری این جمله رو نشنیده بودم. یه تاجر  

 موفق باید همیشه سودش و در نظر بگیره.  

گفت:   پرتویی لبخندی زد و فایدر گیالس کنار دستش را باال برد و رو به پرتویی

 برای سود بیشتر.  
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پرتویی با اکراه دست به گیالس برد. بلندش کرد و با کوبیدن به گیالس ها، آن را  

به لب برد. مزه ی شراب قرمز فوق العاده که در دهانش پیچید، از گوشه ی چشم  

به پرتویی نگاه کرد که حتی شراب را لب نزده بود. آفتاب پرتویی شراب نمی  

 نوشید؟ چرا؟! 

فایدر با خنده گیالس را روی  میز برگرداند: خوشحالم با دو جوون موفق کار  

میکنم. شما جوونا به آدم انرژی میدین وقتی با وجود اختالفهاتون سعی میکنین  

 کنار هم باشین.  

هر دو مات به فایدر نگاه کردند. فایدر خندید و ادامه داد: من هم تاجر قابلی هستم  

در ارتباطم. وقتی خانم پرتویی به تنهایی برای گرفتن نظر  و سالهاست با آدم ها 

مساعدم پا پیش گذاشت حدس زدم مشکلی با هم دارین. هر چند گویا اون چیزی  

 که فکر میکنم بیشتر به یه دعوای عشقی شباهت داره تا اختالف شغلی. 

سرش به سمت پرتویی چرخید. پرتویی سر به زیر انداخت و دست مشت شده اش  

 ر میز روی ران پایش دید.  را زی 

 دعوای عشقی؟ با لبخند مسخره ای به فایدر گفت: شما، ما رو شوکه کردین.  

 فایدر خندید و با بشقاب غذایش مشغول شد.  

بعد از پایان شام، فایدر هر دو را تنها گذاشت. برای رفتن و ماندن تردید داشت که  

اومده بودی بازی رو بازم به  آفتاب پرتویی خیره به فنجان قهوه ی مقابلش گفت: 

 نفع خودت پیش ببری؟ 

شوکه شد. انتظار نداشت آفتاب پرتویی این چنین بحث را به این سمت بکشد. اما  

 خود را نباخت و صادقانه گفت: آره. نباید این کار و میکردم؟ 

 باز هم لبهای پرتویی به لبخند باز شد.  

 ال شدی؟ سری کج کرد. خود را به سمتش کشید و گفت: خوشح

 پرتویی سر بلند کرد و گفت: آره. از اینکه االن مساوی شدیم خوشحالم. 
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متعجب ابروانش را باال کشید و پرتویی کامال به سمتش برگشت: حاال یک، یک  

 مساوی شدیم. میخوای هنوزم این بازی و ادامه بدیم.  

د میکرد  با اخم گفت: اگه من نمیومدم، احتمال اینکه فایدر اون قرارداد و تمدی

 وجود نداشت.  

پرتویی از جا برخاست. در حال مرتب کردن دامن سیاه بلند زیر زانویش گفت:  

خوب میدونی فایدر برای امضا کردن این قرارداد کامال راضی بود. حتی اگه نمی  

اومدی هم اون قرارداد امضا شده بود. پس این بازی به نفع من تموم شد و االن  

 مساوی هستیم. 

 خم غلیظ لب ورچید و گفت: حاال چرا من و داری تو خطاب میکنی؟ با همان ا

پرتویی که سر به زیر با لباسهایش درگیر بود از حرکت باز ایستاد. با لحظه ای  

مکث بخود آمد. کیف دستی روی میز را برداشت و باالخره زل زد به صورتش و  

 ب میکنن؟ با چشمکی گفت: مگه تو دعواهای عشقی دو نفر همدیگر و جمع خطا

لبهایش ناباورانه از هم جدا شد و آفتاب پرتویی تنهایش گذاشت. خیلی سریع  

بخود آمد. از جا برخاست و به دنبال پرتویی قدم برداشت و با رسیدن به یک  

 قدمی اش گفت: این بازی تموم نشده.

پرتویی روی پاشنه ی تیز کفش های پاشنه بلندش، ماهرانه چرخی زد و در حالی  

 عقب قدم برمی داشت گفت: تا سال آینده و قرارداد دوباره خدانگهدار...  که عقب

*** 

 رحمانی بلند خندید: پس اوضاع کار خیلی هم خوب پیش نمیره. 

چاپستیک توی دستش را تحت کنترل گرفت و با چشم بشقاب سفید و رنگارنگ  

  مقابلش را از نظر گذراند و در حال برداشتن سوشی خوش رنگ گفت: اینکه

 قدرت شما برای حفظ شرکت من کافی نیست... 

 سر بلند کرد و خیره به رحمانی گفت: جالبه؟
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 رحمانی بلند خندید: آره اینکه باالخره تو هم یه جایی کم آوردی جالبه.  

سوشی را توی سرکه ی برنج زد و به دهان گذاشت. در حال جویدنش فکر کرد  

فروش البوسایونگ ها در   باید از کسی کمک میگرفت. اما چه کسی؟ اوضاع

ایران خیلی خوب پیش می رفت اما برای رقابت با شرکت های صادرات و واردات  

قدرتمند ایرانی، نیاز به ایرانی های قدرتمندتری داشت تا بتواند شرکتش را حفظ  

 کند.  

 رحمانی گفت: ایران بودی االن وضع خیلی فرق میکرد.  

 تو مالزی زندگی کنم تا برگردم ایران. لب ورچید: ترجیح میدم با همین شرایط  

 رحمانی با جدیت گفت: اینقدر از ایران بیزاری؟ 

 شانه باال انداخت: ترجیح میدم فعال از فرصت ها استفاده کنم.  

رحمانی با آرامش گفت: گاهی سوپرایزم میکنی بازرگان کوچک... بعضی وقتا که  

ازت انتظار دارم عقب بکشی بلندتر می پری و بعضی وقتا که انتظار دارم بپری  

 عقب نشینی میکنی.  

 با تاکید گفت: این رفتارت من و یاد یه نفر می ندازه.  

ی لبخندی زد و در حال  سر بلند کرد و پرسشگر به رحمانی خیره شد. رحمان

درگیر شدن با سوپ دریایی گفت: حاال باید بازی اصلی و شروع کنی. تا اینجا  

خودت و نشون دادی اما برای پریدن نیاز داری به موقعیتی که، این آدما تو رو  

قبول داشته باشن. تو دنیای صادرات نمی تونی حرفی بزنی. زورت بهشون نمی  

 دشون رفتار کن.  چربه... پس باهاشون مثل خو

متفکر نگاه از رحمانی گرفت و به گلدان سفید پشت سر او دوخت. ذهنش مشغول  

شده بود و اینبار رحمانی بود که با اشتها، مشغول خوردن بود. چاپستیک بین  

انگشتانش را رها کرد و تکیه به صندلی اش پلک زد. رحمانی با نگاه کوتاهی به  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

２４２ 

شون میده قراره در آینده تا کجا بپری... این  صورتش گفت: اینکه چطوری بپری ن

 پرش می تونه سکوی پرتابت به موفقیت باشه یا درجا زدنت و یا اینکه...  

دستش از حرکت ایستاد و نفسی تازه کرد و خیره به چشمانش ادامه داد: کی  

 قراره از دور این بازی حذف بشی. 

م و ابرویی که نشان می  چینی که به پیشانی اش افتاد، رحمانی خندید و با چش

داد، سکوت کرد. قطعا قرار نبود از دور بازی حذف شود. حذف شدن در برنامه  

اش نبود، درجا زدن هم مال او نبود. عادت به درجا زدن نداشت... پس بدون  

 استثنا، بلندتر می پرید. خیلی بلندتر از چیزی که هر کسی فکر می کرد.  

به مقصد فرودگاه بین المللی هنگ کنگ برود،   وقتی از رحمانی جدا می شد تا در

 ذهنش پر بود از آنچه که باید برای این پریدن انجام می داد.  

تاکسی قرمز رنگ که در برابر فرودگاه توقف کرد، آهسته پیاده شد. کیف  

سامسونت توی دستش را محکم تر بین انگشتانش فشرد و چرخید. پشت به  

سی قرمز دست بلند کرد. روی صندلی آن که می  فرودگاه قدم برداشت و برای تاک

نشست لبخند زد. ایران و چین، با صادرات عظیم چین به ایران... مطمئنا فرصتی  

 هم برای او بود. شاید فرصتی بیش از آن چیزی که انتظار داشت.  

گوشی اش را بیرون کشید و وارد اسکایپ شد. در حال برقراری ارتباط با ادنان،  

محض پیچیدن صدای ادنان در گوشی گفت: میخوام لیست شرکت   چشم بست و به

های کوچیک چینی که با شرکتای ایرانی کار میکنن و تهیه کنی و بفرستی برام.  

 لیست تموم شرکت های وارداتی از چین به ایرانم میخوام.  

در برابر ریسپشنیست هتل که ایستاد، یک تای ابرویش را باال داد و منتظر ماند.  

ه دختر جوان، کرد و چشم دوخت به شهری که از پس درهای شیشه ای  پشت ب

قابل مشاهده بود. آدم های در حال رفت و آمد... به کسانی که قدم برمی داشتند.  

نفسش را رها کرد... زمین نمی خورد. نه تا روزی که روی صندلی ریاست 

ت می شرکت بازرگان می نشست... نباید قبل از نشستن روی آن صندلی شکس
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خورد. آن صندلی تنها با موفقیت هایش به دستش می رسید و بعد از آن پله های  

 ترقی به راحتی طی می شدند.  

دخترجوان، به انگلیسی صدایش زد. به سمت او برگشت و در حال برداشتن  

مدارک و کارت ورود به اتاق تشکری به چینی تحویل دخترجوان داد. دختر جوان  

 ندید...  با سرخوشی به رویش خ

دنیا هم باید همچون لبخند این دخترجوان به رویش می خندید. همچون صورت  

 زیبای دختر باید دنیا هم می خندید.  

خرید، آنچه در نظر داشت به نظر ساده می رسید اما چندان ساده نبود. یک هفته  

ای که در چین گذراند، جزو روزهای پر کارش به حساب می رفت. تمام زیر و بم  

ت های کوچک و خرد را بیرون کشید. وارد معامله شدن با شرکت های شرک

کوچک چندان سخت نبود. دو روز آخر را برای بستن قرارداد و کار روی  

قراردادها گذاشت. در کمتر از دو روز، توانست با دو درصد از مقدار در نظر  

د  گرفته اش برای این طرح، با نود درصد از شرکت های مورد نظرش قراردا

ببندد. شرکت های کوچک از تخفیف ای که باعث سود بیشتر می شد استقبال می  

کردند. در عین حال کار با شرکت های مطرح باعث می شد خود به خود قیمت ها  

باالتر از حد معین باشند. اما شرکت تازه تاسیس او، قیمت ها را در حد متعادل  

 پیشنهاد داده بود.  

تعداد زیاد، گرچه باعث می شد شرکت صادرات و    پشتیبانی شرکت های کوچک به

وارداتش جا پای خود را محکم کند و در بازار هم مطرح شود تا مانع از فروپاشی  

 اش باشد اما در عین حال، سبب پیدایش دشمنان ایرانی و خارجی زیادی می شد.  

اما به نظرش ارزش داشت. بعدها می توانست به دشمنان بعدی بیاندیشد. سفرش  

به چین بهترین پیروزی را به ارمغان آورده بود و خبر باال رفتن سهام جنجالی  

شرکت به گوش جهانگیر و رحمانی هم رسیده بود که به محض رسیدنش به  

مالزی، اولین پیغام را از سوی رحمانی دریافت کرده بود با محتوای: پرشت  

 شگفت زدم کرد بازرگان کوچک... 
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ورم نمیشه هنوز... فکر میکردم رسما دیگه باید ادنان، روی صندلی نشست: با

 شرکت و تعطیل کنیم. 

پشت میزش نشست و در حال بیرون کشیدن کشوی میز رو به ادنان گفت: مطمئنا  

 نمی ذاشتم این همه زحمتمون به باد بره.  

 داری خیلی سخت میگیری.    -

م میشه، باید  وقت زیادی ندارم. وقتی مدت قرارداد شرکت با شرکت آفتاب تمو  -

این شرکت جایی برای خودش باز کرده باشه تا بتونم همه چیز و انتقال بدم روی  

 این شرکت.  

 ادنان پا روی پا انداخت و گفت: از کجا می دونی بابات بعدش قبول کنه.  

 برگه ای را از کشو بیرون کشید: چاره ای جز قبول کردن نخواهد داشت. 

 اره میاد اینجا...  سوان هیلدا زنگ زده بود. د  -

لبخندی روی لبهایش نشست. از بودن سوان احساس رضایت داشت. نیاز به  

بودنش را در وجود خود به خوبی درک می کرد. خودنویس را برداشت و در حال  

امضا زدن پای برگه گفت: بگو برن فرودگاه دنبالش... بگو برای خونه هم خرید  

 کنن.  

 انگار از بودنش راضی هستی.    -

 سر برداشت و خیره به صورت ادنان گفت: داره دیر میشه.  

 ادنان از جا برخاست و با تکان سر گفت: االن میرم سراغشون رئیس.  

با بیرون رفتن ادنان، نفس آسوده ای کشید. چشم به روی برگه چرخاند... با بسته  

  شدن قراردادها، سیل عظیمی از قراردادهای جدید به سویشان روانه شده بود. 

شرکت های بزرگی هم بخاطر قیمت ها مایل به همکاری با آن ها بودند. اولین بار  

به زودی تحویل شرکت داده می شد. قرار بود شخصا به روی اولین بار نظارت  
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کند. سفر دیگری به چین داشت و قبل از این سفر نیازش را به حضور سوان  

 هیلدا احساس می کرد.  

*** 

گوشش پچ پچ کرد. سرش را کمی باال کشید و خیره به  سوان هیلدا خندید و در 

 صورت او زمزمه کرد: برنامه ی بعدیت کی هست؟

 دخترک شانه ای باال کشید: یه ماهی وقت دارم.  

سرش را روی بالشت کوبید و خیره به چشمانش گفت: پس باهام بیا چین. چند  

 روزی کار دارم. 

 ش به حرکت در آورد.  سوان هیلدا، انگشتانش را نوازش گر روی صورت

 چشم بست و سرش را به سمت آغوش او خم کرد.  

سوان، دستش را روی موهایش کشید و سرش را به سینه فشرد. همچون کودکی  

 خود را در آغوش زن ظریف کنارش جمع کرد و زمزمه زد: خوشحالم که اومدی. 

 منم خوشحالم که اینجام کمیل... دلم برات تنگ شده بود.    -

د و دستش را روی پهلوی سوان به حرکت در آورد و خود را بیشتر به  سکوت کر

آغوشش فشرد. ذهنش مشوش بود. دو روز گذشته نتوانسته بود با جهانگیر  

صحبت کند. از کیمیا و رامین هم خبری نبود. شک و دو دل بود برای تماس با  

ه ای  زهرا... باید خبری می گرفت. ذهنش ناخودآگاه به سوی قسمت آزاردهند

 کشیده می شد. 

لبهایش را بهم فشرد و سعی کرد به چیزی جز آغوش خوش عطر و بوی سوان  

فکر نکند. تن دخترک گویا عطرآگین بود. بدون استثنا، همیشه بوی گل های زیبا  

را در ذهنش تداعی می کرد. ریه هایش را دوباره از عطر تن او پر کرد و سعی  

سخش فکر نکند. فردا با زهرا تماس می  کرد به جهانگیر و تماس های بی پا

 گرفت.  
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حرکت نوازش گر انگشتان سوان هیلدا به روی موهایش و بوی خوش تنش،  

تاریکی شب کم کم باعث شد، خواب مهمان چشمانش شود. در آرامش خانه ی  

 دوست داشتنی اش در دل شهر پر از نور به خواب رفت.  

رویش نشسته بود که لبخند  برخالف دخترک توی آغوشش، در خواب زنی روب 

گیرایی به صورت داشت. زنی که گویا با نگاهش می خواست برتری اش را اثبات  

 کند.  

آفتاب پرتویی بدون هیچ کالمی تماشایش می کرد. نگاهش، انتظار را به خاطر می  

آورد. اما هیچ به زبان نمی آورد. حسی که در خواب داشت، این را تلقین می کرد  

اید زبان باز کند و حرفی بزند. اما نمی دانست دقیقا چه چیزی باید  که اوست که ب

 به زبان بیاورد!  

با تکان سرش به دو طرف، سوان هیلدا چشم گشود. به چشمان بسته اش که  

خواب بودنش را به تصویر می کشید و گویا کابوسی می دید، دستش را به شانه  

ب چشم گشود و نگاه خیره  اش رساند و فشرد. با فشرده شدن شانه اش، متعج

اش را به روبرو دوخت. پلک زد و نگاهش که به سمت صورت سوان هیلدا  

برگشت. سوان خم شد. بوسه ای بر پیشانی اش چسباند و زمزمه کرد: خواب بد  

 می دیدی.

کمی خود را باال کشید و با باال کشیده شدن، سوان هیلدا کمی فاصله گرفت و در  

 گفت: میرم برات آب بیارم.   حال پایین رفتن از تخت

سرش را تکان داد. دستانش را به صورتش کشید و چشم دوخت به پرده های  

حریر که از ال به الی خود، زیبایی شب شهر را به رخ می کشیدند. خود را به  

سمت پا تختی کشید و به دنبال گوشی موبایلش روی میز دست کشید که سوان  

به ساعت گوشی انداخت و سوان با خنده روی   هیلدا پا به اتاق گذاشت. نگاهی

 تخت پرید و لیوان آب را به سمتش گرفت: بهتری؟ 

 لبخند تشکر آمیزی تقدیم سوان هیلدا کرد: االن خیلی بهترم.  
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خم شد. لبهای نرم سوان را که لمس کرد، چشم بست و لبهایش را بهم فشرد.  

دستان سوان که به دور گردنش حلقه شد، لیوان توی دستش لرزید. سوان با  

 خنده فاصله گرفت و گفت: اول آب...  

لیوان آب را که سر می کشید، گوشی تلفنش که روی تخت رها کرده بود به صدا  

را به گوشی روی تخت دوخت. سوان روی گوشی خم شد در آمد. نگاه متعجبش 

 و در حال بلند کردن گوشی گفت: فکر کنم از طرف خانوادت باشه. 

به گوشی اسیر میان انگشتان سوان هیلدا نگاهی انداخت. دست پیش برد و در  

 حال گرفتن گوشی گفت: این وقت شب... 

گوش نزدیک کرد.    دستش را روی صفحه ی گوشی به حرکت در آورد و آن را به

 صدای لرزان زهرا در گوشی پیچید: کمیل!!!

پشت میز نشست و در حال دست کشیدن روی میز، حمیدی نزدیک شد: اینم لیست  

 قراردادهای جدید...  

 سرش را چند سانتی کج کرد و گفت: می تونی بری.  

با بیرون رفتن حمیدی، تکانی به صندلی اش داد. از بلند شد و چشم دوخت به  

صندلی بزرگ و شیک چرم مقابلش... امروز باالخره بعد از سالها توانسته بود  

روی صندلی مدیریت شرکت بازرگان بنشیند اما هرگز عالقه ای نداشت، این گونه  

 به سمت این صندلی کشیده شود. 

چشم روی هم فشرد و نفسش را با حرص بیرون فرستاد. به سمت میز قدم  

منشی را به اتاقش دعوت کرد. چشم از صندلی   برداشت. روی تلفن خم شد و 

گرفت. برگه هایی که حمیدی برایش آورده بود را برداشت و روی مبل کنار میز  

 نشست. ترجیح می داد روی صندلی مدیریت ننشیند.  
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منتظر ماند تا منشی پا به اتاق گذاشت. در حال بیرون کشیدن کتش، گفت: ترتیب  

. تاکید کنین، اطالعات مربوط به پنج سال گذشته  یه جلسه با همه ی مدیران بدین

 ی مربوط به بخش خودشونم سر جلسه همراه داشته باشن.   

 منشی با چشم کوتاهی به سمت در اتاق برگشت که گفت: خانم...  

ایستاد و به سمتش برگشت. سرش را باال گرفت و کت را روی مبل روبرو انداخت  

 ن؟!... و اینبار چشم دوخت به صورتش: اسمتو 

 منشی خیره به صورتش گفت: محمدزاده هستم.  

 سرش را کج کرد: اسم کوچیکتون... 

 با مکثی لب زد: ندا...

سری تکان داد. چشم گرفت و در حال خم شدن روی برگه ها گفت: خوبه. من  

 عادت ندارم فامیلی صدا کنم. مشکلی برات نداره میگم ندا. 

 کرد: مشکلی هست؟سکوت منشی که طوالنی شد سر بلند 

 با کج کردن سر گفت: نه.  

دوباره سر به زیر انداخت: ترتیب جلسه با مدیران و بده. برای دو ساعت دیگه...  

من امروز فرصت نکردم صبحونه بخورم. ترتیب یه صبحونه برام بده لطفا و اگه  

از یه رستوران مرتب و تمیز باشه بهتره. بعد لیست تمام کارمندامون و برام  

ار... همچین، برنامه ی یه ماه آینده ی پدرم و هم برام بیار و مهم ترین سوالی  بی

 که مطرح میشه... تا آخر هفته پدرم قرار مالقات خاصی داشت؟ 

منشی دستش را به سمت جیب مانتویش برد و دفترچه ی کوچکی را بیرون کشید  

مروز جلسه ی  و در حال قدم برداشتن به سمت او، چند برگه را ورق زد و گفت: ا

مهمی نداشتن منم لغوشون کردم همون روز... تنها جلسه ی مهمی که توی این  

هفته مونده، مربوط به شرکت آفتاب  روز هست که آقای بازرگان تاکید شدیدی  

 روش داشتن.  
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 دستش را برای گرفتن دفترچه اش دراز کرد.  

ادداشت شده اش.  ندا دفترچه را با تردید به سمتش گرفت. چشم دوخت به لیست ی 

دفترچه را دوباره به سمت ندا گرفت: خیلی خوبه. از این نظم و انضباط شما  

خوشم اومده. همینطور ادامه بدین. این جلسه هم برای چهارشنبه هست. فعال  

وقت داریم... با مدیران صحبت کنیم اطالعاتی از کار دستم بیاد بعد تصمیم  

 باشیم یا نه.  میگیریم با شرکت آفتاب جلسه ای داشته

 ندا قدمی به سمت عقب برداشت: پس من ترتیب جلسه و صبحونه رو میدم.  

تشکری کرد و بیرون رفت. با رضایت به سمت برگه های قراردادها خم شد. حرفه  

ای بود. زود اخت می شد و خود را با کار تطبیق می داد. نیازی نبود روی  

 تعویضش فکر کند. البته در حال حاضر...  

به سرعت ترتیب صبحانه و جلسه را داد. برگه های قرارداد را در کشوی میز   ندا

قرارداد و با قفل کردن کشو به سمت در اتاق راه افتاد. با بیرون رفتنش، ندا از جا  

برخاست و ایستاد. سری تکان داد و گفت: به مدیرا بگین تا یه ساعت دیگه اتاق  

 جلسه باشن.  

 ندا با تکان سر گفت: چشم.  

به سمت آسانسور قدم برداشت و در همان حال گفت: با آقای حمیدی تماس  

 بگیرین، اطالعات آخرین قرارداد و برام بفرستن. 

وارد آسانسور شد. با ورود به بخش حسابداری، یکی از پرسنل از جا برخاست و  

در برابرش با سالمی کمی خم شد. سری تکان داد و به سمت اتاق مدیریت به راه  

. با نزدیک شدن به در، چند ضربه به آن زد و در اتاق را باز کرد که با زنی  افتاد

روبرو شد که روی صندلی نشسته بود و مردی به رویش خم شده بود. نگاهش  

را از آن ها گرفت. مرد و زن به هول و وال افتاده بودند و مرد دو طرف کت خود  

مقنعه اش را مرتب   را می کشید و زن از روی صندلی برخاسته و سعی داشت

 کند.  
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با مساعد شدن اوضاع، پا به اتاق گذاشت و در را پشت سر خود بست. مرد سر  

 به زیر انداخت و گفت: آقای بازرگا... 

دستش را مقابل مرد گرفت تا وادار به سکوتش کند. به سمت میز قدم برداشت و  

و با تکیه   پشت میز مدیریت نشست. با آرامش پاهایش را کمی روی صندلی کشید

به صندلی نگاهش را به سمت زن برگرداند. رژ لبش پخش شده بود و خط  

 کمرنگی به رنگ رژ لبش به سمت چانه اش کشیده شده بود.  

 گفت: اینجا کار میکنین؟

 زن سر به زیر انداخت و به جای او، مرد گفت: نامزدم هستن...  

توجه به مرد گفت:  بدون اینکه چشم از زن بگیرد منتظر ماند و باز هم بی 

 مسئولیتتون توی شرکت چیه؟ 

بی وجهی اش به مرد که نمود پیدا کرد، زن به آرامی و با ضعیف ترین صدایی که  

 به سختی به گوش می رسید گفت: مسئول بازاریابی هستم.  

 چشم روی هم گذاشت و به سمت مرد برگشت: آقای فرخ... بشینید.  

 ت گفت: نشنیدین؟ مرد با تعجب نگاهش میکرد که با جدی

فرید فرخ با تردید روی مبل جلوی میز نشست. سرش را به سمت زن برگرداند:  

 فرمودن نامزد هستین، درسته؟

 زن به سرعت با سر تاکید کرد. چشم از زن گرفت و گفت: می تونین برین.  

زن با نگاه طوالنی به فرید فرخ، چرخید تا به سمت در اتاق قدم بردارد که به  

 دن دست زن به دستگیره ی در اتاق گفت: خانم... محض رسی

نامش را نمی دانست. تمایلی هم برای دانستنش نداشت. به محض برگشتن زن به  

 سمتش گفت: رو صورتتون رژ لب نشسته.  
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چشمان زن به سرعت گرد شد و به قرمزی گرایید. به سختی لبخندش را پنهان  

 بود گفت: می تونین برین.   کرد و رو به زن که دستش را به صورتش رسانده

به محض بیرون رفتن زن از اتاق به سمت فرید فرخ برگشت و گفت: خب جناب 

فرخ، گویا به جای آمادگی برای جلسه ی مدیریت که تا چهل و پنج دقیقه ی دیگه  

 شروع میشه وقتتون و گذاشتین روی عشق بازی تو محل کار؟!

 فقط... فرید فرخ سر به زیر انداخت و گفت: من 

بی توجه به او ادامه داد: شما یکی از حسابداران مطرح ایران به حساب میاین،  

فارغ التحصیل دانشگاه خوب... نمرات خوب و... سابقه ی شغلی خوب اما چند  

 ماه اخیر گویا همه چیز تغییر کرده.  

 فرخ متعجب گفت: منظورتون چیه؟ 

نمی خونه. دیشب داشتم  سرش را باال کشید و با آرامش گفت: حسابا با هم  

اطالعات حسابداری و مرور میکردم چند تناقض پیدا کردم. می تونه به این خاطر  

 باشه که به جای کار کردن، فکرتون دنبال عش... 

جمله اش را ادامه نداد. فرخ با خجالت گفت: من اشتباهی نکردم. همه چیز دقیق  

 بررسی شده. 

سرش را کج کرد: حساب کتابا با هم نمی خونه. تمام اطالعات یک سال گذشته رو  

جمع و جور کنید. فردا با هم مالقات داریم. می خوام کنار هم تموم اطالعات یک  

 نتیجه برسیم.  سال گذشته رو مرور کنیم و به 

فرخ متعجب و گیج نگاهش کرد. دستانش را روی میز حلقه زد و خود را جلو  

کشید: من تحقیقی کردم. مطمئنا پرونده ها مشکلی دارن و اشکالی توی سیستم به  

وجود اومده که شما قطعا اطالعی ازشون ندارین اما، این باعث شده قسمت 

بخواین چه نخواین به سمت    کوچکی از سود شرکت کم بشه. این موضوع چه

شما برمیگرده و شما رو هدف قرار میده. با توجه به کم کاری های اخیرتون هم  
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این موضوع خیلی ساده به گردن شما می افته. اما من می خوام بهتون یه فرصت  

بدم. من برای این شرکت حسابدار حرفه ای نیاز دارم چیزی که شما قبل از این  

ونین تصمیم بگیرین، یا این مشکل و به گردن بگیرین و از  اتفاقات بودین. می ت

شرکت برین یا اینکه به من کمک کنین مجرم واقعی و دستگیر کنم. در این  

 صورت می تونین به شغل فعلی و کارتون توی این شرکت ادامه بدین.  

از جا بلند شد و به سمت در اتاق قدم برداشت، در اتاق را باز کرد و زمزمه کرد:  

 یم ساعت دیگه تو اتاق جلسه منتظرتون هستم.  ن

*** 

با ورودش به خانه، سر و صداها خوابید. متعجب نگاهی به تجمع فامیل در سالن  

 پذیرایی انداخت که صدای رامین بلند شد: بیا پسر... نترس... درست اومدی.  

 مهلقا نزدیک شد و با گرفتن کیف و کتش گفت: خوش اومدی.  

ه از روی مبل بلند شد و در آغوشش کشید، ایستاد: خوبی خاله  در برابر خاله، ک

 جان؟ 

لحظه ای در آغوشش فشرد و فاصله گرفت. با پدر رامین که کنار جهانگیر  

نشسته بود خوش و بشی کرد و به سمت شوهر عمه هایش برگشت. دست کیوان  

ند زد.  و ابراهیم را فشرد و رو به دختر عمه ها که کنار هم جمع شده بودند لبخ

نسترن و نسرین در آغوشش کشیدند و نسرین قربان صدقه اش رفت: الهی  

 قربونت برم عمه... ببین چطوری شد برگشتی.  

فارغ از جمع خانوادگی که گویا قرار بود پربار تر هم شود، حال جهانگیر را  

 پرسید و کنار رامین نشست. رامین دست روی پایش گذاشت: چطور میگذره؟

 ت: وقت داری؟ با دلخوری گف

 رامین شانه ای باال کشید: برای چی!؟ 
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چشم از نگاه خیره ی کیمیا گرفت و گفت: می خوام برای سوان ویزا بگیرم.  

 اینطوری نمی تونم زیاد ببینمش. 

 رامین متعجب خم شد و سرش را به سمت او برگرداند: می خوای عقدش کنی؟ 

 رفی زدم؟ چینی به پیشانی انداخت و با اخم گفت: کی همچین ح

 خب جور دیگه ای هم میشه ویزا گرفت برای یه مانکن؟!   -

 با خشم گفت: الزم نکرده من و ببین رو دیوار کی یادگاری مینویسم.

با ورود خانواده ی منوچهر بازرگان، همه از جا برخاستند. منوچهر به سرعت در  

که؟! یه  آغوشش کشید و گفت: کجایی پسر... کم پیدا شدی!؟ رفتی حاجی حاجی م

 زنگی چیزی.  

به سختی لبخندی زد و کمی فاصله گرفت. منوچهر کنار برادر بزرگتر خود نشست  

 و گفت: شرمنده داداش... االن خوبی؟ این گل پسر و دیدم کال یادم رفت.  

 جهانگیر خندید و گفت: یه دفعه ای کشوندمش اینجا.  

داد که ناهید در  سر به زیر انداخته و به مسخره بازی های رامین گوش می 

برابرش ایستاد. به سرعت برخاست و ناهید با مهربانی گفت: خوش اومدی کمیل  

 خان.  

 با مکثی زمزمه کرد: ممنون زن عمو. 

سارا با لبخند مهربانی همچون مادرش، در برابرش ایستاد و دستش را به سمتش  

تاه  دراز کرد. به خانم مهندس همیشه موفق فامیل چشم دوخت و دستش را کو

 فشرد.  

رامین کمی خم شد و سارا با احوال پرسی از آنها کمی دور شد و روی مبلی  

 نشست. 

 مهسا هیجان زده روبرویش ایستاد: باورم نمیشه برگشتی. 
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 دستش را پیش برد. گونه ی مهسا را گرفت و کشید: زشته... یکم بزرگ شو. 

 اوضاع خوبه؟!مهسا سرش را جلو آورد و آرامتر پرسید: اون طرفا 

خندید و سری به طرفین تکان داد. مهسا کنار خواهرش جا گرفت. صدای بلند  

فریاد مانند سروین و مینو که از طبقه ی باال به گوش رسید، مهسا از جا بلند  

 شد: برم ببینم باال چه خبره.  

با دور شدن مهسا، مریم کنار سارا نشست. نگاهش را کوتاه به آنها دوخت و  

به سمت رامین برگشت. رامین آهسته گفت: میگم این دختر عموتم خوب  دوباره 

 تیکه ایه ها... نمی خوای بیخیال سوان بشی و به این فکر کنی؟!

با خشم نگاهش را به رامین دوخت. رامین دستانش را باال برد و بلند خندید:  

 شوخی کردم. چرا خشن میشی...  

سرش را کج تر کرد: میگم مینا نیست.  کیمیا هم کنار مریم و سارا نشست. رامین  

 کجاست؟

با تمسخر گفت: من تازه رسیدم. چه میدونم کجاست. البد شوهرش دادن. از عمه  

 نسترن بعید نیست.  

رامین نچی کرد: نه شوهرش ندادن. آمارش و دارم. اگه شوهرش میدادن االن  

 مامان با دمپایی افتاده بود دنبال من که چرا زن نمیگیری.  

 د و جهانگیر گفت: کمیل اوضاع شرکت چطوره؟ خندی

تکیه اش را به مبل داد و با لبخندی که سعی داشت روی صورتش حفظ کند گفت:  

 نگران نباش... بهتره به فکر سالمتیت باشی. همه چیز عالیه. 

جهانگیر با ناراحتی گفت: آخر هفته با آفتاب جلسه داشتم. میخواستم بار سال  

 جدید و افزایش بدم.  

 پا روی پا انداخت: بهش رسیدگی میکنم.  
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منوچهر دست روی شانه ی برادر گذاشت: نگران نباش داداش... پسر بزرگ  

کردی برای چی؟ همش و خودش انجام میده. تازه کارای شرکت منم هست دستش 

 و می بوسه... باید کم کم یاد بگیره.  

تونم از پس شرکت  مهسا از همان باال داد زد: بابا، پس من چیم!؟ خودم می 

 بربیام. 

با اشاره ی زهرا، از فاصله ی دور متعجب چشم از منوچهر گرفت. زهرا با دست 

 اشاره زد به طرفش برود.  

 از جا بلند که شد، نسترن گفت: کجا کمیل؟ 

 سرش را تکان داد: االن میام عمه.  

فاصله گرفت و به سمت زهرا رفت. به محض نزدیک شدن به زهرا، متعجب  

 د: چیزی شده؟ پرسی

زهرا نگاهی به مهمانان انداخت و گفت: این عمو منوچهرت باز بابات و گیر  

 انداخته داره بحث کاری میکنه. دکتر گفته باید از استرس دور باشه. 

 کالفه دستی بین موهایش کشید و گفت: خیلی خب... یه فکری براش میکنم.  

چرخید تا دوباره به سمت رامین برود که زنگ در به صدا در آمد. زهرا در مسیر  

مخالفش حرکت کرد. سر و صداها از طبقه ی باال قطع نمی شد. نزدیک به کیمیا  

 گفت: یه سر به باال بزن کیمیا، چه خبره اینقدر سر و صداست. 

 کیمیا برخاست و از پله ها باال رفت.  

 به منوچهر گفت: عمو جان، امشب کار و تعطیل کنیم.   کنار رامین نشست و رو

منوچهر نگاهش کرد و با اکراه پذیرفت که رامین هم برخاست. در حال صحبت با  

منوچهر، با نگاهش رامین را دنبال کرد که از پله ها باال می رفت. نگاه نگرانش  

 را به طبقه ی باال دوخت که صدای تعارفاتی حواسش را جمع کرد.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

２５６ 

به همراه کسی پا به پذیرایی گذاشت. همه با دیدن کسی که همراه زهرا بود   زهرا

از جا برخاستند. مهلقا گل ها را از دست مهمان بیرون کشید. نگاه متعجبش را به  

 آفتاب پرتویی دوخته بود که زهرا گفت: بفرمایید...  

 آفتاب به سمتش برگشت: انگار بد موقع مزاحم شدند.  

 صدای بلند و گیرای جهانگیر بلند شد: بیا دخترم. خوش اومدی... مزاحم چیه.  

متعجب به آفتاب نگاه میکرد که آفتاب جلو آمد. سالمی داد و در برابر جهانگیر  

 ایستاد: وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم.  

جهانگیر خندید: برای مردن یه پیرمرد، چندان دیر نیست که بخوای ابراز ناراحتی  

 نی.  ک

آفتاب با صورت در هم لب ورچید: پس با این حساب، میگین نباید به بیشتر از  

 شصت فکر کنم نه!؟ 

جهانگیر بلند خندید و منوچهر و بقیه ی مردان هم همینطور... زهرا نگاهی به  

 جمع انداخت و گفت: بفرمایید بشینید.  

 جهانگیر به کنارش اشاره زد: بشین دخترم.  

ار او جا گرفت. جهانگیر، دستش را به سمت منوچهر گرفت:  نگاهی انداخت و کن

 برادرم منوچهر... 

به سمت نسترن نشانه رفت: خواهر بزرگم، نسترن نسرین هم از هممون  

 کوچیکتره.  

 آفتاب تکانی خورد و سری خم کرد.  

جهانگیر با معرفی ابراهیم همسر نسترن و همین طور کیوان همسر نسرین و  

 ع، باالخره به سمت او نشانه رفت: پسرمم که یادت هست.دختران حاضر در جم 
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سرش را به سمت آفتاب برمی گرداند که دستی روی دستش نشست و صدای  

آفتاب با کمی ته مایه ی طنز گفت: مگه میشه فراموش کنم؟ محبتشون و هرگز  

 فراموش نمیکنم.  

ر در آمده  نگاهش را از دست آفتاب که با الک بنفش مات، بسیار زیبا به تصوی

بود گرفت و سر برداشت که با نگاه متعجب همه به سمت دستانشان روبرو شد.  

دستش را معذب از زیر دست آفتاب بیرون کشید و زمزمه کرد: داری چیکار  

 میکنی؟!

این را آنقدر آرام گفت که فقط خودش و آفتاب بشنوند. آفتاب متعجب به سمتش  

 برگشت و گفت: چی؟ 

یره ی ناهید دوخت و با فشردن دندان هایش روی هم  نگاهش را به صورت خ

 گفت: خانم پرتویی مزاح می فرماین.  

جهانگیر خندید: ولش کن این پسر و... اوضاع کاری چطوره!؟ زحمت شده برات  

 اینجا اومدن.  

آفتاب پرتویی با رویی گشاده گفت: چند ساعتی میشه رسیدم ایران، وقتی مطلع  

 شحالم حالتون خوبه.  شدم واقعا ناراحت شدم. خو

نگاهش را به سمت زهرا که روبرویش نشسته بود دوخت و گفت: از شما هم 

معذرت میخوام خانم بازرگان، من نباید اینجا می بودم اما آقای بازرگان برای من  

 جای پدرم هستن.  

زهرا با مهربانی گفت: خیلی خوش اومدی. اتفاقا خوشحال شدیم هممون.  

 ران کرد.  جهانگیر هممون و نگ

آفتاب زیر چشمی نگاهش کرد و نگاهش را دوخت به جهانگیر: امیدوارم زودتر  

 حالتون خوب بشه و برگردین سرکار. 
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جهانگیر خندید. نگاهش را به او دوخت و گفت: از این به بعد قراره کمیل همه 

 چیز و بدست بگیره. من از کار کنار کشیدم.  

هانگیر که هنوز خیره تماشایش میکرد نگاه آفتاب به سمتش برگشت. چشم از ج 

 گرفت و با نگاه خیره به آفتاب گفت: خانم پرتویی، شما نظرتون چیه؟ 

 پرتویی سری کج کرد و شانه ای باال کشید. باز هم همان لبخند روی لبهایش...  

منوچهر روی صندلی جا به جا شد: خانم پرتویی... دیدار شما اینجا غافلگیرمون  

 شما اینقدر هم ساده نیست. کرد. مالقات با 

 آفتاب سری به تواضع خم کرد: باعث افتخارمه دیدار با شما آقای بازرگان.  

 ناهید با کنجکاوی پرسید: شما مشغول چه کاری هستین؟ 

 آفتاب سر به زیر انداخت: یه شرکت کوچیک داریم در زمینه ی سرمایه گذاری.  

صدر بهترین های ایران می   به خنده افتاد. کوچک... اگر شرکت آفتاب که در

ایستاد کوچک بود که باید اسم شرکت های کوچک را از جدول حذف میکردند. با  

 همان خنده گفت: در حق خودتون کم لطفی میکنین خانم پرتویی... 

کیمیا همراه رامین از پله ها پایین آمد. با دیدن پرتویی هر دو ایستادند. نگاهش را  

فت: خواهرم و پسر خاله عزیزم. کیمیا و رامین  به رامین و کیمیا دوخت و گ 

 عزیز.  

آفتاب از جا بلند شد. کیمیا و رامین نزدیک شدند. کیمیا در حال فشردن دست 

 پرتویی لبخندی زد: خوش اومدین.  

 پرتویی سری تکان داد: متاسفم بد موقع مزاحم شدم.  

 رامین خندید: اختیار دارین خانم پرتویی... چشممون روشن شد...  

 به سمت جمع برگشت و گفت: اینطور نیست؟ 
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همه با خنده تایید کردند. خاله زهره با خنده گفت: رامین یکم شوخه. امیدوارم  

 ناراحت نشین.  

سری آفتاب پرتویی به طرفین حرکت کرد و با لبخندی به سمت جهانگیر برگشت:  

 ازه بدین من مرخص میشم.  اج

جهانگیر اخمی به پیشانی نشاند: چرا به این زودی؟ تازه اومدی. شامم مهمون ما  

 باش. 

آفتاب، با تواضع لبخند زد: قرار شام دارم. متاسفانه، فرصتی نیست اما نمی  

تونستم خدمتتون نرسم. برای همین یکم کوتاهه... انشاا... در فرصت مناسبی یه  

 ترتیب میدیم.  قرار مالقات  

جهانگیر با اکراه و جدیت پذیرفت و به سمتش اشاره زد به دنبال پرتویی برود.  

پرتویی بعد از خداحافظی از جمع، به سمت در به راه افتاد. به دنبالش قدم  

برداشت. از ساختمان که خارج شدند، پرتویی به سمتش برگشت. موهای خرمایی  

: گویا از این به بعد بیشتر قراره مالقات اش را زیر شالش فرستاد و زمزمه کرد

 داشته باشیم.  

 دستانش را در جیب شلوارش فرستاد و گفت: حتما همینطوره. 

آفتاب پرتویی قدمی برداشت که با صدایش متوقف شد: پس واقعا با پدرم ارتباط  

 خوبی دارین.  

ایستاد و زل زد به صورتش: همینطوره. اما مطمئنا ارتباط ما مربوط به شما  

 نیست.  

 فکش منقبض شد: ارتباطتون، مثل ارتباطیه که با آقای رحمانی دارین؟ 

پرتویی مکثی کرد. لحظه ای خیره به صورتش ماند اما خیلی سریع به خود آمد.  

من با آقای رحمانی تعریف  لبخندی روی لب نشاند و خود را جلو کشید: رابطه ی 

 نشده هست. 
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چرخید و با قدم های سریعی به سمت ماشین و راننده هایش راه افتاد. یکی از  

مردانی که قبال هم همراه او دیده بود، در ماشین را باز کرد و با جا گرفتن آفتاب،  

خود نیز روی صندلی کمک راننده نشست. تا حرکت ماشین منتظر ماند. به محض  

 ش به سمت ساختمان با زهرا روبرو شد. زهرا دست به سینه گفت: خب؟ برگشت

 متعجب نگاهش را به چشمان زهرا دوخت: خب چی؟ 

 این دختره کی بود؟ چه رابطه ای باهاش داری.     -

 ناباورانه گفت: مامان... از شما بعیده.  

وقتی اومده تو خونه ی من و جلوی این همه آدم دستت و میگیره یعنی یه    -

 چیزی هست.  

قدمی برداشت در حال گذشتن از کنار زهرا پاسخ داد: شاید بهتر باشه از شوهرت  

 بپرسی کیه، اون گویا بهتر میشناسدش... چون من چند ماهی میشه ندیدمش.  

 زهرا با حرص گفت: من به شوهرم باور دارم ولی به پسرش نه.  

. زهرا با چشم غره گفت:  بهت زده زل زد به زهرا و چند لحظه بعد به خنده افتاد

 بیا برو تو، االن عمت اینا منتظر بهونه ان.  

پا به ساختمان گذاشت و زهرا هم به دنبالش قدم برداشت. جمع پر سر و صدا  

بود، گویا بحثشان سنگین و پر از حرف بود. با نزدیک شدنش به رامین، کیمیا  

 گفت: خوشبحالش... کاش من جاش بودم.  

 تو االنشم عالی هستی.  رامین آهسته گفت: 

کنار رامین نشست و در حالی که شنیده بود، خود را به نشنیدن زد و گفت: چی  

 گفتی؟ 

 رامین به سرعت نگاهش را از کیمیا گرفت: هیچی نگفتم.  
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گوشه ی لبش باال رفت و لب بهم فشرد تا خنده اش را پنهان کند. منوچهر گفت:  

رین داره. می دونی خود ما چقدر سگ دو  زن بودن و اینقدر موفق بودن، واقعا آف

 میزنیم، که یه قرار مالقات باهاش ردیف کنیم؟!

 ناهید با دلخوری گفت: ما هم کم کسی نیستیم.  

 لبخندی به لب آورد و آهسته گفت: با زن عمو موافقم.  

جهانگیر خونسرد پاسخ داد: درسته اما االن به عنوان یه زن با این سن واقعا  

 موفقه. من تحسینش میکنم.  

 سارا دستانش را روی زانوانش در هم گره زد: عمو، مگه ما موفق نیستیم؟ 

 جهانگیر نگاه مهربانش را به او دوخت: شما که گل دختر خودمی.  

یپ و قیافش می خورد از اوناییه که  نسرین نچی کرد: من ازش خوشم نیومد. ت 

 اصل و اصول و رعایت نمیکنه.  

پلک زد. نگاهش را دوخت به صورت عمه ی بزرگترش... رامین اما با شوخی و  

 خنده گفت: االن دیگه کی اصل و اصول رعایت میکنه عمه خانم؟

*** 

روی صندلی سفید نشست و دستانش را روی پیشخوان قرارداد. رامین، مقواها  

ا روی میز ریخته و مشغول ور رفتن با آن ها بود. سرش را کمی به سمت شانه ر

 کج کرد: اینا رو میخوای چیکار کنی؟ 

 رامین در حال برش زدن گفت: می خوام برای تو خونه زندگی بسازم.  

 مشکلت با کیمیا چیه؟   -

به  نگاهش را دزدید و با مکث طوالنی سر برداشت: باز برگشتی گیر دادی به ما؟ 

 جون تو نه جون خودم، مشکلی نداریم. شاد و سرخوش داریم زندگی میکنیم.  
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نگاهش را با خیرگی به صورت رامین دوخت و گفت: می دونم کیمیا رو دوست  

 داری.  

رامین به سمتش برگشت. قیچی را روی میز انداخت و دست به کمر زد: خسته  

 حرف زدیم کمیل... نباشی. چیز بسیار جدیدی کشف کردی. قبال در موردش 

 می خوام با کیمیا در موردت صحبت کنم.    -

رامین با خشم، به سمتش خم شد: میشه در مورد ما، یکم فاصله بگیری؟! نخوا  

 آدم خوبه باشی. ما اینطوری خوبیم.  

 کیمیا خوب نیست. تو هم نیستی.    -

بچسب  قدمی به سمتش آمد و کامال رخ به رخش ایستاد: خودت و قاطی ما نکن.  

 به کارت، شرکتت و نگه دار.  

تویی که پات از تو خونه ی ما بیرون نمی رفت االن تا من نباشم اون طرفا    -

پیدات نمیشه. کیمیایی که از بغلت تکون نمی خورد االن به زور سالمت میده! باز 

 میگی به من ربطی نداره.  

گفت: آره داداش  رامین دستش را به شانه اش رساند و در حال فشردنش با جدیت 

 ربطی به تو نداره.  

چشم بست و نفسش را رها کرد. می خواست چیزی بگوید که رامین ادامه داد:  

مگه من از تو می پرسم صنمت با اون خورشید خانم چیه که جلوی کل خاندان  

 دستت و میگیره!؟ 

با خشم چشم بست. دستش را مشت کرد و روی میز کوبید و در حال دور شدن  

 ادم نبود، هر وقت منافع خودت بیاد وسط رفاقت و میندازی دور... غرید: ی

خشمگین بود. دلخور بود... اما بیش از همه چیز از خود ناراحت بود که به رامین  

چنین فرصتی داده بود تا چنین چیزی را بیان کند. در عین حال از آفتاب پرتویی  
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کرده بود. دندان هایش   هم خشمگین بود که در برابر جمع خانوادگی او را کوچک

 را روی هم سایید و در برابر نقی ایستاد: میریم شرکت. 

نقی که در را برایش باز کرد، سری تکان داد و اشاره زد پشت فرمان بنشیند. دو  

طرف کتش را کشید و روی صندل های چرم بنز جا گرفت. دو روز دیگر با آفتاب  

فزایش محصول امسال را که  پرتویی جلسه داشت و عالقه ای نداشت میزان ا

پدرش در نظر داشت، به دست آفتاب پرتویی بسپارد. ترجیح می داد خود برای  

 اینکار اقدام کند.  

به محض پیاده شدن از ماشین و پا گذاشتنش به آسانسور، تصمیمش را گرفت.  

مطمئنا این بهترین تصمیم بود. از مقابل ندا که می گذشت گفت: جلسه با شرکت  

 لغو کن.   آفتاب و 

 ندا متعجب نگاهش کرد.  

 پا به اتاقش گذاشت و ندا به دنبالش آمد: آقای بازرگان خیلی روش تاکید داشتن. 

نیازی بهش نداریم. خودم با آقای بازرگان صحبت میکنم. نیازی نیست با    -

 شرکت آفتاب وارد معامله بشیم.

 ندا با اکراه سری کج کرد.  

 بگو بیاد. ادامه داد: به فرید فرخ 

چشم. از طرف آقای رحمانی تماس گرفته بودن. گفتن فردا میرسن ایران و     -

 درخواست مالقات کردن.

پشت میزش نشست و در حال بیرون کشیدن لپ تاپ از کشوی میز گفت: توی یه  

رستوران خیلی شیک و مرتب جا رزرو کن، ترجیحا آروم باشه و بی سر و  

 م اطالع بده لطفا برای فردا شب.  صدا... به منشی جناب رحمانی ه

 پلک زد و سری تکان داد: چشم.  
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 سر برداشت: مشکل دیگه ای هست؟ 

 آقای جعفرنژاد میخوان ببینتتون.   -

چینی به پیشانی انداخت. سعی داشت بیاد بیاورد جعفرنژاد کیست. ناگهان گویا  

مالقات  چیزی به ذهنش رسیده باشد دستش را تکان داد: مشکلی نیست. یه قرار 

 باهاشون هماهنگ کنین برای امروز... 

ندا باالخره تنهایش گذاشت. با بیرون رفتن ندا، صفحه ی بورس را باز کرد. نام  

شرکت آفتاب در سومین رده قرار داشت. به دنبال نام شرکت بازرگان چرخی در  

صفحه زد. وضعیت بازار و شاخص کل را هم بررسی کرد در حال یادداشت 

د که چند ضربه به در خورد. فرید فرخ با سالمی پا به اتاق گذاشت و  اطالعات بو

 در را پشت سر خود بست.  

از جا بلند شد. کت را از تن بیرون کشید و در حال نشستن روی مبل گفت: خب؟  

 امروز قراره به کجا برسیم؟ 

اطالعات خریدهای جدید و بررسی کردم. چیز خاصی به چشم نمی خوره. یعنی     -

اطالعات و جناب بازرگان بررسی می کردن برای همین مشکلی توی خریدها تمام 

 وجود نداره.  

باید بیشتر دقت کنیم. کل اطالعات خریدها رو دوباره بررسی میکنیم با میزان    -

موجودی انبارها و باری که تحویل کارخونه داده میشه. باید ورودی و خروجی  

 کارخونه رو هم بررسی کنیم. 

تی مبل تکیه زد و خودکار را بین انگشتانش تکان داد: من به کارخونه  فرید به پش

 دسترسی ندارم. اجازه نمیدن اطالعاتش و کامل بگیرم. 

ترتیبش و میدم. یه وقتم با خانم محمدزاده هماهنگ کن، بریم کارخونه با هم...    -

 اینطوری کل اطالعاتی که میخوای و برمی داری. 
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کتاب شد، از جا برخاست. به سمت میز قدم   فرید فرخ که مشغول حساب و

 برداشت و گفت: به نظرت توی کدوم قسمت مشکل هست؟

فرید متعجب چشم از برگه های مقابلش گرفت، اما با مکثی پاسخ داد: به نظرم تو  

 قسمت فروش... 

 کار کی می تونه باشه؟  -

 این و نمی دونم. من خیلی نمی شناسمشون.     -

ی به صندلی داد: باید هر چه سریعتر پیداش کنیم. اصال  پشت میزش نشست و تاب

 دوست ندارم توی کارم مشکلی باشه.

هر چند گفته بود باید پیدا شود، اما اطمینان زیادی نداشت این اختالس تنها به  

یک نفر محدود شود. با توجه به لیست حساب و کتابهایی که بیرون می آمد،  

مطمئنا دو یا سه نفر در این کار دست مشخص بود کار بیش از یک نفر است.  

داشتند. نگاهش را به انگشتان دستش دوخت... باید جلوی اختالس را می گرفت.  

 اما چگونگی اش را هنوز نمی دانست.

با دیدن رحمانی از جا بلند شد. رحمانی به سمتش قدم برداشت و آغوشش را  

 برایش گشود: دیدنت توی این کشور، مثل آرزو بود برام.  

 خندید: خسته نباشید. 

 ممنونم بازرگان کوچک...    -

 اشاره ای به صندلی زد: بفرمایید. 

رحمانی کتش را از تن کند و در حال انداختن روی صندلی گفت: امشب دلم 

 میخواد باهات حرف بزنم.  

دو طرف کتش را گرفت و در حال نشستن روی صندلی گفت: در مورد چی قراره  

 صحبت کنیم؟ 
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د تجارت جدید نظرت چیه؟ حاال که شرکت بازرگان و گرفتی دستت دلت در مور  -

 نمی خواد یه تجارت پر سود راه بندازیم؟ 

صورتش حالت جدی به خود گرفت و ابروانش را باال انداخت: اگه سود خوبی  

 برای من داشته باشه چرا که نه؟ 

بودند،   رحمانی بلند خندید. زن و مردی که در پشت میزی گوشه ی سالن نشسته

به سمتشان برگشتند و کوتاه نگاهشان کردند. رحمانی دستش را پشت سرش برد.  

موهای جمع شده ی پشت سرش را مرتب کرد: تو اصل مهم تجارت و خوب بلدی.  

 اول سود... 

اشاره ای به گارسون زد تا برای گرفتن سفارشات نزدیک شود. رحمانی سری کج  

 نقشه ای برای شرکتت داری؟ کرد: حاال که برگشتی ایران چه 

شرکت من جدا از شرکت بازرگان نیست. قطعا دلم می خواد بیشتر پیشرفت کنم    -

 اما در حال حاضر، فعال کاری نمی کنم.  

 رحمانی دستانش را روی میز کشید: چرا فعال دوست نداری کاری بکنی؟ 

فعال اجازه  فعال پدرم مالک اصلیه شرکته... شرایط جسمی پدر و شرایط شرکت   -

 ی بازی نمیده. قبل از هر چیزی باید به شرایط مسلط بشم.  

 می خوای تا اجازه گرفتن از جهانگیر دست نگه داری؟   -

نگاهش را به صورت رحمانی دوخت. افکار رحمانی را دوست داشت... از تجارت  

با او لذت می برد. از هم صحبتی بیشتر... رحمانی برایش حکم پدر آرزوهایش را  

داشت. تشویقش می کرد. تحسینش می کرد و در پایان راه های بهتری پیش  

رویش می گذاشت اما، هر چه بود او رحمانی بود. مردی که ممکن بود روزی  

 دشمن باشد. نمی توانست انکار کند فرزند جهانگیر بازرگان است نه رحمانی...  

به لباس های  گارسون منوها را روی میز گذاشت و خوش آمد گفت. نگاهش را 

تمیز و مرتب مرد جوان و خوش چهره دوخت و تشکری کرد. با دور شدن مرد،  
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منو را به سمت رحمانی گرفت. رحمانی دستش را روی منو گذاشت و کمی پسش  

زد: بعد از یه هفته چرخ زدن تو کشورای مختلف، دلم غذای ایرانی میخواد. کباب  

 برگ گوساله های اینجا حرف نداره.  

 خندید: مطمئنم کل رستورانای تهران و میشناسین نه؟ آهسته 

 دست رحمانی باال آمد: شک نکن. بهترین چیز توی زندگی خوردنه.

 منو را باز کرد. نگاهی به پیش غذاها انداخت و گفت: ناچو چطوره؟ 

دور این خارجیا رو خط بکش جوون. برگشتی ایران، ایرانی زندگی کن. من    -

 دم.  میرزاقاسمی و ترجیح می

 خندید: فعال وقت میبره تا با غذاهای ایرانی کنار بیام.  

 رحمانی با کنایه گفت: شاید هم تمایلی برای کنار اومدن نداری. 

 چشمانش را ریز کرد و ادامه داد: دل بستگی که اون ور جا گذاشتی مانع میشه؟ 

دی زد.  در لیست ساالدها، ساالد سزار را که به زبان آورد، رحمانی هم مهر تایی

عجیب بود که به دنبال ساالد ایرانی نمی گشت. همانطور که چشمش را به سمت 

منوی غذاهای دیگر می چرخاند پاسخ داد: مطمئنا جایی که هست فرصتی برای  

 زندگی من نیست.  

 پس دل بستگی هست اما نه اونقدری که پابند اون ورت کنه.  -

جاییه که سود بیشتری نصیبم   منو را بست و روی میز گذاشت: پایبندی من به

 بشه.

 رحمانی میان خنده گفت: دختر بدشانسیه...  

گارسون نزدیک شد. بشقاب مخصوص آسیایی را هم به عنوان غذای اصلی به  

بقیه ی سفارشات افزود و منو را به سمت گارسون گرفت. رحمانی پرسید:  

 زیباست؟
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دست به جیب روی سینه ی کتش برد. وارد گالری شد و تصاویری از سوان هیلدا  

را مقابل رحمانی روی میز گذاشت. رحمانی سری خم کرد. نگاهش را دقیق روی  

تصاویر حرکت داد و گوشی را روی میز به سمتش هل داد: زیباست... همینطور  

 شیک... فکر می کردم، زن های مقاوم مورد عالقت باشن.  

 قدرتمنده!   -

 و با لبخندی افزود: همینطور دوست داشتنی.

 پس بخاطر همینه تمایلی به ایران موندن نداری.   -

 نه. فعال هستم تا حال پدر خوب بشه. ایران میمونم و کارها رو دست میگیرم.    -

رحمانی دستانش را بهم گره زد: بگذریم بازرگان جوان... برای شرکتت پیشنهاد  

 کاری دارم.  

پلک زد. کنجکاو شده بود. خود را کمی جلو کشید و منتظر ماند. گارسون نزدیک  

شد. ساالدها و پیش غذاها را روی میز چید. رحمانی سرش را کمی خم کرد و در  

 حال بو کشیدن میرزاقاسمی گفت: هیچی بوی غذای ایرانی نمیشه.

 لبخندی زد: توی خونه نمی خورین؟ 

 خیلی خونه غذا نمیخورم. تنهایی غذا نمی چسبه...   -

لبخند روی لبهایش محو شد. می خواست بیشتر بپرسد اما حرفی نزد. رحمانی  

سر برداشت: بگذریم. این روزا آوازه ی شرکت صادرات واردات حسابی تو بازار  

 پیچیده...  

لبخند رضایتمندی تحویل رحمانی داد و رحمانی گفت: می خوام یه سری از کارا  

وجود شرکت بازرگان وقتی برای   رو بسپارم دست شرکتت... اما نمی دونم با 

 شرکت خودت خواهی داشت یا نه؟ 

 چنگال را برداشت: چیزی باعث نمیشه من از وظایفم عقب بمونم.
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 پس شروع کنیم. کی بهتر از تو...    -

راضی بود. وجود رحمانی برای شرکتش به عنوان یک مشتری، یک قدم بزرگ  

جای پای شرکت را محکم کند.  در پیشرفت کارهایشان بود. همینطور می توانست  

با وجود شرکت عظیم رحمانی و شرکت بازرگان، مشتری بیشتری نیاز نداشت.  

همینقدر که کار شرکت راه بیفتد و همینطور درآمد شرکت هم تضمین شود برایش  

کفایت میکرد. در حال حاضر ترجیح می داد باز شرکت بازرگان را گسترده تر کند.  

که در مالزی پیاده کرده بود را در کشورهای همسایه  میخواست روش بازاریابی

هم پیاده کند. فروش بیشتر زعفران، معرفی گسترده ی زعفران باعث فروش  

 بیشتر و گسترش کار می شد.  

 رحمانی خندید: به چی فکر میکنی؟ 

 به سود...   -

*** 

دستش را روی دسته ی صندلی قرار داد و خود را عقب تر کشید. سوان هیلدا  

وشی را روی میز تنظیم کرد و در حال دست بردن به سمت گوشواره هایش  گ

گفت: دلم برات تنگ شده، اما اومدن به ایران سخت تر از اون چیزیه که فکر  

 میکردم. 

 می سپارم وکیلم پیگیری کنه.    -

 سوان هیلدا خم شد در برابر گوشی و لب ورچید: میخوام بیام دبی... بیا ببینمت. 

ا به لبش رساند و روی آن ها کشید: فکر خوبیه. هماهنگ کنیم.  انگشتانش ر 

 ببینمت.  

دستان سوان هیلدا که به دکمه های پیراهنش رسید، پلک زد: می سپارم وکیلم  

دنبال کارها رو بگیره. اوضاع کاری اینجا خوب نیست. باید به یه سری مسائل  

 رسیدگی کنم. 
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را!؟ صنعت مد توی کشور شما  مالزی بودی راحت تر بودیم. ایران... چ  -

 پیشرفتی نداره. 

نگاهش را روی تن او که روی مانیتور لپ تاپ به نمایش در آمده بود چرخاند و  

 بی توجه به بحثی که سوان هیلدا راه انداخته بود گفت: می خوام بغلت کنم. 

اخم های سوان هیلدا، خیلی سریع جای خود را به لبخند شادی دادند. دخترک  

 مقابل دهانش گرفت و همراه با چشمکی بوسه ای برایش فرستاد.  دستش را

نگاهش به حرکت دست سوان هیلدا بود که در اتاقش باز شد و صدای زهرا به  

 گوشش رسید: کمیل...

به سرعت از جا پرید، دستش را به لپ تاپ رساند و صفحه ی آن را پایین کشید  

 و غرید: مامان!

به لپ تاپ رساند و صفحه ی آن را پایین کشید  به سرعت از جا پرید، دستش را 

 و غرید: مامان!

 زهرا در را پشت سرش بست و متعجب گفت: چی شد؟ 

 چرخی به صندلی اش داد: میشه قبل از اومدن در بزنین؟ 

 در زدم. اونقدر مشغول بودی نشنیدی. اتفاقی حاال افتاده؟   -

 داد: چیزی شده؟ نمی خواست توضیح بیشتری دهد. سرش را به طرفین تکان 

زهرا خیلی عادت نداشت بخواهد با او صحبت کند. قبل از رفتنش که روال کار بر  

این بود که هر وقت زهرا به دنبال چیزی بود به سراغش می آمد. فکر نمیکرد با  

وجود داری ها این روال تغییر کرده باشد. سرش را کمی خم کرد و منتظر به  

   زهرایی که روی مبل نشست دوخت.

زهرا دستانش را روی دامن زیر زانویش قرارداد: می خوام در مورد سارا  

 صحبت کنیم. 
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 متعجب گفت: سارا!؟ 

حال جهانگیر خوب نیست. دلم نمیخواد آرزو به دل باشه. میخوام توی عروسی     -

تو سر پا باشه. کی از سارا بهتر؟ دختر خوبیه... شرایطشم عالیه. روی غریبه که  

کردی. االنم یه سال بیشتر شده... فکرنکنم دیگه بهونه ای  دست گذاشتیم رد 

داشته باشی که بخوای از زیرش در بری. میخوام با زن عموت صحبت کنم و  

 ببینم اونا نظرشون چیه.  

سارا! زهرا هنوز بیخیال نشده بود. دستی به پیشانی اش کشید. نمیخواست در این  

را کش دهد. لبهایش را تر کرد:  شرایط با مادرش مجادله کند. نمیخواست بحث 

 مامان االن اوضاع شرکت بهم ریخته هست.  

 زهرا به سرعت واکنش نشان داد: میخوای باز از زیرش در بری؟!

دستانش را باال برد: نه مامان جدی میگم. بخاطر بابا حرفی نمیزنم اما تازگیا  

فهمیدم تو شرکت اختالس هست و همه دارن یه چیزی برای خودشون میذارن  

 کنار.  

 چشمان زهرا گرد شد و متعجب ادامه داد: مگه میشه؟

براه  آرام و شمرده گفت: بذارین این مووضوع حل بشه. بعد یکم شرایط شرکت رو

 بشه. بعد خودم اطالع میدم بهتون کی برین برام خواستگاری. 

 زهرا چشمانش را باریک کرد: نکنه دختری زیر نظر داری.  

خندید: مامان از شما بعیده... فقط یکم بهم فرصت بدین تا کارام و جمع و جور  

 کنم. 

زهرا با اکراه پذیرفت و تنهایش گذاشت. دستی میان موهایش کشید و دستش را  

 مشت کرد: لعنتی...  

از جا بلند شد. دست به کمر دوبار طول اتاق را پیمود و دوباره سرجایش نشست.  

نمی توانست به همین سادگی تن به ازدواج دهد. مطمئنا تا چند ماه خبری از این  
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آن مطمئنا زهرا باز هم این موضوع را مطرح میکرد    موضوع نمی شد اما بعد از

 و اینبار واقعا جدی بود.  

نگاهی به در بسته انداخت و به سمت لپ تاپ برگشت. باید دنبال چاره ای  

 همیشگی برای این مشکل میگشت وگرنه زهرا رهایش نمی کرد.  

*** 

برای امضا  خودکار را روی برگه گذاشت و آن را به حرکت در آورد. رحمانی هم 

زدن خم شد و بعد دستش را به سمتش دراز کرد. با لبخندی به روی رحمانی  

دستش را در دست او گذاشت و فشرد. رحمانی لبخندی زد: خوشحالم باالخره  

 تونستم یه جوری کار و باهات گسترش بدم.  

رحمانی بلند و سرخوشانه خندید: بازرگان بزرگ خیلی به پسرش افتخار میکنه.  

یکرد هیچوقت نمی تونم باهات همکاری کنم. وقتی پیشنهادم و رد کردی  فکر م

 خیلی خوشحال بود. متاسفانه من پسری نداشتم که بخواد جای من و بگیره.  

ابروانش را باال کشید. پدرش به او افتخار میکرد؟! در این مورد چندان اطمینان  

ن مورد زیاده گویی  نداشت اما رحمانی را آنقدر می شناخت که می دانست در ای

نمی کند. رحمانی گفته بود پسری ندارد. این صحبت رحمانی اجازه می داد بحث  

 را به سمتی که دوست داشت روانه کند.  

 لبهایش را تر کرد و گفت: این روزا بین دختر و پسر فرقی نیست.  

 رحمانی خندید: دختر من خیلی زی... 

ماس گرفتن، می خوان هر چه  منشی جوانش جلو آمد: از طرف آقای حریری ت

 سریعتر مالقاتتون کنن.  

رحمانی سری تکان داد: پس همین االن می تونم مالقاتشون کنم. بگو منتظرش  

 هستم.  
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منشی دور شد و رحمانی بی توجه به بحث قبل که عجیب دوست داشت آن را  

ادامه دهد، گفت: نمیخوای برای سمت جدیدت مهمونی بگیری و خودت و معرفی  

 ی؟خیلیا میخوان با بازرگان کوچک آشنا بشن. کن

خندید: فکر نمیکنم چندان مناسب باشه. فعال این سمت برای من نیست و متعلق  

 به پدره. ترجیح میدم وقتم و بذارم سر رسیدگی به کارها... 

اینقدر هم درگیر کار بودن خوب نیست بازرگان کوچک... بمون با احد حریری     -

 آشنا شو.  

 ز سوالش را به رحمانی دوخت و پرسید: حریری؟ نگاه پر ا

رحمانی دستش را مقابل صورتش تکان داد: اگه کارت افتاد طرفای عمان،  

حریری بهترین کسیه که می تونه کمکت کنه. از اینجا میبره اونجا از اونجا میاره  

اینجا... ترانزیت... سرمایه گذاری... هر چی در رابطه با عمان باشه توی ایران  

ست حریریه. پیشنهاد میکنم بمونی و باهاش آشنا بشی. چند وقت پیش در  د

موردت باهاش حرف میزدم، عجیب کنجکاو بود بشناستت... هم تو اتاق بازرگانی  

 ایرانه هم عمان.  

 یک تای ابرویش را باال کشید: کار شما با عمان چیه؟ 

ور و برشون  رحمانی تکیه به صندلی اش گفت: من کاری با عمان ندارم اما د

 بودن بد نیست. حریری میشه خواهرزاده ی خانمم...  

متفکر لبهایش را بهم فشرد که چند ضربه به در خورد. به عقب برگشت و مرد  

جوان قد بلند و چهارشانه ای پا به اتاق گذاشت. رحمانی که از جا برخاست، او  

فید ست شده هم تکانی به خود داد و برخاست. کت سرمه ای راه راه و شلوار س

با پیراهن مرد را از نظر گذراند. مرد عینکش را در جیب روی سینه ی کتش  

آویزان کرد و به سمت رحمانی قدم برداشت. دست رحمانی را در دست فشرد و به  

طرف او برگشت. سری تکان داد و دستش را به سمت او هم دراز کرد. موهای  
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بهم پیوسته اش باعث ابهت  سیاهش به سمت باال شانه خورده بود و ابروان 

 صورتش می شد اما چیزی از زیبایی اش کم نمی کرد.  

 دستش را در دست مرد گذاشت. بدون دلیل از این مرد خوشش نیامده بود.  

رحمانی به سرعت معرفی را به جا آورد. دستش را که از دست مرد بیرون کشید،  

سمت رحمانی گفت:  رحمانی تعارف زد. مرد روبرویش نشست و کمی متمایل به 

 مزاحم شدم؟ 

به انگشتر توی انگشت کوچک دست چپش خیره شد، انگشتر ظریف طالیی بود  

 که به نظر زنانه می رسید. احد حریری به سمتش برگشت: خوشحالم میبینمتون. 

سرش را تکان داد: من هم همینطور. افتخار آشنایی زودتر نداشتم متاسفانه. کم  

 سعادتی من بود.  

حریری خندید و چالی روی گونه هایش جا گرفت. اخم کرد... مرد که نباید چال  

 روی گونه می داشت. بی دلیل این مرد به دلش ننشسته بود.  

 رحمانی پرسید: چه خبر؟ حالش چطوره؟ 

 هربانی گفت: مثل همیشه. بهش بد نمیگذره.  حریری با م

متعجب نگاهشان کرد. فضولی اش گل کرده بود اما قطعا کسی نبود که بخواهد  

سوالی بپرسد. در سکوت تماشایشان می کرد که رحمانی با خنده گفت: بازار کار  

 چطوره؟! تا کی اینجایی؟ 

راره اونجا باشیم.  احد حریری با جدیت گفت: تا فردا... امشب مهمونی داره و ق

 فردا صبح راهی میشم.  

 رحمانی به سمتش برگشت: منشی گفت کار واجبی داری. 

یه پروژه جدید داره شروع میشه. می دونم عالقه ی زیادی به این پروژه ها    -

دارین. گفتم اطالعات و براتون بفرستن، فکر کردم اگه بعدا از کس دیگه ای  
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قدم شدم. کار فوق العاده ایه... تجارت رنگ   بشنوین ناراحت میشین و خودم پیش

 به ایران بازار پر کاری داره.  

 رحمانی خود را جلو کشید: تجارت رنگ؟ 

رنگ های نقاشی... یکی از پروژه ها قدیمی مشترک بود. متاسفانه سالها بود    -

 از فکرمون افتاده بود اما االن داریم راهش میندازیم.  

 گفت: تجارت عمده... فروش خرده.  احد حریری با لبخند کمرنگی

رحمانی به سمتش برگشت. تا همان لحظه فکر میکرد فراموش کرده اند او هم  

هست. پرسید: نظرت چیه بازرگان جوان!؟ نمیخوای کارهای شرکت کوچیکت و  

 گسترش بدی؟ 

دستش را به چانه اش رساند و در حال حرکت دادن انگشتانش گفت: ترجیح میدم 

 ی که اطالعات چندانی ندارم نباشم.  دنبال چیزهای

رحمانی به سمت حریری برگشت: از همینش خوشم میاد. ریسکم بکنه ریسکای  

بزرگی میکنه. شما جوونا دست ما رو از پشت می بندین. نمونه ای شبیه به  

 خودته... دو سال و شرکتی که االن حرف زیادی برای گفتن داره.  

 یدوارم رقبا مشکلی پیش نیاورده باشن.  حریری خندید: در موردش شنیدم. ام

عالقه داشت پاسخ تندی تقدیم حریری کند اما با لبخندی گفت: رقبا از این پس باید  

 بیشتر به فکر از رده خارج نشدن خودشون باشن.  

حریری بلندتر خندید و رحمانی هم همراهش شد. حریری اینبار خطاب به رحمانی  

قه ای ندارم یه خانم زیبا رو عصبانی کنم.  گفت: باید برم. دیر میشه و عال

 اطالعات و براتون می فرستم.  

از جا بلند شد و دستش را به سمتش دراز کرد. با اکراه برخاست و دست در دست 

احد حریری گذاشت و او گفت: می دونم به این زودی فرصتی برای همکاری پیدا  
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ب ما بشه. آینده برای شما  نخواهیم کرد اما امیدوارم در آینده این افتخار نصی

 کامال درخشانه.  

 سری کج کرد: باعث افتخارم خواهد بود.  

با تنها شدنشان، رحمانی روی صندلی اش نشست: تجارت رنگ به نظر جذاب  

 میرسه.  

 فکر نمیکردم تصمیمی برای تغییر تجارتتون داشته باشین.    -

زمه. کل کل بین باجناق  کارهای خرده ریز برای کنترل بعضی چیزها، همیشه ال  -

 ها هم بحث امروز و دیروز نیست. منم عالقه ای ندارم از باجناقم عقب بمونم.  

 متعجب و خندان گفت: منظورتون... 

 فامیل بودن با بعضی اقوام دردسر خودش و داره.    -

به خنده افتاد و رحمانی هم همراهش خندید. سر برداشت و در حال فشردن دو  

طرف صورتش گفت: امیدوارم این چشم و هم چشمی دردسری همراه نداشته  

 باشه.  

رحمانی سری باال انداخت: بر خالف پدرش، تاجر صادقیه. صداقت و از مادرش  

 ت.  به ارث برده... مطمئن باش سود این پروژه تضمین شده هس

*** 

جهانگیر عینکش را از روی چشم برداشت و کتاب توی دستش را روی پاهایش  

 گذاشت: کارا چطور پیش میره؟ 

 به خود آمد. نگاهی به زهرا انداخته و گفت: خوبه. مشکلی نیست. 

 پس اینقدر توی فکر بودنت.   -

 بدین؟!دستی پشت گردنش کشید: تا حاال فکر کردین کار و بخواین گسترش 
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جهانگیر موشکافانه نگاهش کرد: هر سال سعی میکنیم کار و گسترش بدیم. از  

 صفر شروع کردیم و االن ارغوان بازرگان یکی از بزرگتریناست.  

 منظورم این نبود. منظورم اینه چیزی به جز زعفران.    -

 زهرا با چشم غره ای گفت: خوب نیست بحث کار راه بندازی. 

را برگرداند که جهانگیر گفت: زهرا خانم داری یه مرد و  نگاهش را به سمت زه

از کار دور می کنی... در مورد کار صحبت نمیکنیم در مورد آرزوهای پسرت  

 صحبت میکنیم. پس بحث کار نیست بحث پدر و پسریه. 

 زهرا با تردید بلند شد: پس بهتره تنهاتون بذارم.  

یشان گذاشت. جهانگیر که آخرین  دور که می شد نگاه دقیقش را تقدیم کرد و تنها

 نگاه زهرا را ندیده بود گفت: خب... می خوای چه کاری شروع کنی؟ 

 احد حریری میشناسین؟   -

جهانگیر خود را باال کشید: میشناسم. کیه که پسر نعمان الحریری و نشناسه.  

 تجارت ایران و کشورای خلیج فارس توی دستشونه. چطور رسیدی به اونا؟ 

 شانی انداخت: عربن؟ چینی به پی

زنش ایرانیه، عاشق و دلباختیه یه دختر هنرمند ایرانی میشه و اون و ملکه ی    -

 عمان میکنه. 

کنجکاو خود را جلو کشید. جهانگیر خندید: بین تاجرا عشقشون زبونزده...  

بخاطر راضی کردن پدر دختر سالها میره و میاد و حتی بخاطر اون دختر ساکن  

 ایران میشه.  

 در این مورد چیزی نمی دونستم.    -

 جهانگیر با خنده گفت: چطور رسیدی به احد حریری؟ 
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 از اقوام رحمانیه.     -

 جهانگیر ابروانش را باال کشید: هنوز رحمانی و میبینی؟ 

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد: ازش خوشم میاد.  

 .  جهانگیر سکوت کرد. گویا حرفی برای زدن نداشت که گفت: نگفتین

 به خود آمد و به صورتش خیره شد: چی میخوای بدونی پسر؟!  

میخوام بدونم نظرتون در مورد احد حریری چیه؟ دارن با رحمانی روی تجارت    -

رنگ کار میکنن... قسمت صادرات وارداتش اونطور که در مورد پروژه تحقیق  

اختی از  کردم دست کسی نیست. دوست دارم اون قسمت و دستم بگیرم اما هیچ شن

 احد حریری ندارم.  

 می تونستی از رحمانی بپرسی...!؟   -

 پس جهانگیر ناراحت شده بود. گفت: چرا از ارتباطم با رحمانی دلخور میشین؟ 

 جهانگیر پاهایش را روی هم انداخت: رحمانی تو رو میخواد... 

سکوتش که ادامه پیدا کرد گفت: من ترجیح میدم برای بازرگان کار کنم و یه  

 بازرگان بمونم تا اینکه بخوام زیر دست رحمانی کار کنم.  

چشمان باریک شده ی پدرش، در صورتش دنبال اعتماد به این جمله بود. ادامه  

داد: اگه میخواستم برای رحمانی کار کنم دو سال پیش قبولش میکردم نه االن.  

 میخوام وقتم و بذارم برای شرکت بازرگان و شرکت خودم. 

د تجارته... بعد از مرگ نعمان، پسرش با وجود سن و سال کمش  حریری مر   -

تجارت و گرفت دستش و تا االن از پدرش موفق تر بوده. اهل ریسکه و چیزی رو  

که میخواد از اون تجارت بیرون میکشه. خیلی دوست دارم زعفران و باهاش تا  

ردی که هم  عمان بکشونم اما تا االن پیش قدم نشدم. شاید چون نمیخواستم به م

 سن پسرمه رو بندازم.  
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نگاهی به الهه که پارچ توی دستش به سمت طبقه ی باال می رفت انداخت و  

 گفت: الهه کیف من و از روی تختم میاری لطفا؟ 

 الهه نگاهش کرد و گفت: بله آقا... 

جهانگیری با مهربانی نگاهی به دخترک انداخت: از اینکه کارهای خونه رو  

انجام میده خیلی راضی نیستم. ترجیح میدم پای درس و مشقش باشه اما گویا  

 نمیتونه مادرش و تنها بذاره.  

عالقه ای به دخالت در اومور افراد خانه نداشت. تنها لبخندی زد. به سختی نام آن  

ده بود. الهه خیلی زود با کیف سامسونتش برگشت و آن را به  ها را به ذهن سپر

سمتش گرفت. کیف را گرفت و با تشکری برگه ها را از آن بیرون کشید و به  

دست جهانگیر داد. جهانگیر با گرفتن برگه ها عینکش را به چشم گذاشت و  

 دقایقی بعد گفت: بد نیست. االن بازار شرکتت چطوریاست؟ 

د با چینیا و چندتا قراردادم با مالزی... قرارداد جدید تجارت های  چند تا قراردا   -

 خودمون و یه قراردادم با رحمانی. 

 ناگهان چیزی بخاطر آورد و گفت: باجناق رحمانی منظور همین... 

 جهانگیر پیش قدم شد: نعمان الحریری با رحمانی باجناقن.  

خواهرزاده ی خانمش    دستی به پیشانی اش کشید. رحمانی گفته بود احد حریری

است. جهانگیر خندید: به نظرم پروژه ی خوبیه اگه میخوای فعالیت کنی. شرکتت  

یه شرکت صادرات وارداته... تو از محدوده ی خودت دور نمیشی. اما بازرگان  

همیشه یه شرکت تجارت زعفران بوده و میمونه. بذار اسم و رسم کمیل بازرگان  

ن. شروع کار با احد حریری هم شاید این فرصت و  بزرگتر بشه نه خاندان بازرگا

بهمون بده که بعدها تجارت زعفران و تا عمانم بکشونیم و کشورهای اطراف  

 خلیج فارس و از دست رقبا در بیاریم.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

２８０ 

با شیطنت خندید و جهانگیر هم خندید: شنیدم در مورد اختالس توی شرکت  

 فهمیدی. 

 لبخندش را فرو خورد: کی بهتون گفت؟ 

اونجا شاید االن شرکت تو باشه اما یه روز مال من بود. چشم و گوشای خودم     -

 و دارم.  

 اگه شما فهمیده باشی یعنی خیلی های دیگه هم فهمیدن.   -

جهانگیر نه بلندی گفت و ادامه داد: نفهمیدن. اگه تا اینجا رو بیرون کشیدی پس  

بقیه رو هم متوجه میشی. چیزی که من با بیخیالی از کنارش گذشتم. بازرگان به  

 این تغییر نیاز داشت و االن با تو تجربه اش میکنه.  

 فکر میکردم مخالف باشین.    -

ود. هیچوقت نخواستم از اونجا دورت کنم فقط  اون صندلی دیر یا زود مال تو ب    -

 میخواستم الیق نشستن روی اون صندلی باشی. 

به صورت پدرش خیره شد. حرفی نزد... شاید باید قبل تر ها این جمالت را به  

 زبان می آورد. جهانگیر نفس عمیقی کشید: رامین این روزا کم پیداست.  

 داش میشه.  از یادآوری رامین، به سختی لبخندی زد: پی

برگه ها را دوباره در کیف جا داد و خواست برخیزد که جهانگیر گفت: یه سر هم  

به سارا بزن. داره روی یه پروژه ساختمونی کار میکنه. ببین اگه خوب بود ما هم  

 سرمایه گذاری کنیم.  

باشه ی کوتاهی گفت و از پله ها باال رفت. باید با رامین تماس میگرفت. مثل  

هر کرده بود. از پله ها که باال می رفت فکر کرد، باید با رحمانی برای  دخترها ق

تجارت رنگ ها صحبت کند. سوان به زودی به دبی می رفت. باید برنامه ای هم  

میچید او را در دبی ببیند. حوصله ی آشنایی با افراد جدید را نداشت. ذهنش 
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د. مخصوصا با بودنش در  آنچنان درگیر کار بود که نخواهد به فرد جدیدی فکر کن

 ایران ترجیح میداد بهانه ای برای صحبت های ریز و درشت ندهد. 

کیف را روی میز انداخت و به پارچ و لیوان روی میز خیره شد. حتما کار الهه  

بود. خود را روی تخت انداخت. بالشت را در آغوش کشید... کالفه بود. ذهنش به  

اد در این لحظه بجای بالشت او را در  سمت سوان کشیده می شد و ترجیح مید

آغوش بکشد. دستش را به سمت کلید روشنایی روی پا تختی برد. خاموشش کرد  

 تا تاریکی کامل خواب را برایش به ارمغان بیاورد.  

ساعتی بعد از غلت زدن، از جا بلند شد. سوان هیلدا در فرانسه بود. پشت میز  

یط فردا صبح را به صورت پروازهای  نشست و با روشن کردن سیستم، اولین بل 

 چند مسیره به فرانسه رزرو کرد. باید سوان هیلدا را می دید.  

روی مبل می نشیند و پا روی پا می اندازد. ریسپشنیست گفته بود سوان هیلدا در  

 اتاقش نیست و بیرون از هتل حضور دارد.  

به های  پیراهنش را عقب می کشد و به ساعت مچی اش خیره می شود. عقر 

ساعت به یک نیمه شب نزدیک می شود. تمام مدت پرواز نتوانسته است بخوابد  

و چشمانش عجیب به خواب نیاز دارد. تمام مدت در طول پرواز را چرت زده  

است. گارسون نزدیک می شود تا سفارش بگیرد. یک لیوان آب درخواست کرده 

دلی جا به جا می  و سریع ردش می کند. حوصله ی صحبت ندارد. کمی روی صن 

 شود و چشم می دوزد به ورودی هتل... 

عقربه های ساعت یک دور کامل چرخیدند تا صدای خنده ی ریز آشنایی به  

گوشش رسید. تکیه ی دستش را از صورتش گرفت و سر بلند کرد. حتی اگر کاله  

را تا روی صورتش پایین آورده بود هم باز می شناختش. نیم خیز شد که سوان  

به عقب چرخید. مرد جوانی از در وارد شد و به سمت سوان هیلدا قدم   هیلدا

برداشت. با رسیدن به سوان هیلدا، دستان سوان باال رفته و به دور گردن مرد  

 حلقه شد. مرد خم شد و لبهای سوان را بوسید.  
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 قدمی برداشت که پایش با میز برخورد کرد. دستش مشت شده بود.  

کشید و باعث شد تصویر مرد به صورت واضح تری   سوان هیلدا خود را عقب

 مقابل چشمانش قرار بگیرد.  

 ادنان خم شد و کنار گوش سوان چیزی گفت و باعث شد او بلندتر بخندد.  

قدمی دیگر به جلو برداشت. باید جلوتر می رفت. پلک زد. صحنه ای که مقابل  

رش کرده بود. در  چشمانش اجرا می شد خواب را از سرش پرانده و کامال هوشیا

 تمام سی و اندی سال زندگی اش به اندازه ی این لحظه هوشیار نبود.  

 ادنان و سوان در کنار هم به سمت آسانسور قدم برداشتند.  

قدمی به عقب برداشت و خود را در پشت ستون مخفی کرد. نمی خواست ادنان و  

سوان شاهد حضورش باشند. قبل از ورودشان به آسانسور، ریسپشنیست سوان  

 را صدا زد و چیزی گفت که توجه سوان و ادنان را به خود جمع کرد.  

فت. از  قدم برداشت. در مسیر مخالف به حرکت در آمد و به سمت خروجی هتل ر

در که خارج شد ایستاد. سوان هیلدا و ادنان به جایی که دقایقی پیش نشسته بود  

 خیره بودند.  

ادنان... رفیقش... همکارش... سوان هیلدایی که بخاطرش با دو پرواز مختلف  

 خود را به اینجا رسانده بود.  

  پلک زد... قدمی دیگر به عقب برداشت و به سمت خیابان رفت. برای اولین

تاکسی که دید دست تکان داد. تا رسیدن به هتل بالزاک و قراردادن پاسپورت و  

 مدارکش روی پیشخوان، تصویر بارها و بارها در ذهنش تکرار شد.  

مثل همیشه یکی از لوکس ترین اتاقها برایش آماده شد. چمدانی نداشت تا به اتاق  

ین قرن نوزدهمی هتل  منتقل شود. کارت را گرفت و جلوی آسانسور ایستاد. دیزا

برخالف همیشه به چشمش نمی آمد. در این لحظه تصور واضح تری مقابل  
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چشمانش قرار داشت. تصویری از یک خیانت... خیانت که وضوح تصویرش از  

 زمان حال بیشتر بود. 

با رسیدن آسانسور، پا به درون اتاقک آهنی گذاشت و دکمه ای که عدد چهار را  

لمس کرد. تا رسیدن به اتاق با قدم هایی قدرتمند قدم   به نمایش گذاشته بود 

برداشت. کلید را مقابل قفل در گرفت و پا به درون اتاق گذاشت، تصویر زیبای  

ایفل با روشنایی طالیی اش در میان سرمه ای شب، می خندید. جلو رفت... به  

 سمت پنجره های قدی... و ایستاد. درست پشت شیشه ها...  

ساعتی پیش در ذهنش جان می گرفت. می دانست سوان هیلدا  دوباره تصویر 

وفادار نخواهد ماند. می دانست سوان هیلدا می تواند روزهای نبودنش را با هر  

 کسی باشد اما نه رفیق عزیز و دستیارش. 

 تا جایی که به یاد داشت ادنان درخواست مرخصی نداده بود و حال در پاریس بود.  

د فشرده می شد. نباید حسی می داشت اما درد را حس  قلبش فشرده می شد. نبای

 می کرد.  

چرخید. به سمت تلفن به راه افتاد و سفارش شراب و تکیال داد. به سمت پنجره  

برگشت و روی لبه ی مبل نشست. می خواست امشبش را با سوان هیلدا شریک  

 شود و حال...  

شش از راه رسیده بود.  چند ضربه به در که خورد برخاست و به راه افتاد. سفار

گیالس را از تکیال پر کرد و دوباره لبه ی مبل نشست. حال به جای سوان هیلدا،  

 این گیالس تکیال یار و رفیقش شده بود.  

به ایفل خیره شد. کم کم به خنده افتاد... محتوای گیالس را یک نفس سر کشید.  

گی... ساده بود.  پوزخندی روی لبهایش نشست. دورش زده بودند. به همین ساد

 خیلی ساده تر از آنی که فکر می کرد. بهترین رفیق و دوست دخترش.  
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سرش را کامال خم کرد. اگر با چشمان خود نمی دید باور نمی کرد. ادنان... چنین  

کاری با او کرده باشد. سوان هیلدایی که به نظرش جذاب بود و دوست داشتنی  

 ادنان را به او ترجیح داده بود.  

ندش را فرو خورد. ادنان می خواست بازی کند؟! خب او هم بازی می کرد.  لبخ

 سوان هیلدا هم گویی به بازی عالقه ی خاصی داشت.  

*** 

کیمیا با دیدنش چشم گرد کرد. واو کشیده و بلندش، توجه جهانگیر و زهرا را هم  

ن  به سمتش جمع کرد. زهرا هین بلندی کشید و از روی صندلی بلند شد: چرا ای

 شکلی شدی؟

 جهانگیر با خنده ای گفت: مدل جدیده؟ 

 کیمیا لب گزید: باورم نمیشه. چرا خودت و این شکلی کردی؟ 

اخمی به چهره نشاند. بی تفاوت قدم برداشت و پشت میز نشست. زهرا با اکراه  

روبرویش جا گرفت: یه دفعه ای میری مسافرت... دو روز بعدش برمیگردی...  

 ال هم خودت و این شکلی کردی.  حرفی هم نمیزنی. حا 

دست پیش برد و در حال برداشتن پیش دستی گفت: من چند سال تنها زندگی  

 کردم. فکر نمیکنم نیاز باشه چیزی و توضیح بدم. 

جهانگیر سکوت کرد. متوجه شده بود امروز زیاد سر حال نیست. کیمیا کنارش  

 نشست و سری کج کرد: ولی باحال شده. خیلی بهت میاد.  

 با تکان سر آهسته گفت: ممنون. 

زهرا نچی کرد و زیر لب غرید: اصال هم بهش نمیاد. یکی ندونه فکر میکنه  

 مشکلی داره. 
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کیمیا نچی کرد: مامان، این چیزا دیگه قدیمی شده. تازه االن کسی به مدل و تیپ  

و قیافه آدما ایراد نمیگیره. داداشم همیشه خوش تیپ و خوش قیافه بوده االنم  

 خوش تیپ تر شده.

زهرا سکوت کرد. کیمیا دفاع میکرد، اما درواقع روی صحبتش با او بود که بی  

 توجه مشغول صبحانه خوردن بود.  

 باالخره از پشت میز برخاست و گفت: ممنون برای صبحانه. روز خوش... 

به سمت میز رفت تا کیفش را بردارد که جهانگیر گفت: کمکی از دست من 

 برمیاد؟

 به عقب برگشت. لبخندی روی لب نشاند: از پسش برمیام.  

قطعا می توانست این بازی را به پایان برساند. تصمیم نداشت بازنده این بازی  

باشد. خلیل با دیدنش، خود را به ماشین رساند و در را باز کرد و سالمی داد. در  

 حال سوار شدن گفت: میریم شرکت، بعد میریم اداره بازرگانی، بعد هم گمرک...  

 خلیل به سرعت پشت فرمان نشست.  

تش را کشید و محکمش کرد. گوشی اش را بیرون آورد و شماره ی  بند ساع

نورین را گرفت. تصمیم داشت مدیر جدیدی برای دفتر مالزی انتخاب نماید، یک  

 مدیر که بهتر از ادنان بتواند روال کار را به دست بگیرد.  

ندا با دیدنش، خیره اش مانده بود. چینی به پیشانی اش انداخت: با آقای حمیدی  

 ماس بگیر و بگو می خوام ببینمش. ت

 دخترجوان باالخره به خود آمد و سری تکان داد: بله چشم.  

به سمت اتاق مدیریت قدم برداشت و کیفش را روی میز گذاشت. برگه ها را از  

کیفش بیرون کشید و روی صندلی نشست. دکمه ی تلفن را فشرد و با بلند شدن  

 تماس بگیر. میخوام باهاشون صحبت کنم.  صدای ندا گفت: با دفتر آقای رحمانی 
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باید با رحمانی صحبت می کرد تا اطالعات بیشتری را در مورد احد حریری بدست 

بیاورد. عالقه ای نداشت رحمانی از تمایلش برای ورود به پروژه ی احد حریری  

 با خبر شود.  

احد  با امیرسلیمی وکیل شرکتش تماس گرفت. باید تمام اطالعات را در مورد 

 حریری بیرون می کشید.

تصمیم داشت آشنایان احد حریری را شناسایی کند. شرکتش را به عنوان یک  

شرکت مناسب جهت صادرات و واردات به احد حریری معرفی می کرد تا احد  

حریری برای حضورش در این پروژه دعوت کند. تصمیم داشت دامنه ی فعالیتش  

 را گسترده تر کند.  

ای مرتب سازی کارهای شرکت گذاشت. نزدیکترین ساختمان به  تمام هفته را بر 

شرکت بازرگان را انتخاب کرده و نمایندگی شرکت خود را برپا کرد. فاصله ی  

شرکت ها زیاد نبود و فرصت بیشتری می داد تا به راحتی به روی هر دو شرکت  

نا  کنترل داشته باشد. منشی جدیدش در شرکت خود، دختر جوانی به اسم ماندا

شفیعی بود که زیبایی اش را به رخ می کشید، اما برخالف همیشه به سادگی از  

 کنارش گذشت. برای رسیدن به هدفش چیزهای بزرگتری در ذهن داشت. 

با چند نفر دیداری تازه کرده بود. با دو تن از نزدیکان احدحریری هم با نام  

مش در خدمت احد  شرکت خود قرارداد بسته بود. مطمئنا مطرح شدن مداوم نا

 حریری فرصتی ایجاد می کرد تا احد حریری نام او را به سادگی فراموش نکند.  

باالخره بعد از یک هفته با خود کنار آمده و با سوان هیلدا تماس گرفت. سوان  

بهانه ی نبودنش را می گرفت. برای یک هفته ای که پاسخی به تماسهایش نداده  

دنبال گزینه ی مناسب برای رسیدن به هدفش هم   بود، بهانه ی کار را آورد. به

 بود. به این منظور، ترتیب مالقاتی با سارا داد.  
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اتومبیل در برابر ساختمان متوقف شد. پیاده شد و به سمت برج شیک قدم  

برداشت. با ورودش به البی، در میان بیلبوردها چشم چرخاند و به سمت  

 م را زد و منتظر ماند. آسانسور قدم برداشت. دکمه ی طبقه ی هشت

کت و شلوار سیاهش با پیراهن خاکستری اش شیک بود. دستش را باال برد و به  

سر بی مویش دستی کشید. سر بی مو برایش یادآوری می کرد هنوز به هدفش  

نرسیده است. هر روز سرش را می تراشید. هر بار که به خود در آینه نگاه می  

یچکس اعتماد کند. حتی اگر آن فرد صمیمی ترین  کرد یادش می آمد که نباید به ه

 دوستش باشد.  

با توقف آسانسور، نگاهش به روی تابلوی بزرگ آویزان به دیوار ثابت ماند. نام  

شرکت مهندسی معماری دکوتیا لبخند را مهمان لبهایش کرد. از این نام خوشش  

دلی پشت آن  آمده بود. قدم به داخل شرکت گذاشت. میز قهوه ای رنگ و چند صن

توجهش را جلب کرد. چند میز هم با سیستم های روی آن در گوشه ای قرار  

داشتند و چند نفری پشت آن ها مشغول بودند. جلو رفت و به اتاقهای پارتشین  

بندی که هر کدام میز و سیستمی را به نمایش گذاشته بودند نگاه کرد. با قدم های  

جوان سر بلند کرد و با اخم های در هم   آهسته ای به میز منشی نزدیک شد. دختر

 گفت: بفرمایید. 

ابروانش را باال کشید. معموال منشی ها خوش برخورد بودند و این دختر گویا  

 سهم پدرش را طلبکار بود. کمی عقب کشید و گفت: خانم بازرگان تشریف دارن؟ 

 دختر اخم هایش را بیشتر در هم کشید: وقت قبلی داشتین؟ 

 خیر.     -

 با همان جدیت و اخم گفت: متاسفم. باید وقت قبلی می گرفتین.   دختر

سرش را کمی خم کرد و گفت: به خانم بازرگان بفرمایید، کمیل بازرگان می خوان  

 ببیننشون.  
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 دختر غرید: نسبتی باهاشون دارین؟ 

قطعا به این دختر توضیح نمی داد که چه نسبتی با سارا دارد. لبخندش را فرو  

دیت زل زد به صورت دختر جوان. باالخره همین نگاه مجبورش کرد  خورد و با ج

 تلفن را برداشته و در مورد حضور آقای بازرگان توضیح داد.  

دیری نپایید که در قهوه ای چرم مانند باز شد و سارا در چهارچوب در ایستاد و با  

 دیدنش گفت: سالم... فکر کردم عموجان اومده. 

 م...  قدمی به جلو برداشت: سال

 سارا با دقت نگاهش کرد و باالخره گفت: بفرمایید. خوش اومدی. 

از کنار سارا گذشته و پا به اتاق گذاشت. سارا در را بست و در حال تعارف زدن  

 به مبلمان قهوه ای رنگ اشاره کرد.  

 در حال نشستن، چشم از تابلوهای ساختمانی گرفت و گفت: مزاحم شدم؟ 

روی صندلی مدیریت جا گرفت: البته که نه. چی  سارا پشت میزش رفت و 

 میخوری پسر عمو؟ 

 قهوه لطفا... دو قاشق شکر.    -

سارا سفارش یک فنجان قهوه داد و دستانش را در هم گره زد: اینجا بودنت باعث  

 تعجبه. باورم نمیشه... عمو خوبن؟ زن عمو چی؟ کیمیا چطوره؟

جدا شده و در دو طرف   به صورت دخترعمویش خیره شد. موهایش از وسط 

صورتش زیر شال بنفش قرار گرفته بود. رژ لب صورتی هم لبهایش را خوش  

ترکیب نشان می داد. دختر زیبایی بود. صورتی دخترانه و شاد داشت. اما به  

 عنوان همسر... به هیچ وجه نمیتوانست به او فکر کند.  

ر ادامه گفت: بابا می  در پاسخ احوالپرسی ها، جمالت را کنار هم ردیف کرد و د

 گفتن یه پروژه کاری هست. 
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 سارا با خنده برخاست و گفت: پس بخاطر کار اومدی. باید حدس می زدم... 

تنها لبخندی زد. دلیلی نداشت بخواهد به او نزدیک شود. ترجیح میداد قبل از  

  اینکه مادرش این رفت و آمدهای کاری را بهانه ای کند، از زیر این کار بگریزد.

امشب باید در یک مهمانی شرکت می کرد. مهمانی یکی از بزرگان تجارت... احد  

 حریری و خیلی از افراد دیگر هم در این مهمانی حضور داشتند.  

سرش را کمی عقب کشید و سارا چند برگه به طرفش گرفت و گفت: پروژه ی  

طرح  بزرگیه... عموجان همیشه عالقه نشون می دادن برای همین اینبار هم م

 کردم. فکر کردم خوششون بیاد.  

چند ضربه به در خورد و مرد میانسالی، وارد شد فنجان را روی میز مقابلش  

 گذاشت و با تشکر سارا بیرون رفت.  

 سارا چند برگه از کتابخانه بیرون کشید و به طرفش آمد.  

نظر    برگه ها را گرفت و گفت: من اطالعات چندانی در رابطه با این پروژه ندارم.

 مستقیم خودت چیه؟ 

سارا شانه ای باال کشید: نمی تونم بگم شرایط فوق العاده ای داره اما به نظرم  

آینده روشنی داره. چنین مرکز خریدی مطمئنا بعد از ساخت به سود رسانی می  

 رسه.  

به چشمان سبز سارا که از مادرش به ارث برده بود، خیره شد: چقدر روی این  

 ن خاطر داری؟ چند درصد امکان فروش داره.سود رسانی اطمینا

بستگی داره به تبلیغات و فروشگاه های تاسیس شده. من میخواستم به    -

عموجان پیشنهاد بدم،روی پروژه هزینه بذارن و بعد می تونن از فروشگاه ها 

برای شرکت استفاده کنن و محصوالت خودشون و بفروشن، یا میشه بازارهای  

 د. می تونید فروشگاه ها رو هم بفروشین.  جدیدی هم ایجاد کر

 دستی به سر بی  مویش کشید و سارا با شیطنت گفت: چرا اینطوری پسر عمو؟ 
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 چشم از برگه ها گرفت: چی؟ 

دست سارا که به سمت سر خودش اشاره رفت، نگاهش را دوباره به برگه ها  

 برگرداند: برای تنوع گاهی الزمه.  

فکر نمی کرد در بی مو شدن سرش جذابیت باشد سارا ریز خندید و سکوت کرد. 

که همه به رخ می کشیدندش. نفس عمیقی کشید و گفت: تا کی فرصت هست تا  

 روی پروژه فکر کنم؟ 

تا آخر این ماه بهتره بهم اطالع بدین. چون ممکنه مالک زمین بره سراغ کس    -

 دیگه ای... اگه هم شما سرمایه گذاری نکنین مجبورم دنبال سرمایه گذار بگردم.  

 از جا بلند شد: باشه. من فکر میکنم و بهت خبر میدم. ممنونم... 

ود.  اگر می توانست  وقتی بیرون می رفت، چیزهای جالبی در ذهنش جا گرفته ب

پروژه ی رنگ ها را با احد حریری شریک شود، می توانست از این فروشگاه ها  

در رابطه ی کاری با احد حریری استفاده کند. باید قبل از اعالم موافقتش به سارا،  

 تکلیف وضعیتش را با احد حریری مشخص می کرد.  

ده می شد. مهمانی بزرگ  نگاهی به ساعتش انداخت. باید به خانه می رفت و آما

مرتضی چیذریان انتظارش را می کشید تا قرارداهای کالنی را برایش هدیه 

 بیاورد.  

رحمانی هنوز در سفر بود و نمی توانست روی کمک او برای نزدیکی به احد  

حریری حساب کند.  این مهمانی فرصتی بود تا با قدرت بیشتری وارد عرصه  

 تجارت ایران شود.  

ر کاربنی اش، با پیراهن سفید و کراوات سبز یشمی خودنمایی فوق  کت و شلوا

العاده ای داشت. برازنده شده بود... این را می توانست از نگاه های دختران  

 جوانی که در مهمانی حضور داشتند، به راحتی درک کند.  
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ناصر سعادت نیا با دیدنش، دستش را بلند کرد. به سمتش قدم برداشت. اولین  

 .  آشنا.. 

سعادت نیا دستی پشت مرد همراهش برد و گفت: امروز میخوام با جانشین  

 بازرگانا آشنات کنم.  

مرد میان سال که بیشتر موهایش به سفیدی می زد با خنده گفت: در موردش  

 شنیدم.  

 سری به تواضع خم و دستش را به سمت مرد دراز کرد: کمیل بازرگان هستم.  

 امیرآبادی... مرد دستش را فشرد: 

می شناختش... قبل از مهمانی لیست مهمانان را در آورده بود. امیرمحمد  

امیرآبادی پنجاه و هشت ساله، در صنعت سیمان ایران حرف زیادی برای گفتن  

 داشت. مگر می شد این مرد را نشناخت.  

 سعادت نیا دستش را فشرد و گفت: اوضاع کار چطور پیش میره؟

 محموله راهی شده.    با جدیت گفت: اولین 

ناصر سعادت نیا، رو به امیرآبادی گفت: بازرگان جوان تصمیم داره کارش و  

بیشتر از زعفران گسترش بده. دست گذاشته روی صادرات و توی این مورد  

 کامال موفق بوده.  

 با لبخندی گفت: من فقط به موفقیت فکر میکنم.  

رم. امیدوارم در آینده ای نزدیک  امیرآبادی با جدیت گفت: برات آرزوی موفقیت دا

 همکاری داشته باشیم.  

لبخندی به معنای تشکر تقدیم مرد چاق و قد کوتاه مقابلش کرد و گفت: با اجازه  

 مرخص میشم. صحبتی هم با بزرگان دیگه ی جمع داشته باشم. 
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با خوش و بشی کوتاه قدم برداشت، اما صدای امیرآبادی را شنید که گفت:  

 ش خوب کار میکنه.  معلومه زبون

گوشه ی لب هایش باال رفت، صدایی از پشت سر گفت: به جمع تاجرای ایرانی  

 خوش اومدی بازرگان کوچک...  

به عقب برگشت و با هیجان به رحمانی لبخند زد. رحمانی با خنده لیوان آب میوه  

اش را باال آورد: باالخره اومدی تو این جمع. چه بالیی سر موهای نازنینت  

 ردی؟ آو

به رحمانی نزدیک شد: بهم گفته بودن ایران نیستین. فکر نمیکردم اینجا  

 ببینمتون.  

 ایران نبودم، اما اخبار موفقیت هات به گوش میرسه.    -

ابروانش را باال کشید و منتظر توضیح ماند. گارسونی نزدیک شد و سینی لیوان  

 نی گفت: چه موفقیتی؟ ها را مقابلش گرفت. دست پیش برد و در حال برداشتن لیوا

احد حریری و بدجور کنجکاو کردی. خبر قراردادهای شرکتت داره بین همه     -

میپیچه. ازم خواسته یبار دیگه باهات در مورد تجارت رنگ صحبت کنم. هنوز  

 تصمیمی براش نداری؟ 

سری خم کرد و پا به پا شد. به خواسته اش رسیده بود، اما نباید تغییری در حالت 

می داد. دستش را در جیب شلوارش فرو برد و گفت: باید بهش فکر  صورتش 

 کنم.  

رحمانی کنار گوشش گفت: هم من، هم احد حریری از همکاری باهات خوشحال  

 میشیم.  

لبخندی زد و سر تکان داد. شخصی پشت سر رحمانی توجهش را جلب کرد.  

در جمع  شخصی که این روزها عجیب فکرش را مشغول کرده بود. احد حریری 
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چهار نفره ای مشغول صحبت بود. مردی نزدیک شد و رو به رحمانی گفت: سالم  

 عرض شد جناب رحمانی... 

 رحمانی با خنده به سمت مرد برگشت: به به جناب نقیب زاده... 

 به صورت الغر مرد خیره شد، رحمانی برگشت: با بازرگان کوچک آشنا شدی؟ 

 زرگان هستم.دستش را به سمت مرد دراز کرد: کمیل با 

 مرد دستش را فشرد: خوش اومدی به این جمع مرد جوان.  

لبخندی زد. می شناختش... ابراهیم نقیب زاده... حبوبات و بسته بندی های شکیل  

ایرانی از کارخانه ی این مرد بیرون می آمدند. نقیب زاده گویا می خواست چیزی  

من یه دوری میزنم و برمی  بگوید. نگاهی به رحمانی انداخت و گفت: با اجازتون 

 گردم.  

 رحمانی با تکان سر گفت: منتظرتم.  

قدم برداشت و دور شد. نگاهش را بین مهمانان می چرخاند. دختر جوانی نزدیک  

 شد و با لبخند شادی گفت: سالم.

سرش را به سمت دختر جوان چرخاند. دختر دستش را باال آورد: صونا توفیق  

 فام هستم. 

د و قبل از اینکه لب بگشاید، صونا با شیطنت گفت: شما رو  دست صونا را فشر

 می شناسم. کیمیا چطوره؟ 

 که اینطور... پس از آشنایان خانوادگی بود. پرسید: چطور من و می شناسین؟ 

 کیمیا عکستون و نشون داده بود. البته اونجا موهاتون...    -

لبهای دخترک که به خنده باز شد، به سرعت لبخندی زد: که اینطور... خوشبختم  

 از آشنایی با شما خانم جوان. 
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 دخترک بیشتر خندید: اینقدر بچه به نظر می رسم؟ 

تکان سر به افراد    شانه ای باال انداخت، نگاهش به آفتاب پرتویی کشیده شد. با

حاضر، قدم برمی داشت. چیزی در وجودش قلقلکش داد. ببخشیدی به دخترک  

 گفت و قدم برداشت. یک قدم مانده به آفتاب پرتویی گفت: خانم پرتویی... 

آفتاب پرتویی به سمتش برگشت و با دیدنش، لبخندی روی لب نشاند: جناب  

 بازرگان...! 

وخت به پرتویی سینه سپر کرده... چانه اش  سرش را با تواضع خم کرد و چشم د

را باال داده و خیره نگاهش می کرد. سوان هیلدا هم این گونه تماشایش میکرد.  

 گوشه ی لبش را باال کشید: فکر نمیکردم اینجا ببینمت... 

چینی به پیشانی پرتویی افتاد: اونی که باید از بودنش اینجا تعجب کرد، فکر  

 نمیکنم من باشم.  

به خنده افتاد. با مهارت تمام، به نحوی که می دانست جلب توجه می کند گوشه ی  

کتش را عقب زده و دست در جیب شلوارش فرو برد: از اون جهت نفرمودم.  

 منظورم اشاره به شلوغی برنامه ی کاری شما بود.  

پرتویی  هم خندید و همراه با چشمکی سرشار از شیطنت گفت: برای جاهایی که  

 داشته باشن، هر طور باشه خودم و می رسونم.   سودی

 ابروهایش را باال کشید: در این مورد شکی ندارم.  

 اوضاع کاری چطور پیش میره؟ از کار توی ایران راضی هستی؟    -

با اطمینان سرش را به حرکت در آورد: من آدمیم که خیلی زود خودم و با شرایط  

 شته باشم.  وفق میدم. مخصوصا وقتی اهداف بزرگی دا

 خبرا به گوش میرسه. امیدوارم اهداف با آغوش باز در مقابلت قرار بگیرن.     -
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لبهایش را بهم فشرد: در این شکی نیست، همه چیز مطابق میل من پیش میره.  

 مخصوصا برای بردن یه بازی.  

 پرتویی لبهایش را کش داد. چشمانش باریک شد.  

ز فراموش نمیکرد. گویا تنها برای او  پلک زد. این صورت با این خنده را هرگ

خلق شده بود. هیچ مورد مشابهی برای این حالت نمی توانست پیدا کند. آفتاب  

پرتویی بند انگشت اشاره اش را به زیر چشم راستش فشرد و گفت: فکر میکردم 

 فراموش کردی...  

 خودش را کمی جلو کشید. سرش را به سمت شانه ی پرتویی خم کرد: مگه میشه

 یه عشق و فراموش کرد؟

پرتویی بدون آنکه خود را عقب بکشد، کمی سرش را باال داد. قدش از او کوتاه  

تر بود. نگاهش به نگاه صونا توفیق فام که خیره شان بود ثابت ماند که حضور  

دستی را روی بازویش حس کرده و قبل از اینکه بتواند سر بچرخاند، پرتویی زیر  

 باش مجنون نشی.  گوشش گفت: فقط مراقب 

قبل از اینکه سرش را به آن سمت بچرخاند، پرتویی تنهایش گذاشت. روی پاشنه  

ی پا چرخید و به رفتن او خیره شد که صدایی بسیار نزدیک گفت: تحسین  

 برانگیزه نه؟ 

متعجب به سمت رحمانی برگشت. رحمانی سرش را عقب کشید. موهای بسته  

یش را باال کشید و گفت: چی تحسین  شده اش پشت سرش تاب خورد. ابروها

 برانگیره؟ 

رحمانی قدمی به سمت راست برداشت. نگاهش را به نقطه ای دوخت و گفت:  

 دخترم...  

 چشمانش گرد شد. متعجب لب زد: دخترتون؟

 رحمانی سرش را به تایید تکان داد: آفتاب پرتویی...  
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شده پرسید: آفتاب  لبهایش از هم جدا شد. با ابروهای گره خورده در هم، گیج 

 پرتویی دخترتونه؟!

 نمی دونستی؟ کمتر کسیه که تو این عرصه باشه و ندونه!   -

به عقب برگشت. خیره شد به آفتاب پرتویی... مطمئنا عکسی از دختر رحمانی  

دیده بود. دختر توی عکس هیچ شباهتی به این زن مغرور مقابلش نداشت. به  

 سمت رحمانی برگشت: ولی فامیلیش... 

 رحمانی با نفس عمیقی پاسخ داد: از من متنفره...! 

ناباورانه چرخید و به نیم رخ رحمانی زل زد. رحمانی با این نگاه سخت و جدی  

 اش... با مهربانی های خاص خودش...  

رحمانی شوخی میکرد. آن عکس هیچ شباهتی به آفتاب پرتویی نداشت. نام  

فامیلی اش هم همینطور... نفرت از رحمانی هم به نظر خنده دار می رسید. چطور  

 ممکن بود؟ 

به خنده افتاد. شوخی جذابی بود. رحمانی با جدیت گفت: باورت نمیشه دخترم  

 باشه؟

تونه، چرا باید ازتون متنفر باشه؟! اصال  دستش را مقابل دهانش گرفت: اگه دختر

 شوخی خوبی نیست.  

مطمئنا یک شوخی بود. او اشتباه نکرده بود. آفتاب پرتویی یک دختر جوان  

متکی به خود نبود. او متکی به مردهایی بود که همراهش بودند... قطعا همینطور  

 بود.  

 میکنه قاتلم.   چشم چرخاند. رحمانی با صدای آهسته ای زمزمه کرد: چون فکر

لبخندش ناگهان خشک شد. گویا یخ زده باشد. جمله ای که رحمانی به زبان آورده 

بود را در ذهن بارها و بارها تکرار کرد. سر برداشت و خیره به صورت رحمانی  

 سکوت کرد. چنین چیزی ممکن بود؟ قتل؟! قاتل؟ دختر... پدر...!
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 کسی نزدیک شد: جناب بازرگان؟ 

د میان سال مقابلش خیره شد. مرد دستش را به سمتش گرفت: قویم  چرخید. به مر

 هستم. داوود قویم.  

نگاه کوتاهی به رحمانی انداخت. رحمانی با تکان سر گفت: یه دوری میزنم و  

 میام.  

با اکراه پذیرفت. روبروی داوود قویم ایستاد. ذهن آشفته اش را کنار زد و دستش  

 وشبختم.  را در دست مرد مقابلش گذاشت: خ

از اینکه اینجا میبینمتون واقعا خوشحالم. فکر نمیکردم به این زودی شما     -

 جایگزین جناب بازرگان بشین.  

از شما ممنونم. هنوز هم جایگزینی نیست ولی برای شرایط پدر بهتره که فعال     -

 استراحت کنن.  

که  مرد گویا چندان از این موضوع خوشش نیامده بود. سرش را تکان داد:

 اینطور...  

چه چیزی در مورد پدرش باعث می شد هیجان این مرد فروکش کند؟! داوود قویم  

تجارت دارویش را می چرخاند... معموال در جوامع پزشکی دیده می شد. در این  

جمع بودنش نشان می داد به دنبال چیزی است. پرسید: فکر میکردم شما رو باید  

 در جامعه ی پزشکان دید.  

سرعت خود را جمع و جور کرده و خندید: هر از گاهی هم باید از جمع   قویم به

پزشکان فاصله گرفت و بین مردم چرخید. مردم عادی بیشتر به داروها عالقه  

 نشون میدن.  

آفتاب پرتویی در مسیر دیدش قرار گرفت. پلک زد. سعی کرد تصویری که دو سال  

یاه پوش درون عکس هیچ  پیش دیده بود را در ذهن مجسم کند. آن دخترک س

 شباهتی به این زن نداشت.  
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 قویم گفت: و این به نفع هر دو طرف خواهد بود...  

چشم از پرتویی گرفت و به صورت قویم دوخت. حتی نفهمیده بود قویم چه  

میخواهد. اما نمی توانست نشان دهد که حتی به صحبت هایش گوش نداده است.  

ای ابرویش را باال کشید. خیره به چشمان  حالت کنجکاوی به خود گرفت و یک ت

 قیم گفت: بیشتر توضیح میدین؟ 

زعفرانی که شما دارین میتونه به عنوان یه داروی حرفه ای استفاده بشه.    -

دارویی که میتونه درمان خیلی از بیماری ها باشه. مطمئنا با یه قیمت مناسب می  

 تونیم بازار این دارو رو به دست بگیریم. 

یز بدی به نظر نمی رسید اما اگر این چنین خوب بود چرا قویم باید  چندان چ

 انتظار روی کار آمدن او را می کشید؟ 

دستش را در جیب شلوارش هدایت کرد: دانش الزم و برای تولید چنین دارویی  

 دارین؟ 

 قطعا داریم چنین دانشی! زعفران ارزش دارویی زیادی داره.    -

 یب های داروییش چی؟ متفکر پاسخ داد: و میزان آس

قویم خندید: ای آقااا! االن کدوم داروئه که آسیب نداشته باشه. هر دارویی یه  

مضراتی هم داره دیگه... شما همراهی کنین دارو رو به ثبت می رسونیم بعدش  

 دیگه مشکلی نیست. 

 سرش را به طرفین تکان داد: باید در موردش فکر کنم جناب قویم.  

مطمئنا نمی خواست قویم را با خود دشمن کند. در هر صورت به قویم نیاز داشت 

اما در این لحظه به هیچ وجه نمی توانست تمرکزی داشته باشد تا پاسخی به قویم  

 دهد.

م خدمتتون. خوشحال  قویم دست به جیب روی سینه ی کتش برد: کارتم و مید

 میشم بیشتر در موردش صحبت کنیم.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

２９９ 

 لبخندی زد: حتما همینطوره.  

کارت را گرفت و در حال هدایت آن به درون جیبش ادامه داد: سر فرصت در  

 موردش فکر میکنم و با شما در ارتباط خواهم بود.  

قویم با رضایت خاطر دور شد. نگاهش را چرخاند و با دیدن رحمانی قدم های  

بلندی برداشت و روبروی او ایستاد: چرا ازش فاصله گرفتین؟ چرا توضیح  

 واقعا اینکار و کردین؟  ندادین؟ یا

 رحمانی به سمتش برگشت: بعضی وقتا آدما گوشی برای شنیدن ندارن. 

 اما شما میگین پدرین...!    -

نمی توانست فکر کند رحمانی می تواند بد باشد. رحمانی در ذهنش اسطوره بود.  

 همیشه به دختر رحمانی حسادت می ورزید که او را دارد اما در این لحظه...  

 گفت: سالم...  صدایی

 خود را عقب کشید. احد حریری کمی در برابر رحمانی خم شد: حالتون چطوره؟ 

 رحمانی دستش را فشرد: خوب!

 احدحریری به سمتش برگشت: جناب بازرگان...! 

 دستش را به سمت احد حریری برد: از دیدار مجددتون خوشحالم.

دمت رسیدم. از وقتی  احد حریری با نگاهی به رحمانی و او گفت: متاسفم دیر خ

 اومدم سرگرم بودین. 

رحمانی خندید: هم صحبتی با بازرگان کوچک و نمیشه از دست داد. بهت توصیه 

 میکنم ازش استفاده کنی.  

احد حریری سری تکان داد: عالقه ی فراوانی دارم از بودن در کنار ایشون  

 استفاده کنم. انشاا... به زودی! 
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زی بگوید، مردی نزدیک به احدحریری ایستاد و  لبخندی زد و قبل از آنکه چی

 گفت: خانم پرتویی فرمودن بحث سهام گلها به وسط اومده...! 

حریری ابروهایش را باال کشید و رو به او و رحمانی گفت: باید معذرت خواهی  

کنم که مجبور میشم از خدمتتون مرخص بشم. ولی باید به این مسئله رسیدگی 

 کنم. بعدا میبینمتون.  

کامال به سمت او میچرخد: جناب بازرگان، به زودی مناقصه ای برای بحث  

صادرات و واردات پروژه جدید برگزار میکنیم. دعوت نامه ی شخصی قبال آماده 

شده... به دستتون خواهد رسید اما خوشحال میشم شخصا دعوت کنم توی این  

 سندی خاطره! مناقصه حضور داشته باشین. همکاری با شما برای من باعث خر

آنقدر غرق در دنیای خود بود که متوجه نشستن کیمیا روبرویش نشود. با صدای  

بلند کیمیا که به نام می خواندش، به خود آمد و نگاهش را از تاریکی مطلق خانه  

گرفت و به چشمان خواهرش که در زیر نور اندک آباژور گوشه ی سالن می  

 درخشید دوخت.  

 ود دید، دستش را پایین آورد و گفت: کجایی تو؟ کیمیا که نگاهش را به خ

 تکانی خورد و لبخندی زد: همین جا... 

 کیمیا چپ چپ نگاهش کرد: مطمئنم هر جایی بودی جز اینجا!

 سر به زیر انداخت: داشتم به یه چیزی فکر میکردم.  

 کیمیا کنجکاو پرسید: میتونم بپرسم به چی؟ 

صورتش را روی دسته ی صندلی   دستش را به گونه اش تکیه زد و سنگینی

انداخت: یه نفر و که قبال می شناختم و در موردش فکر میکردم میتونه خیلی  

خوب باشه... بعد یه اتفاقاتی افتاد که فهمیدم اونقدرا هم آدم خوبی نیست و شاید  

اصال با اصول من هماهنگی نداشته باشه اما امشب فهمیدم اشتباه میکردم و اون  

 ه اولش فکر میکردم ولی با چیزای جدیدی که در موردش فهمیدم. همون آدمیه ک
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کیمیا چند لحظه خیره اش ماند و بعد پلک زد و سرش را چند بار باال و پایین  

فرستاد و بعد به راست و بعد به چپ کج کرد و گفت: ناراحت نشیا ولی من خیلی  

 سعی کردم اینی که گفتی و تحلیلش کنم ولی نفهمیدم چی گفتی. 

چشمانش را بست و کف دستش را باز کرد و به گونه اش چسباند: خودمم  

 نفهمیدم چرا همچین شد. 

 یعنی اونی که میگفتی آدم خوبیه یا آدم بدیه؟  -

 نفسش را فوت کرد: نمیدونم. 

 کیمیا لبخندش را فرو خورد: اونی که اول فکر میکردی هست یا نیست؟ 

 اوایل فکر میکردم باشه.شاید بهتر از اونی که همون   -

کیمیا لبش را به دندان گرفت: خب االن مشکلت چیه؟ خوب و بد بودنش تاثیری  

 روی تو داره؟ 

 سرش را کمی تکان داد: نه! اما... 

کیمیا از جا بلند شد: پاشو برو بخواب... مهم نیست اون آدم خوبه یا بد. سعی کن  

 خوبیه یا آدم بد!!!بیشتر بشناسیش اون وقت به نتیجه میرسی که آدم 

 شب بخیر...   -

با رفتن کیمیا دوباره چشم دوخت به روبرو...! در مورد آفتاب پرتویی اشتباه  

میکرد؟ شاید هم حق داشت. آفتاب پرتویی از پدرش بریده بود. رحمانی شوخی  

نمیکرد؟ واقعا آفتاب پرتویی دخترش بود؟ عالقه داشت از این موضوع بیشتر سر  

 خود تشر زد. چرا باید سر در می آورد؟    در بیاورد. به

از جا بلند شد و به سمت اتاقش به راه افتاد. باید میخوابید... باید ذهنش را جمع  

و جور میکرد. باید برای مناقصه ی جدید با احد حریری آماده می شد. باید در  
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مورد قویم با پدرش صحبت میکرد. باید اختالس شرکت را بیرون می کشید و  

 برنامه ی تجاری سارا هم برنامه می ریخت.   برای 

کف دستش را به پیشانی اش کوبید. باید چند روزی ساکن شرکت می شد. کاش  

 رامین پیدایش می شد.  

خمیازه ای کشید. به سمت پله ها به راه افتاد و آهسته به روی اولین پله قدم  

 کرد.   گذاشت. باید قبل از هر چیز اوضاع اختالس شرکت را روبراه می

 پا روی دومین پله گذاشت. باید برای برنامه ی جدید مناقصه هم آماده می شد. 

به چهارمین پله رسید. باید برنامه ی تجارت های شرکت بازرگان و رحمانی را  

 هم مرتب می کرد.  

پله های بعدی را باال رفت. فردا می توانست به این موضوعات رسیدگی کند.  

د...! پا به اتاقش که گذاشت، نگاهش به لپ تاپ روی میز  همین اندازه هم کافی بو

افتاد. چشم روی هم فشرد. باید برای برنامه اش با سوان هیلدا هم صحبتی  

میکرد. نیاز بود برنامه ی رفتنشان به دبی را بچیند. اما باید این مالقات را تا  

 رسیدن به هدفش طول می داد...! 

ی به آخرین ایمیل های رسیده اش انداخت.  گوشی را از جیب بیرون کشید و نگاه

 در میان افکارش برای رسیدگی به مناقصه ی شرکت احد حریری، به خواب رفت.  

صبح روز بعد با صدای زنگ ساعت تلفنش چشم گشود. سرش را که میان بالشت 

فرو رفته بود بیشتر در بالشت فرو برد و دستش را به پا تختی رساند. صدای  

زنگ تلفن را قطع کرده و چشمانش را بیشتر بهم فشرد. عجیب دلش یک آرامش  

ش کند اما در  مطلق میخواست. برای چند ساعت یک آزادی فکر می توانست کمک

 این لحظه مطمئنا فرصتی برای این کار وجود نداشت.  

با فکر کردن به برنامه ی روزانه اش، چشم گشود و نگاهش را به در بسته ی  

اتاقش دوخت. دهانش را برای کشیدن خمیازه باز کرد و از تخت پایین رفت. به  
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صدای ندا در   سمت سرویس به راه افتاد و در همان حال شماره ی ندا را گرفت.

 گوشی پیچید: سالم، صبح بخیر... 

پا به سرویس اتاقش گذاشت و گوشی را مقابل آینه قرارداد: سالم... صبح تو هم  

بخیر... برای یه ساعت آینده یه جلسه با بچه های حسابداری برام بذار... با احمد  

نه  توکل هم تماس بگیر بگو میخوام تمام افراد بخش حسابداری شرکت و جمع ک 

برای ساعت یازده یه جلسه باهاشون بذاره. با فرید فرخم هماهنگ کن میخوام  

توی سفر مشهد همراهم باشه. بهش تاکید کن امروز ساعت هفت توی فرودگاه  

 باشه.  

 چشم. امر دیگه ای نیست؟    -

 فعال همینا. ممنونم.  -

ردن تماس  مطمئن بود ندا تماس را قطع میکند به همین دلیلی تالشی برای قطع ک

نکرد. صورتش را شست و باالخره از سرویس بیرون آمد. در برابر کمد لباس ها  

ایستاد و در پایان شلوار کرم رنگ را با پیراهن همرنگش تن زد و کت قهوه ای  

سوخته را برداشت و با قراردادن لپ تاپش در کیف و برداشتن دسته چک و کیف  

 کوچک مدارک از اتاق بیرون رفت.  

ها که پایین می رفت، زهرا هم از اتاق خارج شد. با دیدنش گفت: شب   از پله

 قراره عموت اینا بیان.

 تکانی به سرش داد: عصر میرم مشهد... شب نیستم.  

 چرا زودتر نگفتی؟    -

 برنامه اینطوری چیده شده. باید یه سری به کارخونه بزنم.    -

مریض میشی خیلی کار   زهرا چند پله را طی کرده و کنارش ایستاد: اینطوری 

 میکنی.

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

３０４ 

به سمت مادرش چرخید و به چشمان زهرا زل زد: من چند ساله اینطوری زندگی  

کردم. قرار بود مریض بشم وقتی از اینجا فرستادینم مریض می شدم نه االن که  

 دیگه با این مدل زندگی خو گرفتم.  

خودت ساختی  زهرا اخم کرد: باید زن بگیری اینطوری از این زندگی که برای 

 فاصله میگیری. 

بی حوصله کتش را روی بازویش تکان داد: االن وقتش نیست. ازتون خواهش  

 کردم فعال حرفی نزنین. باید به کارا رسیدگی کنم.  

چطوره من با زن عموت حرف بزنم! تا بحث سر بگیره و تو هم کارات یکم     -

 کمتر میشه. 

مامان. خواهش میکنم فعال دست نگه دار...  چشمانش را روی هم فشرد: االن نه 

 خواهش میکنم االن واقعا گنجایشش و ندارم ذهنم جای دیگه ای درگیر بشه. 

زهرا درک نمی کرد ذهنش درگیر است. ذهنش درگیر مناقصه بود. درگیر اختالس  

شرکت هم همینطور... قویم و رحمانی هم بودند و از آن مهمتر رابطه ای که گویا  

اشتباه می کرد و لبخندی که او را عشق می نامید. سرش را چرخاند.   در موردش

عشق...! از این بازی لذت می برد و حال به نظرش این بازی به نظر جذاب تر  

 می رسید.  

روی صندلی های انتظار نشست و پا روی پا انداخت. کیفش را روی پاهایش  

انگلیسی شیک چیده گذاشت و پاکت طالیی را از آن بیرون کشید. به سه حرف  

شده کنار هم بر روی پاکت کمی فرو رفته بودند چشم دوخت. دستش را روی آن  

کشید. طراحی بسیار شیک و منحصر به فردی داشت. پاکت را باز کرد و تک  

 برگه ی تخته ای درون آن را بیرون کشید. 

شنا بود،  قبل از هر چیز دو لوگو در باالی آن به چشم می آمد. اولین لوگو بسیار آ

همان لوگوی حک شده از سه حرف انگلیسی روی پاکت اما دومین لوگو که  

 چندان هم ناآشنا نبود. آفتاب...! 
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نفس عمیقی کشید. به گفته ی رحمانی آفتاب پرتویی دخترش بود. احد حریری هم  

خواهر زاده ی همسرش... همکاری آفتاب پرتویی با پسرخاله ی عزیزش دور از  

 این اوصاف! انتظار نبود با 

با اینکه تمام روز را با حسابرس های شرکت خود برای شرکت در مناقصه، سر  

و کله زده بود اما هنوز هم برای اعالم نظر صد در صدش شک و تردید داشت.  

می دانست این مناقصه و با توجه به اطالعاتی که از احد حریری موجود بود  

آمد تا جای پای خود را کامال  همچون سکوی پرتابی برای شرکتش به حساب می 

 در زمینه صادرات و واردات در کشورهای خلیج فارس محکم کند اما...! 

فرید فرخ مقابلش ایستاد و سالم داد. سرش را باال کشید. نگاهی به اعالم پروازها 

 انداخت: فعال یه ربعی وقت داریم. 

یرون کشید و  فرخ کنارش نشست و کیفش را روی پا گذاشته و چند برگه از آن ب

به طرفش گرفت: فکر میکنم مدیر بخش تامین منابع سرمایه گذاری هم توی این  

 کار دست داشته باشه.  

 برگه ها را گرفت و در حال بررسی آن ها گفت: چطور؟ 

با توجه به کنترل میزان سرمایه ورودی به شرکت و سرمایه ای که به اصل    -

 ری ها مشخصات کاملی ندارن.  کار تزریق شده، یه قسمتی از سرمایه گذا 

 در مورد مدیر کارخونه چی تحقیق کردی؟   -

فرخ سری تکان می دهد: بله اما متاسفانه اطالعات کارخونه کامال از اطالعات  

 شرکت جداست. دسترسی بهشم سخت تره...  

امروز اونجا میتونی به سیستم دسترسی داشته باشی تا فردا که برمیگردیم     -

 ینکار رسیدگی کنی. وقت داری به ا

فرید فرخ به سمتش برگشت: راستش داشتم فکر میکردم بجای اینکه مستقیم  

وارد سیستم بشین یه هکر پیدا کنیم تا به صورت مخفیانه تموم اطالعات و بکشه  
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بیرون. همچنین می تونیم ازش بخوایم افرادی که بهشون شک داریمم تحت نظر  

 بگیره.  

 نه قبل از رسیدن ما تغییراتی ایجاد کرده باشن؟پرسید: یعنی فکر میکنی ممک

اینطور فکر میکنم. بهتره محتاط تر پیش بریم چون با چیزی که هر روز بیشتر     -

 از قبل نمایان میشه، خیلی از افراد شرکت توی اینکار دست دارن.

برگه ها را به سوی فرید فرخ گرفت: باشه... بگرد دنبال چنین هکری... منم  

 ه فرد مورد اعتماد اگه پیدا کردیم کار و شروع میکنیم.  میگردم. ی

 فرید فرخ سری تکان می دهد: حتما!

با اعالم پروازشان از جا بلند شد. در حال نگاه به ساعتش، کیفش را در مقابل  

گیت پرواز زمین گذاشت. فرید که پشت سرش قدم برمی داشت، گفت: سفرمون تا  

 کی طول میکشه؟ 

 م. اما باید امروز این قضیه رو تمومش کنیم.  فردا برمی گردی  -

بهتر نبود من میموندم تهران؟ هرچقدر فاصلمون بیشتر از هم باشه همونقدر    -

 کمتر شک میکنن بهمون.

سرش را به طرفین تکان داد: نگران نباش تو فقط دنبال چیزایی باش که بهت  

 میگم.

ر سر این معامله بود.  فرید سکوت کرد. اهمیتی نداشت نام شرکت آفتاب هم ب

ترجیح می داد پیشرفتش را در وهله ی اول قرار دهد. به محض رسیدن به مشهد  

 با احمد توکل تماس گرفت و اعالم کرد شرکت در این مناقصه شرکت خواهد کرد.  

به محض ورودشان به هتل، به سمت فرید فرخ برگشت: میخوام شیوه ی  

ه ی بازاریابی قبلی قدیمی شده و از  بازاریابی شرکت و کامال عوض کنم. شیو

روشهای جدید روز پیروی نمیکنه. میخوام کامال عوض بشه تا فروشمون توی  

 ایران و کشورهای همسایه هم افزایش پیدا کنه.  
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ما صادرات زیادی به کشورهای همسایه نداریم. مقدار کمی به ترکیه و چند    -

 کشور دیگه صادر میشه...! 

 پس از این به بعد سعی میکنیم داشته باشیم.  با جدیت پاسخ داد: 

فرید فرخ متعجب نگاهش کرد. از کنارش گذشت و پا از آسانسور بیرون گذاشت.  

در مقابل پنت هاوس ایستاد: یه ساعت دیگه پایین منتظرتم برای شام...! هرچی  

 الزمه برای کار هم بیار پایین! همونجا شروع میکنیم.  

در سفید رنگ سمت راستش انداخت و جلوتر رفت.  وارد اتاق شد. نگاهی به 

مبلمان سیاه و سفید مقابلش و تختی مرتب و شیک کنار هم قرار گرفته بودند.  

کیفش را روی تخت قرار داد و کت از تن بیرون کشید. به سمت میز قدم برداشت  

و در حال نزدیک شدن به پنجره و کنار زدن پرده ها، گوشی را از جیب بیرون  

چشم به شهر پر از نور و رنگ غرق در تاریکی دوخت و منتظر وصل   کشید.

 شدن ارتباط ماند.  

 صدای ادنان در گوشی پیچید: چه عجب... زنگ زدی... 

نمای شب در نظرش دوست داشتنی بود. دوست داشتنی تر از شنیدن صدای  

 ادنان... چشم روی هم گذاشت:  می تونی یه کاری برام بکنی؟ 

من که مثل تو نیستم که یادم بره رفیقی دارم. بگو چی میخوای تا برات انجام    -

 بدم.  

چشم گشود. گنبد زرد رنگ غرق در نور میدرخشید. گوشه ی لبش باال رفت:  

 قراره به زودی سوان و توی دبی ببینم.  

 ادنان با مکثی گفت: خب؟ من چیکار میتونم برات بکنم؟!

گفت: میخوام برامون یه شب خیلی فوق العاده تدارک  سرش را کمی باال کشید و 

 ببینی...  

 ادنان نفس عمیقی کشید: میخوای چطوری باشه؟!
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می خوام فوق العاده باشه. اونقدر خوب باشه که گفتنی نیست. برام یه روز    -

فوق العاده با شب فوق العاده تدارک ببین. اونقدر عالی که هیچوقت از ذهن 

 بیرون نره.  

پوزخندی زد، اما گوشی را از گوش فاصله داده بود. فکر کرد این پوزخندها   ادنان

 همیشه بود اما هیچوقت به آن ها توجه نمیکرد.  

 چشمانش را روی هم فشرد: میخوام از سوان خواستگاری کنم.

ادنان به سرفه افتاد. لبخندش عمق گرفت و صبر کرد. سرفه های ادنان که آرام  

 گرفت، پرسید: چی شد؟

 ادنان به سرعت پاسخ داد: چیزی نیست. خواستگاری؟ مطمئنی؟

سر چرخاند و در حالی که به سمت تخت می رفت، دکمه ی یقه ی پیراهنش را باز  

کرد: میخوام یه روز فوق العاده برامون ترتیب بدی و در پایان یه شب بهتر... به  

اده سفارش دادم حلقه کاری نداشته باش، خودم ترتیبش و میدم. یه مدل فوق الع 

که جزو بهترینا باشه اما در مورد برنامه روز چیزی توی ذهنم ندارم خودت ببین  

 چیکار میتونی بکنی. 

 ادنان نفس عمیقی کشید: باشه... 

لبخندش عمق گرفت: باهام هماهنگ کن. میخوام از تک تک جزئیاتش با خبر  

برامون جا رزرو  باشم. زمان دقیقشم بهت خبر میدم. توی یکی از هتالی خوب 

 کن. قبلش باید با سوان هماهنگ کنم...! 

 بهش گفتی میخوای ازش خواستگاری کنی؟   -

هنوز نه ولی قطعا بهش میگم برنامه خاصی توی ذهنم دارم و میخوام بهش    -

 پیشنهاد ازدواج بدم تا آماده باشه!

 به نظرت سوپرایز باشه بهتر نیست؟  -
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دست آستین چپش را در آورد: نه! میخوام  خود را روی تخت کشد و دکمه سر 

 اطالع داشته باشه. اینطوری بهتره...! 

 باشه. کمیل من باید برم بعدا باهات تماس میگیرم.   -

تماس را قطع کرد، گوشی را روی تخت انداخته و دراز کشید. چشم دوخت به  

 سقف طراحی سیاه و سفید باالی سرش.  

*** 

وم آب به صورتش حذر می کرد و سر از آب  طول استخر را می پیمود و از هج 

بیرون می کشید. جفت دستانش را همزمان به سمت باالی سر می برد و بعد از  

 فرو بردن در آب به عقب می کشید.

فرید فرخ کنار استخر ایستاد و چشم دوخت به او... به ته استخر که رسید کمی  

ه تنش داد. دوباره خود را به  خود را باال کشید و سر چرخاند. با دید فرید، تابی ب

آب سپرد و با کرال سینه خود را به روبروی فرید فرخ رساند و در مقابلش خود  

 را با آب همراه کرد.  

 فرید فرخ، لبخندی زد: فکر نمیکردم اینقدر حرفه ای شنا کنین!

پلک زد و عینکش را باالی سر کشید. فرید خم شد: یه خبرایی دارم... االن بگم یا  

 صبحونه؟  وقت

 گوشهایش را تیز کرد: می شنوم. 

 فکر میکنم یه نفرم توی این اوضاع دست داره و شاید مهره اصلی باشه.   -

 پاهایش را به کف استخر رساند و صاف ایستاد: کی؟

 فرید فرخ لبی تر کرد: البته هنوز صد در صد مطمئن نیستم. ولی...! 

 میکنی؟کیه که از گفتن اسمش اینقدر دوری   -
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 فرید لب گزید و گفت: امید سلیم نژاد! 

چند لحظه مات صورت فرید ماند تا دقایق به کندی به حرکت در آمده و گذشت.  

ناگهان سرش را خم کرده و درون آب برد. با چشمان بازش به آب رنگ گرفته  

 چشم دوخت. امید سلیم نژاد... عمو امید... رفیق عزیز کرده ی جهانگیر! 

 کشید: میتونی مطمئن بشی؟  سرش را باال

 خبرا رو بهتون میدم. باید دنبال یه هکرم باشیم.    -

 دستش را کمی بلند می کند: خودم دنبالش هستم!

اسم امید سلیم نژاد که به میان می آمد نمی توانست ریسک کند. نمی توانست  

 اجازه دهد هر کسی به این اطالعات دست یابد. باید مشغول به کار می شد... 

ه سمت پله ها که حرکت کرد، فرید فرخ همراه با او لب استخر قدم برداشت:  ب

 مدیر هتل میخوان قبل از رفتن ببینتت... قبل از سر زدن به کارخونه چطوره؟ 

 خود را از آب بیرون کشید: مشکلی نداری سر صبحونه ببینیمش؟ 

ارچه بزرگ  با پاسخ منفی فرید، سری تکان داد. فرید ادامه داد: اینجا یه باز

داره... فکر کنم در مورد اون بخواد صحبت کنه. با وجود مهمونای خارجی که  

اینجا هستن خیلی خوب می شد شرکت ما هم یه شعبه برای فروش زعفران اینجا  

 داشت؟

حوله را دور گردنش کشیده و روی سر بی مویش که جوانه هایی از مو داشت،  

 به حرکت در آورد: اینطور فکر میکنی؟ 

 به نظرم فروش خوبی با خودش میاره. یه بازاریابی هم به حساب میاد.    -

به راه افتاد. دقایقی بعد، رخ به رخ مرد میانسال پشت میز صبحانه، نشسته و  

 لبخند می زد. گارسون نزدیک شده و بشقاب سبزیجات را مقابلش گذاشت.  

 ن؟مرد اشاره ای به میز صبحانه زد: از امکانات هتل راضی هستی 
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لبخندش را عمق داد: سالها بود توی ایران چنین امکاناتی متاسفانه وجود  

 نداشت.  

 مرد سری تکان داد: امیدواریم روز به روز استانداردهای هتل و افزایش بدیم.  

 بسیار عالی...!   -

دستش را به سمت چنگال برد که مرد ادامه داد: نظرتون در مورد هتل چیه؟!  

داریم فکر میکنیم گسترشش بدیم جناب بازرگان... شعبه های دیگه توی شهرای  

 دیگه...!  

چنگال را به لبه ی بشقاب تکیه زده و دستمال را به لبهایش کشید: گسترش کار  

 توی شهرای دیگه...! چه ایده ای دارین؟ 

شهرهایی مثل تبریز... کیش... اصفهان... شیراز...! االن شهرهایی مثل تبریز    -

که جزو مناطق آزاد به شمار میان یا کیش بازار خیلی خوبی برای جذب توریست  

 دارن. جذابیت هایی هم به دنبال خواهد داشت...! 

 چیزی نیست که به این سادگی در موردش تصمیم بگیریم...    -

ید تکان داد: تنها امیدوارم در موردش فکر کنین. ما خوشحال  مرد سری به تای 

 میشیم شما رو توی جمعمون داشته باشیم.  

 سری تکان داد: باعث افتخار بنده هم هست.

 فرید فرخ که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفت: هتل بازارچه ی زیبایی داره!

مایلی برای  مرد گفت: حق با شماست. امیدواریم که شرکتهای بیشتری هم ت 

 حضور توی این بازارچه نشون بدن...! 

کمی فکر کرده و سرش را باال داد: نظرتون در مورد یه شعبه از فروشگاه های  

 ما توی بازارچتون چیه؟ 
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مرد چند لحظه مکث کرده و سری به تایید حرکت داد: باعث افتخاره... پیشرفت  

 هر دو طرف...! 

 برای انجام چنین پروژه ای بیشتر با هم در تماس خواهیم بود.    -

صحبت هایشان با مرد ادامه داشت، که تلفنش زنگ خورد. سرش را کمی خم  

کرده و به شماره ی حک شده روی آن خیره شد. چند ثانیه مکث کرده و سر  

 برداشت: متاسفم... 

 م...! از پشت میز بلند شده و گوشی را به گوش چسباند: سال

 سارا پشت خط، خندید: سالم پسرعمو!

 خوبی؟    -

 خنده ی سارا عمق گرفت: من که عالی، شما چطوری؟ 

 ممنونم. امری داشتی؟   -

در مورد پروژه ای که بهت گفته بودم تماس گرفتم. نمیخوای تصمیمی براش    -

 بگیری؟ من زمانی ندارم. 

نی چند روزی بیشتر  نوک کفشش را به روی موکت صورتی و بنفش کشید: می تو

 بهم فرصت بدی؟ 

 هنوز نتونستی تصمیم بگیری؟   -

 منتظر یه خبرم... اگه اون برسه نظرم و میگم.   -

 سارا پرسید: به من شک داری که تحقیق میکنی پسر عمو؟ 

 لبهایش را بهم فشرد. حتی به خود هم اطمینان نداشت

 کنم.  اما ادامه داد: امیدوارم بتونم روی یه سری مسائل ریسک
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کنجکاوم بدونم شم اقتصادیت روی این مورد چطور کار میکنه. عمو همیشه از    -

شم اقتصادیت تعریف میکنه. نظرت در مورد کار ساختمان چیه؟ بهش عالقه ای  

 نداری؟ 

مردی از مقابلش عبور کرد و نگاهش را به او دوخت. با نزدیک شدنش به میزی  

لک هتل را مجبور کرد تا از جا برخیزد و  که دقایقی پیش پشت آن نشسته بود، ما

 با مرد مشغول صحبت شود.  

 خیره به آن ها، به سارای پشت خط گفت: داری ترغیبم میکنی؟ 

شاید... اما امیدوارم بتونم از شم اقتصادیت توی کارای ساختمانی هم استفاده    -

 کنم.  

 خبر میدم. فعال خدانگهدار...!    -

ز برگشت. مردی که دقایقی پیش رسیده بود، به  تماس را قطع کرد و به سر می

 سمتش چرخید و دستش را مقابلش گرفت: جناب بازرگان... 

دستش را در دست مرد گذاشت و بیرون کشید. مالک هتل معرفی کرد: از  

 سهامداران شرکت آفتاب هستن. احتماال باید بشناسین...! 

 سری به تایید تکان داد و گفت: قطعا... همینطوره!  

 ر می شد فراموش کند؟! مگ

*** 

ندا برگه ها را روی میز گذاشت: از طرف شرکت آفتاب برای مالقات درخواست  

 دادن...! 

خودنویس را روی برگه به حرکت در آورد و به حرکت جوهر روی کاغذ خیره  

 شد: و دلیل این مالقات؟
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کت  چیزی نگفتن. ولی گویا یه قرار مالقات با شخص شما رو خواستن نه شر   -

 بازرگان... 

سر بلند کرده و به صورت ندا خیره شد. قرار نبود در صورت ندا اطالعات این  

قرار مالقات را بیابد اما می توانست در میان چهره ی ندا تمرکز کند. نگاهش را  

 پایین کشید: با کمال میل... برای آخر هفته یه قرار مالقات بذار. 

چشم... از طرف آقای رحمانی هم تماس گرفتن. امشب شما رو برای شام به     -

 باغ همیشگی دعوت کردن. 

 ممنون! می تونی بری...   -

برگه ها را به سمتش گرفت و منتظر ماند. با بیرون رفتن ندا، صندلی اش را چرخ  

 بود.   داده و شماره ی رامین را گرفت. این خصومت به اندازه ی کافی طوالنی شده

 صدای خندان رامین در گوشی پیچید: گفته بودم زنگ نزنی، نمیزنم.  

 به صندلی اش تکیه زد: کینه ای نبودی. 

 از عوارض نشست و برخاست با توئه...!    -

 پاشو بیا این ورا...!  -

 دیگه کالس تو به من نمیخوره. با کالس شدی، مدیرعامل شدی...   -

 بررسی ایمیل ها گفت: میای یا نه؟ به سمت سیستم چرخید و در حال  

 نیم ساعت دیگه اونجام...!   -

لبخندی روی لبهایش نشست. سرش را به سمت سیستم خم کرد. آفتاب پرتویی  

 چرا میخواست او را ببیند؟!

به دنبال پاسخ این سوال می گشت که تلفنش به صدا در آمد. نگاهی به نام احمد 

 کرد و گفت: چه خبر؟   توکل روی گوشی انداخت. تماس را وصل
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 خبرای خوبی ندارم جناب بازرگان...    -

 اخمی مهمان چهره اش شد و جدی گفت: چی شده؟

احمد توکل مکثی کرد: دو تا از شرکت های چینی برای قرارداد وارداتشون  

 درخواست لغو فرستادن. 

 دستش را مشت کرد: دلیلشون برای اینکار... 

 دلیلی اعالم نکردن.  -

کشید و چشم بست: خیلی خب... در ارتباطیم. کوچکترین خبری شد   نفس عمیقی 

 باهام در میون بذار...!

 با قطع تماس، به سمت سیستمش چرخید. به دنبال پاسخی بود که...! 

 رامین از راه رسید. با دیدنش، جدی گفت: چی شده؟ اخمات تو همه؟!

میکنم یه اتفاقی قراره  دو تا از قراردادامون دارن لغو میشن. نمیدونم چرا حس   -

 بیفته!!! 

رامین روی مبل جا گرفت: بیخیال بابا... تهش دو تا قرارداده دیگه. مگه اهمیتی  

 داره؟

خودکارش را روی برگه کشید: اهمیت داره، من با وجود اون قراردادها االن  

 اسمی تو ایران دارم. اگه اون قراردادا لغو بشن اعتبارم و از دست میدم.  

 سعی کن جلوی لغوشون و بگیری.  خب پس   -

 نفسش را فوت کرد: دارم دنبال دلیل لغوشون میگیردم.  

رامین ریز خندید: آفرین جناب مدیرعامل... آخر هفته برای جشن امضای کتابم  

 شرکت میکنی؟

 کتاب نوشتی؟   -
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رامین چشم غره ای رفته و دست روی سینه گذاشت: داداشت و دست کم گرفتی.  

 یه پا نویسنده اما... این سومیه دارم چاپ میکنم! برای خودم  

 از پشت میز بلند شد: خوشم اومد... 

 هر کسی هم خواستی میتونی همراه خودت بیاری!   -

چشمانش را باریک کرد و هوووم کشداری گفت. بیشتر از فکر کردن به آخر  

ن چنین  هفته، ذهنش به دنبال سوالی بود... چرا؟ چرا دو قرارداد با چینی ها ای

اهمیت داشت؟ باید این قراردادها را تا زمان بستن قرارداد با حریری حفظ می  

کرد. این قراردادها خود شاید اهمیت ناچیزی داشتند اما در مقابل شرکت حریری  

 باید حرفی برای گفتن میداشت.  

ناهار را در کنار رامین صرف کرد. با ذهن آشفته ای که گویا به نتیجه ای نمی  

   رسید.

عقربه های ساعت به هشت نزدیک می شدند که پا به باغ گذاشت. از کنار فواره  

ی قو مانند عبور کرد و روی یکی از تخت ها نشست. نگاهش را بی توجه به  

ریسه های رنگی روشن بین درختان، به زیر دوخته بود که صدایی گفت: بازرگان  

 کوچک... 

شد. رحمانی با خنده دستش را تکان   به عقب برگشت و با دیدن رحمانی از جا بلند

داد و روبرویش نشست. سرجایش برگشت و رحمانی گفت: فکر نمیکردم بازم  

 تمایلی برای دیدن من نشون بدی! 

 سرش را کمی جلوتر کشید: چون دخترتون شما رو یه قاتل میدونه؟

رحمانی سری تکان داد: خوشحالم هنوزم همونقدر قدرتمندی! حتی وقتی چیزی  

 ابودیت نمونده... به ن

 چشمانش گرد شد و سرش را کمی به راست متمایل کرد: متوجه نمیشم...! 
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رحمانی دستی بلند کرد. مردی به سرعت نزدیک شد که با کمی دقت بخاطر آورد،  

مرد راننده ی رحمانی بود. بسته ای مقابلشان گذاشت و دور شد. رحمانی بسته را 

 ه شام بخوریم یکم گپ بزنیم. به سمتش هل داد: چطوره قبل از اینک

بسته را برداشت. با اولین برگی که نشان از اطالعات حسابداری شرکتش داشت،  

سر بلند کرد. رحمانی با سر اشاره ای به برگه ها زد. به سراغ دومین بخش برگه  

ها رفت که اطالعاتی از قراردادهای شرکتش را شامل می شد. اطالعات مربوط به  

 ، گمرک ها و... کارمندان، بارها

 دندان هایش را روی هم سایید: اینا دست شما چیکار میکنه؟ 

 رحمانی کمی خود را عقب کشید.  

با خشم به رحمانی چشم دوخت. رحمانی را دوستی برای خود می دانست نه  

 دشمنی که تمام زندگی اش را بیرون می کشید.  

ش... مال من و تو  رحمانی گفت: اونا رو همونطوری که باید بذار توی بسته ا

 نیست.  

چینی به پیشانی انداخت و بسته را زمین گذاشت: داشتین برای من نقشه 

 میکشیدین؟

 یه روزی گفتی صداقت اصل بزرگیه توی تجارت، یادته؟   -

 تنها مات خیره ی رحمانی شد.  

رحمانی ادامه داد: خیلی دوست داشتم با این اصل جلو بری، به موفقیت برسی  

 خره وقتش رسیده... االن اگه بازی نکنی باختی. اما... باال 

 من هنوزم به اصلم پا بندم.   -

سیب گلوی رحمانی تکان خورد: پدرت و دوست دارم. رفیق قدیمیه و وفاداریه!  

ازش خوشم میاد چون بعد از چهل سال هنوزم به اصولش پا بنده. اصل زندگی  
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رده بود. برای همینم توی  پدرت همیشه همین بود... اون صداقت و پیشه راهش ک

چهل سال گذشته شرکت بازرگان فقط یه شرکت بازرگان موند. از وقتی هم تو رو  

 فرستاد اون ور، به لطف تو هر سال یه چیزی به درصد سود شرکت افزوده شد.  

 منتظر بود. منتظر چیزی که باید می شیند. 

ردی اما... چیزی که  اما تو مثل پدرت نیستی! صداقت و اصول اون و به ارث ب   -

 تو داری و پدرت نداره... 

چینی به صورتش افتاد و رحمانی به سرعت ادامه داد: جاه طلبی تو رو پدرت 

 نداره.  

رحمانی نفس عمیقی کشید: توی این دو سال گذشته، رفاقت سالمی با هم شروع  

کردیم. ازت خوشم میاد... درست از همون روزی که فهمیدم شرکت بازرگان  

بخاطر تو داره یه تکونایی میخوره... تو مثل خودمی! میخوای به جاهای بزرگی  

نمیدونی و من توی    برسی اما نمیخوای اصل صداقتت و گم کنی. اما چیزی که تو

سالهای زندگیم خوب فهمیدم. توی تجارت نمیشه بی چشم داشت به کسی محبت  

 کرد. منم توی این سالها عوض شدم...  

 چشمانش را روی هم فشرد و گفت: برای چی کمکم کردی؟ 

 دخترم و خوب میشناسی نه!؟ شنیدم یه بازی خوبی با هم دارین.    -

ادامه داد: اون دختر منه اما از بچگیش بیشتر از من با  پوزخندی زد و رحمانی 

خانواده مادریش میپرید. مخصوصا با پسرخاله و شوهر خاله اش... متاسفانه  

صداقت براش معنایی نداره، اون با تموم زندگیش بازی میکنه. تو اولین نفری  

 هستی که تونستی یبار شکستش بدی... 

 اخم کرد. 

با قدرت پیش اومده باشی اما... از لحظه ای که حریری  شاید تا اینجای راه و    -

جلوت وایساد و ازت خواست توی مناقصه اش شرکت کنی، دیگه صداقت به  
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دردت نمیخوره. االن تو یه طرف میدون وایسادی و تمام کسایی که دارن یه  

حریف مزاحم میبینن اون طرف میدون. االن توی این لحظه دو تا راه داری... حق  

ب با توئه... یا صداقت و انتخاب میکنی و تهش بیشتر قدرتی که توی شرکت  انتخا

خودت بدست آوردی از دست میدی و شاید تهش بتونی همون شرکت بازرگان و  

 پشتیبانی کنی! یا اینکه وارد بازی میشی و قدرت و میگیری دستت...!  

 لبش را به دندان کشید: چی به شما میرسه؟!

ب کردی، همین رفیق قدیمی باقی میمونیم و هر از گاهی یه  اگه صداقت و انتخا   -

لبخندی به هم میزنیم و شاید یه شامی هم مثل همیشه با هم خوردیم، اما اگه  

 خواستی وارد بازی بشی، من پشتت وای میستم و حمایتت میکنم به شرطی که... 

 سرش را کمی کج کرد: به شرطی که؟! 

شو رقیبش... دشمنش...! کاری ندارم  می خوام جلوی دخترم وایسی... ب  -

میخوای چقدر پیشرفت کنی. هر چقدر میخوای بزرگ بشی مشکلی نیست بزرگ  

شو... میخوای کل این کشور و بگیری دستت بگیر اما... میخوام دخترم بدونه  

 همیشه دنیا اونطوری که اون میخواد نمیچرخه!

 چشمانش را باریک کرد: مگه تا کجا ممکنه پیش بره؟ 

آفتاب برای بدست آوردن خواسته هاش از هر چیزی می گذره... اما باید یاد    -

 بگیره بعضی چیزا گذشتنی نیستن. نمیخوام بعدها افسوس بخوره... 

 بخاطر دخترتون میخواین من و از چیزی که هستم دور کنین؟   -

  رحمانی شانه هایش را باال کشید: دورت نمیکنم. دارم بهت حق انتخاب میدم. من 

تشویقت نکردم به این راه بری که حاال بخوام نابودیت و ببینم. من هیچ دخالتی  

توی جایی که االن هستی ندارم. می تونی تحقیق کنی، اما دارم بهت میگم االن  

دارن برای نابودیت تالش میکنن... میخوای بهت بگم توی جلسه ای که دیشب  
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دهاش برنامه ریختن... اگه  تشکیل شد، برای از بین بردن شرکت و لغو قراردا

 نتونی به خودت بجنبی باختت حتمیه! 

 آب دهانش را فرو داد: اگه بعدا که رهام کردین بالیی سرم بیاد چی؟ 

تو جوون باهوشی هستی. من فقط میخوام دشمن دخترم بشی، نه چیز بیشتر...    -

هی  مطمئنم خیلی زود خم و چم کار و یاد میگیری و هیچ احتیاجی به من نخوا

داشت. سخت ترین مرحله گذشتن از همین خط اصلیه... اون و که بگذرونی بقیه  

 اش با خودته که تا کجا میخوای بتازی و موفق بشی. 

اخمی به چهره نشاند. چشمانش را روی هم فشرد. ذهنش بهم ریخته بود... با  

 صدای چیزی چشم گشود. رحمانی بسته را برمی داشت که گفت: بسته برای کیه؟ 

 برای یکی از اونایی که دلش نمیخواد تو توی عرصه تجارت باشی...    -

 چرا؟    -

 رحمانی خندید: چون جاش و گرفتی بازرگان جوان. 

 حاال باید چیکار کنم؟   -

 رحمانی ابروهایش را باال کشید: یعنی اینکه میخوای بری دنبال بال و پر گرفتن؟!

 میخوام اصول خودم و وارد بازی کنم.   -

ی مات ماند. سرش را کج کرد: منم شرط دارم...! میشم دشمنش...  رحمان

 همونطوری که میخوای اما... 

گوشه ی لبش را باال کشید: با قوانین من بازی میکنیم. کمکم کن اصل تجارت  

 خودم و روشون پیاده کنم. 

 رحمانی با جدیت گفت: با صداقت نمیتونی موفق بشی...! 

 میخوام با صداقت جلو برم.   -
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حمانی ساکت شد. هیچ حرفی بینشان زده نمی شد. سرش را به زیرانداخت.  ر

منتظر پاسخ رحمانی بود. اما مطمئن حاضر نمی شد این چنین بازی بخورد. باید  

 خواسته هایش را از رحمانی طلب می کرد.  

 دقایق به کندی می گذشت که رحمانی گفت: باشه! چی میخوای؟ 

تم، آدمای قابل اعتماد دور و برم کم پیدا  متفکر سر برداشت: من تازه برگش

میشه...! چطوره اینطوری شروع کنیم. دو نفر میخوام برام خبر بیارن... بلد باشن  

 از هیچ و پوچ برام اطالعات بیرون بکشن.

 رحمانی سری کج کرد: خیلی خب...! 

لبخندش عمق گرفت. دستش را بلند کرد و به گارسون اشاره زد و در همان حال  

گفت: من با خیلی از این تاجرا آشنا نیستم. بدم نمیاد یه مهمونی معارفه بزرگ  

 برای خودم بگیرم. نظر شما چیه؟!

 احمد توکل چند برگه در مقابلش می گذارد و پوشه ای هم به سمتش میگیرد.  

برگه ها را رد کرده و پوشه را جلو کشید. به تصویر زن روی صفحه خیره شد و  

افسانه مجیدپور... توی بازاریابی رو دست نداره...! کارش   احمد توکل گفت: 

 عالیه و خیلی از شرکت ها دلشون میخواد استخدامش کنن...! 

 اطالعات را از نظر گذراند و زمزمه کرد: استخدامش کن... مهم نیست چطوری! 

به سراغ دومین برگه رفت. به صورت مرد میانسال خیره شد و احمد گفت: کارش  

حرف نداشته ولی بعدش براش پاپوش درست میکنن و میندازنش  تو وکالت  

 زندان، یه سالی هست از زندان در اومده اما پروانه وکالتش باطل شده...! 

 سری تکان داد: اینم خوبه...! 

 سر بلند کرد: هکر پیدا کردی؟ 
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احمد دست در جیب پیراهنش فرو برد: هفده سالشه... کارش خیلی خوبه. اما فقط  

 نفر کار میکنه... برای یه 

 متعجب به عکس توی دست احمد نگاه کرد: برای کی؟ 

 آفتاب پرتویی!   -

اخمی به چهره نشاند، لبهایش را بهم فشرده و نفس عمیقی کشید: برو بهترین  

 رقیبش و پیدا کن...! یکی که خیلی بهتر از این پسر باشه! 

برگه ها زد: آقای   احمد سری تکان داد و پوشه را از دستش گرفت و اشاره ای به

رحمانی فرستادن، گفتن اولین پروژه و عالقه ی بسیار زیاد شرکت آفتاب به این  

 پروژه... 

برگه ها را ورق زد. شرکت دارویی قویم آشناتر از آنی بود که بخواهد فراموش  

کند. لبهایش را بهم فشرد و سر بلند کرد... فکری در ذهنش باال و پایین می رفت.  

د قویم و شرکتش تحقیق کن. میخوام هرچیزی مربوط به اون و برام  گفت: در مور

 بیاری...! نمی خوام چیزی از دست بدی.  

احمد توکل سری تکان داده و به سمت خروجی چرخید که به صندلی اش تکیه  

زد: دو تا وکیل خبره و  مهندس اجتماعی هم پیدا کن. به مجتبی هم زنگ بزن  

 از کار قویم هست و بیرون بکشه! کمکت کنه هر چیزی که بیرون  

همزمان با بیرون رفتن احمد، ندا در چهارچوب در ایستاد: از شرکت آفتاب  

 اومدن...! 

نگاهی به ساعت روی صفحه مانیتور انداخت: هنوز زوده، بگو ازشون پذیرایی  

 کنن. اسالید جدید ساخته شده از آینده ی شرکت و هم پخش کنن!

 اسالید؟ندا متعجب گفت: 

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و اشاره زد: برو داره دیر میشه...  
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از جا بلند شد. در حالی که کتش را تن می زد، به سمت پنجره قدم برداشت. دستی  

به سر بی مویش کشید و لبخند روی لبهایش را عمق داد: بازی اصلی شروع شد  

 خانم پرتویی! 

ه اتومبیل های در حال گذر از خیابان نگاه کرد و  تا چند دقیقه همان جا ایستاد. ب

بی تفاوت رو گرداند. به سمت میزش قدم برداشت و با برداشتن چند برگه به  

سمت سرویس گوشه ی اتاق رفت. در برابر آینه ایستاد و نگاهی به خود انداخت.  

  کت و شلوار سیاهش را از نظر گذراند و باالخره بیرون رفت. ندا با دیدنش، از 

پشت میزش بلند شد. در اتاقش را بست و رو به ندا گفت: به جعفر نژاد بگو توی  

 جلسه حاضر بشه.  

ندا به سرعت با تلفن مشغول شد. در حال گرفتن لبه ی آستین هایش و کشیدن آن  

ها به راه افتاد. ندا هم تماس را خاتمه داده و با قدم های بلندی به دنبالش دوید.  

بلندش را به سوی اتاق کنفرانس برمی داشت، سرش را    در حالی که قدم های 

کمی چرخاند تا از گوشه ی چشم ندا را که با کالسور توی آغوشش به دنبالش می  

دوید؛  ببنید: به جعفر نژاد بگو یه نسخه قرارداد جدید با نکاتی که بهش سفارش  

 کردم برامون آماده کنه.  

کنفرانس را، منشی شرکت باز کرد.   ندا سری به عالمت مثبت تکان داد. در اتاق

سری تکان داده و پا به اتاق کنفرانس گذاشت. سه مهمان رسیده از شرکت  

پرتویی با دیدنش، از جا برخاستند. معین نجد معاون شرکت از روی صندلی  

برخاست. سری به احترام برای مرد هم سن پدرش خم کرد و به سمت صندلی 

ن هم همزمان با او روی صندلی هایشان جا  صدر رفت و روی آن نشست. مهمانا

 گرفتند. معین نجد چند برگه بلند کرد که ندا آن ها را گرفته و در مقابلش گذاشت.  

نگاهش را به برگه ها دوخت و یک تای ابرویش را باال کشید. سکوت با گذشت 

چند دقیقه ادامه داشت که جعفر نژاد با ضربه ی کوتاهی به در آن را گشود. به  

رعت روی صندلی اش کنار معین نجد قرار گرفت و برگه های اهدایی اش را ندا  س

 در مقابلش قرار داد.  
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چشم به برگه های زیر دستش که جعفر نژاد آورده بود دوخت. همان قراردادی  

 بود که میخواست.  

برگه ها را برداشت و به طرف ندا گرفت تا پخش کند. برگه ها که در مقابل  

گرفتند، اشاره ای زد تا ندا پوشه را در مقابل مهمان اصلی قرار  مهمانان قرار 

 دهد که معاون شرکت آفتاب می بود.  

 نگاه معاون به سمتش چرخید: لغو قرارداد؟

با اطمینان سرش را تکان داد: فکر میکنم دلیل حضورتون اینجا برای افزایش  

 فروش بوده اینطور نیست؟!

گاهشان می کرد. با اطمینان لبخندی زد و  معاون پاسخ مثبت داد. معین نجد ن

گفت: میخوایم این قرارداد پنج ساله که هنوز سه سال ازش مونده رو لغو کنیم.  

دو سال قرارداد ادامه داشت، به اندازه ی کافی برای هر دو طرف کافی بوده. خانم  

  پرتویی اگه عالقه ای به زعفران دارن، من با کمال میل دوست دارم نظراتشون و 

بشنوم اما ترجیح میدم در مورد تجارت شرکت بازرگان از این به بعد خودم تصمیم  

گیرنده باشم. با وجود شرکت های تابعه خودمون نیازی به شرکت آفتاب برای  

 صادرات نداریم. 

معاون با تردید سری خم کرد: جناب بازرگان لغو قرارداد با شرکت آفتاب شامل  

 بندهایی هست که... 

قرارداد و من امضا کردم، مطمئنا از کلیه مفاد اون قرارداد با خبر هستم. ما  این    -

تمام ضرر و زیان و پرداخت میکنیم. هر چند فکر میکنم بحث ضرر و زیانی وسط  

نباشه چون خانم پرتویی االن با طرف قرارداد انگلیسی آشنا هستن و نیازی به  

د فقط به ضرر شرکت بازرگان  واسطه گری شرکت ما نیست. در نتیجه این قراردا

تموم میشه. اگه کسی اعتراضی داشته باشه ما میتونیم بهش رسیدگی کنیم.  

اعتراض برای لغو قرارداد برسه دست جناب معین نجد، ما هم بررسی میکنیم و  

 نظراتمون و اعالم میکنیم. 
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معاون شرکت آفتاب با تردید گفت: من اجازه ی فسخ قرارداد و ندارم جناب  

 رگان. باید در این مورد با خانم پرتویی صحبت بشه.  باز

 می تونین نظر ما رو به ایشون اعالم کنین.    -

دقایقی طول کشید تا مهمانان شرکت آفتاب با پیشنهادی که دیگر اعتباری نداشت 

و قرارداد لغو، اتاق کنفرانس را ترک کردند. با بیرون رفتنشان و همراهی های  

 د روی صندلی اش جا گرفت: از لغو قرارداد مطمئن هستین؟ جعفرنژاد... معین نج 

دستانش را روی میز در هم گره زد و گفت: تصمیم گرفتم کار شرکت و گسترش  

بدم. در نتیجه حجم کاری این شرکت به شما محول میشه. امیدوارم از پس کارها  

 بربیان.  

ش خواند. اما او  معین نجد غافلگیر شده بود. این را به راحتی می شد از چهره ا 

از بابت معین نجد خیالش راحت بود. با توجه به باال و پایین شدن حسابها و  

روشن شدن افراد غرق در اختالس معین نجد جزو معدود کسانی بود که در این  

 اختالس دست نداشت و این ارزش بسیار باالیی داشت در این لحظه...! 

گیر شدن. برای گسترش کار اومده جعفرنژاد به اتاق برگشت و لبخندی زد: غافل

 بودن... 

 معین نجد گفت: پیشنهاد خوبی هم داشتن. 

چشم روی هم گذاشت: برای افزایش صادراتمون آماده بشین. قراره یه تور برای  

 معرفی زعفران توی اروپا برگزار کنیم.  

ین  از جا بلند شد و در حال قدم برداشتن، اشاره ای به ندا زد تا فلشی را مقابل مع

نجد بگذارد. معین نجد پرسشگر نگاهش کرد. در حال دور شدن گفت: برنامه تور  

 با شماست جناب معین نجد. 

بازی شروع شده بود. برای جلب توجه آفتاب پرتویی باید ضرر و زیانی  

 میپرداخت. ضرر و زیانی که آفتاب پرتویی اصال انتظارش را نداشت.  
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*** 

برخاست و به دنبالش دوید: داری با دم شیر  رامین از روی صندلی های انتظار 

بازی میکنی. دیشب بابا می گفت تو کل بازار پیچیده، یه قرارداد خفن از دست 

 آفتاب پرتویی در رفته... چون یه تازه واردی به اسم بازرگان دست گذاشته روش. 

بی خیال شانه باال کشید و کیف چرمش را در دست فشرد: همیشه باید منتظر یه  

 یب قََدر بود. رق

 عمو خبر داره از اینکارا؟!  -

با اخمی به سمتش چرخید و نگاهش را از نگهبان فرودگاه و صفی که نقش می  

بست، گرفت و گفت: اونقدری بزرگ شدم که خودم برای خودم تصمیم بگیرم.  

االن مدیریت شرکت بازرگانم با منه، اما کاری که با شرکت خودم میکنم به کسی  

 ه.  ربطی ندار

 حاال راه افتادی بری دیدن این دختره برای چی؟    -

لبش را گزید و یک تای ابرویش را باال انداخت. نیازی نبود برای رامین توضیح  

دهد با کسانی که تصمیم میگیرند دورش بزنند چطور رفتار می کند. برای دومین  

د انداخت:  بار که پروازش اعالم شد، نگاهی به مسافران که به سوی گیت می رفتن

 باید برم. فردا شب بیا دنبالم.  

 رامین جفت دستانش را در جیب شلوارش هدایت کرد: مطمئنی برمیگردی؟ 

خندید: قرار نیست برم بمونم اونجا. برمیگردم. فکر نکن با این حرفا بیخیال میشم  

 و تو و کیمیا رو به حال خودتون میذارم.  

 هم گفت: برو... زیادی حرف میزنی. رامین به سرعت اخم کرد و با چهره ای در 

چرخید و به راه افتاد. خبر لغو قرارداد با آفتاب پرتویی جنجال آفرین بود. پیش  

قدم شدن شرکت بازرگان هم برای لغو این قرارداد جنجالی تر... آفتاب پرتویی و  

صنعت صادراتش در ایران زبان زد بود و هر بازرگانی برای این قرارداد هر چند  
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سر و دست می شکست اما او، این قرارداد را لغو کرده بود. از مشتری   کوچک

هایی که با پیچیدن این خبر و اطالع از صحت و سقم آن،  برای بستن قرارداد با  

شرکت کوچک او پیش قدم شده بودند، می توانست از میزان ضرری را که این  

داد با قویم بود که  خبر به شرکت آفتاب زده، مطلع شود. قدم دوم هم بستن قرار

جنجالی دیگر آفرید... او با قویم برای صادرات دارو و همینطور صنعت  

داروسازی قرارداد بست. در ازای سهامی از شرکت قویم... این اولین قدم برای  

افتتاح شرکت بزرگ سرمایه گذاری ارغوان بود تا بتواند شرکت های ذیربط  

. هر چند باید با دقت عمل میکرد تا در  بازرگان را هم زیر پر و بال خود بگیرد

 زمان خاص پرده از شرکت جدیدش بردارد.  

پا روی پلکان هواپیما که گذاشت سر چرخاند. نگاهی به اطراف انداخت. به  

عنوان آخرین مسافر وارد هواپیما می شد. مهماندار متعجب نگاهش کرد. بی  

باید این شهر را زیر   توجه به او، خیره به چراغ های روشن در شب، پلک زد.

پایش می گرفت. حس می کرد باالخره می تواند به آرزوهایش برسد. به رویایی  

که در کشوری دور پا گرفته بود. در تنهایی هایش...! اما حال در این کشور در  

 میان محدودیت ها جان می گرفت.  

  چرخید و با لبخندی بلیطش را به سمت مهماندار گرفت. مهماندار با خوش 

آمدگویی به زبان انگلیسی به سمت بخش فرست کلس راهنمایی اش کرد. روی  

صندلی که جا گرفت با نگاهی به صفحه مانیتور مقابلش، کمی پاهایش را جلو  

کشید. گوشی را از جیب بیرون کشیده و شماره گرفت. احمد به سرعت پاسخ داد  

ساختمون جدید،    و گفت: منتظر تماستون بودم. اولین جلسه با جمع گروه توی

 پس فردا برگزار میشه.  

 همه ی کسایی که نیاز بود استخدام کردی؟   -

بله همشون! دیزاین دفتر فردا تموم میشه. طبقه ی اول شرکت صادرات   -

 واردات هست و طبقه ی دوم هم ما ساکن شدیم.  
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مهماندار در حال گذر از کنارش لبخندی زد و سرش را کمی کج کرد که باعث شد  

موهای نسکافه ای اش بیشتر خودنمایی کند. لبخندی در پاسخش زد و گفت:  

مراقب باش کسی نباید وارد اون بخش بشه و نمیخوام هیچکس جز خودت و اون  

چند نفر به اون بخش دسترسی داشته باشن. با شرکت طرف قراردادم برای  

باید    امنیتش صحبت کن. اگه مشکلی توی سیستم امنیتی اون طبقه پیش بیاد

 پاسخگو باشن.  

 حتما... امروز حسگرها رو نصب کردن، تا هفته ی آینده تکمیل میشه.     -

با اشاره برای خاموش کردن تلفن ها، بحث را خاتمه داد: ترتیب کارا رو بده و با  

 من در تماس باش. اسکایپم فعاله!

به سمت  تماس را قطع کرده و گوشی را به حالت پرواز انتقال داد. دستش را 

کیفش دراز کرده و برگه ها را بیرون کشید. باید ترتیب ورود شرکت را در بورس  

می داد... بازار فارکس هم انتظارش را می کشید. برنامه ی سفرها برای معرفی  

زعفران و گسترش تجارت زعفران هم جای خود داشت. باید به هر نحوی بود  

توجه به تحقیقاتش بازار   مناقصه ی شرکت حریری را هم برنده می شد. با

 کشورهای های اطراف خلیج فارس ارزش بسیاری داشت.

*6* 

اجازه داد لبهای سوان هیلدا روی گونه اش بنشیند... با خشم اندیشید به محض  

رسیدنش به ایران، دوست دختری برای خود دست و پا می کند. قطعا جذاب تر از  

 سوان...  

 سوان کمی عقب خود را عقب کشیده و گفت: دلم برات تنگ شده بود.  

ا لمس کرد. گوشه ی  دست به جیب هدایت کرده و جعبه ی مخمل سیاه رنگ ر

لبش را کمی باال کشید. دستش را روی سر بی مویش حرکت داده و پرسید:  

 اوضاع خوب پیش میره؟! 
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سوان روی صندلی که درسست در کنارش قرار داشت، نشست و دستش را روی  

 دست او گذاشت: حاال اینجاییم... پیش هم.  

این فوق العاده...! بوی  نگاهی به اطراف انداخت. پنت هاوس شیک و زیبا با دیز 

عطر شمع های روشن هم...! دستش را آهسته به پشت سر سوان هدایت کرد.  

سرش را برای بوسیدنش خم کرد. بوی گل ها و عطر سوان، تمام سلول هایش را  

تحریک می کرد. نگاهش روی صورت سوان چرخ خورد و دستش نوازش وار  

و دستان سوان هیلدا روی  روی کمر او باال آمد. صورتش را جلوتر کشید 

بازویش بازی گرفت. تمام حواسش را روی حرکات خود متمرکز کرد تا مانع فکر  

کردن به حرکات سوان روی تنش شود.  لبهایش که از هم جدا شد، نوازش دستان 

سوان هیلدا هم بازی با شانه هایش را ادامه دادند. نگاهش را به سمت لبهای  

با او بازی می کرد، نگاهش را به سمت چشمان  سوان کشید. پلک زد. این زن

 سوان کشید. پروانه ای بود... اما در این لحظه...!...  

خود را کامال عقب کشید و از جا برخاست. سوان روی کاناپه متعجب به سمتش  

 برگشت.  

ذهنش این یکی را هضم نمی کرد. حتی اگر نقشه ی خودش هم بود نمی توانست  

دهد. قبل از آنکه قدمی بردارد، سوان بازویش را چنگ زد:   تن به چنین رابطه ای

 کمیل... 

آب دهانش را فرو داده و به سمتش برگشت و همزمان لبخندی روی صورتش  

کاشت و زل زد به صورت سوان...! نگاهش را در مردمک چشمان سوان چرخ  

عث  داد... چه چیزی در ادنان وجود داشت که او را جذب کرده بود؟! چه چیزی با

شده بود سوان ادنان را به او ترجیح دهد؟! ادنان زیر دستش بود. ادنان مطمئنا  

نمی توانست یک سوم هدایایی که او می داد را به سوان بدهد...! دستش را مشت  

کرد و سرش را کمی به راست متمایل کرد. سوان با شیطنت گفت: مدل موهات و  

 دوست دارم.  
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د. دستانش را باال کشیده و دور گردنش حلقه زد و  از جا بلند شده و مقابلش ایستا

 دستانش را به سمت سرش کشید: ازشون خوشم میاد.  

خود را باالتر کشید و با فشار دستانش هم، پایین کشیدش و مجبورش کرد سر خم  

کند تا بتواند لبهایش را به سرش بچسباند. برای اولین بار از حس لبهای سوان  

را کمی باال کشید. نگاهش را آهسته به سمت ساعت روی تنش منزجر شد. سرش  

مچی اش سوق داد. همین اندازه هم بس بود. سرش را کمی به سمت باال سوق  

 داده و خیره به چشمان سوان زمزمه کرد: با من ازدواج میکنی؟ 

قبل از آنکه سوان خود را عقب بکشد، دستش را به جیب کتش هدایت کرد و  

ید. کمی خود را عقب کشید و جعبه را در برابر نگاه جعبه ی مخمل را بیرون کش

سوان گرفت و با کمک دست دیگرش، درب آن را باز کرد. دستان سوان تا مقابل  

لبهایش باال آمد و نگاهش رنگ گرفت...! گوشه های لبش به سمت باال رفت...  

اگر روزهای قبل بود باور می کرد که در این لحظه سوپرایز شده است اما،  

ئن بود ادنان خبر این خواستگاری را از قبل به او داده است. اگر قرار بود  مطم

سوان هیلدا بازیگر ماهری باشد، باید می فهمید او هم می تواند بازیگر قابلی  

باشد که شاید بتواند جایزه ی بهترین بازیگر نقش مرد را از آن خود کند. سرش  

 همیشه!را کج کرده و ادامه داد: با من باش... برای 

آبی چشمانش بیشتر خود را به رخ کشیدند و خاکستری ها را به عقب راندند تا  

 هر آن خوشحالی اش را بیش از پیش به تصویر بکشند. 

دستش را به سمت حلقه ی تک نگین درون جعبه برد. برند بود اما نه  

اختصاصی... مطمئنا اگر روزی تصمیم به ازدواج می گرفت تک حلقه ای در تمام  

 نیا برای همسرش برمی گزید اما سوان هیلدا این فرصت را از دست داده بود.  د

سوان هیلدا دستانش را از لبهایش جدا کرده و به سمت پایین کشید. نگاهش را از  

چشمان سوان هیلدا گرفته و حلقه را باال آورد. منتظر ماند تا دست سوان هیلدا  

در انگشت دوم دست چپش   جلو آمد. حلقه را به سمت دستش حرکت داده و

فرستاد. دستش را کمی باال کشیده و خیره به چشمان سوان هیلدا به لبهایش  
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نزدیک کرد و بوسه زد. سوان خود را جلو کشیده و در آغوشش رها کرد. سرش  

را از روی شانه ی سوان رد کرده و دندان هایش را به هم فشرد. دستش را به  

بیرون فرستاد. به این فکر کرد، می تواند در   دور کمر سوان حلقه زد و نفسش را

این لحظه سوان را بین بازوانش نابود کند. تمام خشمش را رها کرده و منتظر  

 ماند. تنها چند دقیقه ی دیگر و بس...! 

بعد از چند دقیقه، سوان را از آغوشش بیرون کشید و به سختی لبخندی به  

خواست امشب و با هم باشیم اما  رویش زد. چرخید و پشت به سوان گفت: دلم می

 اونقدر خسته ام که میخوام فقط بخوابم. می تونیم بزاریمش برای فردا؟ 

سوان چند قدم بلند برداشت و پشت سرش ایستاد. دستانش را به دور کمرش  

 حلقه زد: هر چی تو بخوای. 

نگاهش را به شمع های روشن روی میز دوخت و دستش را روی دست سوان  

 : لباس عوض کن. یه لباس خوب اونجا داره انتظارت و میکشه.  گذاشت و گفت

به اتاق خواب اشاره زد، سوان با هیجان خود را باال کشید. چرخید و بوسه ای  

 کوتاه روی لبهایش نشاند: فوق العاده ای کمی!

گوشه ی لبش را باال کشید. با چشم اشاره ای به اتاق خواب زد. با اولین قدمی که  

، لب پایین اش را بین دندان هایش فشرد و خشمگین کت شیکش  سوان برداشت

را از تن بیرون آورد و روی مبل انداخت. گوشی را برداشته و روی مبل نشست.  

صدای سوان را شنید که در مورد شوی جدیدش حرف می زد. برای اینکه افکار  

فت.  خود را از سوان و این احساس عذاب آور دور کند، به سراغ بازار سهام ر

سهام شرکتش در یکی از پایین ترین رده ها قرار داشت و سهام شرکت آفتاب در  

صدر جدول بازار بورس قرار داشت. با خشم دندان هایش را روی هم سایید...  

 باید شرکت او هم رده با شرکت آفتاب قرار می گرفت.  

 سوان در چهارچوب در اتاق ایستاد و پرسید: نظرت چیه؟ 
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اهش را به سوان دوخت. به تن خور سیاه رنگ جمع شده در تن  سر بلند کرد. نگ

سوان خیره شد. هر اتفاقی هم می افتاد نمی توانست منکر جذابیت اندام سوان  

شود. نگاهش آهسته از روی گردنش به سمت شانه ی راستش که برهنه مانده 

.  بود کشیده شده و از ال به الی تک تک برش های جمع شده ی لباس پایین رفت 

ساق پاهای براق و ظریفش را از نظر گذراند و به زانوانش رسید که با لوندی  

یکی از آن ها را خم کرده و جلوی دیگری کشیده بود و سنگینی اش را به  

چهارچوب در منتقل کرده بود. نگاهش را کمی سوق داد... اگر امشب را برای  

می توانست نقشه اش را  آخرین شب با سوان هیلدا می گذراند، اتفاقی می افتاد؟ 

فردا صبح عملی کند. برای برخاستن به دسته ی مبل چنگ زد و در همان حال  

 گفت: فکر کنم بد نباشه برنامه ی فردا شب و همین امشب عملی کنیم.  

لبهای سوان هیلدا که به نیشخندی باز شد، قدمی به سمتش برداشت. سوان هیلدا  

یه به چهارچوب در چرخید. پای راستش  با لبخندی خود را کمی عقب کشید و تک

را برای برداشتن قدم دیگری بلند کرد که گوشی در دستش لرزید. عقب گرد کرد.  

همان جا ایستاد. سوان هیلدا با بهترین دوستش به او خیانت کرده بود. با بهترین  

 دوستش... 

  چشم روی هم گذاشت. ادنان دوستش بود. همکارش بود. سوان هیلدا این را به 

خوبی می دانست. نگاهش را از چشمان خاکستری متمایل به آبی سوان گرفته و  

 به گوشی بین انگشتانش حرکت داد. پیامی که منتظرش بود از راه رسیده بود.  

 سوان با شیطنت گفت: اون گوشی و بزار کنار کمیل! 

دستش را باال آورد. اس ام اسی که باید از راه رسیده بود. دستش را روی صفحه  

ی گوشی حرکت داد. حرکت انگشت شستش باعث روشن شدن صفحه ی گوشی  

شد. نگاهش را به پیامک دوخت... متن پیامک تنها حاوی یک لینک بود. یک  

 لینک ارسالی...  

ی کرد. انگشت شستش را به  سر برداشت. سوان هیلدا همانطور منتظر نگاهش م

روی لینک فشرد و گوشی به صورت اتوماتیک وار به یوتیوب وارد شده و  
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صدای پخش فیلم بلند شد، زبان انگلیسی فیلم واضح و کامل بود، آنقدر که به  

راحتی به گوش سوان هیلدا برسد. مانکن معروف استیج های ناب، در کنار  

 دوست پسر عزیزش... 

باال کشید. سوان هیلدا با شنیدن نام خود به سرعت قدم   یک تای ابرویش را 

برداشت و کنارش ایستاد. نگاهش روی فیلم چرخ خورد... دستش را به سمت  

دایره ی فلش مانند برد و فیلم را به ابتدا برگرداند. تصاویر پشت سر هم شروع  

به پخش کردند. به تصویر بوسه ای که درست در ناب ترین صحنه گرفته شده 

بود که رسید، دستش را روی دکمه ی مکث فشرد. عکاس صحنه را در ناب ترین  

شرایط ممکن شکار کرده بود. سوان هیلدا با پیراهن شب بلند و شیک طالیی  

اش، در آغوش ادنانی که او را به سینه می فشارد کامال می درخشید. دست 

نده ای از روی  راستش روی گردن ادنان بود و هر دو به روی هم می خندیدند. خ

 خوشحالی...!  

با مکثی سر چرخاند. آهسته به گردنش حرکت داد و نگاهش را به صورت رنگ  

پریده و مات سوان هیلدا دوخت. پلک زد. قبل از آنکه لبخندی که می آمد تا روی  

لبهایش پررنگ شود، جان بگیرد به سرعت رو چرخاند. گوشی را بین انگشتانش  

 به کمر زد و نگاهش را به سیاهی شب شهر دوخت.  فشرد. پشت به سوان دست 

 سوان به آهستگی زمزمه کرد: کمیل...! 

چیزی به زبان نیاورد. صدای حرکت پای سوان و نزدیکی اش را کامال حس کرد.  

 منتظر ماند تا سوان ادامه دهد. 

 کمیل من...   -

بلی که کت قبل از آنکه دیگر چیزی به زبان بیاورد، قدم برداشت. به سمت همان م

شیکش را یدک می کشید. دستش را به کت رساند و چرخید. نگاهش را با تمام  

توان از سوان گرفته بود. سری کج کرد و به سمت در خروجی رفت که بازویش  

 اسیر دست سوان شد: متاسفم کمیل. 
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سری خم کرد و تکانی به تنش داد. بازویش را به آرامی از بین انگشتان سوان  

حتی به خود زحمت نداد به عقب برگردد. دستش را به دستگیره ی   بیرون کشید. 

 در رساند و آن را چرخاند. سوان نالید: کمیل... 

خود را از اتاق بیرون انداخت. می خواست به عقب برگردد و برای آخرین بار  

 صورت سوان را ببیند اما...  

می توانست صدای  با قدم های بلند به سمت آسانسور رفت و در برابر آن ایستاد. 

نفس های سوان را در همان نزدیکی بشنود اما... حتی سر برنگرداند تا او را  

ببیند. به محض توقف آسانسور، پا درون آن گذاشت و با بسته شدن در هایش به  

 لبخندش اجازه ی خود نمایی داد.  

*** 

 جهانگیر نگاهی به صورتش انداخت و گفت: مشکلی توی کار هست؟

 طرفین تکان داد: نه.  سرش را به 

زهرا زیر چشمی هر دویشان را می پایید. جهانگیر ادامه داد: چی باعث شده 

 اینقدر ذهنت مشغول بشه؟!

 چنگال را درون بشقاب سفید رها کرد: می دونستین آفتاب پرتویی دختر رحمانیه؟ 

زهرا متعجب نگاهشان کرد. کیمیا پرسید: آفتاب پرتویی همونی نیست که اومده 

 ود خونمون؟ ب

جهانگیر چنگال را با آرامش به لبه ی بشقاب تکیه زد: مگه فرقی هم می کرد  

 برات که آفتاب پرتویی کیه؟ 

 الاقل اینقدر غافلگیر نمی شدم که مات بمونم.    -

جهانگیر خیره نگاهش کرد: چی اینکه آفتاب پرتویی دختر رحمانیه برات جالبه  

 که اینقدر شوکه ات کرده؟

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

３３５ 

چشمان پدرش گفت: اینکه توی ذهنم دنبال این بگردم که چی میتونه  خیره به  

باعث بشه یه دختر از پدرش اونقدر فراری باشه که اسمشم عوض کنه. چرا  

 نگفتی رابطه ی پدر و فرزندیشون اینقدر باال و پایین داره؟ 

جهانگیر گوشه ی لبش را باال کشید: چطور می تونم اونا رو نقد کنم و در  

صحبت کنم وقتی بین خودم و پسرم یه همچین رابطه ای هست؟ وقتی  موردشون 

من یه جمله در مورد اونا به زبون بیارم، اونا هم می تونن هزار جمله در مورد  

 من و تو به زبون بیارن.

حتی توانی برای حرکت دادن مژگانش هم نداشت. جمله همچون پتکی روی سرش  

 ... فرود آمده بود. کیمیا آهسته گفت: بابا

 زهرا تشر زد: این بحث و تمومش کنین. به ما چه ربطی داره کی با کی فامیله؟! 

رو به جهانگیر ادامه داد: اصال این دختره از کجا پیداش شده یه دفعه؟ ازش  

خوشم نمیاد. اون روز جلوی این همه آدم یه طوری برخورد میکرد انگار نسبتی  

 . دستش و گرفته بود.  با کمیل داره. انگار نه انگار غریبه ان.. 

جهانگیر لبخندی روی لب نشاند: داشتن اون دختر افتخار میخواد که کمتر کسی  

 لیاقتش و داره.  

دستش بی اختیار مشت شد. لیاقت آفتاب پرتویی را نداشت!؟ زبانش را در دهانش  

حرکت داد و قبل از آنکه چیزی به زبان بیاورد، تلفنش زنگ خورد. دستش را به  

شلوارش برد و گوشی را بیرون کشید. به شماره ی احمد روی گوشی   سمت جیب

خیره شد و دستش را روی دکمه ی سبز فشرد و آن را به گوش نزدیک کرد. قبل  

از آنکه کلمه ای از دهانش خارج شود، احمد نالید: تموم بار داروی قویم مصادره  

 شد. فردا اول وقت سهام شرکت قویم مطمئنا افت میکنه. 

از جا بلند شد که صندلی بخاطر حرکت سریعش تکانی خورده و روی زمین  چنان 

 افتاد. با خشم و صدای بلند غرید: یعنی چی؟

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

３３６ 

همه متعجب نگاهش کردند. حتی افراد خانه از آشپزخانه برای ایجاد صدای  

دلخراش برخورد صندلی بیرون آمدند. احمد ادامه داد: یکی تمام پرونده های  

شرکت قویم و لو داده. برای قاچاق دارو و وارد کردن داروی تقلبی به بازار مورد  

ارتیش کلفته که خود  پیگرد قرار میگیرن. اینطورکه مشخصه طرف اونقدر پ

 قویمم هنوز نتونسته از پس حلش بربیاد.  

دستش را مشت کرده و قدم برداشت. دور شد و در حالی که از پله ها باال می  

 رفت غرید: بچه ها رو خبر کن. میخوام قبل از صبح سهام قویم و بفروشم.  

 پا روی اولین پله گذاشت که زهرا به دنبالش دوید: کمیل...  

کمی از گوش دور کرد و در همان حال با نگاهی به تمام افراد خانه که   گوشی را

 متعجب نگاهش می کردند گفت: مشکلی نیست یه مورد کاریه. باید برم.  

زهرا با درد نگاهش کرد. این نگاه خشمگین ترش می کرد. با عجله از پله ها باال  

خوام هیچ موردی  رفت و در همان حال گفت: دارم میام. جمع بشین شرکت... نمی

 از قلم بیفته. هر چی هم مربوط به قویم و بار مصادره شده هست جمع کنین... 

با برداشتن کتش، از اتاق خارج می شد که سینه به سینه ی دخترک شد. درستش  

این بود سینه به سر دخترک شد. الهه دست روی سرش گذاشت و با شرمندگی 

 .. من... من...! تمام خود را عقب کشید: وای ببخشید آقا.

فرصتی برای او نداشت. دستش را بلند کرد و با گفتن چیزی نیست قدم هایش را  

جان بخشید. در این لحظه تنها چیزی که نمی توانست روی آن تمرکز کند همین  

دخترکی بود که سرش در تخت سینه اش فرو رفته بود. از خانه که خارج می شد  

فتن سوئیچ دراز کرد اما در آخرین لحظه  خلیل را صدا زد و دستش را برای گر 

 پشیمان شد: بشین بریم داره دیرم میشه.  

خلیل به سرعت پشت فرمان نشست. در حال سوار شدن به اتومبیل، نگاهش 

لحظه ای اسیر ساختمان و دختر پشت پنجره شد. بی تفاوت به او روی صندلی  

گرفت که طبق گفته  نشست و گوشی را از جیبش بیرون کشید. شماره ی احمد را 
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اش امیرسلیمی هم به عنوان یکی از وکال خود را به وکالی قویم رسانده بود تا  

در جریان روند اوضاع شرکت قویم باشد و تا چند دقیقه ی دیگر در شرکت  

 مالقاتشان می کرد.  

با توقف اتومبیل در برابر شرکتش، پیاده شد. به سمت آسانسور رفت و با  

مه های آسانسور گذاشت و اینبار آسانسور مقصد طبقه ی  ورودش، دست روی دک

 ممنوعه را در پیش گرفت.  

قبل از خروجش از آسانسور، احمد در مقابل آن ظاهر شد. دعوتش کرد به سمت 

سالن اصلی و در همان حال گفت: هر کاری کردیم نفهمیدیم اطالعات چطور از  

. اما هر چی که باید دست داخل شرکت قویم لو رفته. مشخص نیست کی لو داده..

 پلیسه.  

دستش را در جیب شلوارش فشرده و وارد سالن شد. با ورودش همه از جا  

برخاستند. با اشاره ی دست دعوت به نشستن کرد و رو به امیرسلیمی گفت: 

 چطور داره پیش میره؟

امیر سلیمی برگه های روی میز را به سمتش میگیرد: کسی نمیدونه کی پشت  

قویم داره تمام تالشش و میکنه. ورشکست نمیشن اما مطمئنا فردا  ماجراست، 

 صبح سهام شرکت افت شدیدی میکنه.  

برگه ها را روی میز رها کرده و غرید: میخوام فردا اول وقت سهام قویم فروخته  

 بشه.

شبنم ایثاری بدون آنکه چشم از صفحه کامپیوترش بگیرد گفت: ممکن نیست.  

 ویم همین االنش پخش شده.  خبر زمین خوردن شرکت ق

دستش را مشت کرده و در حال عقب کشیدن صندلی برای نشستن چند باری روی  

 میز کوبید. ذهنش به هیچ جایی راه نمی داد. هیچ نمی فهمید.  
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افسانه مجید پور چرخی به صندلی اش داد و گفت: چرا از این اتفاق به نفع  

 خودمون استفاده نکنیم؟ 

سانه چرخید. افسانه موهای مش شده ی بیرون زده از  نگاه همه به سمت اف

شالش را به زیر آن هدایت کرد و با حرکت دست ظریفش، خودکار پشت گوشش  

را بیرون کشیده و روی میز پرت کرد و با لبخند کمرنگی گفت: همه می دونیم  

کسی که پشت این اتفاقه کیه، وقتی بهش رکب میزنیم باید انتظار رکب خوردنم  

 باشیم. پس چطوره یکاری کنیم نقشه هاش بر آب بشه؟  داشته

انگشت اشاره اش را روی لبش به حرکت در آورد و در همان حال متفکر نگاهش  

را به صورت افسانه دوخت. ذهنش به دنبال راه حلی می گشت که افسانه  

مجیدپور از آن سخن می گفت. چشمانش را روی هم فشرد. چه چیزی می  

! چطور می توانست از این حقه به نفع خود استفاده کند؟ چی  توانست پاسخ باشد؟ 

 باعث می شد تا همه چیز را تحت کنترل بگیرد؟ 

ناگهان چشم گشود. خیره به صورت تک تکشان گفت: فردا اول وقت تمام سهام  

 شرکت قویم و بخرین.

رضا دستش را مشت کرده و بر سرش تکیه زد: دیگه نمیشه تحویلت گرفت  

 مهندس... 

امین به سختی لبهایش را کش داد و با بی حوصلگی چشم از صفحه ی گوشی  ر

 گرفت: فکر کنم باید برم. بهتون خوش بگذره.

 اخم هایش را در هم کشید و تکیه اش را از پشتی صندلی گرفت: کجا؟  

رامین نگاهش کرد. سعی کرد آنچه از رفتار رامین حس می کند را در چشمانش  

ی بود برای این رفتار رامین. حس می کرد چیزی رامین را  بخواند. به دنبال پاسخ

 آزار می دهد. رضا لبخندی زد: فکر کنم دوست دخترش صداش کرده.

 رامین وقت را تلف نکرده و از جا بلند شد: آره یه همچین چیزی... 
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این را جدی و کامال سریع به زبان آورد. با برداشتن سوئیچ، لبهایش را به زور  

با گفتن خداحافظ به سمت در رفت. نگاهش را به دنبال رامین کشید.  تکانی داد و  

 مطمئنا رامین مشکلی داشت. فکر کرد باید به دنبال رامین برود؟!

دستش را به میز میگرفت که کسی روبرویشان ایستاد. سر بلند کرد و به صورت  

 آشنای دختر مقابلش چشم دوخت.  

 بازرگان خوشحالم دوباره میبینمتون.  دختر دستش را اسیر بند کیفش کرد: آقای 

چینی به پیشانی اش انداخت. دختر فرصتی نداد، به سمت رضا برگشت و گفت:  

 مزاحم که نشدم.

 رضا با نیشخندی از جا برخاست: البته که نه. بفرمایید.  

هنوز سعی داشت دختر را بیاد بیاورد که دختر ادامه داد: ممنون. انشاا... فرصتی  

 بهتر...  

 به سمتش برگشت و اضافه کرد: کیمیا چطوره؟ 

جرقه ای در ذهنش زده شد. تکیه اش را به میز برگرداند و گفت: خوبه... خانم  

 توفق فام.  

 ونا بهتره. صونا لبخند مهربانی تقدیمش کرد: با من راحت باشین. ص 

کوتاه مژگانش را بهم فشرد و با اشاره به صندلی خالی رامین گفت: چرا نمی  

 شینین؟ 

باید برم جناب بازرگان. پسر خاله ام و دوستانش قراره جمع بشن تا جمع    -

 دوستانه شون رو کنار هم باشن. نمیشه ازش گذشت. 

یب کیف کرم  تنها سری به عالمت مثبت برایش تکان داد که صونا دست به ج

رنگش برد و با بیرون کشیدن کارت ویزیتی آن را به روی میز مقابلش قرار داد:  
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خوشحال میشم باهام تماس بگیرین، می تونیم یبار سر فرصت با هم باشیم.  

 مهمون من...  

 نگاهش را به رضا چرخاند: و شما...! 

او... دستی به سر بی  رضا سری به تایید تکان داده و به گرمی استقبال کرد. اما 

 مویش کشید: ممنون از شما... انشاا...! 

 صونا دستانش را روی میز گذاشت: با اجازتون. به کیمیا سالم برسونین. 

 با دور شدن صونا، رضا به سمتش خم شد: کی بود این؟ 

 خودش که گفت. صونا توفیق فام... دختر خاندان توفیق فام.     -

 نی... چند ساله هست؟به نظرم جذابه و دوست داشت  -

 شانه هایش را باال انداخت: فکر کنم هم سن و سال کیمیا.  

 نگاهی به تلفنش انداخت و از جا بلند شد: میرم دستام و بشورم.  

به سمت سرویس قدم برداشت که لحظه ای با اسارت نگاهش در صورتی خندان،  

ویی و چهار  قدم جلو رفته را عقب آمد. خیره شد به صورت خندان آفتاب پرت

پسری که کنارش دور میز نشسته بودند. لیوانی در دست داشت و گویا چیز جذابی  

به زبان می آورد. نگاهش را به سمت پسرها کشید. کسی که کنارش نشسته بود،  

احد حریری بود که به خوبی او را می شناخت. اما سه نفر بعدی را مطمئنا نمی  

و دو نفر دیگر بلند می خندیدند. ناگهان  شناخت، یکی از پسرها پشت به او بود 

ابروهایش باال کشیده شد. صونا توفیق فام به میز آن ها نزدیک شده و روی  

صندلی روبرو نشست. دست پسری روی دستش نشست و چیزی گفت...! سری  

خم کرد. به راه افتاد. پس رابطه ای بینشان بود. آن روز در مهمانی که گویا  

اختی در میانشان به نظر نمی رسید اما  در این لحظه هر دو  غریبه بودند. هیچ شن 

 بر سر یک میز نشسته بودند.  
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وارد سرویس شد و دستانش را زیر شیر آب فرستاد. یقه ی کتش را کشید و  

دندان روی هم سایید... با وجود سرمایه گذاری اش و خرید سهام شرکت قویم،  

رزش فراوانی دارد اما هنوز هم  توانست یک شرکت دارویی به دست بیاورد که ا

جزو شرکت های ورشکسته به حساب می آمد... و مقصرش تنها آفتاب پرتویی  

 بود. 

نگاهش باال کشیده شد. باید موهایش را باز هم می تراشید. از سرویس که بیرون  

آمد، حتی مسیر نگاهش را به آن سمت تغییر نداد. به میز که نزدیک شد رضا  

 فته و نگاهش کرد: چی شد؟ چشم از گوشی اش گر

 اینبار پشت به میز آن ها روبروی رضا نشست: چیزی قرار بود بشه؟ 

 لبخند روی لبهایش رضا جا خشک کرد و چشمانش برقی زد.  

دستش را به سمت چنگال برد و خیارشوری به دهان گذاشت و با خالی کردن  

 خشمش برای جویدن آن گفت: چی شده؟ 

و با هیجانی که در صورتش پیدا بود گفت: دارم خان  رضا به سرعت سر بلند کرد 

 دایی میشم. 

 غافلگیرانه پرسید: رضوان حامله هست؟

 اخم های رضا شدیدا در هم می رود: خیلی بی شرفی... 

 پوزخندی می زند و با سری پایین می گوید: دیر فهمیدی! 

 رویا حامله هست احمق! -

ند. رضا با هیجان می گوید: باورت  سر برمی دارد و ناباورانه به رضا نگاه می ک

 میشه؟ جوجه کوچولوی ما داره مامان میشه. یه زمانی وروجک بودا... 

 سرش را به سمت آسمان باال می برد: اصال باورم نمیشه دارم خان دایی میشم.  
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تمام آنچه در ذهنش است را به فراموشی می سپارد و با خنده می گوید: این  

 تو قصد نداری بابا بشی؟ جوجه هم مامان شد ولی 

رضا چشمکی حواله اش می کند: همچین بدم نمیاد. تو چرا این طلسم و  

 نمیشکنی؟

 سری به تاسف تکان داد: هنوز نمیخوام بهش فکر کنم.  

گردنش را کمی گردش داد و با خیره شدن از گوشه ی چشم به مسیری که به میز  

 دارم. مورد نظرش ختم می شد گفت: فعال کارای مهم تری 

نگاهش به سوی چراغ چشمک زن گوشی اش کشیده شد. دستش را دراز کرد و  

گوشی را برداشت و صفحه اش را باز کرد. به پیام های رسیده لبخند زد. سوان  

هیلدا و خبر خیانتش به تاجر ناشناس زیادی پررنگ پخش می شد. گوشه ی لبش  

ی کردند این خیانت را  باال رفت. نمی توانست دست های پشت پرده را که سعی م

پررنگ تر جلوه دهند منکر شود. هر چند هیچ تماسی هم از طرف ادنان نداشت.  

مطمئنا بعد از آن اتفاق تصمیمی نداشت برای اخراج شدنش از شرکت بهانه ای  

 بیاورد.  

 چرا می خندی برای خودت؟  -

 همینطوری!  -

چند صحبت کوتاهی هم  رضا تماسی با رویا گرفت تا تبریکاتش را نثار کند. هر  

نصیب او شد تا بتواند به رویا تبریک بگوید. عقربه های ساعت می گذشتند که 

 رستوران کم کم خلوت شد. 

صدای خنده های بلندی که به گوش می رسید کم کم تغییر کرد... آهنگ کالسیک  

و مالیم جای خود را به آهنگ شاد و قدیمی داد... سر و صدایی که از آن سو بلند  

 شده بود، نگاه متعجب هر دویشان را به آن سمت کشید.  

 رضا متعجب سرکی کشید: چه خبره؟ 
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 شانه هایش را باال انداخت و رضا غرید: این آهنگای خز از کجا پیدا کردن؟  

صندلی اش را عقب کشید. با دیدن مرد آشنایی که کف می زد، پوزخندی زد...  

قه ی زیادی به آهنگ های قدیمی و  تاجر سرشناس و شاهزاده ی عمانی گویا عال

 شاد ایرانی داشت.  

رضا دستش را بلند کرد و یکی از گارسون ها به سرعت نزدیک شد. رضا خیره  

 به مسیر سر و صداها پرسید: چه خبره؟ 

گارسون سری خم کرد: از مشتری های همیشگی هستن... برنامه ی شبانه هست.  

 باعث ناراحتیتون شده؟

 . با دور شدن گارسون از جا بلند شد: بریم.پاسخ رضا منفی بود

رضا هم برخاست. چند قدم به سوی در خروجی رفتند که نگاه رضا به آن سمت 

برگشت...! پسر جوانی در حین تکان خوردن همراه خواننده ای که می خواند  

زمزمه می کرد: بیا بزن آتیش به جانوم، چون ز فراغت بر لب رسیده، ای دلبرو  

 ..  قدت بلنده.

پسر در برابر آفتاب پرتویی خم شد و دستش را به سمتش دراز کرد. اینبار آفتاب  

پرتویی بود که دست در دست پسر گذاشت و از جا بلند شد و پسر با هیجان  

صدایش را باالتر برد: چشات سیاه و موهات کمنده، وقتی میای با صد کرشمه،  

ناروم، تا روی سینت مو سر  ناز و ادات رو دل می پسنده، ای یار دل بنشین ک

 بزارم، از سر نگیر نا مهربونی، دختر بندر وای  بی قرارم...  

تمام حاضران هم به دورشان جمع شدند و به آن ها پیوستند...! اخم هایش را در  

هم کشید. هیچ لذتی در این خز بازی ها نمی دید. پوزخندی زد... آفتاب پرتویی  

 بزرگ و این قر دادن ها؟!
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لوتر رفت اما او تکانی نخورد. حرکات آفتاب پرتویی را می پایید که  رضا ج

سرخوشانه در کنار پسرها چرخ می خورد. تمام حاضرین به وسط میدان آمده  

 بودند به جز احد حریری که با خنده تماشایشان می کرد.  

چند نفری از حاضرین هم به جمع رقاصان پیوستند. صدای خنده ها و شادی ها به  

با حضور آن زن که چانه اش را باال می داد و با غرور قدم برمی داشت،    نظرش

 بی معنی بود.  

با بلند شدن صداها سرش چرخید. احد حریری هم باالخره به جمع رقاصان  

پیوست و قبل از هر کسی دستش را به سوی آفتاب پرتویی گرفت و با در هم گره  

نشست و خواننده خواند:  خوردن دستانشان، دست احد حریری روی سینه اش  

ناز نکن ناز نکن، با دل عاشقم قهر رو آغاز نکن، تا ببوسم لبات وقتی خوابه  

 چشات، تا کشم شانه ای سر زلفه سیات. 

ناگهان نگاه آفتاب پرتویی روی صورتش متوقف شد. بدون آنکه از حرکت بایستد  

 با حرکاتی که در جا می زند، لبخندی روی لبهایش نشاند.  

 هایش را بهم فشرد.  دندان

آفتاب پرتویی خیره به چشمانش لبخندش را عمق داد و چشم گرفت. نفسش در  

 سینه حبس شد. این خنده... مسخره اش می کرد؟ او را به بازی گرفته بود؟!  

 چرخید و با عجله خود را از در اصلی بیرون انداخت.  

*** 

خشمگین چشم باز کرد. لعنتی... بی توجه به نیاز هایش داشت تمام اعصاب باقی  

مانده اش را از بین می برد. کالفه از خوابی که کامال پریده بود خود را باال کشید.  

بالشت را با مشتی روی زمین پرت کرد و برخاست... به گوشی روی پا تختی  

هنش آشفته بود و عجیب حس می  نگاهی انداخت و بی تفاوت از تخت جدا شد. ذ

کرد باید این ذهن آشفته را حتی برای چند ساعتی آرام کند. نگاهی به ساعت 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

３４５ 

انداخت. عقربه های ساعت به یازده نزدیک می شدند... بعد از دو روز از ساعت 

نه شب تصمیم به خواب داشت اما دو ساعت گذشته را فقط غلت زده بود. شاید  

رد شدید سرش برمی گشت شرکت و به کارش ادامه می  بهتر بود بی توجه به د

 داد.  

بی توجه به تیشرت افتاده اش روی صندلی، به سوی کمد رفت و کت و شلواری  

بیرون کشید. خمیازه اش را با چشمانی که به سختی باز می کرد خفه کرد و لباس  

کند. فردا مناقصه  هایش را تن زد. باید می رفت تا بتواند این افکار آشفته را خفه  

برگزار می شد. مناقصه ای که او را با احد حریری همراه می کرد. مطمئنا این  

مناقصه را می برد... باید می برد مخصوصا با وجود آفتاب پرتویی...! تمام  

 اطالعات مورد نیاز را داشت. همه چیز...! 

اق بیرون  لب یقه ی کت آبی آسمانی اش را کشید و با برداشتن گوشی اش از ات

 زد. باید به زودی به فکر اتومبیلی هم برای خود می بود.  

از اتاق بیرون زد. سر و صدایی که از سالن پایین به گوشش می رسید تعجب آور  

بود. از پله ها که پایین می رفت، نگاهی انداخت.منوچهر سرش را عقب کشید و  

 بلند خندید.  

هم پایین رفت که منوچهر با دیدنش،  دستش را نرده جدا کرده و باقی پله ها را  

 خنده اش را فرو خورد: ببین کی اینجاست؟ پسر تو خواب نبودی؟ 

سالمی به ناهید و سارایی که کنار کیمیا نشسته بود، کرد و به سمت منوچهر  

 رفت. دستش را فشرد و قدمی عقب برداشت.  

 زهرا متعجب پرسید: فکر کردیم خوابیدی! 

 : خوابم نبرد.  دستی به پیشانی اش کشید

 زهرا با نگرانی زمزمه کرد: دیشبم خونه نیومدی. داری خودکشی می کنی.  
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منوچهر خندید: خبرای خوبی می رسه پسر... شنیدم حسابی کار و بارت گرفته...  

 دیگه رفتی تو گروه اون باال باالیی ها! از ما گذشتی.

 ع باشه. جهانگیر اخمی کرد: من ترجیح میدم به چیزایی که داره قان

بزار پیشرفت کنه داداش... االن که جوونه می تونه حسابی پیشرفت کنه. تا کی   -

میخوایم با اسم زعفرون شناخته بشیم. اسم بازرگانا باید خیلی بیشتر از اینا  

 شناخته بشه.  

 سارا غرید: بابا! 

منوچهر نگاهی به دخترش انداخت: خیلی خب حاال یه قسمتی هم بگیم با اسم  

 و ساختمون سازی! تجارت

 سری تکان داد و قدمی به عقب برداشت: با اجازتون یه سر برم.  

 زهرا تشر زد: برگرد یکم بخواب. گفتی دیشبم نخوابیدی. چطوری سر پایی! 

خوابم نبرد. یه چرخی می زنم شاید اونجا خوابم برد... سرم گرم کار بشه زودتر   -

 خوابم میبره. 

 اونجا مگه میشه خوابید؟  کیمیا با ناراحتی زمزمه کرد:

با خداحافظی کوتاهی به راه افتاد. چند قدمی دور نشده بود که کسی از پشت سر  

 صدا زد: پسر عمو...!

به عقب برگشت و نگاهش را به سارایی که به سمتش می آمد، دوخت. سارا با  

 لبخندی روبرویش ایستاد: در مورد اون پروژ... 

ست بزرگ شود... حال که قرار است در مقابل  میان کالمش پرید. حال که قرار ا

آفتاب پرتویی بایستد. سرش را تکان داد: فردا وکیلم و می فرستم در مورد شرایط  

 ضمن قرارداد باهات حرف بزنه. نمی خوام این پروژه رو از دست بدم.  

 لبخند روی لبهای سارا پدیدار شد: خیلی انتخاب خوبیه.  
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ه دستش را به سرش ببرد، نگاهش را به ساعت شقیقه اش تیر کشید. بجای آنک

 مچی اش دوخت. سارا متعجب پرسید: عجله داری؟ 

 نفس عمیقی کشید: باید برم. یکم کارم زیاده... بعدا حرف میزنیم.

چرخید و به سمت در خروجی به راه افتاد. حین بیرون رفتن خلیل را صدا زد اما  

 رخ به رخش ایستاد.   الهه بود که به سرعت از آشپزخانه خارج شد و

 بدون نگاه کردن به الهه گفت: به خلیل بگو ماشین و آماده کنه.  

از در حیاط بیرون رفت. سرمای شبانه صورتش را نوازش داد. سرش را کمی  

عقب کشید و دستانش را به جیب های شلوارش هدایت کرد. لعنتی...! می توانست 

حس کند. از این حالت لذت می برخورد ذرات هوا را با سر بی مویش به خوبی  

 برد.  

 آقا...  -

 به سمت الهه برگشت و تابی به تنش داد. 

لبخند روی لبهای الهه، لبخند را مهمان لبهایش کرد. بی اختیار... تحت تاثیر نسیم  

 شبانگاهی و دردی که حس کرد کمتر شده است، لبخند زد.  

 الهه لبش را به دندان کشید و به سرعت سرش را پایین انداخت. 

 در همان حال پرسید: خلیل نمیاد؟ 

 شه. حتی نگاهش نکرد و پاسخ داد: االن آماده می

نفس عمیقی کشید. به راه افتاد و از پله های ورودی پایین رفت. پاهایش را تا  

 جای ممکن می کشید و سعی می کرد خستگی تنش را با این کار کنار بزند.  

صدای گفتگویی به وضوح در گوشش نشست: اینجا چرا وایسادی دختر جون؟  

 برو تو!  
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پله ها را به دنبالش پایین آمد:   به عقب نچرخید. چند لحظه طول نکشید که خلیل 

 سالم آقا... 

 سری تکان داد: سالم. خواب بودی؟ 

 نه آقا...!  -

 من و برسون شرکت بعد می تونی برگردی.   -

 خلیل به سمت پارکینگ می رود: چشم آقا...! 

تا رسیدن اتومبیل همان جا ایستاد. بنز سیاه که مقابلش توقف کرد، دستش را به  

 لحظه ای چرخید و دخترک هنوز همان جا بود.  دستگیره برد اما 

سوار شد و سرش را به پشتی صندلی تکیه زد. شیشه را تا جای ممکن پایین داد.  

شاید بهتر بود برای یک هفته برگردد مالزی... مطمئنا می توانست دوست دختر 

 مناسبی برای خود دست و پا کند.  

ای نه چندان دور...   پوزخندی روی لبهایش نشست. یک روز... در گذشته

اطرافش آنچنان غرق در دختران بود که حتی نامشان را به فراموشی می سپرد.  

تلفنش هر چند ثانیه یکبار زنگ می خورد اما حال... حتی دختری در ذهنش  

 نیست تا بتواند کنارش باشد.  

دستش را به سمت باالی سر کشید. هنوز هم چیزی از شلوغی شهر کم نشده بود.  

ه های ساعت به دوازده نزدیک بودند اما مردم این شهر قصد خوابیدن  عقرب

نداشتند. گوشی را از جیبش بیرون کشید و شماره ی رامین را گرفت. اولین بوق  

 را که خورد صدای رامین در گوشی پیچید: بله؟ 

بله ی کشدار رامین با صدای بلند موزیک در هم آمیخته شده بود. زمزمه کرد:  

 کجایی؟ 

 مهمونی، میای؟  -
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 فکر کرد چندان هم بد به نظر نمی رسد. بلند گفت: آدرس بده!

ساعتی طول کشید تا اتومبیل در برابر برج بلندی متوقف شد. هنگام ورودش به  

 برج نگهبان چنان زیر چشمی و با خشم نگاهش می کرد انگار قاتلی دیده است.  

مین و باز شدن در ورودی چندین بار  تا رسیدنش به آخرین طبقه و تماسش با را 

خمیازه کشید. رامین در همان بدو ورود به چند نفر معرفی اش کرد. میزبان پسر  

 جوان بیست و خورده ای ساله ای به اسم علی بود.  

در کنار رامین و علی ایستاده بود و افراد در حال رقص و چند نفری را که زیاده  

 کسی نزدیکشان شد. روی کرده بودند تماشا می کرد که 

با اشاره ی علی گارسونی هم نزدیک شد و سینی پذیرایی را مقابلشان گرفت.  

دستش را به سمت سینی دراز کرد و حین برداشتن گیالسی نگاهش را به دختری  

 که روبرویشان ایستاده بود دوخت.  

 نه؟!دختر با هیجان گفت: باید باورم بشه اینی که اینجاست تک پسر خاندان بازرگا

چشمانش گرد شدند. سعی کرد او را به یاد بیاورد. چشمان آبی رنگ مقابلش با  

 آرایش در میان موهای طالیی خودنمایی می کرد. چرا بیاد نمی آوردش؟!

 دختر خندید: نگو که اصال یادت نیست من کیم. 

 گیج و گنگ نگاهش کرد. واقعا نمی شناخت.  

ه علی گفت: ما قرار بود با هم ازدواج  دختر گیالسش را سر کشید و خندید. رو ب 

 کنیم.  

نگاهش را به او دوخت: این تنها کسی بود که بابای من خیلی قبولش داشت و من  

 فکر می کردم وقتی باهاش ازدواج کنم می تونم به آرزوهام برسم.

 سرش را عقب کشید و با لبهایش بهم فشرده شده گفت: ولی ردم کرد.  
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ابروهایش را در هم کشید. به مایع تلخ و غلیظ درون گیالس لب زد و آن را عقب  

 کشید. ازدواج!؟ 

 دست رامین روی بازوی دختر نشست: نگار... 

جرقه ای در ذهنش زده شد. نگار... نگار مهد... دختر همه چیز تموم خاندان  

 مهد...! فارغ التحصیل دانشگاه هنرهای زیبای پاریس... نقاش و موزیسین و...! 

سرش را خم کرد و گوشه ی لبش باال رفت. کم کم به خنده افتاد. رامین و علی  

متعجب نگاهش کردند. نگار اخمی کرد. قدمی به جلو برداشت و دستش را روی  

 سینه اش گذاشت: بری چی میخندی؟ 

 کردم فقط نمی خوام ازدواج کنم.  من هیچوقت ردت ن  -

 پس نباید میومدی سر اون قرار...!  -

پوزخندی زد: متاسفم نمی دونستم قراره یه صحبت دو نفره چنین عواقبی داشته  

 باشه.  

 نگار خشمگین غرید: من بخاطر تو نتونستم برگردم پاریس! 

له  مایع غلیظ درون گیالسش را فرو داد: تو نمیخواستی ازدواج کنی یه پ

 میخواستی تا باهاش برسی به آرزوهات!

رامین برگشت و نگاهش کرد. علی که تا این لحظه ساکت بود گفت: مگه همه ی  

ما برای همین ازدواج نمیکنیم؟ چند نفر از ما بخاطر خودمون ازدواج میکنیم؟! با  

 کسایی که دوست داریم؟ 

فکر کردن به    نگاهش را به سمت نگار برگرداند: ازدواج برای من فراتر از

 آرزوهامه!

نگار سرش را باال کشید. موهای ریخته روی صورتش را عقب زد و خیره در  

 چشمانش گفت: ازدواج برای تو یعنی چی؟ 
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صدای آهنگ باالتر رفت و کسی علی را صدا زد. علی حین دور شدن گفت:  

 حواست به نگار باشه زیاد نخوره.  

 و گفت: امشب خیلی خوردی.   رامین گیالس را از دست نگار بیرون کشید

نگار پوزخندی زد. فاصله ی خود و او را پر کرد و درست قبل از آنکه سرش با  

سینه اش برخورد کند روی پاشنه ی پا چرخید و کنارش به دیوار تکیه زد. سرش  

 را به سمت شانه ی او خم کرد: با اینم نمیشه از یادم بره.  

 ی.شاید بتونی خودت و به کنسرت برسون -

بهم گفت باید همون روز توی جلسه حاضر باشم وگرنه برای همیشه رهام   -

 میکنه.  

 رامین خندید: بیخیال حرف بوده!

 هنوز بابام و نمیشناسی. اگه گفته اینکار و میکنه.   -

نفس عمیق رامین با لبخند تلخی همراه شد نگار را می فهمید. پدرش قبول کرده  

ر لحظه بی عار و بی غیرت بودنش را یادآوری  بود رهایش کند اما هر روز و ه

می کرد. با وجود کافه و درآمد نسبتا مناسبش در نظر پدرش یه آدم بیکار به  

 چشم می آمد.  

نگار سرش را به سمت دیوار باال کشید: دلم میخواست توی یه خونواده بی پول  

شگاه و به عالیقم  به دنیا میومدم و می تونستم مثل خیلی از اونا با بیخیالی برم دان 

 برسم.  

با تلخی گفت: اون وقت نمی تونستی تو دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل  

 کنی و افتخارتت و پشت سر هم ردیف کنی.  

نگار خود را جلویش کشید و دستش را روی شانه اش گذاشت: تو که پسر خوبه  

 بابایی... اینجا چیکار میکنی؟ 
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ن نزدیک شد و نگار با صدای بلند گفت: بیا  قبل از اینکه چیزی بگوید، گارسو

 اینجا بیا... 

 قبل از رسیدنش رامین اخمی کرد: الزم نیست به اندازه ی کافی خوردی.  

نگار با قدم های پیچان در هم به سمت گارسون رفت و گیالسی برداشت. یک  

 نفس سر کشید و به سمتشان برگشت. نیشخندی زد.  

را به شقیقه اش فشرد. دردش بیشتر شده بود.  رامین به سمت نگار رفت. دستش 

نگاهش به نگار و رامین بود. نفسش را رها کرد. صدای بلند آهنگ هم آزارش  

 می داد. باید می رفت.  

رامین حین اینکه بازوی نگار را گرفته بود به سمتش آمد: من می برمش  

 خونه ... اینجا بمونه میخواد تا صبح بخوره! یکم بخوابه حالش بهتر میشه.  

 نگاهی به ساعت انداخت: من دارم میرم میرسونمش. 

 تازه اومدی که! -

ولی   سرم درد می کنه. خوابم نمی برد اومدم یکم حال و هوام عوض بشه -

 سردردم داره شدیدتر میشه.  

 رامین مردد پرسید: مطمئنی؟ 

 بازوی نگار را گرفت و گفت: لباساش کجاست؟ این شکلی که نیومده!

 رامین به سرعت گفت: نه وایسا بگم بیارن.  

با این حرف از آن ها دور شد. نگار سرش را به سمت سینه اش خم کرد: اگه تو  

باهام ازدواج می کردی االن می تونستم برم همون جایی که دلم می خواست. االن  

 الزم نبود تو اون جلسه ی کوفتی شرکت کنم.  

 دختر جوانی نزدیکشان شد و مانتو و شالی به سمتشان گرفت: لباسای نگار... 
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 ب پرسید: من باید تنش کنم؟ متعج

 دختر با اخم شدیدی گفت: پس من تنش کنم؟ گفتن بدم به تو! 

تقریبا لباس ها را در آغوشش پرت کرد و دور شد. متعجب به مانتوی کرم رنگ  

و شال همرنگ شلوار آبی رنگ باخته اش خیره شد. نگار دستش را به سمت  

 لباس ها دراز کرد و گفت: ههه! لباسای منه.  

 حکم تر بازوی نگار را گرفت تا بتواند برای حفظ تعادلش کمک کند: آروم باش.  م

 لباسای من دست تو چیکار میکنه پسر خوبه بابا؟  -

 پوزخندی زد. لباسها را توی آغوش نگار انداخت: بپوش بریم.  

دست نگار روی دستش نشست و آن را پس زد: نمی خوام برم. تو تنهایی برو...!  

 ونقدر بخورم تا بمیرم. من می خوام ا 

نچی کرد. لعنتی... سرش هر لحظه بیشتر تیر می کشید. دقیقا  اصال نمی خواست  

 به این یکی فکر کند. با خشم به سمتش برگشت: بپوش اینا رو بریم.  

نگار دستش را به سمت گیالس ها دراز کرد که به سرعت دست نگار را گرفت.  

ا شده ی نگار انداخت و بازویش را  دست به کار شد. شال را روی موهای ره

 گرفت و مانتو را با دست دیگرش آویزان کرد: بپوش... 

 من نمی خــــــوام با تو بیام.   -

با خشمی که سعی داشت خفه کند، مانتو را همانطور آزاد روی شانه های نگار  

 انداخت و به سمت در خروج برگشت: آدرس خونت کجاست؟ 

 شوند، علی خود را به آن ها رساند: میرسونیش خونه؟ قبل از اینکه از در خارج 

 دندان روی هم سایید: میرسونم. 

 ممنون. فقط تا دم در خونه باهاش برو... یکم بد مسته.   -
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سری به تایید تکان داد و نگار را به دنبال خود از آن خانه بیرون کشید. با  

رد. قبل از آنکه  ورودشان به آسانسور نگار تلو تلو خورد و با تنش برخورد ک 

 زمین بخورد به بازوی نگار چنگ زد و مجبورش کرد چسبیده به او بایستد.  

 نگار با چشمانی که به زور باز می شد گفت: من میرم خونه. خونه ی خودم...!  

با خروجشان از ساختمان، سنگینی نگار را روی تن خود کشید و دستش را به  

را جلب نکند و به سمت اتومبیل پارک   دور شانه ی او گره زد تا توجه نگهبان

شده اش در آن سوی خیابان رفت. خلیل با دیدنش از ماشین پیاده شد و به سرعت  

 در عقب را باز کرد. حین سوار شدن گفت: امشب تو رو هم بی خواب کردم.  

 خلیل نگاه سنگینش را از نگار مست رها شده روی صندلی گرفت: نه آقا... 

ده کنار خلیل نشست و به عقب برگشت: هی... خونت  روی صندلی کمک رانن

 کجاست؟

نگار روی نشیمنگاه صندلی خم شد و هی دراز کشیدن زیر لب آدرسی زمزمه 

 کرد. به سمت خلیل برگشت: میشناسی؟

 با پاسخ مثبت خلیل گفت: برسونیمش و بعد می تونی بری... منم میرم شرکت.  

خلیل کمی خود را به سمتش کشید. اخمی کرد: من چیزی نخوردم. حالم خوبه و  

 می دونم نباید اینجور مواقع رانندگی کنم.  

خلیل بی حرف به راه افتاد. با توقف اتومبیل در برابر برجی، به عقب برگشت.  

ق در خواب را تکان داد. با چشم باز کردن نگار به سمتش خم شد:  نگار غر

 خونت اینجاست؟

 نگار خود را کمی باال کشید. نگاهش که به برج افتاد نیشخندی زد: خونم! 

 سرش را خم کرد و نفسش را با حرص بیرون فرستاد: تو می تونی بری.  

 ت: برو خونت.  پیاده شد و به سختی نگار را هم از ماشین بیرون کشید و گف
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نگار نگاهش کرد. چند بار پلک زد و ناگهان با خشم و غضب عقب کشید و غرید:  

 تو... تو چرا اینجایی؟!

خلیل متعجب نگاهشان می کرد. دستش را به سمت خلیل گرفت و با گرفتن سوئیچ  

 گفت: شبت بخیر...  

را گرفت:   به راه افتاد و قبل از آنکه نگار حین عقب رفتن زمین بخورد بازویش

 وقتی ظرفیتش و نداری بیجا میکنی اینقدر می خوری! 

نگار سعی کرد بازویش را از دستش بیرون بکشد. گویا کمی سر حال تر شده 

بود. به سمت برج قدم برداشت و در همان حال گفت: امشب همه چی باید دست 

 بدست هم بدن تا مثل گوه بریزن تو اعصاب من. راه بیا...  

را دنبال خود می کشید. نگهبان با دیدنشان به سرعت در ورودی را  تقریبا نگار 

 باز کرد. نگاهش را به نگار دوخت و گفت: خوش اومدین خانم.  

 نگار نیشخندی زد: خوش اومدم فرج خوش اومدم.  

 نگاهی به نگهبان انداخت و گفت: خونشون کدوم طبقه هست؟

 مهد خونت کدوم طبقه هست؟  مرد متعجب نگاهش کرد که نگار را تکان داد: خانم 

نگار کمی گیج سر چرخاند و با رسیدن نگاهش به کمیل دستش را روی سرش  

 گذاشت: طبقه ی بیستم.  

بی توجه به نگهبان دو دل به سمت آسانسور به راه افتاد. نگار اینبار خود سرش  

 را کامال خم کرد و با تکیه به شانه اش چشم بست و زمزمه کرد: خوابم میاد. 

اه غضبناکش را تقدیم نگار کرد و لب فرو بست.  چشم های متعجب نگهبان هم  نگ

 بیخیال رد کرد و وارد آسانسور شدند.
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پایش را محکم به زمین فشرد و سعی کرد به سنگینی سر نگار روی شانه اش  

بی تفاوت باشد. با توقف آسانسور شانه اش را کمی باال کشید و به نگار تشر زد:  

 رسیدی خونت... 

درهای آسانسور همزمان با چشم های کمیل باز شدند. نگاهش را کمی چرخاند. با  

 دیدن در ورودی قهوه ای نگار را تکان داد: خونت کدومه!؟ 

سرکی کشید. در قهوه ای دیگری هم ته راهرو به چشم می خورد. قدمی به جلو  

هش را  برداشت و بازوی نگار را به سمت در کشید. چشم های نگار باز شد. نگا

 گردش داده و خیره به او گفت: تو هم اینجایی؟!

 فکش را منقبض کرده و غرید: خونت کدوم یکیه؟ 

 نگار دستش را باال آورده و به سمت در ته راهرو نشانه رفت. 

نگاهی به در انداخته و گفت: خب پس بقیه اش و می تونی بری. انگار حالت بهتر  

 شده...  

چرخید تا وارد آسانسور شود که نگار به بازویش چنگ زده و متوقفش کرد.  

متعجب به سمت نگار برگشت و نگاهش را به چشم های نگار دوخت. نگاه نگار  

سرش را کمی خم کرد: چیزی   را می دید که روی صورتش باال و پایین می رفت. 

 می خوای؟  

 نگار سرش را باال آورده و با لبخند شیرینی تماشایش کرد.  

دستش را گذاشت روی لبهای خندان نگار و اخمی به چهره نشاند: بهتره بری تو  

 خونت.  

 از اینجا بودن می ترسی؟ -

برود و از این  ثانیه ها به جان کندن می گذشت. فهمیده بود که باید برود. باید  

حسی که امروز تمام وقت در وجودش سنگینی می کرد و حال با بودن نگار مقابل  
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چشم هایش و لبخندی که تقدیمش می کند، پررنگ تر شده است. صدایش را کمی  

 باال برد و با جدیت گفت: نگار... 

لبهای نگار جلو آمد. فشار روی انگشت های چسبیده به آن ها را بیشتر کرد و  

 ی ناگهان رها...  خیل

سیب گلویش تکان خورد. سرش را با رخوت عقب کشید. چند ثانیه مکث کرده و  

نفس عمیقی با بستن چشم هایش گرفت. خون با باالترین سرعت ممکن در تنش  

به جریان افتاد. سرش را کمی خم کرد، به موازات صورت نگار و قبل از آنکه  

د. چشم هایش را تا نگاه آبی نگار باال  لبهایش به مقصد برسد از حرکت باز ایستا

آورد و اندیشید باید برود. قبل از آنکه ذهنش این جمله را تحلیل کرده و دستور  

 حرکت دهد، لبهایش بوسیده شد. 

به تندی مژگانش را چند بار روی هم فشرد. گرمای حرکت نوازش وار لبهای  

رد. دستهایش اما  نگار تنش را کرخت و چشم هایش را وادار به بسته شدن ک

انرژی گرفتند برای پیش رفتن... به دور تن نگار حلقه شده و باال کشیدنش...  

سرش را بیشتر خم کرد و از گوشه ی چشم نگاهی به راهرو انداخت... پاهایش  

را به حرکت در آورد و همراه با تن نگار به سمت در قهوه ای سوخته ی ته  

ی چوبی در برخورد کرد، کمی خود را عقب  راهرو حرکت کرد. تن نگار که با تنه  

 کشید. سر نگار باال آمد: حس خوبی داری!

هیچ نگفت. اجازه داد نگار باشد که دست در جیبش کرده و کلید ورودی را بیرون  

 می کشد...  

نگار تکیه به در قدمی به عقب برداشت و باعث شد در آهسته باز شود. قبل از  

شود، خود را جلو کشیده و دستش را به دور   آنکه نگار درون فضای اتاق رها

 کمرش حلقه زد و به سمت خود کشیدش... 

 نگار دست هایش را روی سینه اش گذاشت و خندید.  
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پای راستش را بلند کرد و حین رساندنش به در و هل دادنش به سمت چهارچوب،  

مان که  سر خم کرد. باید ذهنش در این لحظه آرام می گرفت... و به هیچ چیز جز ه

 در ذهنش بود نمی اندیشید.

*** 

با برخورد شدید نور به صورتش سرش را چرخاند. دستش را به زیر سر برده و  

سر بی مویش را روی پشت دستش کشید. سرش را بیشتر خم کرد که صورتش با  

چیز نرمی برخورد کرد. به تندی چشم گشود و سرش را عقب کشید. نگاهش  

یر ملحفه کامال پیدا بود ثابت ماند. پلک زد تا ذهنش  روی شانه ی برهنه که از ز 

بتواند تمام اتفاقات را تحلیل کند. کمی خود را عقب کشید، سرش را بلند کرد و  

نگاهش روی صورت غرق در خواب نگار ثابت ماند. چشم هایش را به شدت  

روی هم فشرد و دستش را مشت کرد. کمی خود را باال کشیده و سرجایش  

مشت شده اش را به پیشانی رساند و چند بار به پیشانی کوبید...   نشست. دست

 ذهنش مشغول بود. لعنتی... دیشب او مست بود!

 صدای آرام نگار درست از فاصله ی نزدیک گوشش گفت: اینقدر پشیمونی؟ 

به تندی سر چرخاند و به چشم های آبی اش زل زد. نگار ملحفه را با دست روی  

و خود را کمی روی بالشت به عقب کشید. موهای ریخته  باال تنه اش نگه داشت 

 روی صورتش را با دست دیگرش به پشت هدایت کرد و گفت: فکر کنم باید بری.  

معطل نکرد. چشم گرداند و با دیدن شلوارش روی زمین، به سرعت خم شد و با  

برداشتن شلوارش پاهایش را از تخت آویزان کرده و در ساق های شلوار فرو برد  

و همزمان با باال کشیدن شلوار از روی تخت برخاست. پشت به نگار گفت:  

 تقصیر خودت بود.  

صدای خنده ی نگار بلند شد. زیپ شلوار را بست و به سمت نگار برگشت. نگار  

تکانی به خود داد. خود را روی تخت انداخت... چشم از کمر برهنه ی نگار که در  
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نگار بالشت را زیر صورتش کشید و گفت:  مسیر دیدش قرار گرفته بود گرفت و  

 هنوزم همونطوری هستی.  

 چشم هایش را باریک کرد و دوخت به نگاه آبی.  

 یه وقت عذرخواهی نکنی!  -

 خم شد و حین برداشتن پیراهنش را از روی زمین گفت: بابت؟ 

نگار سرش را روی بالشت سفید جا به جا کرد: توی خونم بودن... توی تختم  

 بودن...! 

فس راحتی کشید. گویا دیشب آنقدرها هم مست نبوده...! بیخیال دکمه های  ن

پیراهن شده و لب تخت نشست. خود را رها کرد و آرنجش را کنار سر نگار به  

 روی تخت تکیه زد: مگه خودت دعوتم نکردی؟ 

نگاه نگار از چشم هایش به سمت لبهایش کشیده شده و به سمت باال آمد: نمی  

 دونم. 

 ش را باال کشید: مطمئنم خیلی خوب یادته!ابروهای

حرفی نزد. گوشه ی لبش را بین دندان هایش کشیده و گاز گرفت. دستی که تکیه  

گاه نبود را به سمت صورت نگار برده و انگشت شستش را درست روی لب  

 پایینی اش گذاشت و آن را به آرامی از حصار دندان هایش آزاد کرد.  

باز کرده و به سویش خم شد و بدون کمترین مکثی   نگار لبهایش را به خنده

 طوالنی بوسیدش...  

دست آزادش را بین موهای آزاد نگار فرستاد و سرش را عقب کشید. همزمان با  

 باز شدن چشم های بسته ی نگار گفت: مطمئنی؟ 

 قراره باهات بد بگذره؟ -

 میشه.  شانه هایش را باال انداخت: من رابطه هام فقط به همین تخت ختم 
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 نگار چانه اش را چین داد: در هفته می تونی یه روز باهام شام بخوری؟ 

 متفکر گفت: میشه! 

 دست دخترانه اش را به صورتش رساند و گونه اش را لمس کرد: کافیه!...! 

خود را عقب کشید: برای چی کافیه!؟ می خوای باور کنم این تخت معجزه کرده و  

 فراموشی سپردی؟!تو نفرتی که از من داری و به  

 فراموشش نکردم.   -

چشم هایش را باریک کرد. تکیه گاه دستش را بیشتر کرده و از روی تخت  

برخاست. مشغول بستن دکمه های پیراهنش شد و چشم دوخت به صورت نگار:  

 پس بهت فرصت این و میدم که هر طور دلت میخواد انتقام بگیری.  

 عاشقم بشی باهات ازدواج نمی کنم.  نگار به سرعت روی تخت نشست: حتی اگه 

کتش را از روی مبل صورتی چرک جلوی پنجره قدی چنگ زد: خوشحالم که یه  

 هدف مشخص داری.  

گوشی و سوئیچ را برداشت و به در سفید اتاق قدم برداشت که انگشت های نگار  

 بند مچ دستش شد: شمارت و ندادی... 

تش را به پشت گوشش هدایت  نیشخندی زد. خم شد و موهای طالیی روی صور 

 کرد: اولین خان عشق... یه عاشق از پس پیدا کردن شماره معشوقش برمیاد.  

با چشمکی به سمت در خروجی به راه افتاد. در نیمه باز اتاق را کامل گشود و  

طول پذیرایی که تم رنگی خنثایی داشت را طی کرد. از در قهوه ای که خارج می  

گار افتاد که با ملحفه ای که به دور خود پیچیده بود در شد، چرخید و نگاهش به ن

 چهارچوب در تماشایش می کرد. پلک زد و از در خارج شد.  

در برابر آسانسور که ایستاد شماره ی ندا را گرفت و به محض پیچیدن صدایش  

 در گوشی گفت: یه قرار با آقای رحمانی برام ردیف کن... برای امروز... 
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رسیده بود. به هر نحوی بود می خواست در این بازی پیروز  چیزی به ذهنش 

شود. برای رسیدن به پله های موفقیت گاه باید تن به شکست می داد... شکستی  

که به پیروزی ختم می شد می توانست همان پیروزی به حساب بیاید. وارد  

ا به  آسانسور شد. آسانسور که در یکی از طبقات از حرکت ایستاد، زن میانسالی پ

آن گذاشت و نگاه گیجش را تقدیمش کرد. بی توجه به زن شماره ی احمد را  

گرفت و گفت: این پروژه رو میخوایم... با احد حریری وارد یه شراکت کاری  

 میشیم. کاراش و ردیف کن. 

*** 

رحمانی دستی به دم اسبی پشت سرش کشید و تکیه به صندلی اش زد: پس  

 بخوای...!  باالخره تصمیم گرفتی ازم کمک

اخمی به چهره نشاند: کمک نه! ترجیح میدم اسمش و بزارم معامله... این معامله  

 هم به نفع احد حریری خواهد بود هم من...! 

 هنوزم نمی خوای از اسب غرور پیاده بشی؟ -

 به نظرتون مغرورم؟  -

رحمانی گفت: من یکی کامال شبیه تو رو بزرگ کردم. توی خونه ی خودم کنار  

بود. غرورش اونقدری بود که حتی برای گرفتن حقشم دستش و دراز نمی   گوشم

کرد و باهام وارد معامله می شد. هنوزم همونطوره... تو دقیقا شبیه اونی. برای  

اینکه با احد حریری کار کنی حتی حاضر نشدی مستقیم بگی. کاری کردی احد با  

. حاال هم برای اینکه  عالقه ی خودش تو رو وارد مناقصه ی این قرارداد بکنه

دستت و توی اون مناقصه قوی تر بکنی دنبال احد حریری هستی. هنوزم میخوای  

 بگی بخاطر غرورت نیست؟

 با جدیت گفت: من دنبال سودم نه غرور... 
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رحمانی نیشخندی زد: باشه بازرگان کوچک... بزار همونطوری که تو میخوای  

 باشه. خب از من چه کمکی بر میاد؟ 

 ن در مورد یه سرمایه گزاری و ورود به بازار دارو چیه؟نظرتو -

چشم های رحمانی باریک شد و با جدیت گفت: مطمئنم احد حریری هم هم به این  

 بازار عالقه داره. چطوره باهاش مطرح کنین.  

رحمانی متفکر بود. دستش را جلو آورد و لیوان آب را برداشت: می خوای احد  

 یم که حاال متعلق به توئه سرمایه گزاری کنه؟ حریری روی شرکت دارویی قو

 مژگانش را آهسته بهم رساند و با حرکت چشم تایید کرد.  

نفس عمیق رحمانی با پوف بلندی رها شد: نمی دونم... خب من می تونم باهاش  

 مطرح کنم. ولی چه سودی توی اون شرکت ورشکسته خوابیده؟

 لبخندی روی لبش نشست: بازار بزرگ دارو! 

رسون با غذاها از راه رسید. به دیس زیبای طراحی شده رنگ دار خیره شد. به  گا

 بوی عطر زعفران که در مشامش پیچید، لبخندی زد.  

 رحمانی پرسید: داری وارد کار ملک و ساختمونم میشی؟ 

پاسخش جدی و منفی بود. رحمانی ادامه داد: یه خبرایی در موردش بود. فکر  

 پیدا کردی.   کردم به این قسمتم عالقه

نیشخندی زد: فهمیدم بازار ایران بازار یک کالغ چهل کالغیه که خیلی خوب اداره  

 میشه. 

 مونده تا این بازار و به خوبی درک کنی.   -

رحمانی چنگال را در بین انگشت هایش فشرد: برای مهمونی میخوای چیکار  

 کنی؟ 
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برنج زعفرانی را به دهان برد و بین دندان هایش مزه مزه کرد: منتظرم این  

 مناقصه تموم بشه.  

 مطمئنم برنده میشی.   -

نیشخندی زد و با تکان سرش بدون آنکه به رحمانی نگاه کند گفت: با وجود  

 آفتاب... !   رقیبی مثل

سربرداشت و نگاه حرف دارش را به رحمانی دوخت. رحمانی لبخندی زد: تقصیر  

 خودت بود.  

متفکر نگاهش کرد که رحمانی ادامه داد: تو با لغو قرارداد باعث شدی آفتاب تو  

رو توی لیستش به عنوان دشمناش بیاره رده ی باال... حاال برای اینکه کنارت  

فرق نمیکنه بخواد توی یه مناقصه شکستت بده یا توی یه  بزنه هر کاری میکنه. 

 مهمونی.  

 دندان هایش را بهم سایید: چرا فکر میکنین من ازش شکست میخورم؟ 

 دخترم و خوب میشناسم.   -

 پس من و نمی شناسین.   -

 رحمانی چنگال را رها کرد. خود را عقب کشید: این بازی و برنده شو...  

هنش باالو پایین می شد را به زبان آورد: اگه یه روز  سوالی که این روزها در ذ

 بفهمه دست شما توی این بازی بوده چی؟ 

 نگاه رحمانی رنگ غم گرفت: همین االنشم مطمئنم میدونه.  

صدای زنگ تلفن اجازه ی ادامه بحث را گرفت. دستش را به گوشی روی میز  

ب دادن تردید رساند و به شماره ی نا آشنای روی آن خیره شد. برای جوا

داشت... تردیدش چنان طوالنی شد که ارتباط قطع شده و اس ام اسی از راه  
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رسید: همونطور که گفتی عاشق خوب می تونه از پس یافتن ردپای معشوقش  

 بربیاد.  

لبخندی روی لبش نشست که به خنده تبدیل شد. رحمانی ناباورانه گفت: به چی  

 میخندی؟ 

د و به آرامی تایپ کرد: خوش اومدی به این  گوشی را بین انگشت هایش فشر

 بازی عاشق! 

خبر فروش قسمتی از سهام های شرکت دارویی قویم که حال مالکش او بود،  

همزمان با سرمایه گزاری سنگین شرکت جدید ارغوان که وابسته به دو شرکت  

بازرگان و شرکت صادرات و واردات خودش بود؛ هجوم سرمایه گزاران بزرگ و  

ا در بر داشت اما دریغ از بودن شخص مورد نظر... احدحریری گویا با  کوچک ر 

 جدیت تمام در برابر این بازار مقاومت می کرد.  

چند ضربه به در شیشه ای خورد و افسانه مجیدپور در چهارچوب در ایستاد:  

 تشریف میارین جناب بازرگان؟ 

ع شده بودند و  به سمتش به راه افتاد. در سالن بزرگ شرکت همه دور میز جم

نگاهشان را دوخته بودند به تصویر مانیتور روی دیوار... در برابر مانیتور که  

ایستاد شبنم به سمتش برگشت: یه نفر با اسم نامشخص میخواد درصدی از سهام  

 و بخره.  

 چینی به پیشانی اش افتاد: نتونستی ردیابی کنی؟ 

 سرورشون محافظت میشه.  سرش را به عالمت منفی تکان داد: کامال داره از 

 متعجب گفت: به نظرتون چرا مخفیه؟!

افسانه شانه هایش را باال انداخت: عادیه... معموال بعضی افراد هستن که عالقه  

 ای ندارن هویتشون شناخته بشه.  

 دستش را به دور دهانش کشید و پرسید: تا االن چند درصد فروختیم؟! 
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 نداخت: نزدیک به ده درصد.  قاسم آقایی خودکارش را روی برگه ها ا 

نفسش را سنگین رها کرد: همه میخوان بخرن ولی اینکه انتخاب کنیم به کی  

 بفروشیم شرایط و سخت کرده. بیشتر کسایی هستن که میخوان جزئی خرید کنن.  

 نگاهش را داد به شبنم و گفت: این ناشناسه چقدر میخواد؟ 

 پنج درصد یکجا...!  -

فکر کرد اگر پنج درصد را بفروشد، پنجاه درصد دیگر برایش مانده است. به جز  

چند درصدی که متعلق به قویم و یکی دیگر از سهام داران است... هنوز هم می  

 تواند با فروش پنج درصد به یکی همچون احد حریری شرکت را حفظ کند.  

داشت. پنج درصد هم  سرش را تکان داد. به این پول برای حفظ قدرت خود نیاز 

 مقدار کمی نبود که از مشتری اش بگذرد. رو به شبنم گفت: بفروشین... 

 افسانه متعجب گفت: مطمئنین؟! ممکنه هر کسی باشه.  

دست هایش را در جیب شلوارش فرستاد: فرقی نمیکنه در هر حالت ما بیشترین  

و ما می  سهام و داریم. در حال حاضر ده درصد بین همه پخش شده و اونا ر

شناسیم قصد خرید داشته باشن ارتباطی با مالکای این ده درصد ندارن. قویم و  

سهامدار قبلی هم فکر نمیکنم به هیچ وجه راضی به فروش بشن به این زودی  

منتظر نتیجه میمونن! فعال نسبت به سهامدارا برتری داریم برای مدیریت پس  

 بهتره بفروشیم.  

از سهامدارا باشه که میخوان برای مدیریت تالش   قاسم آقایی گفت: ممکنه یکی

 کنن.  

مطمئنا قویم نیست چون االن پولی نداره به عنوان سرمایه تزریق کنه و بخواد   -

پنج درصدم بخره. اون یکی ام سهامش پونزده درصده حتی اگه پنج درصدم بخره  

 بازم نمیتونه به درصد سهام ما برسه.  

 ی بازرگانه.  در هر حال این فروش به نفع ماست.  افسانه تایید کرد: حق با آقا
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شنبم مشغول بود که ناگهان سر برداشت: یه نفرم درخواست داده... محسن  

 کاشانی... ده درصد.  

 چینی به پیشانی اش انداخت: محسن کاشانی؟ 

افسانه موهای مش شده اش را زیر مقنعه اش برد: سلطان گالب ایران... انگار  

 ره. به دارو عالقه دا

 انگشت اشاره اش را به سمت قاسم آقایی گرفت: در موردش تحقیق کنین...  

صدای زنانه بلند شد: اهل کاشانه... زمینای چند صد هکتاری و از خانواده اش به  

ارث برده و اولین ایده اش راه انداختن کارخونه بود. تقریبا یازده سالی هست 

شده ایه... هدفش رسیدن به اتاق  توی اینکاره و با وجود سن کمش فرد شناخته 

 بازرگانیه و صادرات عمده...  

 قاسم آقایی تکیه زد به صندلی اش و پرسید: پس چرا دارو؟ 

افسانه متفکر گفت: فرد باهوشیه قطعا از یه شرکت دارویی که ممکنه سود داشته 

 باشه نمی گذره.  

م باهاش  به سمت اتاق برگشت و حین قدم برداشتن گفت: بفروشش! دوست دار

 آشنا بشم. 

در برابر تخته ی شیشه ای اتاقش ایستاد و به نوشته های شب رنگ روی آن  

خیره شد. دفعات معامله و دوره جاری و دوره گذشته را از نظر گذراند. ماژیک  

آبی را برداشت و تعداد خریداران را هم یادداشت کرد. نفسش را سفت و سخت  

ی سرش که کم کم نشانه هایی از مو پیدا  بیرون فرستاد. انگشت هایش را به رو 

 می کرد، کشید.  

 قاسم آقایی در چهارچوب در ایستاد: فروختیم... پولشم نقد پرداخت کردن.  

 ممنون! دیگه نیازی نیست بفروشین... فروش و تعطیل کنین...   -
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 ولی احد حریری هنوز نخریده.   -

 اره... همین کافیه!  انگشت اشاره اش را بین لبهایش قرار داد: اشکالی ند

قاسم به اجبار تنهایش گذاشت و رفت تا خبر توقف فروش را اعالم کند. عقب  

عقب رفته و روی مبل روبروی تخته نشست... نفسش را سفت و سخت بیرون  

فرستاد. حضور در بازار بورس سخت به نظر می رسید... اما حفظ شرکت قویم  

وجود شرکت ارغوان که اصل و اساس    در این بازار بستگی به این کار داشت. با

شرکت سرمایه گزاری را یدک می کشید باید می فهمید اصل و اصول بازار بورس  

 و سوراخ سنبه هایش کجاست.  

پا روی پا انداخت. باید به روند مناقصه شرکت احد حریری سرعت می بخشید...  

ال برد تا افراد  بازار ارمنستان هم چندان بد به نظر نمی رسید. صدایش را کمی با

 بیرون از اتاق کامال بشنوند: بازار ارمنستان شرایطش چطوریاست؟!

افسانه صندلی اش را کمی چرخاند: ارتباط اصلی از طرف سورن تومیک  

 برقراره... 

 از جا بلند شده و تکیه به دیوار شیشه ای اتاق زد: در موردش چی میدونی؟ 

کت های خارج از ایرانه...! اما توی  افسانه متفکر گفت: بیشتر ارتباطشون با شر

 ایران هم فعالیت دارن. مقیم ارمنستان هستن اما متولد ایرانن...! 

 لبش را به دندان کشید: کجا میشه پیداش کرد؟ 

شبنم به سرعت سرش را به سمت مانیتور خم کرد: من پیداش میکنم. کافیه یه  

 سرکی به ایمیلش بکشیم.  

 برگشت: برنامه ی مهمونی چطور پیش میره!؟به سمت احمد توکل 

احمد توکل چشم از برگه های مقابلش گرفت: ترتیبش و دادم. می تونین امروز  

 تاالر و ببینین!  
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سری به عالمت فهمیدن تکان داد و برگشت. کتش را از آویز گوشه ی اتاق  

یک  برداشت و به سمت در خروجی به راه افتاد: ترتیب یه مالقات با سورن توم

 برام بدین.  

 آقای حریری چی؟   -

 توکل پرسید و پاسخش کوتاه بود: فعال نیازی بهش نداریم... بیخیالش بشین.  

اگر نمی توانست توجه احد حریری را جلب کند از روش دیگه ای استفاده می 

کرد. با توجه به تحقیقاتش فهمیده بود بازار عمان اگر در دست نباشد بازار  

ستان هم برای بازی جای بدی نیست. دستی به سرش کشید...  ارمنستان و تاجیک

باید برای شرکت سرمایه گذاری ارغوان برنامه می ریخت... شانه هایش باال  

رفت. به خواب نیاز داشت... نه مهم تر از آن... شاید به کمی روحیه...! فکر کرد  

 نگار بدش نمی آید یک شب شام را بیرون بخورد!

 رستوران را شاد کرده بود.   صدای خنده شان فضای

نگار انگشت هایش را مقابل دهانش گرفت و با انداختن سر به پایین ادامه داد:  

 هنوزم که هنوزه خبری از میترا نیست. اون آخرین باری بود که دیدمش!

 چنگالش را رها کرده و به لیوان آب چنگ زد: دختر بیچاره نابود شده...  

هم بیچاره نبود. هر چند به اندازه ی ما شیطنت   سر نگار تکان خورد: اونقدرا 

 نداشت ولی خب اون درست عضو گروه مخالفمون بود.  

قلپی از آب درون لیوان را قورت داد و گفت: خوب یادمه اولین باری که ترقه  

 برده بودم مدرسه چه اتفاقی افتاد! توی سالن اصلی منفجرش کردیم.  

ردم اینقدر شیطون بوده باشی. همیشه فکر  نگار چشم گرد کرد: واو... فکر نمیک

می کردم از این شاگرد اوالی کالس بودی که نمره هاشون کمتر از بیست که می  

 شده میزدن زیر گریه... 

 دستش را تکان داد: نه! برعکس... من اونی بودم که یه خاندان و به سوته آورد.  
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 ه کرد: چی شده؟!نگار لبخندی زد. سکوت کرد... متعجب به چهره ی نگار نگا

 تو خیلی عوضی هستی! این و می دونستی؟! -

 سرش را پایین انداخت، جا خورده بود اما پاسخ داد: مونده تا این و درک کنی.  

 من در موردت تحقیق کردم.   -

چینی به پیشانی اش انداخت و بی تفاوت گفت: چرا؟ مگه چهار سال پیش که  

 موردم تحقیق نکرده بودی؟ میخواستی باهام ازدواج کنی در 

نگار زبانش را روی لب پایینی اش کشید: چهار سال پیش بهم گفتن کسی که  

قراره ببینمش تک پسر خاندان بازرگان و وارث تمام بازرگان ها خواهد بود. گفتن  

 خارج از ایران زندگی میکنه و شدیدا به شخصیت کاریش مقیده...  

 گوشه ی لبش باال رفت: و االن؟ 

چشم دوخت به رومیزی سفید حریر روی میز و بشقاب استیک مقابلش:   نگار

کمیل بازرگان االن تک پسر خاندان بازرگان نیست. االن جناب بازرگانه که خیلی  

 بزرگتر از قبل شده... 

دستش را روی پشتی صندلی شیشه ای کشید و به تماشای خیابان از طبقه ی  

 اره؟ سوم رستوران خیره شد: چرا برات اهمیت د

برام مهمه که خودم و پیدا کنم. چی این زندگی به اینجا کشیدت کمیل؟ تویی که   -

یه زمانی آتیش پاره بودی و خانواده ها از دستت عاصی بودن... چی شد که االن  

اینجایی؟ چرا من نمی تونم باشم؟ چرا نمی تونم عاشق اون شرکت باشم؟ چرا  

 ؟!نمی تونم بخاطر یه لایر بیشتر تالش کنم 

تک سرفه ای زد: اون چیزی که من خاطرمه ازت چهار سال پیش گفتی هم نشون  

 می داد تو خودت تو سطح اون آدما نیستی!

 اشاره ای به مردم در حال عبور از خیابان زد.  
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نگار سرش را به آن سو برگرداند. به مردم در حال عبور و مرور خیره شد:  

 ارم همسرم و خودم انتخاب کنم.  دوست دارم برای عشق ازدواج کنم. دوست د

 چرا از بین خودمون یکی و انتخاب نمیکنی!؟ -

 نگار تلخ گفت: مثال تو؟ 

چینی به پیشانی انداخت. چشم های خواب آلودش را به سختی باز نگه داشت: هر 

 کسی به جز من...! 

نگار سرش را به سمت شانه اش که خم کرد موهایش روی صورتش ریخت. به  

 پرسید: چرا تو نه؟ آرامی 

خیره به چشم های آبی نگار و نگاه آرام و ناراحتش جواب داد: من اونیم که  

 هرگز بخاطر عشق ازدواج نمیکنم.  

نگار دستش را زیر چانه اش زد و ناخن های مانیکور شده ی صورتی اش را به  

 نمایش گذاشت: تا حاال عاشق شدی؟ 

شت. عشق را نمی شناخت. بی معنی  پاسخی نداد به این سوال... پاسخی هم ندا 

 بود... عشق در تمام دایره ی لغاتش معنی نشده بود.  

 نگاهی به میز انداخت: خسته ام... نمی خوای بریم؟  

 سوالم جواب نداشت کمیل؟  -

دستش را روی صورتش کشید. با اشاره دست گارسون را صدا زد: اشتباهت  

نداره... عشق الزم نیست نسبت  اینجاست که فکر میکنی عشق توی زندگی ما جا  

 به یه نفر باشه. تو می تونی عاشق... 

کیف پولش را در دست گرفت و کارت بانکی را که از آن بیرون می کشید، بین  

 انگشت وسط و اشاره اش تاب داد: این باشی.  

 پول؟  -
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لبخندی به نگاه ناباور نگار زد و کارت را روی بشقاب تزئین شده ای که  

ه بود گذاشت: آره... این می تونه تو رو به نقطه ای برسونه که  گارسون آورد

تموم دنیا رو زیر پات حس کنی. می تونی بری سراغش... می تونی بدستش  

 بیاری! 

 دست های زیبای دخترانه اش را روی میز در هم قفل زد: تو عاشق پولی؟  

 من عاشق هر چیزیم که بتونه من و باالتر از بقیه قرار بده.   -

 چرا دوست داری از بقیه باالتر باشی؟  -

 شانه هایش را باال کشید: بهتره بریم... داره دیر میشه!  

 از جا بلند شد تا کتش را تن بزند که نگار گفت: بخاطر پول چیکارا میکنی؟ 

 با جدیت پاسخ داد: هر کاری که الزم باشه انجام بدم.  

م کرد. حین گرفتنش رو به  گارسون با رسید و کارت برگشت. دو دستی آن را تقدی

 نگار گفت: عزیزم نمی خوای بریم؟ 

 نگار لب ورچید: کمیل... 

جلو رفت. بازوی نگار را گرفت و همانطور که از روی صندلی بلندش می کرد  

 گفت: این روزا خیلی ذهنت و درگیر میکنی. برای خودت زندگی کن... توی حال! 

روی صندلی کنارش برداشت و   سر نگار کج شد. به سمت پایین... کیفش را از

دستش را به دور بازوی خود حلقه زد و به سمت در کشید. نگار سرش را به  

 شانه اش چسباند: بابا میخواد ازدواج کنم. 

 یک تای ابرویش را باال داد: با کی اون وقت؟ 

 اخم های نگار در هم رفت: ممنونم که اینقدر من و دوست داری.  
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دند. در کمری سیاه پارک شده در پارکینگ را برای  خندید و وارد آسانسور ش

 نگار باز کرد. نگار روی صندلی کمک راننده نشست و گفت: آهنگ خوب نداری؟ 

 دستش را به سوی پخش برد: همشون خوبن...  

گوشی رزگلدش را از کیف بیرون کشید و با وصل کردنش به سیستم ماشین گفت:  

 . از اینا منظورم نبود... آهنگ خوب بود

 نیشخندی زد: از اون آهنگای شاد عهد بوقی مثال...! 

دست نگار باال آمد: فکر خوبیه... یه آهنگ سبک قدیمی جالب میشه. مثال بزار  

 ببینم یکی دانلود کنیم. کی شاد میخوند اون وقتا؟ 

 متفکر مکثی کرد. چشم از جاده گرفت و هیجان زده گفت: فتانه!

صدای بلند و آزار دهنده ی آهنگ فضای اتومبیل را پر کرده بود. بی توجه به  

 نگاری که می رقصید همراه با ریتم آهنگ رانندگی می کرد.  

نگار انگشت اشاره اش را به سویش گرفت و همراه با خواننده با کمی تغییرات  

ندونی...  زمزمه کرد: هم نا مهربونی هم آفت جونی... هم با دیگرونی هم قدرم 

ندووونی... ندونی! هم در و دورنگی... هم خیلی زرنگی... هم دلت چه سنگه...  

هم با من بجنگی... بجنگی... از این چیزات خبر دارم... اما چی کنم دوست دارم...  

 از این کارات خبر دارم... اما چی کنم دوست دارم...! 

 به خنده افتاد. سرش را به طرفین تکان داد.  

هایش را به سوی آسمان بلند کرد و قنوت گرفت: خداوندا عجب   نگار دست

دلداری دارم... عجب یار ندونم کاری دارم. ولی دوست و خود سوز خداییم... خیال  

 کردم منم غم خواری دارم.  

خود را به سمت نگار کشید. دست دور شانه هایش انداخت و به سوی خود کشید.  

نگار را به سینه ی خود فشرد و زمزمه  نگار روی صندلی به سمتش خم شد. 

 کرد: من فقط با توام... 
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 نگار سرش را باال کشید و خیره به نیم رخش گفت: تا کی؟ 

 پاسخی نداد.  

 با من ازدواج کن کمیل!   -

دستش را از بازوی نگار بلند کرده و به صورتش رساند. با لمس گونه اش گفت:  

 نگار...  

 ه زیر انداخت: میدونم. ولی خیلی تحت فشارم. نگار نفس عمیقی کشید. سرش را ب

 می خوای چند روزی بریم سفر؟!  -

 متعجب پرسید: سفر؟ 

 میریم ارمنستان... باید ترتیب یه کاری و بدم میخوای همراهم بیای؟!  -

نگار چشم چرخاند. لبهایش را به گلویش چسباند و نفسش را حبس کرد: نکن  

 نگار... امشب مست خوابم...  

 و برسون خونمون! می تونی بری راحت بخوابی...    پس من -

سرش را کمی به سمت نگار برگرداند: یعنی امشب نمی خوای تو بغل من  

 بخوابی؟ 

اخم های نگار در هم رفت: اگه قرار باشه چند روزی باهات بیام ارمنستان باید  

 االن خونه باشم.  

به سوی خانه که می رفت   مردد و با اکراه نگار را در برابر خانه شان پیاده کرد.

فکر کرد با نگار برای دقایقی زمان به فراموشی سپرده می شود. از اینکه نگار  

 تصمیم گرفته بود همراهش بیاید راضی بود.  

روی تخت خواب عزیزش دراز کشید و به خواب که می رفت زهرا را دید که  

 نفهمید...  باالی سرش ایستاده و چیزی می گوید اما چنان غرق خواب بود که
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*** 

شرکت بزرگ احد حریری ساختمان شیکی داشت. برج بزرگ و بلندی که پنت  

هاوسش متعلق به احد حریری بود. با آسانسورهای شیشه ای که باال می رفتند،  

 چشم دوخت به نمای شب...  

کمی سرش را به راست متمایل کرد و افسانه گفت: از طرفین قرارداد این پروژه  

 سرمایه گذار اصلیه پروژه هست.  آفتابم هست که

سری تکان داد و احمد توکل ادامه داد: امیدواریم بعد از رد شدن پروژه ی قرارداد  

 صادرات زعفران شرکت آفتاب نخواد توی این مورد مشکلی ایجاد کنه.  

 سرش را باال انداخت: چنین کاری نمیکنه. 

آسانسور بیرون گذاشت و    درهای آسانسور باز شد. قبل از افسانه و احمد پا از

چشم چرخاند. سالن بزرگی با معماری رومی با ستون های برش خورده و گچ  

بری های طالیی و نقاشی های زیبای روی سقف از سالن تصویری بسیار زیبا به  

نمایش گذاشته بود. روی سرامیک های ایتالیایی قدم برداشت و چند قدم جلو  

قرار داشت به سرعت برخاست. همزمان  نرفته، زن جوانی که پشت میز سنگی

چند نفر هم از یکی از درها بیرون آمدند و به سویشان قدم برداشتند. زن در  

برابرشان سر خم کرد: خوش اومدین... امیدواریم این همکاری باعث خشنودی  

 دو طرف باشه. جناب حریری منتظرتون هستن...  

معرفی کرد به سمت درهای  با هدایت زن که خود را دستیار اصلی احد حریری 

بزرگ قهوه ای که تنها قابی برای شیشه های حکاکی شده ایجاد کرده بود، رفتند.  

 زن قدمی برداشت... درهای را کامال باز کرد و عقب ایستاد تا وارد اتاق شوند. 

چشم چرخاند. اولین چیزی که در اتاق بزرگ جلب توجه می کرد، سقف برش  

با بود که تصویری از نقاشی های اساطیر یونانی را به  خورده ی نقاشی شده ی زی

نمایش گذاشته بود. پرده های طالیی که چین خورده و آویزان بودند در دو دیوار  
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اتاق چرخیده و پنجره های قدی را که نقش دیوار را ایفا می کردند در بر گرفته  

 بودند.  

با حرکت افراد حاضر سرش را کمی عقب کشید. احد حریری با جین لجنی و کت  

 زرد پاییزی مقابلش ایستاد: جناب بازرگان خوش اومدین!  

قدم هایش را به جلو کشید. آفتاب پرتویی بود که به آرامی از روی مبل قهوه ای  

 خاکی برخاست و با باال کشیدن چانه اش لبخند زد.  

. جلوتر رفت و با نگاهی به دو مرد که روی صندلی ها جا  لبخندی به رویش زد

خوش کرده بودند در برابر احد حریری ایستاد. افسانه و احمد هم پشت سرش  

ایستادند. احد حریری اشاره ای به آفتاب پرتویی زد. نگاهش را به سمت آفتاب  

ه ای  برگرداند. بلوز و شلوار سفیدش با شال فیروزه ای که با نگین های فیروز

روی کت بلند سفیدش ست شده بود، هارمونی از رنگ های شاد ایجاد کرده بود  

 که ناخودآگاه چشم را نوازش می داد.  

 آفتاب با لبخند کمرنگی سرش را خم کرد: جناب بازرگان، خوشحالم میبینمتون! 

لبخندی که می آمد تا روی لبهایش پررنگ شود را پشت قیافه ی جدی اش پنهان  

 ین خانم پرتویی! کرد: همچن

احد به سمت دو مرد برگشت: حسن هاشمی وکیل حقوقی شرکت ما... و آقای  

 حامد وحدانی...  

نگاه خیره اش را به حامد وحدانی دوخت. میشناختش... مگر می شد فراموشش  

 کرده باشد... دستیار حقوقی آفتاب پرتویی!  

 سرش را خم کرد و احد ادامه داد: دستیار خانم پرتویی... 

با جدیت چرخی به پایش داد و به سمت افسانه و احمد برگشت و با گرفتن دستش  

به سمت افسانه گفت: خانم افسانه مجیدپور تحلیل گر اقتصادی ما و جناب احمد 

 توکل معاون بنده... 
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 احد لبخندی زد: بفرمایید!

نگاهی به اطراف انداخت و قدم برداشت. روی کاناپه ای که آفتاب در گوشه ی  

مت راستش در نزدیکی احد نشسته بود جا گرفت و تکیه به گوشه ی سمت چپ  س

 کاناپه پا روی پا انداخت.  

 آفتاب کمی به سمتش متمایل شد: تبریک میگم بابت برنده شدن مناقصه! 

چشم هایش را باریک کرد. احد با نگاهی به جفتشان گفت: به جمع ما خوش  

 اومدین!  

ر دارم. امیدوارم این پروژه با خرسندی تمام  خوشحالم که توی این جمع حضو -

 طرفین به پایان برسه.  

احد خندید: از االن به فکر پایانش هستین جناب بازرگان!؟ کار فوق العاده ایه...  

 من چنین کسی می شناسم.  

دستش را به سمت آفتاب نشانه گرفت: آفتاب هم دقیقا همین کار و میکنه... هر  

ر میکنیم، تا آخرین لحظ رو توی ذهنش مرتب میکنه  وقت به ایده ی شروعش فک

 و حتی به آخرین روز پروژه هم فکر میکنه.  

آفتای پرتویی خندید: داری شلوغش میکنی. من فقط خوشم نمیاد چیزی از کنترلم  

 خارج بشه.  

احد انگشت اشاره اش را به لبهایش چسباند و با شیطنت گفت: پیشنهادی دارم  

 اهاش در نیفت! خیلی بد آسیب میبینی...  جناب بازرگان هرگز ب

آفتاب تنها سر به زیر انداخت و خندید. لبخندی به صورت خندان احد زد و گفت:  

 قراره از کجا شروع کنیم؟!

احد دست هایش را از هم گشود: تصمیم داشتیم به همین زودی شروع کنیم ولی  

 متاسفانه چند روزی کارمون عقب می افته...  
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باال کشید و احد گفت: مجبور شدیم به نا به دالیلی ترتیب مجمع فوق  ابروهایش را 

العاده دادیم برای شرکت و در نتیجه نماد متوقف میشه. شروع این کار همزمان با  

باال بودن میزان سهام در بورس تاثیر گذاره و ورود این پروژه به بازار بدون این  

 د داشت.  سهام اون نتیجه ای که می خوایم و در بر نخواه

چینی به پیشانی اش افتاد. جمله ی احد حریری بلند و نیاز به تحلیل داشت. با  

فهمیدن منظورش سرش را تکان داد: باشه پس با این حساب از کی میتونیم  

 شروع کنیم؟ 

 آفتاب پا روی پای دیگرش کشید: ما فکر میکنیم از اوایل ماه آینده شروع کنیم.  

 :بسیار عالی!  -

احد حریری اشاره ای به حسن هاشمی زد که او بلند شد و لحظاتی بعد با چندین  

برگه برگشت و برگه ها را بین اعضای حاضر تقسیم کرد و آفتاب پرتویی گفت: با  

در پایان فصل میزان سود به ازای هر سهم پنجاه  توجه به پیش بینی های ما 

میلیون تومان باشه. حاال اگه به این درصد تحقق سود برسیم که کارمون خوب  

 پیش رفته و اگه نرسیم...  

 اطالعات را زیر چشمی بررسی کرد: امیدوارم که برسیم به این درصد... 

گرفت: تصمیم  آفتاب از میز کنار مبل کالسور چرمی را برداشت و به سمتش  

گرفتیم شیوه ی جدیدی توی قراردادها پیاده کنیم. طبق این قرارداد در پایان  

پروژه هر یک از طرفین به نسبت درصد سهامی که توی پروژه قرار دارن می  

 تونین از سود بهره مند بشن.  

کالسور را گرفت و به متن قرارداد خیره شد. متن قرارداد از روند پروژه در دو  

والی خبر می داد و پروژه بعد از دو فصل خاتمه می یافت. در پایان پروژه  فصل مت 

هر یک از طرفین به میزان سهم خود از پروژه سود دریافت می کردند. همچنین  

در صورت موافقت طرفین قرارداد این پروژه به فصل سوم هم منتقل می شد و در  

 غیر این صورت پروژه مختومه می شد.  
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 کرد: و میزان سود طرفین!؟ سر بلند 

احد حریری تکیه اش را به مبل داده و بازوی راستش را روی دسته ی مبل  

گذاشت: پنجاه درصد از سهام پروژه متعلق به آفتابه به عنوان سرمایه گذار  

 اصلی پروژه... 

با سر تایید کرد و احد ادامه داد: بیست و چهل درصد بین من و شما به صورت  

 یشه. مساوی تقسیم م

 با جدیت گفت: و ده درصد مابقی؟ 

آفتاب نفسش را فوت کرد و با صدایی که کالفگی اش را کامال نشان می داد گفت:  

ده درصد مابقی بین سه نفری که قراره توی این پروژه باهامون شریک باشن  

 تقسیم میشه.  

 احد حریری ادامه داد: از جمله جناب رحمانی... 

شد. از به زبان آوردن نام رحمانی پرهیز می کرد؟!  به نیم رخ جدی آفتاب خیره

 نفرت به این اندازه از رحمانی؟!  

 لبخندی زد: با وجود جناب رحمانی توی این پروژه قطعا منم هستم.

لبخند روی لبهای احد حریری عمق گرفت و به همان اندازه آفتاب پرتویی اخم  

فت. به امضای آفتاب  هایش را در هم کشید. چشم های تیزش را از آن ها گر 

پرتویی و احد حریری خیره شد... امضای احد حریری نام حریری با حرکت های  

 زیبایی به دور حروف بود اما امضای پرتویی خطوطی به صورت خارجی بود...  

متفکر چشم از بقیه گرفت... چند نفر با وسایل پذیرایی وارد شدند. خوراکی های  

جمعشان افزودند. احد لبخندی زد: از خودتون  روی میز را تغییر دادند و به 

 پذیرایی کنید.  

خود را عقب کشید و از گوشه ی چشم به آفتاب پرتویی نگاه کرد. احد پرسید:  

 اوضاع کاری توی ایران چطوره؟!
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تجارت ایران یا خارج از ایران به نظر من یه معنی میده... من فقط سعی میکنم   -

 م.  اونطور که خودم میدونم پیش بر

دستانش را روی ران پایش بهم رساند و زمزمه کرد: شما چی؟ از کار توی ایران  

 راضی هستین؟ 

لبخندی زد: من شاید توی عمان به دنیا اومده باشم ولی مادرم ایرانیه و خودم و  

یه ایرانی هم می دونم. از کار اینجا لذت می برم و ایران و دوست دارم... حتی اگه  

 مم باعث نمیشه از این کشور دور بشم.  بخوام اینجا ضرر کن

 ابروهایش را باال انداخت. که اینطور...  

 احد اشاره ای زد: آفتاب!

آفتاب پرتویی گویا از افکارش بیرون آمد. نگاهی به او انداخت و رو به احد گفت:  

 متاسفم... فکرم درگیر شده. 

 احد حریری با صمیمیت پرسید: می خوای بری خونه؟ 

را بین هر دویشان حرکت داد. به جز نسبت دختر خاله و پسرخاله  نگاه تیزش 

بودن نسبت دیگری هم داشتند؟! هر چند به او ارتباطی نداشت اما بسیار کنجکاو  

شده بود. به خود تشر زد... اجازه ی رفتن خواست. ترجیح می داد از این  

د از مجمع  کنجکاوی ها فاصله بگیرد. قرارها برای یک مکالمه در مورد کار بع

فوق العاده گذاشته شد. همراه تیم برخاست و آفتاب پرتویی هم همچنین... همراه  

احد حریری و اعضای تیم به سمت آسانسور رفتند. در برابر آسانسور دستش را  

 به سوی احد حریری دراز کرد: امیدوارم از همکاری در کنار هم لذت ببریم.  

به آفتاب پرتویی گفت: می خوای    احد سری به عالمت مثبت تکان داد و رو

 برسونمت؟ 

 سر آفتاب پرتویی به طرفین کشیده شد: می خوام یکم تنها باشم.  
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متعجب نگاهشان می کرد که احد حریری خم شد و کنار گوشش زمزمه کرد:  

 بیخیال... نباید بهش فکر کنی... پدرت فقط یکی از اعضای جزئه.  

سرش را پایین انداخت و جوری وانمود    نگاه آفتاب پرتویی به سمتش کشیده شد.

کرد انگار هیچ یک از صحبت هایشان را نشنیده است. اما ذهنش خوب در حال  

 تحلیل بود. این چنین نزدیکی اش به رحمانی آزار دهنده به نظر می رسید؟ 

درهای آسانسور باز شدند. اشاره زد... افسانه مجیدپور و احمد توکل به همراه  

رد آسانسور شدند. عقب کشید و رو به آفتاب پرتویی زمزمه کرد:  حامد وحدانی وا 

 بفرمایید...  

آفتاب قبل از او قدم برداشت. پا به آسانسور گذاشت و صاف ایستاد. هنوز هم  

چانه اش رو به باال بود. با تکان سر برای احد حریری قدم برداشت و کنار آفتاب  

ا کمی خم کرد و زمزمه زد:  پرتویی ایستاد. با جدیت نگاهش کرد... سرش ر

 مشکلی با رابطه ی من و پدرتون دارین؟ 

نگاهش را از درهای آهنی آسانسور گرفت و به او دوخت و با چینی که به پیشانی  

 اش انداخت پرسید: پدرم؟

لبخندی روی لبهایش نشست. نمی خواست بگوید... سرش را به زیر انداخت.  

 داری گفتم؟  آفتاب پرتویی با اخم پرسید: چیز خنده

تک سرفه ای زد. آسانسور در طبقه ی پایین متوقف شد. درها که باز شدند،  

دستش را در جیب شلوارش هدایت کرد و حین بیرون رفتن به آرامی زمزمه کرد:  

 جناب رحمانی! 

آفتاب پرتویی هم به دنبالش آمد. همه از آسانسور خارج شدند... به سمت اتومبیل  

ها قدم برداشتند. احمد توکل در برابر کمری سیاه ایستاد و منتظرش ماند. سرش  

 را در برابر آفتاب پرتویی کمی خم کرد: خوشحال شدم.  
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ای  چرخید و قدمی به سمت اتومبیلش برداشت که آفتاب پرتویی غرید: آق

 بازرگان... 

چند قدم رفته به سمت ماشین را به طرفش برگشت و منتظر نگاهش کرد. آفتاب 

 پرتویی نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد: صحبت کنیم؟ 

سرش را کمی کج کرد. در انتخاب دو دل بود... گوشت لبهایش را بین دندان  

ایین کشید.  هایش کشید و کمی فشرد. با مکثی چند لحظه ای سرش را از باال به پ

 آفتاب چرخید و رو به حامد وحدانی گفت: می تونی بری... خودم برمی گردم.  

 برگشت سمت احمد توکل و گفت: با خانم مجیدپور برو...  

 با دور شدن همه، اشاره زد به سمت اتومبیلش: بفرمایید...  

در   آفتاب به راه افتاد و با نزدیک شدن به اتومبیل از حرکت ایستاد. جلو رفت و

سمت کمک راننده را برای آفتاب گشود و حین منتظر بودن برای سوار شدنش  

 پرسید: جای خاصی مد نظر داری؟ 

 روی صندلی کمک راننده نشست و زمزمه کرد: با قدم زدن مخالفتی که ندارین؟ 

 پشت فرمان نشست و به راه افتاد: هر جا که میل شما باشه.  

همین نزدیکی ها یه پارک هست. چطوره  آفتاب کمی روی صندلی جا به جا شد: 

 کمی قدم بزنیم.  

سرش را به عالمت مثبت تکان داد. در برابر پارک مد نظر آفتاب توقف کرد. پیاده  

شد... آفتاب پرتویی برای باز شدن در منتظر بود. جلو رفت و در را گشود و  

د: خودش  همراهش به راه افتاد. چند قدمی که به جلو برداشتند آفتاب زمزمه کر

 بهت گفته؟ 

ابروهایش را باال کشید و پرسشگر نگاهش را به آفتاب دوخت که آفتاب ادامه  

 داد: پدرم... خودش بهت گفته؟ 
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از حرکت ایستاد. سرش را کمی خم کرد. نسیم سرد شبانه خود را به صورتش می  

داد.  کوبید. باد شبانه تابستانی به آرامی برگ های عنبرالسائل را نوازش می 

نگاهش را از سنگ فرش های صورتی و خاکستری کف زمین گرفت و به کفش  

های پاشنه بلند و سفید آفتاب داد. مچ پاهایش از برآمدگی های براق کفش هایش  

خود نمایی می کرد. قوزک پایش ظریف و خوش فرم بود و می توانست نگاه هر  

ال کشید: چه فرقی  مردی را ساعت ها به خود مشغول کند. گوشه ی لبش را با

 داره؟

 آفتاب پرتویی اما به وضوح در پاسخش پوزخند زد: اینقدر بهش نزدیکی؟ 

سرش را باال کشید. خیره شد به چشم های آفتاب پرتویی... چشم هایش خاکستری  

بود امشب... خاکستری با رگه های آبی... ابروهای آرایش شده ی پهن و خوش  

داشتند و باعث می شدند پیشانی اش ظریف  فرم کوتاهش فاصله ی اندکی از هم 

 باشد و خودنمایی کند. زبانش را روی لبش کشید: ما دوستای خوبی هستیم.  

 آفتاب تلخ گفت: خودت و از این بازی بکش بیرون.  

شانه هایش را عقب برد و سینه سپر کرد: اسمش و از شناسنامه ات خط زدی...  

 صداش میزنی.   اسم و رسمت و تغییر دادی ولی هنوزم پدر

آفتاب سر تکان داد. به راه افتاد و زمزمه کرد: بعضی روابط و نمیشه خط زد.  

 فکر می کردم بهتر از هر کسی می تونی توی این مورد درکم کنی؟ 

 دنبالش قدم برداشت: چرا؟ 

نگاه آفتاب که به سمتش حواله شد، پر از حرف بود. اخم کرد: من اسم پدرم و از  

 یاوردم.  شناسنامه ام در ن

 آفتاب بلند خندید: شاید در آینده چنین کاری کردی.  

 سکوت کرد. ممکن نبود چنین کاری کند. 

 پدرم ازت چی میخواد؟   -
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 پرسشگر به آفتاب نگاه کرد و او ادامه داد: بهت چه قولی داده؟! 

 بیخیال گفت: هیچ... 

 می دونی فرق پدرت با پدرم چیه؟    -

د چون آفتاب ادامه داد: پدر تو یه تاجر صاف و  سکوتش خیلی به طول نیانجامی

 صادقه که به داشته هاش قانعه ولی پدر من... 

دو قدم فاصله ی بینشان را طی کرد. از کنارش که می گذشت آفتاب هم همراهش  

به راه افتاد. از گوشه ی چشم به آفتاب نگاه کرد و گفت: تو چی؟ شبیه پدر منی یا  

 پدر خودت؟ 

 کرد. نفس عمیقی کشید و پرسید: از من چی میخوای؟ آفتاب سکوت 

نمی توانست درک کند این صحبت کردن چه معنایی دارد؟! آفتاب جلو رفت. روی  

یکی از نیمکت های سفید و آبی نشست. پایش را روی پای دیگرش کشید و یکی  

از دست هایش را روی پشتی صندلی زاویه دار تکیه زد. مقابلش ایستاد... درست 

رویش... اولین زنی بود که از ایستادن مقابلش حس بدی نداشت. هر بار که  روب

یکی از زن ها در مقابلش می نشست سعی می کرد جایی برای نشستن بیابد. به  

نظرش مضحک می رسید که در مقابل یک زن بایستد. گویی وظیفه سرویس دهی 

دمی آفتاب... ایستاده  به او را داشت اما در این لحظه... در این فاصله... در یک ق

 و آفتاب نشسته... حس امنیت می کرد.  

 از بازی من و پدرم برو بیرون!   -

 ابروهایش را باال کشید: چرا؟ 

 آفتاب لبخندی زد: تو از این دنیا نیستی! 

اخم کرد. دستش بی اختیار مشت شد. پاهایش را بهم نزدیکتر کرد و دهان باز کرد  

کر نکن... یه تاجر عالی هستی... یه شخص خالق  که آفتاب ادامه داد: اشتباه ف
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ولی اینجا جایی برای تجارت صادقانه ی شما نیست. بین بازی ما فقط قدرته که  

 حکم فرمایی میکنه نه صداقت...! 

 پوزخندی زد: خودتون و خیلی دست باال گرفتی.  

 تو توی بازی من و پدرم یه مهره ای... آسیب میبینی!   -

ه به سمت مسیری که آمده بودند قدم برمی داشت گفت: منم  چرخید و در حینی ک

 می تونم بد باشم. 

نگاهش کرد. تلخ بود... گوشه ی لبش را کمی باال کشید: از این انتخابت پشیمون  

 میشی!

یک قدم برداشت. کنارش روی نیمکت نشست و پرسید: چرا؟ چون کسی که  

 کنارمه پدر توئه؟ 

 رت و دوست دارم؟آفتاب لبخندی زد: میدونی چرا پد

خطی به پیشانی اش افتاد و آفتاب ادامه داد: پدرت سعی نمیکنه از هر چیزی که  

 داره برای بزرگتر شدن استفاده کنه. برای بدست آوردن قدرت استفاده کنه... 

 پوزخندی زد: پدر تو اینکار و میکنه؟ 

ر رفتار  پلک زد. از جا برخاست و گفت: وقتی وارد این بازی بشی دقیقا همینطو 

 میکنی. اینجا که میرسی از همه چیز استفاده میکنی. 

 پس منم قراره از همه ی داشته هام استفاده کنم برای بزرگتر شدن؟  -

 سرش را کمی کج کرد: می خوای بزرگتر بشی؟

 تنها سرش را کمی خم کرد. آفتاب لبخندی زد: پدرم بهت چه قولی داده؟!

 قول بزرگتر شدن...    -
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را باال کشید. متفکر چند لحظه نگاهش کرد و ناگهانی پرسید: مطمئنم  ابروهایش 

 پدرم دلش نمیخواد این چیزایی که بهم میگی رو من بدونم. چرا بهم میگی؟ 

پایش را روی پای دیگرش انداخت. شال آفتاب از روی شانه اش کمی سر خورده  

اش لذت می بود. خیره به او گفت: پدرت و خیلی دوست داشتم و از دوستی باه

بردم ولی پدرت بهم فهموند دوستی معنا نداره، اون بخاطر منافع خودش نزدیکم 

 شده بود.  

 خندید: می خوای ازش انتفام بگیری؟ 

 می خوام مثل خودش بازی کنم.    -

آفتاب دو قدم به عقب رفت: حاال که تصمیم جدیت و گرفتی به این بازی خوش  

 اومدی!  

می خوای کمکت کنم جلوی نقشه های پدرت   دست هایش را در هم گره زد:

 بایستی؟ 

 داری خیلی باال می پری... پدرم و من... می خوای جفتمون و بازی بدی؟   -

شانه هایش را کمی باال کشید. خیره به چشم های آفتاب گفت: شما پدر و دخترین  

 که می تونین تعیین کنین اون لحظه طرف کی باشم.  

اهش کرد. ناگهان قدم برداشت. در برابرش ایستاد و  آفتاب چند دقیقه بی حرف نگ

 دستش را دراز کرد: موافقم... بیا ببینیم چقدر می تونی بازی کنی!

نگاهش را دوخت به انگشت های ظریف آفتاب... دست های ظریفی داشت... با  

انگشترهای ظریف نگین داری که انگشت هایش را زیباتر جلوه می دادند. دستش  

را بلند کرد و در دست آفتاب گذاشت. همزمان خود را باال کشید و برخاست. آفتاب  

 بازی یه اصل داره...  دستش را از بین دستش بیرون کشیده و عقب رفت: این 

 ابروهایش را باال انداخت و منتظر ماند.  
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 دروغ نداریم!   -

*** 

به مرد گندمی سن و سال دار مقابلش خیره شد. مرد برخالف سنش که از موهای  

کامال سفید شده اش مشخص بود، تیپ متفاوتی زده بود. پیراهن آبی آسمانی اش  

را پیش برد و در دست مرد گذاشت: با کت و شلوار خط دار سرمه ای... دستش 

 کمیل بازرگان هستم.  

 مرد لبخندی به رویش زد: سورن تومیک!

 لبخندی زد که سورن تومیک به مبل اشاره کرد: بشینید. 

روی مبل چرم سفید و چرخان که نشست مرد زمزمه کرد: کنجکاو هستم شما چرا  

 می خواهید به تجارت در ارمنستان فکر کنید؟ 

ختی که مرد سعی داشت آسانش کند لبخند زد: من قصدم از تجارت با  به فارسی س

کشور شما فقط زعفران نیست... با وجود لوازم دارویی که در حال حاضر در  

انحصار شرکت جدید ماست و همینطور چیزهای جدیدی که می تونه اضافه بشه  

د هم  فکر می کنم کشور شما می تونه محیط مناسبی باشه. هم شما سود می کنی

 ما... 

سورن تومیک متفکر نگاهش کرد: شما یک تاجر زعفران می باشید. یک تاجر  

 بسیار معروف زعفران... به چه دلیل نوع تجارت خود تغییر می دهید؟

قصد تغییر تجارت نداریم جناب تومیک... قصد ما فقط گسترش تجارتمون توی    -

 شه!زمینه های مختلفه. عالقه مندیم ارغوان همه جا بدرخ

 سورن تومیک چند لحظه ای مکث کرد: و فایده این تجارت برای من؟ 

 با جدیت پرسید: شما یا مردم شما؟

 اما گویا تومیک زرنگتر بود که گفت: من هم از مردم کشورم هستم.
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فکر می کرد سر و کله زدن با تومیک آسان باشد اما گویا چندان درست فکر نمی  

 فار سدیم، نیترات آمونیوم می خواین...  کرد. خودش را کمی جلو کشید: سول

 تومیک پرسید: و شما؟

 امسال واردات واکسن ها به ایران کامال قطع شده.    -

 چون فکر می کنن جنس اروپایی بهتره.    -

 با جدیت گفت: پس چرا بهشون نشون ندیم جنس شما هم چیزی کم نداره؟ 

 ئن صحبت می کنید. سورن خندید: شما این شرکت تازه خریداری کرد، اما مطم

نگاه دقیق و قاطعش را نثار سورن کرد: زمان برای من چیزی نیست که تعیین  

کننده باشه، چیزی که برای من مهمه هدف و اصلیه که شدیدا بهش پابندم و  

 میخوام بهش برسم. 

 پول نقد اصول کار ماست.  -

  دستش را به سمت جیبش برد. این را هم خوب می دانست که سورن تومیک 

عالقه ی زیادی به پول نقد دارد. کارت طالیی را روی میز که می گذاشت نگاهش 

را زیر چشمی به سورن دوخت: من نمی خوام توی این معامله هیچ پولی وسط  

 بیاد. مثل یه آریایی بدون پول و با جنس معامله می کنیم. چشم در برابر چشم... 

تش را بهم رسانده و دکمه انگشت هایش که از کارت طالیی جدا شد، دو طرف ک 

را بست: امیدوارم تصمیمی که به نظرتون مناسبه بگیرین. بیشتر از این وقتتون  

و نمیگیرم. اگه مایل بودین خوشحال میشم تجارتمون و برای یه تجارت بدون  

 نوع بین دو طرف بکشیم.  

،  بلند شد و پشت به سورن تومیک به راه افتاد... از آخرین میز که دور می شد

لبخندی به روی نگار زد. در پیراهن فیروزه ای که عجیب به موهایش جال  

 بخشیده بود می درخشید. سینه ستبر کرده و مقابل نگار ایستاد: یه چرخی بزنیم؟ 
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نگار بلند شد... رخ به رخش که می ایستاد، سینه به سینه اش چسباند و لبه های  

 کتش را مرتب کرد: کارت تموم شد؟ 

 ه دوری این اطراف بزنیم. تقریبا! ی  -

 با اشاره به بار گفت: کمیل چیزی نخوریم؟ 

سر خم کرده و همزمان با کنار زدن موهای نگار از روی شانه اش، لبهایش را  

به گردن او نزدیک کرد: ترجیح میدم وقتی دارم بوی عطرت و به مشام می کشم  

 هوشیار هوشیار باشم.

 این زودی مست میشی؟ صدای خنده ی نگار بلند شد: یعنی به 

 جدی و کوتاه جواب داد: قطعا نه! 

انگشت هایش را به پهلوی نگار رسانده و آرام آرام نوازش کرد. نگار خودش را  

 بیشتر به سمتش کشید: می خوام امشب سوپرایزت کنم. 

ابروهایش را باال انداخت. عالقه ای به سوپرایزها نداشت. ترجیح می داد همه 

قابل چشم هایش باشد. نگار قدمی سریعتر برداشت و با  چیز واضح و دقیق م

 چرخیدن به جلویش، وادار به توقفش کرد: نمی خوای بدونی چه سوپرایزی؟ 

 در چشم های نگار خیره شد: سوپرایزو که نمیپرسن چیه! 

لبهای نگار به خنده باز می شوند. دست هایش باال آمده و بی توجه به اطرافیان و  

 موهایش فرو می رود: تو چرا اینقدر گوگولی هستی!  موقعیتشان در میان

در کاسه چشم چرخاند و به سرعت قدمی به عقب برداشت. دستش را روی  

 موهایش کشید تا به حالت قبل برگرداند: داری چیکار می کنی دقیقا. 

صدای خنده ی دخترانه اش بلند شد: اوه یادم رفت تو یه جنتلمنی که اصال عالقه  

 پرستیژت کم بشه.   نداری چیزی از 

 دیگه اینکار و تکرار نکن.   -
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خنده اش شدت گرفت: کمیل لطفا یبار صدام بزن... دقیقا توی این مدت یبارم اسمم  

 و به زبون نیاوردی. 

با تاسف سری برای نگار تکان داده و به راه افتاد. نگران دنبالش دوید: اینقدر  

 صدا زدن اسمم سخته؟ 

ش فرستاد و با نگاه دقیقی به افرادی که پا به البی  دست هایش را در جیب شلوار

می گذاشتند، سری به نفی تکان داد: وقتی مخاطبی جز تو ندارم و نیازی نیست  

 که صدات بزنم چرا باید اسمت و به زبون بیارم.  

 من االن گفتم کمیل... توی جمله ام اسمت و آوردم. تو چرا اینکار و نمیکنی؟   -

 رق داریم.  من و تو با هم ف  -

نگار از حرکت ایستاد و تماشایش کرد. گوشه ی لبش باال رفت: مشکل چیه؟ تو  

 هم مثل من باش. زندگی اینقدری که سخت گرفتیش نیست باور کن.  

راهشان را به سمت رستوران تغییر داد. نگار را هم با نوازش بسیار کوتاه  

 بازویش با خود همراه کرد.  

کردنت... این همه درگیر بودنت و نمی فهمم! تو دقیقا شبیه بابامی  این همه کار    -

و چقدر بابا دوست داشت که منم اینطوری بودم ولی میدونی من ترجیح میدم این  

زندگی و به همین زیباییش دوست داشته باشم. چقدر می تونه حیف باشه که  

 های زندگی و ببین! اینقدر فشرده زندگی کنیم. مگه قراره چقدر عمر کنیم؟ زیبایی  

نگاه کوتاهی به پیانیست جوان که افراد کم حاضر در رستوران را مشغول کرده  

بود انداخت و به سمت گوشه ای ترین میز قدم برداشت. صندلی را برای نگار  

بیرون کشیده و قبل از نشستن روبروی نگار کتش را از تن بیرون کشیده و مرتب  

چی؟ معنا و مفهوم زندگی چی؟ من قبال این  روی صندلی بغل انداخت: پس هدف 

زندگی و امتحان کردم. زندگی که فقط به تفریح می گذشت ولی فکر می کنم از این  

 زندگی فعلیم راضی ام.
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 نگار گوشی موبایلش را روی میز انداخت: خب بهم بگو چی اون زندگی بد بود؟ 

 دست راستش را به میز تکیه داد: سردرگمیش!

 چرا سردرگم؟    -

آن زمان را دوست داشت. اما فقط برای آن زمان نه هیچ زمان دیگری... آن  

دوران جذابیت هایش را به شرطی داشت که بداند در کجای دنیا ایستاده است:  

 االن می دونم کجای دنیا وایسادم ولی اون موقع نه! 

مه  مگه اون موقع چطوری بود؟ تو هم یه انسان از بین تموم آدم های دنیا... ه  -

ی آدم ها با کار کردن زندگی نمیکنن. مثال من یه دوستی دارم که سفر می کنه. به  

شهرها و کشورهای مختلف. زندگیش با همین روش می گذره و به نظرم خیلی  

 خوشبخته... 

 با تاکید گفت: خب هدف زندگی اون سفر کردنه!

 خب تو هم می تونستی یه همچین هدفی پیدا کنی.    -

 یدا کردم، االن هم دارم برای رسیدن بهش تالش می کنم. من هدفم و پ  -

 نگار چهره در هم کشید: پول در آوردن هدفه؟ 

 مسئله پول نیست، پول فقط وسیله هست برای رسیدن به هدف اصلی.   -

 و اون هدف چیه؟   -

 لبخندی زد: قدرت!

این  نگاه نگار مات و متحیر چند لحظه به تماشایش نشست و بعد زمزمه کرد: با 

 قدرت چی و میخوای بدست بیاری؟ چرا بهش نیاز داری؟ 
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با انگشت اشاره اش خطوط فرضی روی میز نقاشی کرد. مثل همان خانه ای که  

در اولین دیدارشان نقاشی کرده بود. گوشه ی لبش باال رفت: هر بار می بینمت  

 خونه می کشم.  

 بشی؟بخاطر این نیست که دوست داری خونه ات و با من شریک   -

به چشم های دریایی نگار زل زد: من دقیقا مخالف تو زندگی می کنم. مثل پدری  

 که از زندگیش متنفری!

برای همینه دوست دارم... تو لنگه ی بابامی. منم وظیفه دارم به تو یاد بدم که    -

 لنگه ی بابام نباشی.  

رفتم برای  در ادامه کالمش با باالبردن دستش گفت: به همین دلیله که تصمیم گ

 انتقام تغییرت بدم و تو مجبوری بهش تن بدی چون مجازاتته! 

به خنده افتاد. سرش را آرام آرام تکان داد. نگار بی خبر بود که پا به بازی آفتاب  

 پرتویی و رحمانی گذاشته است. بی خبر بود و برای این تغییر تالش می کرد.  

 واسه چی میخندی؟   -

 به تو...!   -

 ید: خنده دارم مگه؟ اصال به حرفام گوش میدی؟ نگار لب ورچ 

نگاهش را در سالن چرخاند و خیره به دو نفری که تازه وارد می شدند زمزمه 

کرد: هر طوری که دلت میخواد می تونی من و تغییر بدی. جلوت و نمیگیرم...  

 تالشت و بکن. 

 شیطنت نگاه نگار به لبخند روی لبهایش عمق بخشید.  

 بگم با صدای بلند دوست دارم؟ مثال اینجا    -

چینی به پیشانی اش افتاد: ترجیح میدم این چیزا رو توی چهاردیواری بسته ی  

 خصوصیام حفظ کنم. 
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نگار نیم خیز شد. گونه اش را بین دو انگشت اشاره و شستش گرفت و کمی  

 کشید: آخی چرا اینقدر پاستوریزه ای تو...

 عقب کشید: بهتره بشینی سر جات... به چشمای های نگار خندید و خود را به  

 وگرنه؟   -

 با جدیت جواب داد: اطمینان نمیدم بتونی قبل از خواب شام بخوری!

هر چند عالقه ی زیادی داشت در این لحظه به جای شام، وقتش را برای نگار  

بگذارد. ترجیح می داد ذهنش را ساعتی از افکار بیهوده دور کند و کنار نگار  

غذاها را روی میز چید. نگاه کوتاهش از غذاها گرفته شد و به   باشد... گارسون 

نگاری که سیب زمینی های سرخ شده را می چشید خیره شد: می تونم بهت قول  

 بدم بعدش می تونی یه غذای لذیذ بخوری... 

با دندان های سفیدش به سیب زمینی بین انگشت هایش گاز زد. از چنگال استفاده 

ه بود سیب زمینی ها را بین انگشت هایش گاز بزند: االنم  نمی کرد... ترجیح داد

 خوشمزه هست... من خوشم اومده آشپزش حرفه ایه! 

چینی به پیشانی انداخت. لبهایی که روی قطعه ی سیب زمینی می نشست وسوسه 

 برانگیز بود.  

دستش را به سمت کتش برد و برخاست... دست دیگرش را به دور مچ نگار که  

یب زمینی دیگری بردارد حلقه زد: می تونه خیلی بهتر از این و یه  می رفت تا س

 ساعت دیگه سرو کنه!

 او را دنبال خود کشید و اجازه داد صدای خنده ی نگار فضا را بلرزاند. 

*** 

 لبهایش را جمع کرد: تو یه عوضی دوست داشتنی هستی. 

 خیره به برگه های مقابلش گفت: حق با توئه!
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با خودکار توی دستش دور میزان سهام را خط کشید... اگر سورن تومیک قبول  

می کرد می توانست زعفران را به صورت گسترده وارد بازار ارمنستان کند. باید  

فکری برای گرفتن بازار گسترده ایران هم می کرد. تبلیغات بیشتر... پخش در  

 را در پی داشته باشد.  فروشگاه های زنجیره ای... می توانست بازار خوبی  

 حواست به منه؟    -

پاسخش مثبت بود و قطعا حرف های نگار را نمی شنید. با کشیده شدن گوشش 

سر برداشت و بی توجه به دردی که در سرش پخش می شد، خیره به نگار  

 غرید: داری چیکار میکنی؟ 

از این  نگار رهایش کرد و اینبار دست هایش را به دور گردنش حلقه زد: دل بکن 

 کار...  

 دوباره چشم به برگه ها دوخت: پدرت عالقه ای به کار ما نداره؟ 

 نمیدونم. دوست ندارمم بدونم.    -

نچی کرد. خب اگر می توانست چند سرمایه گذار برای شرکت دارویی پیدا کند می  

توانست حسابی روی تحقیقات نوین دارویی وقت بگذارد. بعد از یک سال هم می  

توانست با داروهایی که در ایران تولید نمی شود بازار کشور را در انحصار خود  

 قرار دهد.  

 کمیل؟   -

 داد.   هوووم کشداری تحویل نگار

 نمیشه یکی دو روز دیگه بیشتر بمونیم؟   -

 سرش را باال انداخت: جلسه دارم باید برگردیم.  

با فرستادن موهای طالیی اش به پشت گوش، لبهایش را به کنار گوشش چسباند  

 و عشوه گرانه پچ پچ کرد: خوش می گذره بهمون... با هم هستیم. 
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 وشت: تو تهرانم باهمیم.  زیر میزان سهام مقدار هزینه برآورده را ن 

 چرا یه خونه نمیخری؟    -

 فعال وقتش نیست.    -

 نگار دست بین موهای کوتاهش کشید: پس تو بیا بمون پیشم.  

باالخره برگه های توی دستش را رها کرد: اگه خانواده ات با خبر بشن برات  

 مشکل درست میشه.

 می ترسی مجبور بشی باهام ازدواج کنی؟  -

را گرفت و روی پاهای خود نشاند: به این رابطه نگاه نکن ازدواج با  بازوی نگار 

 من هیچ خوب نیست. 

 مگه می خوای چیکار کنی؟ تهش می خوای کل هفته رو کار کنی!   -

 موهای ابریشمین نگار را نوازش کرد: من نمی تونم هیچ تعهدی بهت بدم. 

 من همینطوری قبولت دارم.   -

اداری داشته باشی. از من نمی تونی توقع آرامش  از من نمی تونی توقع وف   -

داشته باشی. از من نمی تونی توقع داشته باشی برات وقت بزارم. نمی تونم  

 همراهت باشم. ازدواج فقط من و تو نیستیم.  

 نگار خندید: منظورت بچه دار شدنه؟ 

سرش را به عالمت مثبت تکان داد. نگار با چشم های گرد شده و ناباورانه  

 مه کرد: فکر نمی کردم هیچوقت به بچه دار شدن فکر کنی.  زمز

 نگاهش را به برگه های روی عسلی مقابلشان دوخت: تو بهش فکر نکردی؟ 

 نگار از جا بلند شد. چرخی به دورش زده و روی مبل کنار دستش نشست: نه!  

 سر برداشت و با جدیت پرسید: واقعا؟ 
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نگار شانه هایش را باال کشید: االن سنی نداریم به بچه دار شدن فکر کنیم. یه  

نگاه به خودت بنداز... اونقدر درگیری که اصال می تونی برای بچه وقت بزاری؟  

منم دلم میخواد تفریح کنم. دلم می خواد کنسرت بزارم... می خوام توی سی و پنج  

ا رو بگردم. دوست دارم تموم کشورا رو  سالگیم برم سفر دور دنیا... دو سال دنی

 بچرخم...  

هیجان زده ادامه داد: مثال دوست دارم یه کوله بردارم و یه دوچرخه... مهم نیست  

 چندین سال طول بکشه ولی می خوام تموم دنیا رو رکاب بزنم.

 خود را عقب کشید و تکیه به پشتی مبل گفت: پس بچه کجای زندگیت قرار داره؟ 

ره تموم دنیا بچه دار بشن؟ من دلم نمی خواد بچه داشته باشم. فکر کن  مگه قرا  -

 زندگی بدون بچه چقدر می تونه جذاب باشه.

 دستش را زیر سرش تکیه زد: افکار سختیه... 

 نگار خود را جلوتر کشید: یعنی تو دلت می خواد بچه داشته باشی؟ 

داشته باشم که بابا صدام  لبخندی زد: چرا که نه؟ نه االن. ولی دوست دارم دختری 

بزنه. دلم می خواد توی آغوشم بگیرمش و تک تک روزای بزرگ شدنش و توی  

 ذهنم ثبت کنم. من واقعا دلم میخواد بچه داشته باشم نگار.  

تو دیوونه ای! خودت میگی با ازدواج مخالفی پس چطور می خوای بچه دار    -

 بشی!؟

ت گفت: شاید در آینده هم روشی  از جا بلند شد و به سمت سرویس که می رف

برای بچه داشتن پیدا شد. االن فرصتی ندارم بهش فکر کنم و درگیر این موضوع  

 بشم. تو هم بهتره چمدونت و جمع کنی! 

 وارد سرویس شد و صدای فریاد نگار را شنید: تو خلی! 

مقابل آینه ایستاد. نگاهی به صورت خود در آینه انداخت... با نگار بودن خوب  

بود به شرط دقت در زمان. نگار می توانست به سادگی مجابش کند تا از  
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کارهایش برای با او بودن بزند. نمی توانست آینده ای که برای آن تالش می کرد  

را فدای این با نگار بودن بکند. با صدای بلند آهنگ از سرویس بیرون زد. نگار  

راه افتاد: قرار بود چمدون   را دید که به دور خود می چرخید... به سمت مبل به

 جمع کنی... 

 نگار قری به تنش داد و روی پنجه پا به سمتش آمد: بیا برقصیم. 

 قدمی به عقب برداشت: کار دارم نگار... 

بی تفاوت به گفته اش بازویش توسط نگار کشیده شد. وسط سالن قرار گرفت و  

را گرفت و به    نگار از پشت به تنش چسبید و تنش را تکان داد. بازوی نگار 

 سمت خود برگرداند: نگار جان... 

نگار بی تفاوت لبهایش را به حالت بوسه برایش جمع کرد و خیره به چشم هایش  

 همراه آهنگ زمزمه کرد.  

 قدمی به عقب برداشت: آفرین! ولی کار دارم...! 

چرخید تا به سمت برگه هایی که انتظارش را می کشید برود، نگار بازویش را  

مانع شد. با بلند شدن صدای زنگ تلفنش به اجبار رهایش کرد. گوشی را   گرفت و

 برداشت و با دیدن شماره ی احمد روی گوشی جواب داد. 

یه تماس از شرکت آفتاب هست و خانم پرتویی خواستن توی جلسه ای که پس    -

 فردا برگزار میشه حاضر بشین.  

د و تقریبا توی گوشی فریاد  اشاره ای به نگار زد شاید صدای آهنگ را کمتر کن

 زد: چه جلسه ای؟ 

احمد توکل پشت خط چیزهایی گفت ولی بخاطر صدای بلند آهنگ حتی یه کلمه اش  

را متوجه نشد. به سمت در اتاق به راه افتاد و از در که بیرون می رفت گفت:  

 یبار دیگه بگو! 
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ه باشن...  در مورد پروژه ی رنگ هاست. گفتن می خوان برآورد هزینه داشت  -

 جلسه آخر شب برگزار میشه و تاکید کردن حتما حضور داشته باشید. 

 اخمی کرد: باشه! 

احمد توکل ادامه داد: در مورد بازار بورس... چند نفر درخواست خرید سهام قویم 

و دارن. هنوز از خرید و فروش سهاممون جلوگیری می کنیم ولی با این اوضاع  

 پیشنهادمون اینه برای فروش بازار خوبیه.  

مردی از مقابلش گذشت و به سمت در یکی از سوئیت ها رفت. متفکر گفت: نه!  

 آزمایشگاه و لیست داروها رو دادی؟  ترتیب

یه لیست از تمام محصوالت مربوطه که توی ایران تولید نمیشن یا توان تولید    -

 نیست و از آمریکا وارد میشن تهیه کردم. براتون فکسش می کنم.  

خوبه ایمیلش کن. فراموش نکن امشب فرودگاه باش. با هم صحبت می کنیم در     -

 ریم. موردشون و تصمیم میگی

 حتما. منتظرتون هستم.   -

ارتباط را قطع کرد. دقایقی بیشتر طول نکشید که زنگ گوشی بلند شد. به لیست  

بلند باالی محصوالت وارداتی خیره شد و به سمت اتاق برگشت. نگار گوشی به  

دست مشغول ثبت وقایع روزانه اش برای انتقال به اینستاگرام بود. به سمت میز  

هندزفری را بیرون آورد   رفت و حین نشستن دست در جیب کیف دستی اش کرد و 

و به گوش زد. باید تمرکز می کرد. لیست را از باال تا پایین چند بار خواند و در  

 ذهن ثبت کرد. باید تا ساعات آینده در ذهنش به نتیجه میرسید. 

همراه نگار راهی فرودگاه شد. تمام مدت برای صحبت های نگار سر تکان داد. از  

ر روی صندلی کمک راننده نشست اما... در ذهنش  گیت پرواز گذشت... کنار نگا

 فقط لیست داروها بود و بس...  
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احمد توکل چمدانش را تحویل گرفت و به دست راننده سپرد. همراه نگار روی  

 صندلی عقب نشست و از خلیل پرسید: خبری هست؟

 سر خلیل به طرفین حرکت کرد: نه آقا! 

لیست را بیرون کشید و کمی   احمد به محض نشستن روی صندلی کمک راننده،

 متمایل به سمتش نشست و گفت: نظرتون چیه؟ 

نگاهی به احمد انداخت: فکر می کردم باید روی داروهای شیمیایی کار کنیم اما با  

دیدن لیست نظرم تغییر کرده. بازار سیاه واردات دارو قوی تر از اونیه که بخوایم  

 االن باهاش بجنگیم. 

بود و به سرعت تایپ می کرد. سرکی کشید... در   نگار با گوشی اش مشغول

مقابل نگاه ناباورانه اش، تمام تصاویر مشترکشان را در اینستاگرام منتشر می  

کرد. با اخمی دست دراز کرد و گوشی را از دست نگار بیرون کشید: بهت گفتم  

 عکسای من نه!

 چرا؟    -

بودند. اخم شدیدی کرد.  احمد توکل متعجب و خلیل از آینه به تماشایشان نشسته 

به سرعت عکس ها را از گوشی نگار پاک کرده و گوشی را به طرفش گرفت:  

 اگه مایل باشم می تونم عکسام و خودم توی نت منتشر کنم.  

نگار با لبهای ورچیده و اخم نگاهش کرد. با جدیت نگاهش را به احمد دوخت: ...  

یی روی چیزهایی وقت بزاریم که  در نتیجه! به نظرم فعال قبل از داروهای شیمیا

صادرات و وارداتش کمتره و مهم هست... محصوالتی که دست شرکت های  

 کوچیکه و به راحتی میشه کنارشون زد.  

 با این تفاسیر نصف بیشتر لیست حذف میشه.  -

سری به تایید تکون داد: همینطوره. خب در حال حاضر کوچیکترین شرکت،  

قابل کشت هست. به نظرم برای شروع شرایط  شرکت وارد کننده بومکهای 
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خوبیه... تولید ویروس با توجه به حجم پزشکا و محقق های ایرانی توی این  

 زمینه کار چندان سختی نخواهد بود. مطمئنا نیازی به سرمایه زیادم نیست.  

 احمد توکل متفکر گفت: در موردش تحقیق می کنم.  

ا صدایی که تقریبا پایینش آورده بود  نگاهش را به پشت سر و نگار انداخت و ب

 ادامه داد: نظرتون در مورد روان کننده های سیلیکونی چیه؟ 

سری به طرفین کشید: نه! در حال حاضر مردم ایران ترجیح میدن لوازم بهداشتی  

و از نوع جنس خارجی تهیه کنن. با وجود ورشکستگی شرکت نمی تونیم به  

الوه بر اون وارد کننده های لوازم آرایشی  سادگی روی این مورد ریسک کنیم. ع

 بهداشتی هم بازار سیاه خودشون و دارن. فعال برای درگیر شدن باهاشون زوده.

سرکی کشید تا بتواند گوشی نگار را ببیند. اینبار در جمع دوستانش در چت روم  

مشغول صحبت بود و برای روز بعد قرار می گذاشت. با خیالی آسوده رو به خلیل  

 ت: نگار و برسون اول! گف

نگار لب ورچیده و اخم کرد. به لبهای بهم فشرده شده و چشم هایی که سعی  

داشت مستقیم روی گوشی نگه دارد خیره شد. چیزی درست نبود. نگار بود و  

 قرار بود اتفاقی بیفتد...  

 پس تمایل دارین فعال روی داروهای شیمیایی کار نکنیم؟   -

 اد: فعال... سرش را به تایید تکان د

نگار پوست لبش را کند و او به احمد توکل گفت: وقتمون و میزاریم روی موارد  

جزئی تر تا بازار و توی دست بگیریم. داروهای شیمیایی اون نسخه هایی که  

 کمترین عوارض و دارن جدا کن ببینیم چی میشه.

سر  اتومبیل که در برابر عمارت بزرگ و شیک با معماری رومی توقف کرد، 

برداشت. نگار در باز کرد و فکر کرد شاید باید پیاده شود برای نگاری که زندگی  

را در این لحظات می بیند. به دنبال نگار پیاده شد. خلیل چمدان کوچک نگار را  
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زمین گذاشت. نگار با بی اعتنایی سراغ چمدانش می رفت که دست دراز کرده و  

 چمدان را به جای او گرفت: چیزی شده؟ 

اه نگار تلخ باال آمد و به چشم هایش دوخته شد: نمی دونم چرا نمی فهمم حق  نگ

 ندارم از تو ناراحت بشم. یعنی باید بفهمم حتی ناراحتم بشم برای تو اهمیتی نداره.  

انگشت اشاره ی دست ظریفش را باال آورده و مقابل چشم هایش تکان داد: بار  

می کنی وگرنه دیگه هیچی بینمون   آخرت باشه کمیل جلوی کارمندات من و خراب

 نیست.  

فکر کرد چندان اهمیتی ندارد. حتی اگر چیزی بینشان نباشد، فقط سرش را جنباند.  

 بی معنی اما نگار به معنای مثبت برداشت کرد و به سمت منزل قدم برداشت.  

چمدان را دنبال خود کشید و مقابل در کرم رنگ عمارت ایستاد و چمدان را رها  

 سفر خوبی بود.  کرد:

 نگار پرسید: تو نمیای؟ 

 مردد نگاهی به در انداخت که نگار گفت: خانواده من از دیدنت خوشحال میشن... 

 کنایه وار ادامه داد: ولی تو مطمئنا عالقه ای به این کار نداری.

سرش را عقب داده و خندید. لبه های کتش را عقب زده و دستانش را در جیبهای  

 برد: اونقدری که فکر می کنی ازت متنفر نیستم.شلوارش فرو  

 ولی من ازت متنفرم کمیل!   -

نگاهی به ماشین انداخت. قدمی به جلو برداشت. نگار اخم کرد. قدمی دیگر جلو  

رفت و سینه به سینه ی نگار او را به سمت دیوار و تاریکی هل داد و لبهایش را  

یش به آرامی فشرد و کمی فاصله  به لبهای او رساند. لبهایش را بین دندان ها

 گرفت: وقتی میگی ازم متنفری عجیب سکسی میشی!
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عقب رفت و با چشمکی به راه افتاد. یک قدم از نگار دور نشده به عقب برگشت  

و رو به او گفت: دوست دارم با پدرت آشنا بشم. مطمئنم برخالف موضوع تو،  

 توی کار می تونیم به نتایج خوبی برسیم. 

 اد نگار را شنیده و سوار ماشین شد.  صدای فری

*7* 

به زنی که در صدر میز نشسته و با جدیت سخن می گفت چشم دوخت. به دنبال  

شباهتی میان او و رحمانی می گشت. رحمانی خندان بود و این زن کامال جدی.  

رحمانی نگاهش هم می خندید و نگاه این زن سوزان و آتش افروخته بود. صدای  

ه هایی از شادی داشت و نوای کالم این زن همچون پتکی بود که  رحمانی ته رگ

 بر سر فرود می آمد. 

 سوالی هست؟  -

با پاسخ منفی جمع، آفتاب پرتویی دست هایش را روی میز در هم قفل کرد: ختم  

 جلسه!

چند نفری که پشت میز بودند، با مرتب کردن پوشه های مقابلشان برخاستند.  

هشان را به او دوختند. نگاهی به آن ها انداخت و دستور  احمد توکل و افسانه نگا

 رفتن داد.  

با خارج شدن همه از سالن بزرگ کنفرانس شرکت آفتاب، پرتویی به سمتش  

 برگشت: مشکلی هست؟

 سری به طرفین تکان داد. 

پرتویی اینبار فقط منتظر نگاهش کرد؛ چرخ اندکی به صندلی اش داد: هیچ  

 نداری. شباهتی به پدرت 

 پوزخند پرتویی واضح بود: دنبال شباهت بین ما بودی؟ 
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با سر پاسخ مثبت داد. آفتاب پرتویی کمی روی میز خم شد: بدون کمک اونم می  

 تونستی به اینجا برسی. چرا پدر من؟ 

 شانه ای باال کشید: شاید چون دوست خوبیه!

ای که زیر   چینی گوشه ی چشم آفتاب افتاد. کمی خود را جلو کشیده و پوشه

دستش بود را روی میز سر داد به سمت پرتویی. پرتویی پوشه را جلو کشید و  

 کنجکاو شروع به برگ زدن کرد. لحظه ای بعد سر برداشت...: خب؟ 

 می خواستم با پدرت شریک بشم ولی گفتم شاید تو بیشتر خوشت بیاد.    -

افتاد و در همان  صندلی اش را عقب کشیده و برخاست. به سمت در خروج به راه 

 حال گفت: اگه خوشت اومد خبرم کن! 

قبل از اینکه بیرون برود صدای آفتاب پرتویی را شنید: ناهار بخوریم و صحبت  

 کنیم در موردش؟ 

لبخندی روی لبهایش نشست. دستش را روی دستگیره گذاشته و به سوی آفتاب 

گرفته ی  برگشت. رنگ سفید با هارمونی صورتش بازی می کرد. موهای رنگ 

نسکافه ای اش هم صورتش را کم سن و سال تر نشان می داد. با جدیت گفت: من  

 در خدمتم. 

آفتاب کمی خم شد. روی اسکرین نصب شده به روی میز ضربه زد: نازنین جلسه  

 ی بعد از ظهرم و لغو کن و توی رس... 

مه  جلو رفت و دستش را به طرفین تکان داد. آفتاب نگاهش کرد و با مکثی ادا

 داد: دارم میرم بیرون.  

همراهش قدم برداشت. نازنین نام زیبا و دوست داشتنی کت بلند را به دست آفتاب  

پرتویی داد و عقب کشید. در کنار هم وارد آسانسور شدند و آفتاب با زدن دکمه ی  

 پارکینگ پرسید: ماشین داری؟ 
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ید: می تونی  به همراه جواب منفی خم شد و پوشه را از دست آفتاب بیرون کش

 اونجا راحت مطالعه کنی. 

آفتاب سر برداشت و با نفس عمیقی پرسید: چرا فکر می کنی برای من جالب تر  

 از پدرمه؟ 

دستش را به منظور راهنمایی جلو کشید و اجازه داد آفتاب پرتویی جلوتر از او از  

 آسانسور بیرون برود: چون فکر می کنم تو شبیه منی. 

 طبیعیه عشقم.  آفتاب خندید: خب این 

از این کلمه ای که آفتاب پرتویی ساده و بیخیاالنه به زبان می آورد، خوشش می  

آمد. نه مانند تکرار این کلمه از زبان دختران دیگر... شاید چون مطمئن بود  

 مسئولیتی پشت این کلمه ای که آفتاب پرتویی به شوخی به زبان می آورد؛ نیست.  

الیک و فوق العاده ایستاد، فکر کرد  آفتاب که در برابر بی ام و آی هشت آبی مت

باید هر چه سریعتر ترتیب مرسدس بنز اس ال اس فوق العاده ای می داد. رنگ  

زرد یا قرمز می توانست برای این انتخاب فوق العاده باشد. باید با رامین در  

موردش صحبت می کرد... باید ماشینی بهتر از این تهیه می کرد... اما با یادآوری  

اشین اخم هایش را در هم کشید. مطمئنا خرید چنین ماشینی در ایران  قیمت م

هزینه ی باالیی داشت. نفس عمیق و آه مانندش آفتاب پرتویی را کنجکاو کرد:  

 چیزی شده؟

 به خود و با اخمی گفت: نه!

کنار آفتاب پرتویی روی صندلی های چرم نشست و نگاهش را روی تمام  

فوق العاده بود. آفتاب که با سرعت زیادی از    تجهیزات ماشین چرخاند. المصب

پارکینگ شرکت بیرون زد، نفس در سینه حبس کرده و فقط به صدای غرش  

موتور گوش سپرد. با صدای آفتاب که منتظر بود تا مسیر را راهنمایی کند. در  

نظرش رستوران شیک و ساده ای بود که قبال با رحمانی در آنجا شام خورده 

 ستوران با دیدنشان جلو آمد: خوش اومدی دخترم. بودند. مدیر ر
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 آفتاب پرتویی سری خم کرد: خوب هستین؟

کنار آفتاب ایستاده بود و بی حرف تماشا می کرد. نگاه مرد به سمتشان کشیده 

 شد. با یادآوری اش لبخندی زد: جناب بازرگان همچنین شما... 

برایشان ترتیب داد. هر  سری برای مرد تکان داد. مرد بهترین میز رستوران را 

دو پشت میز سیاه رنگ با صندلی های مبلمانی قرمز، روبروی هم نشستند. نقش  

مهماندار را مرد بر عهده گرفت و ضمن دریافت سفارشات دور شد. آفتاب دستش  

 را به سمت پوشه دراز کرد: پروژه ی خوبیه!

ا رد می کرد  سکوت کرد. اگر ردش می کرد... اگر آفتاب پرتویی این پروژه ر

همین امروز به سراغ پدر نگار می رفت. می رفت و این پروژه را به هر نحوی  

که بود پیاده می کرد. امروز می رفت تا این پروژه را به ثمر بنشاند و سودش را  

 در کاری دیگر سرمایه گزاری کند.  

 االن باید جواب بدم؟    -

 شانه هایش را باال کشید: تا فردا کافیه؟ 

ه! اجازه بده بررسی کنم و نظر بدم... مثال فکر می کنم ایده ی ساخت  عالی  -

مکمل های غذایی توی ایران می تونه پر سودتر باشه اگه اسمی از ایران روش  

 نباشه.

 اخم کرد: اون جنس توی ایران تولید میشه چرا نباید اسمی از ایران توش باشه؟ 

 تر از جنس ایرانی میخرن.  آفتاب لبخندی زد: چون مردم ما جنس خارجی و بیش

 ببین کی اینجاست... و...!   -

هر دو همزمان سر چرخانده و به رحمانی که همراه با مردی وارد شده بود خیره  

 شدند. 

 به تندی سر چرخاند و رو به آفتاب گفت: اطالعی نداشتم میاد اینجا...! 
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 آفتاب پوزخندی تقدیمش کرد: مشخصه! 

 شان قدم برداشت: داره بهتون خوش می گذره...! رحمانی همراه با مرد به سمت

از جا بلند شد. آفتاب پرتویی هم همچنین. دستش را در دست رحمانی گذاشت و  

فشرد. رحمانی اشاره ای به مرد زد: الیاس پوروطن! و ایشونم کمیل بازرگان...  

 جانشین بازرگان بزرگ! 

 : باالخره دیدمت!دست مرد را فشرده و لبخند زد. مرد سری برایش تکان داد

لبخندی زد و رحمانی خواست در اشاره به پرتویی لب بگشاید که الیاس پوروطن  

 گفت: مگه میشه خانم پرتویی و نشناخت. حالتون چطوره؟ 

 آفتاب سری خم کرد: بهم محبت دارین. 

مدیررستوران به سرعت به سمتشان آمد. رحمانی و پوروطن را به سمت میز  

به سمت آفتاب برگشت. نگاهش رنگ و جدیت دقایقی پیش   مناسبی راهنمایی کرد.

 را نداشت. به آرامی زمزمه کرد: می خوای بریم جای دیگه؟ 

 به سرعت جواب داد: فکر خوبیه. بریم! 

دقایقی بعد از در اصلی که خارج می شدند، سنگینی نگاه رحمانی را به وضوح  

 حس می کرد. 

 ان گفت: ایول چه تیکه ایه این. رامین به عکس نگار نگاهی انداخت و سوت زن

 سرش را از لپ تاپ بیرون کشیده و با اخم گفت: دهنت و ببند.  

جون تو این تیکه هست. چطوری تونستی ردش کنی. دیدما خاله همش حرص     -

 میخورد پس سر همین بوده. 

صفحه ی لپ تاپ را به طرف رامین چرخاند: به نظرت سال دیگه قیمت این چقدر  

 بشه؟
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رامین روی تخت کج شده و زل زد به صفحه ی لپ تاپ و با هیجان گفت: نه  

حالت خوب نیست. رفتی دست گذاشتی روی پرفکترینا! این خفن جان و از کجا  

 پیدا کردی؟  

 با تورم و اینا به نظرت قیمتش چقدر بشه؟ آشنا داری قسطی بیاره؟   -

 هست؟ این مامان و کی قسطی میده؟ خل شدی؟ قیمتش چقدری    -

 با ناامیدی زمزمه کرد: یک و سیصد. 

رامین از جا پرید: تو این پول و داری بده من دیگه! دو روزه دو برابرش می کنم  

 تحویلت میدم. 

 پوزخندی تحویل رامین داد.

خب خریت از خودته جانم. این مال اون رده باالتر از ماهاست. به درد ما     -

 ضی ام. حرفم نزن. نمیخوره. من به همون سوناتای خودم را 

 گم شو... چرا ما نتونیم داشته باشیم.   -

رامین بالشتی از روی تخت چنگ زده و در آغوش فشرد: من که تو نیستم! تو  

االن مدیرعامل چند تا شرکتی داداش من ندارم از اینا. من االنشم که اون سوناتا  

 رو از زیر پام در نیاوردن دارم میرم قربونی بدم. 

 ببند!  -

شخند رامین بیشتر به چشم آمد: جون تو باید برم ترتیب یه قربونی بدم. چشمت  نی

 شور نباشه همین االن پاش نرسیده خونه بگه بیار سوئیچ و بده.

صدای بلند پدر رامین که در خانه پیچید، رامین وحشت زده از جا پرید: عجب  

 تحفه ای بودی تو! 
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وی صندلی بادی کمی جا به جا شد  خندید و رامین به سرعت از اتاق بیرون زد. ر

و زل زد به صفحه ی لپ تاپ... ترتیبش را می داد. باید ثروتمند تر می شد.  

 ثروتمندتر از آفتاب پرتویی... ثروتمندتر از رحمانی یا...  

 رامین به تندی وارد اتاق شد: ای بر پدِر... 

نمیشی گم بشی   سر که برداشت رامین جمله اش را نیمه کاره رها کرد: تو چرا پا 

 بری خونتون؟ 

 چی میخواست؟    -

 با دهن کجی گفت: فردا بیا شرکت.  

لبخندی روی لبهایش نشست: خب برو! نمی خوای این دعوای بیخودی وتمومش  

 کنی؟ خودتم خوب میدونی اول و آخرش باید بری. 

کالفه دستی بین موهایش کشید: بحث فقط شرکت رفتن نیست که... فرداشم میگن  

 میا رو بگیر! بیا کی

 اونقدر از کیمیا بدت میاد؟   -

این مزخرفات چیه داری میگی کمیل؟ من کی گفتم از کیمیا بدم میاد؟ یبار برای     -

 همیشه میگم خواهر تو من و نمیخواد لطفا دیگه بحثش و وسط نکش! 

بی حرف به رامین نگاه کرد. رامین لپ تاپش را از مقابلش برداشت و روی  

یوتر نشست: بزار ببینم این جیگر و از کجا پیدا کردی. حاال چرا  صندلی میز کامپ

 زده به سرت همچین چیزی بخری؟ 

 آفتاب پرتویی یه بی ام وی آی هشت داره.    -

 تو رو سننه برادر من؟  -

 چرا اون داشته باشه من نداشته باشم؟    -
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 رامین چشمکی حواله اش کرد: اونم از خریت خودته! 

 کنار و تا شش ماه دیگه یه همچین رفیقی برای خودم میخرم. خریت و میزارم    -

 رامین خندان گفت: ایول به منم میدی سوارش بشم. 

 تو خواب ببینی.   -

 تو واقعیت میبینم. ندی میرم میگم دزدیدیش!  -

 عوضی!   -

از جا بلند شد و روی تخت رامین دراز کشید: هفته ی آینده جشن میگیرم برای  

 بهونه کن دو هفته ای شرکت و بپیچون تا ببینیم بعدش چی میشه. معرفی! این و  

 باالخره تصمیم گرفتی این جشن و راه بندازی؟   -

 تدارکاتش با تو. خیلی وقت ندارم. خودت ترتیب همش و بده.  -

 کیا رو میخوای دعوت کنی؟   -

 چشم دوخت به سقف: یه سری کارت دعوت چاپ کن... خودم میدم پخش کنن! 

 هیجان زده گفت: یه جشنی برات بگیرم دهنت همچین باز بمونه. رامین 

فکر کرد هنوز در بحر زندگی ناب و اشرافی آفتاب پرتویی هست. مطمئنا روزی  

آن زندگی را برای خود خواهد داشت. تا رسیدن به آن لحظه چیزی جذاب تر  

 وجود نخواهد داشت.

 حواست کجاست؟ با توام.    -

نگاه کرد. چشم های رامین گرد شده بود: این روزا خیلی   به خود آمده و به رامین

 مست و ملنگ میزنی. با این دختره نگار نمی سازی؟ 

گوشه ی لبش باال رفت: این روزا فکر میکنم اونه که داره زندگی می کنه یا من؟  

 خیلی با ما متفاوته! 
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 خره چرا ازدواج باهاش و رد کردی؟ چشم خیلیا دنبالشه.   -

 ج بکن نیستم. ولی نگار دنیاش اون زندگیه که میخواد بسازه.من ازدوا  -

 خوشبحالش که می تونه اونطوری که دلش میخواد زندگی کنه.     -

 خواسته هاش برای زندگی با ما خیلی متفاوته رامین!    -

رامین با شیطنت گفت: فکر می کنم با تو متفاوت باشه نه با من. میدونی که منم  

 دلم میخواد. این سبک زندگی و 

سری به نفی تکان داد: نه اونطوری نه. تو هم با نگار متفاوتی. اون فقط تو  

خوشی های زندگی غرقه دلش نمیخواد بدیاش و ببینه! چیزایی که بهشون عالقه  

 داره خیلی کوچیکن. 

 پس بگو زن زندگیه.  -

 به رامین چشم غره رفت و اجازه داد صدای خنده اش بلند شود.  

*** 

 پله ها ایستاد و به هجوم آدم های سالن خیره شد.   باالی

 چرا نمیای پایین؟    -

به کیمیا لبخند زد. در پیراهن شب بلند و آستین دار سفید می درخشید. موهایش  

را زیر شال سبکی پنهان و آرایش زیبایی هم مهمان صورتش کرده بود. دستش  

 را به سمت کیمیا دراز کرد: خوشگل شدی. 

دستش بازویش را انتخاب کرده و از آن آویزان شد: اون دختره هم   کیمیا به جای

 اومده.

 پرسشگر به کیمیا نگاه کرد و او ادامه داد: آفتاب پرتویی!  
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ابروهایش را باال فرستاد و چشم نازک کرد تا او را در بین حجم عظیم مهمانان  

 پیدا کند. کیمیا لبخندی زد: یه نفر دیگه هم اومده. 

 باز کرد: کی؟اینبار لب 

 همون دختری که مامان بابا میخواستن باهاش ازدواج کنی. نگار! نگار مهد!    -

نامحسوس به گوشه ای از سالن اشاره زد: ببین اونجاست. خیلی خوشگله! کاش  

 باهاش ازدواج می کردی. هنوزم دیر نشده ها! به نظرم میتونی بری سراغش... 

. باید سراغ چشم پزشک می رفت. چشم  نمی توانست از این فاصله خوب ببیندش

هایش ضعیف شده بود. یک پله پایین آمد که کیمیا بازویش را کشید: البته به  

 انتخاب مامان باشه، میگه سارا... ! 

 اخم کرد: مامان کسی نیست که برای من انتخاب میکنه. 

کیمیا متعجب گفت: واقعا نمیخوای با سارا ازدواج کنی؟ مامان حتی تاالر  

سیتونم انتخاب کرده. تازه میخواد دیزاین اتاقت و عوض کنه برای عروس و  عرو

 داماد بچینه! 

 راه افتاد: من فعال قصد ازدواج ندارم. 

 اِ... من میخوام عروسیت و ببینم. من اصال برادر زاده میخوام.    -

به تندی به سمت کیمیا برگشت و به چشم هایش نگاه کرد. نگاه کیمیا خجالت زده  

 م پایین کشیده شد: اینطوری نگام نکن.و آرا

لبخندش را فرو خورد و به راه افتاد... همزمان با پایین آمدنش از آخرین پله،  

زهرا که دست سارا را گرفته بود مقابلش ایستاد. سارا سر به زیر و با لبخند سالم  

کرد. نگاه دقیقش را به او دوخت. پیراهن سیاه رنگش با آستین رزهای قرمز  

و مرواریدهای سفید که می درخشیدند زیادی پر زرق و برق بود و چشم را   رنگ

 آزار می داد. نگاهش را به چشم های سارا کشید و کوتاه گفت: خوش اومدی!
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 چرخید که زهرا غرید: چرا با سارا همراه نمیشی؟

نگاه ریز شده اش را به زهرا تقدیم کرد و به سختی و اجبار لبخند زد: باید به  

 ها خوش آمد بگم، بعد از اون خوشحال میشم.  مهمون

منتظر پاسخ نماند و از مادرش و سارا دور شد. چشم چرخاند... چیزی در  

وجودش قلقلکش می داد که نگار را ببیند. می توانست به شبی فوق العاده در 

کنار نگار هم فکر کند. با دیدن چند نفر از مردان کمی نزدیک شد. در مقابلشان 

 ده و خوش آمد گفت...!  سر خم کر

مقابل سیاوش بیگی زاد ایستاده بود و در مورد تجارت زعفران صحبت می کرد  

که، کسی از مقابل چشم هایش گذشت. به آرامی نگاهش را از چشم های سیاه  

بیگی زاد گرفته و به نگاری که موهای بور و طالیی اش را از شال سفید حریرش  

قابلش چرخید. کوکتل یونانی اش را باال آورده و  رها ساخته بود خیره شد. نگار م

 با اشاره چشمکی زد. 

سیاوش بیگی زاد با گفتن باید قیمت زعفران امسال افزایش داشته باشد، به  

سختی چشم از نگار گرفت و آب دهان خشک شده اش را فرو داد. نفهمید چطور  

میانسالی ایستاده  بحث را با سیاوش خاتمه داد و به سمت نگار که کنار زن و مرد

بود قدم برداشت. نگار زیباتر از همیشه خودنمایی می کرد. پیراهن سفید کمردار  

سفیدش با دامن بلند دنباله دار و شنلی که از شانه هایش چین خورده و تا کمرش  

می رسید و آستین هایش را شکل می داد و گل های آبی آسمانی برجسته را در  

بایی دامن می زد. نفسش را در سینه حبس کرد.  آغوش کشیده بود به این زی 

مطمئنا او را شب در تنهایی هایشان به آغوشش دعوت می کرد. باید خیلی زود از  

نگار قول شب را می گرفت. قبل از رسیدنش به جمع سه نفرشان، جهانگیر هم  

کنار جمع ایستاد. کنار پدر ایستاد و به مرد و زن میانسال خوش آمد گفت. نگار  

خند زیبایی تقدیمش کرد. جهانگیر اشاره ای به مرد میانسال زد: جناب مهد و  لب

 همسر محترم. 
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دستش را در میان دستان مرد گذاشت و سر خم کرد. مهد لبخندی به رویش زد:  

 باالخره با هم آشنا شدیم. اخبار خوبی ازتون به گوشم میرسه. 

ه ی نگار مات شده سر برداشت و قبل از آنکه کسی متوجه شود، چشمکی حوال

 اش کرد و گفت: باعث افتخار بنده هست. 

 جهانگیز با خنده گفت: و این بانوی زیبا هم... 

 مهد گفت: مطمئنا همدیگر و میشناسین! 

نگار خندید و رو به جهانگیر گفت: مگه میشه فراموش کرد. تمام مدتی که 

 صحبت می کردیم داوینچی رو روی بستنی زنده کردن!

ه خنده افتادند. سرش را باال گرفت و با نفس عمیقی زل زد به  همه ی جمع ب

نگار... برخالف بقیه خنده ای نداشت. مطمئنا این بحث را آخر شب تالفی می کرد.  

چرخید و با دیدن آفتاب پرتویی با شال سفید مایل به صورتی بسیار کمرنگش با  

که از روی شانه  گلهای روی پیراهن بلند و چین دارش ست شده بود. گل بزرگی  

ی چپش تا کمرش کشیده شده بود و گل دیگری که سمت راست دامن چین خورده  

ی دامنش نشسته بود. خیره به گوشواره ی بلند و چشم های آرایش شده ی آفتاب  

جلوتر رفت. لبهای مات کالباسی اش به سرعت تکان می خورد. نزدیکتر شد و  

 ن تبریک میگم!مرد همراه آفتاب سر برداشت: جناب بازرگا

سری خم کرد و مرد گفت: تا به حال با اخبار رسیده اوضاع ایران شرایط خوبی و  

 براتون رقم زده. اینطور نیست؟ 

 نگاهی به آفتاب انداخت و گفت: نتیجه در برابر تالش به دست میاد.  

مرد با خنده تایید کرد و با مکثی اجازه ی مرخصی خواست. اضافه کرد باید در  

خانوادگی شرکت کند اما تاکید داشت در مالقاتی بحث جنجالی خواهند  مهمانی 

 داشت. 
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با تنها شدنشان به سمت آفتاب برگشت. آفتاب با جدیت گفت: از این به بعد به  

 صورت کامال رسمی جزوی از تاجرای ایران به حساب میای! 

 کمی به سمتش خم شد: عالقه ای نداری با عشقت همکار بشی؟!

خیره ی چشم هایش شد. لبهایش نمی خندیدند اما چشم هایش عجیب  نگاه آفتاب 

 می خندیدند. نه... قهقهه می زدند. 

این خیرگی... این خنده... بی اختیار همراهش شد. آفتاب پرتویی میان خنده اش،  

 زمزمه کرد: پس خوش اومدی! 

 در چشم هایش همچنان خیره بود.  

 امیدوارم این همکاری برای هر دو نفر رضایت بخش باشه.     -

لبخند عمیقی تحویل آفتاب داده و از سینی مهمانداری که نزدیک می شد نوشیدنی  

 برداشت و به سمتش گرفت: به افتخار همکاریمون!

نوشیدنی دیگری برداشت و مقابل نوشیدنی آفتاب پرتویی گرفت. آفتاب پرتویی  

را به گیالسش نزدیک کرد و گفت: امیدوارم بعدها هم   گیالس نوشیدنی اش 

 همینقدر مطمئن باشین و از اینکه وارد این راه شدین پشیمون نشین. 

 گوشه ی لبش باال رفت: این جمله رو باید به پای دلسوزی بزارم یا اینکه... 

مکثی کرد و خیره در چشم های آفتاب پرتویی با موذی گری اضافه کرد: به پای  

 دوست ندارین یه رقیب قدر وارد این حیطه کاری بشه.  اینکه

لبهای آفتاب پرتویی از هم جدا شده و صورتش لحظه ای حالت تعجب به خود  

گرفت اما خیلی زود خود را بازیافته و با خنده سرش را حرکت داد: خب این در  

مورد من صدق نمی کنه متاسفانه. من عالقه ی بسیار زیادی به جنگ با رقیب  

رم چون باعث میشه  دارم. شاید به همین خاطره که این شغل و بسیار دوست دا

 همیشه جذابیت بازی با رقیب در ذهن باقی بمونه.  
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نگاهی به جمع انداخت. سنگینی نگاهی باعث شد تکان شدیدی بخورد. سر  

برگرداند به همان سمت! نگاه سنگین رحمانی تعقیبش می کرد. رو به پرتویی  

 لبخند زد: پس امیدوارم ناامیدتون نکنم.  

ی باال رفته و خندید. نوشیدنی اش را یک نفس باال رفت  ابروهای آفتاب پرتویی کم

 و پرسید: مشکلی که توی حوضه کاری پیش نیومده. 

 همه چیز همونطوریه که برنامه ریزی کردیم.    -

 در مورد مکمل های غذایی!   -

لبخند کمرنگ آفتاب پرتویی جای خود را به جدیت نگاه آشنایی که بارها در حین  

 اطالع دادم در صورت همکاری با هم باید بیشتر صحبت کنیم.   کار دیده بود، داد:

من همچنان روی حرفم هستم که این مکمل ها می تونن با اسم ایرانی فروش    -

 خوبی داشته باشن. 

آفتاب تلخندی تحویلش داد: به این دلیله که بازار ایران و نمی شناسید. با اسم و  

 جه خواهد شد.رسم ایرانی این پروژه با شکست بزرگی موا

اجازه بدین با ایده ی من پیش بریم. مطمئنا برد با ما خواهد بود. من به فروش     -

 این مکمل ها با خاصیت زعفران خارج از ایران هم فکر می کنم.

آفتاب پرتویی مردد بود اما لحظه ای بعد سری تکان داد: باشه... امتحانش می  

 توی این کار موفق باشه.  کنیم. بزار ببینم رقیب قدرم چقدر می تونه

 لبخندی روی لبهاش می نشست که آفتاب ادامه داد: اما...  

یک تای ابرویش را باال کشید و او ادامه داد: اگه شکست خوردی، بیخیال بازار  

کار میشی و اجازه میدی مبارزه ی من با رحمانی بمونه برای من و از این بازی  

 می کشی کنار.  
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که آفتاب پرتویی خم شد و در مقابل صورتش گفت: من   چینی به پیشانی انداخت

 این قرارداد و با این قوانین واضح و مبرهن انجام میدم. 

متفکر گفت: در این صورت الزم نیست حتما این پروژه رو با هم شریک بشیم.  

 مطمئنم توی این سالن افراد زیادی هستن که به این پروژه عالقمند خواهند شد. 

ته مایه خنده توی صدایش گفت: در این صورت باید این و به   آفتاب پرتویی با

عنوان اینکه چندان که با اطمینان حرف میزنید به طرح اطمینان ندارید و یا  

 اینکه... 

 گوشه ی لبهایش را باال کشیده و ادامه داد: از این بازی می ترسی!

قه ای برای  در نگاه آفتاب پرتویی گویی دعوت به جنگی بود که به هیچ وجه عال

باخت در آن نداشت. نفس عمیقی کشیده و جواب داد: پس اجازه بده این شرط و  

 جذاب ترش کنیم.  

در پاسخ نگاه سوال برانگیز آفتاب پرتویی، ادامه داد: اگه برنده شدم، توی یه سه  

 کار که می خوام سرمایه گزاری می کنی! 

 قبوله! آفتاب پرتویی خندید. بلند و جذاب! و سر تکان داد: 

 مردی در کنارشان ایستاد: گویا بحث جذابی در جریانه!

به چهره ی محمد معصومی خیره شد و سر تکان داد. آفتاب پرتویی دستش را  

 بلند کرد: نه چندان جذاب تر از حرفه ی شما!

محمد معصومی با سری خم کرده گفت: مطمئنا در کنار شما بودن هم جذابیت  

 فراوانی داره که من می تونم به بحث با سیاسییون ترجیحش بدم.  

نگاهی به آفتاب پرتویی انداخت. گویا چندان از هم صحبتی با محمد معصومی لذت 

او کشیده نمی برد و از حضورش راضی به نظر نمی رسید. خود را کمی به سمت 

 و گفت: شنیدم بازار کار این روزها برای شما خوب پیش نمیره.
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محمد چینی به پیشانی انداخت: اشتباه عرض کردن خدمتتون! بازار سیاسییون و  

 تجار همیشه داغ و هیجانیه.  

سری به تایید تکان داد و سنگینی نگاهی باعث شد لحظه ای از جمع جدا شود.  

می کرد. با عذرخواهی زمزمه کرد: خانم پرتویی فکر   رحمانی تند و تیز تماشایش

می کنم عالقمند بودین با یکی از دوستان قدیمی من آشنا بشین. االن می تونم شما  

 رو به ایشون معرفی کنم. 

آفتاب پرتویی از این پیشنهاد به شدت استقبال کرده و به راه افتاد. با دور شدن از  

 متشکرم. محمد معصومی به سمتش برگشت و گفت:

 بابت؟   -

تنها لبخندی روی لبهای آغشته به رنگ کالباسی نشست و کش آمد. سری تکان  

داده و اشاره ای به پدرش زد: از هم صحبتی با پدرم لذت میبردین. اینطور  

 نیست؟

 هنوز هم برام با ارزشه.  -

 دستش را به سمت کمر آفتاب پرتویی هدایت کرده و اشاره زد: بفرمایید.  

یر از جمع هم سن و ساالنش کمی فاصله گرفته و رو به آفتاب پرتویی  جهانگ

 هیجان زده گفت: خوشحالم که اینجا میبینمت.

 آفتاب در برابرش سری خم کرد: حالتون چطوره؟ 

خبرا دورادور میرسه. هر روز بیش از قبل موفق میشی... ولی باید بیشتر     -

 حواست به خودت باشه.

تویی گردش داد. مطمئنا خبر موفقیت پرتویی هر روز  نگاهش را بین پدرش و پر

 بیش از قبل می پیچید اما در مورد او...  
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جهانگیر ادامه داد: کار همیشه هست و سالمتی نه! تو می تونی همیشه موفق  

 باشی. به موفقیتت همیشه اطمینان داشته و دارم. 

محبتی که به  شما همیشه من و خجالت زده کردین. نمی دونم چطور می تونم   -

 من داشتین و جبران کنم. 

 جهانگیر لبخندی زد: هیچ پدری توقع جبران از دخترش و نداره.

ابروهایش باال رفت. آفتاب پرتویی هیچ شباهتی به رحمانی نداشت اما... ذهنش  

شروع به تحلیل کرد. آفتاب پرتویی و جدیت نگاهش! آفتاب پرتویی و کالم سنگین  

پرتویی و غرورش! چشم به سوی پدرش داد و نفس   و پر از حرفش... آفتاب

عمیقی کشید. این مرد سر تا پا غرور با کالم سنگین و پر حرف! قدمی به عقب  

 برداشت که صدای مادرش در گوشش طنین انداخت: کمیل... سارا منتظرته! 

نگاهش را بی تردید از سارا گذراند و به نگار دوخت که در گوشه ای از سالن  

ی کرد. با دست به او اشاره زد و به سمت یکی از اتاق های مهمان در  تماشایش م

طبقه ی پایین به راه افتاد. وارد اتاق شده و در اتاق را نیمه باز گذاشت. روی  

تخت نشست و زل زد به دیوار... نگار که پا به اتاق می گذاشت، دست بلند کرد و  

ا بسته و به شانه ی نگار  بازوی او را گرفته و کنار خود نشاند. چشم هایش ر

 تکیه زد: تکون نخور!

*** 

 رامین بلند خندید: امکان نداره.

با نگاه سردی به رامین خیره شد. رامین پیش دستی برداشته و به سراغ  

باقلواهای روی میز رفت: عمو جهانگیر عمرا چنین کاری بکنه. اصال چرا چنین  

 دخترشه؟  شکی کردی؟ فقط بخاطر اینکه پدرت گفته اون مثل 

 نگفت مثل!   -

 هر چی... دلیل نمیشه.   -
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 با اخم شدیدی پرسید: شباهتشون چی؟  

 با مکثی ادامه داد: نوع حرف زدنشون... خنده هاشون. غرورشون!

 خنده ی رامین بیشتر شد. با دهان پر گفت: تو هم کم از این غرور نداری. 

 طلبکارانه پرسید: من کجام مغروره؟ 

سکوت طوالنی رامین باعث شد اخم هایش بیشتر در هم   نگاه پر از حرف و

 بروند. با اطالعات جدید مشغول شده بود که رامین پرسید: حاال مطمئنی؟ 

 تو که حرفم و باور نمی کنی.   -

احمق جان اون و نمیگم. اون و که خریته کال سیم پیچیت قاطی شده داری     -

 هزیون میگی.  

نگاهش را تا فاق شلوارش پایین آورده و ادامه داد: کمیل بهت فشار آورده، 

 دیوونه شدی. 

 پا روی پای دیگرش انداخته و غرید: دیشب کوکش کردم. 

 نم بودی! جون من؟ پس دیشب بعد از مهمونی خدمت نگار خا   -

 تو رو سننه نه؟   -

راس میگی به من چه! ها یادم اومد. ببین بحث و گردش می کنی میپیچونی    -

خودت میکشونی این سمتی تازه بدتم میاد. داشتم می گفتم مطمئنی می تونی این  

 بازی که راه انداختی و ببری؟ 

 جدی و کوتاه و خشمگین پاسخ داد: نه! 

 پس میخوای چه غلطی کنی؟   -
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مچون کاشفی هیجان زده گفت: اگه دست اون و بابام رو بشه دیگه نیازی به  ه

بازی نیست. مطمئنم برای اینکه دلش میخواد از اینکه نتونسته دختر بابا باشه  

 انتقام بگیره. 

 یبار به دختره تهمت زدی دیگه اینبار تمومش کن.   -

 من چیزی رو که دیدم میگم. تهمتی بهش نزدم...   -

آنچه می گفت اطمینان نداشت. در واقع تهمت را زده بود و او را به  در دل از 

سمت و سویی کشانده بود که گویا به هیچ وجه در بندش نبود. تلفن روی میز  

زنگ خورد. خم شد و گوشی را که برمی داشت گفت: خوردی به سالمت کار 

 دارم. 

تماس گرفتن...  صدای ندا در گوشی پیچید: آقای بازرگان از شرکت آقای رحمانی 

 ایشون میخوان امروز برای ناهار ببیننتون.  

برای دیدن رحمانی راغب بود. شاید می شد از زیر زبان رحمانی چیزهایی بیرون  

کشید. اگر واقعا چنین می بود و آفتاب پرتویی رابطه ای با جهانگیر می داشت...  

 اخم کرد. مطمئنا خواهری همچون او نمیخواست! 

همیشه چندان صمیمی به نظر نمی رسید. کتش را روی صندلی  رحمانی برخالف 

کنار دستش گذاشته و روبروی او نشست: بابت اون شب عذرخواهی می کنم که  

 نتونستم خوب ازتون پذیرایی کنم. 

دست رحمانی به طرفین حرکت کرد: چیز مهمی نبود. حجم مهمونا هم زیاد بود...  

 خودتم چندان روبراه به نظر نمیرسیدی. 

تنها لبخند کمرنگی زد و بی حرف مشغول ساالد سزار مقابلش شد که رحمانی  

 گفت: می خوام جدی صحبت کنیم.  

 سر برداشت: همیشه غیر از این بوده؟ 

 بهت گفتم به آفتاب نزدیک شو و مقابلش بایست.   -
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پلک زد و رحمانی ادامه داد: امروز میخوام حد و حدود این نزدیک شدن و تعیین  

 کنم.  

 تظر ماند تا رحمانی جمالتش را مفهوم ببخشید.  من

در مورد دختر من هیچ فکری جز همونی که بهت گفتم نداشته باش. آفتاب    -

 اونی نیست که بخوای بهش نزدیک بشی.

 متوجه نمیشم.   -

 رحمانی خود را جلو کشیده و خیلی جدی گفت: تو الیق آفتاب نیستی!

ین خشونت و این حجم از خشم درون  نگاهش را به چشم های رحمانی دوخت. ا

رحمانی را اولین بار بود که می دید. اولین بار بود که رحمانی این چنین تند  

درخواستش را بیان می کرد. ابروهایش که باال رفت و ذهنش به تحلیل این جمله  

پرداخت و دالیلی که باعث شده بود رحمانی آن را به زبان بیاورد، رحمانی کمی  

 ور آفتاب و خط بکش!عقب رفت: د

نفس عمیقی کشید. چه دلیلی داشت؟ رحمانی بی مقدمه رفته بود سر اصل مطلب.  

خواسته اش را بیان می کرد و اینبار برخالف دفعه ی قبل که سیاست مدارانه  

برخورد کرد، گویا سیاستش را در پس افکارش گم کرده بود. دستش را به لیوان  

عنی... خیلی ناگهانی به لیوان چنگ انداخت.  آب برد. یعنی حدسش درست بود؟ ی

 رحمانی می دانست خواهر و برادر هستند؟ 

رحمانی نفس عمیقی کشیده و گفت: می دونی حکایت تو حکایت چیه؟ رفیق  

خوبی هستی! پسر خیلی خوبی هم هستی! برادر و همکار خوبی هم هستی! ولی  

 ینمت...! داماد خوبی نمیشی... من نمی خوام دور و بر دخترم بب

 جرعه ای از آب توی لیوان را نوشید: چرا؟ 

ببین بازرگان کوچک... من ازت خوشم میاد. بازم میگم همه چیت خوبه ولی    -

داماد خوبی نمیشی. من تو رو از حفظم... تو و تموم زن بازیات و میشناسم. تو  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

４２１ 

لنگه ی  هم یکی هستی لنگه ی خودم... هیچ پدری دختر دست رفیقی که میدونه 

 خودشه نمیده.

 خیره در خشم درون رحمانی پرسید: فقط بخاطر همین؟ 

 رحمانی گوشه ی لبش را باال برد: دختر داشته باشی می فهمی چی میگم. 

 هنوز هم قانع نشده بود. کمی خود را جلو کشید: یعنی هیچ دلیل دیگه ای نداره؟  

اش از لقمه ای که تو  آفتاب و آینده اش تضمین شده هست. آفتاب و خواسته ه  -

می تونی برداری خیلی بزرگتره. دارم دوستانه به پای نون و نمکی که با خودت و  

پدرت خوردم، رک و راست میگم همین اول کاری. میخوای دوستش باشی این  

جاده بازه و دراز... برادر میشی بشو... رفیق میشی بشو... همکار میشی بشو  

 ولی اون یه نفر نمیتونی باشی. 

 حتی اگه نخوام باهاش ازدواج کنم؟    -

دختر من و با اونایی که باهاشون بودی اشتباه نگیر بازرگان کوچک... پاکی    -

دختر من و با شرفم می تونم بنویسم... راهت و درست برو یا بکش کنار. اگه  

 بفهمم داری پا رو دمم میزاری کالمون میره تو هم. 

ه بود و قصد نداشت جز آنچه در  رحمانی سفت و سخت روی موضعش ایستاد

ذهنش بود به زبان بیاورد. تصویر آفتاب پرتویی مقابل چشم هایش جان گرفت.  

آفتاب پرتویی و عشق؟ ازدواج! لبخندی روی لبهایش نشست. به هر چیزی فکر  

می کرد به جز این... پرتویی رقیب قدری بود. همکار خوبی هم بود. این را به  

شی اش درک کرد. همراه خوبی هم بود. اما هرگز به این  سادگی می شد از تیزهو

 مورد فکر نکرده بود که رحمانی به زبان می آورد.  

 یادت نره چی گفتم.   -

 سر برداشت و با خنده ی تلخی گفت: کاری نکردین هیچوقت یادم بره.
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رحمانی چند لحظه حیرت زده نگاهش کرده و به خنده افتاد. همراه رحمانی و با  

دید. از تمام آنچه گفته بود خشمگین بود... نه بیش از اندازه دلخور اما  حرص خن

به نظرش همه چیز مضحک و خنده دار بود. چنگال را در کاهو فرو برد و دندان  

روی هم سایید. رحمانی بعد از دقایقی که در سکوتی طوالنی ما بینشان گذشت،  

مت کسی که من می خوام. می  گفت: باید کم کم آفتاب و آماده کنیم تا بفرستیمش س

 خوام زن اونی بشه که من میگم.

 کنجکاو شده بود، سکوت رحمانی که طوالنی شد، پرسید: کی؟ 

 رحمانی خندید: به وقتش بهت میگم. 

سری به عالمت مثبت تکان داد. ذهنش به چالش کشیده شده بود و تا آخر شب که  

بازیابد. با خشونت و  روی تخت دراز کشید هم نمی توانست آرامش خود را  

 کالفگی نشست و بالشت را روی زمین پرتاب کرد: ا لعنت به تو!

به راه افتاد، از پله ها پایین رفته و مسیر آشپزخانه را در پیش گرفت که در  

آستانه ی در ایستاد. دخترک سر از دفتر و کتاب مقابلش برداشته و نگاهش را به  

 زم دارین؟ او دوخت و آهسته زمزمه کرد: چیزی ال

 پا به آشپزخانه گذاشت و به سمت کابینت ها که می رفت گفت: تو به کارت برس. 

دخترک سرجایش ثابت ماند و اجازه داد نگاهی به اطراف بیاندازد. به دنبال لیوان  

آب در کابینت باالی سینک را باز کرد. مطمئنا اینجا لیوانی پیدا نمی شد. به سراغ  

ی خوراکی چشمک می زدند. کابینت بعدی و کالفه  کابینت بغل رفت. بسته ها

 برگشت و با صورت خندان الهه روبرو شد. اخم کرد: لیوان کجاست؟

الهه برخاست و به سراغ یکی از کشوها رفته و لیوانی به سمتش گرفت. لیوان را  

 که می گرفت زیر لبی غرغر کرد: مگه لیوان جاش اونجاست؟ 

شت میز نشست. به سمت یخچال رفت و لیوان  دخترک ریز ریز خندید و دوباره پ

را در آب سرد کن گذاشت. باز هم ذهنش به سمت حرف های رحمانی کشیده می 
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شد که با اخم رو برگرداند. دخترک مشغول نوشتن چیزی بود. سرکی کشید و با  

 دیدن تمرینات ریاضی آهی کشید. الهه سر برداشت و پرسید: چیزی شده؟

 چی میخونی؟  سری به نفی تکان داد:

 استاتیک!    -

 متعجب پرسید: مگه چند سالته؟ 

چشمهای الهه که گرد شد، تکیه اش را از یخچال گرفته و صندلی روبروی او را  

 بیرون کشید و نشست: منظورم اینه استاتیک مگه درس دانشگاه نیست؟

 هست.   -

 و با ته مایه خنده ی توی صدایش ادامه داد: بیست سالمه. 

ال رفت. قبل از رفتنش کودکی الهه را به خاطر داشت... الهه بود و  ابروهایش با

صدای خنده ها و شیطنت هایش... حتی صدای گریه های شبانه اش را هم در  

زمان تولدش به خاطر داشت. سه ماهی را که از خانه فراری و با رامین و در  

ه خاطر می  خانه آن ها گذرانده بود تا صدای گریه های این دخترک را نشنود ب

 آورد.  

 چرا می خندین؟    -

 لیوان آب را روی میز رها کرد: یاد گذشته و تولدت افتادم.  

 رنگ به صورت الهه دویده و پرسید: تولد من؟ 

فکر کرد، شاید بهتر باشد به سراغ نگار برود. اما نگار این وقت شب قطعا نمی  

شاید ذهنش را از حرفهایی  تواند خانه را ترک کند. پس این هم صحبتی با دخترک 

 که شنیده است دور کند. پاسخ داد: شبا تا صبح گریه می کردی.

 الهه لب ورچیده و با ناراحتی پرسید: اینطوری ام نبوده حتما. 
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دستی به سرش کشید و موهایی که بلندتر شده بودند و گفت: وخامت اوضاع در  

 حدی بود که مجبور شدم برم سه ماه خونه خالم... 

ک سر به زیر انداخته و آرام گرفت. مطمئنا عالقه ای نداشت در این لحظه  دختر

بحث را خاتمه دهد. نگاهش را دوخت به لبهای دخترک... زبانش را روی لبش  

کشید. نه! اینقدر کثیف نبود... اما رحمانی گفته بود لیاقت آفتاب را ندارد چون با  

. با این دخترک زیبا و دوست  هر دختری رابطه دارد. با هر دختری رابطه نداشت

داشتنی و جذاب با این لبهای تو پر و برگشته بدون آرایش هیچ رابطه ای نداشت.  

 دستش را به لبه ی میز گرفت و پرسید: چی میخونی...  

فکر کرد لحظه ای قبل پاسخ این سوال را متفاوت گرفته است. به تندی اصالح  

 کرد: رشته ات یعنی چیه؟ 

 یم؟رشته دانشگاه  -

 با سر پاسخ مثبت داد.

 مکانیک.   -

ابروهایش را باال کشید. این دخترک همیشه گریان و پر سر و صدا... سری به  

عالمت مثبت تکان داد. یادش نمی آمد کی به راحتی دنبال درس رفته بود. یادش  

نمی آمد درس خواندن چندان برایش مهم بوده باشد. درس را برای رسیدن به  

واند. درس خواندن بهانه ای بود برای رسیدن به چیزی که می  هدف هایش می خ

خواست. باز هم ذهنش جرقه زد. جرقه ای به سخنان رحمانی. گوشه ی لبش باال  

 رفت.  

 بهم نمیاد؟   -

 باید قطعا می رفت سراغ نگار.  

 لیوان آب را به لبهایش نزدیک کرد: چی؟ 

 نگاه الهه پایین تر رفت: مکانیک خوندن؟ 
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به این نگاه صاف... چشم های آرام و لبخند تو دل برو و این لبهای  پلک زد.  

وسوسه انگیز... قطعا همین الیق بود و بس. صندلی اش را عقب کشید و حین  

 بلند شدن گفت: موفق باشی. 

وقت تلف کردن بیش از این زیادی بود. دیوانگی بود. نه حماقت بود. مهر تایید  

ته بود. سالنه سالنه از پله ها باال رفت. نگاهی زدن بود به تمام آنچه رحمانی گف

به در بسته ی اتاق کیمیا انداخته و جلوی در اتاق خود ایستاد. مکث کرد. مگر 

غیر از این بود که رحمانی می گفت؟ قدمی به عقب برداشت. غیر از این بود. اهل  

نه به جز   خیانت نبود... به کسی خیانت نمی کرد. به رابطه هایش پا بند بود. مگر

 این؟ 

در اتاق را باز کرده و نگاهش را دوخت به تخت. رحمانی هم مثل خودش بود.  

پوزخندی تحویل افکارش داده و خود را روی تخت رها کرد. چشم هایش که می  

بست غلت زد و گوشی را از روی پا تختی برداشت. سرش را روی بالشت سفید  

 جا به جا کرده و برای نگار نوشت: بیداری؟ 

چشم هایش گرم می شد که اس ام اس باعث شد نگاهش را تقریبا به اجبار کمی  

 بگشاید. نگار روی صفحه ی گوشی حک کرده بود: دلم برات تنگ شده. 

لبخندی روی لبهایش نشست. بی اختیار... نفس عمیقی کشید و خود را به آغوش  

 خواب سپرد و بعد از مدت ها در خوابی عمیق فرو رفت.  

*** 

آقایی چند برگه مقابلش قرار داد: تمام اطالعات قویم. داره سعی می کنه با  قاسم 

 کشیدن همه چیز وسط شرکت و برگردونه.

 پوزخندی روی لبهایش نشست. برگه ها را جلوتر کشید.  
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آقایی ادامه داد: قانونا هیچ چیزی علیه ما نیست. این شرکت طی یه ورشکستگی  

اما قویم میخواد ثابت کنه بازی زمین سقوط  و معامله االن به شما تعلق داره  

 شرکت هم تقصیر شما بوده.  

 حاال باید چیکار کنیم؟    -

 قویم مطمئنا از راه قانونی نمی تونه چنین چیزی و ثابت کنه مگر اینکه...   -

سر برداشته و زل می زند به چشم های قاسم آقایی... آقایی با مکثی ادامه می  

 ه. دهد: بخواد صحنه سازی کن

 دندان هایش را روی هم سایید.

باید مطمئن بشیم هیچ کجا نمی تونه هیچ نقطه ای پیدا کنه. باید چند نفر باشن    -

که حواسشون به قویم باشه. اینطوری می تونیم از تک تک حرکاتش با خبر  

 بشیم. 

برگه ها را به سمت آقایی هل داده و گفت: ترتیبش و بده. نمی خوام االن که داریم  

 پروژه جدید استارت میزنیم این طرفا پیداش بشه.  

 حتما...    -

با چشم آقایی را که به سمت در اتاق می رفت تعقیب کرد. احمد توکل از کنار آقایی  

گرفتن. میخوان روی این  گذشته و روبرویش ایستاد: از شرکت آفتاب تماس 

 پروژه سرمایه گذاری کنن. 

سرش به تندی باال آمد. آفتاب پرتویی!؟ لبش را به دندان کشید... دست هایش را  

در هم گره زده و با کمی خم شدن به جلو پرسید: کسی و می شناسی آزمایش دی  

 ان ای بگیره؟ 

خواین بی سر و  نگاه متعجب احمد توکل چند صدم ثانیه بیشتر طول نکشید: می 

 صدا انجام بشه؟ 
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به چشم های احمد توکل خیره شد. مطمئنا آنچه در ذهنش می گذشت به هر چیزی  

می توانست بیاندیشد به جز آفتاب پرتویی و خواهر بودنش. سری به عالمت  

مثبت تکان داد. احمد به سرعت گفت: ترتیبش و میدم. با یه اسم دیگه... فقط باید  

. متفکر زل زد به احمد... چطور می توانست از آفتاب پرتویی  نمونه ها بهم برسن

دقیق و نقطه سنج نمونه ای بگیرد؟ او حتی به خود زحمت نمی داد در شرکتش  

حاضر باشد... دندان هایش را روی هم ساییده و از جا برخاست. باید فکری می  

 ای بیابد.  کرد... باید دنبال راهی می گشت تا بتواند از آفتاب پرتویی نمونه 

با صدای تلفن روی میز سر چرخاند. همانطور دست به جیب شلوارش داشت  

گوشی تلفن را تماشا می کرد. احمد توکل با نگاهی به صورتش، پیش قدم شده و  

جواب داد و با مکثی چند لحظه ای گوشی را از گوشش دور کرده و گفت: خانم  

 نگار مهد پایین هستن.  

نفس عمیقی کشید. به حضور نگار احتیاج داشت... در   پلک زد. خیره به گوشی و

این لحظه به حضورش عجیب احتیاج داشت تا بتواند ذهن بهم ریخته اش را نظم  

 دهد. به سمت در به راه افتاد و گفت: دارم میرم پایین. 

پا به آسانسور که میگذاشت، اندیشید می تواند حضور نگار را در شرکت نادیده 

ر امروز تمام آنچه در دو روز گذشته در ذهنش وول خورده است  بگیرد. اگر... اگ

را بیرون بفرستد. با ورودش به سالن مدیریت، منشی جوانش به تندی از پشت  

میزش بلند شد. نگاهش را از دختر جوان گرداند و با دیدن نگار پیچیده شده در 

ند زد. می  مانتوی سفید و شال زرد رنگ رها شده به روی موهای طالیی اش، لبخ 

توانست در این لحظه بی تفاوت به حضور منشی در آغوش بکشدش و سر میان  

موهای نگار فرو برد. نگار قدمی به جلو برداشته و لبخند زد. لبخند روی لبهایش  

در پاسخ به نگار کش آمد. به سمت در اتاقش قدم برداشته و رو به نگار اشاره  

 زد: از این طرف خانم مهد. 

وی منشی به رویش باز شود. مطمئنا با سر در آوردن از جزئیات  نمی خواست ر

زندگی اش به خود اجازه سخنرانی و فکر بیشتر می داد. نگار چند قدم برداشت...  
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کنارش که ایستاد، نفس عمیقی کشید تا بوی عطر نگار را در ریه هایش حبس  

نبال او پا  کند. به صورت نامحسوس دستش را پشت کمر نگار هدایت کرده و به د

 به اتاق گذاشت. نگار درست با بسته شدن در چرخیده و گفت: خانم مهد؟ 

قدمی به جلو برداشت. دست نگار را که باال آمده بود، گرفت و به سمت خود که  

 می کشید گفت: خانم مهد نیستی؟ 

 نگار روی پنجه ی پاهایش ایستاده و گونه اش را بوسید: هستم. ولی... 

 شم های آبی نگار خیره شد. سر عقب برد و به چ 

 دختر زیبای توی آغوشش با طنازی گفت: می خوام عوضش کنم.

 چینی به پیشانی انداخت. 

 میخوام بشم نگار بازرگان!  -

حتی به خود زحمت نداد تا در مورد این جمله فکر کند. قطعا عالقه ای به این  

و این روزها  موضوع نداشت. نگار دوست داشتنی بود. فوق العاده جذاب بود 

عجیب حس می کرد به بودنش در روزهای شلوغ نیاز دارد. حضور نگار در  

روزهایش آسودگی خاطر همراه داشت. اما... ازدواج!؟ قطعا االن در حال حاضر  

 هیچ آمادگی برای ازدواج نداشت.  

 نگار سری خم کرد. به سمت شانه اش و پرسید: با من ازدواج میکنی کمیل؟ 

ار مقابلش چند لحظه چشم هایش را بسته و باز کرد. خود را از  رو به تصویر نگ

نگار دور کرده و چرخید. به سمت میزش که می رفت گفت: من االن شرایط  

 ازدواج ندارم نگار... 

دختر جوان قدم هایش را که به ال استارهای ساده ی سفید و طالیی مزین شده  

 ج کنیم. بود، به سمتش برداشت: منم نگفتم بیا االن ازدوا 
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خود را عقب کشیده و در پشتی صندلی اش فرو رفت. کمی به صندلی چرخ داده و  

به سمت نگار چرخید. به چشم های آبی اش خیره شد. ازدواج... زنی که با قدم  

هایش سالن مدرسه را می لرزاند. ازدواج... با زنی که حتی حضورش هم جان  

آرزو باشد و بس. اما نگار... با   می گرفت... گویا چنین زنی تنها می توانست یک

نگار می شد زندگی کرد. با نگار مهدی که مورد تایید خانواده بود می توانست به  

سادگی ازدواج کند. کنار نگار می توانست به سادگی قدم بردارد. کنارش می شد  

به سادگی لبخند زد. نگار می توانست عروس مورد عالقه ی مادرش باشد. نگار  

محبوب پدرش باشد. نگار می توانست همان همسری باشد که  می توانست 

 مناسبش است. نگار می توانست همسرش باشد.  

لبهایش را بهم فشرد. نگار لبخند زد. به مژگان بلند نگار خیره شد. سرش را به  

آرومی تکان داد. نگار می توانست همسرش باشد. شاید به زودی...! مادر بچه  

 و زمزمه کرد: ولی من بچه می خوام.هایش. دستش را بلند کرد 

نگار لب ورچید و با نگاه با مزه ای گفت: بچه می خوای چیکار؟! ببین خودمون  

 بچه ایم هنوز.  

بچه نبود. دوران بچه بودن را مدت ها پیش به فراموشی سپرده بود. مدت ها بود  

موشی  که دیگر بچه نبود. مدت ها بود که بچگی را در در پی یافتن خود به فرا

سپرده بود. لبخند تلخی که روی لبهایش نشسته بود را از نگار پنهان کرده و سر  

به سمت مخالف برگرداند و خیره شد به صفحه ی مانیتور... باید پروژه ای که  

می خواست با آفتاب پرتویی به اشتراک بگذارد را سر و سامان می داد. باید با  

شر قویم را هم از سر باز می کرد.   سورن تومیک هم بیشتر بحث می کرد. باید

نفس عمیقی کشیده و کالفه، بریده بریده بیرونش فرستاد. سر و کله زدن با با  

 قویم کامال اعصابش را بهم می ریخت.  

با قرار گرفتن دست نگار روی شانه اش سر برداشت. لبخندی به رویش زد و  

ایش بنشیند. چشم  کمی خود و صندلی را عقب کشید. اجازه داد نگار روی پاه

هایش را بسته و لحظاتی خود را از تمام افکار آزار دهنده دور کرد. اجازه داد  
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حرکت نوازش وار دست نگار روی گردنش کمی ذهنش را خالی کند. با پا روی  

زمین ریتم گرفت که صدای تلفنش بلند شد. نگار خود را کمی عقب کشید. خم شد  

هایش را به گونه ی نگار چسباند. صدای  و گوشی تلفن را که برمی داشت، لب

منشی اش با بله گفتنش در گوشی پیچید: از طرف آقای حریری تماس گرفتن. می  

خوان فردا شب به صرف شام جلسه بزارن. برنامه رو با برنامه شما تنظیم می  

 کنن.  

متفکر به دنبال برنامه ی فردا شب گشت و ناگهان جرقه ای در ذهنش زده شد.  

برنامه را بهانه می کرد می توانست چنین جلساتی را ترتیب دهد. در این   اگر این

صورت می توانست آفتاب پرتویی را هم به سادگی به شام دعوت کند. لبخندی  

 روی لبهایش نشست: حتما. مشکلی نیست!

 انگشت های نگار نوازش وار روی گونه اش کشیده شدند: کی بود؟ 

 هیچی فردا شب جلسه هست.لبخندی روی لبهایش نشست: 

 لبهای نگار ورچیده شد: من میخواستم فردا شب با هم باشیم. 

 امشب می تونیم با هم باشیم.    -

 خنده روی لبهای دختر جوان نشست. 

 آنچه گذشت:

در ابتدای داستان، کمیل بازرگان که تنها پسر یکی از تجار معروف زعفران به  

مده تا طبق خواست خانواده و برخالف  اسم جهانگیز بازرگان هست به ایران او

میل خود با دختر پیشنهادی خانواده سر قرار ازدواج بره. کمیل که بعد از اولین  

قرار خود با نگار مهد عدم تمایل خودش و برای ازدواج به خانواده ابراز می کنه  

با واقعیت ورشکستی شرکت خانوادگی روبرو میشه. به منظور جلوگیری از  

میل به دنبال عامل اصلی میگرده و با کسی به اسم آفتاب پرتویی  ورشکستگی ک
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روبرو میشه که دختر جوان و مجردی ست که توی حیطه کاری خود بسیار موفق  

 عمل می کنه.  

کمیل که در شرایط عادی هم با جهانگیر مشکالتی داره آرزوی داشتن پدری  

و از دوستان    همچون رحمانی رو در سر می پروانه که یکی از تجار موفق

 جهانگیر به شمار میاد.

کمیل بعد از تالش هایی که به کار میگیره آفتاب پرتویی و مجبور به همکاری با  

شرکت بازرگان می کنه و بعد از راحتی خیال خود به مالزی که سالهاست زندگی 

می کنه برمی گرده تا کنار دوست دخترش نالیا به زندگی روتین خودش ادامه بده.  

ایجاد شده باعث میشه کمیل دست رد به سینه نالیا بزنه و با کنار رفتن   شرایط 

نالیا، کمیل برای رسیدن به بلند پروازی هاش به سراغ دختر مدلی میره... تالش  

های کمیل و کمک های رحمانی باعث میشه کمیل تجارت خودش و در کنار  

 تجارت پدر راه اندازی کنه.  

ه داره تا زمانی که سر از خیانت این دختر با دستای  رابطه کمیل با این دختر ادام

خودش در میاره و سعی در انتقام از هر دو نفر داره. کمیل بعد از این شرایط  

تصمیم میگیره به ایران برگرده و جانشین جهانگیر بشه. برگشت ایران بعد از  

چند  چند سال همزمان میشه با تالش آفتاب پرتویی برای بهم زدن قراردادی که  

سال پیش کمیل به اون تحمیل کرده. در پس پرده رحمانی پرده از واقعیت اینکه 

آفتاب پرتویی دخترش هست برمی داره و از کمیل می خواد جلوی آفتاب پرتویی  

قد علم کرده و مانع بلند پروازی های اون بشه. با تالش کمیل برای نزدیک شدن  

آفتاب پرتویی آشنا میشه که یه تاجر  به آفتاب پرتویی با احد حریری پسر خاله ی  

بسیار موفق ایرانی و عربی ست. برخورد های اندک کمیل با آفتاب پرتویی و احد  

حریری و روابط تجاری که ادامه پیدا می کنه و جهانگیری که عالقه ی شدیدی به  

آفتاب پرتویی داره ذهنتیت کمیل و به این سمت می کشه که آفتاب پرتویی  

ر جهانگیر است. در همین حال برگشت کمیل به ایران پای نگار  خواهرش و دخت

مهد و به دور از تمام تالش های خانواده ها به زندگی کمیل به عنوان دوست  
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دختر باز می کنه... در حال حاضر بعد از مهمونی که برگزار شده کمیل به دنبال  

 .. کشف واقعیت و اثبات رابطه خواهر و برادریش با آفتاب پرتوییه.

*** 

 افسانه مجیدپور پشت سرش می ایستد و از آینه تماشایش می کند: عالیه.

دستی به یقه ی کت سیاه که خط های کرم رنگ شطرنجی اش کرده است، کشید و  

 راضی از تصویر خود در آینه سر تکان داد: همین خوبه. 

از  افسانه بود که به جای او پاسخ مثبت را به مرد فروشنده داد. متفکر چشم  

افسانه که مشغول صحبت با مرد بود گرفت و به خود زل زد. به نظر قد کشیده تر  

می آمد... اما نه آنقدر که از نظر رحمانی برای دخترش مناسب باشد. بی اختیار  

نیشخندی زد. به نظر مسخره می آمد. رحمانی ادعا می کرد برای دخترش نا  

 اشت.  مناسب است و دختر رابطه ی گرمی با جهانگیر د

 افسانه مجیدپور نزدیک شد: چیز دیگه ای هم نیاز هست؟

 به موهای مش شده اش خیره شد: نه!

 به سمت در خروجی که قدم برمی داشت، گفت: باید یه هدیه هم همراهم باشه. 

 سر زن تکانی خورد: چه جور هدیه ای مدنظرتون هست؟

ر برسه و نه ساده. شانه هایش را باال کشید: هر چیزی که نه خیلی رسمی به نظ

 چیزی که بیشتر باعث بشه امشب خاص تر به نظر برسم. 

با به فکر فرو رفتن افسانه، از کنار خلیل گذشت و روی صندلی عقب نشست.  

افسانه هم کنار خلیل روی صندلی کمک راننده جا گرفت. گوشی را از جیب بیرون  

ر برای پایان شب.  کشیده و به اس ام اس رسیده از نگار خیره شد و سوال نگا

افسانه به عقب برگشت: پیشنهادم یه سبد گل شیکه. نه خیلی رسمی و نه خیلی  

 نرمال... یه سبد گل ساده و مختلف. 
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به نظر بد نمی رسید. با این پیشنهاد موافقت کرد. تا زمانی که مجیدپور با سبد گل  

کرد و  از گل فروشی مورد نظرش بیرون بیاید، به اس ام اس نگار فکر می 

شکش برای کنار او بودن آخر شب را باالخره با پاسخ منفی پایان داد. مطمئنا  

کنار آفتاب پرتویی بودن و تالش برای بدست آوردن نمونه ای به این سادگی  

پایان نمی یافت. خلیل قبل از مجیدپور مقابل برج بزرگی توقف کرد. سبد گل را که  

یش بلند کرد و خیره شد به ساختمان  مجیدپور به سمتش گرفته بود، در دست ها

برج. نمای تمام شیشه ای آن مجذوب کننده و فوق العاده به نظر می رسید. چینش  

طبقات کوچک و بزرگ روی هم جلوه ای زیباتر از آن به نمایش گذاشته بود.  

 افسانه مجیدپور گفت: منزل آقای حریری پنت هاوس برجه. 

ی باال کشید و اجازه داد برق دکمه آستین  به راه افتاد. به عمد آستینش را کم

هایش را نگهبان ساختمان ببیند. همین هم شد و نگهبان خود را از اتاقک  

نگهبانی اش بیرون کشیده و خوش آمد گفت. با تکان سر نام احد حریری را به  

زبان آورد و نگاه مردد نگهبان را که به خود دید، نام خود را هم ضمیمه کرده و  

گذشت. نگهبان تا رسیدن به آسانسور راهنمایی اش کرد و حتی زحمت  از کنارش 

فشردن دکمه ی آسانسور را هم از او گرفت. سبد دسته گل را در دستش جا به جا  

کرده و گل های سفید و رزهای سفید و صورتی آن را از نظر گذراند. آسانسور  

اه پله ای دو  درست به روی سالنی بزرگ آفریده شده از مرمر گشوده شد که ر

سویه و کوچک را به نمایش گذاشته بود. با نگاهی به دیوارها که هیچ راهی  

ورودی نداشتند به سمت پله ها قدم برداشت و در همین زمان صدای باز شدن  

دربی توجهش را جلب کرد. دو پله باال رفت و همزمان احد حریری را دید که در  

جلوتر قدم برداشت و احد حریری   مقابل درب ورودی به استقبالش آمده است.

 دستی به سمتش دراز کرد: خوش اومدین.

 لبخندی به میمیک صورتش افزود: امیدوارم دیر نکرده باشم. 

 احد حریری از مقابل در فاصله گرفت و اجازه ی ورود داد: درست به موقع!
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دیوارهای سفید نقش خورده از گچبری های رنگی و معماری خاص رنگ سرمه  

الیی به کار رفته در دیوارها در این خانه هم نشانه هایی از معماری عربی  ای و ط

را به نمایش گذاشته بود. زنی با روپوش سفید و سیاه نزدیک شد. سبد گل را که  

 به طرفش می گرفت، گفت: معمار فوق العاده ای داشتین.  

و بهش  احد به عالمت مثبت سر تکان داد و با خنده افزود: می تونم سفارشتون 

 بکنم. 

فقط لبخندی زد. مطمئنا چنین کاری نیازمند سرمایه ای هنگفت می بود. معماری  

منزلی که در حال حاضر خانواده بازرگان در آن سکونت داشتند، در اوج جوانی  

اش برای جهانگیر بیش از میلیاردها تومان رقم خورد. بر همین اوصاف می  

و برابر تخمین بزند. نام و رسم  توانست معماری این خانه را چیزی حدود د

بازرگان با ارزش و ماندگار بود اما ثروتش به اندازه ی ثروتی که این روزها  

مقابل چشمانش قرار گرفته بود، چیزی به شمار نمی آمد. با راهنمایی های احد  

حریری مقابل پرده های طالیی روی مبلی که با گچبری های اندک دیوارها ست  

ا روی پای دیگرش کشید. احد حریری ترجیح داده بود به  شده بود نشست و پ

جای کت و شلوار طراحی پیراهن و شلوار رسمی را امتحان کند. روبرویش که  

 مینشست گفت: آفتاب دیر کرده...! االنا پیداش میشه. 

 به به... ببین کی اینجاست.  -

یدش داشت.  رحمانی که پا از سرویس بیرون گذاشته بود، او را کامال در مسیر د

از جا بلند شد و رحمانی حین فشردن دستش گفت: اینجا بودنت و بهت تبریک  

 میگم.

فقط لبخند زد. لبخندی که در ذهنش زهرخند بود اما مطمئنا رحمانی آن را یک  

 لبخند تشکرآمیز می پنداشت.  

رحمانی صدر مجلس را برای نشستن انتخاب کرده و احد حریری را خطاب قرار  

 داد: دیر نکردن؟ 
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قبل از به حرف آمدن احد حریری مهمانان جدید از راه می رسند. دو مرد و یک  

اهشان از دیدنش اظهار خوشحالی کرده و به جمع می پیوندند. سر جایش  زن همر

کمی جا به جا شده و مرد را از نظر میگذراند که احد حریری او را بهبود نظام  

اندیش معرفی کرده و مالکیت یکی از شرکت های نوین استارت آپی را به او  

لک یک شرکت  نسبت می دهد. بی اختیار او را تحسین می کند. به عنوان ما

استارت آپی بسیار موفق عمل کرده و پا گذاشتنش به میان تاجران قدرتمند را باید  

یک قدم بزرگ برایش شمرد. اما از زن و شوهری که پنج درصد از سهام را به  

طور مساوی در دست دارند و مدام در حال پچ پچ کردن هستند، چندان خوشش  

 نیامده است.  

یادی برای آمدنش می کشد، از راه می رسد. آفتاب  باالخره کسی که انتظار ز

 پرتویی درست کنار او را برای نشستن انتخاب می کند.  

لبخندی به رویش می زند و آفتاب با این کار کمی خود را جلوتر می کشد: کم  

 پیدایی... 

یک تای ابرویش را باال می کشد که آفتاب ادامه می دهد: دستور این نیست که  

 ر باشی تا اینکه دورتر از من باشی؟ باید نزدیک ت

لبخندی می زند و خیره می شود به چشم های آفتاب پرتویی... برای اولین بار در  

 قرینیه چشم هایش زل می زند: وقتی دورتر هستم زاویه دید بهتری دارم. 

 که اینطور.   -

نقدر  این کلمه را چنان با غیظ به زبان آورد که باعث خنده اش شد. پرسید: چرا ای

 عصبانی؟ 

سرش را به زیر انداخته و با گوشه ی دامن خوش دوخت قرمز و سرمه ای اش  

 مشغول شد. لبخندی روی لب رانده و خود را جلوتر کشید: خانم پرتویی... 

 آفتاب سر برداشت و کمیل پرسید: حالت خوب نیست؟ می خوای بریم؟ 
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 ساند.  احد حریری بود که آخرین قرارداد را به امضای اعضا می ر

 نگاه آفتاب باال آمده و گفت: باید قرارداد و امضا کنیم. 

سنگینی نگاه رحمانی باعث شد باالخره به او نگاه کند. رحمانی نگاه چپ چپش  

را نثارش کرده و چشم گرفت. می توانست منظور رحمانی را خیلی خوب درک  

 کند. خیلی بهتر از آنچه رحمانی می پنداشت.  

ه رحمانی، نگاهش را به قرارداد دوخت. منشی احد حریری که  با رسیدن قرارداد ب

دختر جوانی بود، قرارداد امضا شده را به طرفش آورد. دست باال برد و بدون ذره  

 ای نگاه به سمت آفتاب گرفتش...  

 آفتاب متعجب نگاهش کرد. با نیشخندی گفت: عشق مقدم تره نه؟ 

خنده ای در صورتش داد. قرارداد را   اخم افتاده در پیشانی آفتاب، جای خود را به

 گرفت و حین امضا زدنش آرام گفت: چرا داره برات چشم و ابرو میاد؟ 

 نیشخندی زد و صادقانه گفت: فکر می کنه بین ما خبریه. 

منتظر خشم است. شاید هم خنده اما نگاه پر از تفکر آفتاب پرتویی که روانه اش  

امضای خوش فرم همیشگی آفتاب  شد، سر جایش جا به جا شد و سیخ نشست. 

پرتویی روی برگه نشست و دفترچه چرم به طرفش گرفته شد. دستش را که دراز  

می کرد، لبخند و نگاه عمیق آفتاب را هم در ضمیمه اش دید. امضایش را به  

سرعت می زند و اجازه می دهد منشی احد حریری دفترچه را بگیرد و دور شود.  

ریری پای قرارداد می زند، صدای آفتاب بلند می شود:  با آخرین امضایی که احد ح

 من یکم حالم خوش نیست، قطعا در جریان جلسه خواهم بود. با اجازتون... 

بلند که می شود، نگاهش را باال می دهد تا بهتر بتواند آفتاب را تماشا کند که  

 صدای آفتاب همچون شکی با ولتاژ باال در تنش تزریق می شود: شما نمیاین؟ 

ابروهایش را باال می کشد و آفتاب چشم و ابرو می آید. نگاهی به جمع انداخته و  

 چشم های منتظر را به سوی خود میبیند.  
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 نمیای؟   -

صدایی که بدون حرکت فک آفتاب و فقط از پشت دندان های قفل شده اش به  

سختی به گوشش رسیده است، مجبورش می کند به سختی لبخندی به جمع تحویل  

. لبخندی که می آید و جمع می شود. در کمتر از چند صدم ثانیه و خیره به  دهد

صورت رحمانی که با اخم شدیدی تماشایش می کند، جواب می دهد: بله... منم  

 باید برم.  

برخاست. احد حریری و مابقی جمع هم به احترامشان. آفتاب پرتویی خیلی  

چیز را سریع خاتمه دهد،  صمیمی از احد حریری تشکر کرد. سعی می کرد همه 

به دنبال آفتاب تشکری از حریری کرده و دست رحمانی را چنان سریع فشرده و  

 رها کرد که خود در شک باقی ماند که این کار را انجام داده است یا نه. 

آفتاب پرتویی قبل از او پا به آسانسور گذاشت. کنارش که در آسانسور ایستاد،  

د بسته شوند و به محض رسیدن دو صفحه ی آهنی  چشم دوخت به درهایی که بای

 به هم به سمتش چرخید: هدفت چیه؟ 

خنده ی آفتاب تنها پاسخی بود که تا رسیدن شان به جلوی ساختمان دریافت کرد.  

 آفتاب گوشی اش را بیرون کشید: رانندم اینجا نیست باید خبرش کنم. 

 با غیظ غرید: نیازی نیست.  

د ثانیه چراغ های اتومبیل پارک شده در آن سوی  شماره گرفت و کمتر از چن

خیابان روشن شد و کمری سیاه رنگ مقابل پایشان توقف کرد. در ماشین را که  

 به روی آفتاب باز می کرد، پرسید: نمی خوای چیزی بگی؟ 

آفتاب پرتویی سوار شد. خلیل در سمت دیگر ماشین را برایش باز کرد. کنار  

می نشست، نگاه آفتاب پرتویی را به ساعتش دید:  آفتاب روی صندلی عقب که 

 شام بخوریم؟ 
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عالقه ی وافری به مخالفت داشت. می توانست به طور قطع مخالفتش را اعالم  

کند. مهمانی که برای حضور در آن بسیار هدفمند جلو آمده بود را آفتاب پرتویی  

نتها پایین  به گند کشیده بود. سرش را به سمت بیرون چرخاند و شیشه را تا ا

کشید. دستش را که تکیه گاهی برای سرش می کرد، دندان روی هم سایید و  

ناگهان فکری از ذهنش گذشت. این شام... بدون آنکه سر بردارد، صدایش را باال  

 برد: می خوایم شام بخوریم آقا خلیل! 

تا رسیدن شان به مقصد، سکوت کرد و ترجیح داد چیزی هم از آفتاب نشنود.  

یاده شدن که به سمتش چرخید او را سخت مشغول مطالعه از گوشی اش  برای پ

دید. بی اختیار سرکی در گوشی اش کشید و با متن سنگینی که به زبان ناآشنایی  

 نوشته شده بود، سر عقب برد: پیاده نمیشی؟

 روسی ِ.   -

 دست به دستگیره چرخید: چی؟ 

آورد: تحلیل بازار ماه گذشته   خلیل پیاده شد. آفتاب پرتویی گوشی اش را کمی باال 

 روسیه ست.

گوشی را به طرفش گرفت. نگاه دقیقش را به گوشی آفتاب پرتویی دوخت و  

 پرسشگر سر برداشت: چرا داری این کار و میکنی؟ 

 گفتی میخوای جزوی از ما باشی.   -

چشم نازک کرد و منتظر ماند. آفتاب پرتویی ادامه داد: من بیشتر از رحمانی می  

 تونم کمکت کنم. 

در به رویش باز می شد که دست باال برد و به خلیل اشاره زد تنهایشان بگذارد.  

با دور شدن خلیل و قدم رو رفتنش کنار ماشین، به چشم های آفتاب پرتویی خیره  

 شد: چرا؟ 

 آفتاب با جدیت گفت: من یه تاجرم هر جا که به نفعم باشه اون طرفی ام.  
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 ه؟از من بهت چی میرس   -

 اونقدری میرسه که بخوام کمکت کنم بیای باال.    -

نگاهش را رفت و بازگشتی به گوشی داد و باز هم خیره در چشم های آفتاب  

 پرسید: چی میخوای در برابرش؟ 

آفتاب با آرامش گفت: چیزی که می خوام چندان ارزشی نداره. شاید هم تو نظر  

زشه که خیلی راحت برای رسیدن  شما داشته باشه اما تو دنیای ما یه چیز بی ار

 به خواسته ها قربانی میشه.

 سکوت کرد. 

آفتاب ادامه داد: کمکت می کنم خیلی باالتر از اونی که رحمانی بهت قول داده باال  

 بیای. تا االن باید فهمیده باشی جایگاه من و رحمانی کجاست. 

خیلی خوب می   در تاریکی هم می توانست برق چشم هایش را ببیند. می دانست... 

دانست. می دانست رحمانی بزرگ و مهم در برابر آفتاب پرتویی یا احد حریری  

یک مهره متوسط به نظر می رسد. رحمانی می توانست فیل یا اسب باشد شاید هم 

یک قلعه و آفتاب پرتویی وزیر بود. وزیری که می توانست به تمام نقاط با بی  

نظر دارد تصاحب. نفسی که به ریه هایش  پروایی لشکر کشی کند و هر آنچه در 

 فرستاده بود را فوت کرد: می خوای رحمانی و برات نابود کنم؟ 

 خندید: قطعا نه. من قاتل نیستم. 

 پس چی می تونه تو رو به این کار تشویق کنه.   -

 نابودی رحمانی.   -

 چینی به پیشانی انداخت: فکر می کردم یادآوری کردی یه قاتل نیستی. 

قاتل نیستم اما نابودی پدرم بزرگترین خواسته ی منه. نابود کردن هر  من   -

 چیزی که اون می خواد. 
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 می خوای راپورت پدرت و بدم؟ یا تو زندگی شخصیش دخالت کنم؟   -

آفتاب با اطمینان گفت: شرکت صادرات وارداتت و گسترش میدم. شرکت بازرگان  

که تو صنعت دارو بخوای  و به کل اروپا و آسیا می کشونم. روی هر چیزی 

 سرمایه گذاری میکنم.

همه چیز وسوسه انگیز به نظر می رسد. بیشتر از آنکه انتظارش را داشت اما  

 عقلش پیشی گرفت و پرسید: چی میخوای؟ 

 با من ازدواج کن.   -

 گوش هایش تیز شد.  

در چشم هایش به دنبال درصدی شوخی گشت. شاید کمی از جدیت نگاهش کم  

 اما... شود 

 در ماشین را که باز کرد، گفت: در موردش فکر کن و بهم جواب بده. 

ناباورانه به جای خالی آفتاب خیره شد. گویا واقعا سر این موضوع جدی بود.  

شوخی نداشت... با باز شدن در ماشین، چرخید. نگاهی کوتاه به خلیل انداخته و  

. دستش را روی چرم صندلی  آفتاب پرتویی را در برابر رستوران منتظر خود دید

ماشین گذاشته و برای پیاده شدن تردید کرد. نمی توانست تمام آنچه در کمتر از  

چند دقیقه پیش شنیده بود را تحلیل کند. به خود جرات پیاده شدن داد. همراه  

آفتاب پا به رستورانی که سکوتش می توانست آرامش را به وجود آدمی تزریق  

دست میزی را نشان داد و سر تا پای آفتاب را از نظر  کند گذاشت. آفتاب با  

گذراند. زیبایی فوق العاده نداشت اما در برابر هوشش... در برابر ذکاوتش...  

 قدرتش...  

روبروی آفتاب نشست. زیبایی چه اهمیتی نداشت؟ آفتاب پرتویی بود و همین اسم  

شت ابروهایش بهم  برای تمام مردان دنیا می توانست جذاب باشد. چه اهمیتی دا

نزدیک بودند و چشم هایش درشت... چه اهمیتی داشت صورتش کشیده بود و  
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تمام آرایش روی صورتش سعی داشته این حالت را از بین ببرد. مهم این بود او  

فوق العاده جذاب بود و این جذابیت مانعی برای نداشتن زیبایی فوق العاده نبود.  

جذاب... نگاهش را کمی عقب کشید. اندامش فوق  او زیبا بود ولی بیش از زیبایی 

العاده به نظر می رسید. به عنوان یک مرد تمام چیزی که می توانست از یک زن  

بخواهد را در اندامش داشت. باسن های بزرگ و برجسته، سینه های درشت که  

گویا خیاطش هم این موضوع را به خوبی درک کرده و از تمام هنرش برای  

دادن آن ها استفاده می کرد. نگاه تیزش را باز هم به چشم های آفتاب  زیباتر جلوه 

داد. تمام این تفاسیر را کنار هم که می چید، یک سوال در ذهنش خط می انداخت.  

 یک سوال بزرگ و همان را هم با رسیدن گارسون به زبان آورد: چرا من؟ 

ام مدت چشم بدوزد بی توجه به سوالش آسوده منو را ورق زد  و اجازه داد او تم

به همین برگ خوردن منو... باالخره سر برداشت. با حوصله سفارش داد و منو  

را به سمت گارسون گرفت. گارسون که منتظر به سمتش چرخید، نگاهی 

سرسری به منو انداخت و اولین غذایی که به چشمش خورد را بدون مخلفات  

ه و دست هایش را از آرنج  سفارش داد. با دور شدن گارسون، خود را جلو کشید

به میز تکیه زده و مقابل دهانش در هم قفل کرد. آفتاب پرتویی با جدیت سری کج  

 کرد: گفتی میخوای پیشرفت کنی. 

خندید. اما خنده اش از روی حرص و تمسخر بود. حس کودکی را داشت که به  

ی  تمسخرش کشیده اند. با حرص سر برداشت: و تو بخاطر دوستی خاله خرسه م

 خوای به من کمک کنی که پیشرفت کنم؟ 

 آفتاب دقیق شد: دوستی چی؟ 

یک تای ابرویش را باال برد و ذهنش زنگ زد که او در ایران بزرگ نشده است و  

قطعا چیزهایی را به این عنوان و به این غلظت درک نمی کند. از بین دندان های  

 قفل شده اش غرید: تو چه سودی می بری این وسط؟  

 روی لبهای آفتاب نشست. لبخندی
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پوزخندی زد: می خوای باور کنم تو سودی نمی خوای و فقط بخاطر کمک به من  

 چنین پیشنهادی میدی؟ 

 گفتی رحمانی بهت گفته دور و بر من نپلکی. حواست به رابطه ات با من باشه.   -

دستش هایش را از حرص بیشتر بهم فشرد: بخاطر لجبازی با حرف پدرت می  

 من ازدواج کنی؟ خوای با 

آفتاب تکیه اش را از صندلی اش گرفته و همچون او، خود را جلو کشیده و خیره  

شد به چشم هایش: تقریبا... اون میخواد برنده ی این بازی باشه و قطعا منم دلم 

 نمیخواد ببازم. 

 با تمسخر گفت: برای همین داری روی یه چیزی مثل ازدواج ریسک میکنی؟ 

دواج چیز مهمی نیست... یعنی نه به اون اندازه که شما بهش  تو دنیای ما از  -

اعتقاد دارین و باور. تو دنیای ما ازدواج یه وسیله هست برای رسیدن به چیزی  

 که میخوای و من چیزی رو میخوام که می تونم با ازدواج با تو بدست بیارم. 

 برات مهم نیست ممکنه بعدش پشیمون بشی؟   -

چی؟ چیزی که من میخوام به این سادگی محقق نمیشه و   آفتاب نیشخندی زد: از

زمان می بره. شایدم تو پشیمون بشی و بعدش بخوای بزنی زیر همه چیز...  

انتخاب با خودته. می تونی همینطوری ادامه بدی و غالم حلقه به گوش رحمانی  

باشی و منتظر بمونی اون بهت کمک کنه تا پله های ترقی رو یکی یکی طی کنی  

اینکه میتونی کنار من باشی و بزاری اسم و رسم بازرگان و ارغوان بزرگ   یا

 بشه.  

 هنوز نمی فهمم چی به سودته.   -

آفتاب شانه هایش را باال کشید: من ازت استفاده می کنم تا بازی مقابل پدرم و  

ببرم و برای همیشه حذفش کنم و تو هم به جاش از من استفاده میکنی تا پا به  

ت بزاری. من می تونم کمکت کنم شرکت ارغوان فقط به زعفرانش  دنیای قدر
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تکیه نکنه و توی هر چیزی قدرت داشته باشه. می تونم بهت کمک کنم دنیا رو  

 بگیری تو مشتت اما... به جاش باید کمکم کنی رحمانی رو زمین بزنم. 

 نمی ترسی برم اینا رو بهش بگم؟   -

ذاها را روی میز بچیند. با دور شدن آفتاب عقب کشید و اجازه داد گارسون غ

 گارسون، چنگال را که برمی داشت، گفت: برو بگو... 

ناباورانه نگاهش کرد. آفتاب اما با بیخیالی مشغول شده بود. به اجبار چنگال را  

به دست گرفت و در کبابی که حتی نمی دانست چطور و بر چه اصولی سفارش  

مک به برش زدنش بلند می کرد، فکر کرد  داده است فرو کرد. چاقو را که برای ک

 مگر ازدواج به همین سادگی است؟ 

 چنگال و کارد را با خشم رها کرد و سر برداشت: می دونی ازدواج یعنی چی؟ 

سر آفتاب تکون خورد و با بیخیالی پرسید: به کدوم معنیش باید بگم؟ به زبون  

 آدم بزرگا یا بچه ها؟ 

ر برداشت. با آرامش لقمه ی توی دهانش را  اخم هایش عمیق تر شد و آفتاب س

جوید و فرو داد و با دستمالی که کنار دستش قرار داشت لب هایش را پاک کرد:  

به زبون بچه ها یه به اصطالح جووونا و شاید نود درصد از مردم دنیا ازدواج  

یعنی عشق ... یعنی یه رابطه ی محکم که باید با تمام وجودت بهش پابند باشی.  

ی یه رابطه که باید در همه چیزش با هم شریک باشید. یعنی به قول معروف  یعن

 اگه دوست داشتنی وسط نباشه معنایی هم نداره.  

 سری تکان داد و آفتاب ادامه داد: اما... 

مکثی کرد. جرعه ای آب نوشید و باالخره بعد از وقت تلف کردن بسیار گفت:  

هست... حاال ممکنه برای فرار از تنهاییشون  ازدواج برای آدم بزرگا یه معامله 

 باشه برای رهایی از مشکالتشون باشه یا هر چیزی. و برای دنیای ما... 
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سه کلمه ی پایانی را با جدیت و دقت ادا کرد و ادامه داد: ازدواج خیلی می تونه  

خطرناک تر باشه. ما می تونیم با کسی که ازش متنفریم هم ازدواج کنیم و باهاش  

ر یه سقف زندگی کنیم. ما می تونیم بخاطر رسیدن به هدف هامون ازدواج کنیم  زی

 بچه داشته باشیم و از اونا برای اهدافمون استفاده کنیم. 

 پرسید: اگه یه روز عاشق بشی چی؟ 

 این بار آفتاب پرتویی دست از غذا کشیده و به صندلی اش تکیه زد: خب که چی؟ 

انداخت: یعنی برات مهم نیست با وجود شوهر داشتن عاشق  ابروهایش را باال  

 یکی دیگه بشی؟ 

خب که چی؟ مگه عشق جرمه... هر چند من اعتقادی بهش ندارم اما فرقی تو     -

صورت مسئله نمی کنه. خیلی از عشق ها پایانی نداشتن. قرار نیست عشق ما هم  

 پایانی داشته باشه.  

فت: فکر کن... تصمیم با توئه. هر تصمیمی  آفتاب دست به سمت چنگال که برد، گ

 بگیری من مشکلی ندارم. 

این جمله اش را آخر شب، قبل از پیاده شدنش از ماشین، در مقابل برجی که  

آدرس داده بود؛ نقض کرد و با خنده ای گفت: اما پاسخ منفیت برابر خواهد بود با 

 به تو هم نخوره. دشمنی با من و نمی تونم قول بدم بعدش ترکش های رحمانی 

 چشمکی حواله اش کرد و ادامه داد: عشقم.

با خنده ی بلندی فضای ماشین را خالی کرد و به سمت ساختمان رفت. به قدم  

 های محکم آفتاب پرتویی که در روشنایی برج محو شد، خیره شد.

*8* 

کنار در پشت کتابخانه ایستاد و به صدای داخل اتاق گوش سپرد. سوسن بود که  

جدیت می خواند: کجایی ای جووونی... رفیق نیمه راهم. کجاییی ای جووونی...  با 
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ببینی اشک و آهم. تو رفتی و آرزوهام تو دشت سینه مرده... پیری چراغ عشق و  

 به خاموشی سپرده.  

نفس عمیقی کشیده و پا به پا شد. می خواست یک دستی بزند. می خواست هم  

و هم پیشنهاد آفتاب را... چندان هم مطمئن  تکلیف خواهر داشتنش را مشخص کند 

نبود اما می خواست کار را یک طرفه کند. هنوز هم از طرف آفتاب پرتویی چندان  

مطمئن نبود. حس می کرد بازیچه شده است. حس می کرد این آفتاب است که در  

مورد حدسش چیزی فهمیده و با این پیشنهاد می خواهد ماجرا را به نفع خود  

و ذهنش را از آنچه به آن می اندیشید دور. بی تفاوت به صدای سوسن،   برگرداند

دست باال برد و چند ضربه به در زد. چند ثانیه طول کشید تا صدای جهانگیر در  

 گوشش نشست: بیا تو. 

در را باز کرده و پا به اتاق گذاشت. جهانگیر که همراه با صدای خش دار  

اشاره ای به مبل روبرویش کرد. قدمی جلو  سوسن، تنش را تاب می داد، با لبخند 

رفت و صدای سوسن این بار بلندتر در گوشش نشست: جوونی جووونی چقدر  

 نامهربونی... نمی مونه ازت نام و نشونی. 

با محو شدن صدای خواننده در ریتم آهنگ، جهانگیر دست پیش برد و حین  

 فشردن دکمه ریموت، گفت: تا چشم به هم بزنی رفته.  

 تکان داد و جهانگیر سر برداشت: چه خبرا؟  سری

به چشم های جهانگیر زل زد. می خواست صحت هر چیزی را همین امشب کشف  

کند. قطعا جهانگیر را آنقدر می شناخت که بتواند از تغییر حاالتش همه چیز را  

کشف کند. لبهایش را بهم فشرد و جهانگیر موشکافانه تر براندازش کرد. خود را  

کشید و بیشتر که در مبل فرو می رفت تا بهتر بتواند، جهانگیر را زیر   کمی عقب

 نظر بگیرد گفت: می خوام با آفتاب پرتویی ازدواج کنم. 
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گوشهایش را برای شنیدن فریاد جهانگیر آماده کرد. اما لبخندی بود که در کمال  

هم  تعجب روی لبهای جهانگیر نشست. با هیجان خود را جلوتر کشیده و دست به 

 کوفت: این بهترین خبریه که دارم می شنوم.

متعجب ابروهایش را باال کشید. اما جهانگیر گویا در دنیای دیگری سیر می کرد.  

از جا بلند شد و به سمت در رفت و در کمتر از چند ثانیه صدایش را باال برد:  

 زهرا خانم... زهرا خانم بیا. 

 ت و بلند کردی. صدای زهرا هم بلند شد: خیره... چی شده صدا

جهانگیر اجازه داد از کنار در بگذرد. با دیدن مادرش، از جا بلند شد و جهانگیر  

 به محض بستن در گفت: تدارک ببین زهرا خانم عروسی پسرته.

گل از گل زهرا شکفت و با هیجان گفت: میرم ترتیبش و بدم. خودم بهترین  

 خره سارا میشه عرو... عروسی و می گیرم. با ناهید حرف می زنم... پس باال

 جهانگیر در میان کالمش پرید: نه سارا نه...  

حس کرد بینی اش می خارد. همزمان با باز شدن دهانش برای عطسه، صدای  

 جهانگیر در گوشش پیچید: عروس بهتر از سارا... خیلی سر تر از سارا. 

 صدای عطسه اش گویا بهانه ای بود برای زهرا که بپرسد: چی؟ سارا نه؟ 

دستش را مقابل بینی اش کشید. منتظر بود جهانگیر برای ازدواج با دخترش  

خشمگین شود اما... یعنی باید به این موضوع اطمینان می کرد که آفتاب پرتویی  

خواهرش نیست؟ لب هایش برای خنده ی اندکی از هم جدا می شد که پشیمان سر  

دسته ی مبل زد و زهرا   برداشت. یعنی تمام این مدت اشتباه می کرد؟ چنگی به

 نالید: خاک به سرم.  

اما خوشحالی جهانگیر پایانی نداشت: باید سور بدیم باید بهترین عروسی شهر و  

 بگیریم براشون. باید یه عروسی بگیرم که دهن همه باز بمونه. 
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ناخن هایش را بیشتر در چرم کاناپه فرو برد. جهانگیر گویا عالقه ی بسیاری به  

 آفتاب داشت.  

 زهرا بود که فریاد کشید: بابات چی میگه کمیل؟ 

روی کاناپه جا به جا شد. همه چیز فرق داشت با آنچه در ذهنش می پروارند.  

سری چرخاند و به چهره ی درمانده ی زهرا نگاهی انداخت. حتی در مورد  

پیشنهاد آفتاب چندان مطمئن نبود. آنقدر به این موضوع و مخالفت جهانگیر  

شت که به این سوی قضیه فکر نکرده بود. از جا بلند شد. به سمت در  اطمینان دا

 که قدم برمی داشت گفت: فعال دست نگه دارین خودم خبر میدم. 

همزمان با خروجش از اتاق، صدای فریاد زهرا در گوشش پیچید. پوزخندی روی  

خروجی  لب هایش نشست. به جای طی کردن مسیر پله ها، راهش را به سمت در 

حیاط کج کرد و از پله ها پایین رفت و مسیرش را به سمت آالچیق کج کرد. با  

دیدن چراغ روشنش و فضای خلوت دست هایش را در جیبش هدایت کرده و  

نزدیک شد. دخترک با دیدنش سر برداشت و کمی جا به جا شد. قدم به آالچیق  

 م؟ گذاشته و با نگاه کوتاهی به کتابش گفت: مزاحم که نیست

 دخترک لبخندی زد: اگه من مزاحمم می تونم برم.  

بی تفاوت روی صندلی چوبی نشست و پا روی پای دیگرش انداخت. دخترک  

 پرسید: مشکلی پیش اومده؟

نیشخندی زد و با حرص از بین دندان های قفل شده اش گفت: تا حاال شده بخوای  

 یه دستی بزنی ولی یه دستی بخوری؟ 

 : چی؟ دخترک با گیجی پرسید

 دستی به صورتش کشید و با تلخی گفت: هیچی...  

 زیر لب ادامه داد: خودمم نفهمیدم چی گفتم.

 وقتی اذیتت می کنه چرا انجامش میدی؟   -
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نگاهش را به دخترک دوخت. شاید حماقت؟ شاید زیاده خواهی؟ شاید هم... مکثی  

ست داشته  کرد و پرسید: به نظرت یه مرد چطور می تونه یه دختر جوون و دو

 باشه؟

دخترک ابروهایش را باال فرستاد. نگاهش را که از چشم های دخترک، می دزدید.  

 او گفت: شاید عشق...

 سری به طرفین تکون داد: نه. مطمئنا چیزی به غیر از عشق. 

می دانست و مطمئن بود جهانگیر به جز زهرا هیچکس را این چنین دوست  

 نداشته و نخواهد داشت.  

 داشتن؟ ستایش؟  حس دوست   -

 متعجب نگاهش را باال آورد و پرسشگرانه نگاهش کرد.  

شانه های الهه باال رفت: می تونی مثال یه نفر و ستایش کنی. این حس به نظرم  

 خیلی قوی تر از عشقه.  

الهه نگاهش را گرفت و به جایی در نقطه ای دور دوخت: بعضی وقتا بعضیا  

هستن که حتی از نزدیک شدن بهشون هم  اونقدر مقابل چشمات بزرگ و خاص 

واهمه داری فقط ترجیح میدی ستایششون کنی. اونقدر دوست داشتنی و خاص  

 هستن که دوست داری هر لحظه بیشتر و بیشتر دوستشون داشته باشی. 

نیم رخ دخترک را زیر نظر گرفته بود. گوش می داد و سعی داشت گفته هایش را  

 نین حسی را تجربه نکرده است.  تحلیل کند. مطمئن بود هرگز چ

 دخترک با نفس عمیقی به سمتش برگشت: می تونه اینطوری باشه؟

بی اختیار سر تکان داد. چندان اطمینانی نداشت اما همین کارش گویا مهر تاییدی  

بود بر هر چیز. تلفنش زنگ خورد. دست به جیب برد و لبخندی به نام نگار روی 

ت، با اشاره به کتاب مقابل دخترک گفت: ممنون.  گوشی زد. از جا که برمی خاس

 موفق باشی. 
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قدم برداشت و از آنجا دور شد. نگار دعوتش می کرد به خانه اش. دعوتش می  

کرد برای فیلم دیدن و خوب می دانست فیلم دیدن تنها بهانه ای ست تا به شبی  

کمی ذهنش  فوق العاده در کنار نگار بدل شود و چقدر دوست داشت در کنار نگار 

را خالی از خوشحالی جهانگیر... پیشنهاد ازدواج آفتاب پرتویی و اخم های زهرا  

 و خشم رحمانی کند.  

نگار موهای بلوندش را با پیراهن کوتاه گل دار آبی ست کرده بود. به برق باالتنه  

 ی لباسش خیره شد و گفت: مطمئنی فقط یه فیلم دیدنه؟ 

داخل خانه که هدایت می شد، صدایش هم در   بازویش توسط نگار کشیده شد و به

 گوشش پیچید: نه که خیلی بدت میاد. 

کتش را از تن کند و دست های نگار که برای گرفتنش باال آمد، جنبید و بازوهای  

نگار را اسیر کرده و به سمت خود کشید. لب هایش را که برای بوسیدن گردنش  

 ت: آبی بهت میاد...  پیش می برد، کت را روی کاناپه رها کرده و گف

خنده ی ریز نگار زیر گوشش صدا داد. دست هایش را باال برد و به زیپ  

 پیراهنش که می رساند، سنگینی دست نگار مانع شد.

با اخم کمی سرش را عقب کشید. نگاه نگار اما خندان به چشم هایش دوخته شده  

 بود: بیا اول فیلم ببینیم. 

داشت. ترجیح می داد ذهنش را در حال حاضر  مطمئنا عالقه ای به فیلم دیدن ن

روی چیز دیگری متمرکز کند تا بتواند اتفاقات دو روز گذشته را تحلیل کند. اما  

نگار دستش را به سمت کاناپه کشید. کتش را گرفت و دور شد. نگاهش را به  

دامن کوتاه و چین خرده ی پفی پیراهن آبی اش دوخت که با هر قدم زیر نور تاب  

ورد و حرکت می کرد. لب پایینش را به آرامی بین دندان هایش فرستاده و  می خ

نگاهش را پایین کشید. به ران های سفید نگار که در هم می لولیدند و بیش از  

همیشه وسوسه اش می کردند. با ورود نگار به اتاق، آب دهانش را به سختی  

خوراکی های  فرو داد و چشم چرخاند. روی میز عسلی مقابلش پر بود از  
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رنگارنگ و نفسش را با حرص بیرون فرستاد. ترجیح می داد به جای این کار به  

سراغ اصل قضیه برود. شام نخورده بود. نه بعد از واکنشی که از جهانگیر دیده  

بود. با این حساب می توانست مطمئن باشد که آفتاب خواهرش نیست. می دانست 

ولش پا نمی گذارد. پس مخالفت  جهانگیر در هر حالتی که باشد روی اص 

 رحمانی... 

نگار دست روی چشم هایش گذاشت و گفت: تو چه فکری هستی که حتی متوجه  

 اومدنم نشدی؟ 

سر برداشت. سرش را که به دست نگار نزدیکتر می کرد و سعی داشت بیشتر  

حس نگار را در وجودش لمس کند... نفس عمیقی کشید و نگار روی شانه هایش  

 اذیتت می کنه؟  خم شد: چی 

لبخند کمرنگی روی لب نشاند و سرش را روی پشتی صندلی تا می توانست عقب  

 کشید. نگار خم شد و در چشم هایش زل زد: چی شده؟

 نفسش را سنگین رها کرد: چرا دوسم داری؟ 

 اخم های شیرین نگار در هم رفت: کی گفته دوست دارم؟ 

به چشم های آبی اش خیره شد و سرش را عقب کشید. دست نگار دو طرف  

 صورتش نشست: من ازت متنفرم.  

 لبهایش به خنده باز شد. 

 نگار لب ورچید: خیلی از خود متشکر نیستی؟ چرا باید دوست داشته باشم؟ 

دست هایش را بلند کرد و روی دست های نگار گذاشت: ازدواج برات چه معنی  

 داره؟

 های نگار باال رفت: ازدواج؟   شانه

 باور داری با کسی ازدواج کنی که عاشقشی؟   -
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نگار شانه ای باال کشید و کاناپه را دور زد. کنارش که می نشست و برای  

برداشتن ریموت خم می شد، گفت: فکر می کنم اینکه بتونی با کسی ازدواج کنی  

 که عاشقشی تو دنیای ما یه چیز غیر ممکنه.  

 رداند و خیره به صورتش پرسید: اینطور نیست؟ سر برگ

 نفس عمیقی کشید: واقعا اینطور فکر می کنی؟ 

نگار که صحنه های ابتدای فیلم را رد می کرد، گفت: اگه غیر از این بود چهار  

سال پیش باهات سر قرار ازدواج نمی اومدم. یادت نیست؟ مجبورم کردن تمام  

 تمام لهم کنی. مدت بشینم روبروت و تو با بیخیالی 

سرش را برگرداند و نگاهش را به صورت نگار دوخت. نگار به طرفش برگشت  

 و گفت: حس عذاب وجدان داری؟ 

 خیلی بده اگه بگم نه؟   -

مشتی روی بازویش فرود آمد. دست نگار را در دست گرفت و زورش را به رخ  

 او کشید: حالم خوب نیست نگار بیا این فیلم و بیخیال شو. 

ود را به سمتش کشید. ریموت را پرت کرد و به طرفش که خم می شد و  نگار خ

سر روی سینه اش می گذاشت، گفت: می دونم خوب نیستی... ولی هیچوقت به  

 من نمیگی چی شده. 

سرش را خم کرد و روی شانه ی نگار گذاشت. پولک های کار شده ی روی  

ای تکان دادن خود  لباسش، پوست گوشش را آزرده کرده بود اما هیچ توانی بر 

 نداشت. نگار پرسید: مشکل کاریه؟ 

 چشم هایش را بست و بیشتر خود را به سمت آغوش نگار خم کرد: بخوابم؟ 

دست نگار بود که پایین کشیدش و به سمت ران پایش هلش داد: بیا سرت و بزار  

 اینجا رو پام بخواب. 
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م هایش را که  خود را به دست های نگار سپرد و سر به روی پایش گذاشت. چش

 می بست زمزمه کرد: می تونم تا آخر عمر همین جا بخوابم؟ 

 صدای نگار توی گوش هایش زنگ زد: همیشه همین جا بخواب. 

*** 

دست هایش را در جیب شلوارش فرو برده و تکیه به دیوار آسانسور ایستاد.  

یش  نفس عمیقی کشید و نگاهی به خود در آینه آسانسور انداخت. به نظر چشم ها

خسته می آمد. بیشتر از ده ساعت در آغوش نگار به خواب رفته بود و همین  

خواب زیاد خستگی وجودش را چند برابر می کرد. نگار سعی کرده بود خستگی  

را با کمپرس یخ از صورتش دور کند اما هنوز هم حس می کرد می تواند به  

و قوسی به تنش    همان جا برگردد و بخوابد. بدون ذره ای درگیری فکر... کش

داده و از آسانسور خارج شد. منشی جوان با دیدنش، برخاست و با احترام تا در  

 اتاق مدیریت همراهی اش کرد.  

منوچهر با دیدنش برخاست و رویش را بوسید. اخمی کرد... چندان عالقه ای به  

این شدت از نزدیکی نداشت. دست فشردن را بیشترین حد احترام و نزدیکی می  

ست. سعی کرد بوی دوست نداشتنی عطر منوچهر را از خود دور کند و به  دان

همین دلیل دورترین مبل به میز منوچهر را برای نشستن انتخاب کرد و در برابر  

 تعارف منوچهر گفت: دیشب زیاد خوابیدم میخوام یکم هوا بخورم.  

ا درک  عدم پافشاری منوچهر، خیالش را آسوده کرد. منوچهر هم گویا اوضاع ر

کرد و همان پشت میز مدیریتش را برای نشستن انتخاب کرد و پرسید: وقتی  

تماس گرفتی تعجب کردم. چیزی بود می اومدی خونه... به ناهید می گفتم ترتیب  

 شامی ناها... 

 میان کالم منوچهر پرید: می خواستم خصوصی صحبت کنیم. 

 ابروهای منوچهر باال رفت و گفت: خیره انشاا...  
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قبل از آنکه لب بگشاید، منوچهر ادامه داد: باید دید چی پیش بیاد... بگو ببینم  

 عمو جان چی شده که خواستی دوتایی خصوصی حرف بزنیم؟ خبریه؟ 

چینی به پیشانی اش افتاد. خبر؟ چه خبری مثال؟ قطعا خبر خاصی نبود اما نمی  

ک کند. کمی جا به  توانست این حجم از تمایل شنیدن منوچهر برای جمالتش را در 

 جا شده و دست هایش را در هم گره زد: راستش... 

راحت باش کمیل جان. هر چی میخوای بگو... تو از گوشت و خون خودمی   -

 عمو جون من که بد تو رو نمیخوام رو حرف تو حرف نمیارم. 

از بازی انگشتانش باز ماند و مات زل زد به چشم های منوچهر... سرش به شانه  

نزدیک تر شد و چشم هایش باریک تر... منوچهر منتظر شنیدن چه خبری  اش 

بود؟ خبری... ذهنش هشدار داد و گوش هایش کم کم رنگ خون را به خود گرفت.  

مطمئنا منوچهر از اینجا بودنش و تمایلش برای بحث خصوصی شان برداشت  

ی خیال بافی  دیگری داشت. خود را جلوتر کشید. نمی توانست بیشتر از این اجازه 

به منوچهر دهد. منوچهر حتی به این فکر نمی کرد اگر قصدی داشت مطمئنا  

ترجیح می داد ابتدا مادرش با ناهید مطرح کند نه خود به اینجا بیاید. لب هایش را  

 تر کرد و صریح و جدی گفت: وکالت سهامتون و میخوام. 

ای همانطور در سکوت  می تواند یکه خوردن منوچهر را کامال ببیند. چند دقیقه  

به منوچهر خیره می ماند و اجازه می دهد او ماجرا را برای خود هضم کند.  

منوچهر بعد از چند دقیقه ای که در سکوت سنگین طی شد، لب به سخن گشود:  

 وکالت سهام ارغوان و؟ 

 سری به تایید تکان داد: وکالت سهام ارغوان.  

 ریبا پنج درصد سهام دارم. منوچهر نیشخندی به رویش زد: من اونجا تق

دست هایش را بهم چسباند و انگشت هایش را در هم گره زد: بله پنج و یک دقیقا  

 بخوایم بگیم. نصف سهام بابا... 
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جهانگیر موشکافانه براندازش کرد: چی تو سرت می گذره؟ چرا باید همچین  

 کاری کنم؟ 

دلیلی بیاورد. و  دستش را به سمت پشت سرش برد و لبخند زد. می دانست باید 

قطعا نمی توانست تمام آنچه در ذهن داشت را برای منوچهر رو کند. نفس عمیقی  

کشید: شرکت ارغوان بزرگترین یادگاری پدربزرگمه و باید به عنوان پسر بزرگ  

 خاندان بازرگان دینم و نسبت به این شرکت و خانواده ادا کنم.  

 منوچهر تیز نگاهش می کرد.  

وقت دلم نخواسته اجازه بدم کسی پا به خانواده امون بزاره. من  ادامه داد: هیچ

فقط وقتی می تونم آینده ی اعضای خانوادم و تضمین کنم که بتونم اسم بازرگان و  

 همونطور بزرگ نگه دارم و اجازه ندم غریبه ها براش نقشه بکشن. 

 منوچهر لبخندی زد: می فهمم چی میگی اما...  

وچهر عالقه ای به سپردن سهام به دستش ندارد. سری  می توانست بفهمد که من

تکان داد: لطفا در موردش فکر کنید عمو جان. البته فرصت زیادی نیست... هر  

 چه سریع تر بهتر... منتظر تماستون هستم.  

از جا بلند شد. باید از شیوه ی دیگری برای گرفتن سهام منوچهر استفاده می 

اش کرد و حین بیرون زدنش از در اتاق گفت:    کرد. منوچهر تا مقابل در بدرقه

می دونم فکرای بزرگی تو سرت داری ولی بعضی وقتا پایین پریدن بهتر از اینه  

 که اون باالها سیر کنی.  

سری به عالمت مثبت تکان داده و از منوچهر جدا شد. به محض پا گذاشتنش در  

صدای دخترانه ای که  آسانسور، تلفنش را از جیب بیرون کشیده و شماره گرفت. 

 در گوشی پیچید، صدایش را باال برد و با هیجان گفت: سالم دختر عمو... 

 سارا با ته مایه خنده ی توی صدایش گفت: سالم پسر عمو. 
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به صورت خود در، دیوارک آینه ای آسانسور خیره شد و گفت: احوال شما؟ 

 مزاحم که نشدم؟

 ؟ خوبن؟ این چه حرفیه؟ عمو جان و زن عمو چطورن   -

ممنون. غرض از مزاحمت می خواستم در مورد پروژه مرکز تجاری صحبت    -

 کنم. اگه مایل باشید رو در رو حرف بزنیم. 

سارا از پیشنهادش استقبال کرد و دعوت نامه بلند باالیی برای حضورش در  

شرکتش به زبان آورد. از آسانسور که بیرون می آمد تماس را قطع کرد و  

 نتظر تماستون هستم عمو منوچهر! لبخندی زد: م

 سارا با ته مایه خنده ی توی صدایش گفت: سالم پسر عمو. 

به صورت خود در، دیوارک آینه ای آسانسور خیره شد و گفت: احوال شما؟ 

 مزاحم که نشدم؟

 این چه حرفیه؟ عمو جان و زن عمو چطورن؟ خوبن؟    -

مرکز تجاری صحبت   ممنون. غرض از مزاحمت می خواستم در مورد پروژه  -

 کنم. اگه مایل باشید رو در رو حرف بزنیم. 

سارا از پیشنهادش استقبال کرد و دعوت نامه بلند باالیی برای حضورش در  

شرکتش به زبان آورد. از آسانسور که بیرون می آمد تماس را قطع کرد و  

 لبخندی زد: منتظر تماستون هستم عمو منوچهر! 

بسیار با ارزش است که این بار بسیار پر بار به  گویا مرکز خرید برای سارا  

استقبالش آمد. به میز بزرگ چیده شده با انواع خوراکی ها خیره شده و روی مبل  

 نشست. سارا روبرویش جا خوش کرده و پا روی پا انداخت: واقعا خوشحال شدم. 

لبخندی زد. کامال متوجه اوضاع بود. خیره به چشم های سبز سارا خیره شد و  

گفت: این مدت خیلی دلم میخواست بیام و در مورد مرکز خرید حرف بزنم اما  

 متاسفانه اوضاع بد شرکت این اجازه رو بهم نمیده. 
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 سارا کنجکاوانه پرسید: فکر نمی کردم اوضاع شرکت ارغوان بد باشه.

نفس عمیقی کشیده و به عمد خیلی سنگین رهایش کرد: افتضاحه... متاسفانه  

چیزهایی که این روزا می بینم توی شرکت خیلی نامرتبه. درصد سودی که تقریبا  

نصفش به دستمون می رسه. اختالس های بزرگ توی شرکت و... اینطور اگه  

 پیش بریم احتمال ورشکستگی هست.

سارا خود را جلوتر کشید: به عنوان مدیرعامل نباید این اختالس ها رو از بین  

 ببرید پسر عمو؟ 

 د تلخی به روی سارا پاشید: چه انتظاری داری سارا جان...لبخن

 لبخندش را جمع کرده و لبی تر کرد: عذر میخوام. نمی خوام بی احترامی بشه... 

 سارا به تندی گفت: راحت باش. هر طور دوست داری ادامه بده.

باز هم همان لبخند تلخ را روی لب هایش نشاند: با سهام هفت درصدی من و  

با که نمیشه مقابلشون وایساد. برای اینکه مقابلشون باشم باید قدرتمند تر  سهام با

 باشم و بتونم قد علم کنم.  

 سری به تاسف تکان داد: که اینم ممکن نیست.

 سارا با هیجان خود را جلوتر کشید: چرا از بابا کمک نمی خوای؟ 

و به من بده تا  عموجان که به من اعتمادی نداره. چرا باید بیاد وکالت سهامش   -

 من بتونم این وضعیت شرکت و جمع کنم. 

 سارا متفکر گفت: خب ترتیب جلسه هئیت مدیره و سهامداران بده.

نگاه تیزش را به سارا دوخت. از اینکه کسی فکر کند یک احمق است که ساده 

ترین راه ها را نمی داند، متنفر بود اما باز هم لبخند زد: نمیشه. اون قدرتمند تر  

این حرفا هستن. عالوه بر اون من االن باید بتونم قدرت مدیرعامل و بهشون    از

 نشون بدم تا در آینده جلوی اتفاقات بدتر و تکرار و بگیرم.  
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 سارا مدام سر تکان داده و به فکر فرو رفته بود.  

نفسش را فوت کرد و چشم دوخت به صورت سارا: مامان هم تو این اوضاع داره  

یده. توقع داره به چیزهایی فکر کنم که االن واقعا هیچ تمرکزی  به شدت آزارم م

روشون ندارم. اگه شرکت ارغوان نابود بشه شاید مجبور بشم برگردم مالزی.  

اونجا ممکنه بتونم برای شرکت های دیگه ای کار کنم ولی مطمئنم همیشه همه 

صال بتونم  نابودی شرکت و از چشم من خواهند دید. فکر نمی کنم بعد از اون ا

 جایی بین خانواده داشته باشم. 

 اینطوری نگو کمیل جان.    -

لبهایش کش آمد. تیر مستقیم به هدف خورده بود. خود را جلوتر کشید: بگذریم تو  

رو هم ناراحت کردم... اصال دلم نمیخواد بابت اوضاع من ذره ای ناراحت بشی.  

کنیم. حاال باید چیکار  اومده بودم اینجا در مورد ساختمون مرکز خرید صحبت 

کنیم؟ می تونی اطالعات دقیق تری بهم بدی تا پیگیری کنم؟ شاید بتونم چند نفری  

رو راضی کنم همراهم روی پروژه سرمایه گذاری کنن. باالخره باید یه فکری  

 برای آینده داشته باشم که بعد از ارغوان بتونیم زندگی کنیم. 

سپرد و راهی اش کرد. به محض بیرون  سارا اطالعات مرکز خرید را به دستش 

زدن از شرکت معماری و مهندسی شماره گرفت. با پیچیدن صدای احمد توکل در  

 گوشی، گفت: ترتیب یه جلسه برای هفته ی آینده رو بده.  

احمد توکل همراه با چشم بلند باالیش، اضافه کرد: سورن تومیک با قرارداد  

 موافقت کردن. 

ود. حین سوار شدن، رو به خلیل گفت: میریم شرکت  خلیل در را به رویش گش

 رحمانی. 

روی صندلی چرم جا گرفت و نگاهش را به خیابان شلوغ دوخت. چقدر این هفته  

سرش شلوغ بود. چقدر کار داشت که باید انجام می داد. با زنگ تلفن، چشم از  

 مردم در حال عبور گرفت و تماس را با قاسم آقایی برقرار کرد. 
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روز بخیر جناب بازرگان. مجوزهای آزمایشگاه آماده هست می تونیم ترتیب    -

 انتقال آزمایشگاه ها رو بدیم. همه چیز برای نقل و انتقاالت سهام هم آماده شده... 

با تغییر مسیر ماشین و ورودش به بزرگراه، گفت: ترتیب یه قرار مالقات برای  

 امروز و با خانم پرتویی بدین.  

دی با قطع تماس و توقف ماشین در برابر شرکت رحمانی وجود  فاصله ی زیا

نداشت. حین پیاده شدن، برگه هایی را که صبح روی صندلی قرار داده بود  

 برداشت. منشی رحمانی با دیدنش از جا برخاست: خوش اومدین جناب بازرگان. 

 . اشاره ای به در اتاق زد و منشی با لبخندی گفت: منتظرتون هستن. بفرمایید

به محض ورودش به اتاق، رحمانی از جا برخاست: بازرگان جوان... خوش  

 اومدی.  

قدم برداشت و دست رحمانی را محکم تر از همیشه فشرد. رحمانی اشاره ای به  

مبلمان جدید کرم رنگ دفترش که تغییر مشهودی در دفتر ایجاد کرده بود زد: چرا  

 نمیشینی؟ از این طرفا! 

 کنار دستش قرار داد: مالقات دوستانه ایرادی داره؟   برگه ها را روی مبل 

رحمانی بلند خندید. موهای امروزش برخالف همیشه پشت سرش جمع نشده بود.  

امروز کمی باالتر آمده و دم اسبی شده بود. بعد از چند سال شناخت رحمانی اولین  

 .  بار بود او را با مدل موهای دم اسبی می دید و به نظرش جذابیتی نداشت

 می دونی بازرگان جوان همیشه از این بازی با کلماتت لذت می برم.    -

 سری تکان داد. رحمانی خود را روی میزش به سمتش کشید: اوضاع چطوره؟ 

با شیطنت گفت: اگه نظرتون روی اوضاع کاری باشه شکر خدا بد نیست. اگر  

 گذرونیم.منظورتون اون یکی مسئله باشه که باید بگم ای... می 

 به نظر می رسه با آفتاب رابطه ات خوبه... اونقدر خوب که بتونه آزارم بده.   -
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 باید دید... همیشه چیزی که میبینیم اصل قضیه نیست.   -

 امیدوارم قول و قرارمون و فراموش نکنی.    -

با تکان سر از جا بلند شد. برگه هایی را که همراه آورده بود روی میز مقابل  

رار داد: تصمیم دارم قسمتی از جنس های شرکتتون و به ارمنستان  رحمانی ق

صادر کنم. این میزان برآورد سودیه که به دست میارین و اجناسی که تقریبا  

بازارشون و در حاضر توی عراق و ترکیه از دست دادن اما ارمنستان می تونه  

 شید.شرایط بسیار خوبی رو محیا کنه تا بتونید بازار بهتری داشته با

رحمانی برگه ها را بیرون کشید و بعد از دقایقی که برگه ها را کامال باال و پایین  

کرد، گفت: چرا داری اینا رو نشونم میدی؟ می تونم حذفت کنم و خودم وارد  

 معامله با ارمنستان بشم.

 سری تکان داد: این کار و می کنید؟ 

ایقی که به خنده گذشت صدای خنده ی رحمانی تمام فضای اتاق را پر کرد.  دق

 حتی لبخندی هم بر لب نراند. 

 موافقم... قراردادش و آماده کن و ترتیبش و بده. کی از سود بدش می یاد؟   -

 با آرامش گفت: هیچکس مطمئنا سود بیشتر و رد نمی کنه.  

 رحمانی هم با جدیت تایید کرد و از جا برخاست: فقط... 

د: اینجا نوشتی پنج ساله... چرا بیشتر  پرسشگر نگاهش کرد و رحمانی ادامه دا

 نه؟ 

با لبخندی که سعی داشت آرام باشد، اما حرص عمیقی پشتش بود گفت: جنسای  

شما چندین ساله همینه. پنج سال دیگه جنسای فعلی تو ایرانم ارزشی ندارن چه  

 برسه به ارمنستان و صادراتش.  
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ذره بازرگان کوچک؟  رحمانی جلوتر آمده و روبرویش نشست: چی تو سرت می گ

 چی عوض شده که دیگه معامله سنج شدی؟ 

 لبخندی زد و خیلی جدی گفت: شما... 

 ابروهایی رحمانی باال رفت: من؟ 

از جا بلند شد و گفت: قرارداد و براتون می فرستم. اگه مشکلی داشت می تونیم  

در موردش به تفاهم برسیم ولی من سود دو طرفه رو در نظر می گیرم. جلسه  

 ارم... روز خوش. د

 به سمت در قدم برداشت که رحمانی صدا زد: بازرگان کوچک... 

 ایستاد و به طرفش برگشت.

 من می خوام کمکت کنم به جاهای بزرگ برسی.   -

سری تکان داد: قبال مطمئن بودم همینطوره ولی االن ما بین ما فقط یه قرارداد و  

قراردادم تا جایی که بهم آسیب  قول و قرار هست که قراره انجامش بدیم. من به 

نزنه و منطقم قبول کنه پا بندم. شما می خواین دخترتون و کنترل کنین و منم  

 سعی میکنم کنترلش کنم. روز خوش. 

*** 

با باز شدن در، نگاهش را از کیک مقابلش که روی میز خودنمایی می کرد گرفت  

ن هم آفتاب پرتویی بود  و به در دوخت. چند مرد از اتاق بیرون آمدند. پشت سرشا

که با جین سرمه ای و بلوز حریر قرمز رنگی که به تنش عجیب نشسته بود  

 بیرون آمد.  

 تکانی به خود داده و از جا برخاست.  

 آفتاب پرتویی با دیدنش، از حرکت ایستاد و نگاه خیره اش را به او دوخت.  
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اب پرتویی اشاره ای  قبل از آنکه منشی پشت میز سفید کالمی به زبان آورد، آفت

 به اتاقش زد: بفرما...

به راه افتاد. آفتاب پشت سرش قدم برمی داشت. مقابل در ورودی ایستاد و اجازه  

داد آفتاب پرتویی قبل از او وارد اتاق شود. به دنبالش که پا به اتاق گذاشت،  

نگاهش به پنجره های قدی افتاد که مطمئن بود در نمای بیرونی ساختمان کار  

فضای اتاق را کامال روشن کرده   نشده اند. سقف و نور کار شده درونش که تمام

بود هم جزو اصلی ترین نکاتی بود که در اولین وهله به چشم می آمد. چند قدم  

دیگر برداشت و میز و صندلی های گردی را دید که مقابل پنجره های قدی به دور  

هم چیده شده اند. یک قدم دیگر و مبل ماساژور بزرگ رو به پنجره ها هم با  

عجیب چشمک می زد. لبخندی روی لب هایش نشست و چرخید  رنگ نارنجی اش 

و با ابر سیستم هایی روبرو شد که با سرعت نوشته هایی را بر روی مانیتورها  

 به نمایش گذاشته بودند.  

مقابلشان مکثی کرد و نگاه خیره اش را دوخت به صفحه ی مانیتورهای بزرگ  

نمایش می گذاشتند. نگاهش  پیش رویش... هر کدام هر لحظه نمودارهایی را به 

را دقیق تر کرد و این بار به خوبی می توانست قیمت روز طال و انواع فلزات را  

در جهان ببیند. مانیتور بعدی هم حیاتی ترین اجزای کشاورزی را در تمام جهان  

به قیمت لحظه ای به نمایش گذاشته بود. صنعت نفت و گاز و هر چیز دیگری هم  

داشت روی مانیتورها به نمایش در آمده بود. لب هایش را   در جای دیگری وجود

 به فشرد که آفتاب کنارش ایستاد: بهشون عالقه مندی؟ 

نگاهی به نیم رخ آفتاب انداخته و دست هایش را در جیب شلوارش هدایت کرد:  

 میشه؟

 چی؟    -

 تسلط داشتن به تمام جزئیات دنیا.   -
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یز بزرگ کنفرانسی که رویش پر بود  آفتاب پرتویی از کنارش گذشت و به سمت م

 از برگه و کتاب، بلند گفت: میشه.

کتابی برداشت و به طرفش که برمی گشت به مبلمان سفید رنگ جلوی میز  

 مدیریت اشاره کرد: نمی شینی؟ 

باالخره تکانی به خود داده و به سمت مبلمان قدم برداشت. پشت میز مدیریت  

بیش تر از کتابهایی که در کتابخانه ی  کتابخانه ی بزرگی قرار داشت. حتی 

 جهانگیر پیدا می شد. 

آفتاب با آرامش روی یکی از مبلمان نشست و گوشی تلفن را به گوشش نزدیک  

کرد. سفارشش برای پذیرایی را پشت سر هم تکرار کرده و ناگهان مکث کرد و  

 پرسید: وانیلی یا کاکائویی؟ 

 پرسید: چی؟ متعجب قبل از نشستن، ایستاد و 

 لبخندی روی لبهای آفتاب نشست: کیک... 

باالخره توانست روی مبل بنشیند. همانند آفتاب با لبخندی گفت: کاکائویی صد در  

 صد! 

چشم های آفتاب حین تکرار جمله اش، می خندید. سرش را به سمت بازویش کج  

مز دوست  کرده و به مچ دست باال آمده اش تکیه زد... آفتاب پرتویی با رنگ قر

 داشتنی تر می شد گویا...!  

 چرا می خندی؟    -

 شانه ای باال انداخت: خیلی جالبه. 

 انتظار چنین اتاقی و برام نداشتی؟    -

دستش را به سمت مبل ماساژوری نشانه گرفت: انتظار هر چیزی رو داشتم به  

 جز چیزی که مقابل چشمامه. انتظار یه تصویر خیلی جدی تر داشتم.  
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 ویی لبخندش را فرو خورده و پرسید: چرا اومدی؟ آفتاب پرت 

 یک تای ابرویش را باال کشیده و خیره به آفتاب گفت: از اینجا بودنم ناراحتی؟ 

خونسردانه پاسخ شنید: نه می خوام بدونم چی باعث شده یک ساعت و بیست  

 دقیقه برای تموم شدن جلسه ام انتظار بکشی.

 داد: اومدنت و با پیام اطالع دادن.با تیزی نگاهش کرد که آفتاب ادامه 

 که اینطور.   -

چند ضربه به در خورد و همان دخترک پشت میز سفید، با سینی بزرگی از کیک  

و نوشیدنی پا به اتاق گذاشت. با دقت و حوصله ظرف های کیک و نوشیدنی را  

 روی میز مقابلشان چید و باالخره با نگاه کوتاه آفتاب پرتویی بیرون رفت. دست

 هایش را در هم گره زده و گفت: جواب پیشنهادی که داده بودی رو نمیخوای؟ 

دست آفتاب پرتویی به سمت پیشانی اش رفت و همراه با حرکت انگشتانش روی  

 پیشانی اش گفت: یعنی باور کنم االن میخوای جواب بدی؟ 

 باشه.  قطعا نه. ولی میخوام بدونم این پیشنهاد قراره چه سودی برای من داشته   -

آفتاب خندید. بلند و از جا بلند شد. به سمت کامپیوترها قدم برداشت و تنظیماتی  

اعمال کرد و برگشت. درست در مقابل همان کامپیوترها... تکیه  به میزی که  

 سیستم ها رویش قرار داشت، چرخید: تو چی میخوای؟ 

فش زیاد کار  از اینکه الزم نبود حرف را بپیچاند و از ذهنش برای فهماندن حر

 بکشد، نفس آسوده ای کشید: به قول خودت قراره یه قرارداد باشه.

 همینطوره.   -

می خوام در کمتر از پنج سال اسم و رسم ارغوان از شرکت زعفران تبدیل بشه    -

 به یه هلدینگ بزرگ. 

 آفتاب متفکر جلو آمد: این به تنهایی نیازمند زمینه سازیه. 
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 ازدواج کنیم زمینه هاش ساخته میشه اینطور نیست؟ نیشخندی زد: وقتی 

 باشه و بعد؟   -

کنجکاوانه به چشم های آفتاب پرتویی زل زد: و چی به تو میرسه؟ تو چی  

 میخوای از من؟ 

 چیز خاصی نمی خوام همین که باشی میتونه من و به هدفام برسونه.    -

ای آفتاب نشست:  نگاهش را تیزتر به چشم های آفتاب دوخت. نیشخندی روی لبه

اسم و رسم خانواده بازرگان به اندازه کافی پررنگ هست تا بتونه برای من  

 سرمایه بیشتری و به همراه بیاره. عالوه بر اون تو رفیق پدرمی.

*** 

دست هایش را در میان موهای نگار هدایت کرده و نوازشش داد. ذهنش درگیر  

ت و برای قبول کردن و نکردنش  بود... به اندازه ی معامله ای که در پیش داش

 تردید بسیار.  

 چی شده؟ اینجا نیستی؟   -

لبخند کمرنگی به چشم های دریایی نگار زد. نگار فوق العاده بود. زیباتر از  

آفتاب پرتویی... چشم های آبی اش دریایی بودند که می شد ساعت ها در آن غرق  

ه نمی شد به دست شد. آرامشی که در کنارش می شد حس کرد را به هیچ وج

 آورد. دستش را از میان موهای نگار بیرون کشید: یکم خسته ام همین.  

 این روزا خیلی خسته ای. اووم...    -

 با مکث هووومی کشید: کمیل. 

 نگاهش کرد و نگار از توی آغوشش جدا شد و گفت: پاشو بریم بیرون. 

گرفت: واقعا   چینی به پیشانی اش انداخت و مچ دست نگار را با تمام توانش 

 حالش و ندارم. دوست دارم بمونیم همین جا. 
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 نگار مصرانه گفت: برای همینه که باید بریم بیرون. 

خیره به چشم های نگار فکر کرد، می تواند با نگار ازدواج کند. در همین نقطه  

بماند و اجازه دهد پیشرفت های اندکی آرام آرام به سمتش هجوم آورند... نگار که  

 اید دور اهداف و آرزوهای دیرینه اش خط می کشید. می بود ب

 ایستاد. به اجبار نگار... 

 بریم خیابون گردی... گردش!   -

متعجب به چشم های نگار خیره شد. نگار لباس پوشید. خیلی سریع تر از آنچه  

انتظار داشت و مقابل در ایستاد. متوجه منظور نگار نشده بود. نگار فلشی را در  

 ماشین آوردی؟  دستش تاب داد:

سری به طرفین تکان داد و نگار از بازویش آویزان شد و خود را به سمت  

 دیوارک آسانسور کشید: پس بزن بریم. خوش باشیم. 

به شماره های حک شده روی دکمه های آسانسور خیره شد. چندان از این خوش  

شد.  بودن اطمینان نداشت. ترجیح می داد برگردد باال و روی کاناپه دراز بک

ترجیح می داد به جای اینجا بودن نگار بدون هیچ پارچه ای با تن گرمش در  

 آغوشش باشد و اجازه دهد کمی آرامش را تجربه کند.  

 نگار سوئیچ را به سمتش گرفت: تو برون.

واقعا حوصله ای برای رانندگی نداشت اما چشم های مشتاق نگار مانع شد.  

و پشت فرمان نشست. نگاهی به تنظیمات  دستش را دراز کرده و سوئیچ را گرفت

ماشین انداخت و لبخند تلخی روی لبهایش نشست. آفتاب پرتویی می توانست با  

نصف هزینه ی ماشینش، ماشین و خانه ی نگار را بخرد... از دید یک شخص  

سوم شاید فرقی میان نگار و آفتاب نمی بود اما آفتاب می توانست میلیارد را پول  

بیاورد و نگار میلیون را... آفتاب می توانست بی هیچ دغدغه ای   خرد به حساب
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چک های میلیاردی بکشد و نگار می توانست محتوای میلیونی کارت های بانکی  

 اش را خرج کند.  

 نگار فلش را جا زد و صدای پخش را که باال برد.  

 پرسید: کجا بریم؟ 

 بریم تو خیابون.   -

شد: زندگی دوست داشتنیه با هر چی دور و  صدای خواننده خیلی زود بلند 

 برشه... مهم فقط عاشقیه... مصیبتاشم سرشه.

پایش را روی گاز فشرد و ماشین را که از پارکینگ مجتمع بیرون می کشید، به  

آهنگ لبخند زد. یاد روزهایی که با رضا در خیابان ها چرخ می زدند در ذهنش  

زنده شد و فکر کرد چقدر می توانست از زمانی که برای رسیدن به قدرت خرج  

باعث شود شاید حال به    کند را بیهوده تلف کرده است. سالهایی که می توانست

اندازه ی آفتاب پرتویی قدرتمند باشد. شاید هم قدرتمند از او... لب هایش را تر  

کرد و نگاه خیره اش را به جاده دوخت و نگار به سراغ آهنگ بعدی رفت... این  

بار صدای زنی در فضای ماشین پیچید. نگار پنجره را پایین کشید و همراه با  

داد. کمی به سمت در متمایل شد تا بتواند نگار را بهتر ببیند  آهنگ ریتمی به تنش 

و نگار این بار انگشت اشاره و وسطش را بهم نزدیک کرد و همراه با ریتم که  

رقصی را در جا اجرا می کرد، همراه با زن تکرار کرد: شب که شد خواب دیدم.  

مثل هر شب دل   چشم و دلم خواب نرفت... مژه بر هم نزدم دل از تب و تاب نرفت.

 من دیدن مهتاب نرفت. یاد تو از نظرم تا دم آفتاب نرفت.  

نگار دست هایش را بهم چسبانده و به سمتش خم شد: خواب دیدم خواب دیدم  

 قلبم و بی تاب دیدم... دل تاریکم و در شب های مهتاب دیدم.  

زد و   خندید. به روی نگار و نفس عمیقی کشید. تمام آنچه در ذهنش داشت را پس 

 خیره به چشم های خندون نگار لبخند زد.  
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نگار جفت دست هایش را روی هم به روی سینه اش گذاشت و این بار بلندتر  

ادامه داد: منی که با دل عاشق خوش خیالی کردم. سینم و از آه جانسوز تو خالی  

کردم... اگه فریاد دل عاشقم و نشنیدی... با زبون بی زبونی به تو حالی کردم.  

 صبح که شد زندگیم و دچار تغییر کردم. خوابی که دیده بودم اینجوری تعبیر کردم. 

پنجره را مثل نگار پایین کشید و دستش را از آن بیرون فرستاد و اجازه داد بادی  

که می آمد، دستش را هدف قرار دهد. به انگشت های دست خودش نگاه کرد. این  

را تکیه به لبه ی پنجره تا زد و زیر  جاده... نگاهش را به جاده دوخت و دستش 

سرش تکیه گاه کرد. ترجیح می داد این خیابان را با بی ام و میلیاردی طی کند نه  

با یه جاک شاسی دار... نفس عمیقی کشید. تاریکی شب را دوست داشت. ذهنش 

 می توانست کمی آرام بگیرد اما دلهره ی فردایش عجیب معده اش را می پیچاند.  

 ... کمیل   -

چشم از خیابان و روشنایی چراغ برق هایی که روشنش کرده بودند گرفت و به  

 صورت نگار نگاه کرد. نگار به سمتش خم شد: بیا همه چی رو ول کنیم و بریم. 

سر نگار روی شانه اش نشست. دستش را بلند کرد و روی ران پای نگار که می  

 گذاشت پرسید: کجا؟ 

ن باشم و تو. که بتونیم خودمون دو تایی زندگی هر جا... هر جایی که فقط م  -

 کنیم. 

 اولین سوالی که به ذهنش هجوم آورد را به زبان راند: با چی زندگی کنیم؟ 

 نگار گنگ پرسید: یعنی چی؟ 

یعنی اگه بریم بعدش قراره چی بشه؟ چطوری بشه؟ اونجا چیکار کنیم؟ با چی    -

 زندگی کنیم؟ کجا زندگی کنیم؟ 
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باال رفت. صدای پخش را پایین آورد: بقیه چطوری زندگی می  شانه های نگار 

کنن؟ الزم نیست که بخوایم یه زندگی خیلی خاص داشته باشیم. می تونیم کار کنیم  

 و زندگی کنیم. کارای کوچیک... 

لبخندی زد. به همراه راهنمایی که برای توقف ماشین در کنار جدول ها زد، به  

 ی بدون ماشین زندگی کنی؟  سمت نگار برگشت و گفت: می تون

نگار با جدیت پرسید: چرا نتونم؟ مگه ماشین چیه؟ وقتی میخوای آزاد زندگی کنی  

باید به خودت متکی باشی. ممکنه یه روز گرسنه بمونی یه روز هم کلی پول  

داشته باشی برای خرج کردن. شاید یه روز دنیا روی سرت ریخته باشه و یه  

 روزم هیچی نداشته باشی.

 ه چشم های نگار زل زد: حرف زدن آسونه. ب

نگار خندید: مطمئنی تو از عمل کردن بهشون نمی ترسی؟ می خوای یبار تجربه  

 کنیم؟ 

لرزی به تنش نشست و سری به طرفین تکان داد. ماشین را که به راه می  

 انداخت گفت: نه! 

ن کن  نگار باز هم به سمتش خم شد و بازویش را چنگ انداخت: یبار بیا امتحا

اصال فکر کن داریم میریم مسافرت. دو سه روز با هم بریم اصال همین ایران  

 شمال... موافقی؟ زندگیشون و ببین اگه خوشت نیومد دیگه حرفی نمیزنم. 

فرمان را چرخاند و فکر کرد آخرین باری که مسافرت رفته بود را حتی به خاطر  

باشد را... که حتی ذهنش  نمی آورد. مسافرتی که از نوع مورد عالقه ی نگار  

 درگیر چیزی نباشد را. 

*** 

 احمد توکل پرسید: اگه سهام ارغوان به میزان مورد نظر نرسه... 

 اخمی کرد: میرسه. 
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می خواست به تمام آنچه روی سارا سرمایه گذاری کرده بود اطمینان داشته  

 م دهد. باشد. می خواست مطمئن باشد که سارا می تواند تمام این کارها را انجا

اگه اون درصد از سهامم به سهام شما و پدرتون تزریق بشه، شما حدود چهل     -

 و پنج درصد از سهام شرکت و خواهید داشت.

دستی به صورتش کشید: هنوز کافی نیست. برای این کار دقیقا باید بشه پنج و  

 نیم درصد. 

شرکت و   احمد توکل لیست را مقابلش قرار داد:  می شد قسمتی از سرمایه ی

خرید اما متاسفانه در حال حاضر بعد از خرید شرکت قویم سرمایه ای نداریم برای  

 این کار. 

 دستش را مقابل صورتش قرار داده و چشم بست. 

من یه تحقیق کردم. آقای خاکی و افراز تمایل به فروش سهامشون دارن. سهام    -

سهام هر جفتشون و بخریم  جفتشون روی هم میشه پنج و نیم درصد. اگه بتونیم 

 کار تمومه. 

آب دهانش را فرو داد. حتی در این خراب شده چیزی نداشت که با فروشش بتواند  

 سهام شرکت را بخرد. نه زمینی و... 

 پوزخندی روی لب هایش نشست و پرسید: موجودی شرکت چقدره؟

ید  احمد توکل سری به طرفین تکان داد: حتی هزینه یک درصدم جور نمیشه. شا

 بشه همون نیم درصد و خرید. 

 از جا بلند شد: ببین بچه ها می تونن آدرس خونه آفتاب پرتویی و برام پیدا کنن؟ 

 به سمت در که می رفت، گفت: همین االن ترتیبش و میدم. 

خم شد و دست هایش را روی میز مقابل برگه های پیش رویش قرار داد. گویا به  

 این شرایط نیاز داشت.
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ت تا در مهمانی که زهرا صبح قولش را گرفته بود حاضر شود. در  به خانه رف

اتاق را به روی خود باز کرده و تن خسته اش را در اتاق انداخت. گوشی را که  

روی تخت پرت می کرد فکر کرد باید آخر شب به سراغ آفتاب پرتویی برود.  

ن کشید و  مطمئنا آفتاب پرتویی آخر شب در منزل خواهد بود. لباس از تن بیرو

تیشرت راحتی قرمز رنگ را با سبک ترین لباس ممکن به تن زد و دراز کشید.  

چشم هایش را که می بست نگاه کوتاهی به ساعت روی پا تختی انداخت. گویا  

 دیگر امیدی هم به سارا نمی توانست داشته باشد.

ز  ضربه هایی که به در اتاقش خورد، وادارش کرد چشم باز کند. سرش را کمی ا

روی بازویش باال آورد و نگاهش را به در دوخت. صدای ظریف در اتاق پیچید:  

 آقا کمیل... 

 چشم هایش را دوباره بست و سرش را رها کرد: بله؟ 

بله ی کشدارش گویا به پشت در رسید که در اتاق به آرامی باز شد. خود را به  

باز کرده است.  خواب سپرد و فراموش کرد بله ای گفته است و کسی در اتاق را 

نوازش آرامی روی پیشانی اش حس کرد. حرکت موهایش را و لبخندی روی لب  

 هایش نشست. نگار در رویاهایش پا گذاشت و صدایش زد: کمیل... 

 لبخند کمرنگی روی لبهایش آمد و زمزمه کرد: تنهام نذار... 

د  نوازش بین موهایش بیشتر شد و حالت گرفت. سعی کرد چشم هایش را باز کن

که کامال جدا شدن دست ها و دور شدن گرمای تنی را که نوازشش می کرد حس  

کرد. گوشه ی چشمش را باز کرده و لحظه ای به اطراف نگریست و چشم  

چرخاند. دیدش... درست در چند قدمی تختش... نگاهش آرام بود و محتاط. نیم  

را به صورت خیز شد که دخترک سالم داد. دستی به صورتش کشید و نگاه تیزش 

الهه دوخت. به دنبال نشانی بود از اینکه آنچه اتفاق افتاد خواب بود یا واقعیت.  

 دخترک گفت: زهرا خانم گفتن مهمونا خیلی وقته رسیدن برین پایین. 

 سرش را پایین تر برد که الهه پرسید: حالتون خوبه؟ 
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داد: بله  نگاه خیره اش را به صورت الهه دوخت. مطمئنا او نبود. سری تکان 

 میتونی بری. 

دخترک که از اتاقش بیرون رفت، خودش را باز هم روی تخت رها کرد و چشم  

بست. با روشن شدن صفحه ی گوشی اش، غلتی زد و گوشی را از روی پا تختی  

برداشت و به گوش چسباند. قاسم آقایی گفت: وقت بخیر. خانم پرتویی توی برج  

برج متعلق به ایشونه. من آدرس دقیق و  غزل زندگی میکنن... پنت هاوس 

 براتون اس ام اس می کنم. 

نفس عمیقی کشیده و سر تکان داد. گویا آقایی این حرکتش را می دید. چیزی  

حدودی از آن شب که پرتویی را تا جلوی برج رسانده بودند به یاد داشت اما آن  

شد... لباسهایش   شب ذهنش چنان درگیر بود که خوب به خاطر نیاورد. از جا بلند

را مرتب کرد و بیرون زد. سر و صدایی که از اتاق کیمیا به گوش می رسید، او  

را به آن سمت هدایت کرد. مقابل در ایستاد و صدای رامین را شنید که گفت: تو  

 من و دوست داری. 

دست هایش را کمی مشت کرد و صدای کیمیا آمد: داشتن و نداشتنش فرقی نمی  

رف زدن آسونه خواستن و بهش احترام گذاشتن اهمیت داره که  کنه پسرخاله. ح

 من فهمیدم احساسات من چیزی نیست که تو بخوای بهش احترام بزاری. 

چرخید و تکیه به دیوار ایستاد. دست هایش را روی دیوار بهم چسباند و رامین  

 زمزمه کرد: مگه نگفتم هر چی تو بخوای؟ 

له حرف زدن آسونه بهتره تمومش کنیم.  صدای کیمیا بلندتر شد: گفتم پسر خا

 نمیخوام بحث کنم میرم پایین. 

عقب کشید و از اتاق کیمیا فاصله گرفت. نگاهش را چرخاند و به سمت اتاق  

خودش قدم برداشت و در کنار در پنهان شد. خیلی طول نکشید تا کیمیا پا از اتاق  

بازویش را چنگ زد و   بیرون گذاشت... چند قدم به سمت پله ها برنداشته، رامین 

 گفت: کیمیا... 
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کیمیا بی حرف بازویش را از دستش بیرون کشیده و پایین رفت. تکانی به خود  

داده و از در اتاقش فاصله گرفت. رامین هنوز سرجایش ایستاده بود. نزدیک که  

 می شد گفت: که اینطور... 

قدمی برداشت   رامین به تندی به سمتش چرخید و چند ثانیه ای خیره نگاهش کرد.

 و از کنار رامین که می گذشت گفت: مهمونیه رفیق... 

رفیق را با غیظ به زبان آورد و از پله ها پایین رفت. سالم و احوالپرسی را کوتاه  

کرده و با اشاره ی جهانگیر کنارش نشست. جهانگیر پا روی پای دیگرش  

 انداخت: اون روز یه حرفی زدی ولی دیگه خبری نشد. 

ه اش را به صورت زهرا و خاله اش دوخت که پچ پچ می کردند و گفت:  نگاه خیر

 میشه عجله نکنید. 

 چی شد همچین تصمیمی گرفتی؟ به خودشم گفتی؟    -

گوشه ی لبش باال رفت. گفتن نیازی نبود. آفتاب در عوض... عجیب غافلگیرش  

 کرده بود.  

اش گرفت و به   جهانگیر سقلمه ای به پهلویش کوبید. نگاهش را از صورت خاله

رامینی که از پله ها پایین می آمد داد و گفت: برای همین منتظرم تا نتیجه رو  

 بگه.

 نتیجه ی چی پسر؟ مگه داری معامله میکنی؟!  -

دستش را مقابل دهانش گذاشت تا جهانگیری که خیره به صورتش بود متوجه  

تغییر حالتش نشود. نفس عمیقی کشید. معامله می کردند. مطابق خواسته ی  

آفتاب. همانطور که آفتاب میخواست با هم معامله می کردند و به یک قرارداد دو  

 طرفه می رسیدند.  

به نظرت عمو منوچهر چقدر می تونه در  به جای پاسخ به سوال جهانگیر پرسید: 

 آینده برای شرکت مشکل ساز باشه. 
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 اخم های جهانگیر به شدت در هم رفت: چرا باید خطرناک باشه؟ 

رامین جلو آمد و درست روبروی کیمیا نشست. دست هایش را که بهم می رساند  

 گفت: ازش خواهش کردم بهم وکالت سهامش و بده ولی مخالفت کرد.  

 ت سهام جهانگیر و برای چی میخوای؟ وکال  -

نیشخندی به رامین که از گوشه ی چشم نگاهش می کرد، زد: برای اینکه  

 مشخص کنم کی به کیه و چی به چیه و جایگاه کی کجاست؟

جهانگیر داشت با اخم نگاهش می کرد. لبخندی به رویش زد: مگه بهم اعتماد  

 نکردی و شرکت و بهم ندادی؟  

 وز هم تیز بود.  نگاه جهانگیر هن 

 ادامه داد: مطمئن باش ارغوان قراره خیلی خوب پیشرفت کنه بهم اعتماد کن.  

نمی دونم باید چی بگم. باید قبول کنم داری راه درست و پیش میری و همه    -

 چیز و بسپارم دستت یا اینکه... 

تنش را عقب کشید و خیره به چشم های جهانگیر گفت: اگه اعتماد نداری این  

ا و اینم شرکتت. من خیلی عالقه ای به شرکتی که از در و دیوارش اختالس و  شم

 دزدی و کالهبرداری میباره ندارم.  

جهانگیر خیره خیره نگاهش می کرد. ورود شوهر خاله اش مانع از ادامه بحث  

شد. رامین سکوت اختیار کرده بود و تمام مدت فقط به صحبت های بزرگتر ها  

همیشه عالقه ای برای نشستن کنار رامین نداشت.   گوش می داد. برخالف

کوچکترین چیزی که در ذهنش می گذشت را به اطالع رامین می رساند و بحث  

کیمیا را رامین همیشه می پیچاند. سر میز شام زهره لیوان آب را برداشته و  

 پرسید: کمیل شنیدم خبراییه. 

 خاله جان؟   قاشق و چنگالش را درست لب بشقاب قرار داد: چه خبری
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 مامانت یه چیزایی می گفت از یه دختری...   -

 لبخندی زد: حاال تا ببینیم چی میشه. اینجا فقط من مطرح نیستم.

 زهرا غرید: دلشم بخواد...  

رو به خواهرش ادامه داد: همون موقع اش که جلوی یه ایل دست گذاشت رو  

 یم. دستش فهمیدم یه خبرایی هست وگرنه ما از این چیزا نداشت 

 سرش را پایین انداخت. باید مادرش را از اشتباه در می آورد یا... 

صندلی اش را عقب کشیده و گفت: من باید برم دیدن یه نفر. نوش جان... با  

 اجازتون. 

قبل از آنکه بلند شود، زهرا نالید: کجا میری این وقت شب؟ مگه االن میشه کسی  

 رو هم دید. 

 یرم برای جواب خواستگاری. نیشخندی به چشم های زهرا زد: م

واقعیت را گفت. کامال دقیق اما می دانست تمام جمع جور دیگری برداشت کرده  

 اند. 

ذهنش چنان درگیر بود که باالخره برای یافتن آدرس برج مجبور شد از پیامک  

ارسالی آقایی استفاده کند. نگهبان برج با دیدنش از اتاقک نگهبانی اش بیرون  

فت. به لباسهای فرم مرد نگاه کوتاهی انداخته و زمزمه کرد:  آمد و خوش آمد گ

 برای مالقات خانم پرتویی اومدم. 

نگهبان سر تا پایش را برانداز کرده و گفت: اجازه بفرمایید باهاشون هماهنگ 

 کنم. 

تنها سری تکان داد و نگهبان به سمت البی و مبلمان شیک راهنمایی اش کرد.  

ش را به آکواریوم کار شده در دیوار دوخت...  روی مبل که می نشست، نگاه

 نگهبان قبل از دور شدن پرسید: متاسفم عرض کنم خدمتشون شما... 
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 میان کالم نگهبان پرید و گفت: بازرگان هستم.  

مرد ابرویی باال کشید و باالخره به رفتن رضایت داد. دقایق به کندی می گذشت.  

گران قیمت براق کار شده روی   در و دیوار را تماشا می کرد. از سنگ های

دیوارها تا گچ کاری های فرانسوی و طراحی های طالیی ست شده با رنگ سبز  

 مایل به سفید آن ها...

 بفرمایید جناب بازرگان از این طرف.   -

برخاست و دو طرف کتش را کمی کشید و به دنبال مرد که سعی داشت پشت به او  

نباشد راه افتاد. مرد از مقابل آسانسور که گذشت، نگاه کوتاهی به آسانسور  

انداخت. متوجه بود که باید برای باال رفتن وارد آسانسور شود اما خیلی زود  

ی آسانسور را زده و   آسانسور دیگری در مسیر دیدش قرار گرفت. مرد دکمه

 گفت: پنت هاوس متعلق به خانم پرتویی هست. 

تشکری کرد و مرد با اجازه ای که گرفت، دور شد. باالخره آسانسور رسید و پا  

به درون آن گذاشت. شمارش ده طبقه ای که روی دکمه ها کار شده بود را از  

ده و کمی عقب تر  نظر گذراند و نگاهش را باالتر برد. دکمه ی پنت هاوس را فشر

رفت. دست هایش را در هم گره زده و زل زد به شمارش طبقات... به نظر می  

رسید برج بزرگتر از ده واحد باشد. با توقف آسانسور و باز شدن درهایی به عقب  

چرخید. درهای پشت سرش باز شده بودند و راهرویی مقابل دیدش قرار گرفته  

برای ورود قدم برداشت و درست در ته راهرو   بود. به راه افتاد... به دنبال دری 

در سفید رنگ به رویش نیشخند زد. جلو رفت و نگاهی به در انداخت که در سفید  

به رویش باز شد و آفتاب پرتویی در سفیدی دیوارها و در با رنگ بنفش پیراهن  

 خوش فرم کوتاه مقابلش ظاهر شد.  

ی که به صورت سنگینی چفت  نگاهش را از موهای جمع شده ی باالی سر پرتوی

شده بود، پایین تر برد. از آویز ریز طالیی که روی برجستگی های گردنش می  

درخشید تا باال تنه ی یقه مربعی پیراهن و آستین های سبک حالت دارش و دامنی  

که به مانند آستین هایش چین خورده بود. کفشی به پا نداشت و پا برهنه به  
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ناخن های الک خورده اش به اندازه ی هر کفش و سندلی  استقبالش آمده بود اما 

 خودنمایی می کرد. 

 می خوای بیای تو؟   -

 باالخره چشم از پرتویی گرفته و به نگاهش دل سپرد: اجازه هست؟

فکر نمی کنم آدمی باشم که بخوام کسی رو که این وقت شب اومده در خونه ام    -

 راه بدم. 

ادامه داد: هر چند فکر می کنم باید به این حالت ها  اخمی کرد که آفتاب پرتویی  

 عادت کنم.

 از مقابل در کنار رفت و گفت: بفرمایید. 

برای وارد شدن یا نشدن تعلل کرد. مطمئن نبود. به نظر پرتویی مزاحم بود؟ با  

فکر کردن به وضعیت شرکت ارغوان قدم برداشت و پا به خانه ی آفتاب پرتویی  

لو و تابلوی طالیی رنگ اروگامی آویزان به دیوار سفید به  گذاشت. یک قدم به ج 

شکل گوزن و یک قدم دیگر و پنت هاوسی که با پنجره های قدی چند طبقه رخ  

نمایی می کرد. می توانست حدس بزند چرا تعداد طبقات به نظر کمتر می رسید.  

مان  پنت هاوس سه چهار طبقه ی آفتاب پرتویی این اجازه را می گرفت تا ساخت

طبقات بیشتری داشته باشد. نگاهش را باال برد و به پله هایی که می چرخیدند و  

 درست در وسط ساختمان باال می رفتند، خیره شد.

 از این طرف.    -

به راهنمایی پرتویی راه افتاد. آفتاب جلوتر از نشیمن بزرگ مقابلش گذشت. سقف  

اف ستون ها و پله ها  رویایی و پرنور ستاره مانندی که در میان نورهای ص

خودنمایی می کردند، گذشت. این بار لوسترهای چین خورده ی موج مانند در  

مقابلش ظاهر شد و مبلمان کرم و قهوه ای و دیوارهایی که رنگ آبی تیره ای را  

به خود گرفته بودند. مبل ال مانند گرد و کتابهای روی عسلی و لپ تاپ باز  
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ورش هم آفتاب پرتویی در اینجا اقامت داشته  مقابل، نشان می داد قبل از حض 

است. آفتاب پرتویی جلوتر رفت... مقابل عسلی خم شد و ریموتی را برداشت و  

حین فشردنش، دیوارهای دور تا دور هم به مانند سلسله چراغ هایی شروع کردند  

به درخشیدن... پرده هایی که به سمت باال حرکت کردند و نمای زیبا و فوق العاده 

ی شب را از دیوارهای شیشه ای به نمایش گذاشتند. آفتاب پرتویی پشت به دیوار  

 شب به مبل اشاره زد: چرا نمیشینی؟ 

آب دهانش را فرو داد. تمام این خانه فرصت نفس کشیدن را از او گرفته بود.  

قدمی به عقب برداشت و تقریبا روی مبل قهوه ای مقابل کاناپه کرم رنگ پرت  

تویی اما خیلی آرام روبرویش نشست و پا روی پای دیگرش کشید:  شد. آفتاب پر 

 چی باعث شده این وقت شب اینجا باشی؟ 

لبخند کمرنگی روی لبهایش نشست: به قول خودت باید به اینجور بودن هام 

 عادت کنی.

 آفتاب به خنده افتاد و لب هایش کم کم کش آمد: که اینطور. 

شت. گفت: امشب اومدم ببینم قراردادمون به  برخالف آفتاب تمایلی برای خنده ندا

 چه صورتی خواهد بود؟

 قرارداد؟   -

 به گفته ی خود شک کرد. چیز اشتباهی بر زبان نیاورده بود.  

آفتاب ناخن هایش را روی پارچه ی دامن بنفشش کشید و با آن بازی کرد:   

 ازدواج ما قراردادی نخواهد بود.  

 گفت: متوجه نمیشم. 

ش خم شد: ما برای منافعمون ازدواج میکنیم. هر کس برای ازدواج  آفتاب به سمت

دالیلی داره، ما هم دالیل خودمون و برای این ازدواج داریم. پس قرارداد نیست.  

هر قراردادی زمان و پایان داره اما ازدواج نه. قراردادی هست و نه چیزی... می  
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نه تصمیمش با خودته  تونی در موردش فکر کنی. اینکه بخوای ازدواج کنی یا 

ولی اینکه فکر کنی این یه قرارداده در اشتباهی. همه چیز مثل یه ازدواج واقعی  

 خواهد بود. فکر کن به قول معروف ازدواج با عشق... 

 عشق؟   -

آفتاب نیشخندی زد: من دالیل خودم و برای ازدواج دارم. نمیشه گفت همیشه 

یکی بخاطر خالصی از شرایط بد   عشق وسط هست... من اعتقادی به عشق ندارم. 

 زندگیش ازدواج می کنه. یکی بخاطر عشق و منم برای اینکه همسر تو باشم. 

 ابروهایش را باال کشید: همسر من بودن چه مزیتی داره؟ 

 آفتاب باز هم خندید: هیچی...  

اخم هایش را در هم کشید و آفتاب از جا بلند شد: همسر تو بودن فقط یه مزیت  

 نم عروس خاندان بازرگان بودنه.داره و او

بی اختیار تنش را عقب کشیده و به پشتی مبل تکیه زد. عروس خاندان بازرگان  

 بودن؟ 

 آفتاب در چند قدم دور شده به سمتش چرخید: چی میخوری؟ 

ذهنش درگیر تر از آنی بود که بتواند جواب دهد. آفتاب که به راه افتاد، برخاست 

 پرسید: عروس خاندان بازرگان بودن چه مزیتی داره؟ و به دنبالش که می رفت 

آفتاب درست در زیباترین نقطه در وسط سالن پا به آشپزخانه ی گرد و بزرگی  

گذاشت که تمام دنیا را مقابلش قرار می داد. دو فنجان را از کشوی کابینت بیرون  

یشرفت  کشید و روی کانتر که قرار می داد گفت: خانواده ی تو شاید در برابر پ

تجارتشون قانع باشن و به داشته هاشون اتکا کنن اما از خوشنامترین و  

 معتمدترین خاندان تاجر توی ایران هستن. این و یادت رفته؟ 

این را می دانست. خانواده اش خوشنام بودند و معروف... می دانست اسم و رسم  

 خاندانش هنوز هم ارزش بسیار دارد.. پرسید: بخاطر همین؟ 
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پرتویی چای سفید را در فنجانش ریخت و به سمتش هل داد: این چیز کمی  آفتاب 

 تو دنیای کاری ما نیست.

متفکر زل زد به فنجان که آفتاب تکیه به کانتر خم شد و فنجان خود را درست 

 روبروی فنجانش قرار داد: چی از من میخوای؟ 

ی و در عین حال  نگاهش را باال برد. نگاه آفتاب پرتویی خیره بود و دقیق... جد 

 آرام. لب هایش را تر کرد و گفت: پول... و قدرت. 

 اوکی.     -

نگاه آفتاب پرتویی پایین رفت.خیره به موهای آفتاب پرتویی که روی پیشانی اش  

 تاب می خورد گفت: قبل از ازدواج به سهام شرکت ارغوان احتیاج دارم. 

 آفتاب سر برداشت.  

صد سهام ارغوان دارم که در حال حاضر فقط  نیاز شدیدی به پنجاه و نیم در  -

 سی و سه درصد سهام بابا و هفت درصد سهام خودم و دارم. 

آفتاب چند دقیقه ای خیره تماشایش کرد و سر تکان داد: باشه. فردا حامد وحدانی 

 رو می فرستم ببینه چی میخوای. 

 سری تکان داد که آفتاب گفت: قبلش باید ترتیب خبر نامزدی رو بدی. 

گوشه ی لبش باال رفت. پس محافظه کار هم بود و تا زمانی که چیزی که را که  

میخواست به دست نمی آورد، قدمی برنمی داشت. فنجان چای را بلند کرد به  

 سمت لب هایش... 

تنها کسی که می خوام در جریان قرارش بدم احده و نیازی نیست سفت و    -

 تو؟  سخت به کسی معرفیت کنم قبل از نامزدی. و 
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زهرا قطعا در این مورد شوخی نداشت. این اجازه را نمی داد اما... باید با  

جهانگیر صحبت می کرد. مطمئنا سبک و رسوم خانوادگی در این نامزدی نمی  

 توانست نقشی داشته باشد. پرسید: نمیخوای به پدرت بگی؟ 

 در جریانش قرار میدم.    -

این جمله را به زبان آورده بود خیره شد.    ناباورانه به آفتابی که با تمام بیخیالی

دقیقا چیزی بر خالف تفکراتش به گوشش رسیده بود. منتظر بود در مورد اینکه  

تا نامزدی عالقه ای به با خبر شدنش ندارد بشنود. منتظر بود هر چیزی بشنود به  

 جز آنچه آفتاب پرتویی به زبان آورده بود.  

 چای داغ را باالخره لب زد.  

 ب فنجان خالی را روی کانتر گذاشت: چیز دیگه ای هم هست؟آفتا

 یک تای ابرویش را باال کشید: مزاحمم؟ 

شانه های آفتاب باال رفت: نه. باید به حضورت عادت کنم باالخره. یکم کار دارم  

 اگه دلت میخواد میتونی یه دوری بزنی. 

برداشت. فنجان را  از آشپزخانه بیرون زد و به سمت مسیری که آمده بودند قدم 

نیمه خورده رها کرد و دست هایش را روی کانتر بهم رساند. نگاهش از لوستر  

بزرگی که به صورت پلکانی تا وسط آشپزخانه پایین آمده بود، گذشت و به دنبال  

یخچال در آشپزخانه چرخید. متعجب از نبود هیچ یخچال و وسایل دیگر، از کانتر  

انداخت تا متراژ حدودی آن را در نظر بگیرد.   فاصله گرفت. نگاهی به اطراف 

شاید چیزی حدود پانصد شاید هم بیشتر... نفس عمیقی کشید. احتیاجی به  

منوچهر نداشت. اگر آفتاب سهام ها را خریداری می کرد می توانست حتی دست 

منوچهر را هم از شرکت کوتاه کند. باید همین کار را می کرد. سارا حتی توان  

منوچهر را نداشت و رویای زندگی در کنار او را در سر میپروراند.   راضی کردن

نگاه خسته اش را از دکوراسیون فوق العاده لوکس گرفت و به راه افتاد. مسیر را  

تا جایی که به یاد داشت ادامه داد و با دیدن آفتاب نشسته به روی زمین نه کاناپه  
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ده بود، تصورش هم از  مکث کرد. خودکاری که ما بین موهایش جا خوش کر

آفتاب پرتویی غیر ممکن به نظر می رسید. عقب گرد کرد و مسیر خروجی را در  

 پیش گرفت. 

*** 

 زهرا ناباورانه پرسید: خواستگاری نباشه؟ 

نگاهش را به جهانگیر داد و زهرا نالید: مگه ممکنه؟ چطوری میشه؟ یه دونه 

ین دختره جادوت کرده؟ مگه پسر خاندان بازرگان بدون خواستگاری زن بگیره؟ ا

 میشه؟ 

جهانگیر با آرامش گفت: زهرا خانم دخترمون مادر نداره... شرایطش و نداره  

بریم خواستگاری چرا داری بنده خدا رو آزار میدی؟ داره دخترمون میشه. جزو  

خانوادمون میشه. یه مراسم شام برگزار میکنیم و ازش دعوت میکنیم مهمونمون  

نا میشیم. اینا هم جفتشون بچه که نیستن... همین رفت و آمدا  باشه و باهاش آش

 رو بیشتر میکنیم و خودشون باقی مسائل و می چینن کنار هم. 

صدای باال کشیده شد بینی زهرا که به گوشش رسید، سر برداشت و به مادرش  

 نگاه کرد.  

ش  اون دختره مادر نداره بچه منم بی پدر و مادر شده که خودش برای خود   -

تصمیم بگیره؟ سارا مگه چشه که دست گذاشتی رو دختری که نه از ماست نه ما  

 رو میفهمه؟ سارا رو خودم بزرگش کردم... همیشه گفتم عروس خودمه. 

 جهانگیر تشر زد: زور که نمیشه خانم. دلش با آفتابه.  

قدم  از جا بلند شد. عالقه ی چندانی به بحث پا گرفته نداشت. به سمت در اتاق که 

برمی داشت، مادرش بازویش را چنگ زد: چی میگه بابات؟ حرفاش راسته؟ می  

خوای بدون خواستگاری و این حرفا زن بگیری؟ می خوای یه عمر سرم پایین  

 باشه؟ شرمنده هر کس و ناکس باشم؟ 
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نگاه خیره اش را به دست زهرا که بازویش را چنگ زده بود و دردی را در  

ت. به جای او جهانگیر گفت: زهرا خانم... کی  وجودش تزریق می کرد دوخ

 میخواد بفهمه ما برای دختره رفتیم خواستگاری یا نه؟ 

 پس بله برونش چی؟ جشن عقد و عروسیش چی؟   -

 فعال فقط عقد میکنیم عروسی چند وقت دیگه..  -

زهرا ناباورانه نگاهش کرد. در را که باز می کرد، ادامه داد: منم عالقه ای به  

 گاری ندارم... خواست

پا از اتاق بیرون گذاشت و ترجیح داد، فریادهای زهرا را نشنیده رها کند. خودش  

را کامال به نشنیدن زده بود. می خواست به دیدن رضا برود. بعد از مدت های  

طوالنی در کنار رضا بودن شاید آرامش نسبی را به وجودش تزریق می کرد.  

ند شد. با دیدن شماره ی ناشناس، گوشی  پشت فرمان که نشست، زنگ تلفن ش بل

 را به گوش چسباند: بله؟

 سالم. آفتابم.   -

نگاهش را به ساعت ماشین کشید. چیزی به ده نمانده بود. تنها تک سرفه ای زد  

و آفتاب ادامه داد: به حامد وحدانی گفتی می خوای من سهام شرکت ارغوان و  

 بخرم برای تو.  

 درسته.   -

 ه من میرسه؟ در عوضش چی ب  -

مگه نگفتی ازدواجمون قراردادی نیست؟ وقتی ازدواج کنیم می تونیم چنین    -

 کارهایی برای همدیگه بکنیم. 

صدای خنده ی آفتاب گویا از گوشی تلفن فراتر رفته و در فضای ماشین می  

پیچید. چند ثانیه ای همینطور گذشت تا گفت: باشه فقط در برابر تمام مبلغ یه چک  
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می خوام از چکای خودت. دو برابر مبلغ... می تونه قید بشه که برای  تضمینی 

 ضمانته. منم هر چند درصد از سهام شرکت ارغوان و که بخوای برات میخرم. 

جمله ی آخرش مثل این بود که بگویند تمام دارایی ات را می گیریم اما تو هنوز  

 هم می توانی با آن ها بازی کنی.  

 چک و موقع انتقال سهام ها مینویسم.  نفسش را بیرون فرستاد:

 کاری داشتی با حامد وحدانی تماس بگیر. من چند روزی نیستم.  -

باشه ی کوتاهی به زبان آورد و ارتباط را قطع کرد. آفتاب پرتویی بود و نمی شد  

انتظار دیگری از او داشت. اگر سارا موفق می شد رای منوچهر را بزند.  

طمئنا منوچهر به سادگی اختیار سهامش را به او نمی  پوزخندی به افکارش زد. م

داد. نفس عمیقی کشید. به زودی این اتفاق را بر سر منوچهر تالفی می کرد  

 مطمئنا. شاید هم می توانست نشانه هایی از کارهای اشتباه منوچهر پیدا کند. 

پله   باالخره به راه افتاد. با رضا تماس گرفت تا آدرس مورد نظرش را بگیرد. از 

های رستوران که باال می رفت، دست در جیبش برد و گوشی را به داخل آن هل  

داد. رستوران را چندان نمی شناخت... در نتیجه آشنایی چندانی هم با عوامل  

رستوران نداشت. چشم گرداند و با دیدن رضا به سمتش قدم برداشت. رضا با  

ضا سر برداشت و با  جدیت مشغول خوردن بود. به یک قدمی اش که رسید، ر

 دیدنش گفت: سالم... 

 نیشخندی زد: اینقدر گرسنه اته؟ 

رضا لقمه ای در دهانش چپاند و با همان دهان پر گفت: از دیشب که پرواز داشتم  

 تا االن هیچی نخورده بودم. داشتم از گشنگی می مردم.  

ستی  پشت میز نشسته و منو را جلو می کشد: در دهنت و گل گرفته بودن نمیتون

 بخوری؟ 

 رضا لیوان آب را سر کشید: تو رو سننه نه؟
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دستش را بلند کرد تا گارسون را برای دریافت سفارش صدا بزند که رضا با  

 جدیت گفت: خودت باید بری سفارش بدی. 

نگاه پر اخمش را به صورت رضا دوخت و با شانه های باال رفته ی او روبرو  

ن رفت. سفارش داده و برگشت: شد. به اکراه برخاست و به سمت پیشخوا 

 رستوران بهتر نبود؟ 

 اینجا نزدیک ترین جا به مسیرم بود.    -

 با حرص گفت: کارد بخوره اون شکمت. 

رضا با همان دهان پر نیشخندی تحویلش داد. دست هایش را روی میز در هم گره  

 زد: دارم ازدواج می کنم. 

 داره سن و سالی ازت میگذره.پس باالخره مقر اومدی که الزمه ازدواج کنی و   -

 تو چرا این حرف و به خودت نمیزنی؟   -

رضا گویا که کمی سیر شده باشد، اندکی از میز فاصله گرفت: من خیلی وقته به  

 فکرشم ولی اونی که می خوام شرایط الزم و نیاز داره که فعال ندارم. 

 خبرم؟ ابروهایش را باال داده و کمی خم شد: کی تو ذهنته که من بی  

 رضا لبخندی زد: کسی که دوست دارم بهترین زندگی رو براش بسازم. 

 مگه االن نمیتونی بسازی؟   -

 رضا با ناراحتی گفت: با زندگی که اون در حال حاضر داره من خیلی فرق دارم. 

 چه اهمیتی داره؟ وقتی میخوای باهاش ازدواج کنی نباید تعلل کنی...    -

م دستش و میگیرم و میارمش توی خونه ام باید  مگه دیوونه ام؟ وقتی دار  -

آسایش و فراهم کنم. اون دختری که باهاش ازدواج میکنم قراره شریک زندگیم و  
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هم و غمم باشه. قراره تو خوشی و ناخوشی همراهم باشه. دیگه وقتی زندگی  

 قراره آزارش بده الاقل من نباید باری به دوشش باشم و اذیتش کنم.  

سفارشی اش را باالخره مقابلش قرار داد. نگاه خیره اش را به   گارسون غذاهای

برگر سفارشی اش دوخت. ازدواج... شریک زندگی؟ نفس عمیقی کشید و آن را  

سفت و سخت بیرون فرستاد. در ازدواج با آفتاب پرتویی باید تمام این موارد را  

گ نگار بود  در ذهنش خط می زد. نگاه کالفه ای به ساعت مچی اش انداخت. دلتن

و نگار در سفر... شاید اگر طرف مقابلش نگار بود می توانست به چنین چیزهایی  

 فکر کند.  

 تو چه فکری؟    -

 لبخندی زد: همین جا...  

 حاال نگفتی با کی؟    -

 آفتاب پرتویی!   -

 دست رضا میان موهایش رفت: اسمش به نظر آشنا میاد. 

 شرکت ارغوان و زمین بزنه. همونی که چند سال پیش می خواست    -

 رضا به خنده افتاد: داری با دشمنت ازدواج میکنی؟ 

شانه ای باال کشید و آنچه در ذهنش باال و پایین می رفت را به زبان آورد: دلم  

 میخواد خونه نرم.  

 بریم خونه ما؟   -

نگاه دقیقش را به صورت رضا دوخت. میخواست بداند حرفش واقعیت است یا  

ارف؟ هر چه که بود دل را به دریا زد و پذیرفت. رضا اما از پذیرفتنش  تنها یک تع

اظهار خوشحالی کرد. شام خوردند و تا پاسی از شب در خیابان ها چرخ زدند.  
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سرش را که به پشتی صندلی ماشین تکیه می زد و چشم به جاده داشت، گفت: یاد  

 اون روزایی که تو خیابونا ول می چرخیدیم بخیر. 

ید: یاد اون شبی افتادم که بابات ماشینت و گرفته بود و من ماشین بابا  رضا خند

 رو کش رفتم. 

 خندید: خدا بیامرزتشون. 

رضا با غم توی صدایش گفت: گاهی وقتا دلم میخواد می بود و مثل همون موقع  

ها به باد کتک و غرغر می گرفتم. مثل همون شبی که از بازداشتگاه کشیدمون 

ته تو زیرزمین حبسم کرد، اما همین که بود. همین که سایه اش  بیرون و تا یه هف 

 باال سرمون بود خیلی حرف داشت.  

سکوت کرده بود و اجازه داد رضا هر چه در دل دارد را به زبان آورد. رضا قبل  

از او از ماشین پیاده شد و به سمت در خانه به راه افتاد. ماشین را به سمت  

 چرخید و گفت: در و باز می کنم ماشین و بیار تو.  دیوار هدایت می کرد که رضا

 نیازی نیست میزاریمش همین جا.   -

رضا نیشخندی زد: انگار یادت رفته اینجا کجاستا... اگه می خوای فاتحه ماشین و  

 بخونی بزارش بمونه همون جا ولی من جات باشم می ندازمش تو حیاط.  

، پیاده شد. نگاهش را در دور تا  به گفته رضا عمل کرد و باالخره بعد از پارک

 دور خانه چرخاند و گفت: چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود.  

تو ما رو الیق نمیدونی هر از گاهی بهمون سر بزنی. اگه میومدی در اینجا    -

 همیشه به روت باز بود.

رضا کلید را که در قفل در ورودی ساختمان انداخت، پرسید: حاج خانم خونه  

 نیست؟

 با بقیه رفتن مشهد. آخر هفته برمی گردن.    -

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

４８７ 

به دنبال رضا پا به ساختمان گذاشته و بو کشید. بوی خانه ی گرم و دوست  

داشتنی را به مشام فرستاده و برای در آوردن کفش هایش خم شد. گرمای این  

خانه فراتر از تمام جاهایی بود که همیشه حس می کرد. کتش را از تن کند و روی  

ترین مبل رها کرد. چند قدم برداشت و اجازه داد پاهایش روی فرش های   نزدیک

 دست باف قرمز رنگ و گل های درشت شان بلرزد.  

 چیزی میخوری؟    -

 به یاد می آورد روزهای اینجا بودنش با صرف چای همراه بود. چرخید: چایی. 

ار  رضا که تنهایش گذاشت، قدمی برداشت. مقابل پشتی های قرمز رنگ طرح د

زانو زد و تکیه به آن ها که می نشست، دستی به پتوی قرمز رنگ پرزی کشید.  

چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید. از پنجره ی پشت سرش سرکی به حیاط  

کشید و با دیدن درخت انجیر لبخندی زد. مویی که روی دیوار باال رفته بود هم  

کمی کج کرد... این خانه   دوست داشتنی و فوق العاده به چشم می آمد. سرش را

را دوست داشت. حس می کرد گرم شده است... از درون. تمام وجودش گرم شده  

بود. پلک زد. فکر کرد نگار از این خانه خوشش می آید قطعا. نگار دیوانه ی این  

خانه می شود. مثل همان رویاهایی ست که هر از گاهی ساعت ها از آن ها سخن  

 می گوید.  

 م چایی! بفرما این  -

باالخره چشم از حیاط گرفت و به فنجان و نعلبکی آبی رنگ زیرش خیره شد.  

رضا ماگ پر شده ی خودش را که بر می داشت و عقب عقب می رفت تا تکیه به  

پشتی دیوار کنارش، بزند گفت: هنوز یادم بود عاشق نعلبکی و استکان کمر  

 باریک بودی. 

ن که کمی خم شد، رضا یادآوری کرد:  دستش را جلو برد. برای برداشتن استکا

 داغه... 
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بی تفاوت باز هم دست دراز کرد. از گرمای استکان دستش کمی سوخت و  

استکان را بلند نکرده رها کرد. استکان برای ایستادن تقال کرد و محتوای درونش  

 را رها.  

 گفتم داغه.   -

 ی؟ نفس عمیقی کشید و رضا گفت: هنوزم دوست داری اینجا زندگی کن

 لبخند کمرنگی روی لبهایش حک شد: می خوای اینجا رو بدی به من؟

 می خوایم بزاریمش برای فروش.   -

نگاه تیزش را به سرعت روانه ی رضا کرد. سوالی که در وجودش باال و پایین  

 می رفت را به زبان آورد: چرا؟ 

ده روز طول   وقتی نیستم مامان تنها میمونه. امنیت نداره... پروازام بعضی وقتا   -

می کشه. خودشم نمی تونه دیگه خیلی رسیدگی کنه. آپارتمان نزدیک خونه ی  

 بهار هم امنیتش باالست هم اونقدر بزرگ نیست که اذیت بشه. 

 خب نفروشین یه آپارتمان چقدر میشه؟    -

رضا خندید: قیمت آپارتمان نزدیک خونه ی بهار و میدونی؟ همینقدر بشه با پول  

 طرفا یه آپارتمان خرید. این خونه اون 

 اگه بفروشین...    -

جمله اش را ادامه نداد. رضا برخاست: تا چاییت و بخوری یه زنگ بزنم برمی  

 گردم.

آنقدر غرق حرفهای قبلش بود که اهمیتی به این جمله اش ندهد. این خانه حکم  

چیزی را داشت که با وجود دور بودن و سر نزدن بسیار با ارزش بود... اگر  

وخته می شد. اگر برای همیشه از دستش میداد. از تصورش هم لرزید. چایی  فر

که سردتر می شد را به فراموشی سپرد و برخاست. به سمت حیاط به راه افتاد و  
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خود را به حوض سنگ ریز دار وسط حیاط رساند. به حالت گل مانند حوض که  

کنار هم چفت کرد. به  خیره بود خود را باال کشید. لب حوض ایستاد و پاهایش را 

دمپایی های الستیکی آبی رنگ که با جوراب های سیاهش تصویر بدی را به  

 نمایش گذاشته بودند، خیره شد. کمی خم شد...  

 دستش را در آب حوض فرو کرده و به تماشای دستش نشست. 

من عاشق خونه های حوض دارم. از اینا که وسطشون یه حوض دوست   -

 تونی ساعت ها باهاش بازی کنی. داشتنی دارن که می 

لبخندی به افکارش زد. کالم نگار را در ذهنش عقب زد. خود بیشتر از نگار  

دیوانه ی این خانه بود. نگاهی در زیر نور چراغ به تصویر خود در آب انداخت.  

گوشی اش را از جیب بیرون کشیده و شماره گرفت... صدای شاد نگار در گوشی  

 ید سور بدم که بهم زنگ زدی؟ پیچید: یعنی االن با 

 بی مقدمه گفت: هنوزم دلت خونه ای با حوض وسط حیاطش میخواد؟ 

 کمیل خودتی؟   -

 به صدای جدی نگار لبخندی زد: نگفتی. 

 باور کنم یادت مونده من خونه ای با حوض وسطش دوست دارم؟ یعنی...   -

بگیرد: نگفتی همچین خونه  میان کالم نگار دوید تا اجازه ی نتیجه گیری را از او  

 ای هنوزم دوست داری یا نه؟ 

معلومه که دوست دارم. میدونی چه حالی میده ماهی گلی بندازی تو حوضش و    -

بشینی لبش و پاهات و بندازی تو آب؟ میدونی وقتی ماهیا بین پاهات لب میزنن 

 چه حسی داره؟ 

مطمئنا نمی دانست. تا به حال هرگز به چنین چیزی فکر نکرده بود. حتی تجربه  

 اش هم نکرده بود.  
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نگار با هیجان گفت: دلم برات تنگ شده لعنتی دوست داشتنی من. با اینکه ازت  

متنفرم اما نمی تونم نسبت بهت بی تفاوت باشم. نمی تونم بیخیال تو بشم و  

 یه کمیل؟ از من یا تو؟ چرا اینقدر دوست دارم؟ دوست نداشته باشم. مشکل از ک

واقعا نشست. درست لب حوض و دست خیسش را روی شلوارش گذاشت. از  

اینکه اینطور از ته دل می شینید که کسی دوستش دارد وجودش سراسر لبریز از  

حسی فوق العاده می شد. شنیدن دوست داشته شدنش از زبان دختران چیز تازه  

دوست داشته شدن به این نحو... به این شکل... این چنین بی ریا و  ای نبود اما... 

جدی اولین بار بود. نفس عمیقی کشید. حس می کرد می خواهد نگار را در این  

لحظه کنارش داشته باشد. حس می کرد عجیب دل تنگ نگار است. لب هایش را  

 به حرکت در آورد: کجایی نگار؟ 

 ار؟ میخوای بیای پیشم؟ صدای شاد نگار پرسید: میخوای چیک

 جدی پاسخ داد: آره. 

جیغ کشید. بخاطر فریاد نگار گوشی را از گوشش کمی فاصله داد: نمی خوای  

 بیام؟ 

 مگه میشه؟ شمالم... میای واقعا کمیل؟ میای پیشم؟ دلم میخواد بغلت کنم.   -

از جا بلند شد. به سمت داخل ساختمان که قدم برمی داشت، فکر کرد می تواند  

مام شب را در کنار نگار بیدار بماند. که میتواند نگار را در آغوش بکشد و  ت

 ساعت ها تنش را ستایش کند. زمزمه کرد: آدرس و برام بفرست.  

 کتش را که برمی داشت، رضا از اتاق خارج شد: کجا میری؟ 

 مقابل در کفش هایش را پا زد: پیش یار.  

ونه رو میخرم ازت... خواستی  اخم های رضا در هم رفت. لبخندی زد: این خ

 بفروشی خبرم بده.
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رضا هاج و واج به رفتنش خیره مانده بود. پشت فرمان نشست و به آدرس  

ارسالی نگار خیره شد. پایش را روی گاز فشرد... باید هر چه زودتر تهران را به  

 مقصد چالوس ترک می کرد.  

به سختی به حرکت   ترافیک آخر شب و جاده های شلوغ... عقربه های ساعت را 

در می آوردند. دستش را بیشتر به روی فرمان فشرد. زنگ تلفنش از افکار بهم  

ریخته جدایش کرد. فکر جلسات فردا و نیاز به حضورش در شرکت را کنار زد.  

پس فردا به تمام آن ها رسیدگی می کرد. میخواست فقط در کنار نگار باشد. نگار  

 پرسید: کجایی؟ 

 ک... اینطوری پیش بره دیر میرسم. غرید: تو ترافی

 پس میخوای مسیر و برات کوتاه تر کنم؟   -

سکوت کرد. تعجبش را به زبان نیاورد و نگار زمزمه کرد: بودن هنوزت مثل  

بارونه... تازه و خنک و ناز و آرومه... حتی االن از پشت این دیوار که ساختن تا  

 دوست نداشته باشم.  

نگاه خیره اش را به جاده دوخت. پنجره ها را چفت تر  لبخندی روی لبهایش آمد. 

کرد تا صدای نگار بهتر در فضا بپیچد. نگاهی به ماشین های اطراف انداخت.  

هیچکدام از این ماشین ها، کسی را نداشتند تا در ماشین برایشان کنسرت زنده  

 اجرا کند. 

ن سرده، همه ی  اتل و متل! بهار بیرونه. مرغابی تو باغش میخونه... باغ م   -

 گالش پژمرده دونه دونه. بارون بارونه، بارون بارونه...  

 همراه با نگار زمزمه کرد: بارون بارونه.  

نگار صدایش را اوج داد: دلم تنگه پرتقال من. گلپر سبز قلب زار من. من و  

ببخش از برای تو هر چی که بخوای میارم. اتل و متل... نازنین دل! زندگی خوبه  

 ونه... عطر و بوش همین غم و شادی کوچیک و بزرگمونه...  و مهرب 
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 لب زد: نگار... 

صدای نگار با هیجان ادامه داد: آهای زمونه! آهای زمونه. این گردونه اتو کی  

 داره می چرخونه؟ 

 داری دیوونم میکنی نگار.   -

خنده ی نگار این بار بلندتر به گوش رسید و با همان خنده ی توی صدایش ادامه  

 اد: بودنت هنوز مثل بارونه... مثل قدیما... پاک و روونه. از پشت این دیوا... د

 میان کالم نگار پرید: نمی ترسی بالیی سرت بیارم؟ 

باز هم خنده و باز هم ادامه داد: از پشت این دیوار بی رحمی که بینمونه... هاچین  

 و واچین...  

 باز هم دلش طاقت نیاورد: نگار و واچین.  

 کمیل...   -

 دلم میخواست همین االن دم دستم بودی تا می تونستم می بوسیدمت.  -

 خب ببوس...    -

 به صدای نازدارش فکر کرد: وقتی برسم نفست و میگیرم. 

 نمیخوام.   -

باالخره خودش را از میان ترافیک بیرون کشید: مگه دست خودته؟ می خوام بپرم  

 فس میزنی. روت... می خوام تنت و حس کنم وقتی نفس ن

 کمیل...   -

 وقتی برسم می تونم درسته یه لقمه ی چپت کنم.   -

 سکوت نگار طوالنی شد. لبخندی زد: نمیخونی دیگه؟ 
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سرعتش را افزایش داد و نگار ادامه داد: هاچین و واچین عسل شیرین. قصه  

 مون هنوز ناتمومه. از این جا به بعد کی میدونه که چی سرنوشت مونه.  

*** 

کمی از نگار دور کرده و از تخت که پایین می رفت، گوشی را به   خودش را

 گوشش چسباند: چه خبره؟ 

احمد توکل گفت: خانم پرتویی ده درصد از سهام شرکت ارغوان و خریداری  

 کردن. از طرف وکیلشون تماس گرفتن برای انتقال رسمی سهام ها اقدام کنیم. 

بل دیدن نباشد. آب دهانش را به  از پنجره کمی فاصله گرفت تا تن برهنه اش قا

سختی فرو داده و چرخید. به پرده ی آویزان مخملی تکیه زد و تنش را کمی چرخ  

داد و به نگار زل زد. آفتاب پرتویی سهام را در برابر ازدواجشان خریداری کرده  

بود. همانطور که خواسته بود. مطابق میلش... به شرط ازدواج. نگار تکانی  

روی بازوی خودش گذاشت... توی گوشی به احمد توکل منتظر   خورد و سرش را

 گفت: ترتیبش و بده. 

تماس را قطع کرده و زل زد به نگار... صدای رعد و برق ذهنش را از افکارش  

دور کرد. چرخید و به دانه های باران که سرازیر شده بودند و سقف شیروانی  

 قرمز رنگ را خیس می کردند زل زد.  

 کمیل...   -

 قدمی به عقب برداشت. نگار نیم خیز شده و پرسید: چی شده؟

 به تخت برگشت. خود را روی تن نگار که می کشید، گفت: هنوزم دلم میخوادت.

دست های نگار به دور گردنش پیچید و خط ستون فقراتش را با انگشت هایش  

و   نوازش داد. لب هایش را تر کرده و بیشتر خم شد برای بوسیدن لب های نگار

چشم بست. می خواست فکر نکند به آفتاب پرتویی که سهام ارغوان را مطابق  

 میلش خریداری کرده بود. 
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آرام بود و در عین حال نا آرام. قلبش در سینه می کوبید و در عین حال حس می  

کرد چیزی در درونش جا به جا می شود. نگار سرش را عقب کشیده و پرسید:  

 نطوری بهم ریختت؟ چی شده؟ تلفن چی بود که ای 

 گونه ی نگار را نوازش کرد: چیز مهمی نبود. 

 نگار لب ورچید: بگو دیگه... 

سری کج کرد و چشم های آبی نگار را زیر و رو کرد. به خطوط مواجش خیره  

شد... به حرکت های خطوط به سمت مرکزیتش و زمزمه کرد: اونقدری مهم  

 نیست بخواد ذهن تو رو درگیر کنه.  

 رچید: مگه من چمه؟ نگار لب و

 اینکه ذهنت درگیر کارای بیهوده بشه حیفه.    -

نگار خیره خیره تماشایش کرد. دستش را باال آورد و شقیقه اش را که نوازش  

 می کرد، پرسید: پس اینکه تو درگیر بشی عیبی نداره؟ 

 نفس عمیقی کشید و با قدرت تمام در ریه هایش حبس کرد: من فرق دارم. 

ر بدم میاد از بچگی بین دختر و پسر فرق می ذاشتن؟ چه فرقی  میدونی چقد  -

داریم؟ اگه ذهن تو رو اینقدر مشغول کرده که حتی مثل همیشه نمیتونی لبام و  

عمیق ببوسی... پس حتما ارزشش و داره منم روش فکر کنم و وقت بزارم. به  

 نظرت اینطور نیست؟ 

فشار بازویش را کم کرده و خود را کنار نگار رها کرد. چشم هایش را روی هم  

گذاشت و به حجم پولی که به زودی به آن نیاز داشت فکر کرد. به سهامی که  

آفتاب پرتویی خریداری کرده بود و کاری که باید خیلی زودتر در جلسه ی هیات  

 مدیره انجام می داد.  

زمزمه کرد: بیخیال همه چی باش... هر چی که   سر نگار روی سینه اش نشست و 

 هست وقتی برگردی حلش میکنی. االن فقط به کنار من بودن فکر کن باشه؟ 
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فقط پلک زد. نگار اما برخاست... بازویش را کشید و با خود به سمت حمام  

راهنمایی کرد: بیا اول دوش میگیریم بعدش صبحونه میخوریم و بعدش میریم  

 بیرون... 

گار زیر دوش آب ایستاده و دستی به صورتش کشید. با اینکار گویا حجم  کنار ن

 زیادی از خستگی از صورتش فرار کرد اما هنوز هم خسته بود و خسته.  

 نگار دستانش را باال آورده و در موهایش فرو برد: بشورم. 

لبخند کمرنگی روی لبهایش نشوند و سرش را بیشتر خم کرد تا نگار کمتر خود  

 بکشد. دست های نگار که نوازش گر میان موهای تازه رشد کرده اش  را باال 

چرخید، دست هایش را پایین تر برده و به دور کمر نگار حلقه زد. نفسش را  

عمیق بیرون فرستاده و از هر نقطه ای نگار را زیر نظر گرفت. بعد از ازدواج هم 

این لحظه تقریبا   می توانست اینطور عاشقانه موهایش را بشوید؟ عاشقانه؟ در

نامزد آفتاب پرتویی حساب می شد. ولی... نامزد... پوزخندی روی لب هایش  

 نشست. حتی شناخت دقیقی از آفتاب پرتویی نداشت.  

با همین افکار، قبل از نگار حمام را ترک کرد. حوله پیچ، لب تخت نشست و به  

ند، خیره شد که  قطرات آبی که مسیر حرکاتش در اتاق را به نمایش گذاشته بود

صدای تلفنش باز هم بلند شد. چرخید و به گوشی موبایلش نگاهی انداخت. با  

اکراه برخاست و به سراغش رفت. جهانگیر اما با هیجان توی صدایش گفت:  

 کجایی؟ 

 آرام زمزمه کرد: همین دور و برا...  

 دیشب خونه نیومدی.   -

فتنش تاکید داشت. هنوز هم  به تاکید جهانگیر فکر کرد. هنوز هم برای خانه ر

شمار شب هایی که خانه می رفت را داشت و بابت تک تکشان سوال پیچش می  

 کرد. لب هایش را تر کرد و گفت: اومدم شمال آب و هوایی عوض کنم. 
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منتظر بود جهانگیر بپرسد با چه کسی اما به جای آن گفت: آخر هفته دعوتش کن  

 م. برای آشنایی... ترتیب همه چیز و مید

فقط لب هایش را بهم فشرد. نمی دانست باید چه جوابی بدهد. تشکر کند برای  

اینکه جهانگیر از تصمیمش حمایت می کرد و یا دلخور باشد برای اینکه حتی  

نمی پرسید چه شناختی از آفتاب پرتویی دارد که چنین تصمیمی گرفته است.  

ق العاده ای بود... مطمئنا  آفتاب پرتویی... پوزخندی روی لبهایش آمد. انتخاب فو

از دید جهانگیر هم همینطور به نظر می رسید. شاید باید بیشتر قدر زهرا را می  

 دانست که هنوز هم برای یک ازدواج درست پا فشاری ی کرد...

همراه نگار پایش را از ویالی خانواده ی مهد بیرون گذاشت. قدمی به سمت دریا 

ست پاهایش را رها کرد. نگار کنارش کفش  برداشت و روی تکه سنگی که می نش

از پا کند. کفش هایش را درست روی تکه سنگ کنار دستش جفت کرد و از روی  

 سنگ ها که پایین می رفت، گفت: دارم میرم آب بازی نمیای؟ 

فقط لبخند زد. نگار گویا درک می کرد که بی حرف به راهش ادامه داد. از روی  

نزدیک ترین تکه سنگ به آب نشست و پاهایش  تکه سنگ ها پایین رفت و روی  

را در آب رها کرد. چشم چرخاند... به شال افتاده روی شانه های نگار و موهای  

طالیی ای به بازی در آمده اش... بی اختیار وجودش لبریز از آرامش می شد. بی  

اختیار حس می کرد عالقه ای به از دست رفتن زمان ندارد. همه چیز درست در  

نقطه از زمان متوقف شده بود و باید در همین لحظه می ماند. حس بی وزنی  این 

و بی نهایتی را داشت. ترسی در وجودش رخنه کرده بود و در عین حال این حس  

 را دوست داشت و برای همیشه داشتنش آماده بود. 

 کمیل...   -

زبان   به نظرش اسمش هم از زبان نگار دوست داشتنی بود. نگار که نامش را به 

می آورد، گوش هایش تیز می شدند برای شنیدن. صدای زیبای آهنگی بود که در  

گوشش به آرامی نواخته می شد و تک تک تار و پود وجودش انعکاسی از  

آرامش را به وجود می آوردند. اما این بی نهایت... این خلع و آرامش خیلی زود  
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رد... با شماره ی ناشناسی که  به پایان رسید... خیلی زودتر از آنی که فکر می ک

بر روی صفحه ی گوشی اش حک شد و پشت خط آفتاب پرتویی بود که اطالع می  

 داد روی داروهای مورد نیازش هم توان سرمایه گذاری دارد.  

باید خوشحال می بود. برای ترتیب دادن این داروها و ایده های زعفرانی اش  

آفتاب پرتویی حاضر بود بر روی آن   زمان زیادی صرف کرده بود. باید از اینکه

ها سرمایه گذاری کند وجودش لبریز از شادی می شد اما... هیچ حس خوشحالی  

نداشت. شاید از اینکه آفتاب پرتویی حاضر بود روی هر آنچه می خواهد سرمایه  

گذاری کند شاید هم چون این مو طالیی که صدایش می زد و وجودش را به بازی  

 د کمرنگ تر شود.  می گرفت قرار بو

از جا برخاست. از روی تکه سنگ ها با تانی پایین رفت. لب های خوش حالت 

 نگار به رویش لبخندی پاشید: بشین تا بفهمی چه حس خوبی داره.  

 کفش هایش برق می زدند و در عین حال چشم هایش بازی می خوردند... 

ه یه کفشه نترس  نگار خم شد. بند کفشش را که می کشید غرید: لوس نشو دیگ

 هیچی نمیشه.  

کفش هایش را از پا کنده و پا روی سنگ ها گذاشت. از سرمایشان لرزید اما  

محکم تر ایستاد و قدمی برداشت. کنار نگار نشست و نفس عمیقی کشید. سردی  

 آب و آرامشش تنش را مورمور کرد.  

 . میبینی چه حس خوبی داره؟ مثل اینه که وجودت مال خودت نیست..   -

سری خم کرد به سمت شانه ی نگار و چشم هایش را بست. بوی عطرش را به  

 ریه هایش فرستاد و در ذهنش آرام زمزمه کرد: همه چیز خوبه.

دست نگار نوازش گرانه صورتش را نوازش داد. سرش را بیشتر خم کرد و  

  بیشتر از قبل حس کرد می تواند کنار نگار باشد و دوست دارد کنار نگار باشد.
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این دست ها... این نوازش... حس تشنه ای را داشت که حال به آب رسیده است  

 اما سیرابی در پی ندارد.  

سفر شیرین کنار نگار بودن خیلی زود پایان یافت. در میان بهتی که در آن فرو  

رفته بود پایان یافت. گویا تهران قسم یاد کرده بود تمام حس و حال آرامش را که  

جربه می کرد بگیرد. با شانه های افتاده پا به درون خانه گذاشت.  در کنار نگار ت

 زهرا با دیدنش لب ورچید. قدمی به جلو گذاشت و سالم داد.  

زهرا از جا برخاست و به بهانه ی خواب به سمت پله ها راه افتاد... تنها به  

ه  تماشای رفتن مادرش ایستاد و بعد چند قدم برداشت. در خانه ای که تقریبا ب

تاریکی فرو رفته بود لب پله ها نشست و دست هایش را از بین زانوانش رد کرده  

 و در هم گره زد.  

 گویا در این خانه هیچکس چشم انتظارش نبود. لب هایش را بهم فشرد... 

 چرا اینجا نشستین؟    -

سر برداشت. نگاهی به دخترک انداخت و لبخندی زد. این وقت شب بیدار بود؟ 

 زبان آورد.همین را به 

 دخترک جلوتر آمد: دیشب خونه نیومدین. فکر کردم امشبم نمیاین. 

 فهمیدی خونه نبودم؟  -

الهه لبخندی زد. لبخندی از همان لبخندها که می گفتند شاید تو متوجه نشده باشی  

اما من همه چیز را می دانم. من تا ته قصه را می دانم... من حتی ساعت های 

 می دانم.  ورود و خروجت را هم 

 بی اختیار زمزمه کرد: بشین. 

الهه چند قدم برداشت. یک پله پایین تر درست روی پله هایی که پذیرایی را به  

راهرو وصل می کردند نشست و کمی به طرفش متمایل می شد. لبخندی به رویش  

 زد و با مکثی پرسید: شام خوردین؟ بیارم براتون؟ 
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 صادقانه گفت: نخوردم.

 تندی برخاست: میرم آماده کنم. اینجا میخورین یا... دخترک به 

 نگاه خیره اش را به چشم هایش دوخت: دیر وقته ولش کن... 

اشکالی نداره بزارینش به پای همون اذیتایی که وقتی تازه به دنیا اومده بودم     -

 کردم.

ناخودآگاه لبخند زد. الهه به سمت آشپزخانه اشاره زد. از جا بلند شد: لباس 

 وض میکنم میام آشپزخونه. ع

در مسیر مخالف دخترک به سمت پله ها قدم برداشت. با تصور شامی که 

انتظارش را می کشید، لباس عوض کرد و به آشپزخانه برگشت. با دیدن بشقاب  

تزئین شده، لبخندی روی لبهایش نشست. صندلی را عقب کشید و حین نشستن به  

ره شد. چنگالی که روی دستمال سفره  حرکات الهه که به سرعت مشغول بود خی 

قرار گرفته بود را برداشت و ماکارونی را که باال و پایین می کرد و سعی می کرد  

 گوجه فرنگی های شکل گلش را بهم نریزد، گفت: به آشپزی عالقه داری؟ 

 دخترک لیوان آبی هم مقابلش قرار داد و گفت: نه چندان. 

 ه کردنش اشاره ای به بشقاب زد: این... لیوان آب را بلند کرد و حین مزه مز

 فکر کردم اینطوری خوشحال میشین.   -

نگاه پر از تشکرش را حواله ی الهه کرد... چنگال را در چند رشته ی ماکارونی  

 فرو برد و چرخ داد و باز هم از ابتدا...  

 دوست ندارین؟   -

 . قبل از آنکه جواب دهد، الهه ادامه داد: قبال دوست داشتین که

نگاه خیره اش را به ماکارونی دوخت. قبال دوست داشت؟ چندان به خاطر نمی  

 آورد... سر برداشت: دوست داشتم؟ 
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لب های الهه به خنده باز شد و کش آمد. به جای پاسخ به سوالش پرسید: می  

 خواین براتون ترشی بیارم با ترشی بخورین اشتهاتون و تحریک کنه؟ 

برخاست. خیلی زود ترشی را ظرف کرده و مقابلش   شانه ای باال انداخت و الهه 

قرار داد. هویج ترشی را در دهان گذاشت و مزه مزه کرد. لب هایش را از ترشی  

 اش مزه مزه کرد: ترشه.

 الهه خندید: نه اونقدر زیاد. ولی اشتها رو تحریک میکنه. 

خره  سری به تایید تکان داد. دخترک به تماشای غذا خوردنش نشسته بود. باال

 اولین لقمه را در دهان گذاشت و بعد از فرو دادنش پرسید: تو شام خوردی؟ 

 خوردم.     -

 خوابت نمیاد؟    -

 خنده ی روی لبهای دخترک عمیق تر شد: یعنی برم پی کارم؟ 

به صورت مهربانش نگاه کرد. چطور می توانست او را رد کند. تنها سری به  

 ایش جا به جا شد: یه چیز بپرسم؟ طرفین تکان داد و الهه با خوشحالی سر ج

 سری به عالمت مثبت تکان داد.

 واقعا میخواین ازدواج کنین؟   -

 لقمه ی توی دهانش را فرو داد: گویا اینطوره.

 گویا؟   -

 پاسخی به این سوال کوتاهش نداد.  

دوسش دارین که میخواین باهاش ازدواج کنین؟ زهرا خانم گفتن همون خانمیه    -

 اینجا اومده. انگار کسی ازش خوشش نمیاد. که قبال  

 صادقانه و از ته دل گفت: همیشه ازدواج بخاطر دوست داشتن نیست.  
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 الهه لب ورچید: پس برای چیه؟ 

لقمه ای دیگر در دهان چپاند و با آرامش جویدش... گویا دخترک هیچ عجله ای  

ه راحت تر  برای از دست رفتن زمان نداشت. می توانست نسبت به روزهای گذشت

غذا بخورد. در همان آرامشش جواب داد: برای چیزایی که میخوای. مثال اون آدم  

 میتونه چیزایی که میخوای رو بهت بده.  

مگه فروشیه؟ یه عمر میخواین کنار کسی زندگی کنید چون میتونه چیزایی که    -

 میخواین و بهتون بده؟

 با بیخیالی شانه ای باال انداخت.  

 حتی گفت: دلتون به حال خودتون نمی سوزه؟ الهه با نارا 

حس کرد تمام تالشش برای خوردن غذا از بین رفت. روزهای بعد و بعد از آن هم 

مدام از خود همین سوال را می پرسید و به دنبال جوابی برای آن می گشت. اما  

همه چیز در کمتر از ساعتی به فنا رفت... تمام سوال پرسیدن ها درست لحظه ای  

م شد که با قدرت در صدر مجلس هیات مدیره نشست و پا روی پا انداخت.  تما

درست همان لحظه ای که یکی از اعضا زبان باز کرد، دستش را باال برده و رو  

 به تک تکشان گفت: قبل از شروع باید یه کاری انجام بدیم. 

ید  به سمت احمد توکل که پشت تربیون بود برگشت و اشاره زد شروع کند. نام ام

 سلیم نژاد که به زبان احمد توکل آمد، همههمهه ای در جمع نشست. 

منتظر ماند تا همهمهه ی جمع آرام گرفت و بعد کمی به صندلی اش چرخ داد و  

خیره در چشمان امید سلیم نژاد... رفیق شفیق جهانگیر... زمزمه کرد: دو راه حل  

رین انتخاب کنین... من ولی  مقابلتون قرار میدم. می تونید هر کدوم و که دوست دا

 جای شما بودم اولی رو انتخاب می کردم.  

صدای جمع بلند شد که با اخم نگاهش را در میان جمع چرخاند. امید سلیم نژاد با  

 خنده ای گفت: پسرم تو به من راه حل میدی؟! من جزوی از این شر... 
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ن و واگذار کنید و از  میان کالم سلیم نژاد پرید: راه اولم اینه که خودتون سهامتو

 شرکت فاصله بگیرید.  

قبل از سلیم نژاد منوچهر که روی نزدیک ترین صندلی نشسته بود به طرفش  

 چرخید: کمیل... 

این بار هیاهوی جمع باالتر رفت. منتظر ماند. سلیم نژاد جفت دست هایش را  

د: راه  روی میز کنفرانس کوبید و نیم خیز شد که خیره به چشم های او ادامه دا

حل دومم هم اینه که تمام اطالعات و مدارک جمع آوری شده از تالشهای پنج سال  

 اخیرتون و می فرستم جایی که باید تا کنترل بشه. 

رنگ از رخ سلیم نژاد پرید. یکی از طرفداران مهمش از ته مجلس بلند شد: آقای  

 بازرگان شما قدرت این و ندارین که... 

د و صفحه ای درست روی مانیتور پشت سرش جا  اشاره ای به احمد توکل ز

گرفت: در حال حاضر من اختیار پنجاه و دو درصد از سهام شرکت و دارم.  

سهامی که خودم خریداری کردم و سهامی که متعلق به پدرم هست... پس اختیار  

 این و دارم که هر کس که فکر میکنم به ضرر شرکتم هست عذرش و بخوام.  

الن کنفرانس را در بر گرفت. سلیم زاده ای که سر پا  سکوت عمیقی تمام س

 ایستاده بود، به آرامی سر جایش نشست. هر لحظه قرمز و قرمزتر می شد.  

حس قرمزی صورت سلیم زاده... قدم های تندی که منوچهر برای نزدیک شدن به  

او برمی داشت... همه و همه باعث شد آرام بگیرد. دیگر نه سوالی در ذهنش  

داشت و نه هیچ حسی به جز خوشحالی... خوشحال بود... یادآوری چهره  وجود 

ی قرمز شده ی سلیم زاده... قدم های سنگین منوچهر که تقریبا به دنبالش می  

دوید تا کالمی به زبان آورد همه و همه عجیب دلش را آرام کرده و زندگی را بر  

ها شده و به  وفق مرادش جلو می برد. سر خوشانه روی صندلی مدیریتش ر

سمت منوچهری که تقریبا روی میز مبل راحتی خود را ولو کرد، برگشت:  

 بفرمایید عمو...  
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قبل از آنکه منوچهر کالمی به زبان آورد ادامه داد: عذر میخوام عمو فقط لطفا  

 سریعتر چون باید خودم و برای مراسم شامی برسونم که خیلی زیاد برام مهمه. 

باال رفت و او خوشحال ادامه داد: خبر دارین که می خوام  ابروهای منوچهر  

 ازدواج کنم. 

چشم های گرد منوچهر نشان از این داشت که کامال تیر را به سوی هدف پرتاب  

 کرده است

 طول کشید تا توانست خود را جمع و جور کرده و بپرسد: ازدواج؟ 

د. لیوان آبی را که از  لبخندی زد. از جا بلند شد و با طمانینه به منوچهر نزدیک ش

 روی میزش برداشته بود در برابرش گرفت و گفت: بله همینطوره...  

 منوچهر لیوان آب را نگرفت و به جای آن پرسید: با کی؟ 

 آفتاب پرتویی... فکر کنم اسمش و قبال شنیده باشید. درسته؟   -

 آفتاب پرتویی با تو؟   -

سایید سعی کرد لبخندش را روی  نیشخندی زد. دندان هایش را که روی هم می 

صورتش حفظ کند. درست روبروی منوچهر نشست و گفت: مگه من مشکلی دارم 

 عمو جان؟ مناسب آفتاب عزیزم نیستم؟ 

 منوچهر تنها لبخند زد.

من و آفتاب به این نتیجه رسیدیم ازدواج می تونه باعث پیشرفت هر دومون    -

به من به کس دیگه ای اتکا کنه.   باشه. همینطور نیازی نیست برای کمک کردن

 برای همین فکر میکنیم جفتمون خیلی راحت می تونیم با هم جلو بریم. 

 منوچهر ناباورانه نگاهش می کرد. بعد از چند لحظه مکث گفت: سارا... 

میان کالم منوچهر رفت. امروز اوج بی ادبی را به رخ کشیده بود اما جمله ی  

اقا تصمیم گرفتیم روی پروژه ی دخترعمو هم  منوچهر را قطع کرد و گفت: اتف
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سرمایه گذاری کنیم. االن دیگه خیالم از بابت این شرکت راحت شده و می تونم  

 بهتر روی بقیه کارهام وقت بزارم. 

نگاهش را به سمت ساعتش برگرداند و از جا برخاست: با اجازتون عموجان  

شتم بمونم کنارتون بمونم و  داره دیر میشه. می بخشید که باید برم خیلی دوست دا

از مصاحبت با شما لذت ببرم اما آفتاب از دیر رسیدن خیلی بدش میاد و همیشه  

 آن تایمه.  

گوشی و کلیدش را برداشت و مقابل در پا به پا شد. می خواست به منوچهر این  

اطمینان را دهد که در این دفتر جایی ندارد و باید رفع زحمت کند. منوچهر با  

میقی برخاست و درست در مقابل در حین خروج به سمتش برگشت: شکست ع

 کمیل برای سهام هر وقت نیاز داشتی... 

سری به طرفین تکان داد. دست پشت سر منوچهر گذاشت و او را که از در به  

بیرون هل می داد گفت: این چه حرفیه عمو جان شما اختیار دار سهامتونی منم  

حال حاضر سهامی که به نامم هست خیلی بیشتر   دیگه نیازی به سهام ندارم. در 

از میزان سهام بابا هم میشه... مطمئن باشید از این پس قرار نیست برای شما  

معذوریتی ایجاد کنم. از این به بعد خیالتون راحت باشه من چهار چشمی حواسم  

به شرکت هست و کوچکترین مشکلی که هر کسی با هر شرایطی بخواد توی این  

ه وجود بیاره قطعا با من طرفه و من برای بیرون انداختنش ریسک نمی  شرکت ب

 کنم. حتی اگه اون فرد بابا باشه عمو جان... پس از این بابت آسوده خیال باشید.  

تا زمانی که به مقابل منزل افتاب پرتویی برسد. تا زمانی که خلیل ماشین را در  

توجهی به نگاه های متعجب   مقابل برج متوقف کند بی اختیار می خندید. حتی 

خلیل هم نداشت... هیچ چیزی نمی توانست خوشی امشبش را پایان دهد. با خروج  

 آفتاب پرتویی از ساختمان، خلیل بود که توجهش را جلب کرد و گفت: اومدن. 

نگاهش را به سمت پنجره برگرداند و با دیدن آفتاب پرتویی در پیراهن بلند  

ی زرشکی اش لبخندی زد. در را باز کرد و پیاده شد.  نارنجی رنگ با هایالیت ها

 مقابل آفتاب ایستاده و لبخندی زد: آماده ای؟ 
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 گویا خوشحالی...   -

 نیشخندی به روی آفتاب زد: همینطوره. 

نگاه آفتاب خونسرد بود. بدون آنکه دلیل خوشحالی اش را بپرسد، گفت: باید قبل  

 گیریم. از رفتن دسته گلی رو که سفارش دادم هم ب

سری به عالمت مثبت تکان داد و در را به رویش گشود. آفتاب پرتویی روی  

صندلی عقب نشست. به خلیل که پیاده شده بود اشاره ای زد و خود در طرف  

دیگر کنار آفتاب جا گرفت و رو به خلیل گفت: خانم جایی میرن... اول میریم  

 اونجا. 

 ستقیم لطفا. آفتاب پرتویی به تبعیت از او ادامه داد: م 

 نفس عمیقی کشید و آفتاب گفت: اخبار رسیده امروز تو شرکتت غوغا کردی. 

متعجب با چینی که به پیشانی انداخته بود به سمت آفتاب برگشت و پرسید: تو از  

 کجا میدونی؟ 

آفتاب با خونسردی همیشگی اش گفت: یکی از آشنایان جزو سهامداران شرکت  

نیست که پنهون بمونه مخصوصا وقتی خودنمایی   بازرگانه. توی این حیطه چیزی 

 یه رئیس جوون و تازه کار باشه. 

پوزخندی زد. عصبانی بود. خشمگین بود و حس می کرد نمی تواند چیزی را  

پنهان کند. نگاهش را به سمت پنجره داد. اشتباه بود که فکر می کرد خوشی اش  

ایش مشت کرد و آفتاب  را چیزی نمی تواند از بین ببرد. دستش را روی ران پ

پرتویی ادامه داد: االن مالک بی چون و چرای شرکت بازرگان هستی. اینطور  

 نیست؟

نفس عمیقی کشید. فقط به لطف او... اما ... چیزی از این واقعیت کم نمی شد که  

حال شرکت بازرگان متعلق به او بود. نفس عمیقی کشید و اجازه داد آفتاب  

باشد. زمانی که خلیل ماشین را در مقابل گل فروشی  پرتویی با تلفنش مشغول 
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متوقف کرد، در سمت کمک راننده باز شده و مردی سبد بزرگ گلی را روی  

 صندلی قرار داد. تنها حرکت سر آفتاب پرتویی را دید و بعد هم دور شدن مرد.  

دستش را بیشتر از قبل مشت کرد. قدرت در این همه جای دنیا حرف اول را می  

 اما مهم ترین نکته ای که قدرت را در پی داشت تنها پول بود و پول.  زد. 

لب هایش را روی هم فشرده و چشم هایش را بست. باید قدرتمندتر می شد.  

قدرتمندتر از آفتاب پرتویی که نیامده تک تک اعضای خانه بازرگان چشم شده 

چانه اش را   بودند و به صف برای تماشایش و او گویا هیچکدام را نمی دید که

باال داده و با اعتماد به نفس قدم برمی داشت. در ورودی را مهلقا به رویشان باز  

کرد. لبخندی به روی مهلقا زد و آفتاب پرتویی تنها با سالمی بدون لبخند از  

کنارشان گذشت. خلیل دسته گل را به سمت مهلقا گرفت و از در بیرون رفت.  

لش دید. جهانگیر لبخندی زد: خوش اومدی  چرخید و جهانگیر و زهرا را مقاب

 دخترم. 

نگاهی به مادرش انداخت تا کالمی به زبان بیاورد اما گویا مادرش سکوت اختیار  

 کرده بود. آفتاب پرتویی با تشکر اضافه کرد: معذرت میخوام مزاحمتون شدم.

جهانگیر به حرف آمد و گفت: این چه حرفیه دخترم؟ تو دیگه عروس این خونه  

 ... دخترمونی. اینجا هم خونه خودته. ای

 به سمت زهرا برگشته و ادامه داد: زهرا خانم راهنماییش نمیکنی؟

آفتاب به عقب برگشت. دسته گل را از مهلقا گرفته و به سمت زهرا گرفت و گفت:  

 ممنونم که دعوتم کردین. 

کند. زهرا با  سنگینی نگاهش را به مادرش دوخت تا او را وادار به عکس العملی 

 اکراه دسته گل را گرفته و به سمت پذیرایی اشاره زد: از این طرف بفرمایید. 
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آفتاب قبل از باال رفتن از سه پله ای که به پذیرایی ختم می شد مکث کرد و اجازه  

داد بزرگترها قبل از او حرکت کنند. کنار آفتاب مکثی کرده و صورتش را برانداز  

 کرد: چیزی شده؟

 ب به طرفین تکان خورد: نه. سر آفتا

نگاه سنگین جهانگیر و زهرا وادارش کرد درست کنار آفتاب بنشیند. آفتاب با  

لبخند از این نزدیکی استقبال کرد و سر به سمت شانه ی او که خم می کرد،  

 زمزمه کرد: مطمئنا خانم بازرگان از من خوشش نمیاد. 

 اوضاع کاری چطوره این روزا دخترم؟    -

پرسید و آفتاب به سرعت صاف نشست و گفت: شکر خدا... بازار کار ما    جهانگیر

همیشه باال و پایین داشته. هیچوقت نشده روش حساب کنیم و مطمئن باشیم قراره  

ببریم... همیشه ریسکیه بین برد و باخت و همیشه توی شرایط استرس زاش  

 زندگی میکنیم. 

 دم... جهانگیر با لبخندی گفت: همیشه بهت افتخار کر

آفتاب متواضعانه لبخند زده و سر به زیر می اندازد. سنگینی نگاه مادرش را  

روی خود حس کرده و سر برداشت. زهرا نگاهش را از او گرفته و به سمت 

آفتاب برد و برگرداند. در چشم هایش خیره شد. نگاه دزدید. گویا زهرا با همین  

ش را به سختی فرو داده و  کار میخواست تا عمق وجودش را بخواند. آب دهان

کمی به سمت آفتاب متمایل شد. آفتاب که با قدرت از برنامه ها و ایده های کاری  

اش برای جهانگیر سخن می گفت، به سمتش برگشت و با نگاه کوتاهی دست بلند 

کرد و دور بازویش حلقه زد و ادامه داد: البته از این به بعد کمیل هست مطمئنا  

 ونیم جلو بریم. کنار هم بهتر میت

جهانگیر لبخند زد. زهرا لب ورچید و او خیره شد به نیم رخ آفتاب. جدی بود و  

 محکم... حتی وقتی محبتش را خرج می کرد.  
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 برنامه اتون برای آینده چیه؟   -

کمی عقب کشید و از آفتاب فاصله گرفت. به جایش آفتاب جواب داد: برنامه ای  

خواستیم شرایط و جوری محیا کنیم که درست و منطقی  فعال در ذهن نداریم. می 

 جلو بره تا بعد ببینیم چطور پیش میره. 

 زهرا پوزخند زد: درست و منطقی. 

نگاه تیز جهانگیر و لبخند آفتاب با هم تقدیمش شد. به خنده افتاده بود... به  

 سختی لبخندش را جمع کرده و زل زد به مادرش...  

با ببخشیدی به سرعت از پذیرایی بیرون رفت،   مهلقا که نزدیک شد و زهرا 

 جهانگیر پرسید: هنوزم کارت و خارج از ایرانم گسترش میدی؟ 

خود را عقب کشیده و به دسته ی مبل تکیه زد. آفتاب پاسخ داد: بازار اصلی و  

تمرکز اصلیم خارج از ایرانه... چون توی ایران جا برای حرکت خیلی کمه. نمیشه  

پیشرفت داشت و به مقاصد و هدف های مورد نظر نزدیک شد.  اونطور که باید 

عالوه بر اون یه تاجر موفق هیچوقت یک نقطه رو در نظر نمیگیره همیشه سعی 

 داره قلمرو خودش و گسترش بده. 

جهانگیر سری به عالمت مثبت تکان داد و باالخره متوجه شد او هم در این  

 اب نشون نمیدی؟ مجلس حضور دارد: کمیل چرا خونه رو به آفت

با تانی برخاست. معلوم بودکه باید در این خانه همین نقش را ایفا می کرد. یک  

راهنما برای نشان دادن خانه... نه پسری که داشت با این دختر ازدواج می کرد.  

آفتاب هم برخاست... پایین پله ها مکثی کرده و به راه پله اشاره زد: بریم طبقه ی  

 باال؟ 

فقط نفهمید چرا پایان جمله اش را کشید. آفتاب اولین قدم را روی  سوالی نبود. 

پله ها گذاشت... مکثی کرده و خیره به اندام آفتاب فکر کرد خوش اندام است.  

خوش اندام تر از تمام زنانی که در زندگی اش دیده است. کمر باریک... باسن  
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تیپ عالی... مچ    متوازن که تقریبا نگاه هر مردی را به دنبال خود می کشید.

پاهای برهنه ی توی کفش های بند دار که گویا آفتاب پرتویی هم خیلی خوب می  

دانست چطور زیبایی شان را به رخ بکشد. باالی پله ها، آفتاب به سمتش  

 برگشت: چطور می خوای مادرتون و راضی کنی؟ 

نگاهش را به صورت آفتاب پرتویی دوخت. به طرز ماهرانه ای صورتش را  

 ایش کرده بود. صادقانه پاسخ داد: ایده ای ندارم. آر

 ابروهای آفتاب پرتویی باال رفت: یعنی مراحل سخت کار با من خواهد بود؟ 

 بی اختیار خندید و سر تکان داد: اعتراضی داری؟ 

 آفتاب شانه ای باال انداخت: فکر نمی کنی که داره بهت ظلم میشه.

و کنار که می ایستاد تا آفتاب پا به اتاقش  چند قدم برداشت. در اتاقش را باز کرد  

 بگذارد گفت: چرا اتفاقا... 

صدای بلند خنده ی آفتاب در فضای اتاقش پیچید. آفتاب پرتویی چند قدم  

برداشت... به سمت پنجره رفت و پرده را که کنار می زد گفت: اتاق ساده ای  

 داری. 

اب، ادامه داد: از نظر  دست به سینه جلوی کمد لباس هایش ایستاده بود که آفت

 خوش سلیقه ای هست یا عدم زندگی تو این اتاق؟ 

 در مورد من چی فکر میکنی؟   -

آفتاب جلو آمد. روی تخت نشسته و پا روی پای دیگرش انداخت: معموال برای  

چیزایی که برام سودی نداشته باشن فکری نمی کنم. در نتیجه در مورد تو هیچ  

 فکری نکردم. 

 انداخته و پرسید: پس چرا خواستی باهام ازدواج کنی؟  نگاهی به سالن
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من به ازدواج باهات فکر کردم و از سودی که به دست میارم راضی هستم ولی    -

 به خودت فکر نکردم.

خنده اش گرفته بود. آفتاب پرتویی اما گویا شوخی نداشت که همه چیز را کامال  

در ذهنش پررنگ می شد را به  جدی بیان می کرد. نفس عمیقی کشید و سوالی که 

 زبان آورد: باید عقد کنیم؟ 

آفتاب سری به سمت شانه اش کج کرد: می تونیم از یه جشن نامزدی کوچیک  

شروع کنیم... فکر کنم کافی باشه تا سر و صدایی که الزمه تا بتونیم باهاش  

 داروی جدید و معرفی کنی و راه بندازیم. 

 دی زد: نکنه نمیخوای ازش استفاده کنی؟ابروهایش باال رفت و آفتاب لبخن

*9* 

افسانه مجیدپور برگه هایی را در مقابلش قرار داد: همه چیز برای ارائه ی  

داروها آماده هست. هزینه ی تبلیغات و برآورد همه رو حساب کردیم. بین  

خانواده هایی که قراره تو مراسم حضور داشته باشن، می تونیم فروش خوبی  

برای بقیه مردم و موارد هم میشه از تبلیغات تو دنیای مجازی و  داشته باشیم.  

تبلیغات تلویزیونی استفاده کرد. همینطور تبلیغات خیابانی و غیره هم بازار خوبی  

 داره.  

برگه ها را جلوتر کشید و گفت: تبلیغات تلویزیون و پیگیری کنید درست از روز  

م که آماده کردیم برای ورودی  بعد از مراسم استارت بخوره. از عطر زعفران ه

مراسم استفاده بشه. تبلیغات دنیای مجازی رو گسترده تر کار کنید چون این روزا  

 طرفداران دنیای مجازی خیلی بیشتر از اونین که فکر میکنیم. 

افسانه ی مجیدی سری تکان داد: همینطوره... پیشنهاد ما برگزاری جشنواره ها  

مجازی هست. مطمئنا بازخورد دنیای مجازی   و فعالیت های مخصوص در دنیای

 خیلی بیشتر از تلویزیون و رادیو خواهد بود.
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امضایش را زیر برگه ها نشاند و گفت: هر طور فکر میکنید درسته همونطور  

 پیش برید من بهترین نتیجه رو میخوام.  

ه  با بیرون رفتن افسانه ی مجیدی از جا برخاست. مقابل برد شیشه ای ایستاد و ب

نوشته های روی آن خیره شد. همه چیز برای یک پرش بزرگ آماده بود. اسم و  

رسم شرکت دارویی در کنار نام شرکت ارغوان و آفتاب هر سه می توانست یک  

برد بزرگ را در پی داشته باشد. دست هایش را در جیب شلوار جین مشکی اش  

امزدی سری به تک تک  فرستاد و کمی خود را عقب تر کشید. باید قبل از مراسم ن

شعبه های شرکت ارغوان می زد و دو هفته ای را در سفر طی می کرد. آفتاب هم  

این روزها را در سفر کاری بود و طبق گفته ی دستیارش چند روزی طول می  

کشید تا به ایران برگردد... دستی بین موهایش فرو برده و نوازششان داد. در این  

 ای همراهی کند.  سفر می توانست از نگار تقاض

 شماره ی نگار را گرفت و صدای خواب آلودش در گوشی پیچید: بله؟ 

 نگاهی به ساعت انداخت... هفت عصر بود. این ساعت و خواب؟ 

 حرف نمیزنی؟    -

 بی مقدمه گفت: دارم میرم سفر میخوای همراهم بیای؟ 

 نگار با همان صدای خواب آلودش پرسید: االن داری میری؟ 

 ز دیگه... برای سرکشی به نمایندگی های ارغوان میرم. نه دو رو  -

صدای خواب آلود نگار توپید: پس واجب بود االن بگی؟ میذاشتیش چند ساعت 

 دیگه.

 خنده ای که می آمد روی لبهایش بنشیند را فرو داد: مگه االن وقت خوابه؟ 

بزنی  دیشب تا صبح تمرین داشتم خسته ام کمیل... اگه واقعا می خوای حرف   -

 پاشو بیا بغلم کن بعد بگو چی میخوای االن نمیشنوفم شب خوش. 
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به تماس قطع شده خندید. صدای خنده اش فضای دفترش را پر کرد... کتش را از  

روی صندلی اش چنگ زد و به سمت در خروجی که می رفت، فکر کرد امشب را  

ن در آسانسور  می تواند کنار نگار باشد. لبخند روی لبهایش کش آمد... زنگ تلف

اما افکارش برای کنار نگار بودن را بر هم زد... برای پاسخ دادن به تماس رامین  

شک و تردید داشت. دو دلی اش برای پاسخ زمان زیادی برد و تماس قطع شد. به  

سمت پارکینگ و ماشین که می رفت، فکر کرد طبق برآورد با سود سه ماه 

مورد نظرش را خریداری کند. لب هایش  شرکت قویم می تواند به راحتی ماشین 

کش آمد... حسابی سرانگشتی برای میزان درآمد ماه کرد و با امیدواری پشت 

فرمان نشست. باز هم تلفنش زنگ خورد و باز هم رامین پشت خط بود. گوشی را  

روی صندلی کمک راننده پرت کرد و از پارکینگ بیرون زد. نگاهش دو طرف  

گ تلفنش باز هم بلند شد. سرکی کشید و با دیدن شماره ی خیابان را کاوید و زن 

 رحمانی بی اختیار پا روی ترمز گذاشت. 

سرش را چرخاند و به شماره ی رحمانی روی گوشی زل زد. آب دهانش را به  

سختی فرو داده و زبان روی لبهایش کشید. یعنی فهمیده بود؟ نمی توانست به  

از این ازدواج خبر نداشت. به جز    همین سادگی فهمیده باشد. هنوز هیچکس

خانواده و افسانه مجید پور و قاسم آقایی و احمد توکل... ممکن بود آفتاب چیزی  

گفته باشد؟ با روشن ماندن ثابت صفحه ی گوشی و قطع شدن زنگ تماس سر  

برداشت و تازه متوجه داد و فریاد دیگر ماشین هایی که بخاطر توقف بیجایش می  

 چرخیدند، شد.  

لحظه ای طول کشید تا توانست به خود دوباره مسلط شده و ماشین را به حرکت  

در آورد. دستش را بیشتر به فرمان فشرد و کمی خم شد. گوشی تلفن را چنگ زد  

و مقابل چشم هایش گرفت. یک چشمش به خیابان بود و یک چشمش به صفحه  

که اطالع از خاموش   گوشی تا بتواند شماره بگیرد. با پیچیدن صدای زنی در تلفن

 بودن گوشی را یادآوری می کرد، ناامیدانه غرید: لعنتی... 
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چند ثانیه طول کشید تا توانست شماره ی شرکت آفتاب را از بین دفترچه تلفش  

پیدا کند. صدای منشی جوان آفتاب در گوشش پیچید: روز بخیر جناب بازرگان...  

 امر بفرمایید. 

 .  می خوام با آفتاب حرف بزنم  -

صدای بوق اشغال توی کالمش جا گرفت. گوشی را کمی از گوش عقب برد و با  

دیدن نام رحمانی که پشت خط بود، توی دلش خالی شد. رحمانی عادت نداشت 

دوبار تماس بگیرد. قطعا فهمیده بود... نباید به این زودی می فهمید. آفتاب در  

ت بی انصافی بود... نهایت بی  مورد اطالع یافتن رحمانی هیچ نگفته بود. این نهای

 رحمی بود که رحمانی پشت خط بود. 

 خانم پرتویی ایران نیستن.    -

 بر سر دخترجوان فریاد کشید: برای همین به شما زنگ زدم. 

 اجازه بدین پیداشون کنم و بگم باهاتون تماس بگیرن.    -

بزند واهمه  برای قطع کردن تلفن واهمه داشت. از اینکه رحمانی باز هم زنگ 

 داشت. لبش را به دندان کشیده و گفت: منتظر میمونم زنگ بزن.

راهنما زد. ماشین را باالخره در گوشه ی خیابان متوقف کرد... منطقشمی گفت  

دلیلی برای ترس نیست... منطقش تایید می کرد هر تصمیمی که گرفته باشد فقط  

ند و تیز رحمانی...  به خواست خودش است و بس اما...! یادآوری چشم های ت

یادآوری زبان تلخ رحمانی زمانی که یادآوری می کرد از دخترش دور باشد مانع  

از این می شد که بتواند به همکالمی با رحمانی فکر کند. باید قبل از هر چیز از  

مطلع بودن رحمانی با خبر می شد. باید می فهمید آفتاب جریان را به رحمانی  

 گفته است یا نه... 

 آقای بازرگان.   -

 گوشی موبایل را بیشتر به گوشش فشرد: بله... 
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 خانم پرتویی پشت خط هستن من وصل میکنم به شما...     -

کالمی برای تشکر به زبان نیاورد. چند صدم ثانیه و صدای آفتاب پرتویی در  

گوشی پیچید: می خوام بدونم چی باعث میشه اینطور با شدت سر دستیار من داد  

 بکشی.

 ه بابات حرفی زدی؟ ب  -

 آفتاب پرتویی متعجب پرسید: رحمانی؟ نه... چه حرفی مثال؟ 

موهایش را چنگ زد: ازدواجمون... گویا خبر دار شده... همین االن دوبار پشت  

 سر هم به من زنگ زد.

 نه خبر دار نشده... یه لحظه صبر کن چک کنم.    -

ین االن داره تو پاتوق  لحظه ای بعد با اطمینان گفت: نه خبر دار نشده. هم

 همیشگیش غذا میخوره و عین خیالشم نیست که این ور دنیا چه خبره. 

 متعجب پرسید: می پاییش؟ 

خنده ی آفتاب بلند شد: باید برگردم سر جلسه... از تو جلسه بیرونم کشیدی که  

بخوای در مورد نگرانیت حرف بزنی؟ می تونی وقتی باهاش روبرو شدی و ازت  

بهش و پرسید بگی که اعمال زور از طرف من بوده و تهدید برای  دلیل خیانت  

 نابودیت. 

حس لمس شدن... کرخت شدن... همچون سیانوری بود که به وجودش تزریق شد 

و درجا اثر کرد. چیز تلخی در ذهنش پرسید این یک واقعیت است یا یک شوخی؟  

انی در بیاورد. او...  آفتاب پرتویی در کمتر از چند ثانیه می تواند سر از کار رحم

در برابر رحمانی که عددی به شمار نمی رود. در برابر رحمانی که کنترل می  

 شود...  

تنش را عقب کشید. عقب کشید و تنه ی صندلی راننده اجازه از عقب رفتنش نداد  

فقط در آغوشش کشید... نگاه مات مانده اش به خیابان را به سختی گرفت. دستی  
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گوشش نگه داشته بود را چند سانتی پایین تر آورد... شاید   که گوشی را مقابل 

خیلی کمتر از پنج سانت. نگاهش را کمی برگرداند. به پنجره و دستگیره در 

ماشین خیره شد و نگاهش به خلوتی خیابان افتاد و قطعا چراغی که آن سو قرمز  

ت بود. دستش را حرکت داد... دست همراه با گوشی اش را جلو کشید و دس

دیگرش را بدون فکر بند دستگیره در ماشین کرد و صدای باد و ماشین که در  

فضای ماشین پر شد، دستش قدرت گرفت و گوشی را به زیر چرخ هایی که به  

جلو حرکت می کردند فرستاد. حرکت ماشین ها... قرار گرفتن پر سرعت ماشینی  

د ثانیه اتفاق  به روی صفحه ی گوشی و خاموش شدن صفحه اش در کمتر از چن

 افتاد.  

نفسش را سنگین از سینه بیرون فرستاد. حس کسی را داشت که از هر نظر زیر  

کنترل است. آینه را تنظیم کرد تا پشت سرش را به خوبی زیر نظر بگیرد. از آینه  

ی بغل هم به ماشین های پشت سرش خیره شد. آفتاب پرتویی... لعنتی! دستش را  

ش می دادند. رحمانی را کنترل می کرد... مطمئنا او را  مشت کرد. داشتند بازی ا

هم کنترل می کرد. پوزخندی روی لب هایش نشست. قرار بود بازی بخورد... پس  

 بازی می کرد.  

*** 

 رضا دستی به شانه اش زد و گفت: حاال چی شده میخوای از اینجا زنگ بزنی؟ 

ازت میخرم ولی نمی خوام  آب دهانش را فرو داد: یه قولنامه مینویسیم اینجا رو  

سند به اسمم بخوره. سر قولنامه هم یه مبلغی رو بیشتر میزنم هر وقت الزم شد 

 میام از تلفن اینجا استفاده میکنم به جاش تو فیشاش و پرداخت کن. 

رضا سر جایش جا به جا شد: داری می ترسونیم کمیل... چی شده؟ چیا داری  

 میگی؟

 م نمی خواد کسی از ارتباطم با یه نفر با خبر بشه. لبخندی زد: چیزی نیست فقط دل

 مگه قراره کسی با خبر بشه؟ یه جوری حرف میزنی انگار دارن می پاند.   -
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همراه با رضا خندید. اما تلخ... دیگر حتی به خانه ای که در آن زندگی می کرد هم  

د  اطمینان نداشت. پیشنهاد وسوسه انگیز آفتاب پرتویی... کمک هایش. تهدی

رحمانی... پیشنهاد رحمانی برای کنار دخترش بودن. رضا که به سمت سرویس  

 رفت، شماره گرفت. صدای الکس در گوشی پیچید: بله؟ 

 کمیلم.    -

 چند باری تماس گرفتم ولی نتونستم باهات ارتباط برقرار کنم.   -

شم  از این به بعد فقط من باهات تماس میگیرم الکس. دارم از ایران خارج می   -

می خوام وقتی رسیدم لندن ببینمت. ولی به دیدنم نیا... بهت اطالع میدم چطوری  

 همدیگر و ببینیم و در مورد همه چیز صحبت کنیم.  

گویا نمی تونی االن توضیح بدی. اشکالی نداره وقتی دیدمت در موردش حرف    -

 میزنیم.  

رفت... چند ساعت تماس را قطع کرده و از جا بلند شد. باید به دیدن نگار می 

 دیگر پرواز داشتند.  

 رضا دست هایش خیسش را الی حوله پیچیده و به دنبالش راه افتاد: داری میری؟ 

 باید برم... پرواز دارم. وقتی برگشتم می بینمت.   -

 کمیل...   -

 کفش هایش را پا زده و بلند شد. 

 همه چیز خوبه نه؟ مشکلی که نداری؟   -

داد: همه چیز خوبه و من یاد میگیرم همه چیز و خوب جلو  سری به طرفین تکان 

 ببرم. 

لبخند زد. همه چیز خوب بود... اما نمی توانست به خوب بودن هر چیز و هر  

کسی مطمئن باشد. نمی توانست به زنی که قرار بود همسرش باشد اعتماد کند.  
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اش،    نمی توانست به مردی که به نظر دوستش می آمد و سالها الگوی زندگی

 اعتمادی داشته باشد. حتی پدرش هم دیگر قابل اعتماد نبود.  

نگار با چمدان کوچکی در برابر آپارتمانش انتظار می کشید. ماشین را درست در  

مقابل او متوقف کرد و پیاده شد. نگار دستی به شانه هایش کشید: سردم شد.  

 امشب هوا یه سوزی داره... تو هم دیر کردی.

را برداشت و در صندوق که می گذاشت، گفت: سوار شو تا   خم شد و چمدان

 دیرمون نشده.

کنار نگار که می نشست، نگاهی به نیم رخش انداخت و زمزمه کرد: یه سوالی  

 بپرسم؟ 

 اوهوم چی شده؟    -

نگاهش را به خیابان دوخت و مسیری که طی می کرد تا به فرودگاه برسد. 

سیر بعد از آن. دستی به صورتش کشید و  خیابانی که به آزادگان ختم می شد و م

 یک نفس پرسید: چرا با منی؟ 

نگار از سوالش جا خورده بود. مطمئنا انتظار چنین سوالی را نداشت. در پاسخ  

به سوالش تنها سکوت کرد. برای گرفتن پاسخ از نگار تالشی نکرد... شاید کمی  

به نگار اعتماد داشت و  ترس از اینکه نگار هم پاسخی دهد که انتظارش را ندارد. 

ترسی در وجودش بود که مبادا این اعتماد از بین برود. دستش را روی پایش  

گذاشته و سعی داشت روی رانندگی تمرکز کند. به جواب های احتمالی که نگار  

میتوانست بدهد و از پاسخ خودداری کرده بود. باالخره به این ترس غلبه می کرد  

 ال را به زبان می آورد.  و یک بار دیگر هم همین سو

جاده ای که به فرودگاه بین المللی ختم می شد را در سکوت و تاریکی طی کردند.  

ماشین را در محوطه ی پارکینگ متوقف کرده و قفل کرد. حین پیاده شدن، دستی 

 روی بازویش نشست. به سمت نگار برگشت و پرسشگر نگاهش کرد.  
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 من فقط دوست دارم.    -

نشست و به دست نگار و ناخن های الک خورده اش خیره شد: می  سر جایش 

 تونی کسای دیگه رو دوست داشته باشی... خیلی بهتر از من. 

نگار لب ورچید: من توی عوضی رو دوست دارم که میدونم دوسم نداری... می  

دونم هیچوقت اونقدری که باید برات اهمیت نداشتم ولی بازم دوست دارم. روز  

یخواستم اذیتت کنم همون روزی که با هم نشستیم تو رستوران و  اولش فقط م

بستنی خوردیم ازت خوشم اومده بود. تو نمی خواستی ازم سو استفاده کنی.  

زیباییم برات اهمیتی نداشت... مثل بقیه هم بخاطر خانواده ام حاضر به ازدواج  

برای همینم  باهام نبودی. فقط میخواستی بپیچونیم و بری. از دستم خالص بشی 

خوشم اومد... حتی هنوز یادمه اون روز بستنی وانیلی و موزی سفارش دادی...  

حتی بقیه منو رو نگاهم نکردی. همون روز ازت خوشم اومد ولی خانواده ات  

اعالم کرده بودن می خوای برگردی مالزی و شرایط ازدواج نداری. میدونستم  

اونم ایران بودی. وقتی   همش دروغه... خبراش می رسید که چن وقت بعد

برگشتی به خودم قول دادم فقط یه مدت باهات باشم و تمومش کنم. یه مدت باشم 

و بعدش یه جوری اذیتت کنم که تا آخر عمرت یادت نره. یه کاری باهات بکنم که  

 هیچوقت دیگه یکی مثل من و اینطوری با بی تفاوتیت له نکنی اما... 

چکید: من دوست دارم کمیل. نمی تونم دوست اشکی از چشم های دریایی نگار  

نداشته باشم... اگه دوست نداشتم خیلی وقت پیش رفته بودم. اجازه ی رفتن و  

خیلی وقته از بابام گرفتم... قبل از بودن تو برای تور دور دنیا ثبت نام کرده بودم  

 و االن مدت هاست فرصتش پیش اومده. باید برم و نمی تونم از تو دل بکنم.  

دستش را باال برد و قطره اشکی که کنار لب نگار خودنمایی می کرد، کنار زد:  

 چرا گریه میکنی؟ 

 می خوای تمومش کنی؟   -

 خم شد. نوک بینی نگار را که بوسه می زد گفت: پروازمون و از دست میدیما!
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نگار ساکت و دمغ بود. چند باری او را به حرف گرفت اما نگار با کلمات کوتاه  

داد تمایلی برای حرف زدن ندارد. نگاهی به مهماندار زیبایی که در هر رفت  نشان 

و آمد به رویش لبخند می زد، انداخت. لب هایش را تر کرده و نگاهش را به  

مهمان دار دقیق تر کرد. اگر با یک دختر ساده مثل همین مهماندار ازدواج می  

یباتر بود. جذابیت؟ نگار  کرد چه چیزی به دست می آورد؟ زیبایی؟! قطعا نگار ز

 جذاب تر بود. اندام؟ 

دستش را زیر چانه اش گذاشته و باال و پایین کرد. قطعا آفتاب پرتویی این مورد  

 را برنده می شد...  

 خوشگله؟   -

 سر چرخاند و رو به نگار پرسید: چی؟ 

می دانست نگار متوجه نگاهش شده است. بعد از این همه سال کنجکاوی زنان  

موضوع را خیلی سریع درک می کرد. حتی در اوج ناراحتی شان هم می   روی این

 توانستند به چنین چیزی گیر دهند.

 نگار با اخم نگاهش کرد. با بیخیالی گفت: ناراحتیت تموم شد؟ 

مشت نگار به سینه اش نشست و این بار درد عمیقی را به وجودش تحمیل کرد:  

 می دونستی خیلی عوضی هستی؟ 

 لبخندی زد: خوبه آروم شدی.  

 دستش را باال برده و با اشاره به مهماندار ادامه داد: تو خوشگل تری. 

 نگار دستش را گرفت: گفته بودم اذیتم کنی میزارم میرم. 

بیشتر  در صندلی فرست کلس هواپیما فرو رفت و پاهایش را به سمت مانیتور  

 باال برد و گفت: تو نمیری خیلی دوسم داری. 

 اینقدر مطمئنی؟    -
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 سرش را خم کرده و به شانه ی نگار تکیه زد: خوابم میاد. 

دست نگار نوازش گر روی صورتش نشست و نوازشش داد. اگر می توانست در  

کمتر از سه سال با استفاده از سرمایه ی آفتاب شرکت اصلی خود و ارغوان را به  

فتاب را از همه جا  نقطه ی درست برساند در این صورت بعد از سه سال اسم آ 

پاک می کرد. باید آفتاب و رحمانی را وسط می کشاند و به مبارزه می طلبید. باید  

قبل از هر چیزی از گذشته ای که باعث می شد پدر و دختر در مقابل هم قرار  

گیرند سر در می آورد. در این صورت می توانست هر دو را مقابل هم قرار دهد تا 

ای نابود کردن دشمنانش باید هر دو را به جان هم می  با هم مبارزه کنند. بر 

 انداخت... 

 گوشه ی لبش کمی باال رفت.  

 دست نگار روی گونه اش نشست: داری به چی فکر میکنی؟ 

 بیخیال پاسخ داد: به تو. 

*** 

نگار منتظر بود صندلی را برایش عقب بکشد. جلو رفته و صندلی را که عقب می  

 ید: امروز بهت خوش گذشت؟ کشید تا نگار بنشیند، پرس

شانه های برهنه اش را باال انداخته و با یقه بند پارچه ای اش بازی کرد: نه تمام  

 مدت همین جا بودم. جایی نرفتم. 

روی صندلی اش جا به جا می شد که نگاهش روی سوان هیلدایی که پا به  

 رستوران هتل گذاشته بود، ثابت ماند.  

گردیم. دوست دارم یه سر برم ایفل... دوست دارم یه  فردا با هم بریم شهر و ب  -

 سرم بزنم به شانزلیزه و جدیدترین مدلها رو ببینم.  

سوان هیلدا چند قدم برداشت و باالی یکی از میزها ایستاد. نگاهش را به سرعت  

به میز چرخاند و با دیدن چند زن و مرد جوان یک جا، سر میز پوزخندی روی  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

５２１ 

است سراغ دوست و رفیقش را بگیرد اما تنها نگاه پر  لب هایش نشست. می خو 

از خشمش را از سوان گرفته و به نگار دوخت. نگار لب ورچید: الاقل یکم بهم  

 احترام بزار و وقتی پیشمی به دیگران توجه نکن. 

 نیم خیز شد تا تنهایش بگذارد که خم شد و مچ دست نگار را گرفت: بشین. 

 لم کن. نگار برای رهایی تقال کرد: و

 بشین نگار لطفا!   -

 ببین کی اینجاست.   -

سر چرخاند و به سوان هیلدا که درست باالی سرشان ایستاده بود خیره شد. نگار  

باالخره مچش را آزاد کرده و کمی عقب کشید. نگاهش را بین او و سوان چرخ  

 داد و لبخندی زد: کمیل؟ 

رو به نگار گفت: بشین نگار   نگاه کوتاهی به سوان هیلدا انداخت و با بی تفاوتی 

 عزیزم... لطفا! 

 به فارسی ادامه داد: بشین نگار...  

 دست سوان هیلدا به سمت نگار دراز شد: سوان هیلدا هستم.  

 به عمد صورتش را باالتر گرفته و مثل همیشه سعی می کرد خودنمایی کند.  

نگاه   نگار به جای فشردن دستش، سری تکان داده و سر جایش نشست و بدون

 کردن به سوان هیلدا گفت: ازت خوشم نیومد... بهتره مزاحممون نشی. 

 سوان هیلدا این بار او را مخاطب قرار داد: چه دوست دختری... چه زبون تلخی. 

لبخندی به روی نگار زد. تاب دکلته سفید رنگ عجیب به او می آمد. دستش را  

 ه گم شی.دراز کرد و دست نگار را که می گرفت، گفت: پس بهتر
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مطمئنا تمایلی برای هم صحبتی با تو ندارم فقط می خواستم بهش بفهونم که    -

 وقتش و به دروغ برای تو تلف نکنه که قرار نیست با تو به جایی برسه. 

سری تکان داد و این بار زل زد به چشم های خاکستری مایل به آبی رخ نمای  

از اخراجش از شرکت من بهش خوش  آلمانی سوان هیلدا: از ادنان چه خبر؟ بعد  

 می گذره؟ خبر دارم که هنوز نتونسته کاری پیدا کنه. 

لب های سوان پایین آمد. نگاهش را به نگار دوخت و گفت: فکر میکنم بهتره  

 بیرون غذا بخوریم. نظرت چیه؟ 

 نگار از جا بلند شد: موافقم... می تونیم دور بزنیم.  

گذشت، دست نگار را گرفته و بیشتر به خود نزدیک  از کنار سوان هیلدا که می 

 کرد.

 دوست دخترت بود؟   -

 از پله های مرمرین هتل که پایین می رفت، گفت: آره.  

 نگار متفکرانه پرسید: دوسش داشتی؟ 

نیشخندی زد و دست بلند کرد. دور شانه های نگار انداخت و گفت: وقتی دوست  

 دخترم بوده یعنی ازش بدم نمی اومده.  

 خیلی بدی.    -

خندید و به سمت تاکسی ها که میرفت، نگار بازویش را کشید: بیا پیاده روی  

 کنیم. 

بازویش را به سمت ساحل و خیابان لب رودخانه کشید. از سطح شیب داری که  

پایین می رفتند، دست نگار را در جیب شلوارش همراه با دست های خود فرو  

 برد.  

 کردم یه روز بتونم با تو اینجا قدم بزنم؟  می دونستی هیچوقت فکر نمی  -
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 چرا اون وقت؟    -

خیره به افرادی که آرام آرام قدم برمی داشتند، چشم دوخت به سن و آب جاری  

 اش... چند قدم برداشت و گفت: ممکنه یه روز دوسم نداشته باشی؟

 آره... روزی که بفهمم بهم خیانت کردی.  -

 دیگه نباید دوسم داشته باشی. لبخند زد و آرام زمزمه کرد: پس 

 نگار به طرفش خم شد: چی؟ 

 هیچی.   -

در مقابل مردی که گیتار به دست می نواخت ایستادند. نگار دستش را بیرون  

کشیده و قدمی به سمت مرد برداشت. دستش را به سمت گیتار مرد دراز کرد...  

وار پشت سرش  متعجب به نگار نگاه می کرد. شانه های نگار باال رفته و به دی 

تکیه زد. یک زانویش را تا زده و کف پایش را که به دیوار می چسباند ریتم  

آهنگ را آغاز کرد. شانه هایش را باال داده و به نگاری که ماهرانه می نواخت  

 خیره شد.  

صدای نگار باال رفت: اینجور به من نگاه نکن... آتیش به هستی ام نزن. مست از  

 مستی ام نزن... می عشق توام طعنه به 

چند نفری جلو آمده و کنارش ایستادند و زل زدند به نگار که خیره به چشم هایش  

صدایش را اوج می داد: آتیش به هستی ام نزن. می خوام باهات حرف بزنم. از  

دست من فرار نکن... بیشتر از این دل من و عاشق و بی قرار نکن... از دست 

 من فرار نکن. 

*10* 

می توانست روی صورتش کشیده و پا به کوچه ی شلوغ و پر از  کالهش را تا 

آدم گذاشت. قدم هایش را بلندتر برداشته و توی اولین کوچه پیچید و لحظه ای بعد  

پا به رستوران گذاشت. از مقابل پیشخوان بار گذشته و قدم هایش را تند کرد. پا  
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نی که قدم برمی  به راهروی آشپزخانه ی رستوران گذاشت و با دیدن پسرک جوا 

داشت، رویش را چرخانده و به دنبال در خروجی آشپزخانه گشت. با دیدن در  

سفید و کوچک، قدم برداشت. بر اساس آنچه فکر می کرد کامال درست بود در  

ورودی از سوی دیگر ساختمان بود و این در در ضلع غربی قرار می گرفت و می  

از در بیرون کشید و به کوچه ی  توانست به کوچه ی بعدی ختم شود. خود را  

تاریک زل زد... به سمت راست به راه افتاد و تقریبا دوید... با ورودش به خیابان  

به سمت مغازه ی لباس فروشی راه افتاد... اولین پلیور و شلوار جینی را که به  

چشمش خورد از رگال برداشت و به سمت پرو رفت. با عجله لباس عوض کرده 

د را به دست گرفت. فروشنده لباسهایش را در کیف دستی جا داد.  و لباس های خو

از مغازه بیرون زد و با نگاهی به اطراف راه افتاد. کیف دستی اش را در گوشه  

ای رها کرده و به سمت مقصدش به راه افتاد... الکس قبل از او رسیده و  

بست.  انتظارش را می کشید. با ورودش به اتاقک، گارسون در را پشت سرش 

 الکس لبخندی به رویش زد: باالخره... 

 روبروی الکس نشست: تونستی چیزی پیدا کنی.  

الکس کیف بزرگی را روی بلند کرده و روی میز گذاشت. کیف سامسونت را  

جلوتر کشید و بازش کرد. با دیدن آن حجم از برگه های توی کیف پرسید:  

 ایناست؟ 

 نیشخند الکس متعجبش کرد.  

 تر را الکس روی میز گذاشت: اینم تمام فعالیت های شرکت آفتاب.  کیف بعدی بزرگ

برگه های توی کیفی که به گفته ی الکس مربوط به رحمانی بود زیر و رو کرد و  

 پرسید: چیزی ام تونستی پیدا کنی؟ 

کار رحمانی باال و پایین زیاد داره. اینطور که مشخصه زیادی این شاخه اون    -

شاخه می پره ولی هر جا سود باشه میره سراغ اون و از اونجا پول در میاره.  
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زرنگه از انجام هیچ کاری هم عبایی نداره. بعضی طرفینش و خیلی بد زمین  

 زده...  

 د: پرتویی چی؟ نفس حبس شده اش را سنگین فوت کرد و پرسی

چیزی از اختالفش با پدرش پیدا نکردم ولی درست یک سال بعد از مرگ     -

مادرش اسمش و عوض کرده. مادرش از یکی از خانواده های معروف و تاجر  

ایرانی بوده که اسم و رسم شناخته شده ای داشتن. اینطور که مشخصه از  

زرگتر که با یه خانواده ی  معتمدین بازار ایران بودن و االن هم به لطف دختر ب

عرب ازدواج کرده اسم و رسمشون ادامه دار هست اما برای رحمانی اینطور  

نبوده. طبق اطالعاتی که پیدا کردم دختر کوچکتر چند سال بعد از ازدواجش و قبل  

از به دنیا اومدن دخترش توی یکی از بیمارستان های روانی تو فرانسه بستری  

 جا بوده.  بوده و دو سالی هم اون

 چشم هایش را بست. باید همه چیز را دقیق تر مطالعه می کرد.  

الکس ادامه داد: در مورد تجارت آفتاب پرتویی باید بگم کارش خیلی گسترده 

هست. با تکیه به خانواده ی خاله اش که از تاجران بسیار ثروتمند عرب هستن و  

خالف پدرش راه و  هوش زیاد خودش تونسته حسابی خودش و باال بکشه و بر

رسم خانواده ی مادری و در پیش گرفته. اما زیادی محتاطه. چند بار تاجرای  

بزرگ ایرانی خواستن زیر پاش و خالی کنن... حتی یکی از اون تاجرا پدرش  

بوده که خواسته با این کار بکشتش سمت خودش ولی تا به حال موفق نبوده.  

همه چیز و بپیچونه. بیشتر از اینکه   گویا اونقدر زرنگه که خیلی راحت میتونه 

کارش تجارت باشه روی سرمایه گذاری کار میکنه. هر جایی که مطمئنه سود  

هست ولی بخاطر کمبود سرمایه ممکنه از بین بره رو آفتاب پرتویی قطعا میره  

سراغش. تفریحات زیادی نداره اما با یه سری از جوونای تجار ایرانی رابطه ی  

فاقا با همشون شرایط کاری گسترده ای هم داره که باعث میشه خوبی داره و ات 

تقریبا روی هر کاری در ایران دست داشته باشه. این طرف کارش گسترده تره...  

همین جا جزو سرمایه داران اصلی چند تا شرکت بزرگ بازرگانیه که اسامی و  
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ره... با توجه  میزان سهام و قدرتش و درج کردم. اما تو ایتالیا کارش خیلی بزرگت

به تحقیقاتم خودشم اونجا بزرگ شده و شرایط براش بهتر پیش میره. تقریبا همه  

چیز و در آوردم تا تونستم ریز به ریز جزئیات زندگیشون و بیرون کشیدم... ولی  

 بازم یه چیزایی هست که خودمم چندان ازشون سر در نیاوردم. 

. از قراردادهای رحمانی تا  یک سری از برگه ها را بیرون کشیده و ورق زد

میزان سودشان همه و همه نوشته شده بود. با باز شدن در به سرعت برگه ها را  

در کیف ها گذاشت و در آن را به آرامی بست. گارسون جوان منو را روی میز  

مقابلشان گذاشته و منتظر ماند. به همراه الکس سفارش داد و این بار با بیرون  

 ا را به سمتش هل داد و پرسید: خودکار و برگه داری؟ رفتن گارسون، کیف ه

الکس خودکاری به همراه دفترچه یادداشتی مقابلش قرار داد. آدرسی را که  

یادداشت می کرد گفت: همشون و بفرست به این آدرسی که بهت میدم. حواست  

باشه هیچکس نباید خبر دار بشه. به اسم دوستم رضا بفرست... ازش میگیرم.  

ر اطالعات جدیدی بود برام بفرست. فکر نمی کنم بتونم تا یکی دو ماه آینده بازم ه

اینجا سر بزنم... ولی می خوام ترتیب تاسیس یه شرکت سرمایه گذاری و برام  

 بدی.  

 اینجا؟    -

 با مکث سر برداشت و خیره به چشمان الکس پرسید: نمی تونم؟

 ودت باشه؟ می تونی. ترتیبش و میدم. همه مدارکش به اسم خ  -

فقط به اسم خودم. هزینه هاشم فعال خودت واریز کن تا ماه آینده که هزینه های    -

 جدید واریز میشن، از اون برداری. 

الکس با اطمینان گفت: مشکلی نیست ترتیبش و میدم. مطمئنی میخوای باهاش  

 ازدواج کنی؟ 
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میچینه اما   فکر می کردم چون خواهرمه داره این شرایط و این طور کنار هم  -

گویا همه چیز غیر از اینه. قطعا آفتاب پرتویی دلیلی داره که می خواد با من  

 ازدواج کنه. و این دلیل چیه؟ باید ازش سر در بیارم. 

 حاال می خوای چیکار کنی؟    -

خودکار را روی میز گذاشت و دستش را روی آن نگه داشت: می خوام به  

 ازدواج میکنم.  رحمانی اطالع بدم که دارم با دخترش 

 اگه عصبانی بشه...   -

طبق قراردادی که با من بسته حتی عصبانی بشه هم به ضرر خودشه... تا یه     -

سال هر جنسی که داره تولید می کنه فقط و فقط دست منه در غیر این صورت  

کارش کشیده میشه به شکایت و این حرفا... پس فعال فرصتی برای عصبانی شدن  

 نخواهد داشت.

بروهای الکس باال رفت: که اینطور... آفتاب پرتویی چی؟ می خوای اجازه بدی  ا

 این ازدواج اتفاق بیفته؟

فعال قراره نامزد کنیم. این نامزدی به نفع منم هست تا از یه چیزایی سر در    -

بیارم... این ازدواج بهم فرصت میده بیشتر پا بزارم تو زندگی آفتاب و چیزایی که  

 نم تا بفهمم چطور میشه چیزایی که متعلق به آفتابه مال من باشه. باید و کشف ک

 ریسک بزرگیه.   -

این بازی رو من شروع نکردم. من قدرت می خوام و خواستم اما هیچوقت     -

 بازی نکردم. اما پدر و دختر مدت هاست برنامه چیدن. 

 میگیره.  الکس نفس عمیقی کشید و متفکر گفت: شاید داره انتقام پنج سال پیش و

 شانه ای باال انداخت: بعید نیست.

*** 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

５２８ 

این روزها دیدن شماره ی ناشناس روی گوشی اش چندان هم عجیب نبود. شماره  

های ناشناس سیو نشده با پیش شماره ی کشوری که حتی نمی شناخت، مطمئنا  

فقط یک نفر می توانست پشت خط باشد. ارتباط را برقرار کرده و قبل از صحبت  

 ف مقابل گفت: چی شده که یاد من افتادی؟ کردن طر

 آفتاب خندید: عشقم فکر میکنی فقط باید چیزی شده باشه تا من یادت بیفتم؟ 

به سمت پنجره حرکت کرد تا صدای دوش آب که از حمام به گوش میرسید، به آن 

سوی خط نرسد: در غیر این صورت فقط یه چیز میتونه معنا داشته باشه و اونم  

 شقم شده باشی.اینه که عا

 اینم یه احتماله عشقم.    -

 احتمال خوبیه... به نظرم می تونه جذاب باشه.    -

 آفتاب نفس عمیقی کشیده و پرسید: کی برمی گردی؟ 

 دلت تنگ شده؟  -

 دوست ندارم با کس دیگه ای بری سفر...   -

ای برم  دقیقا... بعید نبود. چند ثانیه طول کشید و پرسید: از اینکه با کس دیگه 

 سفر ناراحت میشی؟ 

آفتاب با جدیت پاسخ داد: البته عشقم. قبل از سفر بهت اولتیماتوم دادم که چقدر  

 بدم میاد ولی گویا متوجه نشدی. 

آفتاب با جدیت پاسخ داد: البته عشقم. قبل از سفر بهت اولتیماتوم دادم که چقدر  

 بدم میاد ولی گویا متوجه نشدی. 

در مورد کنترلی که روی رحمانی داشت هم حرف زده پس به همین دلیل آفتاب 

بود. کمی چرخیده و به سکوی جلوی پنجره تکیه داد: بیشتر ترجیح میدم رک  

 حرفی بهم زده بشه. 
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برعکس من دوست دارم با رفتارم چیزی که می خوام و نشون بدم. معموال    -

کنم و ازت   حرف زدن خسته ام میکنه... ولی این بار طبق خواسته ی تو عمل می

می خوام هر چه زودتر اون دختر و بفرستی ایران... ولی فقط این بار بود که  

 طبق خواسته ی تو عمل کردم عشقم. دیگه باید برم... شبت بخیر!

با قطع ارتباط، زل زد به صفحه ی گوشی. اولتیماتوم. قطعا همینطور بود...  

 لبخندی روی لبهایش نشست.  

 سوی اتاق پرسید: به چی میخندی؟ نگار حوله به تن، در آن 

 از پنجره فاصله گرفته و پاسخ داد: هیچ. عافیت... 

به طرفش آمد و مقابلش ایستاد. موهای طالیی اش را پشت گوش فرستاد و  

 خیسی اش را به صورتش پاشید: تلفنت زنگ زد؟ 

 خم شده و دست دور کمر نگار که می انداخت گفت: آره...  

ع سوال پرسیدن بیشتر نگار شود. آفتاب اولتیماتوم داده  لبهایش را بوسید تا مان

بود نگار را به ایران بفرستد. مطمئنا قصد نداشت نگار را قبل از خودش روانه ی  

ایران کند... تمایلی هم برای گوش دادن به اولتیماتوم آفتاب نداشت. از بودن با  

دانست. آفتاب  نگار حس خوبی داشت و این سفر را قبل از ازدواج حق خود می 

هیچ عالقه ای به او نداشت و این اولتیماتوم تنها و تنها برای خواسته اش بود و  

 بس.  

ده روز بعد، اما اولین نشانه های اولتیماتوم آفتاب پدیدار شد. کنار گذاشته شدن  

نگار از ارکستی که به گفته ی خودش یک پله ی ترقی به حساب می آمد و نگار  

س انداخته بود، تنها یک اتفاق عادی به حساب نمی آمد. بر  را به گریه و التما

حسب تعاریف نگار به خوبی درک کرد این اولتیماتومی ست که آفتاب پرتویی از  

آن سخن گفته بود. نگار بدون توجه به تالشش برای ماندنش و بی اهمیت بودن  

موضوع ارکست، عزم بازگشت به ایران را کرد و در حالتی به صورت قهر  

 تنهایش گذاشت.  
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درست در وسط فرودگاه به محض تنها شدنش، پوزخندی روی لبهایش نشست.  

اولتیماتوم رسیده از آفتاب هم همانند خودش سرد و دردناک بود... هر چند  

اهمیتی نداشت. بقیه ی کارها را تعطیل کرده و تصمیم گرفت به دنبال نگار به  

 ایران بازگردد.  

د هنگامش جا خورده بود، تبلتی را به سمتش گرفت  احمد توکل که از حضور زو

و گفت: جدیدترین اخبار شرکت تو مدتی که نبودین. هر چند تا برنامه ریزی که از  

 قبل داشتیم و برگشتتون فعال زمان هست. 

تبلت را گرفت و حین ورق زدن صفحات آن پرسید: اوضاع رونمایی از عطر  

 چطور پیش میره؟ 

ه. به زودی همه چیز آماده خواهد بود. همین دیروز  تو مراحل خیلی خوبی  -

 برنامه ریزی مراسم و شروع کردیم. 

بدین میتونی بدون اطالع کسی مشتری هایی خارج از ایران برای عطرمون    -

پیدا کنی یا نه؟ مثل بازار ترکیه و اطراف... می خوایم تا جایی که میشه بیشتر  

مع بیشتر به چشم بیاد بیشتر شناخته  بفروشیم. این عطر هر چی بیشتر توی جوا

 میشیم.

 برای تبلیغات تلوی...   -

میان کالم احمد توکل پرید: نمی خوام اون سر دنیا برای عطر مشتری عادی پیدا  

کنی. برام مشتری پیدا کن که حاضر باشه برای هر شیشه از این عطر میلیون ها  

 دالر هزینه کنه.  

 کرد.   احمد توکل در ماشین را برایش باز

خلیل به گرمی از او استقبال کرد. لبخندی به روی خلیل زده و گفت: میریم شرکت  

 آفتاب. 
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خلیل که ماشین را در برابر ساختمان متوقف کرد، پیاده شد و راه افتاد. نگهبان  

شرکت با دیدنش سری خم کرده و خوش آمد گفت. تنها سری برای پیرمرد تکان  

های بلندی به سمت آسانسوری رفت و حین سوار   داده و از کنارش گذشت. با قدم

شدن، نگاه کوتاهی به ساعت انداخت. مطمئنا می توانست در این ساعت از روز  

آفتاب را در دفترش پیدا کند. چیزی به پایان روز نمانده بود که در را به روی  

منشی زیبای آفتاب باز کرد. دخترک از پشت پیشخوان سفید رنگ برخاست و  

 د: خوش اومدین جناب بازرگان.  لبخند ز

 سرش را کمی به سمت اتاق آفتاب متمایل کرد و پرسید: تو اتاقشون هستن؟

دختر با همان لبخند روی لبهایش گفت: بله اجازه بفرمایید بهشون خبر بدم  

 تشریف آوردین.  

قبل از اینکه دست دختر زیبا به سمت گوشی تلفن برود، چند قدم بلند برداشته و  

در اتاق را باز کرد. در اتاق بزرگ چشم چرخاند و دختر به دنبالش فریاد کشید:  

 جناب بازرگان.  

دختر بست و قفل دستگیره را هم چرخاند و نفس عمیقی کشید.   در را به روی

صدای تلفن که در اتاق پیچید، مسیرش را کج کرد و نگاهش افتاد به سیستم های  

بزرگ و مانیتورهای روی هم سوار شده و آفتاب پرتویی که چهار زانو روی  

شده  صندلی چرخان کامپیوتر نشسته بود. به موهایش که کامال باالی سرش جمع

بود نگاهی انداخت... چرخ خوردن صندلی آفتاب پرتویی و همزمان کاسه ی 

بزرگ چیپسی که در آغوشش بود هم همانا توجهش را به خود جلب کردند.  

ناباورانه به تصویر مقابلش خیره بود و تلفن روی میز همچنان زنگ می زد. این  

نتقل کرده و بدون  آفتاب پرتویی بود که هدست روی گوشش را به شانه هایش م

تالشی برای تغییر وضعیتش چرخی به صندلی اش داد و به سوی مانیتورها  

 برگشت: بله نازنین؟ 

 صدای دخترک در اتاق پیچید: آقای بازرگان یکَد... 
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 کالم نازنین نام را قطع کرد: خودم حلش میکنم.  

ت  ارتباط قطع شد و آفتاب پرتویی باز هم دست روی ماوس گذاشت و چشم دوخ

 به صفحه ی مانیتور. گویا وجود خارجی ندارد...  

فکش را منقبض کرد. کاسه ی چیپس؟ چهار زانو... به راه افتاد و با نزدیک  

 شدن، صفحه ی مانیتورها مقابل چشمانش قرار گرفت.  

 به سختی زبانش را در دهانش چرخاند و پرسید: بازی میکنی؟ 

حرکت می داد و هیوالهای توی  آفتاب پرتویی همانطور که با سرعت دستش را 

 بازی را می کشت، گفت: کار من بود. 

 به سختی خندید: حتی نمیخوای انکارش کنی؟ 

حتی به خود زحمت نمی داد نگاهش کند: من ازت خواستم تو یه کاری بکنی وقتی  

 نکردی مجبور شدم خودم دست به کار بشم.

 تو نمی تونی برای زندگی من تصمیم بگیری.   -

آفتاب پرتویی به سراغ هیوالی بزرگتر رفت. چیپسی در دهان گذاشت و همراه با  

 جویدنش به سرعت انگشتانش را روی کیبورد حرکت داد: همچین قصدی ندارم. 

قبل از آنکه زبان باز کند، آفتاب پرتویی ترتیبش را داد و به طرفش برگشت: من  

 برای زندگی خودم تصمیم گرفتم. 

ه بود. آرایش نداشت... صفحه ی بازی را بسته و هدست را  باالخره نگاهش کرد

از گوشش جدا کرد. دست هایش را به سمت کاسه ی چیپس برد و طی یک حرکت  

آن را به آغوشش پرت کرد و خود از صندلی پایین آمد و به سمت مبلمان آن 

ه سوی اتاق راه افتاد: وقتی داریم ازدواج میکنیم یعنی این قسمت از زندگیت میش

 جزوی از زندگی من و من هر طوری که بخوام برای زندگیم تصمیم می گیرم. 
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پوزخندی روی لبهایش نشست و قبل از آفتاب خود را روی مبل پرت کرد و  

چیپسی از کاسه برداشت. توی دهان گذاشت و از تندی اش کمی چشم بست و از  

 یم. بین چشم های باریک شده اش زل زد به آفتاب: پس باید تمومش کن

از جا بلند شد. پشت به او به سمت میز بزرگش قدم برداشت و گفت: مسئله ای  

 نیست. می تونیم تمومش کنیم.  

برخاست. به همین راحتی؟ چنان راحت در موردش صحبت می کرد گویا هیچ  

اهمیتی ندارد. گویا هرگز اتفاقی نیفتاده است. پیشنهادی مطرح نشده است. سخنی  

از قرارداد نبودن این ازدواج بحث می کرد و ساده تر از یک    به میان نیامده است.

قرارداد درباره ی فسخش نظر می داد. قدمی به طرفش برداشت و در یک قدمی  

اش ایستاد. آفتاب پرتویی غرورش را هدف قرار داده بود. دندان هایش را روی  

یک   هم سایید و آفتاب پرتویی دست به سینه به طرفش برگشت و با دیدنش در

 قدمی سری کج کرد و منتظر خیره ی صورتش شد.  

نگاهش را در صورتش گرداند. جوش کوچکی درست در روی گونه اش  

خودنمایی می کرد که تالشی هم برای محو کردنش نکرده بود. صورتش برق  

اندکی داشت که شاید به واسطه ی ضد آفتاب ساده ای می بود. اما گونه هایش  

 بودند. گویا این روزها چاق تر شده بود.  برجسته تر از قبل شده 

آفتاب پرتویی هنوز هم طلبکارانه نگاهش می کرد. ذهنش در یک لحظه فرمان  

داد. در یک لحظه نگاهش را از چشم هایش به روی لبهای بدون کوچکترین رنگ  

آفتاب کشید و خم شد. لب هایش را روی لبهای خشک آفتاب رساند. کوچکترین  

سوی آفتاب، چند ثانیه ای را که به سختی گذشته بود به دل و  عدم مخالفتی از 

جرات تبدیل کرد و به خود اجازه داد لب هایش را از هم جدا کرده و لب های  

خشک آفتاب را میان لب هایش بکشد. یک ثانیه و چشم بست به روی چشم های  

رو خیره  آفتاب که حتی تا نگاهش هم باال نیامده بود و همانطور بی حرکت به روب

بود. دستش را جلو برد و از پهلوی آفتاب رد کرده و به دور کمرش حلقه زد.  

سرش را بیشتر خم کرد و نگاهش رفت سمت چشم های آفتاب که تا نگاهش اندک  
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اندک باال آمد... تا چشم هایش و خیره شد در چشم هایش... خیره در قهوه ای  

ب بیشتر لب هایش را به کام کشید  چشمان آفتاب... خیره در تاریکی و روشنی آفتا

و بیشتر و وسوسه انگیزتر از آنچه در تمام رابطه هایش آموخته بود لب هایش  

را لب زد و کمرش را نوازش داد. دست آفتاب که روی بازویش نشست... روی  

بازویش قرار گرفت و کمی به عقب هلش داد، چشم بسته و لب کشید از لب های  

وی نامزدش به حساب می آمد. زبانش را روی لب هایش  آفتاب پرتویی که به نح

کشیده و چشم باز کرد. خیره به آفتاب که هنوز هم همانطور سرد تماشایش می  

کرد، زمزمه کرد: وقتی قرار باشه رابطه ام با بقیه تموم بشه باید به نحوی  

 نیازهام برطرف بشه. اینطور نیست؟ 

 ن جمله اش همراه بود! سوزشی که در گونه اش پخش شد، با تمام شد

لبهایش از هم جدا شد. دردی که در وجودش پیچیده بود درد نداشت. از سوزش  

صورتش در بهت نبود... از حس عجیب خود در بهت بود که دوست داشت به  

جای عقب کشیدن، قدمی جلو بگذارد. این بار فکش را در دست بگیرد و اجازه ی  

های بی رنگش بیفتد و تا می تواند  هر حرکت را هم همینطور... به جان لب

 ببوسدش. تا می تواند با این کار سوزش روی گونه اش را تالفی کند.  

دستش را باال برده و خیسی دور لب پایینش را که با انگشت شست کنار می زد،  

 نفسش را همچون پوزخندی بیرون فرستاد: بد نیستی. 

ذاشت. نگاهش رفت پی دست  آفتاب که خیره خیره تماشایش می کرد، قدمی جلو گ

آفتاب که باال می آمد... دست آفتاب درست روی سینه اش... دقیقا وسطش نشست  

و همزمان خود را نزدیک تر کشید و رخ به رخش لبخند زد: یعنی میگی عالی  

 نیستم؟ 

دهان باز شده اش را به سختی بست. آفتاب لب هایش را جمع کرده و سرش را  

 باال آورد... 
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ب که مماس با صورتش شد، لبخند کمرنگ روی لب هایش رنگ  صورت آفتا

باخته و جدیتی که نشان از خشونت درون چشم هایش داشت گفت: هیچوقت سعی  

 نکن من و بازی بدی.  

نگاه خشمگین آفتاب عجیب وسوسه اش می کرد. جری تر خم شد و این بار کوتاه  

ات لذت می برم هنوز این  و به عمد لب آفتاب را بوسید و عقب کشید: از بازی باه

 و نفهمیدی؟ 

عقب کشید و به راه افتاد. در اتاق را که باز کرد و حین بیرون آمدن، مطمئن از  

محو شدن از نگاه آفتاب که شد دستش را باال برده و گونه اش را نوازش کرد.  

هنوز هم می سوخت... فکش منقبض شد. دخترک پشت پیشخوان سفید با دیدنش  

توجه به دخترک به سمت آسانسور قدم برداشت و مقابلش  برخاست. بدون 

ایستاد. با باز شدن در آسانسور قدم برداشت که نگاهش روی کفش های سیاه  

 رنگ مقابلش ثابت ماند. نگاهش را آرام باال آورد.  

 احد حریری با لبخندی به لب گفت: به به جناب بازرگان. حال شما؟

 سری تکان داد: ممنون... 

احد حریری جلو آمد: تبریک عرض میکنم. امیدوارم بدونین آفتاب خیلی  دست 

 ارزشمندتر از تمام ثروت های جهانه. 

زبانش را ازدهانش به گوشه ی گونه اش هدایت کرد: بله همینطوره. دوست  

 داشتم بیشتر باهاتون صحبت کنم اما متاسفانه دیرم شده. 

زاحم نمیشم انشاا... در آینده  احد حریری از آسانسور کمی فاصله گرفت: بله م

 بیشتر همدیگر و مالقات می کنیم. 

لبخندی زد و سر خم کرد تا وارد آسانسور شود که احد حریری صدایش زد: جناب  

 بازرگان.

 به طرفش برگشت و احد حریری زمزمه کرد: صورتتون... 
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به سختی لبخند زد. به سختی... و فکر کرد در تمام سالهای عمرش هرگز چنین  

حس سختی را تجربه نکرده است. گویا در برابر احد حریری تبدیل به آدمک  

اسباب بازی شده بود که او می توانست به سادگی پا رویش بگذارد و با حرکت  

خیلی آهسته ی پایش به صورت تمام لهش کند. احد حریری هنوز هم با جدیت  

د حرفی بزند.  زیر نظرش داشت. قطعا نمی توانست در مورد سیلی که خورده بو

قطعا نمی گفت دختر خاله ی عزیز تو... نامزد اجباری من... برای بوسیده شدن 

مورد لطف قرارش داده است. تنها شانه هایش را باال انداخت: فکر کنم  

 حساسیته!

 احد حریری سری تکان داد و گفت: می تونه بخاطر شروع پاییز باشه. 

 عه کنم. همینطوره. باید سر فرصت به پزشک مراج  -

باالخره احد حریری عزم رفتن کرد. خود را در آسانسور خالی از احد حریری  

انداخته و به دیواره ی نقره ای و طالیی آسانسور که نام آفتاب را در پشت سرش  

حک کرده بود نگاهی انداخت. پوزخندی روی لبهایش نشست. آفتاب... زبانش را  

ت. قرار بود به این نحو پیش روند؟ به گونه اش رساند و دستش را روی آن گذاش

 قطعا باید این سیلی را تالفی می کرد.  

تا رسیدن به دفتری که درست در نزدیکی شرکت بازرگان برپا کرده بود، تنها یک  

 کلمه در ذهنش تکرار می شد. تالفی... سیلی در برابر سیلی! 

برمی داشت  تنها افسانه مجیدپور در دفتر حضور داشت. به سمت اتاقش که قدم 

 بلند گفت: بقیه رو خبر کن.  

کمتر از یک ساعت طول کشید تا تک تک افرادی که این روزها جزو مهمی از  

زندگی اش بودند دور میز بزرگ اتاق کنفرانس جمع شدند. از جا بلند شد... کتش  

را همان جا روی میز پرت کرده و به طرفشان رفت. به دخترک قرمز پوش و کاله  

اهی انداخت. تیپ و قیافه ی عجیبش به نظر جذاب می آمد. لب هایش بافت دار نگ
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را تر کرده و باالی میز ایستاد: می خوام توی یکی از معامالت بزرگ شرکت  

 آفتاب دخالت کنم.  

قاسم آقایی که یک تای ابرویش را باال کشیده بود، پرسید: یعنی یه باخت برای  

 شرکت آفتاب؟ 

فت همینطوره. جوری که بدونن از ما خوردن و  لبهایش را بهم فشرد: میشه گ

 مدرکی نباشه.

قراره به زودی طرحی توی مجلس تصویب بشه که شرکت افتاب هزینه ی    -

 زیادی روش سرمایه گذاری کرده. 

متعجب به سمت دخترک کاله دار که پشت لپ تاپ بدون چشم برداشتن از  

او پرسید: یعنی یه    اسکرینش سخن می گفت، برگشت. افسانه مجیدپور به جای

 طرح تو مجلس تصویب می کنن که... 

دخترک میان کالمش پرید: سه سال گذشته شرکت آفتاب تو استان البرز چند  

کارخونه ی دارویی تاسیس کرده، اگه این الیحه تحت نظر مجلس تصویب بشه  

البرز جزو مناطق ویژه ی دارویی به حساب میاد و می تونه پنجاه درصد شرکت 

زرگ دارویی رو زیر نظر شرکت آفتاب بیاره. عالوه بر اون شرکت آفتاب  های ب

چهار سال گذشته رو هم توی قصر شیرین، بانه، جاسک و اردبیل و اینچه برون  

سرمایه گذاری کرده که با تصویب این الیحه می تونه این مناطق و هم جزو  

 مناطق آزاد تجاری صنعتی ثبت کنه.  

ار بی اختیار روی صندلی چرخان نشست. رحمانی  نفس عمیقی کشیده و این ب

 پرونده ی شرکت دارویی قویم را برایش ارسال کرده بود. 

 احمد توکل پرسید: از کجا فهمیدی اینا رو؟ 

دخترک لبخندی زد: متن الیحه رو خوندم و مناطقی که توشون سرمایه گذاری  

 کردم.شده رو با مناطق ویژه سرمایه گذاری های شرکت آفتاب مقایسه 
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 کالفه پیشانی اش را در دست گرفت. مناطق آزاد تجاری...  

 افسانه مجیدپور پرسید: یعنی... 

این بار احمد توکل جواب داد: یعنی با در دست داشتن منطقه ویژه اقتصادی می  

تونه بازار دارویی داخل کشور و در دست بگیره و با داشتن مناطق آزاد تجاری  

واردات و صادرات ایران و کنترل کنه. این مناطق   صنعتی می تونه بازار صنعتی 

می تونه بهشون کمک کنه هم انبارهاشون و به این منطقه ها منتقل کنن و هم  

اینکه تا حد زیادی از عوارض گمرکی در امان خواهند بود. عالوه بر اون جذب  

سرمایه ی خارجی به اونا وابسته خواهد شد چون از قبل همه چیز و برای این  

اطق آماده کردن و تا شرکت های دیگه بخوان بعد از تصویب الیحه کارشون و  من

روی این مناطق شروع کنن و به سرانجام برسونن در کمترین حالت پنج الی ده 

سال زمان خواهد برد که این مدت می تونه برای شرکت آفتاب یه برد بزرگ باشه 

در اسم و رسم پیدا خواهند  و بعد از اون هم اهمیتی نخواهد داشت چون قطعا اونق

 کرد که شرکت های کوچیک دیگه در برابرشون به چشم نیاد. 

در میان تمام شرکت ها، شرکت دارویی قویم چون آفتاب پرتویی منطقه ی تجاری  

 دارویی را در نظر داشت. 

 بدون آنکه سر بلند کند، پرسید: این الیحه تصویب شده؟

 فعال تو مجلسه ولی احتماال به زودی تصویب بشه.    -

قاسم آقایی گره دستانش را از هم گشود: این طرح مطمئنا مال دیروز و امروز  

 نیست. بیشتر از پنج سال روش کار شده.  

پوزخندی روی لب هایش نشست. قطعا همین طور بود. رحمانی هم به سادگی  

یکی از بزرگترین شرکت های دارویی را تقدیمش کرده بود تا در آینده با در دست 

دارو توسط دخترش مجبور به مقابله با او شود و یا... چه سهل  گرفتن بازار 

 انگار بود و چقدر همه چیز سخت به نظر می رسید.  
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 مجیدپور پرسید: حاال باید چیکار کنیم؟ 

 درمانده بود. ذهنش یاری نمی کرد... حس می کرد بازیچه شده است.

 می تونیم فعال جلوی تصویب الیحه رو بگیریم.    -

ایی که صحبت می کرد، خیره شد. قاسم آقایی ادامه داد: وقتی این الیحه  به قاسم آق

رو برای تصویب فرستادن یعنی همه چیز آماده شده و هر روز که می گذره می  

تونه براشون ضرر هنگفتی و در پی داشته باشه. اگه بتونیم جلوی تصویب الیحه  

رفی می تونیم وضعیت  رو بگیریم می تونیم اونا رو تحت فشار قرار بدیم. از ط

مناطق و بسنجیم و خودمون هم وارد آماده سازی و کار در این مناطق بشیم با  

 این کار شرکت آفتاب تا جای ممکن تحت فشار قرار می گیره. 

دستش را روی میز مشت کرد: همونطور که گفتین آماده سازی و فعالیت توی  

بازار بشیم نمی تونیم این    اون مناطق زمان زیادی برده... اگه ما بخوایم وارد

 مقدار زمان و خرج پروژه کنیم.  

قاسم آقایی سری به طرفین تکان داد: نیازی نیست ما حتما کل پروژه ها رو تو  

دستمون بگیریم. می تونیم بریم سراغ قسمت هایی که هزینه ی کمتری می طلبن.  

حمیل  می تونیم قسمت های کوچیک و تو دست بگیریم و بهشون قدرتمون و ت 

کنیم. در مورد منطقه البرز هم می تونیم در حال حاضر بازار داروی شرکت و  

تقویت کنیم تا اینطوری عملکرد شرکت های فعلی که توی این منطقه تاسیس  

شدن و محدود کنیم. با این کار می تونیم امیدوار باشیم که شکست خورده و عقب  

 قضیه بسیار زیاد خواهد بود.  بکشن ولی اگه ایستادگی کنن هم باز بار تحمیلی 

چند دقیقه متفکر فقط به نقطه ای در دور دست ها خیره شد و باالخره سر  

 برگرداند: پس بریم سراغش! شروع کنیم... 

احمد توکل گفت: باید در موردشون تحقیق کنیم. من روی پروژه های کوچیکی که  

 ی کنم. میشه روشون تو این شهرها سرمایه گذاری کرد اطالعات جمع م
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 دخترک کاله دار دستش را تکیه به سرش داد: موارد مربوط به الیحه با من.  

 قاسم آقایی گفت: کنترل قانونی اوضاع و بررسی شواهد هم با من... 

سرش را تکان داده و گفت: بگرد ببین می تونی اطالعاتی هم در زمینه شرکت  

 و یاد بگیرم. های دارویی پیدا کنی که بتونم هر چیز مربوط به اونا ر

افسانه مجیدپور چرخی به صندلی اش داد: شرکت دارویی و مناطق دارویی و  

 بررسی می کنم و اطالعات و بهتون انتقال میدم.  

از جا بلند و به سمت اتاق که قدم برمی داشت، احمد توکل را هم صدا زد. توی  

رحمانی   اتاق خود را روی صندلی پرت کرده و زمزمه کرد: یه قرار مالقات با

 برام ترتیب بده.

 در مورد سرمایه ی مورد نیاز برای کار...   -

زبانش را روی لب پایینش کشید و منتظر ماند: حساب کن ببین چقدر باید روی  

کار سرمایه گذاری کنیم و ببین می تونیم چند تا سرمایه گذار خوب برای کار جذب  

ته باشه و مراقب باش کسی از  کنیم یا نه. برام بلیط بگیر برای مالزی... آخر هف

سفرم خبر دار نشه. ببین اگه اوکی شد پرواز بگیر به مشهد و از مشهدم به  

 مالزی.

با بیرون رفتن احمد توکل دست هایش را در هم گره زد. آفتاب پرتویی دیگر چه  

نقشه هایی در سر می پروراند؟ تا چه حد بازیچه ی ما بین پدر و دختر بود؟ پدر  

هنوز هم می توانست به رابطه ی پدر و دختری میانشان اطمینان داشته  و دختر... 

باشد؟ چه چیزی باعث می شد آفتاب پرتویی اسم و رسم رحمانی را برای خود  

نخواهد. گوشه ی ناخنش را بین دندان هایش گرفت و کشید. از دردش به تندی  

مز کرد  دستش را عقب کشیده و به خونی که خیلی سری گوشه ی ناخنش را قر

خیره شد. نگاهی به اطراف انداخت و از جا برخاست. از اتاقش بیرون زده و  

مستقیم به سمت دخترک کاله دار رفت... سعی کرد نامش را به خاطر بیاورد اما  

ذهنش یاری نمی کرد. درست در مقابل میزش و مانیتورهای روی هم سوار شده  
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د: از خرید لپ تاپ سر در  اش، خم شد و دستش را از بغل دست او روی میز ز

 میاری دیگه نه؟ 

دخترک هینی کشید. بی اختیار کمی عقب رفت تا دخترک خود را جمع و جور کند.  

 صندلی اش را کمی عقب برده و گفت: بله. 

 سری تکان داد: برام سفارش یه لپ تاپ خوب بده... از همین جا اینترنتی...  

ی و کامل بدون هیچ مشکلی آدرسی را روی میز گذاشت: یه لپ تاپ حرفه ا

کنارشم دو سه تا هارد سفارش بده... همش و بگو تا امشب بفرستن به این  

آدرس. از اطالعات خودت برای خرید استفاده کن و خریدار هم اسم همین آقا رضا  

 رو بنویس.  

دخترک سری تکان داد... کمی عقب کشیده و گفت: مبلغشون و بگو همین االن  

بت... دارم میرم تا پنج دقیقه دیگه یه جمع بندی از مبلغش  میگم بزنن به حسا

 بگو.  

قبل از بیرون آمدن از دفتر، مبلغ را یادداشت کرده و برای الکس ارسال کرد تا  

مبلغ مورد نیاز را از حساب بانکی که در ایران داشت منتقل کند و سوار ماشین  

 برم منزل؟   شد. خلیل که فرمان را به سمت خانه می چرخاند، پرسید:

 سرش را به سمت شیشه پنجره خم کرد: برو پیش نگار... 

چطور به این نقطه رسیده بود را نمی فهمید؟ حس وسیله را داشت. آفتاب پرتویی  

 به سادگی داشت زیر پایش لهش می کرد. به همین سادگی...  

 ؟ حین پیاده شدنش از ماشین در مقابل آپارتمان نگار، خلیل پرسید: منتظر بمونم

 سری به طرفین تکان داد: نه! 

با دور شدن خلیل، مقابل ساختمان ایستاد. دست هایش را در جیب شلوارش فرو  

برد و زل زد به چراغ روشن واحد نگار... نفس عمیقی کشید. دوست داشت در 

چشم های آبی نگار زل بزند. دوست داشت به سراغ چشم های آبی نگار برود...  
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تنش انداخت. قدمی به عقب برداشت... در پیاده روی    هوای سرد شبانه لرزی به

روبروی ساختمان تکیه به درخت ایستاد و دست در جیب شلوارش برد. شماره ی  

 نگار را گرفته و منتظر ماند. صدای خسته ی نگار در گوشش پیچید: کمیل... 

 برای اولین بار در تمام زندگی اش لب زد: جانم؟ 

فکر کرد در این لحظه نگار جانش را هم که بخواهد به راحتی می تواند تقدیم کند.  

 جان که هیچ می تواند تمام آنچه دارد را هم تقدیم نگار کند.  

 چرا هیچی هیچوقت اونطوری که من دوست دارم پیش نمیره؟   -

 درست میشه.   -

 ارم.  صدای بغض دار نگار زمزمه کرد: کی کمیل؟ دیگه هیچ امیدی ند

 سکوت کرد. نمی دانست باید چه جوابی در این لحظه به او بدهد. 

 کمیل؟   -

 جانم؟    -

خنده ی آهسته ی نگار در گوشش پیچید: هیچوقت فکر نمی کردم یه روز این  

 کلمه رو از طرف تو بشنوم.  

 چشم هایش را بست.  

 دلتنگتم. کاش پیشم بودی.    -

 دی را هم... این دلتنگی را پایان می داد. قدمی به سمت آپارتمان برداشت. قدم بع

 کمیل...   -

مقابل در آهنی آپارتمان ایستاد و نگار ادامه داد: اون روز یادته می اومدی پیشم  

 برات آهنگ خوندم؟ 
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سرش را تکان داد. گویا نگار می بیندش... نگار هم منتظر نماند و گفت: تو هم  

 امشب برام یه چیزی میخونی؟ 

 ست کرده بودند. به سختی گفت: صدای من بده... فکش را چفت و ب

 عیب نداره بخون.   -

قدمی به عقب برداشت. تکیه به در تک نفره ی آپارتمان در تاریک ترین نقطه ی  

کوچه زمزمه کرد: عاشقت هستم اگر چه دوری از من... عاشقت هستم تا مرز سر  

سپردن... عاشقت هستم ای مرا شور جوانی... عاشقت هستم تو مرا جان و  

 جهانی!  

 !لبخندی روی لب هایش راند و زمزمه کرد: شنیدیش؟ 

 نگار زمزمه کرد: نه... ادامه بده. 

این شوق شیرین فقط یک ماجرا نیست. کار دل است و جای هیچ چون و چرا     -

نیست. چشم تو جذبم کرده گرچه کهربا نیست... هیچ کس برای من شبیه دلربا  

 نیست.  

دستش را روی سینه اش گذاشت: انکار نکن این عشق را در چشم مردم... ای  

من خوشه ی گندم. جز عشق ما هیچ چیز دیگر دیدنی نیست.   سیب سرخ هوای

افسانه ای جز عشق ما شنیدنی نیست. آن آرزویی که به دست من رسیده... آن  

آرزویی که خدا آن را شنیده... آن لحظه ی آرامش پر خواهشی تو... که مثل  

 معجزه به قلب من تنیده!

 این آهنگ بود یا دکلمه کمیل؟    -

 نگار...   -

 بله آقا کمیل دکلمه گو؟   -

 هر اتفاقی افتاد فراموش نکن چقدر دوست داشتنی هستی.   -
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 نگار خندید: معلومه که دوست داشتنی ام. حالت خوبه؟ نکنه عاشقم شدی. 

نفسش را بیرون فرستاد. ماشینی از آن سوی کوچه می آمد. آهسته زمزمه کرد: 

 گویا... 

صدایش در حرکت ماشین گم شد و به گوش نگار هم نرسید که پرسید: چی گفتی؟  

نشنیدم... کجایی تو؟ تو خیابونی؟ مگه اونجا ساعت چنده االن... وایسا ببینم. این  

 شماره اینجاست. کی برگشتی کمیل؟  

گوشه ی لبهایش باال رفت. نشنیده بود. به همین سادگی... این ماشین باید درست 

حظه که لب باز کرده بود پیدایش می شد. سرش را عقب برد و قدم  همان ل

برداشت... این بار در برابر ساختمان به راه افتاد. قدم برداشت و به قدم هایش  

 خیره شد: باید برم نگار... 

 ایرانی؟    -

 آره.   -

صدای بغض دار نگار در گوشش پیچید: کی اومدی؟ اومدی و نیومدی سراغم؟  

ه بالیی سرم اومده؟ از گروه انداختنم بیرون. دیگه هیچ امیدی  نیومدی ببینی چ

نمیتونم داشته باشم برای اجرا می فهمی؟ یکی رو گذاشتن به جام که حتی انگشت  

 کوچیکه ی منم نمیشه اون وقت... 

 شانه هایش را بیشتر به جلو خم کرده و نزدیک تر کرد: درست میشه.

دیدنم. نمیگی تو این شرایط به بودنت   کی قراره درست بشه؟ تو حتی نیومدی  -

احتیاج دارم؟ آره نمیگی... من هیچوقت اهمیتی برات نداشتم. همونطور که خودت  

 همیشه گفتی من فقط رفیق و همراه تختخوابتم و بس. 

 از حرکت ایستاد: برو بخواب نگار...  

 حس یه وسیله رو دارم که ازش استفاده ی ابزاری می شه.    -
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را امشب راحت می توانست با او شریک شود. چقدر به حس و  چقدر این حس 

 حال امروزش شباهت داشت.  

 ازت بدم میاد.    -

حس کرد این جمله آرامش می کند. این نفرت می توانست کمی از بار عذاب  

وجدانی که یقه اش را گرفته بود کم کند. بینی اش را باال کشید و حس کرد سرما  

ند: قول میدم دیگه کاری نکنم این حس و داشته  به استخوان هایش نفوذ می ک

 باشی.

 نگار فریاد کشید: ازت متنفرم کمیل بازرگان... ازت متنفرم. 

به جای فاصله دادن گوشی از گوششش... کف دستش را پشت گوشی گذاشت و  

 آن را بیشتر به گوشش چسباند.  

ن نقطه تا رسیدن  تماس قطع شد. گوشی را آهسته پایین آورد و به راه افتاد. از ای

به خانه ی جهانگیر بازرگان فاصله ی زیادی بود. از خانه ی نگار تا خانه ی  

جهانگیر... خانه ی رضا... خانه ی آفتاب پرتویی هم در دورترین نقطه قرار  

داشت. در میدان مقابل خطوط عابر پیاده ایستاد. گویا هیچ کجا خانه اش نبود و  

 بهترین انتخاب بود. نمی شد. قطعا خانه ی جهانگیر  

عقربه های ساعت از چهار می گذشتند که کلید انداخت و در را گشود. در تاریکی  

نسبی حیاط روی سنگ فرش به سمت ساختمان راه افتاد. قدم هایش را آرام آرام  

روی سنگ فرش می کشید... چند قدم مانده به ساختمان، نگاهش کشیده شد به  

ینی نگاهی که کامال به سویش دوخته شده بود،  آالچیق روشن و مکث کرد... سنگ

به آن سو کشیدش... در چند قدمی آالچیق در مقابل دختری که با حضورش از جا  

 برخاسته بود، پرسید: تو کی می خوابی؟ 

دخترک نگاه نگرانش را در صورتش گردش داد و زمزمه کرد: آقا خلیل گفت  

 امشب نمیاین.  
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 م؟ نیشخندی زد: می خوای برگردم بر

سرش به طرفین تکان خورد. قدمی به جلو برداشت و نگاهی به بساط کتاب و  

 چای دخترک انداخت و گفت: داشتی درس می خوندی؟ 

 الهه سر جایش نشست و پتو را روی شانه ها و پاهایش کشید: تقریبا. 

 روی زیراندازی که الهه پهن کرده بود نشست و پرسید: اجازه هست؟

 را مهمان صورتش کرد: خسته ام... چایی داری؟ خنده ی ریز دخترک اخم 

 دخترک نیم خیز شد: میرم براتون استکان بیارم. 

 به سری فالسک اشاره زد: همین خوبه. 

سری سبز رنگ فالسک پر شد و مقابلش چای داغ با بخارهایش قرار گرفت. خم  

شد و آن را که بین دست هایش می گرفت، گفت: چرا تو گرمای خونه درس  

 ی؟ تو این سرما... نمیخون

دخترک جا به جا شد و پتوی پشت سرش را کشید و به طرفش گرفت: این و  

 بکشین روتون گرم میشه.  

پتو را گرفت و روی پاهایش انداخت. چای را به لب هایش نزدیک کرده و اجازه  

داد بخار آن لبهایش را تر و گرم کند. سرش را کمی خم کرده و به الهه چشم  

 درس میخونی؟  دوخت: چرا شبا

 همینطوری... آروم و بی سر و صداست. راحت تر میشه درس خوند.   -

سرش را به پشتی دیوار مانند آالچیق تکیه زده و در سکوت مشغول خوردن  

 شدن. لیوان خالی را که پایین آورد، الهه پرسید: بازم بریزم؟ 

 سری به نفی تکان داد و پرسید: می خوای بری بخوابی؟ 

 نه هنوز.    -
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خم شد و تنش را که روی زیر انداز می انداخت گفت: پس رفتنی تو منم بیدار کن  

 برم تو اتاقم. 

 دخترک هینی کشید: آقا کمیل... 

دست هایش را بهم رسانده و زیر سرش گذاشت: خوابم میاد واقعا نای باال رفتن  

 ندارم... تو درست و بخون کاری بهت ندارم. 

 ولی...   -

 هایش را بست: ششش! بزار بخوابم.چشم 

*** 

 رحمانی متفکر گفت: پس برنامه اش این بود. 

به صورت حیران رحمانی خیره شد. باید باور می کرد رحمانی از چیزی خبر  

نداشته است؟ که این خبر واقعا شوکه اش کرده و هیچکدام از حالت هایش غیر  

اشت همین بود... دیگر به  واقعی نیست. اما این روزها تنها چیزی که باور ند

هیچکس اعتماد نداشت. حتی به خودش هم اعتماد و باور نداشت و نمی توانست 

 چیزی را باور کند.  

دستش را باالی چشم راستش کشید و چند باری حرکتش داد تا حالت خارش مانند  

آن را از ذهنش دور کند: فکر می کردم وقتی شرکت قویم و پیشنهاد دادین یعنی  

 ردش خبر دارین.در مو

رحمانی برگه های توی دستش را زیر و رو کرد: من می دونستم آفتاب دنبال  

شرکت قویمه و هر کاری برای زمین زدنش می کنه ولی نمی دونستم چنین پروژه  

ی بزرگی تو سر داره. حقا که دختر خودمه... هیچوقت چیزای کوچیک  

 نخواست... هنوزم همونطوره. 

 خوشحالین؟    -
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باالخره چشم از برگه ها گرفت و گفت: نمیدونم باید باشم یا نباشم. اینکه   رحمانی

اینقدر بزرگ شده و اینطور دقیق و عالی پیش میره باعث خوشحالیمه و می تونم  

بهش افتخار کنم اما اینکه هر روز بزرگتر از دیروز و قوی تر از قبل میشه یعنی  

باشم و همه چیز از دستم خارج  دیگه نمی تونم کمترین کنترلی هم روش داشته 

 خواهد شد. این می تونه یه ناراحتی بزرگ باشه. 

 کمی به سمت میز مقابلشان خم شد: بخاطر اینکه کنترلش کنین ناراحتین؟ 

آفتاب جاش اینجا نیست. اینم چیزی نیست که واقعا دلش بخواد ولی االن افتاده   -

 راه واشتباه رفته.  دنبالش... نمی خوام بعدها پشیمون بشه از اینکه

 راه درست به نظرتون چیه براش؟   -

رحمانی نیشخندی زد: بازرگان جوان اون دختر منه... هیچوقت اجازه نمیده من 

 براش تصمیم بگیرم. ولی میدونم این راهی که میره راه درستش نیست. 

با اصرار گفت: شاید هم این راه درسته... خودتون دارین میگین اجازه نمیده 

 ش تصمیم بگیرین.برا

 رحمانی به جای پاسخ به سوالش گفت: در موردش کنجکاو شدی؟

 دوست دارم بدونم چی باعث میشه اینقدر ما بینتون فاصله باشه.  -

 یه راه اشتباه!  -

رحمانی گفت و عقب کشید و به صورت خیلی واضحی بحث را تغییر داد: حاال می  

 خوای چیکار کنی؟ 

 ر دست رحمانی و پرسید: ایده ای دارین؟ خیره شد به برگه های زی

صدای آرام مرد مقابلش بلند شد: حتی نمیدونم انجام شدن این پروژه خوبه یا بد  

 براش! 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

５４９ 

بدن خشک شده در سرمای پری روزش را به سختی تکان داد. هنوز هم آثار شب  

تا صبح در حیاط خوابیدنش با وجود چند پتویی که دخترک رویش انداخته بود، در  

 مام تنش رخ نمایی می کرد.ت

 تو چی فکر میکنی؟   -

به چشمان رحمانی زل زد. دوست داشت تا ته ذهنش را بخواند. تمام آنچه باعث  

شده بود رحمانی بزرگ به سراغش بیاید. کنارش باشد و به او کمک کند تا به  

 این نقطه برسد.  

چند سرفه ی پی در پی مجال حرف زدن را گرفتند. دستش را که مقابل دهانش  

اشت: در حال حاضر تصویب این الیحه  قرار داده بود، مشت کرده روی میز گذ

 قدرتش و بیشتر از قبل می کنه. شاید بتونیم بگیم سه برابر... 

رحمانی پوزخندی زد: کم حساب کردی بازرگان کوچک... اگه اون دختر منه این  

 کار می تونه براش یه قدرت سیصد برابری و همراه داشته باشه. 

ش گفت: شاید بعد از رسیدن به قدرت  این بار بدون فکر کردن به شک و تردیدهای

 همون راه درست و انتخاب کنه. 

رحمانی نیم لبخندی زد: نه! آفتاب هیچوقت قبول نمی کنه که باید مسیرش و  

عوض کنه فقط وسیله های رسیدن به هدفش و تغییر میده و بزرگتر میشه. این  

 قدرت و بعدش قدرت بیشتر و خیلی بیشتر. دخترم و میشناسم. 

 م برای سرفه دستش را باال آورد و پرسید: من باید چیکار کنم؟ باز ه

 رحمانی سری به طرفین تکان داد: نمیدونم. حاال دیگه واقعا نمیدونم... 

اگه بخوایم جلوش و بگیریم پیشنهادم اینه تو وضعیت فعلی جلوی تصویب     -

 الیحه رو بگیریم.  

این پیشنهاد در صورت    زیر ذره بین نگاهش حرکات رحمانی را تحلیل می کرد.

قبول رحمانی چند راه را در برابرش پدیدار می کرد. می توانست سرمایه ی مورد  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

５５０ 

نیازش برای این کار را از طریق رحمانی تهیه کند. عالوه بر آن می توانست از  

طریق رحمانی آشنایانی در میان کسانی که قدرت تصویب الیحه را داشتند پیدا  

کمی جلب می شد و از همه مهم تر آفتاب پرتویی از سوی   کند. اعتماد رحمانی هم

 پدرش زمین می خورد.  

رحمانی لیوان آبی سر کشید: به این سادگیا نخواهد بود. آفتاب نقشه ای نمیکشه  

که بشه به همین راحتی خرابش کرد... مطمئنا از این راه مطمئنه... تصویبشم  

 همینطور! 

 گرفت: می خواین من حلش کنم؟  دستمالی بیرون کشیده و مقابل صورتش

 رحمانی خیره خیره براندازش کرد. 

 ولی قطعا این موضوع نیازمند سرمایه خواهد بود.    -

 چقدر؟    -

این بار باز هم واقعیت را به زبان آورد: هر چی بیشتر بهتر... به کمکتونم نیاز  

 دارم تا بتونم یه کارایی انجام بدم. 

 نامه ریزی کرده بودی؟ رحمانی مشکوک پرسید: از قبل بر

نیشخندی زد: نه! چطوری باید برنامه ریزی می کردم؟ فقط یه چیزایی تو سرم  

 دارم... 

 چطور می خوای جلوش و بگیری؟ مطمئنا آفتاب همه چیز و سنجیده.     -

 به چشم های رحمانی خیره شد: می خواین جلوش و بگیرم یا نه؟ 

 رحمانی مردد نگاهش می کرد.  

انجامش میدم. تصمیم گیری رو میذارم به عهده شما... اگه قرار   اگه بخواین   -

 باشه اینکار و می کنم ولی اعتراضی نباید باشه. 
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 داری شرط و شروط میزاری بازرگان کوچک.   -

دستش را بیشتر مشت کرد: فقط می خوام مطمئن بشم واقعا می خواین این کار و  

 بکنین.  

گویا ذهن رحمانی کامال بهم ریخته بود. خیره به میز چند دقیقه در سکوت گذراند.  

در تمام لحظه هایی که انتظار می کشید به بدترین فکر کرد. به مخالفت رحمانی و  

رحمانی را غیر ممکن می دانست. اما پاسخ   در آخرین دقیقه دیگر جواب مثبت

مثبت رحمانی درست در همان لحظات تقدیمش شد. در لحظه ی خداحافظی...  

دست رحمانی را که محکم می فشرد، فکر کرد باید قبل از مراسم نامزدی چند بار  

دیگر این قرارداد نانوشته را به رحمانی یادآوری کند. که اگر... رحمانی قصد  

شت این قرارداد نانوشته را به میان بکشد. نگاهی به ساعتش  مخالفت دا

انداخت... چیزی به شب نمانده بود و از خلیل خواست او را در برابر منزل رضا  

پیاده کند. زنگ در را که می فشرد، تکیه اش را به دیوار آجری داد... در خانه به  

و ماهی توجهش   رویش گشوده شد و پا به داخل حیاط گذاشت. حوض خالی از آب

را جلب کرد و به سمتش قدم برداشت. به حوض کامال خشک خیره شده بود که  

 رضا در چهارچوب در ورودی ساختمان ایستاد: چرا نمیای تو؟ 

 چرا خالیه؟    -

 مرد حسابی سرده... ماهی میمونه اونجا االن. بیا تو گرما تلف شد.    -

 سید: حاج خانم نیست؟راه افتاد. کفش هایش را که از پا می کند، پر

دیگه تا نوه و نتیجه داره که یاد من نمی افته اینجا هم دیگه خونه مجردی    -

 حساب میشه.  

 کتش را روی مبل انداخت و پرسید: دختره یا پسر؟ 

 رضا پا به آشپزخانه که می گذاشت، جواب داد: کی؟ 

 بچه رویا!   -
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 پسر...   -

 میخواد ببینمش. تن خسته اش را روی مبل انداخت: دلم 

 خوشحال میشه اگه بری سراغش. این روزا اصال وقت نمیذاری.    -

 سرش را تکیه به پشتی مبل کمی به سمت رضا متمایل کرد: برای نامزدیم میای؟ 

رضا مسیرش را کج کرد به سمت اتاقش... صدایش را باال برد: این بار و بندیل  

 منم بردار بیار. 

بزرگی به سمتش آمد: فکر می کردم بیخیال قضیه  چند دقیقه بعد رضا با چمدان 

 میشی؟ تو حتی باورش نداری و میخوای باهاش ازدواج کنی. 

روی مبل سر خورده و جلوی چمدان نشست. زیپش را باز کرده و لپ تاپ تازه  

تهیه شده را گشود و کیف های ارسالی از طرف الکس را هم بیرون کشید. خیسی  

ود، گرفت. عالقه ای به توضیح دادن نداشت...  چشم هایش را که از خستگی ب

جمله ای هم برای توصیف شرایطش نمی یافت. آفتاب پرتویی حتی اگر در حاضر  

یک قاتل هم می بود نمی توانست به سادگی کنارش بگذارد. قدرت در دستان 

پرتویی بود و هیچ نقشی در این کار نداشت. هر چند هر بار که به این موضوع  

تنها کالم سرد آفتاب در مورد بهم خوردن این نامزدی در گوشش   فکر می کرد

طنین می انداخت. خود را جلوتر کشیده و برگه ها را باال آورد. شب قبل قسمت  

عمده ی شروع کار شرکت رحمانی تا قبل از ازدواجش با همسرش و ادغام  

ا شرکت  شرکت مطالعه کرده بود... برگه های جدید خبر از ادغام شرکت رحمانی ب

بزرگ خانوادگی پدرزنش را می داد و تمام رفت و برگشت های سهام و حرکت  

های متوالی پول. به دنبال خودکار، دستش را روی برگه ها حرکت داد و رضا  

مقابلش نشست: خریت نکن کمیل ازدواج که قرارداد نیست بعدا پشیمون بشی راه  

 برگشت نداری. 

قبل از ادغام خطی کشده و در پاسخ به  به دور رقم سود خالص شرکت رحمانی 

 رضا گفت: دیگه خیلی دیر شده برای پشیمونی. 
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رضا بعد از ساعتی نصیحت تنهایش گذاشت. بدون فکر مشغول خواندن بود. در  

این لحظات هیچ جایی برای فکر کردن نداشت. با صدای زنگ تلفن، از دنیایی  

ا حرکت داد و با پیدا کردن  دیگر به زمان حال برگشت. دستش را به روی برگه ه

 گوشی، آن را به گوش چسباند. صدای زهرا در گوشش پیچید: کجایی؟ 

متعجب چشم گشود و به برگه هایی که روی آن ها به خواب رفته بود خیره شد.  

کمی خود را باال کشید و به روی بالشتی که پشت سرش قرار داشت پرت کرد:  

 چی شده؟

ر کرد: پیش اون دختره ای؟ هنوز نه به داره نه  گویا زهرا عصبانی بود که غرغ

 به باره دیگه خونه هم نمیای. 

دستی به پیشانی اش کشید و نفسش را بیرون فرستاد. فکر کرد آخرین باری که  

زهرا برای خانه نرفتن اینطور بازخواستش کرده بود قبل از فرستاده شدنش به 

که کسی برای بودن یا نبودنش  مالزی بود. گویا بعد از آن آنقدر بزرگ شده بود 

اهمیتی قائل نشود. اولین بارش نبود که شب را خانه نمی رفت... قطعا آخرین  

 بارش هم نمی بود و مادرش این بار بازخواستش می کرد.  

 چشم هایش را بست و خسته گفت: پیش رضام. 

مادرش اما باور نداشت که غرید: پاشو بیا خونه هر وقت زنت شد اون وقت تا  

ر وقت خواستی بمون چه معنی داره؟ این دختره حیا نداره؟ از همون اولش می  ه

دونستم یه خبری هست باید حواسم و جمع میکردم ولی مثل کبک سرم و کردم تو  

 برف گفتم هیچی نیست. پسر من و نمیتونه از راه به در کنه. خریت کردم. 

خوام بخوابم چشام به  کالفه گفت: مامان اون ایران نیست منم خونه رضام... می  

 زور بازه تا دیر وقت کار کردم.  

 گویا حس گناه در وجود زهرا هم زنده شد که پرسید: ایران نیست کجا رفته؟ 

 نمیدونم مامان البد برای کار رفته بی خبرم. بخوابم؟   -
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 پاشو بیا خونه بخواب.   -

 نالید: مامان... 

اینطور زهرا را صدا زده است  در میان خواب و بیداری فکر کرد آخرین باری که 

 را به خاطر نمی آورد. چشم هایش را بسته و زمزمه کرد: مامان...  

 کمیل...   -

ناامیدانه از خوابی که گویا قرار نبود به چشم هایش بیاید، چشم باز کرد و زمزمه 

 کرد: بفرمایید.  

... حرف  کمیل این دختره هم سوی ما نیست. من که بد بچه ام و نمی خوام کمیل  -

گوش کن. مال و منال دختره چشم بابات و گرفته نمی بینه. ما کجا اون دختره  

کجا؟ چند جا پرس و جو کردم خوب نمیگن کمیل. این همه سال چشم انتظار  

عروست نبودم که االن این دختره بیاد بشه عروسم و دهن هر کس و ناکسی 

من استخاره کردم خوب   رومون باز بشه... کمیل به قربونت برم... کمیل مادر

 نیومد. مادر فدات بشم نکن این کار و... 

نیم خیز شد و نشست. پاهایش را بهم چسباند و دکوراسیون خانه ی سنتی  

مقابلش زل زد. در تمام سی و اندی سال زندگی اش اولین بار بود که مادرش 

ب  اینگونه عشق و محبت خرجش می کرد. گوش ی لبش باال رفت. باید پای آفتا

به زندگی اش باز می شد تا زهرا به خاطر بیاورد که می تواند قربان صدقه اش  

 برود و فدایش شود. 

 وقتی برگشتم خونه صحبت می کنیم.   -

 شنیدی چی گفتم؟   -

 نفس عمیقی کشید و در سینه حبسش کرد. 

کمیل استخاره اش بد اومد. میگن تو کار خیر استخاره خوب میاد ولی این یکی    -

 اومد. بد 
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گوشه ی لبش باال رفت: مامان یادمه می گفتی میگن تو کار خیر حاجت هیچ  

استخاره ای نیست و شما رفتی استخاره کردی. یعنی خودتم حرفی که میزنی و  

 باور نداری.  

زهرا را کالفه کرده بود. بدتر از خود که کالفه بود. از این همه مخالفت مادرش...  

ز اتفاقاتی که مطمئن نبود به چه شکلی خواهند  از ریسک بزرگی که می کرد. ا

 افتاد. از آینده ای که به نظر نامعلوم می رسید.  

خود را رها کرد. سرش که به بالشت رسید، حس سرما هم کمی در وجودش  

پیچید. کمی خود را عقب کشیده و زمزمه کرد: کدومش برات مهم تره؟ اینکه  

 عروست کیه یا من با کی ازدواج می کنم؟ 

 زهرا غرغری کرد: چه حرفا میزنی؟ چه فرقی دارن؟ 

پاهایش را به سمت شکم جمع کرد و گفت: فرق می کنه همونطوری که فرق می  

کنه که شما وقتی برگشتم خونه صحبت کنین یا االن؟ برو بخواب مامان... نمازت  

قبول باشه ولی االن وقت خوابه نه برپا زدن برای حرف زدن در مورد دختری که  

 زودی عروست میشه.  به

چشم هایش را بست و خواب را که در آغوش می کشید، ادامه داد: برای اینکه  

قربون صدقه ی من بری مامان دیر شده... باید قبل از رفتنم از این کشور این کار  

و می کردی نه االن که این حرفات برام غریبه به نظر می رسه و حس شیره  

 از اینجا میرم شرکت منتظرم نباش.    مالیدن به سرم و میده. مستقیم

مکثی نکرده و ارتباط را قطع کرد. گوشی را بدون نگاه کردن روی برگه های  

پشت سرش رها کرده و فکر کرد اگر پتو را از زیر تنش بکشد و روی خود  

بیاندازد می تواند باعث ناراحتی حاج خانم شود؟ مطمئنا حاج خانم به این زودی  

ی پهن شده روی زمین را بلند کرد و روی تنش پیچید و خود  ها برنمی گشت. پتو 

را در میان پتو پنهان کرد. قربان صدقه اش رفته بود تا بگوید استخاره آمده است 

که با آفتاب بودن بد است. با آفتاب بودن می تواند خوب نباشد. گوشه ی لبش باال  
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پتو را تا نصف   رفت و سرش را جا به جا کرد به امید یافتن نقطه ی آرامش.

صورتش باال آورد و دست هایش را میان ران پاهایش جا داد تا گرمتر شود. گویا  

از خواب که بیدار می شد به گذشته برمی گشت. به همان روزهایی که خرابکاری  

به بار می آورد و زهرا به جای تاکید برای بازخواست شدنش توسط جهانگیر و  

مختلف قربان صدقه اش می رفت و با مهربانی  همراهی جهانگیر برای تنبیه های 

می خواست که به دور کارهای بدش را خط بکشد. با همان قربان صدقه ها و  

فدایت شوم ها می فهماند که راه درست چیز دیگری ست و باید به دنبال راه  

درست تری باشد. حس کرد چشمش کمی خیس شده است. خمیازه ای کشیده... از  

شد نه مالزی رفته بود و نه آفتاب پرتویی می شناخت. نه   خواب که بیدار می

 رحمانی نامی برایش حسرت پدرانه می شد.

*** 

افسانه مجیدپور از قبل همه چیز را هماهنگ کرده بود. از ماشین همراهش پیاده  

شد و افسانه ی مجیدپور در حالی که از طرف کمک راننده پیاده می شد، گفت:  

باید تنها باهاشون مالقات کنین. همه چیز آماده هست فقط باید بتونین قانعشون  

 کنین.  

رگه ای را به سمتش گرفت: پسرشون  دستش را درون کیف دستی اش فرستاد و ب

توانایی تو درس خوندن ندارن و چند سال پشت کنکورن. با این برگه بهشون این  

 اطمینان داده میشه که می تونن تو مالزی ادامه تحصیل بدن.  

متفکر به برگه نگاه کرد. افسانه مجیدپور یکبار دیگر دست در کیفش برد و این  

و به طرفش گرفت: اینا هم عکسای متعلق به   بار چند عکس را بیرون کشیده

 خانواده دومش هستن که... 

 دست دراز کرد و عکسها را هم که می گرفت، غرید: می دونم. 
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برگشته و زل زد به ساختمان مقابلش... شباهت زیادی به یک خانه داشت با  

وجود رستوران بسیار مشهور درونش. سرش را کمی کج کرد... عالقه ی زیادی  

 سیاستمداران نداشت... اما این بار.  به 

افسانه مجیدپور کمی نزدیکش شد: اگه بتونیم ایشونم راضی کنیم با وجود تعداد  

 رای های مخالف الیحه قطعا جلوی تصویبش گرفته خواهد شد.

کمی عینک روی چشم هایش را جا به جا کرد: ما یا تهدیدشون کردیم یا بهشون  

پیشنهاد بهتر از ما بهشون بده همه چیز به نفع   چیزی دادیم، یعنی اگه کسی یه

 اون طرف تغییر خواهد کرد. 

 فعال مجبوریم ریسک کنیم.   -

سری به طرفین تکان داد: جای ریسک نداریم. نمی تونیم ریسک کنیم. اگه این  

 الیحه تصویب بشه قدرتی نخواهیم داشت تا جلوی شرکت آفتاب و بگیریم.  

 ر کنیم؟ افسانه پرسید: باید چی کا

محمد معصومی رو برام پیدا کن. تنها کسی که در حال حاضر می تونه کمکمون    -

کنه همونه. همینطور ببین چه رابطه ای با آفتاب پرتویی داره و چقدر بهش  

 نزدیکه.  

 محمد معصومی همون رابط بین تجار و سیاسیون؟   -

قطه ضعف اون و  درسته خودشه. اون مطمئنا آدمای خیلی بیشتری میشناسه. ن  -

پیدا کن و ببین چه پیشنهادی می تونیم بهش بدیم تا طرفمون باشه. به جای اینکه  

دنبال صد نفر باشیم می تونیم یه نفر و بکشیم سمت خودمون و مجبورش کنیم  

کارا رو برامون ترتیب بده. حتی اگه در آینده مشکلی پیش بیاد هم می تونیم گردن  

نه که اون تمام تالشش و خواهد کرد تا هر مشکلی و  اون آدم بندازیم بخاطر همی

 از بین ببره.  

 افسانه ی مجیدپور به سمت خیابان برگشت: میرم دنبالش.  
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با خلیل برو... مطمئن شو امشب کاری کنی که حتما ببینمش. بهترین نقطه    -

 ضعفش و پیدا کن فرصت زیادی نداریم. تا تصویب الیحه زمان زیادی نمونده.  

ها شدنش، چرخید و به راه افتاد. نامش کافی بود تا درهای رستوران به  با تن

رویش گشوده شوند و مردی با کت و شلوار خوش فرم خود را به او برساند:  

خوش اومدین جناب بازرگان افتخار بزرگیه برای ما که شما رو اینجا میبینیم.  

جزو مهمانان ثابت ما  امیدوارم بتونیم رضایت خاطرتون و جلب کنیم تا از این پس 

 باشین.  

سعی کرد آرامشش را حفظ کند. اما وقتی برای تلف کردن نداشت و پرسید: قبال  

 رزرو داشتیم مهمونمون تشریف آوردن؟

مرد باز هم با چاپلوسی گفت: البته... شما رزرو داشته باشید ما روی جفت  

چشمامون قرارش می دیم. بفرمایید از این طرف لطفا... بفرمایید. ایشون هم چند  

دقیقه ای هست تشریف آوردن... البته ایشون از مهمان های ثابت ما هستن و  

 ن.  معموال قرار مالقات هاشون و همین جا برگزار می کن

همراه مرد قدم برداشت و در مقابل در اتاقی ایستاد. مرد چند ضربه به در زده و  

در اتاق را گشود: من خودم از کسایی بودم که به ایشون رای دادم. واقعا  

 تاییدشون می کنم.  

سری تکان داد و مرد در را به رویش گشود. نگاهش را در اتاق به میز گرد وسط  

 دلی جا خوش کرده بود. رساند و مردی که روی صن

قدمی جلو گذاشت و مرد با این کار از جا برخاست و حین ایستادن زمزمه کرد: 

 جناب بازرگان؟ 

 دستش را به سمت مرد جلو برد: کمیل بازرگان هستم.  

مرد قبل از فشردن دستش، کامال براندازش کرده و با اطمینان دست در دستش 

 گذاشت: خوشبختم. نیازی به معرفی هست؟ 
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دستش را از دست مرد بیرون کشیده و همانطور که عقب می رفت تا روی صندلی  

 بنشیند، گفت: بفرمایید لطفا... مطمئنا من همه چیز و در مورد شما می دونم.  

این جمله را به عمد گفت و اجازه داد مرد لحظه ای مات به تماشایش بنشیند اما  

و همزمان پرسید: چی باعث  سریع خود را جمع و جور کرده و روبرویش نشست 

 شده شما به دیدن من بیاین؟ 

دستش را به روی میز هدایت کرده و منو را برداشت... برگ های آن را ورق زده  

 و زمزمه کرد: شما چیزی سفارش ندادین؟ 

 قانون ایجاب می کرد منتظر شما بمونم.   -

یاد احترام می  سرش را چند باری باال و پایین کرده و پرسید: به قوانین خیلی ز

 ذارین؟ 

مرد با تاکید پاسخ داد: مطمئنا. قوانین هستن که رفتارها انسان ها رو تنظیم می  

 کنن و اصول و پایه گذاری... قوانین نباشن قطعا روند زندگی هم مختل خواهد شد.  

که اینطور... شما چند سالی هست به عنوان نماینده مردم توی مجلس حضور    -

 مورد لوایحی که تصویب میشن چیه؟  داشتین نظرتون در 

مرد متفکر نگاهش کرد. گوشه ی لبش را باال کشیده و زمزمه کرد: در جریان  

 هستین که لوایح تصویبی جزو تاثیرگذارترین ها روی شرایط شغلی ما هستن.

همینطوره جناب بازرگان اما دوست دارم بدونم چی باعث شده نظر شما به این    -

اعث شده لوایح تصویبی یا بهتره دقیق تر عرض کنم  سمت جلب بشه؟ چی ب

خدمتتون... کدوم الیحه باعث شده شما با من مالقات کنین؟ از نظر شما باید کدوم  

 الیحه تصویب می شد که نشده.

گوشه ی لبش باال رفت. دستش را به سمت زنگ روی میز برد تا گارسون را  

ری به طرفین تکان داد: نه  برای دریافت سفارشات خبر کند و در همان حال س
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بنده به اصول و قوانین احترام می ذارم و دوست ندارم مخالف قوانین کاری انجام  

 بدم.  

مرد جا خورده بود. متعجب پرسید: پس چی باعث شده بخواین اینجا به دیدن من  

 بیاین؟ 

لبخندی روی لب آورد و دست در جیبش برد. فلشی را که نتیجه تالش چندین  

یمش بود به روی میز گذاشت و همزمان چند ضربه به در خورد و  روزه ی ت

گارسون اجازه ی ورود خواست. مرد به سرعت خم شده و دست روی فلش  

گذاشت و آن را که از دید گارسون پنهان می کرد، اجازه ی ورود داد. چند دقیقه  

ای زمان برد تا سفارشات یادداشت شده و دختر جوان تنهایشان گذاشت. مرد  

 دسش را از روی فلش برداشته و پرسید: می تونم بپرسم این چیه؟ 

میشه گفت اطالعاتی که بهتون کمک می کنه تا تصمیم درستی در مورد این    -

 الیحه بگیرید.  

 مرد زبانش را زیر بافت لبهایش برد و پرسید: چرا دارین این کار و میکنین؟ 

ن شرکتهای داروسازی ایران و  شاید مطلع باشین که به تازگی یکی از بزرگتری  -

 خریداری کردم و تصویب این الیحه می تونه آسیب جدی به من بزنه.  

 پس شما هم دنبال منفعت خودتون هستین.  -

پوزخندی زد و خود را جلو کشید: می تونین توی این دنیا انسانی رو نشون بدین  

 که قبل از هر چیز به دنبال منفعت خودش نباشه؟

 د.  مرد آرام خندی

نفس عمیقی کشید: من ازتون توقع زیادی ندارم فقط می خوام با توجه به تمام  

 اطالعاتی که خدمتتون ارائه کردم در مورد این الیحه تصمیم گیری کنید. همین! 

چندان هم مطمئن نبود قضیه همین باشد. اگر موارد ذکر شده در میان اطالعات به  

آفتاب پرتویی کارش را تمام و کمال  مرحله ی بعد موکول می شد می شد گفت که 
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انجام داده است و الیحه مشکلی ندارد. تمام آنچه در تحقیقات تیمش جمع آوری  

کرده بود فقط روشی بود که تصویب الیحه را عقب بیاندازد. همین هم می توانست  

تا مدت زمانی آسیب جدی به آفتاب پرتویی بزند. دست به جیب برد و فلشی را که  

جیدپور به دستش سپرده بود را از جیب بیرون کشید و روی میز  افسانه م

گذاشت: امیدوارم پسرتون بتونن به یه مهندس فوق العاده تبدیل بشن. من حمایت  

 هام و از ایشون دریغ نخواهم کرد.  

گارسون که چند ضربه به در زد و با غذاها پا به اتاق گذاشت، برخاست. مرد  

کرم رنگش را که می کشید تا بهم نزدیک کند،   متعجب نگاهش کرد. دو طرف کت

زمزمه کرد: باید عذرخواهی کنم متاسفانه یه برنامه ی دیگه دارم و امیدوارم از  

این مکالمه ی کوتاه دلگیر نشین. در آینده قطعا جبران می کنم. اگه بخواین می  

تونین از طریق اطالعات تماس که در فلش در مورد دستیارم ذکر شده با من  

تماس بگیرید. شب خوشی رو براتون آرزومندم و امیدوارم همیشه هم شما هم 

 پسرتون موفق باشید.

دستش را به سمت مرد دراز کرد. مرد لبخندی زده و سر تکان داد: امیدوارم  

 همیشه تاجران درستکاری مثل شما رو ببینم.  

خروجی طی می کرد،  لبخندی زد و مرد را تنها گذاشت. طول راه رو که به سمت 

فکر کرد باید به سراغ محمد معصومی برود تا او ترتیب کار را برای عقب  

انداختن زمان تصویب الیحه بدهد و سپس منتظر نتیجه ی یک هفته تالش باشد.  

پایش را که از ساختمان بیرون گذاشت درست در وسط خیابان ایستاد و به  

سید، خیره شد. پاییز و شب هایی که  خیابانی که تقریبا سوت و کور به نظر می ر

زود می رسیدند و پایان ناپذیر به نظر می رسیدند به نظرش دوست داشتنی بود.  

 صدای تلفنش بلند شد و رضا با صدای خندانی گفت: امشب میای؟ 

 متعجب از سوال رضا پرسید: برای چی میپرسی؟ 

قته ازت بی خبره و  رامین تماس گرفته بود می خواست بیاد اینجا گویا خیلی و   -

 تقریبا به قول دخترا قهرین.  
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 پوزخندی زد: فکر کنم قهریم.  

حاال مثل همون دخترا بپرسم چرا؟! سر چی؟ مشخص نیست دارم از فضولی     -

 میمیرم؟ 

 وقتی دیدمت برات تعریف می کنم.   -

 رضا با خوشحالی پرسید: یعنی امشب میای؟ 

 صادقانه جواب داد: نمی دونم. 

 روز دیگه مونده به نامزدیت.   فقط سه  -

لبخند روی لبهایش ماسید. حق با رضا بود... فقط سه روز دیگر به نامزدی اش  

مانده بود. بی اختیار دست برد به سمت گونه اش و آن را که نوازش می کرد فکر  

 کرد حتی سیلی و بوسه هم نتوانسته است این نامزدی را بهم بزند.  

 کجا رفتی؟   -

 باال کشید: همین جام.  بینی اش را  

 آماده ای شادوماد؟ کت و شلوارت و خریدی؟ همه چیز آماده هست؟  -

دستش را پشت گردنش برد. حتی نمی دانست نامزدی اش در کجا قرار است  

برگزار شود. تنها لیست مهمانانی که تایید شده بود را به دست مسئول مراسم  

اشت. با توقف ماشین در مقابلش،  رسانده بود. حتی از کت و شلوارش هم خبر ند

خلیل پیاده می شد که جلو رفت و در ماشین را باز کرد و خود حین سوار شدن  

 گفت: باید آماده باشه.

 خودت در جریان نیستی؟    -

خلیل از آینه به رویش لبخند زد. صدای بوق های پشت سر هم در پس صدای  

دن نام افسانه ی مجیدپور  رضا پیچید. گوشی را کمی از گوشش دور کرد و با دی

 زمزمه کرد: باید برم رضا... پشت خطی دارم. بعدا حرف میزنیم.  
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 باشه پسر... خوش بگذره.    -

افسانه ی مجیدپور از برنامه ی مالقاتی که محمد معصومی ترتیب داده بود خبر  

داد. محمد معصومی و عزیز بودنش در میان تجار بر هیچکس پوشیده نبود... و  

این عزیز بودن تنها از حرف گوش کن بودنش سرشار می شد. تمام آنچه   مطمئنا

می خواست برای محمد معصومی به اندازه ی چند تماس گذشت و محمد  

معصومی تنها یک چیز زمزمه کرد: امیدوارم منم تو مراسم نامزدیتون حضور  

 داشته باشم. 

ی را برای محمد اشاره ای به افسانه ی مجیدپور زد و از او خواست کارت دعوت

 معصومی تدارک ببیند.  

همانطور که فکر می کرد، شب قبل از نامزدی کت و شلوار برند خوش دوخت  

مطابق با اندازه هایش از راه رسید. گویا زنی که آفتاب پرتویی برای برنامه ی  

نامزدی انتخاب کرده بود دقیق تر از خودش بود. به کوچکترین چیزها فکر کرده  

 بود.  

 رای زن تکان داده و زمزمه کرد: ممنون... سری ب

زن چند برگه را به طرفش گرفت و گفت: این برنامه ی فرداست. قبل از شروع  

مهمونی نیم ساعت برنامه ی عکاسی خواهد بود که ما ترتیب دادیم توی هتل  

انجام بشه و مشکلی برای کمبود وقت شما و خانم پرتویی پیش نیاد. ایشون  

ز قبل مراسم توی هتل خواهند بود. فردا بچه ها خودشون و  درست نیم ساعت ا

می رسونن تا تو بردن وسایل به هتل کمکتون کنن. امیدواریم شما هم یک ربع  

 قبل از شروع برنامه ی عکاسی خودتون و به هتل برسونید.  

 سری به تایید تکان داد و زن پرسید: سوالی هست؟

ه اش را که در مورد کت و شلوار گرفت،  تنها سری به نفی تکان داد و زن تاییدی

اجازه رفتن خواست. نگاهی از برگه ها گرفته و به زهرا انداخت که با اخم و  
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ناراحتی و قهر به میز مقابلشان خیره شده بود. تکیه اش را به صندلی داد و  

 زمزمه کرد: مامان... 

 خانم.  هیچ پاسخی از طرف زهرا نگرفت. کمی به جلو خم شد: مامان... زهرا 

 زهرا با اخم به طرفش برگشت: بفرمایید؟ مشکلت چیه؟ 

 چرا جواب نمیدی؟ قهری؟    -

پوزخند مادرش بلند بود: قهر؟ من چیکاره ام قهر کنم؟ گفتی زهرا خانم جواب  

 دادم.  

 مامان...   -

بهتره من و همون زهرا خانم صدا کنی، من که برات تو جایگاه مادری نیستم    -

 چه مادری؟ 

 با ناراحتی زمزمه کرد: مشکلت چیه با من مامان؟

زهرا طلبکارانه به سمتش برگشت: مشکل؟ تازه می پرسی مشکلم چیه؟ مشکلم 

مادر   همه چیزه... من بهت میگم استخاره کردم بد اومده... بهت میگم دختره

نداره... دختره کلی حرف پشت پدرشه... دختره اسم و رسمش و عوض کرده  

چرا؟ مگه مشکل چی بوده که این کار و کرده؟ دختره با مردا سر و سری داره.  

میگم دختره همه دور و برش پر از مرده. دختره خودش تنهایی میچرخه. اون  

ه کجاست؟ االن  وقت پسر پخمه من حتی نمیدونه دختری که قراره زنش بش

میدونی کجاست؟ فردا داری شوهرش میشی ولی میدونی االن کجاست؟ چیکار  

میکنه؟ تو داری همچین دختری و میاری تو خونه من... پاش و باز میکنی به  

خونه ی من. تازه مامان مامان میکنی؟ مامان یعنی چی؟ یعنی وقتی داری زن  

ت دختره رو بگیری بیاری  میگیری بپرسی نظرت چیه در موردش نه اینکه دس

بگی این داره میشه زنم شما چه بخواین چه نخواین همینه. مگه سارا چش بود  
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؟یا اون دختره که چند سال پیش نشونت دادیم اومدی بامبول کردی گفتی  

 نمیخوامش.  

از یادآوری نگار،  حس کرد قلبش تندتر تپید. نگاهش را به میز دوخت و زهرا  

خواستگاری رفتن برای تنها پسرم به دلم موند. این دختره  ادامه داد: من حسرت 

حتی محرم نامحرمی حالیش نیست. چه نسبتی با تو داشت تو خونه ی خودت زیر  

سقف خونه ی پدریت دستت و گرفت جلوی اون همه آدم؟ من چطوری سر بلند  

 کنم بگم این دختر عروسمه... 

اجر زن ایران عروسته. بگو  جهانگیر از سوی دیگر سالن گفت: بگو بزرگترین ت

دختری که توی ده سال شده یکی از بزرگترین تاجران ایران عروسته. بگو  

دختری که زیر دستش هزار تا مرد خم و راست میشن و کار میکنن عروسته.  

بگو دختری که می تونه با یه حرکت کل همه ی زنایی که دور و برت جمع و  

ولی زن بودنش از هزارتا مرد مثل من  بخره عروسته. دختری که شاید زن باشه 

و پسرت سرتره زهرا خانم. بگو دختری عروسته که توی یه سال برای هزار تا  

زن فقیری که گدایی می کردن کار ایجاد کرد عروسته. دختری که همین االنش  

کلی از اون زنای سرپرست خانوار براش کار می کنن عروسته زهرا خانم. شاید  

لیش نباشه ولی انسانیت حالیشه زهرا خانم. اونقدر کار داره  محرم و نامحرمی حا

و سرش به زندگیش گرمه که وقت نمی کنه بخواد بیاد یکی مثل من و تو و اون  

زنای دور و برت و نقد کنه زهرا خانم. این دختر عروسته زهرا خانم نه دختری  

بده و   که صبح تا شب مثل دخترت بشینه ور دلت و پچ پچ زنای دیگه رو گوش 

حرف رو حرف بزنه و دغدغه اش هم این باشه که کی قراره شوهرش پیداش  

بشه که بخواد کنار گوشش نق بزنه... غرغر کردن و تموم کن زهرا خانم... من  

افتخار میکنم آفتاب داره عروسم میشه امیدوارم اینجا اومدنش تو این خونه  

بگیره و بشه یکی مثل  اومدنش، عروس من شدنش باعث بشه دختر منم ازش یاد 

اون نه کسی که تموم دغدغه اش شده لباسای رنگارنگ و درس خوندن براش یه  

کار بزرگه. اون دختر تموم یه هفته ای که با من اومده بود برای بستن یه قرارداد  

شب درس خوند و روز کار کرد. سر غذاش کار کرد... تو تموم اون یه هفته سر  
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دیدم زهرا... اون وقت دخترت کجاست؟ کیمیا جمع ده ساعت خوابیدنش و ن

 کجاست؟

 سرش را چرخاند به سمت مهلقا و پرسید: کجاست کیمیا خانم؟ 

 رفتن خرید آقا...    -

پوزخندی زد و به سمت زهرا برگشت: دیدی زهرا خانم... فردا زودتر برو هتل...  

قراره   برو تا وقتی پاش و میزاره تو هتل اونجا باشی و ازش بپرس لباسی که

 بپوشه رو دیده یا نه. باشه زهرا؟ فراموش نکنی. 

نگاهش را از پدرش که هنوز خیره خیره مادرش را تماشا می کرد، گرفت. خم شد  

و برگه ها را از روی مبل برداشت و به راه افتاد. از پله های خانه که باال می  

درش خیلی  رفت فکر کرد پدرش بیشتر از او در مورد آفتاب پرتویی می داند. پ

بیشتر از او در مورد آفتاب پرتویی که فردا نامزدش می شود اطالعات دارد.  

 گوشه ی لبش باال رفت. آفتاب پرتویی...  

لب تخت نشسته و پاهایش را باال کشید. زهرا حق داشت... حتی نمی دانست  

کجاست. نامزدش می شد و یکبار او را بوسیده بود و یکبار از او سیلی گرفته  

نامزدش می شد و در تمام این سالها شاید ده بار همدیگر را مالقات کرده   بود.

 بودند. آفتاب پرتویی کی بود؟ کاش جوابی برای این سوال داشت.  

*11* 

به کفش های های سیاه رنگ براق مقابلش زل زده بود. مردی که برای کمک در  

 اتاق همراهش حضور داشت، پرسید: نمی پوشید؟  

آمد. همانطور که دوربین را در حال توقف ضبط می گذاشت گفت:  فیلم بردار جلو

 یه نگاه کوتاه کافیه... یه مکث کوتاه یه لبخند و بعدش ادامه بدین.  

نگاه سنگینش را از کفش ها گرفت. فیلم بردار فکر کرده بود طبق خواسته ی او  

نظرش  به کفش ها زل زده است اما این کفش ها به نظرش عجیب می رسیدند. به 
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قرار بود سرنوشتش را تغییر دهند. فکش را منقبض کرده و این بار که فیلم بردار  

دستور شروع داد، مطابق میل او لحظه ای نگاهش را روی کفش ها نگه داشت و  

بدون لبخندی خم شد. کفش ها را که برداشت و عقب عقب قدم برداشت... روی  

باال آورد. پسرک با کت زرشکی پاف وسط اتاق نشست و کفش ها را برای پا زدن 

رنگ خوش دوخت پیدایش شد. سرش را باال برد و نیم خیز شد. مقابل کتی که  

پسر جوان برای کمک به پوشیدن باال گرفته بود ایستاد و فکر کرد چرا باید این  

 رنگ باشد؟ زرشکی... قرمز سرخ... در حال آتش گرفتن؟ 

 مقابل آینه بایستید.  آقای داماد لطفا کت و تن بزنید و بعد    -

با دستور شروع فیلم بردار، خود را جلوتر کشیده و دست هایش را در آستین  

های کت فرو برد... چند قدم برداشت و درست در مقابل آینه ی قدی ایستاد. به  

تصویر خود در آینه خیره شد. پیراهن مردانه ی سفید رنگش تضاد جالبی با  

و پاپیون ست شده ایجاد کرده بود. دستش   شلوار و کفش های سیاه رنگ و کت

را باال برد و به روی موهایش کشید. آنقدر درگیر بود که فراموش کرده بود  

موهایش بلند شده و نیاز به مرتب کردن دارند. حاال مدل موی جدید و شیکی که  

 گویا از قبل برایش تدارک دیده شده است، تقدیمش شده بود.  

 بفرمایید.   -

پسرجوان نگاهی انداخت و آرام آرام نگاهش را از پسر جوان به روی الماسی به 

که روی حلقه ی خوش فرم درون جعبه ی مخمل سیاه می درخشید کشید. رزهای  

حکاکی شده ی ریز روی طال به دور الماس هم گویا با رزهایی که از زمان  

. به حلقه ی  ورودش به هتل در مقابل چشماش خودنمایی می کردند ست شده بود

کنارش که بدون الماس های ریز و درشت تنها حکاکی های ریز رزها را به  

صورت تنها خطوط ظریف داشت، نگاه کرد. حلقه ای که برایش انتخاب شده 

 بود... دستش را دراز کرد تا حلقه را بردارد که پسرک پرسید: مورد پسند هست؟

یا نه؟ سری به عالمت مثبت تنها پلک زد. چه اهمیتی داشت مورد پسند باشد 

تکان داده و چرخید. فیلم بردار به دسته گل رزهای سفید و قرمز طبیعی روی میز  
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کوچک اشاره زد. قدم برداشت و دسته گل را که برمی داشت، فکر کرد همه چیز  

 زیادی قرمز است. قرمزی که ناخودآگاه آدمی را به وجد می آورد.  

ضا و رامینی که پا به اتاق گذاشتند. رضا بود  چند ضربه ای که به در خورد و ر

که جلو آمده و مقابلش ایستاد. با مکثی دست بلند کرد و بی خبر در آغوشش  

کشید. سرش را کمی به سمت شانه ی رضا خم کرده و دستی را حس کرد که  

دسته گل را از دستش بیرون کشید. سر چرخاند و با دیدن پسرک، تنها لبخندی  

ش را محکم به شانه هایش کوبید: باورم نمیشه دارم دومادیت و  زد. رضا دستان

 میبینم.  

بی اختیار خندید و رضا فاصله گرفته و غرغر کرد: می خندی؟ من فکر می کردم  

قراره تا آخر عمر مجرد میمونی و همیشه برای اینکه وقت و بی وقت پالس  

می کنه کمتر با تو    خونه ی من میشی با زنم دعوا می کنم و همیشه هم زنم تاکید

بپلکم و همیشه هم تمام دخترای فامیلشون و ردیف می کنه تا تو رو راضی کنم با  

 یه کدومشون ازدواج کنی. 

رامین سقلمه ای حواله ی پهلوی رضا کرده و غرید: مگه دخترای فامیل  

خودمون تموم شده بود؟ گم شو اون ور تا تهشم رفته... کی وقت کردی اینا رو  

 ی؟ سر هم کن

خندید و نگاهش را به رامین دوخت. نگاه خیره ی رامین هم حواله اش شده بود.  

دستش را که کمی باال برد، رامین گویا منتظر باشد به تندی خود را در آغوشش  

پرت کرد و آویزان شد. بی اختیار برای حفظ تعادل یک قدم عقب رفت و رضا با  

بیا آمو ولش کن خفه شد. اون  خنده گفت: عروس تو نیستیا اشتباه گرفتی... 

عروس خانم سر جمع شاید بشه شصت کیلو تو همینطوریش هشتاد کیلویی  

کمرش میشکنه تو این هیری ویری پالس دکتر و بیمارستان میشیم بعدش بیا و  

 جواب عروس خانم و بده ها.

 دستی به سر رامین کشید و رامین زمزمه کرد: تو تنها رفیق و داداشمی.
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ین را فشرد و سر تکان داد. پسرک باز هم جلو آمد و دسته گل را به  شانه ی رام

دستش داد و گفت: داره دیر میشه... باید برای برنامه ی عکاسی خودتون و  

 برسونید.  

همراه پسرها به راه افتاد. رامین با خنده گفت: داریم باهات میایم یه دفعه پس  

 نیفتی.  

رگز به چنین ازدواجی فکر نمی کرد. گویا  تنها لبخند زد. پس نمی افتاد. قطعا ه

همه چیز یک خواب بود که هر آن می توانست بیدار شود. در مقابل در بزرگ دو  

طاق قهوه ای رنگ ایستادند. صدای شوخی و خنده از درون اتاق عجیب به گوش  

می رسید. فیلم بردار اشاره زد و این رضا بود که چند ضربه به در نواخت...  

قدمی به عقب بردارد. فاصله بگیرد از این در که صدای خنده ی  دوست داشت 

خانم ها از آن فوران می کرد اما سر جایش ایستاد... جایی برای فرار نبود. فرار  

کردن تنها وقت تلف کردن بود. مثل تمام این ساعت ها... مثل تمام این دقایق...  

ود و بعد می توانست  تنها باید صبر می کرد تا تمام شود... همه چیز تمام ش

برود... برود در اتاقش در شرکت... برود به خانه ی رضا و در میان برگه هایی  

 که منتظرش بودند نفس بکشد.   

در اتاق باز شد. نگاهش را از کفش های قرمز رنگ مقابلش باال کشید. از پاهای  

ظریف و خوش فرم تا دامن چین خورده ای که هر لحظه از پهلوها کوتاه تر می  

شد و موهای فرم گرفته... نگاه کیمیا را به کنار دستش دید. کمی سر چرخاند و با  

د. نگاه رضا و رامین را به روی  دیدن رضا و رامین کنار دستش نفس عمیقی کشی

کیمیای مقابلش هم دید و فکر کرد باید رضا را در جریان عشق میان رامین و  

کیمیا قرار دهد. که باید به رضا بگوید افکارش را کنار بزند و به سراغ کسی  

 برود که عاشقش است نه کیمیا.  

 کمیل...   -

 جلوتر کشید: خوش تیپ شدی. نگاهش را به روی کیمیا برگرداند و کیمیا خود را  
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لبخندی به روی کیمیا زد و کیمیا بود که خود را از مقابل در عقب کشید: نمیای  

 تو؟ 

فکر کرد باید به تایید تمام سالهایی که در حال قد کشیدن بود سرفه ای بزند برای  

ورود به جمع زنانه یا به قول بازرگان بزرگی که خیلی زود اسیر خاک شده بود  

بگوید. تنها نفس عمیقی کشید و با هلی که مطمئن بود از طرف رامین   یااللهی

حواله اش شده است، پا به اتاق مقابلش گذاشت که رنگ های قرمزش در سیاهی  

عجیب چشم را نوازش می دادند. پلک زد و به دختران زیبای مقابلش نگاهی 

آرایش شده   انداخت... مطمئنا لباس های زیبای هر کدام بر روی تن خوش فرم و 

می توانست هر نگاهی را اسیر کند اما برای اولین بار عالقه ای برای دیدن  

نداشت. برای اولین بار این دختران زیبا که هر روز آن ها را با لباس رسمی می  

دید، در مقابلش با چنین لباس هایی ظاهر شده بودند اما هیچ جذابیتی برای دیدن  

تک شان را بررسی کرد و نگاهش از میان  نداشتند. صورت آرایش شده ی تک 

آن ها به سمت لباس بلند همرنگ کت خودش کشیده شد که پشت دختران پنهان  

شده بود. یکی از همان دختران که به نظرش آشنا می آمد، گفت: بهتره ما بریم یه  

 دوری بزنیم و برگردیم.  

تر برد و اتاق  چند بار پلک زد و نگاهش را از دامن پر چین و بزرگ براق باال

خالی شد. موهای بلند چین خورده ای که تقریبا به جای پشت لباس نقش ایفا می  

کردند... گل های رز آتشینی که روی باالتنه و یکی از بازوهایش پخش شده بودند  

و نقش آستین را برای یکی از بازوها ایفا می کردند و یادآور حلقه های رزی  

 بودند.  

به سوی خود دید... به آفتاب پرتویی با آرایش مقابلش    چرخش آفتاب پرتویی را

 خیره شد. پلک زد...  

دست آفتاب پرتویی از روی دامنش به جلو آمد و همزمان حس کرد گونه اش می 

 سوزد.
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پاهایش را بیشتر به زمین فشرد... تمام آنچه می دانست و قوانین یادآوری می  

. که باید فراموش کند از آخرین باری  کرد که باید به آفتاب پرتویی نزدیک تر شود

که دیده اش و بوسیده و سیلی خورده است روزها می گذرد و حال او همسرش  

است... نامزدش. که باید دستش را در دست بگیرد... که یادآوری کند آرایشش...  

لباسش... همه چیز به زیبایی کنار هم چیده شده اند و زیبایی شان را به او تقدیم  

د. که اصل و قانون این مراسم همین است اما... حتی نمی توانست تکانی  کرده ان

بخورد. حتی نمی توانست قدم از قدم بردارد. گویا فاصله ی ما بینشان آنقدر زیاد  

بود که به این سادگی ها پر نمی شد. که اگر قدم هم برمی داشت نمی توانست  

ی کند زیبا شده است. که  خیره در چشم های آرایش شده ی آفتاب پرتویی یادآور

 امروز برایش روز فوق العاده ای است.  

حتی در این لحظه گفتن از الیحه ای که امروز قرار نبود تصویب شود... ساده تر  

 از یادآوری زیبا شدنش بود.  

ضربه هایی که به در اتاق خورد، همچون معجزه ای بود که از این سختی بیرون  

اتاق گذاشتند. فیلم بردار زن بود که بلند گفت: آقا    کشیدش... فیلم بردارها پا به

 داماد دسته گل و بدین به عروس خانم. 

دسته گلی که در دست هایش سنگینی می کرد را باال آورد. دست های آفتاب  

پرتویی برای گرفتنش جلو آمد و فیلم بردار مرد گفت: سالن برای عکس برداری  

یگیریم که بتونیم تو فیلما و عکسا نمای  آماده شده... چند تا عکسم تو ایوون م

 بیرونم جا بدیم.  

حتی به خود زحمت نداد تا مرد را نگاه کند. همانطور خیره شده بود به گل های  

چیده شده ی کنار هم دسته گل... تا زودتر توضیحات مرد تمام شود. زن فیلم  

پرتویی از  بردار به سمت در خروجی اشاره زد. قدمی به عقب برداشت تا آفتاب 

کنارش رد شود و فیلم بردار مرد با تاکید گفت: با هم... خانم شما دستتون و  

 بندازین دور بازوی آقا تا بتونیم این جا هم فیلم ضبط کنیم.  
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دست آفتاب که به دور بازویش پیچید، تکان شدیدی خورد. گویا از قرار گرفتن  

چیزی که در این لحظه  دست به دور بازویش اطمینان نداشت. شاید هم از هر  

اتفاق می افتاد اطمینان نداشت... طبق دستور فیلم بردار راه افتاد و هم قدم با  

آفتاب پرتویی پیچیده شده در دامنی که مطمئنا بزرگتر از جفتشان بود، جلو رفت.  

طبق خواسته ی فیلم بردار حرکت کرد. طبق خواسته ی او روی مبل بزرگ سفید  

را در آغوشش جا داد. دستی که روی شانه اش قرار  رنگ نشست و دسته گل 

گرفت، غریبانه سر برداشت و به آفتاب پرتویی که پشت سرش ایستاده بود خیره  

شد. نگاهش با صدای مرد فیلم بردار چرخید و در قاب دوربین تصویری از دو  

نفره شان جا گرفت... اولین تصویر دو نفره شان... با وجود حس غریبانه ی  

 روی شانه اش به ثبت رسید.  دستی 

*** 

نگاهش را در میان مهمانان حاضر چرخاند. گویا همه خوشحال بودند... همه...  

مادرش لبخند می زد. جهانگیر می خندید و احد حریری مشغول صحبت بود. شاید  

قراردادهای جدید امضا می کرد. شاید هم این نامزدی سودی برایش داشت. به  

سنگینی می کرد نگاهی انداخت. انگشت دست چپش با  حلقه ای که در دستش 

حلقه آراسته شده بود... سرش را کمی چرخاند. به آفتاب پرتویی که درست در 

کنارش ایستاده بود نگاه کوتاهی انداخت... عقربه های ساعت به نیمه شب  

نزدیک می شدند و دقایق پایانی مهمانی هر آن ممکن بود اعالم شود. در برگه  

ه مسئول تدارکات مهمانی به دستش سپرده بود نیمه شب را پایان مهمانی  هایی ک

اعالم کرده بودند. همه چیز تا این لحظه کامال دقیق پیش رفته بود... بدون هیچ  

مشکلی! چیزی حدود پنج ساعت را کنار آفتاب پرتویی سپری کرده بود و هنوز  

تمایلی برای خطاب قرار  هم یک کلمه نه از طرف او خطاب قرار گرفته بود و نه 

دادن آفتاب پرتویی داشت. دوست داشت گوشه ای بنشیند و ساعت ها را به خنده  

بگذراند. به خنده ی عروس و دامادی که حتی سالمی به هم تقدیم نکرده اند.  

عروس و دامادی که گویا هیچ آشنایی با هم ندارند. خنده ی آفتاب پرتویی  

 بت با دخترجوانی بود...  توجهش را جلب کرد که مشغول صح 
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به آرامی دستش را در جیب فرو برد و گوشی را بیرون آورد. با دیدن تماس های  

متعدد از طرف نگار، نفس کشیدن را به فراموشی سپرد. ساعت های پی در پی از  

 طرف نگار تماس داشت. دستش لرزید و آفتاب پرتویی بلندتر خندید.  

 نگار که نوشته بود: کمیل؟  اس ام اس های رسیده را رد کرد. 

عالمت سوال پایان نامش باعث شد نفس حبس شده اش را با تمام قوا رها کند.  

 اس ام اس بعدی از سوی احمد توکل بود... کوتاه نوشته بود: تصویب نشد. 

سر برداشت... آفتاب پرتویی هنوز هم می خندید. لبخند عمیقی بر لب داشت و  

زیر گوشش زمزمه می کرد. عدم تصویب الیحه  گویا دخترک همراهش طنزی را 

که می رسید، باز هم می خندید؟ باز هم می توانست آرام باشد؟ روزهای بعد که  

در مورد تالشش برای جلوگیری از تصویب الیحه را متوجه می شد، هنوز هم می  

توانست این گونه آرام کنارش بنشیند؟ عقربه های ساعت به نیمه شب رسیدند. 

حاضر عزم رفتن کردند. بدون کوچکترین کالمی... هیچکس پایان  مهمانان 

مهمانی را اعالم نکرد اما همه همچون ربات های برنامه ریزی شده عزم رفتن  

کردند. آفتاب پرتویی هم از جا بلند شد. همراه او برخاست... مهمانان با تبریکات 

پایان یافت. مسئول    کوتاهی به سمتشان می آمدند. کمتر از چندین دقیقه و مهمانی

تدارکات هنوز هم مشغول بود. مهمانان را به سمت در خروجی هدایت کرده و در  

ورودی پشتی را نشانه گرفت: می تونین برای عوض کردن لباس از اونجا  

 استفاده کنید.  

آفتاب پرتویی قدم به راه افتاد. به دنبالش قدم برداشت و از در قهوه ای رنگ  

النی که چند ساعت پیش پا به درونش گذاشته بود. اما این بار  بیرون رفت... از س

با سنگینی حلقه ای در دستش... سنگینی یدک کشیدن نامی در زندگی اش و  

سنگینی افکاری در مورد واکنش زن کنارش... زن همراهش... زن غریبه ای که  

 یفتد.  نامزدش به شمار می رفت. اتفاقاتی که بعد از پیچیدن آن خبر قرار بود ب

یکی از مسئولین تدارکات در مورد عوض کردن لباس گفت. در مورد راننده ی  

آفتاب پرتویی گفت که در مقابل خروجی انتظارشان را می کشد. در مورد وسایلی  
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گفت که فردا تحویل شان می داد. عقب تر ایستاد و زن شنل قرمز رنگی را به  

دست آفتاب پرتویی جلو آمد و  طرفش گرفت. متعجب و درمانده به زن خیره شد. 

شنل را گرفت... آفتاب پرتویی بود که تالش کرد تا شنل را روی شانه ها و  

موهایش جا دهد. زیر ذره بین مسئول تدارکات، مکث کردن و عقب ایستادن بیش  

از این تنها می توانست شایعه پراکنی ها را در پی داشته باشد. دستش را باال برد  

های در حال تالش آفتاب پرتویی گرفت و برای تن زدن کمکش  و شنل را از دست 

کرد، چرخش آفتاب پرتویی به سمتش و گره زدن بند شنل روی سینه اش هم  

آخرین مرحله ی خروج از ذره بین مسئول تدارکات بود. نه کالمی به زبان آورد و 

وی  نه آفتاب پرتویی تشکری تقدیمش کرد. راه افتادند. کنار آفتاب پرتویی ر 

صندلی عقب ماشین نشست و آفتاب پرتویی به راننده اش دستور حرکت داد...  

سرش را عقب کشیده و نگاهش را به خیابان که می دوخت فکر کرد، این قسمت  

از مراسم برنامه ریزی نشده بود. باید این را در کم کاری های مسئول تدارکات  

به کجا برود. باید از راننده یادآوری می کرد. حتی نمی دانست در این لحظه باید 

ی آفتاب پرتویی که حال نامزدش بود بخواهد او را به کجا برساند؟ باید در کدام  

 نقطه از این شهر پیاده شود. در کدام قسمت از این شهر جا دارد؟ 

ماشین خیابان ها را که رد می کرد، نگاهش افتاد به ساختمان شرکتی که مدت 

. شرکتی که برای ساختنش تالش کرده بود.  زیادی از تاسیسش نمی گذشت

شرکتی که از شرکت ارغوان فاصله ی زیادی نداشت... تکیه ی سرش را از روی  

 پشتی صندلی برداشت و زمزمه کرد: من همین جا پیاده می شم.  

مرد راننده سرعتش را کم کرد. گویا منتظر واکنشی از طرف آفتاب پرتویی بود و  

س رضایت را تلقین کرد تا ماشین را از حرکت بازدارد.  این عدم واکنش به مرد ح

بی حرف در را باز کرد و خود را از آفتاب پرتویی دور کرد. در سرمای هوای  

خیابان خود را پرت کرد و ایستاد. در چند قدمی دورتر از ماشین... چند ثانیه طول  

شد و در  کشید... شاید هم دقیقه که ماشین آفتاب پرتویی حرکت کرد. که دور 

خیابان محو... پلک زد و عقب عقب که قدم برمی داشت، فکر کرد آفتاب پرتویی  

 با لباس همرنگ کتش وجود داشته است یا همه چیز یک خواب بوده است؟ 
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تن خسته اش را در شرکت روی مبل پرت کرد. چشم هایش را بسته و به خواب  

این لحظه کرختی  رفت... حس می کرد خواب تنها چیزی ست که می تواند در 

وجودش را دور کند. خمیازه ای کشیده و مژگانش را محکم تر بهم فشرد. قطره  

اشکی از زیر مژگانش خود را به بیرون پرتاب کرد. خود هم نمی دانست این  

قطره اش از خستگی چشمانش است یا خستگی وجودش... یا تلخی حسی که بر  

 تمام هست و نیستش سنگینی می کرد.  

ر هم پیچیده و بیشتر در روی کاناپه ای که تنش را به درد می آورد،  تنش را د

 جمع شد و خواب بر وجودش چیره شد.  

با سر و صدایی که در گوشش پیچیده بود، سر چرخاند. سر و صدای افراد حاضر  

در گوشش پیچیده بود. دست هایش را روی سینه در هم گره زد و سعی کرد  

نمی خواست هیچ کدام از صداها را بشنود. اما   تمرکزش را روی خوابش بگذارد.

ضربه هایی که به در شیشه ای اتاقش خورد، مجبورش کرد گوشه ی چشمش را  

بگشاید و به احمد توکل که درست در چهارچوب در اتاق ایستاده بود، نگاهی 

 بیاندازد.  

 اجازه هست؟    -

دهانش را بی کالمی باز و بسته کرد و احمد توکل بعد از تبریک بلند باالیش گفت: 

فعال خبری از شرکت آفتاب نیست اما امروز سه تا از جلسه هاشون لغو شده و  

 سهامشون از شروع ساعت کاری تا االن نزدیک به پنج درصد افت داشته.  

ت بزرگی را به سمتش  خمیازه ای کشید و احمد توکل قدمی جلوتر آمده و کار

گرفت: این کارتم پری روز اومده بود برای یه دعوت خصوصی از شما برای  

تشکر بابت برگردوندن خانم مهد به اعضای کنسرت. گویا خانم مهد یکی از ارکان  

اصلی این اجرای خصوصی هستن و مسئول برنامه ازتون خواستن حتما توی این 

 مراسم شرکت کنید.  
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ه کارت دعوت توی دست احمد توکل دوخت. کتش را باال آورده و  نگاه دقیقش را ب

روی سرش که می کشید، چرخید و پشت به احمد توکل گفت: برنامه ی امروزم  

 مگه پر نیست؟ 

فکر کردم امروز ممکنه بخواین پیش خانم پرتویی حضور داشته باشید برای    -

 همین هم برنامه ی امروزتون و خالی گذاشتم.  

ادی اش نفس کشید. عطر زعفران معروفی که دیروز در تمام مراسم  زیر کت دام

تبلیغش را می کردند هنوز هم در کت حضور داشت و در مشامش پیچید. شاید باید  

با نگار روبرو می شد. شاید باید قبول می کرد که باید نگار را ببیند. دستش را به  

چ تماسی از طرف  سمت جیبش هدایت کرده و گوشی را از آن بیرون کشید. هی

نگار نداشت. گوشی را که به گوشه ی کاناپه می فرستاد، گفت: چند ساعت دیگه  

 بیدارم کن. برای رفتن به این برنامه ی چی چی که گفتی. 

چشم بلند باالی احمد توکل که تقدیمش شد و قدم هایی که دور می شدند، با صدای  

 زنین. گرفته ای غرغر کرد: درم ببند. یکمم آرومتر حرف ب

با وجود بسته شدن در... با وجود صداهایی که دیگر در فضای اتاق پیچید، دو  

ساعت بعدی را روی کاناپه تنها غلت زد و به حرفهایی فکر کرد که باید به نگار  

می گفت. کالمی که باید به زبان می آورد و سعی کرد کلمات را به درستی در کنار  

زیاد باید نگار در جریانش قرار می گرفت. دو  هم بچیند. به واقعیتی که کم و 

ساعت بعد احمد توکل در اتاقش حاضر شد و در مورد ناهار پرس و جو کرد.  

عالقه ای به غذا خوردن نداشت. برخاست و در سرویس پشت اتاقش دوش  

گرفت. از میان چند دست کت و شلوار حاضر تیره ترینشان را با پیراهن سیاه  

اتاق بیرون رفت. به سمت احمد توکل برگشت و گفت:  رنگی ست کرده و از 

 بریم... حوصله رانندگی ندارم. 

 احمد توکل که روی میز خم شده بود، صاف ایستاد و گفت: بله همین االن.  
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قبل از او به سمت در خروجی چرخید که افسانه مجیدپور گفت: آقای معصومی  

 هستین یا نه. تماس گرفته بودن و میخواستن بدونن از وضعیت راضی 

نگاهش را به دیوار خالی دوخت: بگو کارش خوب بود و ببین چی میخواد بهش  

 بده.

 ایشون در حال حاضر چیزی نمیخوان ولی ممکنه در آینده هر چیزی بخوان.     -

سرش را به عالمت مثبت حرکت داد. این را خوب می دانست و آدم هایی همچون  

عصومی برای یک خواسته اش چنین  معصومی را هم خوب می شناخت. امروز م

کاری کرده بود و با چند تماس بازی را خاتمه داده بود. فردا شاید طبق خواسته  

ی دیگری با او تماس می گرفت و به دلیل این بدهی که به معصومی داشت 

مجبور می شد مطابق میل معصومی رفتار کند و همینطور این چرخه ادامه می  

ی همه می شد. به راه افتاد و احمد توکل هم به   یافت و معصومی عزیز کرده

دنبالش آمد. وارد آسانسور که می شد، پرسید: ترتیب سفرم و به مشهد و مالزی  

 دادی؟

همه چیز آماده هست... فردا شب به سمت مشهد پرواز می کنید. برخالف    -

  همیشه قرار نیست توی هتل اقامت داشته باشین و به منزل یکی از دوستان من

خواهید رفت... چند ساعت بعد هم پرواز مستقیمی به مالزی خواهید داشت و تا  

 برگشتتون در واقع منزل دوست من اقامت دارید.  

تکیه اش را به دیواره ی آسانسور داد و رو به احمد توکل گفت: االن از طرف  

 آفتاب بهت پیشنهاد کاری داده بشه با دو برابر حقوق نظرت چیه؟ 

انه ای باال انداخت: من از کارم اینجا راضی هستم. قبال چنین  احمد توکل ش

 پیشنهادی از یکی از شرکت های دیگه داشتم و رد کردم. 

اطالع داشت. خودش باعث و بانی این پیشنهاد بود. خودش دست به کار شده بود  

تا بتواند از میزان اطمینانی که می شد به احمد توکل کرد با خبر شود. و این کار  

مد توکل که در مورد پیشنهاد سخن می گفت اطمینانش را به او بیشتر می کرد.  اح
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پایش را که از آسانسور بیرون می گذاشت، گفت: همه چیز و برای بودن سه  

 روزه تو مشهد آماده کردی؟

 بله ترتیب همه چیز و از قبل دادم.    -

مه کرد: روی صندلی عقب کمری جا گرفت و دو طرف کتش را که می کشید، زمز

 نگار هم از این دعوت خبر داره؟ 

احمد توکل ماشین را به حرکت در آورد: اطالعی ندارم ولی این دعوت فقط از  

طرف مسئول اصلی و حامی برنامه هست و نمی دونم به خانم مهد هم خبر دادن  

 یا نه.  

مطمئن شو آفتاب پرتویی در جریان اینکه من جلوی تصویب الیحه رو گرفتم    -

 بگیره.   قرار

 فکر می کنم با وجود محمد معصومی تا االن خبر دار شده باشن.  -

 نچی کرده و زمزمه کرد: باشه.  

نگهبان جلوی ورودی با دیدن کارت دعوت، اجازه ورود داد. پا به سالن بزرگ  

 همایش که می گذاشت، از احمد توکل پرسید: کنسرته؟ 

 گویا کنسرت همراه با رقصه.   -

 ال کشید و به سمت دورترین صندلی از سن قدم برداشت.  ابروهایش را با

 نمیخواین بریم جلو؟   -

سری به طرفین تکان داد و خیره به دسته گلی که از احمد توکل خواسته بود تهیه  

 کند، گفت: وقتی اجرا تموم شد بده یه نفر برسونه دستش.  

لی ها  احمد سری به عالمت مثبت تکان داده و کنارش روی آخری ردیف صند

نشست. پاهایش را روی هم انداخت و تا می توانست خود را به صندلی چسباند.  

 دهانش برای خمیازه باز شد و به سرعت دست مقابل دهانش قرار داد...  
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احمد توکل تماشایش می کرد. تمایلی نداشت به او توضیحی دهد. در صندلی اش  

جا به جا شد و زل زد به صحنه ی پرده ای قرمز رنگ که مشخص بود برای  

شروع برنامه باز خواهد شد. نگاهی به ساعتش انداخت... امروزش همینطور  

ی کاری  داشت بیهوده تلف می شد. حس کالفگی عجیب آزارش می داد. این ب

برایش سنگین بود. دست در جیب فرو برده و گوشی را بیرون کشید. بازار  

بورس را که باال و پایین می کرد، صدای زنی پیچید که به مهمانان خوش آمد می  

گفت و از آن ها برای حضورشان قدردانی می کرد. صفحات بورس را ورق زد و  

ی ناشناخته شاید در این  فکر کرد خریدن قسمتی از سهام شرکت آفتاب با نام

روزهای افت سهام شرکت آفتاب با شرکتی که الکس برایش ثبت کرده است کار  

 بدی نباشد.  

با صدای کوبش کفش های پاشنه دار به روی سن، سر برداشت. نگاهش روی  

نگاری ماند که دامن چین داری به تن داشت. موهای همیشه طالیی اش پیچ  

یش برایش یادآور روزهایی بود که همراه عقیل  خورده بودند و حرکات کفش ها

 به مادرید سفر کرده بودند.  

صدای نگار بلند و بلند در فضا پیچید: به تو می گویم زندگی ندارم... این گناه  

 توست... شب هایم شبیه روزهایم شده است... من همیشه تنهایم. آه خدای من...  

اه رنگ چین دارش چرخ خورد  چرخید... نگار به دور خودش چرخید و دامن سی

و سرعت پاهایش بیشتر شد و این بار فریاد زد: خدایا مرا حفظ کن... خدای من...  

 کمکم کن این عشق را بکشم... عشقی که درون قلبم است. خدایا مرا حفظ کن...  

صفحه ی گوشی در دستانش خاموش شد. در فضای تاریک، دستش را مقابل لب  

نگار با مکث طوالنی خسته یک جا ایستاد... دست هایش  های لرزانش قرار داد و 

را که هر کدام به یک سو کشیده شده بودند به دور تن خود پیچید و قدم هایش را  

آرام برداشت و پاشنه کفش های اسپانیایی اش را به سن کوبید و این بار آرام  

رای جنگیدن  زمزمه کرد: تنها در جاده های این دنیا راه می روم... دیگر قدرتی ب

 ندارم.  
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از حرکت ایستاد و این بار چرخی زد و پاهایش را بیشتر به سن کوبید: فک می  

کردم این عشق درمان دردهایم خواهد بود اما درد مرا عمیق تر و دردناک تر  

 کرد.  

حس می کرد تنش در کرختی شدیدی فرو رفته است. نگار که برای با تشویق  

، چرخید. نگاهش را به سمت احمد توکل  شدید حضار به سمت پشت سن رفت

 دوخت و زمزمه کرد: دسته گل.  

احمد مردد نگاهش کرده و دسته گل را به سمتش گرفت. تن بی حسش را از روی  

صندلی کند. حق نگار نبود بی حرف همه چیز را تمام کند. از میان فاصله ی اندک  

فضای تاریک نگاهش    ما بین صندلی ها قدم برداشت و خود را بیرون کشید... در

به سمت سن رفت و مردی که با گیتارش روی سن آمد و فضای سن که با  

نورهای رنگی می درخشید. مسیرش را به سمت پشت سن تغییر داد و صدای مرد  

در فضا پیچید: هوای گریه دارم تو این شب بی پناه... دنبال تو می گردم دنبال یه  

ی رو میشناسه... دستای عاشق من لبریز  تکیه گاه... دنبال اون دلی که تنهای

التماسه. هزار و یک شب من... پر از صدای تو بود. گریه ی هر شب من... فقط  

 برای تو بود.  

در مقابل در نیمه باز اتاقی مکث کرد. صدای دختری را شنید که گفت: دیروزم می  

 کنه.  گفت امروز نمیخواد اجرا کنه نمی دونم چی شد که حاضر شد امروز اجرا 

چند ضربه به در نواخت و کسی در را به رویش گشود. نگاهش را به دو دختر  

 مقابلش داد و یکی از دختران پرسید: با کی کار دارین؟ 

 دسته گل را در دستش جا به جا کرد: خانم مهد... 

نگاه دو دختر عجیب بین هم رد و بدل شد و دیگری گفت: حالش خوب نیست  

 ین.  بهتره بعد از اجرا برگرد

 با اصرار گفت: می تونم ببینمش؟ 
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دختر دیگر سقلمه ای به پهلوی رفیقش زد و گفت: بفرمایید... اتاق ته راهرو...  

 یه درو میزنیم و برمی گردیم.  

سری تکان داد و دو دختر بیرون رفتند. صدای سوز دار گیتار و پسر جوان هنوز  

ند قدم برداشت و صدای  هم به گوش می رسید. به سمت اتاقی که نشان داده بود

هق هق شدیدی که در گوشش پیچیده بود، در میان آهنگ در حال پخش گم شد.  

 دستش را به سمت دستگیره برد و پایین کشیدش... 

نگار بود... با سری که روی میز گذاشته بود و شانه هایی که تکان می خورد. در  

به نظر می  را پشت سرش بست... موهای طالیی اش برخالف همیشه آشفته 

رسیدند. نزدیکش شد و باالی سرش ایستاد. برای قرار دادن دسته گل که خم شد،  

نگار تکانی خورد. دستش را جلو برد و میان موهای طالیی و بهم ریخته ی نگار  

فرو برد. کمی چرخید. کمی به سمتش متمایل شد... موهای بهم ریخته ی نگار را  

ه ساعت ها با خود زمزمه کرده بود تا تقدیم  با انگشت هایش شانه زد... تمام آنچ

 نگار کند از ذهنش فراری شده بود.  

هق هق نگار که جان گرفت، خم شد. دستش که در میان موهای نگار پیچید،  

بیشتر خود را خم کرد و دستش را از پشت به دور گردن نگار حلقه زد. او را به  

 د.  سمت آغوش خود کشید و تا می توانست در آغوشش فشر

نگار حتی برای بیرون رفتن از آغوشش تقال نکرد. کمی بیشتر خم شد و نگار را  

بیشتر در آغوشش جا داد و لب هایش را بهم فشرد. گریه ی نگار قلبش را به درد  

می آورد. هق هق ناله مانندش جان می گرفت... چشم هایش را بسته و اجازه داد  

دستش را به چشم هایش رساند و  دست های لرزانش به سمت صورت نگار برود. 

خیسی صورت نگار بیش از اندازه متعجبش کرد. ارزش این را نداشت که نگار  

بخاطرش این گونه اشک بریزد. هرگز فکر نمی کرد دختری بتواند این گونه اشک  

بریزد. دستش را بند چانه ی نگار کرده و سرش را عقب کشید. به سمت سینه  

این کار نادیده گرفت. دست نگار به بازویش چنگ    اش و امتنای نگار را برای

انداخت و خم شد. بدون فکر لب هایش را به لب های نگار رساند و بوسیدش...  
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بوسه ای که روی لب های نگار زد و کوتاه بود و دست نگار باال آمد و روی  

 سینه اش نشست. به عقب هلش داد و غرید: عوضی... 

تکیه به کنسول ایستاد و نگار سر برداشت.   لبخند کمرنگی روی لبهایش نشست.

 با خشم غرید: چطور جرات می کنی من و ببوسی؟ 

 به صورت نگار زل زد. چقدر دلتنگش بود. دیگر گریه نمی کرد.

 عوضی مگه تو االن زن نداری؟   -

زن نداشت. نامزد داشت... نامزدی که حلقه اش را در انگشتش داشت و سنگینی  

. لب هایش را به هم فشرد و نگار چند ثانیه خیره خیره  اش را روی دل و عقلش

 تماشایش کرد و سپس زمزمه کرد: از اولش نقشه ات همین بود؟ از اولش بود؟ 

تکیه اش را از کنسول گرفت... برس مو را از روی کنسول برداشته و به راه  

افتاد. صندلی را کشید و درست کنار دست نگار قرار داد. دستش را به سمت  

های نگار که می برد، نگار خود را عقب کشید. بی توجه به مخالفت نگار باز  مو

هم دست دراز کرد... باز هم نگار عقب رفت و این بار پافی که روی آن نشسته  

بود را هم حرکت داد. صندلی را باز هم به نگار نزدیک کرد و این بار موهایش را  

کرد، نگار زمزمه زد: از  در دست گرفت. برس را که به موهای نگار نزدیک 

 همون اول قرار بود باهاش ازدواج کنی؟ 

 دسته ای از موهای نگار را جدا کرد و برس را روی آن ها کشید.  

 بخاطر همین هر چی گفتم ازدواج گفتی نه؟   -

شرمنده سرش را به سمت یقه اش خم کرد. نگار با بغض توی صدایش زمزمه  

 بازیچه بودم؟ کرد: تموم این مدت فقط یه 

سری بعدی موهای نگار را جدا کرد و برس را رویشان کشید و نگار ادامه داد:  

 برای همین باهام رفتی مسافرت؟
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دستش از حرکت ایستاد. یادآوری روزهای با نگار بودن... در کنار نگار بودن.  

فکر کرد باید آن روزها را در کنار نگار به خوبی می گذراند ولی احمقانه وقتش  

 را با کار تلف کرده بود.  

 برای همین باهام از بچه دار شدن حرف زدی؟    -

 آب دهانش را به سختی فرو داد و حس کرد کاسه ی سرش تیر می کشد.  

برای همین بهم این فرصت و دادی که فکر کنم می تونم زنت باشم؟ برای همین    -

 بهم امید ازدواج دادی؟ 

 برس را که به انتهای موهای نگار رسانده بود، به سختی باال برد.  

 برای همین من و به خودت وابسته کردی؟   -

آخرین قسمت جدا شده ی موهای نگار را به زیر برس فرستاد... برس را یکبار  

از باال تا پایین کشید و به هق هق گریه ی نگار گوش سپرد. پلک زد و بینی اش  

ا بتواند اشکی که به چشم هایش می دوید را پس زند. تمام موهای  را باال کشید ت

مرتب شده ی نگار را یکجا جمع کرد و برس را باال برد تا تمام آن ها را شانه  

بزند که دست نگار باال آمد و روی موهایش نشست و به سمتش چرخید. چشم  

ش دوخت و  های قرمز شده اش را که زمینه ی سفیدشان ناپیدا شده بود به نگاه

 زمزمه زد: برای همین گفتی عاشقمی؟ 

لبهایش از هم جدا شد. کنترلش را برای پنهان کردن اشک هایش از دست داد و  

 قطره اشک درون چشم هایش سر خورد و پایین افتاد.  

نمی خواست نگار اشک هایش را ببیند. سرش را خم کرد و لب هایش را به  

 موهای بور و دریایی نگار چسباند. 

ار ناله کرد: نکن کمیل... تو رو خدا نکن. تو رو جون هر کی دوست داری  نگ

 نکن... با من نکن این کار و... 
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دستش را بلند کرده و روی شانه ی نگار گذاشت و زمزمه کرد: من واقعا  

 عاشقتم.

برخاست و برس را روی صندلی جای خود رها کرد. به سمت در اتاق قدم  

ون توی شرایطی نبودم که انتخاب دیگه ای داشته  برداشت و زمزمه کرد: فقط بد

 باشم.  

 دستش را روی دستگیره ی در گذاشت که نگار صدایش زد: کمیل... 

 به طرفش برگشت.  

 نگار سرش را آرام آرام تکان داد: یادته اون روز برام یه شعری خوندی؟ 

 تنها سرش را تکان داد.  

 االن می خوام برات یه چیزی بخونم...    -

کرد و نگار میان بغض ـش... لب زد: نمی فهمه هیشکی حال من و... تو  سکوت 

هم رفتی بیخیال من و... دلتنگ بی قرار من و... چشمای گریونم! نگفتی من بی  

 تو خونه دلم... نگفتی من بی زبونه دلم. نگفتی شاید نتونه دلم! رفتی و داغونم.  

ن کوچه کوچه ی این شهر  اشک های نگار سرازیر شد: چه روزایی با خیال تو م

پیت گشتم. چه شبایی بی تو با دل خون حتی بی یه نشون از تو برگشتم. چه  

روزایی کشتمت تو دلم... زندگی رو از اول شروع کردم. چه شبایی کل شهر و تو  

 بارون بخاطر تو زیر و رو کردم. خداحافظ عشق آخر من... 

 .. در را باز کرد و خود را از اتاق بیرون انداخت.

صدای نگار را شنید که ادامه داد: نمیری از قلب و باور من... من و کشتی تو  

دلت ممنونم. خداحافظ ای بهونه ی عشق... چقدر دلگیره زمونه ی عشق...  

 خداحافظ عاشقت می مونم. 

*** 
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مطمئن از اینکه راننده مسیر را تا آپارتمانش طی می کند، سرش را به شیشه ی  

و شهر را تماشا می کرد. از آخرین باری که اینجا بود مدت پنجره تکیه زده بود  

طوالنی می گذشت. دوقلوهای پتروناس هنوز هم می درخشیدند. تاکسی فرودگاه  

که در برابر برج متوقف شد، دستش را به سمت دستگیره برد و پیاده شد.  

نگاهش را به اطراف گرداند... این شهر حس خوبی داشت... در این لحظه حس  

تر...! مرد راننده چمدانش را مقابل پایش زمین گذاشت. خم شد و با گرفتن  به

 دسته ی چمدان، تشکری کرد و به راه افتاد.  

پایش را روی پله ها گذاشت و باال رفت. چمدانش را به دنبال خود کشید. با  

ورودش به ساختمان برج، نگهبان متوجهش شد. مطمئنا نمی شناختش... کلیدها 

یبش بیرون می کشید، خود را معرفی کرد و به سمت آسانسور رفت.  را که از ج

دقایقی طول کشید تا کلید انداخت و در را باز کرد. نگاهش در خانه ی تاریکش  

چرخ خورد. به خود زحمت روشن کردن چراغ ها را نداد و عقب گرد کرد. چمدان  

پا به البی که   را درست در کنار دیوار ورودی قرار داد و به آسانسور برگشت... 

گذاشت، نگهبان متعجب نگاهش کرد. از مقابل نگاه متعجبش گذشت و در پیاده 

 رو به راه افتاد. دست هایش را در جیب جین مشکی اش فرو برد...  

درست در ورودی پر ذرق و برق بار، مسیرش را کج کرد. از مقابل صندلی های  

بار... خود را روی صندلی  گرد پایه دار مقابل پیشخوان گذشت و درست در ته 

های چوبی پشت میز چهار نفره ی چسبیده به دیوار پرت کرد. گوشی را از جیبش  

بیرون کشیده و روی میز گذاشت. پسر جوانی به سراغش آمد... تنها ویسکی را  

به زبان آورد و پسر تنهایش گذاشت. نور قرمز رنگ و فضای سنگین و آرام بار  

ه پخش می شد، خواب را به چشم هایش هدیه می کرد.  و آهنگ بی کالم مالیمی ک

نفس کشید و بوی انواع نوشیدنی هایی که در میان عطرهای مختلف در هم  

 آمیخته بود به ریه هایش فرستاد.  

شیشه و گیالسی را که گارسون با دیس مزه مقابلش قرار داد به عنوان تشکر نیم  

برد و اولین فنجان را پر کرد و  لبخندی تقدیم پسر کرد. دستش را به سمت بطری 

آن را که سر می کشید، نگاهش را به دختر جوان پشت میز روبرویش دوخت.  
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دخترک موهایش را پشت سر کش انداخته بود و با تیشرت سفید رنگ آویزان به  

تنش هم هیچ شباهتی به دخترانی که باید در اینجا می بود نداشت. فنجان را پایین  

ورت دخترک و نگاهش را دقایقی ادامه داد تا توجه دخترک  کشیده و زل زد به ص 

 هم به سمتش جلب شد.

سرش را به شانه خم کرده و لبخندی به روی دخترک زد. دخترک لب ورچیده و  

چشم گرفت. خنده ی روی لبهایش عمق گرفت و عمیق تر شد. فنجان بعدی را پر  

دخترک را گرفت که   کرد و به لبهایش که می چسباند تا یک نفس سر بکشد، مچ

زیر زیرکی تماشایش می کرد. تکیه اش را از پشتی صندلی گرفته و به سمت  

دیوار داد و دست راستش را کامال روی میز قرار داد. پای مخالف دستش را تا  

زده و روی صندلی که چهارزانو می شد، کمی صدایش را باال برده و رو به  

 دخترک پرسید: چرا اومدی اینجا؟ 

 ابروهایش را در هم گره زد: نباید می بودم؟ دخترک  

شانه ای باال انداخت و فنجانش را که پر می کرد، گفت: تیپت به اینجا بودن نمی  

 خوره. 

 مگه به تیپه.   -

دخترک یادآور دخترهای دانشگاه بود. همان هایی که سالی ماهی یکبار می  

 توانستند از کار و درسشان بزنند و در جمع ها به تفریح بپردازند.  

 دخترک لیوان بزرگ آب جوی سفارشی را بلند کرد.  

 بطری  که مقابلش قرار داشت را از مسیر نگاهش دور کرده و گفت: آرومتر...  

 اینجا چیکار میکنی؟ تیپت به اینجورجاها نمیخوره. خودت اصال    -

خندید. بلند و سری تکان داد: فکر کن شاید چون اینجا نزدیکترین جایی بود که  

 تو مسیرم قرار داشت.  

 دخترک خندید و سری به تاسف تکان داد.  
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بی حوصله زمزمه کرد: تو چرا بیخیال درس و کارت شدی و اومدی اینجا؟ اونم  

 تنها؟ 

 فکر کن چون دلم گرفته بود.    -

 نچی کرد و گفت: ارزشش و نداره. 

 دخترک پرسید: چی؟ 

 همونی که بخاطرش برنامه ات و زدی و اومدی اینجا.   -

 مال تو ارزشش و داشت؟  -

سری کج کرد. فنجان پر شده را به لب برد و یک نفس سر کشید. بعدی و بعدی را  

چه خبره بابا گویا طرف تو بدجور  هم که نرسیده به چهارمی دخترک گفت:  

 سوزندتت.

 فنجان را در مشتش فشرد: نمیدونم. 

 بهت خیانت کرد؟ با یکی دیگه رفت؟   -

 نگاهش را به دخترک دوخت و گفت: بهش خیانت کردم.  

ابروهای دختر باال رفت و بعد از مکثی به خنده افتاد و گفت: تو دیگه کی هستی.  

 ولت کرده؟بهش خیانت کردی و ناراحتی که 

 میشه اینطوری گفت.    -

دختر لبخندی زد: نمی دونستم پسرا هم می تونن بعد از خیانت کردن زانوی غم  

 بغل بگیرن.  

 سرش را تکان داد و گفت: فقط نمی فهمم چه خبره. 

 کجا؟   -

 تو زندگیم.   -
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 حالت خوب نیست؟    -

 ز و مرتب کنم. با تانی نگاهش کرد: خوبم... باید خوب باشم. تا بتونم همه چی 

 مرتب کنی؟   -

نیشخندی زد و باز هم به سراغ بطری رفت. این بار فنجان را لبالب پر کرد و به  

دهان که می برد قسمتی از محتوایش را روی لباسهایش ریخت: باید اونقدر خوب  

باشم که جلوی نامزدم بایستم. باید اونقدر خوب باشم که نامزدم نتونه بزنه تو  

نقدر خوب باشم که هیچکس از بودن من تو شرکت ناامید نشه. باید  گوشم. باید او

کاری کنم پدرم بهم افتخار کنه. باید دوست دخترم و هم بفرستم پیش بقیه دوست  

 دخترام. 

 دخترک با ناباوری پرسید: نامزدت و دوست دخترت؟

چند لحظه خیره تماشایش کرد و با تکان سرش به عالمت مثبت، دخترک دستش  

 روی میز کوبید: برای همین نامزدت ولت کرده؟ فهمیده دوست دختر داری؟ را 

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد: دوست دخترم فهمید نامزد کردم.  

دختر پشت میز روبرو چند ثانیه خندید و پرسید: خب چرا با دوست دخترت نامزد 

 نکردی؟

دقیقه تماشایش کرد...  سرش را برگرداند و زل زد به چشمان دخترک. چند ثانیه و 

در چشمان دخترک بود یا ذهن خودش دقیقا نمی دانست اما مطمئنا به دنبال پاسخ  

این سوال بود. چرا این کار را نکرده بود؟ می توانست این کار را بکند. باید می  

کرد. منطق چنین چیزی را تایید می کرد اما... ذهنی که تیر می کشید مانع از این  

ند بهتر فکر کند. گویا کم کم ویسکی خودی نشان می داد و رخوت  می شد که بتوا 

و سستی را به تنش تحمیل می کرد. دستش را به سمت بطری برد که دخترک  

 گفت: با خوردنش درست میشه؟

 خیره به محتوای نیمه شده ی بطری پرسید: پس چرا خودت می خوری؟ 
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انت کنم. اون عوضی هم  من اونقدر احمق نیستم با نامزدم به دوست پسرم خی  -

 ثابت کرد لیاقت من و نداره من فقط ناراحت وقتی ام که صرفش کردم. 

 یعنی منم یه عوضی ام؟   -

 شک داری؟   -

 بطری را پس زد. شک؟! شاید... حق با این دخترک بود.  

 واقعا مشکل دوست دخترت چی بود که نخواستی باهاش نامزد کنی؟   -

معده اش می سوزد. به سمت جلو خم شده و   سرش را پایین برد. حس می کرد

نگاهش را به شلوار جینش دوخت... شلوار جینی که تنش داشت و هدیه ای از  

طرف نگار بود. چند پیک دیگر را در معده اش خالی کرد. نگار به عنوان  

نامزدش؟ لبخند تلخی روی لب هایش نشاند و زمزمه کرد: شاید چون هیچوقت  

 دادم بهش فکر کنم.  حتی به خودم زحمت نمی

 پشیمونی؟   -

سرش را عقب برد. تصویر دخترک مقابل چشمانش کمی تار شده بود. انگشت 

وسط و شستش را به بند چشمانش فشرد. دخترک از جا بلند شد: میرم بگم برات  

 زنگ بزنن به تاکسی. 

 فقط سرش را تکان داد.  

 زیر لب حرف زد: پشیمونم؟ نه نیستم...  

ده بود. صدایش به گوش هیچکس نمی رسید. تنها لبهایش  چشم هایش تار ش

بودند که به سختی تکان می خوردند. پشیمان نبود... شاید هم بود. شاید باید قبل  

از پاسخ دادن به آفتاب به نگار فکر می کرد. ولی مگر نگار می توانست  

ه...  همسرش باشد؟ نگار گفته بود بچه ای نمی خواهد. نگار گفته بود زندگی ساد

زندگی ساده یعنی پنت هاوس فوق العاده ی آفتاب؟ نفسش را تا ته ریه هایش  

 فرستاد و دخترک باالی سرش ایستاد: خونت کجاست؟
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سرش را عقب کشید. به دخترک زل زد. انگشت اشاره اش را باال برد و پرسید:  

 این آهنگ و بلدی؟ 

بازویش انداخت   دختر برگشتش و متعجب نگاهش کرد. گارسون بود که دست زیر

و باال کشیدش. دستش را به سمت جیب شلوارش فرستاد و چند اسکناس به  

 سمت گارسون گرفت و رو به دختر ادامه داد: میخونه...  

 این بار به فارسی ادامه داد: خداحافظ عشق آخر من...  

 دختر دستش را گرفت و زمزمه کرد: داری به چه زبونی میخونی؟ 

حضور دختر، تنهایشان گذاشت. تنش را به سمت در کشید   گارسون با اطمینان از

 و صدایش را باال برد: خداحافظ بهونه ی عشق... 

دستش را از دست دختر بیرون کشید و تنش را که در پیاده رو پرتاب کرد، سرش  

 را عقب کشید و زمزمه کرد: خداحافظ... خداحافظ! 

*** 

ا با تمام توانش باال برد و  صدای آزاردهنده ی تلفن در گوشش پیچید. دستش ر 

روی پیشانی اش کوبید. کاش خفه می شد... با قطع شدن تماس، چرخید. شقیقه  

اش تیر می کشید. سرش را بیشتر در بالشت فرو برد و ملحفه را تا روی سرش  

باال آورد. چند ثانیه از سنگینی چشم هایش نمی گذشت که باز هم صدای تلفن در  

درام در مغزش بود و آزار دهنده... می توانست همین  گوشش پیچید. مثل کوبش 

االن درام لعنتی را زیر لگدهایش خرد کند. با خشم بدون چشم باز کردن غلتید و  

دستش را به گوشی روی پاتختی رساند و به محض لمس کردنش، دستش را  

 روی دکمه ی بغل گوشی رسانده و آن را خاموش کرد.  

یست صدای گوشی در سرش سورتمه سواری کند.  این بار مطمئن بود که قرار ن

چشم هایش را بست و با حرص بالشت زیر سرش را چنگ زده و در آغوش  

کشید. چند دقیقه طول کشید و نکشید که با حرص و لگد بالشت را از تخت پایین  
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پرت کرده و ملحفه را هم پس زد. خواب از سرش پریده بود. چشم باز کرد و  

تا دور خانه ای که مدت طوالنی از در آن بودن می گذشت، نگاهش را به در دور 

چرخاند. مدت طوالنی از اینجا بودنش می گذشت... چیزی حدود دو سال... شاید  

هم بیشتر...! نیم خیز شد. نگاهش به قاب عکس روی کنسول افتاد و سوان  

 هیلدایی که در آن با کاله بزرگ و چشم های آبی و طوسی اش می درخشید.  

گفته ی سوان تصویر را عکاس تیمش در یکی از شوها ثبت کرده بود. دست به 

هایش را روی پاهایش گذاشت و نگاه کالفه اش را به لباس هایش که سر تا سر  

اتاق پخش شده بود دوخت. سعی کرد به خاطر بیاورد که دیشب را چطور گذرانده 

یدند. پایش را  است. تصاویر نامفهوم توی ذهنش عجیب و غریب به نظر می رس

از تخت پایین گذاشت و تنش را به سمت حمام کشید... به میز خریداری شده 

توسط نایال هم نگاه کوتاهی انداخت... قدمی به جلو گذاشت که پایش به چیزی گیر  

کرد. سر خم کرده و با دیدن شلوار اهدایی نگار... بی اختیار پوزخندی زد. پایش  

شلوار پریده و پا به حمام گذاشت... شیر آب را که باز   را باال برد و تقریبا از روی 

می کرد، در ذهنش تعداد دخترانی که نزدیکش بودند مرور کرد و هر بار با  

فراموش شدن کسی به ابتدای لیست برگشت و دوباره کنار هم ردیفشان کرد و  

 دوش گرفت و بیرون آمد و لیستش مرتب نشد.  

، به راه افتاد. سر درد همچنان آزارش می داد.  حوله را که به دور تنش می پیچید

پایش را در آشپزخانه گذاشت و به خانه اش نگاه کرد. لحظه ای از افکارش  

ایستاد. دست هایش را روی پیشخوان تکیه زده و خم شد. خانه اش... این خانه  

می شد تنها خانه ای که منیت را به آن می چسباند. تنها خانه ای که می توانست  

ل خودش باشد. خانه ای که به اختیار خود انتخاب شده بود. سندش هم به نام  ما

خودش بود. هزینه اش هم از جیب خودش پرداخت شده بود. چرخید و لیوانی  

برداشت و در مقابل یخچال ایستاد. عقیل ترتیب همه چیز را داده بود... بطری آبی  

یوان خالی می کرد از  را بیرون کشیده و مقداری از محتوایش را که درون ل

آشپزخانه بیرون آمد... به دنبال گوشی اش مستقیم مسیر اتاق خواب را در پیش  

گرفت و به محض روشن شدن به شماره ی احمد توکل روی آن خیره شد. شماره 
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گرفت و لب تخت نشست. لیوان آب را به روی پا تختی گذاشت و گره حوله را که  

 ی احمد توکل در گوشی پیچید: سالم... شل شده بود محکم تر کرد که صدا 

 چی شده بود پشت سر هم زنگ می زدی؟    -

بهتره یه نگاهی به ایمیلتون بندازین... خبرا اینجا وسیعه و اوضاع شدیدا    -

 خراب. سایت ها و وضعیت بورسم آشفته هست. 

از جا برخاست. چمدانش را از همان جلوی در برداشت و لپ تاپ را بیرون کشید.  

 پشت پیشخوان نشست و تا باال آمدن ویندوز، پرسید: چه خبر شده؟ ماجرا چیه؟ 

 ورشکستگی شرکت آفتاب.   -

تکان شدیدی خورد که همین بهانه ای شد برای از دست دادن تعادلش... قبل از  

آنکه بتواند کنترل خود را حفظ کند، صندلی پایه بلندی که رویش جا خوش کرده 

بود به سمت افقی شدن حرکت کرد. قبل از سقوطش دست بلند کرد... به نزدیک  

چنگ انداخت و دستش درست با یخچال پشت ترین چیزی که دم دستش بود 

سرش برخورد کرد... اما با این همه فاصله ی زیاد تنها باعث شد انگشت هایش 

روی صفحه ی صاف یخچال سر خورده و برخورد شدید کمرش را با لبه ی  

 کابینت حس کند.  

صندلی درست تکیه به کابینت متوقف شد اما دردی که در عمق تیرک کمرش  

مئنا به این سادگی ها متوقف نمی شد. چند ثانیه به همان حال ماند تا  پیچید، مط

توانست خود را جمع و جور کند. دستش را به سختی به کابینت گرفت و خود را  

از روی صندلی پایین کشید. همین کارش برابر بود با درد وحشتناکی در تیرک  

ن گوشی خم شد و  کمرش پیچید و باعث شد صدای ناله اش برخیزد. برای برداشت 

با دیدن گوشی نابود شده ناامیدانه برخاست. نمی دانست باید برای دردی که در  

عمق وجودش می پیچید، ناله سر دهد یا برای گوشی نابود شده ای که در همین  

چند دقیقه پیش خبر ورشکستگی شرکت آفتاب را می داد، خنده سر دهد. دستش  

ی به اطراف انداخت. قطعا در این وضعیت  را به سمت کمر برد... درمانده نگاه
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هیچ راه تماسی نمی توانست پیدا کند. به سمت اتاق خواب به راه افتاد و برهنه  

در مقابله آینه ایستاد. سعی کرد زخمی را که مطمئن بود روی کمرش ایجاد شده 

است ببیند. ناامید از آسیبی که به کمرش وارد شده بود، صاف ایستاد. به دنبال  

به ی کمک های اولیه کشوهای کنسول حمام را بهم ریخت و با پیدا کردن جع

چسب زخمی دستش را پشت سر برد. به دنبال زخم دستش را روی کمرش کشید  

و با مکثی از حرکت ایستاد. شرکت آفتاب و ورشکستی؟ همانند جکی بود که نمی  

درونش   توانست به خنده بیاندازدش زیرا تلخی اش بیشتر از حس شوخ طبعی

حس می شد. چطور ممکن بود شرکت آفتاب، شرکت آفتاب پرتویی به این سادگی 

تنها با تصویب نشدن یک الیحه ورشکست شود. همه چیز را قبل از شروع  

بررسی کرده بود. مطمئن بود شرکت آفتاب با عدم تصویب الیحه ورشکست نمی 

کت ارغوان کرده شود. با وجود کمکی که آفتاب برای در دست گرفتن سهام شر

بود نمی توانست چنین آسیب جدی به آفتاب بزند. این اتفاق نباید می افتاد. با این  

فکر، چسب زخم ها را روی تخت پرت کرده و برخاست. به دنبال لباس هایش به  

سراغ چمدان باز شده در برابر در ورودی خانه رفت و برگشت. لباس هایش را  

ت... یک ساعتی تا زمان مالقات با محمد ساندرم  تن زد... نگاهی به ساعت انداخ

وقت داشت. می توانست تا قبل از حضورش در محل مالقات گوشی موبایلی تهیه  

کند. با این فکر، به دنبال سوئیچ ماشین کشوها را بیرون کشید و به محض  

 یافتنش راه افتاد.  

بت می  فروشنده ی جوان با خوشرویی در مورد مدل گوشی و امکانات آن صح 

کرد. دست جلو برده و گوشی را از دست زن که بیرون می کشید گفت: خیلی  

 خوبه همین و می برم. لطفا برام قاب و گلس بیارین... عجله دارم. 

 زن متعجب نگاهش کرد.  

 تشر زد: عجله دارم...

به محض دور شدن زن، سیمکارت را در گوشی انداخت و شماره گرفت. زن که با  

گلس ها برگشت، دست دراز کرده و اولین قابی که به دستش   انواع قاب ها و 
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رسید را انتخاب کرد. گلسی هم برداشته و کارت را به سمت زن گرفت. صدای  

 نورین در گوشی پیچید: باید ببینم چه اتفاقی افتاده که رئیس با من تماس گرفته. 

 مالزی ام... خیلی سریع خودت و برسون به آدرسی که می فرستم.    -

خیلی سریع به شماره ی بعدی توی ذهنش رفت و این بار صدای احمد توکل بود  

 که گفت: یکدفعه قطع شد.

بی حوصله کارت را از دست زن کشیده و به سمت ماشین که حرکت می کرد،  

 پرسید: ورشکست شد؟

هنوز شرکت آفتاب هیچ چیزی اعالم نکرده ولی خبرهای پیچیده نشون میده که   -

طی بیست و چهار ساعت گذشته هم شرکت آفتاب تعطیل شده و هیچ  همینطوره...  

 واکنشی از طرفشون نیست.

احمد توکل به سرعت گفت: بخاطر عدم تصویب الیحه نیست. یعنی هست تقریبا.  

گویا الیحه که تصویب نشده فرصتی بوده برای کسایی که همیشه میخواستن  

متوجه شدیم چند نفر با هم دست  آفتاب و زمین بزنن. با پرس و جوهایی که کردیم 

به دست هم دادن و در حال حاضر آفتاب و تحت فشار گذاشتن تا زمین بخوره...  

مشخص نیست دقیقا چی شده ولی اینطور که ما متوجه شدیم در حال حاضر  

شرکت آفتاب یه بدهی چند میلیاردی داره که باید تا آخر هفته صاف بشه و با  

ی بانکی آفتاب پرتویی و شرکت آفتاب موجودی  جستجوهای شبنم تو حساب ها

 شرکت در حال حاضر چند صد میلیونه فقط.

پایش را روی گاز گذاشته و گفت: تا شب خودم و می رسونم. ببین می تونی  

پروازهایی با کمترین بازه ی زمانی برام پیدا کنی. هر طوری هست امشب باید 

خوام ببینمش. در مورد این آدمایی   ایران باشم. بگرد دنبال آفتاب ببین کجاست می

ام که از این شرایط استفاده کردن تا آفتاب و زمین بزنن تا می تونین اطالعات  

 جمع کنین که الزمش دارم.  

 می خواین به خانم پرتویی کمک کنید؟   -
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مقابل هتلی که با ساندرم قرار مالقات داشت، توقف کرد: هر چند من نخواستم  

ی آفتاب در حال حاضر نامزد منه و هیچکس حق نداره  الیحه تصویب بشه ول

بخواد از اختالف ما بین ما برای زمین زدنش استفاده کنه. می خوام وقتی شب  

 می رسم ایران از تک تک جزئیات با خبر باشم.  

 حتما جناب بازرگان.   -

تماس را قطع کرده و نفسش را بریده بریده بیرون فرستاد. بسیار عالقه داشت در  

ورد کسانی که از او سو استفاده کرده بودند برای زمین زدن پرتویی بیشتر  م

بداند. پیاده شد و سوئیچ را به سمت دربان گرفت و اولین قدم را به سمت 

ساختمان برداشت که ناگهان، از حرکت ایستاد. در مورد تالشش برای عدم  

 تصویب الیحه تنها کسی که خبر داشت... یعنی ممکن بود؟  

ورانه همان جا دستش را باال برده و چنگی بین موهایش زد. چطور ممکن نابا

بود؟ نه نمی توانست درست باشد. با اطمینان از عدم درستی افکارش به سمت در 

چرخان قدم برداشت. مسیرش را به سمت کافه ی هتل کج کرده و درست در 

لبش را   زیباترین قسمت هتل با دیدن ساندرم جلو رفت. ساندرم لبخند روی

گسترش داده و دستش را فشرد: فکر می کردم قرار نیست به این زودی ها  

 ببینمت.  

لبخندی روی لب هایش نشاند: مگر میشه از دیدن شما صرف نظر کرد؟ من از  

همکاری با شما همیشه راضی بودم و لذت بردم. مطمئنا قصد ندارم به این سادگی 

 به این همکاری و خاتمه بدم.  

مبل شیک روبرویش اشاره زد. برای نشستن خم شد و مکث کرد تا   ساندرم به

ساندرم ابتدا جا گیر شود و سپس در مبل راحتی پشت سرش فرو رفت و پای  

راستش را روی پای دیگرش کشید. ساندرم اشاره ای به گارسون زد و گفت:  

وقتی با خبر شدم که می خوای من و ببینی دستور دادم بهترین نقطه ی هتل و  

 برای مالقاتمون آماده کنن. نظرت چیه؟ از اینجا راضی هستی؟ به نظرت چطوره؟ 
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 متعجب یک تای ابرویش را باال کشیده و گفت: کار و تغییر دادین به هتل؟ 

قطعا نه. هیچ چیز مثل کائوچو نمی تونه درآمد زا باشه. فقط به صورت اتفاقی    -

 شم. شرایط جوری پیش رفت که اینجا هم سهمی داشته با

خیلی خوبه... فوق العاده شیک و خاصه. امیدوارم سود خوبی براتون داشته     -

 باشه.  

ساندرم سری تکان داد و اجازه داد گارسون سفارشها را یادداشت کرده و دور  

شود. سپس پرسید: چی باعث شده جناب بازرگان بخواد من و بعد از این همه  

 مدت ببینه. 

و خود را جلوتر که می کشید، گفت: قبال یه   تکیه اش را از پشتی مبل گرفته

همکاری بسیار موفق با هم داشتیم و باعث پیشرفت هردومون بود. از اون پروژه  

 راضی بودین؟ 

جناب بازرگان اون پروژه یکی از موفق ترین پروژه های تمام دوران تجارت     -

 من بوده و هست. معلومه که راضی بودم.  

دارم که نمی دونم شما هم به این موضوع عالقه مند  پروژه ی جدیدی در ذهن  -

 هستین یا نه... 

ساندرم با خوشحالی خود را جلو کشید: کنجکاو شدم. قبال بهم ثابت شده افکار 

شما جناب بازرگان یعنی یه سود بدون مشکل... مطمئنم هر تاجری عاشق چنین  

 سودیه و باعث افتخار منه که بازم اومدی سراغ من.  

ن داده و گفت: یک نفر از طرف من به نام الکس میاد به دیدنتون. اون  سری تکا

ادامه ی کار و کامل تر بهتون توضیح خواهد داد. این بار پروژه در سه مرحله  

انجام خواهد شد و هر سه مرحله سود تضمینی خواهد داشت اما نیاز به سرمایه 

فراهم سازی این  ی ابتدایی هست که بنابه دالیلی من در حال حاضر امکان 

سرمایه رو ندارم. به تازگی مشکالتی توی شرکت خانوادگی در کشورم داشتم و  
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نمی خوام سرمایه ی کار و از طرف شرکت خودم تامین کنم. به همین دلیل  

 میخوام شما این سرمایه رو تامین کنید. 

 ساندرم متعجب ابروهایش را باال کشید.  

اندرم گفت: می تونید پروژه رو بررسی کنید  خود را جلو کشید و خیره به رفتار س

و اگر مخالف بودین من پروژه رو به کسان دیگه ای معرفی خواهم کرد. چون قبال  

با هم یه کار موفق داشتیم من دوست داشتم اول از شما بخوام که توی این کار  

شریک بشین تا این سود به جای رسیدن به افراد غریبه به دوستان عزیزی مثل  

 برسه... شما 

تنش را عقب کشیده و تکیه به مبل، ادامه داد: مطمئن باشید هیچ اصراری برای  

این سرمایه گذاری نیست و اگر عالقه ای نداشته باشین می تونین به سادگی  

اعالم کنین. افراد زیادی تمایل برای همکاری روی این پروژه دارن به همین دلیل  

 فته تصمیم و به من اعالم کنید.  من مجبورم ازتون بخوام در طول همین ه

گارسون سفارشات را روی میز چید و ساندرم پرسید: چرا خودت روی این پروژه  

 سرمایه گذاری نمی کنی؟ 

شرکتی که در حال حاضر به من تعلق داره در واقع یه شرکت خانوادگیه که از    -

زم و  پدرم به من ارث رسیده... همیشه دوست داشتم تجارت خودم و راه بندا

پروژه ای که قبال با هم انجام دادیم یکی از همون پروژه ها بود. متاسفانه این  

پروژه تنها متعلق به پدر من نیست و خانواده ی پدریم هم در این شرکت سهمی 

دارن و من نمی خوام بعدها این مشکل پیش بیاد که من از ثروت اونا برای راه  

می خوام متکی به خودم باشم... هر چند  اندازی تجارت خودم استفاده کردم. فقط 

هزینه های اولیه از طریق خودم تامین شده و تامین خواهد شد. حاال بعد از  

 بررسی پروژه مطمئنا متوجه همه چیز خواهید شد.

ساندرم متفکر با بستنی مقابلش مشغول شد. اجازه داد ساندرم مشغول باشد...  

م اس نورین برای حضورش، کمی به نگاهی به ساعتش انداخت و با رسیدن اس ا
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جلو متمایل شد: متاسفانه من امشب باید برگردم به کشورم و کارهای زیادی دارم  

که باید بهشون رسیدگی کنم. از دیدار شما خوشحال شدم جناب ساندرم و امیدوارم  

 بتونیم باز هم در کنار هم همکاری کنیم...  

د، ادامه داد: هر چند اگر  برخاست و دست ساندرم را که در دست می فشر

 همکاری هم نباشه چیزی از ارادت من به شما کم نخواهد شد.  

از ساندرم جدا شده و به راه افتاد. از پله ها که پایین می رفت، نورین به سمتش  

برگشت و جلو آمد. دست هایش را گشوده و نورین را در آغوش کشید و به او  

عجیب به تنش نشسته است. نورین با   اعتراف کرد رنگ زرشکی و پارچه ی لمه 

 خنده گفت: مثل همیشه بهترینی رئیس.  

لبخندی زد و گوشی را از جیبش بیرون کشید... گلس و تمام چیزهایی که از  

فروشنده خریداری کرده بود را به سمت نورین گرفت: ترتیبش و بده گوشیم از  

 ارم فقط خریدمشون. دستم افتاد و نابود شد. من هیچی از این چیزا سر در نمی

نورین با خنده گوشی و متعلقاتش را گرفت و گفت: حتما رئیس... چیز دیگه ای  

 هم هست که باید بهش رسیدگی کنم؟ 

به عقب برگشت و گفت: یه برنامه ای با دوست دختر ساندرم بریز... می خوام  

 راضی بشه روی پروژه ی جدید همکاری کنه... هنوز هم اون دختره باهاشه؟ 

رین متفکر گفت: فکر میکنم هنوز هم با هم باشن. از اون موقع که وارد زندگیم  نو

ساندرمش کردیم و بعد از پایان پروژه اطالعات زیادی در موردش ندارم اما  

ساندرم یک سال پیش از همسرش جدا شد و در حال حاضر با دوست دخترش  

 زندگی میکنه.

 ترتیبش و میدم رئیس.  نورین عینک روی چشم هایش را جا به جا کرد: 
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لبخندی زد و از در هتل که بیرون می رفت گفت: با اطالعاتی که الکس تا چند  

ساعت دیگه میرسونه دستت خود و برسون فرودگاه... چهار ساعت دیگه پرواز  

 دارم. دیر نکن. 

قبل از خروج از در، نورین چرخید و در سمت مخالف به راه افتاد. نفس عمیقی  

ا از در بیرون گذاشت. دربان با عجله برای برگرداندن ماشینش  کشید و پایش ر

دور شد. دست هایش را در جیب شلوارش هدایت کرده و صاف ایستاد. این کار  

باعث ایجاد درد عمیقی در کمرش شد. چهره اش در هم رفت و با اخم از دربان  

شد. به   که با عجله برگشته و سوئیچ را به طرفش گرفته بود تشکر کرده و سوار 

عمد تکیه اش را کمی از صندلی گرفت تا مانع برخورد تیرک کمرش و صندلی 

شود. مسیر بعدی عجیب به نظر می رسید و خطرناک... دیدار با کسی که خود را  

دشمنش می پنداشت... کسی که حتی چشم دیدنش را نداشت سخت ترین تالشی  

قدرت رسیدن به این کار   بود که در تمام سالهای عمرش کرده بود. اما برای به 

نیاز داشت. هر چند وقتی نورین ترتیب قرار مالقاتش را می داد، نامش را به  

زبان آورده بود اما باز هم نمی توانست مطمئن باشد که او از حضورش اطالع  

دارد و واکنشش چه چیزی خواهد بود. منشی جوان لبخندی به رویش زد و به  

ش کرد. چند قدم برداشت و در اتاق بزرگ پیش  سمت اتاق مدیرعامل راهنمایی ا

رویش چشم چرخاند. نگاهش را از پنجره های بزرگ و پرده های آویزان سبز  

گرفته و به سمت میز مدیریت قهوه ای بزرگ صدر مجلس چرخاند. فاتح آکچا که  

پشت میزش ایستاده بود، بعد از چند ثانیه مکث تکانی به خودش داد... از پشت 

ن آمده و به سمتش که قدم برمی داشت گفت: وقتی گفتن بازرگان...  میزش بیرو

فکر کردم این اسم می تونه هر کسی باشه به جز کمیل بازرگان. حتی به این فکر  

کردم ممکنه کسی باشه با اسم و رسم خانواده ی تو اما تمام مدت خودم و گول  

 می زدم که این شخص هر کسی هست به جز تو.  

یک قدم دیگر برداشت و روبرویش ایستاد: االن باید باور کنم کمیل بازرگان...  

دشمن و یار دیرینه ی من... کسی که تمام این کشور که نه تمام هستی خبر دارن  

 می تونه مقابل من بایسته و رخ نمایی کنه اومده به دفترم.  
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اد: نه صبر کن.  دهان باز کرد چیزی بگوید که فاتح آکچا سری به طرفین تکان د 

طبق آخرین اطالعاتی که من ازت دارم در حال حاضر چندین شرکت و با هم  

مدیریت می کنی و خبر ازدواجت با یکی از بزرگترین سرمایه دارن هم همین چند  

 روز پیش پخش شد.  

انگشت اشاره اش را باال برده و متفکر به آن زل زد و با مکثی به سمت اش  

 وال بپرسم. کمیل بازرگان ورشکست شدی؟برگشت: بزار ازت یه س

بی اختیار لب هایش به خنده باز شد. فاتح آکچا قدمی به عقب برداشت: ناامید  

شدم. خوشحال بودم از اینکه فکر می کردم تنها دلیل اینجا بودن تو ورشکست 

شدنته ولی االن می بینم تمام تصوراتم اشتباه بوده. تو هنوز اونقدر قوی هستی  

 ین سادگی ورشکست نشی.که به ا

سری تکان داد و از کنار فاتح آکچا گذشت و به سمت مبلمان راه افتاد و روی  

راحت ترین آن ها که به نظر بزرگتر هم می رسید، خود را رها کرد تا کمی از درد  

تیرک کمرش کم کند: خودت جواب دادی... به این سادگی ها قرار نیست 

 ورشکست بشم.  

 ا در هم رفت: پس برای چی اومدی دیدن من؟ اخم های فاتح آکچ

سرش را باال گرفت و زل زد به چشمان فاتح آکچا و فاتح آکچا این بار فریاد  

 کشید: چی می تونه باعث بشه دشمن من بیاد به دیدنم؟ 

 لب هایش را تر کرده و اشاره ای به مبل روبرویش زد: چرا نمیشینی؟ 

به سرش کشید و با بیرون فرستادن فاتح آکچا چرخی به دور خودش زد. دستی 

 نفسش، روبرویش نشست و گفت: خب حرف بزن. 

 کمکم کن.   -

 دست های فاتح باال رفت و با تعجب سرش را خم کرد: چی؟ نشنیدم... کمک؟ 
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دست هایش پایین آمده و انگشت اشاره اش به سمتش گرفته شد: تو... کمیل  

 بازرگان... 

 به سمت خود نشانه رفت: از من... کمک میخوای؟ باید باورم بشه؟ 

چند ثانیه بیهوده و در سکوت گذشت تا فاتح سری تکان دهد: نمی تونم باور کنم  

که تو از من میخوای بهت کمک کنم. انگار جنگ جهانی سوم راه افتاده باشه...  

ی دوم هستیم و  نه بزار اصالحش کنم. فکر می کنیم االن در زمان جنگ جهان

 هیتلر هیچوقت دستور حمله به لهستان و صادر نکرده. مگه میشه؟

 یعنی باید باور کنم دلت نمیخواد یه سود چند صد میلیاردی داشته باشی؟  -

تو کمیل بازرگان یه پروژه با سود چند صد میلیاردی داری به من پیشنهاد    -

 میکنی؟

د: نه همش و... ولی می تونم تو یه  کمی جا به جا شد تا درد کمرش را کمتر کن

 مقداری از این سود شریکت کنم. 

 مطمئنا باید به چنین سودی شک کرد.    -

خود را جلو کشید و خسته از رفتارهای فاتح آکچا گفت: این مسخره بازی رو  

تمومش کن و یکم بزرگ شو... من و تو دشمنای دیرینه هستیم و هر کسی به  

این ماجرا خبر داره. االن اگه اینجا اومدم و دارم ازت  قول خودت تو دنیا هم از 

درخواست کمک می کنم یعنی واقعا به کاری که می خوام بکنم ایمان دارم و اگه  

چیز به درد نخور و الکی بود هیچوقت خودم و کوچیک نمی کردم که پاشم بیام  

 سراغ دشمن دیرینه ام.  

 اگه نایال با خبر بشه...    -

از شنیدن اسم نایال... پس هنوز هم با هم بودند. گوشه ی    تکان شدیدی خورد

 لبش باال رفت. 

 چند روز پیش که در مورد خبر ازدواجت بهش گفتم فقط یه پوزخند نثارت کرد.    -
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خیلی ام عالی... نه نایال نه هیچکس دیگه نباید در مورد این کار ما با خبر     -

م و تمام. قرار نیست این کار  بشه. میشه گفت یه کاره که با هم انجامش میدی

تبدیلمون کنه به رفقای صمیمی و قرار نیست دشمنیمون از بین بره. وقتی این  

 کار تموم بشه تو بازم دشمن عوضی من خواهی شد.  

 تو هم یه عوضی هستی.  -

 نیشخندی زد: فقط دو تا عوضی مثل هم می تونن دشمنای خوبی برای هم باشن.  

ید و پرسید: خب چی تو سرت می گذره که براش به کمک  فاتح آکچا باالخره خند

 من احتیاج داری؟ 

رحمانی رو میشناسی؟ تاجر ایرانی که این اواخر برای خودش اینجا برو و    -

 بیایی راه انداخته؟ 

کیه که نشناستش... این روزا خیلی اینجا پررنگه و اسمش هر جایی دیده   -

ه دارن کل شهر و پر میکنن... شنیدم داره  میشه. دو تا مرکز خریدی که راه انداخت

 برای سومی نقشه می کشه.

 نفس عمیقی کشیده و گفت: می خوام کارش و تموم کنم. 

*** 

نگاهش را از باال به مسافرانی که در حال رفت و آمد بودند، دوخت. به افرادی که  

اشنه  می خندیدند. کسانی که با آرامش قدم برداشتند. زنی که با اخم کفش های پ

دارش را روی سرامیک ها می کوبید. دختر بچه ای که از گردن مردی آویزان  

بود تا در آغوشش جا گیرد. پسر بچه ای که خوراکی به دهان، دخترک را زیر  

 نظر گرفته بود.  

نفس عمیقی کشید. در تمام سالهایی که در این شهر زندگی می کرد... در تمام  

گاه می گذاشت و به سفرهای مختلف می رفت،  روزهایی که پایش را به این فرود

به ایران می رفت و برمی گشت هرگز فرصت نکرده بود این گونه آدم ها را ببیند.  
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نه باید اصالح می کرد که هرگز فرصتی برای دیدن آدم ها نداشته است. هرگز این  

 گونه به کسی خیره نشده بود... هرگز اینگونه آدم ها را کنار هم نچیده بود.  

معده ی ترش کرده اش باز هم محتوایش را به سمت دهانش فرستاد. فنجان را  

برداشت و به لب هایش که نزدیک می کرد، سعی کرد ترشی دهانش را از بین  

 ببرد.  

 می تونم بشینم؟   -

سر برداشت. به نورین خیره شد که موهایش را دو طرف صورتش رها کرده و  

 را به صندلی زده و اشاره زد: البته. عینک بزرگی به چشم داشت. تکیه اش 

نورین حین نشستن، گوشی موبایلش را روی میز گذاشته و کمی به سمتش هل  

داد. نگاهش را به گوشی موبایل برق انداخته شده و نو که هیچ شباهتی به گوشی  

 خریداری شده نداشت، دوخت.  

و موقع گلس  از وقتی گرفتمش سه بار یه شماره زنگ زده... یبارم زنگ زد    -

 انداختن اشتباهی دست فروشنده خورد و ارتباط وصل شد.  

 ابروهایش باال رفته و نگاهش را به صورت نورین برگرداند: کی بود؟ 

شانه های نورین باال رفت: فقط می دونم یه زن بود... یه زن که از سردی صداش  

 لرز به تنم نشست.  

هنوز همانطور خیره به گوشی بود که، نورین دست در جیبش برد و تبلتی را  

 روی میز گذاشت: الکس فرستاد...  

 خیره به صفحه تبلت پرسید: اون کار... 

 رئیس.   ترتیبش و میدم خیالت راحت باشه  -

 خیره به صورت نورین زمزمه کرد: این مدل مو بهت میاد. 

 موهایش را بیشتر جلوی صورتش کشیده و پرسید: چون صورتم دیده نمیشه؟ 
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دست جلو برد و تبلت را به طرف خود کشید: باهام در تماس باش و از همون  

 طریقی که الکس بهت گفته استفاده کن.  

تکان خورد. تبلت را در کیفش جا داد و نیم خیز شد.  سر نورین به عالمت مثبت 

در همین حین دستش را روی گوشی گذاشته و آن را به سمت خود کشید: می  

 بینمت. 

از نورین که فاصله می گرفت، گوشی را در دست بیشتر فشرد. کنجکاو بود بداند  

چه  چه کسی تماس گرفته است... زنی که سردی صدایش نورین را آزار داده بود 

کسی است. کیفش را به دست دیگرش فرستاده و گوشی را باال آورد که صفحه  

اش روشن و خاموش شد. بدون مکث گوشی را به گوش نزدیک کرد و صدای  

 آشنای این روزها در گوشش طنین انداخت: خوش می گذره؟ 

حتی در اوج مشکالتی که همه از آن دم می زدند و می گفتند هر لحظه ممکن 

کند هم صدایش محکم و آرام بود. تماسش عجیب بود... در این   است سقوط 

لحظه... این روز... اما نمی توانست کلمه ای مخالف به زبان بیاورد. احتماال زن  

سرد سخنان نورین هم خودش بود. شاید هم در مورد همه چیز می دانست. نفس  

 عمیقی کشید و لبخند کمرنگی روی لب آورد: جای تو خالی... 

 زیزان به جای ما... کی برمی گردی؟ ع  -

نفسش را رها کرده و روی یکی از صندلی ها نشست و نگاهش را به برد دوخت:  

 دلتنگم شدی؟

صدای خونسرد آفتاب پرتویی پاسخ داد: میشه اینطور گفت. بیا... منتظرتم. باید  

 حرف بزنیم.  

ط را قطع کرد.  لب باز کرد سوال کند کجا که آفتاب پرتویی مجالی نداد و ارتبا 

گوشی را از گوشش دور که می کرد، فکر کرد چند کلمه بیشتر نگفته بود. نه در  

مورد الیحه سوال کرده بود و نه در مورد مشهد نبودنش... همه چیز درست بود  
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اما اگر آفتاب پرتویی پشت خط نمی بود و از حرف زدن و انتظارش کلمه ای به  

 میان نمی آورد. 

ی اش منتظر ماند. رفت و آمد مهمانداران را زیر نظر گرفته و  تا رسیدن به صندل

باالخره تبلتی که نورین به دستش داده بود را از کیفش بیرون کشید. با حوصله و  

همانطور که نگاهش به مانیتور مقابلش بود که وضعیت پرواز و تبلیغات شرکت  

ه تبلت متصل  هواپیمایی را نمایش می داد، هندزفری را در گوشش فرستاد و ب

کرد. کمی روی صندلی جا به جا شده و پاهایش را روی هم انداخته و دراز کرد.  

تبلت را کمی باال آورده و به تصویر الکس که روی صفحه ی اسکرین ظاهر شد،  

 لبخند زد. الکس با نیشخندی زمزمه کرد: باالخره پیدات شد.

 داری از اینترنت استفاده میکنی؟  -

خط امن و دادم تا بتونیم در طول پرواز بدون مشکل با هم صحبت  من ترتیب یه   -

 کنیم. فراموش نکن وقتی داری از فرودگاه بیرون میری باید تبلت و نابود کنی. 

 ادامه بده وقت نداریم.    -

الکس روی صندلی چرخانش آن سوی اسکرین چرخید و گفت: من رفتم سراغ  

 گذشته ی رحمانی و متوجه چیزای جالبی شدم.

 مثال؟   -

یکی از این جالب ترینا اینه که بدونی رحمانی قبل از ازدواج با مادر آفتاب    -

 متاهل بوده. 

 به وضوح جا خورد.  

برای ازدواج با دختر خاندان پرتویی همسرش و طالق میده و بخاطر همین    -

 قضیه هم پسر دو ساله اش تصادف می کنه و میمیره.  

 خاندان پرتویی؟    -
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پرتویی اسم و رسم خانواده ی مادریش و داره... یعنی بعدا به این اسم و  آفتاب   -

 رسم تغییر داده... وقتی از ایتالیا برمی گرده و بعد از مرگ مادرش. 

 متفکر پرسید: خانواده ی پرتویی چطور راضی به این ازدواج شدن؟ 

در مورد خانواده ی قبلی رحمانی اطالعی نداشتن. اما درست بعد از    -

 زدواجشون با مرگ پسر دو ساله ی رحمانی همه چیز مشخص میشه.ا

 کمی خود را جلو کشیده و به سمت تبلت خم شد: بعدش چی میشه؟

من شواهدی در مورد دادخواست های طالقی که توسط خانواده پرتویی ارائه    -

میشه و همینطور اطالعات مربوط به اون پیدا کردم ولی گویا همون زمان 

سحرناز پرتویی یعنی مادر آفتاب پرتویی می افته بیمارستان روانی و مدتی اونجا  

بستری بوده تا مشخص شدن بارداریش... چند ماه بعد از بارداریش برمی گرده  

خونه ی رحمانی و اونجا به زندگی ادامه میده... آفتاب پرتویی و توی دوازده 

هم سحرناز پرتویی توی خونه  سیزده سالگی می فرستن ایتالیا و بعد از اون 

 زندانی بوده.

 در مورد ازدواج قبلی رحمانی مطمئنی؟   -

من مستقیم با همسر سابقش صحبت کردم. اون چیزای جالبی در مورد رحمانی    -

می گفت. مثل تالشی که رحمانی برای به دست آوردن ثروت خاندان پرتویی  

 داشته.

 و این ثروت االن کجاست؟  -

ی دست هایش را بهم کوبید: یه نگاهی بنداز یه لیست کامل از  الکس با شگفت

دارایی های خاندان پرتویی برات فرستادم. خانواده ی پرتویی پسری نداشتن و دو  

دختر بودن سمن ناز و سحرناز... که در حال حاضر سمن ناز به عنوان ملکه ی  

 عمان توی ایران زندگی می کنه. 

 میشناسمش...   -
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کس را باز کرده و با نگاه کوتاهی به لیست ناباورانه پرسید: این  فایل ارسالی ال

 ثروت االن کجاست؟ 

این ثروت تا پنج سال پیش به طور کامل در اختیار سمن ناز پرتویی بوده. اونم     -

تا اون لحظه هیچ استفاده ای از این ثروت نکرده فقط روز به روز به مبلغش  

 افزوده می شده.  

 و االن؟   -

 هیجان گفت: سهم خواهر کوچکتر به دختر عزیزش رسیده. الکس با

 نگاهش از اسکرین سر می خورد. همه چیز را که کنار هم می چیند.  

طبق تحقیقات من رحمانی خیلی سعی کرده بعد از مرگ همسرش اموالش و به     -

دست بگیره ولی قدرت خاندان الحریری بیشتر از رحمانی تازه به دوران رسیده  

 بوده.  

فس عمیقی کشید. به همین سادگی... چشم هایش را بست. تنها نقش یک بازیچه  ن

را ایفا کرده بود تا رحمانی به مقاصدش برسد. ناگهان با فکری چشم باز کرد و  

گفت: پس طبق این برنامه اگه آفتاب پرتویی ورشکست بشه می تونه از این  

 دارایی استفاده کنه و چیزی به رحمانی نمیرسه.  

ن و نمیدونم ولی البد دلیلی داره که رحمانی مطمئنا با شکست خوردن آفتاب  ای   -

 پرتویی می تونه اون ثروت و به دست بیاره.

باید یه چیزی باشه وگرنه رحمانی جایی نمی خوابه که آب زیرش بره... ته و    -

 توش و در بیار الکس. تا االنشم زیادی ازم استفاده کرده. 

 کنی؟ حاال میخوای چیکار    -

می خوام منتظر واکنش اون باشم برای حرکت قبلی... بعدش تصمیم می گیرم    -

 که باید چیکار کنم. 
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الکس شانه ای باال انداخت: هر طور تو بخوای. من میرم سراغ ساندرم و پروژه  

 رو راه می اندازم.  

یادت نره ما تا جای ممکن باید در حال حاضر سرمایه به شرکت تزریق کنیم.    -

 ایده های ناب باشه پذیرام.   پس

سعی کرد طول پرواز را در خواب سپری کند اما غیر ممکن به نظر می رسید. با  

وجود افکار شدیدا مشوش غیر ممکن بود. پایش را که از فرودگاه بیرون  

گذاشت، با فکر از بین بردن تبلت مسیرش را کج کرد. باید راهی برای نابودی  

خاند و ناامیدانه مکث کرد. ذهنش آنچنان درگیر بود  اش پیدا می کرد... چشم چر

که در این لحظه نمی توانست به بهترین راه برای نابودی تبلت فکر کند... درست  

در مقابل در خروجی با دیدن احمد توکل، کیفش را کمی عقب رانده و این فکر را  

 به بعد موکول کرد. احمد توکل با دیدنش جلو آمد: خوش اومدین. 

رایش تکان داد و چمدان را به دستش سپرد: پیدا کردی آفتاب پرتویی  سری ب

 کجاست؟

 شرکت آفتاب هستن. دو روز گذشته هم همون جا بودن.    -

 میریم اونجا.   -

به سمت پارکینگ قدم برداشت و احمد توکل متعجب پرسید: می خواین برین دیدن  

 خانم پرتویی؟ 

 موجودی شرکتمون چقدره؟   -

 تومن... حدود یک     -

 موجودی ارغوان چی؟ 

 احمد توکل پشت فرمان نشست و از آینه نگاهش کرد: هفتصد تقریبا.  

 نفسش را کالفه فوت کرد: فهمیدی کار کیه؟ 
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 راستش نمیدونم چطوری بگم شایدم اشتباه میکنم ولی همه چیز میرسه به...   -

 گوشهایش را تیز کرد و احمد توکل گفت: عموتون. 

حس کرد بادی از معده اش باال آمد و درست به گلویش نرسیده ناگهان ایستاد و  

انفجاری در حلق رخ داد و انقباض دیافراگم باعث بلند شدن صدایی شد که  

اختیاری در کنترلش نداشت. به سرعت دست روی گلویش گذاشت و احمد توکل  

 متعجب به عقب برگشت و لحظه ای کوتاه نگاهش کرد.  

بعدی و صدای پیچیدن سکسکه اش، مانع از آن می شد که بتواند دهان انقباض  

باز کند و از احمد توکل بخواهد تا یکبار دیگر آنچه به زبان آورده بود را تکرار  

 کند.  

 می خواین براتون آب بگیرم؟   -

در میان افکار آشفته اش تنها سر تکان داد و احمد توکل ماشین را به نزدیک  

که در مسیر دیدشان قرار گرفت، هدایت کرد. سعی کرد تمام   اولین فروشگاهی

آنچه ذهنش تکرار می کرد را نظم دهد. گویا عالوه بر حلقش در مغزش هم انفجار  

شدیدی رخ داده بود که این حجم از آشفتگی را در خود می دید. با باز شدن در  

مقابلش   توسط احمد توکل، سرش را کمی حرکت داد. نگاهش را از پشتی صندلی

گرفت و به احمد توکل و دست دراز شده اش دوخت. به بطری آب که به طرفش  

گرفته شده بود و بدون آنکه تالشی کند تا سکسکه ای که غریبانش را گرفته بود،  

 عقب بزند... ما بین انقباض های پی در پی آن پرسید: عموی من؟

احمد توکل خیره شد   نگاهش را باال کشید و دست مقابل دهانش برد و به چشمان

تا تمام آنچه در ذهنش بود را نفی کند. اما احمد توکل تنها نگاه دزدید... ناباورانه  

 و با اصرار از احمد توکل پرسید: منوچهر؟ 

پاسخ گرفتن در مورد سوالش چندان راحت نبود اما احمد توکل گفت: تمام  

 اطالعات به دست اومده همین و نشون میده.
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ت و اجازه داد سکسکه های پی در پی همانطور آزار دهنده  چشم هایش را بس

 ادامه داشته باشند.  

 آب بخورین لطفا...   -

برای چشم باز کردن درنگ کرد و باالخره چشم گشود. دست جلو برد و بطری آب  

 را که از احمد توکل می گرفت، گفت: چی پیدا کردی؟ 

شت و به طرفش گرفت.  احمد توکل از روی صندلی کمک راننده، چند برگ بردا

دستش را برای گرفتنشان دراز کرد و باز هم همزمان با سکسکه دستش لرزید.  

 چشم هایش را با حرص بسته و غرید: بریم داره دیر میشه. 

برگه ها را روی پایش گذاشت و سعی کرد با چفت کردن دهانش سکسکه را آرام  

م مرتضی چیذریان، مکثی  کند. نگاهش را روی لیست تماس ها چرخاند. با دیدن نا

کرد. شماره موبایل منوچهر آشنا بود و نام چیذریان روی شماره موبایل می  

 درخشید.  

بطری آب را که به دست گرفته بود روی صندلی رها کرده و به سرعت ورق زد.  

نام مرتضی چیذریان به عنوان یکی از طرفین قرارداد با شرکت آفتاب در پروژه  

ه بوده است. اسم و رسم بعدی هم که یکی از طرفین  های شهر جاسک و بان

تماس های منوچهر بود امیرمحمد امیرآبادی بود که گویا تامین تمام سیمان 

پروژه ها را در دست داشت و هزینه ی زیادی را صرف این پروژه کرده بود. نام  

مجید دلشاد به عنوان یکی از بزرگان امالک و کوروش خطیب و اسم و رسم  

و باشگاه هایش هم در میان لیست تماس های منوچهر موجود بود. تنها  ورزشی 

 تماس؟

سر برداشت و احمد توکل گفت: آقای دلشاد وقتی فهمیدن شما هم یک طرف این  

ماجرا هستین توضیح دادن که آقای بازرگان باهاشون تماس گرفتن و خبر دادن  

. گویا مدارکی هم  که الیحه تصویب نشده و شرکت آفتاب در حال ورشکستگیه.. 
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برای ورشکستگی شرکت آفتاب برای آقای دلشاد فرستادن که متاسفانه جناب 

 دلشاد از دادن این مدارک به من خودداری کردن.

باالخره در بطری را باز کرد و در فاصله ی ما بین سکسکه هایش، در دهانش  

ی تاریک  چپاند. نگاهش را از برگه ها گرفته و به شهر دوخت... کم کم سایه 

شبانه پیدا می شد. منوچهر... عموی عزیزش. گوشه ی لبش باال رفت... فکش را  

 جلو کشیده و زمزمه کرد: قبلش برو خونه.  

باید با جهانگیر حرف می زد. باید از او در مورد برادرش سوال می کرد. شاید هم  

. که  می خواست به جهانگیر بگوید که ثابت کن اشتباه می کنم. که برادر تو..

عموی من... در این کار دخالتی ندارد. که عمو نمی تواند چنین بدی در حق برادر  

 زاده اش بکند.  

الهه با لبخند بلند باالیی در را به رویش گشوده و با هیجان زمزمه کرد: زیارت  

 قبول. 

پاهایش درست همان جا از حرکت ایستاد. پای راستش را که بلند کرده بود تا در  

ان بگذارد عقب راند و مقابل الهه ایستاد. زیارت؟ چقدر شنیدنش  داخل ساختم

سخت بود. گویا دروغ بزرگش مثل پتکی بر سرش آوار شد. نگاهش را دزدید و  

 به آرامی از کنار الهه که می گذشت، زمزمه کرد: پدرم کجاست؟ 

 تو کتابخونه هستن.    -

چند پله ی باال رفته از    به سمت پله ها می رفت که با شنیدن این جمله، برگشت...

پذیرایی را پایین آمده و به سمت مخالف چرخید و سراغ کتابخانه رفت. درست در  

مقابل در بزرگ قهوه ای ایستاده و دستش را باال آورد. چند ضربه به آن زد و  

صدای جهانگیر را شنید که اجازه ی وارد شدن داد. در را که پشت سرش می 

 تاب فرو برده سالم داد.بست، به جهانگیر سر در ک

 علیکم و السالم... کی برگشتی؟ چه بی خبر؟   -
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قدم برداشت و روبروی جهانگیر روی مبل نشست و برگه های توی دستش را  

 روی پا گذاشت و گفت: خبر دارین شرکت آفتاب داره ورشکست میشه؟

ه این  جهانگیر سری به عالمت مثبت تکان داد: خبراش رسیده... ولی اون آفتابه ب

 سادگیا ورشکست نمیشه.

 درسته ولی می دونین مسببش کی بوده؟   -

 جهانگیر کنجکاو عینک را بسته و خود را جلو کشید: چی می خوای بگی؟ 

 همانند جهانگیر به سمتش خم شد: یه سوال بپرسم؟ 

 بپرس.   -

 عمو منوچهر هیچوقت از اینکه شرکت بازرگان بهش نرسیده دلخور نبود؟   -

جهانگیر با خونسردی گفت: چرا باید ناراحت باشه؟ وقتی من شرکت بازرگان و  

به دست گرفتم اون دنبال خوش گذرونی هاش بود و هیچوقت به ارغوان اهمیتی  

 نداده. همیشه دنبال پولی بود که بتونه آرزوهاش و تحقق ببخشه.

 پس می تونسته بازم چشمش دنبال ارغوان باشه.    -

 شه؟ اون در حال حاضر هم سهام ارغوان و داره... چرا باید با   -

پوزخندی زد: شاید چون من جلوی اختالسا رو گرفتم و اونم یه سر این ماجرا  

 بود. 

 اخم های جهانگیر در هم رفت: این مزخرفات چیه داری میگی؟ 

قطعا اخبارش تا االن رسیده که می خواست جلوی سهامدارانی که باید از    -

 ن و بگیره. چه دلیلی داشت بخواد این کار و بکنه؟ شرکت خارج می شد 

جهانگیر با همان اخم شدیدش گفت: شاید چون از ماجرا خبر نداشت و میخواست  

 جلوی اتفاقات بد و بگیره.
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برگه ها را بلند کرده و به سمت پدرش گرفت: پس دلیل اینکه می خواد زن من و  

 نابود کنه چیه؟ 

به آرامی گفت: منوچهر نمی تونه چنین کاری   جهانگیر ناباورانه نگاهش کرد و

 بکنه.  

دستش را مشت کرد: تا االن چون عموم بود نخواستم در مورد کاراش توی  

شرکت هیچ تحقیقی بکنم. فکر کردم هر چی باشه عمومه و نباید فکر کنم عموی  

خودم... کسی که می تونه جای پدرم باشه چنین کاری می کنه. اما االن با این  

، دیگه ساکت نمیشینم. اومدم بگم که از این به بعد بر علیه ـش اقدام می  کارش

 کنم. 

 نیم خیز می شد که جهانگیر صدایش زد: کمیل... 

 سرش را کمی چرخانده و به پدرش خیره شد.

 بزار با منوچهر حرف بزنم. حتما دلیلی برای این کارش داشته.    -

شانه ای باال انداخت: مهم نیست چه دلیلی داشته... هیچ دلیلی نمی تونه بهش این  

اجازه رو بده که بخواد علیه عروس خانواده ی بازرگان کاری کنه. هم شما می  

 منوچهر بوده تا... دونین هم من که آفتاب کیه. کافیه بفهمه اینا زیر سر 

ابروهای پدرش در هم گره خورد: اون عروس این خانواده ست... چنین کاری  

 نمی کنه.  

پوزخندی روی لبانش نشست: وقتی داشتین از محاسنات عروستون تعریف می  

کردین این موارد و جا انداختین... فراموش کردین تموم اون محاسنات زمانی کنار 

دمایی مثل عموی من رحم نکنه که مثل بچه های  هم چیده میشن که اون به آ

 حسود فقط دوست دارن بگن آره منم هستم.  

 این چه طرز حرف زدنه.    -
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نفس عمیقی کشید: شاید باید از همون اول با عمو منوچهر اینطوری حرف میزدم  

تا متوجه بشن که نسبت فامیلی نمی تونه تمام کاراشون و ماس مالی کنه. که با  

ری کنه که بخواد اسم و رسم بازرگان و خراب کنه. که بدونن اگه  کسانی همکا

 جزوی از بازرگان ها هستن باید احترام نام بازرگان و هم نگه دارن.

 جهانگیر کالفه گفت: با منوچهر حرف میزنم. 

مشکلی نداره. شما باهاشون حرف بزنید منم با وکیلم صحبت می کنم تا مراحل    -

ا اول وقت تحقیق در مورد اختالس و عمو منوچهرم  قانونی رو طی کنن و فرد

 شروع می کنم. 

جهانگیر بی حرف نگاهش کرد. از در کتابخانه بیرون زد... به سمت در خروجی  

که می رفت، الهه را دید. درست همان جا کنار در ایستاده بود. از کنارش که می  

 گذشت، دخترک پرسید: برای شام برنمی گردین؟

نفس عمیقی کشید. سر چرخاند و با دیدن نگاه نگران دخترک،  مکثی کرد. شام؟ 

 بی اختیار لبخند کمرنگی تقدیمش کرد: فکر نکنم. 

 به راه افتاد... 

 بعدش چی؟   -

 ایستاد و الهه ادامه داد: شب یعنی. 

این بار به طور کامل چرخید و با چند قدم فاصله روبروی دخترک ایستاد. در چشم  

 فت: نمی دونم. هایش زل زد و صادقانه گ

*12* 

منشی زیبایش امروز رنگ گلبهی را برای کت و شلوارش انتخاب کرده بود...  

دختر به خوبی بر اصول زیبایی واقف بود و به راحتی آن ها را روی خود پیاده 

می کرد. چینی به پیشانی اش انداخته و سعی کرد نامش را به خاطر بیاورد اما  

آفتاب را به رویش باز کرد ناامید از به یادآوری تنها  زمانی که دخترک در اتاق 
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تشکر کوتاهی به زبان رانده و پا به اتاق گذاشت. لب هایش را تر کرده و در را  

پشت سرش بست. صدای صحبت آفتاب به گوش می رسید و مخاطبش پاسخی  

نمی داد. چند قدم دیگر برداشت و درست مسیر کوتاه راهرو را که طی کرد، آفتاب  

را دید. تاپ و شلوار مدل مردانه اش روی باالتنه ی سفید رنگ ست شده و در  

بین مبلمان و مقابل پنجره در تاریکی و زیر نور شدید نورهای مختلف می  

درخشید. مکثی کرد و نگاهش را به تلفن توی دست آفتاب داد و صدای بلندش که  

یم و یه قرارداد با  گفت: مشکلی نیست ما روی ایده اتون سرمایه گذاری می کن 

شما می بندیم. فردا یه نفر و می فرستم خدمتتون تا ایده رو از شما خریداری کنه.  

 مشکلی که ندارین؟ 

خریداری یک ایده؟ می توانست ممکن باشد؟ مگر نه اینکه شرکت آفتاب در حال  

ورشکستگی بود؟ البته اگر اموال رسیده از خاندان پرتویی را فاکتور می گرفت.  

راه افتاد و درست در روی دورترین مبل از آفتاب نشست و پا روی پای  به 

دیگرش انداخت. عجیب حس خستگی به وجودش رخنه کرده بود و عالقه ی  

وافری به خواب داشت. دستش را روی پشتی مبل کشیده و اجازه داد لبهایش  

.  برای خمیازه از هم جدا شوند... اما چیزی باعث نشد چشم از آفتاب بگیرد

چرخش ناگهانی آفتاب سبب شد به سرعت دهانش را ببندد و آفتاب خیره خیره  

زیر نظرش گرفت. از این فاصله هم می توانست سنگینی نگاه آفتاب را حس  

کند... گویا تیرهایش آماده بود تا کامال به هدف بخورند و نابودش کنند. از بابت  

ی شد تمام دارایی اش را  کاری که کرده بود هیچ ترسی نداشت حتی اگر قرار م

بدهد تا آفتاب را نجات دهد هم پشیمان نبود. اما مطمئنا با منوچهر به صورت  

 دیگری برخورد می کرد و ته و توی همه چیز را در می آورد.  

با جدا شدن گوشی از گوش آفتاب، سرش را کمی خم کرد. آفتاب قدم برداشت و  

ی کف حرکت می کردند. آفتاب درست  تازه متوجه پاهای برهنه ی آفتاب شد که رو

پشت سر مبل روبرویش، توقف کرده و خم شد. دست هایش را که روی پشتی  

 مبل می گذاشت، لبخندی روی لب هایش نشاند و گفت: سفر خوش گذشت؟

 خیره به چشم های آفتاب، پلک زد و لبخند روی لب نشاند: بد نبود. 
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ور می زد، گفت: من یه عادتی دارم  آفتاب لبخندی روی لب آورد و کاناپه را که د

 که وقتی یه بازی رو برنده میشم به خودم یه شب نوشیدنی هدیه میدم.  

 روی مبل نشست و افزود: نمی دونستم تو هم همین عادت و داری. 

چشم های سنگین از خوابش را به سختی باز و بسته کرد و لبخندی روی لب  

یشتر که فکر کنی می فهمی من و تو  هایش نشاند: حق با توئه... من و تو... ب 

عادت های مشابه زیادی داریم. مثل چشم داشتن تو خیلی جاها... مثل تالش برای  

 جلوگیری از به مقصد رسیدن بعضی چیزا... 

آفتاب دندان قروچه ای کرد. اشاره ی مستقیمش به عدم تصویب الیحه را گرفته  

 یست. بود و در جواب گفت: بازی با دم شیر کار خوبی ن

به آرامی خندید و اجازه داد صدای خنده از پشت لبهای بسته اش به گوش آفتاب  

پرتویی برسد و بعد از مکثی طوالنی گفت: تا وقتی با یه شیر بازی نکنی نمی  

 تونی حریفش بشی. 

 مطمئنی؟   -

مطمئنا... قرار نبود در مورد منوچهر حرفی به آفتاب بزند. منوچهر یک طرف  

ابلش نه مقابل آفتاب پرتویی... ترتیبش را به همان آرامی می داد.  ماجرا بود و مق

نگاه خیره اش را به چشمان آفتاب پرتویی دوخت و پاسخ داد: به شرطی که تنها  

 حریفت باشم.  

چینی به پیشانی آفتاب افتاد. دستش را از پشت مبل برداشته و در خود که جمع  

وضی هایی که از این شرایط سو  می شد گفت: حاال بگو چطوری می خوای اون ع

 استفاده کردن و نابود کنی؟ 

آفتاب چند ثانیه خیره خیره براندازش کرد و بعد برخاست. به سمت میز مدیریت 

 بزرگش که قدم برمی داشت، گفت: باید پولشون و بدم. 

 یعنی این مشکالت واقعیته.   -
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ونا می خوان من  پوزخند آفتاب پرتویی بلند بود و در گوش می پیچید: اینکه ا

 نابود بشم هیچ چیز غیرواقعی نداره. 

 پاهایش را کنار هم چفت کرد: پولشون و برمی گردونی و تمام. 

آفتاب مسیر رفته را برگشت... نگاهش را روی قدم های آفتاب ثابت کرد. هر  

قدمش عجیب محکم و وسوسه انگیز به نظر می رسید. خیره به حرکت پاهای  

ار پارچه ی شلوارش که توازن خط هایش به هم ریخته  آفتاب و حرکت ریتم و

بود، پلک زد و چنان غرق شان بود که متوجه برگه هایی که به سمتش دراز شده  

 بود نباشد.  

با حرکت دست آفتاب در مقابل صورتش، برگه ها را گرفت. نگاهش را پایین تر  

داشت و از آفتاب  کشیده و برگه ها را از نظر گذراند. ورق زد و ناباورانه سر بر

 پرتویی که درست باالی سرش ایستاده بود، پرسید: همش؟ 

آفتاب پرتویی عقب عقب قدم برداشت و دوباره سر جایش نشست. پا روی پای  

دیگرش انداخت و با تکان سر تایید کرد. ناباورانه باز هم برگه ها را ورق زد.  

یش رویش مثل پتکی بود  تعداد رقم ها را یک بار دیگر شمرد. عدد دوازده رقمی پ

که بر سرش فرود آمده باشد. یک بار دیگر شمرد. یکبار دیگر هم و باز هم همان 

دوازده رقم بود. دوازده رقم که از سمت چپ به چهار ختم می شد. دستش را باال  

آورده و موهایش را چنگ زد. حتی تمام خانه و زندگی خاندان بازرگان را هم که  

... حتی اگر تمام هست و نیست کل خاندان بازرگان را نقد  برای فروش می گذاشتی

می کردی... شاید... شاید می توانستی به عدد دوازده رقمی برسی که از سمت  

چپ تنها به یک ختم شود. اما نه... با یک حساب سر انگشتی هم به سادگی می 

زده رقمی  توانست بفهمد که هرگز تمام آنچه خاندان بازرگان دارند به یک عدد دوا

 تبدیل نمی شود. 

 چند نفس عمیق کشید و با مکث طوالنی پرسید: چقدرش و داری؟ 

 آفتاب نیشخندی زد: هیچی. 
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حس می کرد میمیک های صورتش در بی حسی فرو رفته اند. سعی داشت آنچه  

آفتاب گفته است را درک کند. زبانش را روی لب هایش کشید و پرسید: چقدر  

 وقت داری؟ 

 عد از ده روز می تونن شکایت کنن. ده روز. ب  -

 حاال می خوای چیکار کنی؟    -

ناگهان ذهنش به درهای آهنی برخورد کرد و ایستاد. خب مطمئنا می توانست از  

 ثروتی که از خاندان پرتویی به او ارث رسیده بود.  

سعی کردم مقداریش و قرض بگیرم. مقداریش و هم باید برم سراغ کارهایی که    -

 شون جور کنم.بتونم از

دهان باز کرد تا بگوید پس ثروت خانواده پرتویی چه که به سرعت ذهنش هشدار 

 داد. نفس عمیقی کشیده و زمزمه کرد: منم می تونم حدود دو جور کنم.  

سر آفتاب تکان خورد: تیمتم برای دو روز بیار اینجا مخصوصا اون بازاریابت...  

 همون خانم دوست داشتنی رو.  

 چشم هایش گرد شد: افسانه مجیدی؟ 

برگه ها را روی میز گذاشت تا سنگینی عدد دوازده رقمی کمی از روی دوشش  

 کم شود. 

 نیاز داریم. چند تا ایده دارم برای درآمد زایی به تیمت    -

متفکر نگاهش کرد. آرام بود... به جای آفتاب پرتویی استرس گرفته بود. برای  

جور کردن یک عدد دوازده رقمی استرس گرفته بود و گویا برای آفتاب پرتویی  

 اهمیتی نداشت.  

برخاست و به سمت میز مدیریتش راه افتاد و گفت: اگه بخوای می تونی بری کار  

 دارم. 
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. کتش را که از تن بیرون می کشید، پرسید: کاری هست کمکت به جلو خم شد

 کنم؟ 

 آفتاب پرتویی روی پاشنه ی پا چرخید و سری تکان داد: خیلی ام عالی... 

خم شد و با برداشتن حجم بسیار زیادی از برگه ها، به سمتش راه افتاد. برای  

وسیع   گذاشتن کتش روی مبل به عقب چرخید و به محض برگشتنش با همان حجم 

روبرو شد که آفتاب روی میز گذاشت و گفت: ببین برای هر کدوم چقدر سرمایه  

 مورد نیازه و میزان سرمایه ی هر کدوم و حساب کن. 

 متعجب برگه ها را پیش کشید: چی؟ 

آفتاب با بیخیالی جلو آمد و این بار درست کنارش روی دسته ی مبل نشست.  

رگه ها را از دستش بیرون کشیده و  نگاهش را برداشت و به آفتاب دوخت که ب 

گفت: اینجا حدود بیست تا ایده برای یه تولید عالی هست. میخوام بدونم برای هر  

 کدوم چقدر سرمایه اولیه الزمه تا به نتیجه برسه.  

چشم هایش را بست و فکر کرد عطر گرم و شیرینی که عجیب ریه هایش را پر  

 .  کرده است، چقدر می تواند لذت بخش باشد

 متوجه شدی؟   -

چشم گشود و برگه ها را از دست آفتاب بیرون کشید: حلش می کنم. بهتره بری  

 به کارات برسی. 

به عمد نگاهش را پایین نگه داشت و اجازه داد آفتاب فاصله بگیرد. برگه ها را  

پیش کشید و برخاست... نگاهش را در اتاق بزرگ آفتاب پرتویی گرداند و به  

ی که پشت به اتاق و رو به شهر قرار داشت راه افتاد. از این  سمت میز و صندل

فاصله مطمئنا شهر زیر پایش قرار نمی گرفت اما می توانست پشت به فضایی که  

آفتاب پرتویی در آن می چرخید، تمرکز بیشتری داشته باشد. می توانست به این  
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دنبال جور کردن  فکر نکند که مگر ثروت خاندان پرتویی را در دست ندارد چرا به 

 این مبلغ است؟

سنگینی محاسبات مقابلش سیاه چاله ای بود که در خود غرقش کرد. به خود که  

آمد، آخرین رقم را هم یادداشت کرده بود و دست دراز شده اش برای برداشتن  

برگ بعدی به نقطه ی خالی رسیده بود. سر چرخاند و با اطمینان از نبود هیچ  

ب کشید و همزمان اجازه داد دهانش برای کشیدن خمیازه  برگه ای، دستش را عق

ای باز شود. تنش را به عقب متمایل کرد و به حیاط شرکت که بخاطر دو چراغ  

هالوژنی می درخشید خیره شد. ساختمان های اطراف در تاریکی فرو رفته بودند  

  اما برج های دیگر می درخشیدند. با عظمت رخ نمایی می کردند و خودی نشان

می دادند. دستش را روی لب هایش گذاشت و آرام آرام حرکتش داد. چشم های  

سنگینش را به سختی باز کرد. همه چیز به نظر نرمال می رسید. کنار دختری بود  

که یک هفته پیش به عنوان نامزدش انتخاب کرده بود. در کنار او حضور داشت  

کنار همسرش بود و چقدر   و برای کمک به او رقم هایی را کنار هم می چید. در

مسخره به نظر می رسید. درست در نقطه ای قرار داشت که از نظر دیگران  

نرمال ترین و درست ترین نقطه بود و به سراغ عقل که می رفت، اینجا... اشتباه  

 ترین نقطه ی زندگی اش بود.  

ر  با ضربه ای که به در خورد، سر چرخاند. به دنبال آفتاب و با عدم حضورش د

اتاق برخاست. چند قدم به سمت در اتاق برداشت و آفتاب پرتویی را دید که روی  

کاناپه با برگه هایی که در دست داشت به خواب رفته بود. لحظه ای توقف کرد.  

موهایش روی صورتش پخش شده بود و دستش با برگه ها از کاناپه آویزان بود.  

و به سمت در اتاق رفت. بی   یک ضربه ی دیگر به در خورد. مسیرش را کج کرد

صدا که آن را باز کرد با دستیار آفتاب پرتویی و سینی توی دستش روبرو شد.  

 قدمی به عقب برداشت و به او اجازه ی ورود داد. 

 دیر وقته... حتما گرسنه هستین.   -
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در اتاق را بسته و به دنبال دختر جوان به راه افتاد. دختر جوان با دیدن آفتاب،  

 رد. سینی را روی میز گذاشت و پرسید: خیلی وقته خوابیده؟ مکثی ک

منطق حکم می کرد پاسخ درستی دهد اما واقعیت این بود که نمی دانست. به  

 آرامی زمزمه کرد: نه زیاد.  

دخترک به راه افتاد. پتوی بافت شیکی را از داخل دراور گوشه ی اتاق بیرون  

ب معده اش را تحریک می کرد.  کشید و به سمت آفتاب برگشت. بوی غذا عجی

بخاطر آورد ناهار هم نخورده است و تمام غذایش به خوراکی های در طول  

 پروازش ختم می شد. 

 دخترک چرخید و گفت: بزارین بخوابه... دو روزه بیداره. 

دستش که به سمت سیب زمینی های سرخ شده دراز شده بود از حرکت ایستاد.  

 دمی برداشت و پرسید: با من امری ندارین؟ دو روز؟ دستیارش به سمت در ق

تنها سری به طرفین تکان داد و دختر حین بیرون رفتن گفت: اگه کاری داشتین  

 صدام کنین هستم. 

 نگاهش را به سمت ساعت مچی اش برگرداند: دیر وقته شما می تونید برید. 

دلی  نگاه دختر مردد به صورتش دوخته شد. برای رفتن راغب نبود... شک و دو 

 در چشمانش پیدا بود. لبخندی زد: من هستم. می تونین برین. فردا می بینمتون. 

 سرش به سمت شانه اش خم شد: پس با اجازتون. شبتون بخیر. 

منتظر ماند تا صدای بسته شدن در اتاق به گوشش برسد و چرخید. درست وسط  

وی به خواب  اتاق دست هایش را به کمرش بند کرد... نگاه کوتاهی به آفتاب پرت

رفته روی کاناپه انداخت. چنان غرق خواب بود که مطمئنا می توانست ایمان  

داشته باشد دو روز گذشته را در بیداری سر کرده. پس چندان هم در بیخیالی  

 سپری نمی کرد. به اخم روی پیشانی اش خیره شد.  

 حس دلسوزی عجیبی را در وجودش حس می کرد.
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عقلش اما نهیب زد. پوزخندی سخت تحویلش داد. دلسوزی؟ برای آفتاب پرتویی.  

خم شد. برگه های روی میز که آفتاب پرتویی مشغول مطالعه شان بود را برداشت  

و به راه افتاد. پشت میز نشست و حین برداشتن چنگال برای صرف شام، برگه  

ش سهام های شرکت آفتاب  ها را باال آورد و مشغول شد. اطالعات مربوط به فرو

بود. در این صورت آفتاب برای تامین سرمایه مورد نیاز برای بدهی اش قصد  

 فروش سهام ها را داشت. 

چنگال را رها کرده و به سراغ برگه های بعدی رفت. برگه های بعدی هم سهام  

های چند شرکت زیر مجموعه ی آفتاب را بررسی می کرد. تمام برگه ها را از  

راند و آن ها را پس زد. متفکر به روبرو خیره شد. مطمئنا شرکت آفتاب  نظر گذ

قصد فروش سهام نداشت. در این شکی نداشت... غیر از این می بود قطعا تا به  

 حال خبردار شده بود. پس آفتاب پرتویی چه فکری در سر داشت؟ 

ست آفتاب  مابقی غذا را پس زده و برخاست. برگه ها را باز هم سر جایشان کنار د

گذاشت و به راه افتاد. نگاهش را به مانیتورهایی که با وجود به خواب رفتن  

مالکشان هنوز در حال کار بودند دوخت. بازار بورس کشورهای مختلف و ایران  

را که مدام در حال تغییر بود از نظر گذراند. شرکت آفتاب مطمئنا به یک کشور  

دی داشت. این بار به سراغ میز بزرگ  متکی نبود و اهداف بلند مدت بسیار زیا

مدیریت آفتاب پرتویی رفت. به کتابهای بسیار زیاد روی میز نگاهی انداخت. قدم  

برداشت و روی صندلی چرخان نشست و کتاب ها را از نظر گذراند. ادبیات و  

مکانیک و فلسفه و تجارت... گویا هیچ فرقی برای آفتاب پرتویی نداشت. فکر کرد  

طر نمی آورد تحصیالت آفتاب پرتویی چیست. نگاهش کشیده شد به  حتی به خا

طرح های روی میز... خم شد به سمت برگه ها و طرح ظروف کریستالی روی  

میز را که در ابعاد مختلف قرار داشت بررسی کرد. طرح بعدی هم ظروف عجیب  

به  به شکل قرمز و سبز را نشان می داد. لبخندی روی لب هایش نشست... بیشتر 

 هندوانه شباهت داشتند.  
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با صدای تلفن، به سرعت گوشی را از جیبش بیرون کشید. با دیدن شماره ی 

رامین، گوشی را به گوش چسباند و رامین با هیجان فریاد کشید: هنوز قهری  

 عوضی؟ 

 با خونسردی گفت: القاب خودت و به من نسبت نده.

 چرا نگفتی برمی گردی؟    -

 رو سننه نه؟ حاال که برگشتم تو    -

 رامین با هیجان گفت: از وقتی زن گرفتی خیلی بی ادب شدی. 

 نگاهی به آفتاب پرتویی غرق در خواب انداخت: مثل تو نامرد نشدم هنوز. 

 هنوز گیر اون ماجرایی؟   -

 صادقانه جواب داد: هیچوقت فراموشش نمی کنم. 

 وام بهت بگم... قبال بهت گفتم در مورد رابطه من و کیمیا چیزی نیست که بخ  -

پوزخندی زد. عالقه ای نداشت در این مورد صحبت کند. برای بحث با رامین هم  

آماده نبود... هنوز هم از بابت آن موضوع دلخور بود و قصد نداشت به این  

 سادگی ها از این موضوع بگذرد. بی حوصله گفت: چی میخوای زنگ زدی؟ 

 صبح میام دنبالت. خواستم بگم پاشو بیا بریم اوشون فشم...     -

 نیستم من. تنها برو...   -

چرا؟ خوش میگذره ها... همگی با هم بریم. یکم از اون کار دل بکن تفریح کن     -

 تهش افسرده میشیا. 

خود را عقب کشید و اجازه داد صندلی چرخان به سمت عقب خم شود: نمیتونم  

 بیام. 

 چرا؟ خانمت نمیزاره؟   -
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خورده باشد. تمام مدت به دور خودش می چرخید و  مثل سیلی بود که در گوشش 

از آنچه درست در وسط اتاق قرار داشت فرار می کرد. رامین همان مرکزیت را به  

رخش کشیده بود. چشم هایش را روی هم گذاشت... آهسته زمزمه کرد: 

 خداحافظ... 

 کمیل...   -

ورد. نگاهی به  به کالم رامین گوش نکرده و تماس را قطع کرد. گوشی را پایین آ

گوشی اش انداخت... هنوز هم خستگی در تنش عجیب سنگینی می کرد. دستش  

را به سمت زیر صندلی برد و دستگیره را گرفت. اجازه داد صندلی بیشتر از  

قبل... خیلی بیشتر از قبل خم شود و نگاهش به سقف سفید اتاق بیفتد. چند روز  

اشت. به سمت ساختمانی در کوچه  قبل... در چنین شرایطی یک مسیر مستقیم د

ای سوت و کور... واحدی دوست داشتنی و دختری چشم آبی... چشم هایش را  

بست. هنوز هم میتوانست صورت نگار را مقابل چشم هایش زنده کند. پلک به  

پلک... انگار که نگار روی پاهایش نشسته باشد. نگار بینی اش را به بینی اش  

ش را دور تا دور صورتش ریخته باشد و زندانی از  چسبانده باشد. نگار موهای

 فاصله ی ما بین صورتشان ایجاد کرده باشد. 

هنوز هم گوش هایش صدای نگار را میشنید. صدای نگار را که نامش را به  

زیبایی به زبان می آورد. زمزمه های نگار... صدای نفس کشیدن نگار. نفس  

گذاشت. دلش آغوش نگار را می  عمیقی کشید. گوشی را برداشت و روی سینه 

خواست... همان آغوش گرم را... نگاری که با انگشتش روی سینه اش کروکی  

می کشید. حس سوزش شانه هایش درد آور بود. نه فضای اتاق سرد بود و نه  

حس سرما به جانش می نشست. عرق روی پیشانی اش هم نشان می داد این  

رما نیست. پاهایش را روی کف  حس سوزش برای سردی نیست... برای حس س

 اتاق سر داد و اجازه داد صندلی بیشتر خم شود.  
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دلتنگ شنیدن نامش بود. شنیدن نامش... چشم گشود. در سنگینی پلک هایش  

نگاهش را به آفتاب داد. به کسی که همسرش بود و تا به حال نامش را به زبان  

 نیاورده بود. 

*** 

ه... به چشم های خود در آینه. دست هایش  خندید. به تصویر صورت خود در آین

را به لب سینک تکیه زد. نگاهش را باالتر برد. به موهای سرش... زمان  

نایستاده بود یا روزها تند سپری می شدند؟ نمی دانست. اما موهایش خیلی زود  

به اندازه ی غیرقابل تحملی رسیده بودند. دستش را زیر آب برد... خیسی شان را  

 منتقل کرد و قدمی به عقب برداشت.  به موهایش

قدمی به عقب برداشت و از سرویس بیرون آمد. دخترک امروز به جای گلبهی  

 قرمز را انتخاب کرده بود و از اول صبح در مقابل چشمانش می رفت و می آمد.  

به سمت اتاقی که بیش از بیست و هفت ساعت را در آن سپری کرده بود، راه  

 : مهمون دارن. افتاد که دخترک گفت

 ایستاد و دستیار آفتاب پرتویی ادامه داد: خواستم اطالع بدم خدمتتون. 

سری تکان داده و پا به اتاق گذاشت. صدای محکم آفتاب پرتویی را می شنید که  

از کلمات را کنار هم می چید و تحویل سه مرد روبرویش می داد. با حضورش  

مردها برخاستند. سری برایشان تکان داده و به سمت مبل قدم برداشت و نشست.  

داد: هر چی زودتر وارد   پا روی پای دیگرش انداخت و آفتاب با بیخیالی ادامه

بازار بشه. می خوام نقد بفروشین و همین فردا... فردا تا شب وقت داریم و باید  

رکورد فروش توی یک روز زده بشه. سه روز وقت داریم تو کل ایران پخشش  

کنیم. باید عجله کنید. هر چی تقاضا برای جنس بیشتر باشه... هر چقدر بیشتر  

 تری به سمتش جلب شده. تکرار بشه یعنی توجه بیش
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گوشه ی چشم هایش را که به بینی اش ختم می شدند، فشرد. مردها باالخره عزم  

رفتن کردند. آفتاب پرتویی چرخی به صندلی اش داد و از میز کنفرانس بزرگ  

 فاصله گرفت.  

نگاهش را از آفتاب پرتویی گرفت و قبل از آنکه خمیازه به وجودش چنگ بزند،  

 د چیکار کنیم؟ گفت: دیگه بای

 آفتاب با آرامش گفت: بهتره بری خونه... از دیروز که اومدی اینجایی. 

دوست داشت در مورد طرح هایی که آفتاب پرتویی امروز صبح برای تولید ارسال  

کرده بود بپرسد. دوست داشت در مورد آنچه شب قبل بعد از دو ساعت خواب باز  

 نها سکوت کرده بود.  هم به سراغشان رفته بودند بپرسد. اما ت

 این سری فروش بره می تونیم چند درصدش و جور کنیم.    -

دستش را بند ساعتش کرد. عقربه های ساعت به یازده شب نزدیک می شدند.  

 دیروز حدود هشت آمده بود و حال... پرسید: ما بقیش؟ 

برخاست... به سمت میز مدیریتش که می رفت، گفت: قرار نیست همه اش و  

م. من به تصویب الیحه ایمان دارم و تو یا هر کس دیگه ای نمی تونه  برگردون

مانع تصویبش بشه. اگه بتونم نصفش و جور کنم می تونم دهنشون و ببندم تا  

 الیحه دوباره به جریان بیفته. 

لبخندی روی لب هایش نشست. از اینکه آفتاب پرتویی قرار نبود بخاطر او زمین  

وجدان هم بیش از این بیخ گلویش نمی چسبید.   بخورد خوشحال بود. حس عذاب

تکانی به خودش داده و نیم خیز شد: پس دیگه نیازی به حضور من نیست. تو با  

یه طرح و فروش و پخشش تو سراسر ایران می تونی نصف این پول و جور  

 کنی. 

 آره... و تو و خیلی های دیگه هم نمی تونین به این سادگی من و زمین بزنین.   -

 ایش را کش داد: فراموش نکن دست روی دست بسیار است.لبه
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 کتش را برداشت و به سمت در خروجی قدم برداشت.

 ممنون.   -

متعجب ایستاد و به سمت آفتاب چرخید. آفتاب دست به سینه شد و گفت: از اینکه  

 اومدی و کمک کردی و تیمت و برای پخش طرح در اختیارم گذاشتی ممنونم. 

تاب جدا شد و تنهایش گذاشت. حس خستگی داشت... خلیل در  با تکان سر از آف

مقابل در خروجی انتظارش را می کشید. روی صندلی چرمی که می نشست، خود  

 را به گرمای درون ماشین سپرد.

 کجا برم؟   -

از گوشه ی چشم به نیم رخ خلیل نگاهی انداخت. سرش را به سمت پنجره  

 ال فقط برو... برگرداند و زمزمه کرد: نمی دونم. فع

ماشین که از جا کنده شد، نگاهش را از نام بزرگ شرکت آفتاب که در تاریکی  

شب با نورهای مختلف می درخشید، گرفت و آن را در پشت نگاهش جا گذاشت.  

شهر را در مسیر دیدش قرار داد. زیبایی ها و دوست داشتنی هایش تمامی 

 ی ها کنار هم چیده می شدند. نداشتند... گویا در این شهر زیبایی ها و زشت

مژگان سنگینش را روی هم گذاشت و از هم جدا کرد. هیچ اجباری نداشت...  

خوابش می آمد اما خواب از چشم هایش فراری شده بود. خیابان های شهر پشت 

 سر هم از مقابل چشمانش می گذشتند که خلیل پرسید: دوست ندارین بریم خونه؟ 

ه پشتی صندلی کوبید. دوباره و دوباره و دوباره این  سرش را کمی بلند کرده و ب

 کار را تکرار کرد. 

زانوهایش را به هم نزدیک کرده و بیشتر به هم فشرد. خلیل بی صدا رانندگی می  

کرد. مسیرشان که به مقابل کافه ی همیشگی که نگار در آنجا پیدایش می شد،  

 رسید... دستش را به سمت پنجره برد: نگه دار... 
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ده شد. برای اولین بار به سمتش قدم برداشت... از در قهوه ای رنگ چوبی و  پیا

شیشه ای اش که می گذشت، آونگ آویزان به در را به صدا در آورد. هیچکس  

حتی نگاهش را به سمتش نکشید. نگاهش را چرخاند و میز کوچک چوبی با پاف  

چقدر می تواند  های دورش را انتخاب کرد. روی آن ها که می نشست، فکر کرد 

روی این پاف بنشیند. قبل از آنکه خود را جمع و جور کند، فنجان و کیکی  

مقابلش قرار گرفت. به قهوه ی توی فنجان نگاه کرد و نگاهش را منحرف کرد به 

سمت مردی که فنجان و بشقاب کیک را روی میز گذاشته بود. آهسته زمزمه  

 کرد: من سفارش نداده بودم.

 : حالتون و خوب می کنه. نوش جان... پسر لبخندی زد

به دور شدنش نگاه کرد و به سراغ کیک رفت. محتوای سفید رنگ و بازی خامه  

و توت فرنگی اش وسوسه اش کرد، چنگال را به دست بگیرد. مزه ی شیرینش  

آزار دهنده نبود. ترشی و شیرینی را همزمان داشت و توت فرنگی ته مایه اش را  

احساس کرد. چشم هایش را بست و زبانش را روی لبش  هم می شد به خوبی 

کشید تا مزه ی آن را باز هم بچشد. گوشه ی لبش باال رفت. چشم گشود و خیره  

به کسانی که بی توجه به حضورش مشغول بودند... در تنهایی و آرامش. در  

سکوتی که تنها صدای حرکت ماشین ها آن رها می شکست، فکر کرد... چه  

 گی اش به اندازه ی این کیک شیرین و لذت بخش است؟چیزی در زند

کیک را پس زد و برخاست. راه آمده را برگشت و کنار پیاده رو در خیابان شلوغ  

به راه افتاد. نگاهش اندکی به خیابان بود تا خلیل پیدا شود و سوارش کند. دست  

ر  هایش را در جیبش فرستاد و تنش را به سمت عقب کشید. چشم هایش به زو 

باز بود اما خواب هم نمی توانست مغلوبش کرده و در بر گیردش. از کنار زن و  

مردی که دست در دست هم خندان به سمتش می آمدند، گذشت و ایستاد. چرخید و  

لحظه ای براندازشان کرد. دوست داشت برگردد. دنبال شان راه بیفتد و بداند از  

ی لب هایشان است. با صدای  چه چیزی صحبت می کنند که این گونه لبخند رو 

بوقی که چند بار پی در پی در نزدیکی اش نواخته شد، به خود آمد. سر چرخاند و  

 خلیل را منتظر دید.  
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 خلیل به محض سوار شدنش پرسید: برم...

اجازه نداد کالمش تمام شود و گفت: خونه. فکر می کنم باید بخوابم تا فردا بتونم  

 به کارام برسم. 

 خوبه؟ حالت    -

دستش را به لبه ی پنجره تکیه زده و زیر سرش تکیه گاه کرد: فکر کنم خوب  

 باشم.  

سکوت چند لحظه ای در فضای ماشین برقرار شد. نگاهش را به خیابانی که  

 نزدیک می شدند، دوخت: خلیل... 

 امر بفرما آقا...    -

 به آرامی زمزمه کرد: از جلوی خونه نگار بگذر... 

تعجب خلیل شود، اما نه سوالی پرسید و نه اعتراضی کرد.    می توانست متوجه

دقایق طوالنی به سر آمد تا در مقابل آپارتمان خانه ی نگار توقف کردند. خم شد  

و تا می توانست نگاهش را به ساختمان برد. عجیب دلش می خواست همین  

ور در  لحظه پیاده شود... طول مسیر تا آسانسور را بپیماید و اجازه دهد آسانس

مقابل خانه ی نگار توقف کند. زنگ در را بزند و نگار مثل همیشه زیبا و فوق  

العاده در مقابلش ظاهر شود. دست دور نگار بیاندازد و در آغوش بکشد. نگار  

باشد که لب هایش را به بوسه ای مهمان می کند و لبخندی تحویلش می دهد.  

 ان تنش را فتح کند.  سرش را به روی شانه ی نگار بگذارد و بوسه زن

چون یک آرزوی محال به نظر می رسید. گویا تنها یک خواب بود که به پایان  

رسیده است. نفس عمیقی کشید و حس کرد بوی عطر نگار است که در مشامش 

می پیچد. چشم روی هم گذاشت و سرش را که به پشتی صندلی تکیه می زد، از  

ش بگیرد. پایش را که به حیاط خانه  خلیل خواست این بار مسیر خانه را در پی 

گذاشت، نگاهش کشیده شد سمت آالچیق روشن... اما مسیرش را در خط  
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مستقیمی که به ساختمان ختم می شد ادامه داد. زهرا با مجالتی که در دست 

داشت، روی یکی از مبلمان نزدیک به پله ها خوش می گذراند. با دیدنش چند  

 ثانیه خیره نگاهش کرد.  

را به معنای سالم برای زهرا خم کرده و مسیرش را به سمت پله ها کج  سرش 

 کرد که زهرا برخاست و صدایش زد: کمیل... 

یک پایش را که روی اولین پله گذاشته بود همان جا محکم کرده و دست به نرده  

برد و به سمت مادرش چرخید. زهرا نزدیک تر شد و خیره به صورتش گفت: این  

 مریض شدی؟چه حالیه؟ 

 کمی خود را جلو کشید و گفت: چیزی خوردی؟

داشت بو می کشید تا بداند یکی از همان نوشیدنی های معروف را لب زده است یا  

نه. نفس عمیقی کشید. الاقل هنوز خوب می دانست که باید به قوانین این خانه  

ستش را  احترام بگذارد و از این چنین نوشیدنی هایی در این خانه دوری کند. د

روی نرده محکم تر کرده و تنش را که باال می کشید تا جفت پاهایش را به یک  

 پله برساند، گفت: می خوام بخوابم. 

 کمیل...   -

مادرش را پشت سر گذاشته و فکر کرد می خواهد با عطر تن نگار که در  

مشامش پیچیده است، به خواب رود و هیچ چیز نباید این عطر را از او می گرفت.  

خود را روی تخت رها کرده و چشم بست... دستش را صاف باز کرده و اجازه داد  

سر نگاری که در ذهنش شکل داده بود، روی بازویش بنشیند. در ذهنش دست 

زیر لباس نگار برد و همانطور که نوازشش می کرد، خواب و نگار را همزمان 

 در آغوش کشید. 

 ر را زهرا با حضورش اعالم کرد.  روز بعد را در خانه ماند... فرا رسیدن ظه

 پتو را که روی سر می کشید، با صدای گرفته اش گفت: خب که چی؟ 
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 زهرا متعجب از این رفتارش غرید: مگه نمی خوای بری سرکارت؟

سرش را بیشتر در بالشت فرو برد: به من تعطیلی نیومده؟ امروز خسته ام می  

 خوام بخوابم. 

چند دقیقه کیمیا به سراغش آمد. همانطور که  زهرا تنهایش گذاشت... کمتر از 

غرغر می کرد کیمیا را هم دک کرد و این بار صدایش را هم کمی باال برد که  

تنهایش بگذارند. چند ساعت دیگر را هم در خواب گذراند و کسی سراغش را  

نگرفت. حس گرسنگی بود که از تخت بیرونش کشید. نگاهی به خود در آینه  

حکم می کرد دوش بگیرد. بعد از طی کردن دو روز باید دوش  انداخت... منطق 

می گرفت اما تنها لباس هایش را با تیشرت و شلوار ساده ای جایگزین کرد و راه  

افتاد... در مقابل در اتاق لحظه ای درنگ کرد و دوش حمام را با عطری جایگزین  

پذیرایی چرخاند.  کرد و این بار از پله ها پایین رفت. نگاهش را در سالن بزرگ 

جهانگیر که در صدر میز غذاخوری با روزنامه ای مشغول بود و زهرا و کیمیا  

کنار هم خود را به میوه مهمان کرده و مشغول بودند. آخرین پله را که پایین  

رفت، زهرا با اخم نگاهش کرد... جهانگیر زیر چشمی براندازش کرد و کیمیا به  

اهی مسیرش را به سمت آشپزخانه کج کرد و قبل  حالت قهر رو گرفت. با سالم کوت

 از رسیدنش الهه بود که از آشپزخانه بیرون آمد: سالم... 

 به آرامی پاسخش را داد و الهه پرسید: ناهار میخورین؟ 

به چشم هایش خیره شد. از اینکه معنای واقعی آنچه می خواست را درک کرده 

به آشپزخانه که برمی گشت   است، لبخندی روی لبهایش نشاند. الهه به سرعت

 گفت: االن ترتیبش و میدم.

 چند ثانیه به اطراف نگاه کر: برام بیار تو آالچیق... 

به راه افتاد. کاپشن آویزان به آویز پشت در را تن زد و از ساختمان بیرون رفت.  

 خلیل قیچی باغبانی توی دستش را تکان داد: سالم آقا... 

 خسته نباشی...    -
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ل گذشت و به سمت آالچیق راه افتاد. کنار زیرانداز پهن شده در  از کنار خلی 

وسطش قدم گذاشت و خود را روی صندلی سیمانی انداخت. پاهایش را کنار هم  

چفت کرده و دست هایش را به جیب کاپشنش فرستاد. خلیل پیدایش شد و پرسید:  

 چیزی می خوای؟ 

 سری به طرفین تکان داد: نه... ممنون. 

بش لرزید. افسانه ی مجیدپور پشت خط بود و می خواست اخبار  گوشی توی جی

حضور دو روزه اش در شرکت آفتاب را به اطالعش برساند... از او دعوت کرد  

به خانه بیاید. تماس را قطع کرد و بوی خوش غذا با لبخند الهه تقدیمش شد.  

برد   دخترک سینی را کنار دستش گذاشت. دستش را برای برداشتن قاشق جلو می

که الهه، میز کوچک سیمانی گوشه ی آالچیق را بلند کرد. نگاهی به او انداخته و  

خود را روی صندلی سیمانی سر داد. روی زیر انداز که می نشست گفت: ولش  

 کن اینطوری بهتره. 

الهه جلو آمد. به جای میز سیمانی، سینی را برداشت و مقابلش گذاشت. نگاهی  

فل دلمه ای های خرد شده ی روی آن انداخت. اولین  به خورشت رنگ گرفته و فل

 قاشق را به دهان گذاشت و گفت: دست پخت مهلقا همیشه عالی بوده. 

 دست پخت منه.   -

سر برداشت و به چشم های دخترک زل زد. لبخندی روی لبهایش نشست: پس  

 دست پختت به مامانت رفته. 

 خوشمزه تر از دست پخت مامانم. دخترک سرش را باال گرفت و با لذت گفت: حتی 

به خنده افتاد و دستش را مقابل دهانش گرفت قبل از آنکه محتوای دهانش بیرون  

 بزند. 

الهه بود که لیوان آبی به سمتش گرفت. لیوان را گرفت و آب را که سر می کشید  

 گفت: چطوری اینقدر اعتماد به نفس داری؟ 
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 از شما یاد گرفتم.    -

 از من؟    -

را عقب کشید. پتوی کنار دستش را برداشت و تای آن را که باز می کرد   الهه خود

و روی پاهایش می انداخت گفت: همیشه میگین می تونم انجامش میدم و انجامش  

 میدین. هیچوقت کم نمیارین.  

 پرسشگر به چشم هایش زل زد. 

می   الهه زانوهایش را باال آورده و دست هایش را به دور آن ها حلقه کرد: وقتی

خواستن بفرستنتون مالزی مشخص بود راضی نیستین ولی هیچوقت مخالفت  

نکردین. اولین باری که بعد از مدتها اومدین خیلی عوض شده بودین... در جواب  

آقا که گفتن یه تاجر موفق هستن، گفتین شما بهترین. اون روز چشماتون برق  

 می زد... فکر کنم اون روز واقعا خوشحال بودین. 

به پیشانی اش انداخت و سعی کرد به یاد بیاورد منظورش چه روزی یست.    چینی

روزها را در ذهنش شمرد و عقب رفت... گفته بود اولین باری که از مالزی  

 برگشت... اولین بار چه زمانی بود؟ حتی آن روز را بخاطر نمی آورد.  

لوار ندیده قبل رفتن همیشه جین می پوشیدین و تیشرت... هیچوقت تو کت و ش  -

بودمتون اما اون روز برای اولین بار کت و شلوار تن زده بودین. رنگ نوک  

 مدادی... با کراوات طالیی... 

به سختی آب دهانش را فرو داد. نمی توانست چشم از نگاه الهه بگیرد... نمی  

 توانست در ذهنش آنچه جرقه می زد را تحلیل کند.  

 شما...   -

 مهمون دارین آقا...  -

گاهی به مرد جوان انداخت. با وجود اینکه در این خانه زندگی می کرد اما هنوز  ن

هم نتوانسته بود بعد از این مدت طوالنی که این مرد و همسرش به جمع شان 
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اضافه شده بودند، نامش را به خاطر بسپارد. تنها سری تکان داد و زمزمه کرد:  

 بیاد.

نشسته بود. حس کرد دیگر اشتهایی  الهه را زیر نظر گرفت که هنوز همانطور 

برای غذا خوردن ندارد. نمی توانست با آنچه درک کرده بود به این سادگی کنار  

بیاید. سینی را که پس زد، دخترک با نگرانی پرسید: چرا نمی خورین؟ می خواین 

 ببرم گرم نگهش دارم بعدا بخورین؟ 

گرانش شده بود؟ از چه  به چشم های نگرانش خیره شد. از چه زمانی این گونه ن

زمانی نگاهش رنگ نگرانی به خود گرفته بود. لب هایش را به هم چسباند و  

 گفت: میل ندارم دیگه... 

 چرا؟    -

 پاسخش تنها خیرگی نگاهش به چشمان الهه بود.  

افسانه ی مجیدپور سریعتر از آنکه انتظار داشت، پیدایش شد و در کنار آالچیق  

 ایستاد: سالم. 

رنگی روی لب هایش نشاند و تقدیم افسانه مجیدپور کرد: بفرمایید... اگه  لبخند کم

 سردتونه بریم داخل...

نگاه پر از اخم الهه را به روی افسانه ی مجیدپور دید و از کنارش گذشت. افسانه  

ی مجیدپور جلو آمد و روی صندلی سیمانی کنار دست الهه که می نشست، گفت:  

 مشکلی نیست... هوا خوبه. 

ری تکان داد و در سکوت نگاهش را به الهه داد. دخترک به اجبار خم شد و  س

سینی را که برمی داشت، برخاست و با ناراحتی تنهایشان گذاشت. نفس سنگین  

 حبس شده در سینه اش را باالخره رها کرد: چه خبر؟ 

 شرکت آفتاب توی دو روز گذشته، یه رقم با ده صفر و جور کرد.  -
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ی داد و همانطور که خود را از روی زیر انداز می کند و به  پاهایش را تکان

 صندلی پشت سرش می رساند، پرسید: از همین طرح؟ 

طرح پیشنهادی همونطور که می دونین یه سری از ظروف خاص بودن...     -

مقدار تولیدی توی بازار چیزی حدود صد هزار، از هر مورد بود که توی دو روز  

توی بازارهای اصلی شروع کردیم، تا به اینجا از جمع  گذشته که پخشش و فقط 

سیصد هزار مورد صد هزار موردش به فروش رفته. هر چند برنامه ی بعدیشون  

اینه که این مقدار و توی شهرای کوچکتر هم پخش کنن و برای این کار فردا اقدام  

گفت  می کنن... اما این مقدار فروش توی دو روز و به صورت نقد تقریبا میشه 

 کار فوق العاده ای بود که من برای اولین بار تجربه کردم. 

دو طرف کاپشنش را کشید تا از سوز سرما بکاهد: طرفین خریدار مردم عادی  

 بودن؟ 

میشه گفت تقریبا... از تبلیغات به نحو احسن استفاده کردن و با نمایش چندین    -

جلب کردن. این خود  و چند باره ی طرح توی چشم ها، توجه مردم و به سمتش 

خریداران بودن که به دنبال طرح اومدن و این پیشنهاد از طرف خریداران توی یه  

روز تقریبا باالترین میزانی بود که من تا به حال دیده بودم. مابقی هم با توجه به  

طرح هایی که بهمون ارائه شده بود و پخش بین بازاریاب های کوچک، به  

 فروش رسید.  

 شرکت آفتاب تونست از زیر بار ورشکستگی نجات پیدا کنه.پس   -

افسانه ی مجیدپور لبخند زیبا و شادی تقدیمش کرد: امروز برای اولین بار یک  

زن و تحسین کردم. خانم پرتویی واقعا الیق تحسینن... نه بخاطر موفقیت  

ه  هاشون... هر جور که خودم و می ذاشتم جاشون خودم و توی اون موقعیت باخت

بودم ولی باورم نمیشه کمتر از یک هفته و تقریبا میشه گفت با این پول می تونن  

از زیر بار ورشکستگی خارج بشن. با یه طرح ساده ظروفی که ممکنه هر روز  

توی یه فروشگاه لوازم خانگی ببینیم و حتی به نظرمون جذاب هم نرسه ولی  

کنیم و فکر کنیم توی مثال  بخاطر مبلغ دویست تا سیصد تومنیش بابتش پول خرج 
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یکی مراسم به دردمون خواهد خورد یا حتی توی دکور خونه چندان هم بد به نظر  

 نمیرسه، یه شرکت بزرگ چند صد میلیارد دالری رو از ورشکستگی نجات دادن. 

 مبلغ سرمایه چقدر بود؟   -

یه   افسانه مجیدپور دست در کیفش برد و برگه ای را بیرون کشید: من سعی کردم

برآورد دقیق از سرمایه مورد نیاز داشته باشم البته دقیقا نتونستم به اسناد خرید  

و غیره شرکت آفتاب دسترسی پیدا کنم اما مینیمم و ماکسیمم سرمایه ای که می  

تونست استفاده شده باشه رو حساب کردم و به صورت باور نکردنی باید بگم  

 یک دهم مبلغ سود پروژه هم نباشه. سرمایه مورد نیاز شاید در باالترین حد  

نفس عمیقی کشید. گوشه ی لب هایش باال رفت... پس آفتاب پرتویی حق داشت 

 که سینه سپر کند و بگوید که کسی نمی تواند زمین بزندش.  

افسانه مجید پور، اندکی به راست خم شد و پرسید: حاال باید چیکار کنیم؟ برنامه 

 ی بعدی چیه؟ 

ه او دوخت و گفت: فعال عقب نشینی می کنیم. حاال که شرکت  متفکر نگاهش را ب

آفتاب می تونه اینقدر خوب عمل کنه ما هم می تونیم کنارش قدم برداریم. تو این  

دو سه روزی که شرکت آفتاب هستی ببین توی همین پروژه الیحه جایی برای ما  

 ی نرسه؟ هم هست یا نه؟ وقتی قراره دیر یا زود تصویب بشه چرا به ما چیز

 لبخند افسانه ی مجیدی گشادتر شد و به خنده تبدیل شد: حتما. 

برنامه امون برای شروع فعالیت عطر و محصوالت بهداشتی چطور پیش    -

 میره؟

راستش من هم با وجود آینده ای که در مورد این محصوالت هست نمی تونم    -

 چندان امیدوار باشم. 

جیدپور ادامه داد: کار خیلی خوب پیش  ابروهایش در هم گره خورد و افسانه م

میره و به احتمال بسیار زیاد کار موفقی هم خواهد شد. اما برای مطرح کردنش  
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در ایران باید بگم فکر نمی کنم بتونیم چندان موفق عمل کنیم. شاید این پروژه رو  

اگه تو انگلستان یا فرانسه و زیر نظر شعبه های ارغوان مطرح می کردیم  

یشتری به دست می آوردیم. می دونین که جنس ایرانی توی بازار ایران  موفقیت ب 

 چندان مورد حمایت قرار نمیگیره. 

برخاست و پشت به افسانه ی مجیدپور و خیره به ساختمان ایستاد. نگاه دقیقش  

را که به ساختمان دوخت می توانست پرده ی باال رفته ی آشپزخانه را کامال ببیند  

ف ساعتی پیشش ختم می شد و کسی که می توانست پشت  و ذهنش عجیب به کش

آن پرده به تماشایش نشسته باشد. زبانش را روی لب های خشک شده اش کشید  

 و گفت: شاید چون کیفیت جنس ایرانی هم به پای نوع خارجیش نمیرسه.  

 چرخید: فکر نمی کنم اینطور باشه. 

 اگه بخواین می تونم بهتون ثابت کنم.    -

ا باال کشید و افسانه مجیدپور گفت: من یه تحقیق جامع در مورد  ابروهایش ر

 همین مورد خدمتتون ارائه میدم تا متوجه منظورم بشین. 

 با اطمینان گفت: منتظرم.  

افسانه مجیدپور، هوا رو به تاریکی که می رفت تنهایش گذاشت و رفت. ساعتی  

با اینکه سالهای   همان جا نشست. به باغ بزرگ خانواده ی بازرگان خیره شد. 

دور بودنش حس عجیب دلتنگی داشت اما در حال حاضر دیگر دلتنگ این باغ و  

خانه نبود. ترجیح می داد برگردد به همان مالزی. در همان آپارتمانش بی سر و  

صدا زندگی کند. هر از گاهی کسی سراغش را بگیرد و شاید پا به خانه اش  

خواب زیاد امروزش باز هم حس می کرد    بگذارد. چشم هایش را بست... با وجود

نیاز به خواب دارد. گرمای تخت و آرامشش را دوست داشت. گویا خواب باعث 

می شد ذهن به هم ریخته اش آرام گیرد. شاید هم چون فراموشی لحظه ای را  

اعمال می کرد. برخاست... به راه افتاد. این بار مسیرش را آرام آرام به سمت  

.. در ورودی ساختمان را الهه به سرعت قبل از آنکه دست ساختمان قدم زد.
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هایش را از جیب شلوارش بیرون بکشد، باز کرد. تمام تالشش را به کار برد و  

حتی نیم نگاهی هم تقدیم دخترک نکرد. به سرعت از کنارش گذشت... خبری از  

:  کیمیا نبود. جهانگیر بشقاب میوه ی توی دست مادرش را گرفت و سر برداشت

 چه عجب دل کندی از حیاط. 

 سری تکان داده و به سمت پله ها چرخید که زهرا پرسید: شام نمی خوری؟ 

 میخوام بخوابم.   -

ظهرم هیچی نخوردی. دیدم ظرف غذاتم الهه دست نخورده برگردوند. بیا شام     -

بخوریم بعد برو بخواب... نه به وقتایی که دو سه روز نمیخوابی نه به االن که  

 خوابت میاد. همش 

 ناگهان برخاست و به سمتش راه افتاد: نکنه مریض شدی. 

دست زهرا را که به سمت پیشانی اش می آمد، کمی عقب زد: مریض نیستم  

 مامان.

 پیش بیا شام. االن به مهلقا میگم شام و سرو کنه...   -

به سمت آشپزخانه قدم برداشت که جهانگیر بلند گفت: صبر کن... آفتابم قراره  

 یاد.ب

تکان شدیدی خورد و ناباورانه زل زد به جهانگیر... ذهنش گفته ی پدرش را  

تحلیل کرد و ناگهان دو طرف گونه هایش پرید. چندین بار پشت سر هم... خنده 

ای می آمد روی لبهایش و پاک می شد. نمی دانست باید بخندد یا به خشمگین  

مسخره ای داشت که به  شود. این جمله از طرف پدرش شباهت زیادی به طنز 

هیچ وجه نمی توانست خنده دار باشد و در عین طنز بودنش باید به حال تلخ  

درونش می گریستی. آفتاب نامزدش بود... نه زنش بود... زن قانونی اش... طبق  

 همان امضایی که در پای سفره ی عقد زده بودند... و پدرش از او خبر می داد.  
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اش شود. زهرا متعجب نگاهش کرد... قدمی به عقب   نتوانست این بار مانع خنده

برداشت. نمی توانست کالمی به زبان بیاورد. دستش را در جیب شلوارش هدایت  

کرد و با لمس گوشی بخاطر آورد که حتی شماره ی موبایل آفتاب را ندارد. پا  

روی پله که گذاشت، مکثی کرد. زندگی این روزها عجیب مسخره بازی اش گرفته  

. زندگی این روزهایش مسخره ترین روزهایی بود که می گذراند. آفتاب...  بود

همسرش... نامزدش... زنش. در اتاق را با پا به سمت چهارچوب پرت کرد. از  

خودش خشمگین بود... دستش را مشت کرد و با خشمی ناگهانی برگشت و  

به اندازه ی  مشتش را حواله ی دیوار خالی کرد. دردی که در پنجه اش هم پیچید،  

دردی که در وجودش حس می کرد آزار دهنده نبود. چند ثانیه به همان حال ماند.  

سرش را بیشتر از قبل به سمت پایین خم کرد و سعی کرد نفس های خشمگینش  

را آرام تر کند. بعد از دقایقی عقب گرد کرد. تنش را روی صندلی پرت کرد و  

پ برد و حین جدا کردن دو طرفه بدنه  چرخی به آن داد. دستش را به سمت لپ تا 

اش از هم، چند نفس عمیق کشید. صدای آزار دهنده ی آهنگ را تا می توانست  

باال برد و اجازه داد صدای آزار دهنده ی کوبیش درام در سرش بپیچد. حس  

عروسک خیمه شب بازی را داشت... حتی بیشتر از قبل... بیشتر از وقتی که  

د و آفتاب تاییدش می کرد. از اینکه یک طرف قضیه  رحمانی پیشنهاد می دا

جهانگیر بود خشمش بیشتر هم می شد. با پا همراه با ریتم آهنگ روی زمین ریتم  

برقرار کرد... نگاهش کشیده شد به فایل قدیمی آهنگ هایی که رضا روی لپ  

تاپش خالی کرده بود. صفحه ی آن را باز کرد و با دیدن عکس های مشترک  

شان لبخندی روی لب هایش نشست. گویا آن دوران را گم کرده بود... یکی  قدیمی 

از فیلم های میکس شده قدیمی را باز کرد... ریتم شاد آهنگ قدیمی اش جایگزین  

ریتم آهنگ درام قبلی شد... نفس عمیقی کشید و همراه با ریتم آهنگ به تصاویر  

ورد اما تصویر مبهمی از  خودشان خیره شد. اسم خواننده ها را به خاطر نمی آ

گروهشان در ذهنش داشت. تصاویر از خودش و رضا بود. با همان کاله خلبانی  

که به سر می گذاشت... عینک خلبانی کادوی تولدش که عجیب در آن روزها به  

چشم می آمد و کاپشن قرمز و سفیدی که با جین ست می کرد. دوست داشت بداند 

نند... صدای خواننده وقتی آهنگ فارسی را با  هنوز هم این گروه فعالیت می ک
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لهجه جنوبی زمزمه می کرد: حاال بیقراروم... نفرین به قلبت تو ای یار از راه بی  

 راهوم...! 

تصویر مشترک خودش و رضا روی صفحه اسکرین بیشتر از قبل ماند و رضا  

تقریبا روی شانه هایش آویزان شده بود: روزی که با تو بودم روز خوش  

ندگی... روزای رفته رفته همراه با افسردگی... به قلب خسته ام انگار عاشق  ز

 بودن گناهه.

 لب هایش به خنده باز شد و زیر لب غرغر کرد: عوضی مرتیکه.

مطمئنا منظورش رضا بود که آهنگ عاشقانه را وصف خودشان کرده بود. تکیه  

اش را به صندلی اش زد. آن روزها را دوست داشت... با وجود آرامشش... حس  

خوبش... صدای فریاد سوت و دست که بلندتر شد، مکثی کرد. صدای آزار دهنده 

.. رضا تمام تالشش  ی آهنگ بلندتر از قبل شده بود. به سراغ میکس بعدی رفت. 

را به کار برده و افتضاح ترین آهنگ ها را انتخاب کرده بود. تنش را کمی عقب  

کشید و این بار به فیلمی که یادش می آمد با دوربین بهار فیلم برداری کرده بودند  

و کیفیت افتضاحش هم نمی توانست حس خوب حالشان را از بین ببرد... سرش  

کان داد و ناگهان دستش را باال آورده و مقابل صورتش  را همراه با ریتم آهنگ ت

گرفت. صدای خواننده ها بلند شد... همراه با ریتم آهنگ زمزمه کرد: یار خوشگل  

 من شیطون بالئه...  

بخاطر می آورد که همراه با آهنگ رقص خاصی را انجام می دادند و تکان شدید  

ند: حاال ناز ناز نازت و  بدن و ریتم مخصوص آهنگ که همراهش زمزمه می کرد

 بنازم... بیا یار بیا یار بیا تا به تو بنازم. 

از اینکه کامال بخاطر داشتش کنترل خنده اش را از دست داد و به تصویر رقص  

رضا روی اسکرین خیره شد که دقیقا همان رقص را اجرا می کرد و صدای بلند  

ه ناز خوشگله شیرین  خودش از پشت دوربین پیچید: یار خوشگل من شیطون بالئ

 ادائه! 
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با حس دستی که روی شانه اش قرار گرفت، به سرعت از جا پرید و به عقب  

 برگشت.

 صداش و کم کن.   -

کمی به پایش تکان داد و با چرخی که به صندلی داد، شانه اش را از زیر دست 

  آفتاب بیرون کشید و با حرکت سریعی، صفحه ی لپ تاپ را تا زد... چند ثانیه و

 صدای آهنگ قطع شد. به همین سادگی... 

حال خوب لحظاتی که خاطرات و رضا برایش ساخته بود، به طرز وحشتناکی به  

پایان رسیده بود. چرخی به صندلی اش داد و خیره به آفتاب که عقب رفته بود  

 پرسید: اینجا چیکار می کنی؟ 

 پدرت دعوتم کرد.    -

 ن فرستاد: خب... تو اتاق منی چرا؟ نفس سنگین حبس شده در سینه اش را بیرو

آفتاب نیشخندی زد و رو گرفت. دست هایش را پشت سرش در هم گره زد. کفش  

راحتی اسپرت مانندی به پا داشت که آن را با شلوار جین سفید و سارافون خوش  

 دوختی ست کرده بود... نگاهش را در اتاق گرداند و گفت: نباید می اومدم؟ 

 برای اینجا بودنت هست؟ نمی دونم. دلیلی  -

 این بار به سمتش برگشته و قدمی به سمتش آمد: مشکلت چیه؟ 

فکر می کنم تو باید به جای اومدن به اتاق من، بری سراغ پدرم... چون گویا    -

 اونی که باهاش ازدواج کردی اونه نه من... 

  فک آفتاب منقبض شد. نگاه آرام صورتش پر کشید و ناگهان به سمتش خم شد.

دستش را درست لب میز تکیه زد و صورتش را در نزدیکی اش متوقف کرد:  

مراقب حرف زدنت باش... من حد و حدود خودم و خیلی خوب می دونم. اگه دنبال  

پدرت بودم نیازی نبود بخوام خیلی تالش کنم. مطمئنا انتخاب پدرت خیلی راحت  

 می کردم. تر از تو بود... متاسفم برای خودم که در موردت اشتباه
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با پوزخندی که در خاتمه به جمله اش افزود، خود را عقب کشید و گفت: به وکیلم  

 میگم ترتیب لغو عقد و بده. خودت به خانواده ات توضیح بده... 

ناباورانه از تیزی نگاه آفتاب و خشمی که برای اولین بار می دید، آب دهانش را  

گونه خشمش را می دید. تکانی به خود داد و  فرو داد. برای اولین بار بود که این 

با خیزی از روی صندلی برخاست و قبل از اینکه دست آفتاب به دستگیره ی در  

برسد، بازویش را گرفت و به سمت در هل داد. آفتاب قوی تر عمل کرد و قبل از  

برخوردش به در اتاق، متوقف شد. تکانی به خود داد تا زور مردانه اش را به او  

یل کند. دست آفتاب اما به سرعت تخت سینه اش نشست و فاصله ای ما  تحم

بینشان ایجاد کرد. به دست آفتاب که روی سینه اش نشسته بود نگاهی انداخت و  

نگاهش را باال آورد... حتی اینجا هم نمی توانست قدرت نمایی کند. در برابر آفتاب 

د و به محض برخوردش به  گویا هیچ قدرتی نداشت. آفتاب را کمی به عقب هل دا

در اتاق، با حرص گفت: تو با من ازدواج کردی و پدرم از اینجا بودنت خبر داره.  

 با من ازدواج کردی و با پدرم تماس می گیری... 

 چشم های آرایش شده ی آفتاب بسته شدند: خودشون با من تماس گرفتن. 

ببندد. دیده شدنش  نمی توانست درک کند چرا باید آفتاب چشم هایش را به رویش 

اینقدر افتضاح به نظر می رسید؟ اینقدر این کنار هم بودنشان غیر قابل تحمل بود  

که حتی چشم هایش را می بست تا نبیندش؟ دستش را که هنوز هم بند شانه ی  

آفتاب بود، به آرامی جدا کرد. حس می کرد، تمام وجودش در حال خرد شدن 

حال این لحظه ی خودش زار بزند. قدمی که به  است. می توانست بعد از سالها به 

عقب برمی داشت به ته مانده ی غرورش چنگ انداخت و گفت: اون وقت من  

شماره ات و ندارم و برای تماس گرفتن باید زنگ بزنم به دستیارت تا باهات 

 حرف بزنم. 

این بار چشم های آفتاب باز شد. هنوز هم می شد نشانه هایی از خشم توی چشم  

ش را دید: نمی دونستم باید شماره موبایلم و تقدیمت می کردم. تو هم هیچوقت  های

 شماره موبایلت و به من ندادی اما اینکه من تونستم باهات تماس بگیرم... 
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این بار چشم گرفت از نگاه آفتاب و قدمی به عقب برداشت و میان جمله اش  

 گفت: من به اندازه ی شما قدرتمند نیستم خانم پرتویی! 

االن مشکلت چیه؟ گفتم که تمومش می کنم تا خیالت راحت باشه که من صنمی     -

 با بابات ندارم. 

آفتاب باز هم دست به دستگیره برد... به تندی گفت: اینقدر برات آسونه تموم  

 کردن همه چیز؟ 

 ترجیح میدم آسون بگذرم قبل از اینکه بهم تهمت کثیف بودن زده بشه.  -

دیگر به عقب برداشت: تو داری تو روی من میگی با بابام  پوزخندی زد و قدمی  

 بودن راحت تر از بودن با منه.  

آفتاب هم باالخره دل از دستگیره کند و قدمی به سمتش برداشت: من از بابات  

نخواستم من و دوست داشته باشن. خودشیرینی نکردم خدمتشون من فقط به  

 ام خرجشون کردم. اندازه احترام زیادی که براشون قائلم احتر

 دستش را روی پیشانی اش گذاشت.  

 چند ضربه به در اتاق خورد و صدای زهرا که دعوتشان می کرد برای شام.  

 آب دهانش را فرو داد.

آفتاب هنوز همان جا ایستاده بود. به سمت در که به راه می افتاد، گفت: نمیخوای  

 کنی؟ شام بخوری؟ یا شامم می تونی خیلی راحت لغو 

کنایه اش را زده و گذشت. خود از از اتاق بیرون انداخت و به سمت پله ها قدم 

برداشت. پایش به پله ها نرسیده، آفتاب هم از راه رسید و جلو آمد. هیچ تالشی  

برای اینکه زوج دوست داشتنی باشند، نکرد و آفتاب هم توی این کار همراهی  

خوری انتظارشان را می کشیدند.  اش کرد. جهانگیر و زهرا در صدر میز غذا

نرسیده به میز غذاخوردی مکثی کرد، چرخید و صندلی کنار دست جهانگیر را  

برای آفتاب بیرون کشید که آفتاب به معنای مخالفت صندلی کنار دستش را انتخاب  
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کرد. اینکه بخواهد صندلی را باز هم بیرون بکشد، مطمئنا توجه پدر و مادرش را  

اجبار کنار دست جهانگیر نشست. سنگینی نگاه زهرا را روی   جلب می کرد. به 

خودشان حس کرد و سر برداشت. مادرش نگاهش را بین هر دوشان حرکت می  

 داد.  

مهلقا دیس ساالدی را روی میز گذاشت و گفت: عروس خانم مخصوص شما  

 درست کردم امیدوارم خوشتون بیاد.  

کرد. حس خشم درونش گویا با   لبخندی که روی لبهای آفتاب نشست را تماشا

همین یک جمله از بین رفت و آفتاب با همان لبخندش گفت: ممنون زحمت 

 کشیدین.

جهانگیر اشاره ای برای شروع زد. سکوت ما بینشان تنها با حرکت قاشق و  

چنگال ها و برخوردشان با کریستال ها شکسته می شد. دستش را به سمت  

 هد که زهرا به سرعت گفت: دعواتون شده؟ نمکدان می برد تا سوپ را مزه د

نمکدان بی اختیار از دستش رها شد و صدای آزار دهنده ی برخوردش با بشقاب 

فضای سالن را کامال در هم شکست. لب هایش را به سختی تر کرده و نگاهش را  

 از زیر نگاه سنگین مادرش دزدید و به آفتاب داد.  

 الی داره؟صدای خنده ی آفتاب اما بلند شد: اشک

سوالش کنایه داشت. زهرا اخم هایش را بیشتر در هم کشید. همین جمله ی آفتاب 

باعث شد حس قدرت کند و نگاه خیره اش را به زهرا بدوزد. چند ثانیه مکث کرد  

و گفت: وقتی دعوا کنیم می تونیم مشکالتمون و با هم حل کنیم. اینطور نیست  

 آفتاب؟ 

چرخاند و به یاد آورد که اولین بار است او را به  سرش را به سمت آفتاب پرتویی 

 نام می خواند.  
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صدای جهانگیر بلند و رسا بود: زهرا خانم چیکارشون داری... دعوا نمک  

زندگیه. باالخره قرار نیست که صبح تا شب ور دل هم باشن بعضی وقتا هم باید  

 بزنن به تیپ و تاپ هم تا مشکالتشون حل بشه.

ت به گفته های جهانگیر گفت: تو می دونستی نه؟ برای همینم  زهرا به جای اهمی

دعوتش کردی. بخاطر همینم از دیشب که اومده بیرون نرفته. تو این یکی دو  

ساله که ایرانه من به اندازه امروز تو خونه ندیدمش... اون وقت امروز یا خواب  

 بود یا دل از خونه نکنده. 

 د داره؟آفتاب متعجب پرسید: چرا؟ مشکلی وجو

گیر افتاده بود. زیر سنگینی نگاه هر سه نفرشان گیر افتاده بود. ابروهایش را در  

 هم گره زده و غرغر کرد: فقط حوصله نداشتم و خسته بودم.  

جهانگیر سری تکان داد و آفتاب مشغول شد اما گویا زهرا هنوز هم باورش نشده  

رد در آرامش غذایی به  بود. لبخند اطمینان بخشی تقدیم مادرش کرد و سعی ک

معده خالی اش بفرستد. عقربه های ساعت به یازده نزدیک می شدند که آفتاب  

 عزم رفتن کرد. جهانگیر لبخندی به رویش زد: بمون دخترم. 

سر آفتاب به طرفین تکان خورد: ممنون. همه چیز عالی بود متشکرم بابت  

 دعوت. 

 گفت: بمون.  نیم خیز می شد که دست روی دست آفتاب گذاشت و

حس می کرد امشب باید زورش را به آفتاب تحمیل کند. مثل بازی بود که در  

صورت باخت برای همیشه باخته بود. حس می کرد باید تمام غرور له شده اش  

به عنوان یک مرد به باد رفته است و تنها راه درمان آن این است که کمی از  

 غرورش را ترمیم کند.  

دستش بیرون کشید و گفت: مطمئنا نباید مزاحم استراحت   آفتاب دست را از زیر 

 شما بشم.
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 ابروهایش را در هم گره زد: مگه نامزد من نیستی؟  

صدایش را پایین تر آورد و زمزمه کرد: یا اشتباه کردم و این نامزدی برای تو  

 ارزشی نداره. 

ت:  این بار خشم آفتاب بود که با نگاهش، تقدیمش شد. گوشه ی لبش باال رف

 باالخره باید به اینجا بودن عادت کنی. اینطور نیست؟ 

 سرش را به سمت زهرا چرخاند. اخم های مادرش هم در هم بود.  

جهانگیر گفت: خودتون هر طور راحتین تصمیم بگیرین. خوشحال میشیم بمونی  

 دخترم. 

 برخاست و رو به همسرش گفت: عجیب خوابم میاد زهرا خانم.

خواهد فقط تنهایشان بگذارد و معذبشان نکند. اما گویا  مشخص بود که پدرش می 

این مورد در مورد زهرا صدق نمی کرد... نگاه سنگین شان به سوی زهرا، او را  

 وادار کرد به حرف بیاید: انگار دوست داره بمونی، پس بمون. 

برخاست و بدون معطلی دور شد. جهانگیر با شب بخیری تنهایشان گذاشت. آفتاب  

 ور شدنشان دستش را بیرون کشیده و غرید: این مسخره بازی چیه؟ به محض د

 خود را عقب کشید و به پشتی مبل تکیه زد: مسخره بازی نیست.

 حواست هست داری چیکار میکنی؟    -

سنگینی نگاهی باعث شد، سر برگرداند. نگاه کوتاهی به الهه پنهان شده پشت 

 ستون انداخت و گفت: دارم از زنم میخوام پیشم بمونه. مگه کار اشتباهیه؟  

آفتاب چند لحظه خیره خیره تماشایش کرده و برخاست. دستش را مشت کرد. پس  

یاد گرفته بود چنگ   واقعا می خواست برود. به آخرین چیزی که از خود آفتاب

 انداخت: االن بری یعنی همه چیز تمومه. 

 آفتاب مقابلش ایستاد: مگه بچه شدی؟ میدونی چقدر کار دارم؟ 
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برخاست. نیم قدم برداشت و رخ به رخ آفتاب ایستاد. دستش را دراز کرد و کیف  

 بدی. و پالتویش را که از دستش بیرون می کشید، گفت: می تونی فردا انجامشون 

 هنوز هم می توانست سنگینی نگاه الهه را حس کند.  

آفتاب لب باز کرد، چیزی بگوید که دست باال برد و چشم و ابرو آمد: بهتره بریم  

 باال... اونجا حرف میزنیم. 

چینی به پیشانی آفتاب افتاد، خواست چیزی بگوید که به سرعت چشم و ابرو آمده  

له ها کشید. آفتاب پچ پچ کرد: کار دارم باید  و دستش را گرفت و با خود به سمت پ

 برم. 

صبح زودی می تونی بری به کارات برسی. دیر وقته به خواب احتیاج داری تا    -

 کار.

 باید پول جور کنم.   -

از باالی نرده ها در طبقه ی دوم، سرک کشید. الهه از پشت ستون بیرون آمده  

 بود.  

 کیمیاست؟   -

ب باز کرد و اندیشید برای شام کیمیا را ندیده است. نه  در اتاقش را به روی آفتا

به صورت صحیح تر از لحظه ی ورود آفتاب کیمیا را ندیده بود. نه سر میز شام  

 و نه بعد از آن.  

 آفتاب مستقیم جلو رفت و لب تخت نشست: چه خبره میشه توضیح بدی؟ 

و به طرف   در را به روی دخترکی که هنوز هم پای ستون ایستاده بود، بست

 آفتاب چرخید: اینکه شب اینجا بمونی اینقدر آزار دهنده ست؟

 ابروهای آفتاب در هم گره خورد: مسخره کردی؟
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شانه هایش را باال انداخته و چند قدم بلند برداشت. پلیورش را از تن کند و روی  

  مبل پرت کرد. در مقابل آینه ایستاد و گفت: در حال حاضر خوابم میاد به مسخرگی

 فکر نمی کنم. 

 من باید برم.   -

سری تکان داد: می تونی بری ولی فردا صبح وکیل منه که برای لغو اقدام می  

 کنه.

سنگینی و خیرگی نگاه آفتاب را زیر چشمی رد کرد و در لبه ی دیگر تخت خم شد  

 و لحاف را کنار زد.  

 برای چی من باید شب و اینجا بمونم؟ توی این اتاق؟   -

و لحاف را درست تا زیر گلویش باال آورد: شاید بخاطر اینکه باید یاد  دراز کشید 

 بگیری پیش مردی که باهاش ازدواج کردی بخوابی. 

آفتاب خیلی ناگهانی به سمتش چرخید و به سمتش خم شد. بازویش را تکیه گاه  

 کرد و تقریبا روی تنش خیمه زد: مطمئنی دوست داری کنار من بخوابی؟ 

های آفتاب به سمت لب هایش برد و برگرداند. نگاهش را این   نگاهش را از چشم

بار منحرف کرد به سمت دست های آفتاب... دست هایش تکیه گاه تنش بودند تا  

سر روی سینه اش نیفتد. باز هم مسیر لب ها و چشم هایش را در نظر گرفت و  

وجودش  یک تای ابرویش را تا می توانست باال کشید... قبل از آنکه تردید به 

چنگ بزند، خود را باال کشید و لب هایش را برای مماس شدن با لبهای آفتاب 

پرتویی باال برد. درست مماس با صورتش و مکث کرد. چشم های آفتاب از  

نزدیک کمی تار به نظر می رسیدند. مژگانش را لحظه ای به روی هم فشرد تا این  

ده بود... ذهنش اخطار داد برای  تاری را از بین ببرد و گویا این تاری ماندگار ش

 ضعیف تر شدن چشمانش...  
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نگاه آفتاب اما ذره ای حس ترس نداشت. هنوز هم همانقدر محکم و عمیق بود و  

تماشایش می کرد. جاذبه ی زمین هر لحظه فشارش را به شانه هایش بیشتر  

کرده و به سمت بالشت می کشیدش... اما هیچ عالقه ای نداشت قبل از آنکه  

تواند حس ترس را در چشم های آفتاب ببیند، عقب نشینی کند. نگاه آفتاب  ب

پرتویی از چشم هایش به سمت پایین حرکت کرد و به لب های مماس شده شان 

 که رسید، پرسید: برای همین می خواستی بمونم؟ 

چینی به پیشانی اش افتاد. در موردش چه فکری کرده بود... دوست دخترهایش  

از او بودند. هر چند جذاب تر از آن ها بود اما آن ها زیباتر بودند.  همیشه زیباتر  

هنوز آنقدرها بی اختیار نبود که نتواند امیال و هوسهایش را کنترل کند. فک  

منقبض شده اش را تا می توانست روی هم فشرد و اجازه داد جاذبه ی زمین به  

را که می  سوی خود بکشدش. سرش که به بالشت رسید، غلتی زد و تنش 

چرخاند به سوی مخالف آفتاب، گفت: ترجیح میدم مسائل کاریم و با زندگی  

 خصوصیم قاطی نکنم.

باال رفتن لحاف را حس کرد و صدای آفتاب که گفت: شایدم ترجیح میدی نیازهات  

 و جای دیگه ای برطرف کنی. 

م  لحاف را تا می توانست چنگ زد و در آغوش خود که می کشید، گفت: قطعا گفت

 که نیازهام برام نسبت به هر چیزی تو زندگیم ارجحیت دارن. 

پوزخند آفتاب در اتاق پیچید: یادت رفته من چقدر روی داشته هام احاطه دارم...  

خوشم نمیاد تا وقتی چیزی متعلق به منه حتی شبیهش دست کسی باشه... خوب  

 بخوابی. 

 پاهای آفتاب رساند.غلتی زد و پاهایش را از زیر لحاف جلو برد و به 

 هی...   -

پاهایش را به دور پاهای آفتاب حلقه زده و نیم خیز شد و به سمتش خیمه زد: این  

 یعنی اینکه می خوای خودت پاسخگوی نیازهای من باشی؟ 
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دست آفتاب روی سینه اش نشست و به عقب هلش داد: زندگی تو مالزی باعث 

 ای دیگه هست؟ شده زبان فارسی و فراموش کنی یا مشکل از ج

چشم های باریک شده اش را دقیق تر به صورت آفتاب دوخت. هنوز هم اثری از  

ترس در هیچ حالتش دیده نمی شد. دستش را تا می توانست مشت کرد و خود را  

همان جا رها کرد. درست روی بازوی آفتاب پرتویی و اجازه داد سرش کنار سر  

 او روی بالشت بنشیند.

 بکش اون ور...   -

 چرا؟ ناراحتت می کنه کنار من خوابیدن؟    -

 آفتاب رک و راست پاسخش را داد: آره. 

لبخندی روی لبهایش نشاند و چشم بست. دستش را که روی سینه ی آفتاب می  

 گذاشت، گفت: چه خوب.

می توانست غرغر آفتاب را که تمام تالشش را به کار می برد پشت دهان و دندان  

بشنود. از کنارش بدون واکنشی گذشت و گفت: با   های چفت شده اش خفه کند،

این لباسا فکر نکنم راحت باشی... تو کمد طبقه پایین لباس نو هست. قطعا به  

 دردت میخوره...  

دستش را از روی سینه ی آفتاب کنار کشیده و ادامه داد: شایدم باید برای دفعات 

 بعدی یه سری لباس بچینی تو این کمد. 

اف را که کنار می زد و از کنارش بلند می شد، با تمسخر گفت:  این بار آفتاب لح

 دفعه بعدی. 

سرش را بیشتر در بالشت فرو برد: دفعه ی بعدی... می تونم من مهمونت باشم.  

 من میام خونت... دوست دارم بدونم تختت همینقدر راحته؟ 

وده  چشم باز نکرد، اما خشم آفتاب پرتویی را این بار حس کرد و با خیالی آس

چشم بست. دقایقی طی شد. حرکات آفتاب را در اتاقش حس می کرد. باز شدن در  
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سرویس... باز شدن در کمد و بسته شدنش... قدم هایش. رفت و برگشت هایش و 

حتی باال رفتن لحافی که به دور تنش پیچیده شده بود. سرش که روی بالشت 

و تحمیل خواسته اش،  پایین تر رفت، مطمئن از شنیدن صدای نفس های آفتاب 

 اجازه داد خواب چشم هایش را در بر گیرد.  

*13* 

دستش را بین موهایش فرو برده و حین چنگ زدنشان، به صفحه مقابلش خیره  

 شد: همدیگر و دوست دارن. 

 رضا خود را روی فرش جلوتر کشیده و به تندی پرسید: کیا؟ 

ا در ابرمانند کج و کوله ی  خودکار قرمز را روی برگه گذاشت و تعدادی از ارقام ر 

 قرمز رنگ فرستاد: بچه ها. 

 بچه ها کین؟   -

کالفه و گیج از موجودی که درست نبود، به سرعت ورق زد و باز هم تمام حساب 

و کتابها را به ابتدا برگرداند. ماشین حساب را صفر کرد و باز هم روی برگه ها  

 خم شد.  

 رضا پرسید: بچه ها کین کمیل؟ 

 خودکار را ما بین موهایش برد: بچه ها؟ کدوم بچه ها... 

لحظه ای به رضا که با اخم نگاهش میکرد، خیره شد و خیلی سریع چشم گرفت:  

 تو چته؟ چرا اومدی تو دهن من؟ خب برو اون ورتر بشین.  

 رضا غرغر کرد: کمیل... 

سی شان  اعداد را در ماشین حساب وارد کرد و یکبار دیگر هم در برگه ها برر

 کرد. درست بود. مجموع را کنار هر دو عدد یادداشت کرد و به سراغ بعدی رفت. 

 با توام.   -
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عدد بعدی و بعدی اش را هم به مجموعه دو عدد اضافه کرد و گفت: میشنوم  

 بگو... 

 رضا باز هم پرسید: بچه ها منظورت کین؟ 

این بار کالفه از  مجموع را باز هم یادداشت کرد و به سراغ بعدی ها رفت و  

 مجموعی که مورد رضایتش نبود، غرغر کرد: کیمیا رو میگم دیگه.

 کیمیا به کی گفت دوسش داره؟   -

با حرص ماشین حساب را پس زد و غرید: ول کن دیگه اه این درست در نمیاد تو  

هم گیر سه پیچ دادی. کی رو میخواد دوست داشته باشه؟ کیمیا از بچگی تو حلق  

 و اونم تو نخ این. مگه کی رو دیدن که عاشقش بشن. اه!  رامین بوده

باز هم سرش را خم کرد و مشغول حساب و کتابش شد. با حرص اعداد را نوشت  

و کنار هم جمع شان کرد و معادل گرفت و ناگهان سر برداشت. به رضا که در  

 خود فرو رفته بود، نگاهی انداخت: چته؟ 

 رد و تکانی به رضا داد: با توام. میگم چته؟ رضا خیره به دیوار بود. دست جلو ب

به خود آمد. لحظه ای گنگ نگاهش کرد. گویا در این دنیا سیر نمی کرد. دستش  

 را زمین گذاشت و بر خاست: چی میخواد باشه. میخوابم... 

 متعجب نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و پرسید: می خوابی؟

 ش گفت: می خوابم. رضا در اتاق را باز کرد و قبل از بستن

خودکار قرمز رنگ را روی برگه ها رها کرد و با خشم سر جایش نشست. رضا  

این وقت شب می خواست بخوابد؟ به جهنم. بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت...  

لیوان آبی را پر کرد و تکیه به کابینت همان جا ایستاد و مشغول شد. رحمانی همه  

ت خاندان پرتویی کنار هم چیده بود و با شکست چیز را برای به دست آوردن ثرو

بزرگی مواجه شد. دوست داشت به مالقات رحمانی برود... اما با انجام کاری  
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مخالف خواسته ی او، نمی توانست چنین کاری کند. تنها باید انتظار می کشید تا  

 اولین قدم را رحمانی بردارد.  

را از کابینت کند و به راه  با پیچیدن صدای گوشی اش در فضا، تن خسته اش 

افتاد. از باال به اسکرین گوشی اش و نامی که نوشته شده بود خیره شد. شک  

کرد... دیدن این اسم روی صفحه گوشی اش ممکن نبود. به تندی خم شد و گوشی  

را که چنگ میزد، بارها و بارها اسم روی اسکرین را از نظر گذراند. تماس قطع  

بود. به بودن شماره روی گوشی اش شک داشت. قفل    شد... هنوز هم در شوک

گوشی را به سرعت باز کرد تا یکبار دیگر از لیست تماسهای دریافتی شماره را  

چک کند که گوشی در دستش لرزید. این بار دیگر تردید نکرد و پاسخ داد. انتظار  

ا  صدای دوست داشتنی نگار را پشت خط می کشید، اما مرد جوانی گفت: سالم شم

 مالک این شماره رو میشناسین؟

 صدای مرد جدی بود. با نگرانی پرسید: چیزیش شده؟ 

من از بیمارستان تماس می گیرم. اتفاق خاصی نیفتاده فقط شماره شما تنها    -

 شماره ی تماس های ضروری بود... 

 نفس کشیدن را فراموش کرد. پالتویش را چنگ زد و تقریبا نالید: حالش چطوره؟ 

 ن خوبه فقط نیازه بستری بشن و... کسی همراهشون نیست...  حالشو   -

 در آهنی را باز کرد و ریموت ماشین را که می فشرد، پرسید: کدوم بیمارستان؟ 

 مرد هنوز هم جدی و آرام بود: ماکو... بیمارستان َف... 

ادامه ی جمله ای که مرد به زبان آورد را نشنید. از حرکت ایستاد و متعجب  

 ؟ پرسید: کجا

 مرد هم سوال کرد: چی کجا؟ 

 ماکو؟   -
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 بله ماکو....   -

صدای آزار دهنده و بی مفهومی از میان لبهایش خارج شد. ماکو؟ نگار... نفسش  

را سفت و سخت بیرون فرستاد. چند ثانیه ای زمان برد تا همه چیز را هضم کرد  

رواز خودم و  و به راه افتاد. پشت فرمان که می نشست گفت: من تهرانم با اولین پ

 می رسونم، لطفا کارهای مربوطه رو انجام بدین تا برسم. 

 مرد خواست چیزی بگوید که پرسید: اونجا فرودگاه داره؟

 بله... فقط روند پذیرش... برای جراحی پاشون نیاز به اجازه...   -

پایش را روی گاز فشرد و ماشین را در خیابان اصلی انداخت: با اولین پرواز  

 رسونم.  خودم و می

باید نگار را می دید. تا نمی دیدش مطمئنا آرام نمی گرفت. با احمد توکل تماس  

گرفت و در مورد تهران نبودنش خبر داد... و تاکید کرد در مورد تهران نبودنش  

کسی مطلع نشود. رسپشنیست پشت پیشخوان با لبخند روی لبش که رژلبش را  

 شت و نیم صبح. زیباتر جلوه می داد، گفت: اولین پرواز ه 

به اجبار پذیرفت و راه افتاد. تن خسته اش را به یکی از صندلی ها رساند و  

نشست. نگاهش را به ساعت مچی اش دوخت... بیش از هفت ساعت وقت داشت.  

هفت ساعتی که باید بیهوده بر روی صندلی های فرودگاه تلف می کرد. به نگار و  

م... تک تک دالیل موجود را در ذهنش  حالش فکر کرد. نگار و در ماکو بودنش ه 

مرور کرد و برای هر کدام چندین شاخ و برگ اضافه کرد. اما یک ساعت هم 

نگذشته به این نتیجه رسید هیچ چیز نمی تواند دلیل بودن نگار در ماکو را  

برایش روشن کند. شماره ای که در روزهای گذشته تمام تالشش را کرده بود تا  

را روی صفحه ی اسکرین آورد و دکمه ی برقراری ارتباط را  با آن تماس نگیرد 

فشرد. چند ثانیه گذشت و صدای بلند زنی که از خاموش بودن گوشی خبر میداد  

در گوشش پیچید. نگاهی به ساعتش انداخت. باید نگران نگار می بود؟ مرد 

  اطمینان داده بود حالش خوب است. عقربه های ساعت با حال زار و بیماری می

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

６５５ 

چرخیدند و هیچ عجله ای برای رسیدن به مقصد نداشتند. دست هایش را روی  

سینه در هم گره زده و تا می توانست تنش را به صندلی سخت فشرد. قطره  

اشکی که از گوشه ی چشمش سرازیر شد، خستگی دو روزه باالخره به وجودش 

قیقه و چند  غلبه کرده و خواب را به چشم هایش تحمیل کرد. متوجه نبود چند د

ساعت را به خواب گذرانده است، اما با رها شدن سرش از روی سکوی بلندی،  

چشم باز کرد. سرش تنها از پشت به جلو خم شده بود. لرز شدید گوشی را در  

جیبش حس کرد و دست به جیب برد و همانطور که چشم هایش را می بست،  

 گوشی را به گوش چسباند.

 سیو کنی. زنگ زدم بتونی شمارم و   -

متعجب چشم باز کرد و گوشی را از گوشش فاصله داد. مطمئنا این حجم از  

اطمینان در شخصیتی که یک راست می رفت سر اصل مطلب فقط متعلق به نامزد  

 عزیزش بود. پوزخندی روی لبهایش نشاند و گفت: لطف کردی.

 بعدا جبرانش کن. شب خوش.   -

بود. به آرامی گفت: سه شب زنگ زدی  نگاهی به ساعت انداخت. سه نیمه شب 

 که شمارت و بهم بدی؟ 

االن رسیدم خونه و فرصت کردم. ناراحت شدی؟ می تونی ذخیره نکنی. فکر     -

کردم با اون حجم از اخم و تخمی که اون روز به کار بردی حتی سه شبم برای  

 دارم. شماره دادن بهت مناسب تره. مبادا فردا فکر کنی به مال و اموالتم چشم 

دلخور شده بود. کامال از کالمش مشخص بود. نمی خواست بحث کند... می  

خواست سر و ته مکالمشان را هم بیاورد، شاید خبری از نگار می شد و تماسی  

 از آن سو. به حوصله گفت: منظورم اون نبود... 

..  دیگه اونقدری بین آدما بودم منظورا رو بگیرم. خوابم میاد فردا پرواز دارم.   -

 بعدا حرف میزنیم. 
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 کوتاه گفت: باشه شب بخیر. 

 شب تو هم بخیر.   -

 قبل از آنکه تماس قطع شود، زمزمه کرد: آفتاب... 

گویا شنید که صدای نفس کشیدنش در گوشی ادامه پیدا کرد. اولین بار بود او را  

 مخاطب قرار می داد. 

 کنی؟ آفتاب پرتویی بی حوصله گفت: صدا زدی سکوت اختیار 

مستقیم رفت سر اصل مطلب: منظورم اون نبود فقط از اینکه بدون خبر تو رو  

 دعوت کرده بودن و من بی اطالع ترین آدم قصه بودم عصبانی شدم.

از این به بعد وقتی کسی دعوتم کرد، ازش می پرسم که تو خبر داری یا نه تا     -

 لی رو تحمل کنم. مبادا بابت رفتار دیگران مجبور بشم، اخم و تخم جنابعا

خمیازه ای کشید و گفت: من باید چیکار کنم تا مجبور نشم این عصبانیتت و تحمل  

 کنم؟ 

آفتاب با تمسخر توی صدایش گفت: شاید باید یاد بگیری معذرت بخوای. شب  

 خوش. 

قبل از آنکه به خود بجنبد، تماس را قطع کرده بود. گوشی را که از گوشش جدا  

یلی برای عذرخواهی است. کار اشتباهی نکرده بود که  می کرد فکر کرد چه دل

بخواهد عذرخواهی کند. فکری از ذهنش گذشت. شاید باید با بیمارستان تماس می 

گرفت تا از حال نگار مطلع شود. با این فکر به دنبال شماره تلفن بیمارستان،  

 شماره احمد توکل را گرفت.

ارستان، باعث شد دقایقی بعد با  کمک احمد توکل برای پیدا کردن شماره ی بیم

یکی از مسئولین در حال مکالمه باشد. پزشک پشت خط اطمینان داد که به محض  

رسیدن دکتر ترتیب جراحی را خواهد داد اما حضورش در آنجا الزامیست. نگاهی  

به ساعت انداخت و زمان تقریبی حضورش در آنجا را اعالم کرد. عقربه های  
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کردند و لحظاتی که دیگر ناامید شده بود، پروازش   ساعت نفس گیر حرکت می

اعالم شد. تمام طول پرواز را صاف و دست به سینه نشست و در افکارش غرق  

شد. از اینکه می توانست نگار را ببیند حس هیجان زیر پوستش دویده بود... بی  

جهت حس خوبی داشت. در مقابل خروجی فرودگاه تاکسی گرفت و به راننده اسم  

مارستان را داد. با به زبان آوردن نام نگار، سراغش را که از پرستار بخش  بی

گرفت، پرستار قبل از هر چیز چند فرم را در برابرش قرار داد و پرسید: شما چه  

 نسبتی باهاشون دارین؟

لب هایش را تر کرد. ابرو هایش را در هم کشیده و به آرامی گفت: از  

 دوستانشون هستم. 

 برگه گذاشت: باید خانوادشون امضا کنن...   پرستار دست روی

 با همان اخم توی صورتش گفت: ایران نیستن.  

برگه را با خشم از زیر دست پرستار بیرون کشید و حین امضا زدنش پرسید:  

 حالش چطوره؟ االن کجاست؟ می خوام ببینمش. 

پرستار چپ چپ نگاهش می کرد. برگه را به سمتش هل داد و کارت را از جیبش  

 بیرون کشید: باید برم حسابداری؟ 

 :بردنشون برای سی تی... -

 اخم هایش را در هم کشید: دکترش چی؟ می تونم باهاش حرف بزنم؟ 

پرستار با اکراه سر تکان داد و گفت: دکترشون هنوز نرسیدن... تا برسن می  

 تونین برین حسابداری. 

 پوزخندی زد: دکتر نیومده باالی سر مریض هنوز؟ 

ر جیب شلوارش هدایت کرد و شماره ی احمد توکل را که می گرفت،  دستش را د

 گفت: فکر کنم بهتر باشه هر چه سریعتر منتقلش کنم. 
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پرستار با بیخیالی شانه ای باال انداخت و رو برگرداند. دستش را مشت کرد...  

همانطور که از احمد توکل درخواست می کرد تا ترتیب انتقال هر چه سریعتر نگار  

د، به سمت پرستار برگشت و از او خواست برای دیدن نگار راهنمایی اش  را ده

کند. مسیر راهنمایی شده را در پیش گرفت و باالخره در مقابل بخش سی تی  

اسکن ایستاد. نگاهش را به پرستارهای در حال رفت و آمد دوخت... احمد توکل  

ل نگار به  زودتر از آنچه انتظار می کشید، تماس گرفت و در مورد انتقا

بیمارستان تبریز صحبت کرد. از او خواست همه چیز را محیا کند تا به محض  

هماهنگی با دکتر نگار اقدامات الزم را انجام دهند. قبل از آنکه ارتباط را با احمد 

توکل قطع کند، در باز شد و نگاهش روی نگار و رنگ پریده اش ثابت ماند.  

مله ی نیمه کاره اش داشته باشد، ارتباط را  بدون آنکه توجهی به احمد توکل و ج

قطع کرد و به سمت نگار قدم برداشت. پای آسیب دیده و سر باندپیچی شده اش  

را لحظه ای از نظر گذراند و نگاهش را به چشم های آبی و خیس و غروب گرفته  

ی نگار دوخت. سر نگار که باال آمد و اشک از چشمش سرازیر شد، خم شد...  

میان دستانش قاب گرفت و اشک را از گوشه ی چشمش کنار زد: با  صورتش را 

 خودت چیکار کردی؟ 

دست نگار باال آمد و روی سینه اش نشست. لحظه ای به عقب هلش داد. در این  

لحظه اهمیتی نداشت که نگار پسش می زند. نگاری که سعی داشت پسش بزند،  

هم نتواند ناراحتش کند.   چنان رقت انگیز به نظر می رسید که همین پس زدن ها

دستش را باالتر برد و بی توجه به پرستار که متعجب نگاهش می کرد، خم شد و  

 نگار را در آغوش کشید و سرش را به سینه اش چسباند. 

هق هق نگار باال رفت. نگاهی به پرستار که خیره خیره تماشایشان می کرد،  

انداخت... دستی به روی سر نگار کشید... موهایش را آهسته نوازش کرد و  

 زمزمه زد: همه چیز درست میشه. 

با وجود حالت آشفته و اشک های روان نگار چندان هم به این حرف اطمینان  

خود نمی دید که این واقعیت را با نگار در میان  نداشت اما عالقه ای هم در 

بگذارد. به درخواست پرستار همراه نگار به اتاقش برگشت و به سراغ دکترش  
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رفت تا در مورد انتقال نگار مکالمه ای داشته باشد. با وجود احمد توکل و  

تالشش برای انتقال نگار تقریبا همه چیز حل شده به نظر می رسید و به محض  

از حضور احمد توکل و تدارکات دیده شده برای انتقال نگار، با اطمینان به    اطالع

 سراغ نگار رفت.  

تنهایی شان با بسته شدن در اتاق رقم خورد. نگار که سعی داشت با مشت هایی 

که حواله ی پایش می کرد، از درد آن بکاهد، نگاهش را تا می توانست به پایین  

 کشید و پرسید: برای چی اومدی؟ 

قدمی جلو گذاشت. گویا به گفته ی دکتر داروها تاثیر خود را گذاشته و از درد 

نگار کم کرده بودند. آشفتگی اش کمتر شده بود. صندلی را برداشت و درست کنار  

 دست نگار، روی آن نشست: نباید می اومدم؟

نگار این بار سر برداشت و خیره شد به چشمانش... چشمانش قرمز بود... با  

نی زل زد به چشم هایش... دریای نگاهش چنان در میان رگ های قرمز گم  نگرا

شده بود که آبی بودنش را به سختی می شد تشخیص داد. دست بلند کرد... تار  

موی آمده در مقابل چشمان خونی را به عقب هل داد و همراه با عقب کشیده شدن  

 دونستم باید بیام.  سر نگار، گفت: فکر نکرده بودم باید بیام یا نه. فقط می

نگار با بغضی که در صدایش هم پیدا بود، گفت: این فقط برای کسایی صدق می  

 کنه که برات مهم باشن... 

تنش را عقب کشید و به پشتی آزار دهنده صندلی تکیه زد: دارم انتقالت میدم  

تبریز... اونجا دکترای بهتری هست. قراره یکی از بهترینا خودش و برسونه  

 راحی پات. برای ج

 من همین جا هم می تونم جراحی بشم. نمی خوام.   -

 دستش را زیر چانه اش گذاشت: داری لج بازی می کنی؟ 

 مثل اینکه یادت رفته تو هیچ نسبتی با من نداری... همسرت می دونه اینجایی؟   -
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 مطمئنا قرار نیست بعضی چیزا رو که بهش ارتباطی نداره بفهمه.  -

م شد. دستش را روی پایش گذاشت و با بغض زمزمه کرد: نگار کمی به جلو خ

 برو کمیل... از اینجا برو. 

بی توجه به جمله ی نگار، خیره به لب های رنگ پریده ای که وسوسه انگیز به  

نظر می رسیدند، گفت: همه چیز برای انتقالت داره آماده میشه. می خوای با  

 خانوادت تماس بگیری؟ 

 باال برد: نشنیدی چی گفتم؟  نگار این بار صدایش را 

 نیم خیز شد: میرم ببینم همه چیز خوب پیش میره. 

دست نگار دور بازویش حلقه شد و از حرکت متوقفش کرد: خواهش می کنم برو.  

دلم نمی خواد اینجا باشی... دلم نمی خواد بعدا مجبور بشم به همسرت جواب پس  

 بدم.

تش روی تخت نشست و صورتش  به سمت نگار برگشت. این بار درست کنار دس

را تا می توانست به صورت نگار نزدیک کرد: قرار نیست به کسی که چیزی  

 بهش مربوط نیست جوابی پس بدی.  

نگار هاج و واج تماشایش می کرد. دستش را روی گونه ی نگار گذاشت و چشم  

از لب های رنگ پریده اش گرفت: این قرمزی چشمات و دوست ندارم. آبی  

 دیوونم می کرد. بودنشون

 کمیل...   -

عجیب دوست داشت نگار را ببوسد و لب های بی رنگش این حس عجیبی که در  

وجودش رخنه کرده بود را چندین برابر می کرد. سر خم کرد... باید فرصت  

هرگونه عکس العملی را از نگار می گرفت... اما نگار تیز تر از آنی بود که فکر  

هایش به لب های رنگ پریده دوست داشتنی، سرش   می کرد و قبل از رسیدن لب

 را عقب کشید: دیوونه شدی؟
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 از همان فاصله در چشم های نگار خیره شد: می خوام ببوسمت.

اخم های نگار شدیدا در هم رفت و تا می توانست خود را عقب کشید: تو یه مرد  

 متاهلی.

 با بیخیالی گفت: که چی؟ 

می توانست همزمان با عقب رفتنش، او را   نگار دست روی سینه اش گذاشت و تا 

 هم به عقب هل داد: من یه عوضی نیستم. 

 کی همچین حرفی زده؟  -

در اتاق باز شد و نگار همزمان گفت: همون اسمی که االن توی شناسنامه ی  

 توئه. 

نیم خیز شد و اجازه داد پرستار مشغول معاینه و رسیدگی به نگار شود. نگاه  

دقیقش را به نگار دوخته بود... نگاهی به ساعتش انداخت. مطمئنا برنامه های  

امروزش را کامال از دست می داد. باید هر چه سریعتر قبل از هر اقدامی از طرف  

ل حاضر فرصت را از دست می  ارمنی ها همه چیز را آماده می کرد ولی در حا

داد. نفس عمیقی کشید و آن را در سینه حبس کرد. به اسم توی شناسنامه اش  

فکر کرد و پوزخندی روی لب هایش نشست. اسمی از آفتاب پرتویی هنوز در  

شناسنامه اش وجود نداشت... یک قرارداد سنگین ازدواج ما بین شان وجود  

داد خودنمایی کند و به نگار و دیگران این   داشت که به آفتاب پرتویی اجازه می

 فرصت را تا می توانند از او دوری کنند.  

تن خسته اش را به صندلی رساند و چشم هایش را بست. تنها راهی که به نظرش  

می رسید، تا مطابق میل نگار رفتار کند. حس عجیبی داشت... حس عجیبی که  

پیما پیاده شده بود، لمس کرده بود. و  آخرین بار وقتی به تنهایی در مالزی از هوا

حال... همان حس باز هم به سراغش آمده بود. حس می کرد تنهاست... همانند  

همان روزها تنهاست و هیچکس نمی تواند و نمی خواهد که کمکش کند. این حس  

 آزار دهنده حتی خواب را هم از چشمانش ربوده بود.  
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روی خود حس کند، اما تمام مدت چشم می توانست سنگینی نگاه نگار را به 

 هایش را بسته نگه داشت و اجازه داد نگار به خواب بودنش بیاندیشد.

حتی زمانی که نگار از پرستار خواست، ملحفه ای روی تنش بیاندازد هم تالشی  

 برای باز کردن چشمانش نکرد.  

ک همه چیز  احمد توکل زودتر از آنچه انتظارش را می کشید از راه رسید... تدار

را دیده بود. تن خسته اش را از روی صندلی خشک و بی روح بیمارستان کند و  

 به نگار که نزدیک می شد، گفت: میگم به پدر و مادرت اطالع بدن.

 ایران نیستن.     -

سرش را چرخانده و به چشم های نگار که قرمزی شان بیشتر از قبل شده بود،  

 خیره شد.  

ست جا به جا کرد: همه چیز برای انتقالشون آماده احمد توکل کیفش را در د

هست. کارای ترخیصم انجام شد... فقط ممکنه تو مسیر بیمارستان تا فرودگاه 

 کمی اذیت بشن. 

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد: باید می اومد اینجا. 

 متاسفانه بیمارستان موقعیت فرود نداره.  -

 جا بود پا شدی اومدی اینجا؟    دندان روی هم سایید و غرغر کرد: قحطی

دو پرستار برای کمک وارد اتاق شدند. عقب کشید و کنار احمد توکل ایستاد:  

 مطمئن شو هیچکس از اینجا بودن من با خبر نشه. 

احمد توکل، گوشی را از جیبش بیرون کشید و به سمتش گرفت: آقای رحمانی می  

 خوان قرارداد فعلی لغو بشه. 
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نیست... وکیلمون و بفرست سراغش و بگو برای لغو  پوزخندی زد: مشکلی 

قرارداد مشکلی نداریم فقط باید تمام نکات درج شده توی قرارداد برای لغوش  

 رعایت بشه.

احمد توکل به سمتش برگشت و پرسید: به نظرتون ایشون چنین ضرر هنگفتی و  

 پرداخت می کنن؟ 

.. اگه بخواد این ضرر و  دست هایش را در جیب شلوارش فرو برد: دو حالت داره. 

پرداخت کنه و قرارداد و لغو ما به یکباره پول نقد زیادی خواهیم داشت که می  

تونیم ازش تا دو سال آینده توی بازار کار استفاده کنیم و همینطور سرمایه مورد  

 نیازمون برای شرکت داروسازی تا پنج سال آینده تامین خواهد بود. 

 داخت بشه؟ و اگه نخوان این ضرر پر  -

به نگاری که روی ویلچر قرار گرفته بود، نگاهی انداخت و لبخندی روی لب  

هایش نشاند: این قرارداد به هر نحوی سود خودش و خواهد داشت... سود  

 قرارداد هم کمتر از میزان ضرری که دریافت می کنیم نیست.  

توکل پرسید:  احمد توکل سری تکان داد. قدمی به سمت در به راه افتاد که احمد 

 می خواین با خانم مهد چیکار کنین؟ 

 پلک زد. مژگانش را چندین و چند بار روی هم فشرد... 

*** 

لپ تاپ را برداشت و همانطور که پاهایش را دراز می کرد به سمت پایه ی میز،  

روی مبل سر خورد. چشم هایش سنگین شده و خواب کم کم به وجودش غلبه می  

نی اش گذاشت و حین فشردنش برای سردردی که کرد. دستش را روی پیشا

غریبانش را گرفته بود، نگاه دقیق ترش را به صفحه ی مانیتور دوخت تا بتواند  

آنچه در صفحه می بیند را دقیق تر بررسی کند. خستگی چشم هایش اما مانع از  

 آن می شود که درک درستی از تک تک اعداد آمده در صفحه داشته باشد.  
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کشید و نگاهش روی بسته ای که به عنوان وسایل شخصی نگار   سرش را عقب

تحویل گرفته بود ثابت ماند. انگشتان دو دستش را میان هم جا داد و خیره شد به  

بسته ی شیشه ای که محتوای درونش را به خوبی به نمایش گذاشته بود. با  

گرفت و  تحلیل تک تک اجزای بسته از همین فاصله ناگهان، تکیه اش را از مبل 

به جلو خم شد. مطمئنا اشتباه می کرد. دو گوشی موبایل در میان وسایل نگار  

وجود داشت. با توجه به بررسی های احمد توکل، هنگام تصادف نگار تنها بود...  

لپ تاپ را پس زد و آن را درست روی میز قرار داد. پاهایش را پایین کشید و  

هوش نیامده بود دوخت. دستش را مقابل  نگاه خیره اش را به نگاری که هنوز به 

لب هایش قرار داد و انگشتش را روی لب هایش کشید. دو گوشی... احساسش 

نهیب می زد سر جایش بماند و منتظر به هوش آمدن نگار باشد اما عقل... به  

سمت بسته کشیدش. دستش را درست روی گوشی های درون بسته قرار داد و با  

ا، از روشن بودن گوشی ها اطمینان حاصل کرد. گوشی  فشردن دکمه ی بغل آن ه

اول را به خوبی می شناخت... گوشی همیشه آشنای نگار که هیچ رمزی نداشت.  

اما قفل اثر انگشتی روی گوشی دوم، عجیب دهن کجی می کرد. گوشی را از  

بسته بیرون کشید و این بار درست روی صندلی کنار دست نگار جا گرفت.  

ن ضرر نداشت. به اندازه فشردن انگشت نگار روی دکمه ی گوشی  امتحانش چندا

می ارزید و تمام امیدش به باز نشدن قفل بود. اما همه چیز دست به دست هم داده 

بودند تا بعد از گذراندن دو روز سخت، امیدش به ناامیدی تبدیل شود. صفحه ی  

رفت و  گوشی باز شد و اولین صفحه ی روی آن با وجود اس ام اس های 

برگشتی... مقابل چشمانش ظاهر شد. جمله ی آخر با فونت درشت ارسال شده از  

گوشی به طرف مقابل، کوتاه و سنگین بود: بابا کمیل من و نمیخواد. اون حاال  

 دیگه زن گرفته! 

به سراغ پیام بعدی رفت. پیام بعدی از طرف مقابل ارسال شده بود: ما بهش  

 احتیاج داریم. 

ال رفت. پیام قبل از آن هم  یک جمله ی کوتاه بود: باید راضیش  گوشه ی لبش با

 کنی.  
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نفس عمیقی کشید. نگاهش را به آرامی باال کشید و به نگار بی هوش دوخت.  

ذهنش خالی شده بود از همه چیز. نمی توانست به هیچ چیز فکر کند. چند ثانیه  

می گذشت بیشتر   ای همانطور به نگار خیره ماند. حس درماندگی هر ثانیه که

وجودش را فرا می گرفت. آرام نمی گرفت و نمی دانست باید به کدام نقطه پناه 

ببرد. از جا برخاست... گوشی را در بسته گذاشت و به سمت پنجره ی اتاق قدم  

برداشت. دست هایش را در جیب شلوارش فرستاد و نگاهش را به دور دست ها 

راغ های رنگ داری که می درخشیدند.  دوخت... در تاریکی فضای مقابلش به چ

به نورهای رنگارنگی که شهر را زیباتر از همیشه به تصویر کشیده بود. به  

خیابان و چراغ هایی که کنار هم ردیف شده بودند، زل زد. درختانی که به قدرت  

چراغ های نورانی نور گرفته بودند... همه چیز زیبا به نظر می رسیدند. همه چیز  

نی بود به جز زندگی اش... به جز اتفاقاتی که هر روز می افتاد. نفس  دوست داشت

عمیقی کشید. اینجا بودنش... چنین تاوانی داشت؟ به کسی نمی شد اعتماد کرد...  

به هیچکس؟! چه کسی می توانست همراهش باشد وقتی هیچکس نمی توانست  

یبایی را فقط می  مورد اعتمادش قرار بگیرد. چه اهمیتی داشت وقتی این حجم از ز

 توانست به تنهایی تجربه کند.  

پاهایش را به حرکت در آورد. به مبلی که ساعتی پیش رویش جا گرفته بود  

نزدیک شد و گوشی اش را از روی عسلی برداشت. شماره ی احمد توکل را  

گرفت و از او خواست هر چه زودتر خود را به بیمارستان برساند. چند قدمی 

را برداشت... درست روی میز کنار لپ تاپش قرار داد و   عقب رفت و بسته

 نشست... خونسرد... آرام... حس می کرد دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. 

احمد توکل ساعتی بعد پیدایش شد... نگاه نگران او را که برای این ساعت از شب  

را که    فراخوانده شدن نگران بود، زیر چشمی رد کرد. دست پیش برده و بسته

بلند می کرد تا به سمت احمد توکل بگیرد، گفت: از تک تک جزئیات گوشیا برام  

یه نسخه تهیه کن و هر چیزی که تو وسایلش پیدا میشه رو برام بررسی کن و  

بیار... تا میتونی سریعتر این کار و انجام بده تا قبل از اینکه بتونه دنبال وسایلش  

 بگرده.
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 ی بسته دید و توپید: عجله کن وقت نداریم. نگاه کنجکاو او را به رو

احمد توکل با گفتن با اجازه بیرون رفت. از جا برخاست... به سمت کاناپه برگشت 

و میز عسلی مقابل آن را بلند کرد و کمی دورتر گذاشت. دستش را به زیر کاناپه  

اخت...  برد و آن را که می کشید تا به حالت تخت در آید، نگاه کوتاهی به نگار اند

لبخند تلخی روی لب هایش نشست... به سمتش قدم برداشت و این بار نه روی  

صندلی که درست لبه ی تخت نشست. دست جلو برد و موهایش را به آرامی به  

سمت عقب هل داد... دوستش نداشت... همه چیز مسخره بود؟ سرش را خم کرد.  

 اهمیتی نداشتم؟ درست کنار گوش نگار و زمزمه کرد: یعنی هیچوقت برات  

دست نگار را در دست گرفت... حین نوازش کردنش سر عقب برد و خیره در  

 چشمان بسته ی نگار ادامه داد: تا حاال شده آدما رو فقط برای خودت بخوای؟ 

 نگار حتی تکانی نخورد.  

لب هایش را به هم فشرد و گفت: از این به بعد می خوام همه چی رو فقط برای  

 بخوام نگار... نظرت چیه؟ خودم 

اهمیتی نداشت... حتی اگر نگار بیدار بود و می خواست چیزی بگوید هم اهمیتی  

نداشت. از کمد کنار تخت نگار ملحفه ای بیرون کشید و به راه افتاد. روی کاناپه  

دراز کشید و کوسن آن را که به عنوان بالشت زیر سرش جا می داد، خم شد و  

 ت و کنار دستش مشغول مطالعه شد.  لپ تاپ را هم برداش

احمد توکل با چشم های قرمز از خواب خوش بیرونش کشید. ملحفه ی روی تنش  

را عقب زد و خیره شد به احمد توکل که منتظر نگاهش می کرد. نیم خیز که می  

 شد پرسید: تموم شد؟ 

 بله.   -

خواب رفتن  برخاست. ملحفه را همان جا کنار لپ تاپی که صفحه ی سیاهش از به  

عمیقش نشانه داشت، رها کرد و تکانی به تنش داد. از کنار تخت نگار که می  
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گذشت، خم شد و با دقت زیر نظرش گرفت. نگاهی به ساعت مچی اش انداخت...  

منطق حکم می کرد تا به حال به هوش آمده باشد. مسیرش را که به سمت 

 د؟ سرویس کج می کرد، گفت: تا میام ببین دکترش کی میا

احمد توکل همزمان با ورودش بیرون رفت. آب را که مقابل آینه کوچک به  

صورتش می زد، مکثی کرد... با اطمینان از آنچه می خواست از این پس انجام  

بدهد، به سرعت مشغول شد... ساعتی بعد کنار احمد توکل روی نیمکت توی  

نشان ببخشد، نشست حیاط بیمارستان زیر آفتابی که سعی داشت اندکی گرما به جا

 و گفت: خب؟ 

:من تمام اطالعات روی گوشی ها رو منتقل کردم. فکر میکنم بهتر باشه  -

 خودتون یه نگاهی بهشون بندازین. 

 :جمع بندیش و بگو... -

احمد توکل شانه ای باال انداخت: قصد خانم مهد استفاده از شما برای سرمایه  

 گذاری روی شرکت و تجارت پدرشون بوده... 

شد و در کیفش را باز کرد و برگه هایی را به سمتش گرفت: تمام اطالعاتی که   خم

در مورد شرکت مهد تونستم پیدا کنم توی این زمان نشون میده شرکت مهد دو  

سال پیش طی یه سرمایه گذاری اشتباه و تله ای که از طرفین براش ایجاد میشه  

و به نظر مشکلی  دچار ورشکستگی نسبی میشه. در حال حاضر شرکت فعال 

وجود نداره اما همه چیز به قدرت وام های بهره داریه که جناب مهد برمی داره و  

 باعث میشه تقریبا نود و نه درصد سود شرکت به پرداخت این وام ها تعلق بگیره. 

برگه ها را ورق زد و با رسیدن به یکی از برگه ها، ناگهان مکثی کرد. نگاهش  

یام های یک طرفه که برای نگار ارسال شده بود. احمد  را به برگه ها دوخت و پ

توکل که شاهد توجهش به آن صفحه بود، زمزمه کرد: پیام ها درست قبل از  

آشنایی شما با خانم مهد شروع شده. البته من اطالعی از زمان دقیقش نداشتم اما  

مهد   با توجه به اطالعاتی که از پیام ها به دست آوردم اینطور که مشخصه خانم
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قبل از اینکه شما رو تو مهمونی ببینن می خواستن به دیدنتون بیان ولی بخاطر  

شرایط اون زمان نمی تونن وقت مالقاتی دریافت کنن تا وقتی که شما رو تو  

مهمونی میبینن.  همه چیز بعد از اون طبق خواسته پدرشون پیش می رفته تا  

مام پیام ها تا ازدواج شما یک طرفه  اینکه یه قراره مالقات میزارن و بعد از اون ت

 هست. 

ورق زد و روی یکی از پیام های دریافتی نگار توقف کرد: تو می خوای من و  

 نابود کنی؟ همه چیز و به این پسره فروختی؟

زبانش را بیرون آورده و چندین و چند باره روی لب پایینش کشید و سر چرخاند:  

طالع بده نگار تو شرایط خیلی بدیه و هر  با خانواده نگار تماس بگیر و بهشون ا 

 چه سریعتر خودشون و برسونن اینجا. 

ابروهای احمد توکل که چین افتاد، ادامه داد: همه چیز و به نحوی بچین که بتونم  

 با آقای مهد تنهایی صحبت کنم. 

در اوج نگرانی و دست پاچگی مهد بزرگ، پشت سرش ایستاده و لبخند می زند.  

ساعتش انداخت و هق هق های خانم مهد را تا توانست نادیده گرفت و  نگاهی به 

 باالخره برای ختم ماجرا به آرامی گفت: حالش خوبه و االنم فقط خوابیده. 

خانم مهد دستمالی را به گوشه ی چشم هایش نزدیک کرد: من باید از شما ممنون  

 ی سر بچه ام بیاد. باشم که خودتون و رسوندین وگرنه نمی دونم قرار بود چه بالی 

تلخ خندی روی لب هایش نشست. مادرانه های خانم مهد برای دخترش دوست  

داشتنی بود. چیزی که هرگز نداشت. قدمی به عقب برداشت و رو به مردی که  

 برای دومین بار مالقات می کرد، گفت: می تونیم با هم صحبت کنیم؟ 

به راه افتاد... نگاه کوتاهی  مهد بزرگ به سرعت از این پیشنهاد استقبال کرد و 

 به نگار انداخت و به احمد توکل اشاره زد به دنبالش راهی شود.  

 برای کنار نگار بودن ازت ممنونم.   -
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ابروهایش را باال کشید... مهد را به سمت در خروجی هدایت کرد و روی نیمکت 

 ظر بود.  کنار او نشست. احمد توکل با چند قدم فاصله از آن ها ایستاده و منت

 نگار بابت این لطفت همیشه مدیونت خواهد بود.    -

نچی کرده و به سمت احمد توکل برگشت. برگه هایی را که نشان از ورشکستگی 

شرکت مهد داشت را گرفت و تحویل جناب مهد داد. رنگ و رو و رخسار قدرتمند  

مدت که جناب مهد به سرعت از بین رفت... برگه ها را ورق زد و در تمام این 

خیره خیره مهد را برانداز می کرد شاهد این بود که بیش از آنکه حواسش به  

برگه ها باشد تالش برای آرامش خود می کند. اجازه داد مهد تا هر زمان که نیاز  

است به خود مسلط شود... دقایق در سکوت سپری شدند و جناب مهد سر  

 برداشت: خب؟ 

ز کرد تا کالمی به زبان بیاورد که مهد زودتر  گوشه ی لبش را باال کشید. دهان با

دست به کار شد: برای همینم از نگار خواستم بیاد سراغت... شرکت بازرگان و  

 به ارث برده بودی و می تونستی شرکت منم از این شرایط نجات بدی.  

از اینکه مهد اعتراف می کرد، خشمگین بود... نه دیگر چیزی برایش اهمیتی  

 وت منتظر ماند.  نداشت. بی تفا

قبول نمی کرد... همینطوریشم از اینکه مجبورش کرده بودم ایران بمونه    -

عصبانی بود و پیشنهادم در مورد تو بدتر عصبیش می کرد. به قول خودش تو  

لهش کرده بودی و با بی احترامی تو قرارتون مطمئنا هیچوقت نمیخواست بهت  

ی براش باهات قرار مالقات گرفتم و  نزدیک بشه. به هر دری زدم راضیش کنم حت

منتظر بودم به یه نحوی بفرستمش سراغت... یه روز اومد گفت تو رو دیده...  

توی یه مهمونی. گفت این کار و میکنه... یه کاری می کنه بهش نزدیک بشی و  

 باهاش ازدواج کنی ولی بعدش باید بهش اجازه بدم برای همیشه بره.  

فس عمیقی کشید: همه چیز خوب پیش می رفت به  سرش را پایین انداخت و ن 

گفته خودش... قرار بود بحث کمک و مطرح کنه که یه دفعه نظرش عوض شد.  
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نمی دونم چی شد و چطوری ولی ازم خواست برم سراغ پدرت... می گفت قراره  

با هم برین... با هم از همه چی بگذرین. می گفت نه تو چیزی میخوای نه اون  

م به حال خودتون...! بعد از اونم دیگه هیچوقت حاضر نشد بحث  فقط ولتون کنی

 ورشکستگی و باهات مطرح کنه... حتی بعد از ازدواجتم نتونستم ببینمش.  

 جناب مهد...    -

نگاه مرد تا چشم هایش باال آمد. نگاه کوتاهی به احمد توکل انداخت تا کمی دور  

 شرکتتون سرمایه گذاری میکنم... شود. با تانی زمزمه کرد: من روی 

 چشم های مهد رو به گرد شدن می رفت که ادامه داد: اما شرطی دارم... 

 مهد به سرعت سری تکان داد: چه شرطی؟ 

کمی به جلو خم شد و بازوهایش را روی ران پاهایش قرار داده و دست هایش را  

 در هم گره زد: نگار با من بمونه.  

*** 

در ورودی کشید. نگاه سنگین الهه را که برای   تن خسته اش را به سمت

پیشوازش آمده بود، کامال حس کرد و پاسخ سالمش را با تکان سر داد و از  

کنارش گذشت. با دیدن رامین و خانواده اش در صدر مجلس به اجبار مسیرش را  

از پله ها به آن سو منحرف کرده و در مقابل آن ها ایستاد. احوالپرسی کرد و  

ه عقب برداشت و دهان باز کرد برای عذرخواهی که دستی روی کمرش  قدمی ب

 نشست و صدایی از کنار گوشش زمزمه کرد: باالخره برگشتی؟ 

 سر چرخاند و خیره شد به چشم های تیز و لبخند روی لبهای آفتاب.

کامال شوکه شده بود. برای پنهان کردنش خم شد... آفتاب چشم گرد کرد. بدون  

صورتش که تغییر می کرد، در برابر لب هایش مکثی کرد و با  توجه به حاالت  

بستن چشم هایش فرصت حرکت را از او گرفت و کوتاه لب هایش را بوسه زد...  

تمام این مدت فرصتی بود تا بتواند خود را از شوک حضور آفتاب بیرون بکشد...  
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دی روی لب  اما جای تعلل بیشتر نبود و به اجبار که خود را عقب می کشید، لبخن

هایش نشاند و به سمت جمع برگشت. زهرا با اخم تماشایش می کرد. نیش رامین  

تا ته باز بود و جهانگیر خود را با شوهر زهره مشغول کرده بود... لب هایش را  

 تر کرد و گفت: با اجازتون من لباس عوض کنم دوش بگیرم میام.

 یا و رامین حرف بزنیم.  زهرا با هیجان گفت: زود بیا می خوایم در مورد کیم

ابروهایش را باال کشید و نگاه متعجبش را به رامین داد. نیش رامین بازتر شد.  

این دلیل می توانست حضور آفتاب در این جمع را هم توجیه کند. از شانه اش  

نگاهی به آفتاب انداخت که کت و شلوار برازنده ای به رنگ تیره و گلدار تن زده  

افتاد، صدای زهرا را شنید که از آفتاب می خواست به   بود. به راه که می

سراغش بیاید. به سرعت قدم هایش افزود تا قبل از حضور آفتاب در اتاقش وارد  

حمام شود. تقریبا کیفش را روی تخت پرت کرده و با لباس پا به حمام گذاشت...  

ید و  لباس هایش را که از تن می کند، صدای باز و بسته شدن در اتاق را شن

مکثی کرد. می توانست مطمئن باشد آفتاب تنها به دلیل درخواست زهرا به  

سراغش نیامده است. با کمترین سرعت ممکن لباس از تن کند و زیر دوش  

رفت... با کندترین حالتی که از خود سراغ داشت حمام کردنش را بعد از دو روز  

الشش برای زیر آب  لفت داد و تن کثیف آزار دهنده اش را شست. خستگی به ت

ماندن غلبه کرد و تن خسته اش را از زیر دوش بیرون کشید و تازه متوجه نبود  

حوله در  حمام شد. با حرص دست های خیسش را روی پهلوهایش کوبید و  

متفکر وسط حمام ایستاد. مطمئنا نمی توانست با این حالت پا در اتاق بگذارد...  

فتاب شد که روی تخت نشسته و غرق در تبلت  در نیمه را که باز می کرد متوجه آ

 توی دستش بود. کمی به جلو خم شد و گفت: حوله رو از تو کمدم لطف میکنی؟ 

سر آفتاب باال آمده و نگاهش کرد... با اکراه برخاست و حوله به دست که به در 

 حمام نزدیک می شد، پرسید: خوش گذشت؟

 وش گذشتن داره؟دستش را به سمت حوله دراز کرد: دوش گرفتن خ 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

６７２ 

آفتاب حوله را به سمت خودش کشید و خیره تماشایش کرد. زل زد در چشمان  

 آفتاب و حوله را محکم تر بین انگشتانش فشرد: هوس آب تنی کردی؟ 

 حتی تکانی نخورد. 

همانند آفتاب اما محکم تر حوله را کشید و همراهش آفتاب تکان اندکی خورد.  

 دم نمیاد دوباره دوش بگیرم. نیشخندی روی لب هایش نشاند: ب

آفتاب این بار به اختیار خود قدمی جلو آمد و درست در فاصله ی در باز حمام  

خود را جا داد: فکر بدی نیست... اتفاقا امروز که پروازم نشست وقت نشد برم  

 خونه دوش بگیرم. 

به مردمک چشم هایش خیره شد. ثابت و دقیق بودند و هیچ واهمه ای از این  

کردن نداشتند. نمی توانست در این لحظه نشان دهد که هیچ عالقه ای برای   دوری

لمس شدن ندارد و تنها خواب را وجودش طلب می کند. دستش را از روی  

دستگیره برداشت و اجازه داد در کمی باز شود. حاال که آفتاب قصد کوتاه آمدن  

فتاب کامال به نداشت پس به جنگ با او تن می داد. با باز شدن در، نگاه آ

صورتش دوخته شد... به عمد از پشت در بیرون آمد و برهنه رخ به رخ آفتاب  

ایستاد... آفتاب پرتویی کمتر از یک قدم دورتر بود. یک قدم کمتر و حوله ی توی  

دست هایشان مابینشان قرار داشت. آفتاب حوله ی توی دستشان را باالتر آورد:  

 رم از حوله دیگرون استفاده کنم. حوله اضافی نداری؟ من عادت ندا

سعی داشت در خیرگی چشمان آفتاب، اعتماد به نفسش را حفظ کند. در دل آرزو  

می کرد کسی صدایشان بزند. کسی به سراغشان بیاید. اما این وضعیت پایان  

یابد... تکانی به خودش داد. حوله را در دست های آفتاب رها کرده و خم شد.  

را حس می کرد و سرمای اندکی که به جانش می   تقریبا خشک شدن بدنش

نشست. دستش را کنار سر آفتاب به سرامیک های ردیف شده دیوار تکیه زد: من  

که دیگرون نیستم... وقتی االن اینجا باهمیم یعنی می تونیم از یه حوله هم استفاده  

 کنیم. 
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رار داد و  دست آفتاب باال آمد... حوله را درست روی کنسول کوچک کنار دستش ق

با تغییر مسیر سریعی برگشت... سرمای پوستش را درست روی سینه اش...  

درست نقطه ای که قلبش می نواخت حس کرد و به سختی آب دهانش را فرو داد.  

 آفتاب پرتویی قصد کوتاه آمدن نداشت.  

لحظه ای چشم هایش را بست و این بار سرش را بیشتر خم کرد. به دست آفتاب  

کرده و سینه اش را جلوتر برد و تن خیسش را مماس با تن آفتاب   فشاری وارد

که قرار می داد، لب هایش را برای بوسه زدن به لب های او نزدیک کرد. همان  

جا از حرکت ایستاد. خستگی در تک تک استخوان هایش حس می شد. ترجیح می  

و در  داد این بوسه را درست روی تخت تجربه کند. حتی جانی برای بوسیدن 

آغوش کشیدن هم در جانش باقی نمانده بود.  چشم های آفتاب را زیر نظر  

گرفت... مژگان مرتب شده ی چشمانش را هم با هم مقایسه کرد و فکر  

شمردنشان را بی حوصله از سر گذراند. مردمک چشمان آفتاب پایین رفتند.  

ه کرد:  سنگینی تنش را که کمی از بازوی خسته اش می کند، به آرامی زمزم

 دوست ندارم دست خورده های دیگرون و استفاده کنم...  

سرش را کمی به راست متمایل کرد. درست کنار گوشش آورد و لب هایش را که  

به ته ریش روی صورتش می سایید، زمزمه کرد: چیزای آک و دست نخورده رو  

 ترجیح میدم. میدونی که؟

د و مقابل آفتاب ایستاد و جدی  نیشخندی زد و سر برگرداند. تن خود را عقب کشی

 گفت: همیشه یه بار اولی هست.

لبخند آفتاب این بار مثل زهرخندی به صورتش دوخت: من دوست ندارم به تفاله  

 دیگرون دست بزنم عزیزم...  

انگشت اشاره اش را روی سینه برهنه اش کشید و ادامه داد: دوست دارم هر  

 ... فقط ما... چیزی که متعلق به منه فقط مال من باشه

 صدای باز شدن در اتاق و زهرا در گوششان پیچید: کمیل؟ تموم نشد کارت؟ 
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نگاه هر دو این بار به سمت در حمام رفت. آفتاب حوله را که به دستش میداد  

 گفت: تو برو بیرون...

حوله را چنگ زد و حین تن کردنش بیرون رفت. زهرا با دیدنش غرغر کرد: گفتم  

که کیمیا رضایت داده ببین می تونی با این وقت تلف کنی   زود باش... حاال 

 پشیمونش کنی. بجنب دیگه. زنت کو پس؟ 

مطمئنا تمایلی نداشت به زهرا که هنوز آفتاب را با صفت وابسته بودنش نام می  

برد، بگوید آفتاب کجاست. شانه ای باال کشید و مقابل کمد لباس هایش ایستاد:  

 االن برمی گرده شما برو منم میام.  

 زود باشین کلی کار دارم.    -

یرون آمد. سرش را  به محض بیرون رفتن زهرا و بسته شدن در اتاق، آفتاب ب

بیشتر در کمد لباسهایش فرو برد و گفت: می تونیم بعد تموم شدن مهمونی دوش  

 بگیریم.  

آفتاب روی تخت نشست و تبلت را که به دست می گرفت، پا روی پای دیگرش  

 انداخت: حتما چرا که نه! 

کاری را  دندان هایش را روی لب پایینش می فشارد. در اینکه آفتاب پرتویی چنین 

می کند شک ندارد. حال دیگر مطمئن است چنین تهدید هایی هرگز او را نمی  

ترساند. چرخی میزند و شلوار زرشکی رنگ را همراه تیشرت راحتی سفید رنگ  

 با لباس های آفتاب ست کرده و به سمتش می چرخد: نظرت چیه؟

 نگاه آفتاب تا صورتش بااال می آید: هر جور راحتی عزیزم. 

 را تا ته باز می کند: راحتی تو برای من ارجحیت بیشتری داره. نیشش 

پوزخندی که روی لبهای آفتاب می نشیند، باعث می شود رو بگیرد. فکر می کند  

برای پوشیدن لباس به حمام برود و بعد همان جا می ایستد. دقایقی پیش بدون  

ای لباس پوشیدن هیچ لباسی سینه به سینه آفتاب ایستاده و حال رفتن به حمام بر
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مضحک ترین کار ممکن به نظر می رسد. مشغول شد... تمام مدت زیر چشمی  

آفتاب را می پایید تا واکنشش را در مقابل این کار ببیند و حس این را داشت که  

شنل جادویی به سر انداخته و نامرئی شده است که آفتاب پرتویی کوچکترین  

 واکنشی به این کارش نشان نداد.  

 و آماده، در اتاق را باز کرد و در همان حال گفت: نمیای؟ حاضر  

این بار به جمع دقایقی پیش کیمیا هم اضافه شده بود، لبخندی روی لب نشاند و  

چشم دوخت به کیمیا... اخم های در هم رفته و لب های آویزانش اما... مخالف  

 خوشحالی که در حال حاضر باید می داشت، بود.  

 ش نزدیک شد: کیمیا از ازدواج با رامین خوشحال نیست؟ سری به سمت شانه ا 

 چینی به پیشانی اش افتاد و متفکر گفت: اونا عاشق همن... 

 کامال مشخصه.   -

کالمش مثل هشداری بود که در گوشش نواخته می شد. به رفتار کیمیا دقیق شد.  

 لبخند ماسیده ی روی لب های رامین...! 

ش برگشت، با حرکت چشم و ابرو سعی کرد  به محض اینکه نگاه رامین به سمت

از او مشکل را جویا شود اما رامین چشم گرفته و سر به زیر انداخت. بحث ها را  

بزرگترها جمع و جور کردند. طبق قول و قرارها رامین هم باید دل از عالفی  

هایش کنده و به شرکت ملحق می شد. با خستگی پیشانی اش را فشرد و خمیازه  

 ای کشید.  

 انگار این چند روزه بهت بدگذشته.   -

 همینطوره. شرایط محیا نبود بتونم بخوابم.   -

 در پاسخ به نیم لبخند آفتاب پرسید: کجا بودی؟

 جاهای خوب خوب... یه جا خیلی بهتر از اونجایی که تو بودی.     -
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 می دونی کجا بودم؟   -

و لبخندی به    آفتاب به جلو خم شد. دستش را حائلی روی دسته ی مبل کرده

رویش زد. سرش را به عالمت مثبت تکان داده و کمی خم شد تا صدای ضعیفش  

به گوش آفتاب که فاصله شان را بیشتر کرده بود برسد: دوست داری این دفعه تو  

 رو هم ببرم؟ 

سکوت آفتاب و باالتر رفتن صدای جهانگیر مانع از ادامه بحث شان شد. بعد از  

ه عزم رفتن کرد مخالفتی نکرد. جهانگیر اما قرار نبود  رفتن مهمان ها، آفتاب ک

به این سادگی از این موضوع بگذرد. اشاره ای زد تا آفتاب را برساند. همانطور  

که تنش را بیشتر به مبل می فشرد، نگاهی به آفتاب پرتویی انداخت و گفت: خلیل  

 می تونه برسونتت. 

 می تونه... تو این کار و بکن.  جهانگیر اما با صدایی رسا و جدی گفت: خلیل ن

نگاه خشمگینش را به جهانگیر دوخت. عصبانی بود... خشمگین بود و دوست  

داشت برای همیشه از امر و نهی های او فرار کند. به اجبار و زیر نگاه سنگین  

بقیه تنش را از مبل کند و به سمت پله ها راه افتاد. لباس پوشید... و به راه افتاد.  

یرون زدنش و کیمیایی که از پله ها باال می آمد هم همانا. مکثی کرد و  از اتاق ب

 خیره به کیمیا پرسید: خوبی؟ 

 پوزخندش واضح و صدا دار بود. 

 ناراحتی؟ نباید االن خوشحال باشی و بخندی؟ داری با رامین ازدواج میکنی.   -

تی  تو خوشحالی... همون چیزی شد که می خواستی مگه نه؟ بقیه چه اهمی  -

 دارن؟!

دور شده و تنهایش گذاشت. درست در همان نقطه. حس می کرد پاهایش به زمین  

 چسبیده و توان حرکت ندارد. نمی توانست آنچه شنیده بود را هضم کند. 
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سوئیچ را گرفت و پشت فرمان نشست. آفتاب پرتویی کنارش جا گرفت و تا مسیر  

سکوت کرد و اجازه داد چندین و چند باره این جمله را در ذهنش تکرار کند...  

نفهمید چطور در برابر برج آشنای منزل آفتاب توقف کرد، اما در تمام مدتی که او  

ه خیابان و داشبورد ماشین بود و  کلمه ی خداحافظی را به زبان می آورد خیره ب

گیج که دستی روی بازویش نشست. سر چرخاند و این بار تازه متوجه آفتاب شد  

 که هنوز در ماشین و کنارش جای دارد.  

 می خوای بیای تو؟   -

فکر کرد... برگشتن این مسیر. رفتن دوباره به خانه و مرور کردن بارها و  

 آورده، چه انرژی خواهد گرفت.  بارهای جمله ای که کیمیا به زبان 

 مثل پسربچه ها، التماسانه، عاجزانه پرسید: بیام؟ 

این بار آفتاب پرتویی خندید. نه بلند... نه با تمسخر... آرام و مادرانه و دست به  

دستگیره ماشین برد و حین پیاده شدن گفت: سوئیچ و بده نگهبان می بره  

 پارکینگ. 

گفته بود را گوش داد و برای دومین بار پا به پنت  دنبالش راه افتاد. تمام آنچه 

هاوس رویایی آفتاب پرتویی گذاشت. تن و بدن خسته اش را کشید به سمت اولین  

کاناپه جلوی آشپزخانه ی گرد و روی آن که می نشست، پالتو را از تنش بیرون  

دش  کشید... نگاهی به اطراف انداخت و نبودن آفتاب پرتویی این جرات را به وجو

تزریق کرد تا بتواند تن خسته اش را به روی کاناپه رها کند. پاهایش را در  

 آغوش کشیده و اجازه داد چشم هایش روی حجم سنگین دنیا بسته شود.  

آشفتگی خواب هایش درمانده اش کرده بود اما بوی خوش و شیرینی که به  

به پنجره ی   مشامش می رسید، خواب را از چشم هایش دور کرد. چشم باز کرد و 

بزرگ قدی و نوری که از آن به درون خانه هجوم می آورد خیره شد. همین  

بود... این آشنایی... را قبال هم تجربه کرده بود. سرش را کمی چرخاند و آفتاب را  

که در آشپزخانه می چرخید تماشا کرد. حس می کرد انرژی به تمام وجودش  
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ویی را که روی تنش افتاده عقب زده هجوم آورده و دستور برخاستن می دهد. پت

 و نیم خیز شد.  

 نگاه آفتاب حتی باال نیامد: اهل صبحونه هستی؟

 نه خیلی... بستگی به موقعیتش داره.   -

 این بار نگاهش کرد و لبخند زد. 

خود را با تاخیر پشت پیشخوان رساند و دستش را که به سمت یکی از شیرینی  

 اری صبح زود بیدار بشی؟ های داغ می برد، پرسید: عادت د

 نه.    -

 متعجب نگاهش کرد. 

 نخوابیدم.    -

 می ترسیدی نصفه شبی راه بیفتم بیام سراغت؟  -

آفتاب سوسیس های سرخ شده را روی میز گذاشت و چرخید، چند برگه را از  

پیشخوان روبرو برداشت و مقابلش که قرار می داد گفت: می خوایم محصوالت  

ه عربا... خوشبختانه برای چنین چیزایی سر و دست  ارغوان و بفروشیم ب 

میکشنن و از خداشونه یه همچین محصول بهداشتی بدی دستشون... هفته آینده  

یه سفر کوتاه به بیروت و کویت دارم. اگه بخوای می تونی باشی و محصولت و  

 معرفی کنی. 

 برگه ها را پیش کشید: تو می خوای بهم کمک کنی؟ 

 نبوده؟مگه هدفت همین   -

 کیه که بدش بیاد؟   -

 فکرات و بکن اوکی بود خبرش و بده. امروز نیستم برگشتم حرف میزنیم.    -
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 سر برداشته و خیره به چشمان آفتاب پرسید: کجا؟ 

آفتاب دست هایش را روی پیشخوان گذاشته و به سمتش خم شد: من از تو می  

 پرسم کجا؟ 

همینطور... لب هایش را به هم فشرده و خیره خیره آفتاب را تماشا می کند. او هم  

شانه ای باال می اندازد. سکوتی چند دقیقه ای در بین شان حاکم می شود و  

فرصتی می دهد تا برگه ها را ورق بزند و از کامل بودن تحقیقات آفتاب متحیر!  

 به آخرین برگه می رسد و می پرسد: مطمئنی از این سود؟ 

ه بحث قبل را نگرفته و پاسخ می دهد: اگه آفتاب هم گویا راضی ست که ادام

میخوای محصوالت بهداشتی رو بفروشی تو ایران شانس زیادی نداری... به  

جاش بهتره بری سراغ بیرون از کشور. می تونی در آمدش و خیلی فراتر از  

چیزی که میخوای تصور کنی. تو شرکت های عربی و اروپایی برای زعفران  

. کافیه اسم و رسم ارغوان و خیلی بزرگتر از چیزی  ایران سر و دست می شکنن

 که هست بکنی تا بتونی بازار و انحصاریش کنی. 

 باید بررسیش کنم.   -

آفتاب با بیخیالی برش کیکی را در دهان گذاشت و گفت: هر کاری میخوای بکن...  

 تا هفته آینده خبرش و بهم بده که مشتریا رو از دست ندیم.  

بیشتر سر خم کرد. اما تمام توجهش معطوف آفتابی بود که    برگه ها را بهانه و

حین غذا خوردن سر در گوشی اش فرو برده و به سرعت چیزی را ورق می زد.  

از جا برخاست... نگاهی به خانه انداخت و زیبایی که حتی در روز چندین برابر از  

مرکزیت شب های آشنا شده بود. نفس عمیقی کشید... به نظر می رسید درست در 

پنت هاوس بزرگ آفتاب پرتویی ایستاده است. عجیب این بود که عجله ای در  

خود برای رفتن حس نمی کرد... سرش را کمی به سمت آفتاب چرخاند و گفت:  

 پروژه رنگ و کی میخواین شروع کنین؟ 
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دو هفته ای هست شروع شده. بار هم در حال ترخیصه... باید منتظر پخش و    -

 باشیم.    به سود رسانیش

 که اینطور.   -

چند قدم به بزرگترین پنجره قدی روبرویش نزدیک شد و به تهران زیر پایش زل  

زد. باورش سخت بود که تهران می توانست زیر پایش باشد... گویا همه چیز  

خیلی کوچکتر و پایین تر بودند و او کافی بود خم شود... دست دراز کرده و آدم  

 کوکی به دست بگیرد و در جای دیگر قرار دهد. ها را همچون عروسک 

کت و شلوار برات سفارش دادم... تو اتاقه. می تونی دوش بگیری و لباس    -

عوض کنی... نمی دونم باب سلیقه ات باشه یا نه ولی رنگش و از عمده لباسهایی 

 که می پوشی استفاده کردم.  

 چی؟  این بار تکیه به پنجره قدی به سوی آفتاب برگشت: تو 

آفتاب فنجانی که به صورتش نزدیک کرده بود را کمی پایین کشید و از باالی آن  

 پرسید: من؟ 

 برنامه ات چیه؟   -

 می خوام برم جمعه بازار...   -

به گوش هایش اطمینان نداشت. آنچه شنیده بود را درک نمی کرد... جمعه بازار؟  

 اونجا کجاست؟مگر چنین بازاری هم وجود داشت؟ ساده وارانه پرسید:  

 آفتاب با هیجان به جای جوابش پرسید: تا حاال نرفتی؟ 

 پاسخش منفی بود و آفتاب خندید: اگه وقت داشتی می بردمت جای باحالیه. 

 قدمی به جلو برداشت: منم میام. 

لبخند پر از حرف آفتاب را رها کرده و می چرخد. یک قدم برنداشته می ایستد و  

نت هاوس بزرگ را نمی شناسد. نگاهی به آفتاب می  فکر می کند هیچ کجای این پ
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اندازد و او نگفته منظورش را درک می کند که اشاره ای به ته سالن می زند و  

اجازه می دهد به راه بیفتد. تخت سفید شیشه ای مقابلش که با کف اتاق یک دست 

ساخته شده مجذوبش می کند. به نورهای رنگی روشن زیر تخت خیره شد و  

زد. گویا برای او هر چیزی ممکن می شد حتی چیزهایی که در هیچ کجا   لبخند

 نمی شد دید و به آن فکر کرد.  

 کت و شلوارت تو کمد سمت راستیه... حوله و وسایلم تو حموم هست.  -

به معنای تشکر تنها به آفتابی که در چهارچوب در ایستاده بود، لبخند کمرنگی  

ت. به تصویر بزرگ روی دیوار و آفتاب پرتویی  زد و او دور شده و تنهایش گذاش

و موهای پریشان ریخته روی سرش زل زد... در ذهنش به دنبال این بود که  

آفتاب پرتویی می تواند چنین تصویری هم داشته باشد؟ عجیب این بود که موهای  

پریشان، چشم های خشمگین توی تصویر حس خوبی را در وجودش زنده می  

به آن نداشت. به سرعت از مابقی اتاق آفتاب پرتویی گذشته و  کرد که عالقه ای 

 خود را به دوش آب رساند.  

کت و شلوار تاکیدی آفتاب پرتویی ما بین لباس های مجلسی آویزان در اتاق  

انتظارش را می کشید. رنگ خاکستری و ساده آن با پیراهن مردانه سفید و  

تنش نشست. از کنار اتومبیل   خاکستری خال داری ست شده بود که عجیب هم به

پارک شده اش در پارکینگ گذشتند و در میان ردیف ماشین ها، این بار سوار  

سوناتای سیاه رنگی شدند. آفتاب پرتویی مسیر خارج شهر را در پیش گرفته بود.  

 خیره به جاده پرسید: چی می فروشن تو این جمعه بازاری که میگی؟

 همه چی!   -

 همه چی؟   -

ا نیشخند نگاهش کرد: میشه گفت از شیر گاو تا سر آدم همه چی پیدا  آفتاب ب

 میشه.

 مطمئنا شوخی می کرد.  
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بازارچه ای از دست فروشان که در نقطه ای پرت در کنار هم بساط پهن کرده 

بودند، خیلی زود در مسیر دیدشان قرار گرفت. آفتاب جلوتر راه افتاده و با هیجان  

دم هایش افزوده و با نگاهی به بساط پارچه های  پیش می رفت... به سرعت ق

 قرار گرفته کنار هم پرسید: اینجا دقیقا چیکار می کنیم؟ 

 داریم وضعیت بازار و می سنجیم.   -

 شوخی می کنی؟ اینجا؟   -

آفتاب به جای پاسخ، خم شد و از مرد قیمت نوعی پارچه را پرسید. با شنیدن  

کاوتر به آفتاب و سواالتش دقیق شد. مرد  قیمت ابروهایش را باال فرستاد و کنج

هم با هیجان چندین نوع از پارچه های دیگر را مقابل آفتاب چید و قیمت هرکدام  

را گفت و ناگهان از زیر پارچه ها پارچه ای مشابه کت و شلوار خریداری شده  

اش را بیرون آورد و گفت: بیا آبجی... ببین از همین کت و شلواری شوهرته...  

بیست تومن فقط... جنسش ترکه ها. ترک اصل! هیچ جا نمیتونی این قیمت   متری

 بخریش! 

 سرش را به سر آفتاب نزدیک کرده و پرسید: راس میگه؟ 

آفتاب تنها خندید و سر تکان داد. یکی از پارچه ها را انتخاب کرده و رو به مرد  

 گفت: از این چند متر میتونی بهم بدی؟ 

 ت: چقدر تو میخوای آبجی؟ مرد نگاهی به پارچه انداخ

 بیست... سی!   -

 چه خبره آبجی؟ اینقدرش و ندارم وهللا... بخوای ولی میارم برات.    -

آفتاب همانند یک خریدار واقعی گفت: اره میخوام. بیشترم شد میخوام. از همین  

 جنسش... کی میتونی بیاری برام؟ 

نمیشه... می سپرم برات  مرد هیجان زده ادامه داد: راستیتش آبجی این هفته که 

 پیدا میکنن می فرستن. ولی زمان می بره.
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 تهش چقدر؟   -

 شماره بده آبجی زنگ میزنمت.   -

آفتاب با کمال میل شماره را رد و بدل کرده و خاطر جمع از خریدش، به راه افتاد.  

دست هایش را در جیب شلوارش فرستاد و کنارش که قدم برمی داشت گفت: این  

 رو میخوای چیکار؟ همه پارچه 

 انبار می کنم.     -

 در مورد اون پارچه کت و شلواری...   -

مردی که ردیفی از قابلمه ها را روی بساطش پهن کرده بود و چند نفر هم دورش  

 را گرفته بودند با صدای بلندی گفت: اصل فرانسه ست این ست خواهر من. 

ش ایستاد... خیره به مرد  از حرکت ایستاد و به بساط مرد خیره شد. آفتاب کنار

 پرسید: واقعا فرانسه ست؟

 تو چی فکر میکنی؟   -

در حال حاضر وضعیت صادرات و واردات چندان خوب نیست... با چنین    -

 شرایطی قابلمه اصل فرانسه با قیمت پایین تو این بازار؟! 

 درسته! این جنسا فقط یه نوع تقلبی از مشابه اصلشه!  -

 انداخت: برای چی اومدیم اینجا؟ نگاهی به اطراف 

اینجا دقیقا نقطه ایه که می تونی بفهمی بازار عمده وسایلی که در حال حاضر     -

نیاز داره چین. یه سری چیزا رو فقط می تونی به افراد مرفه جامعه بفروشی ولی  

هیچوقت نباید فراموش کرد که بازار اصلی جامعه به خصوص توی ایران دست 

پایینه و باید دید چیزی که اونا می خوان چیه. اگه میخوای  قشر متوسط به 

ثروتمند بشی می تونی از این قسمت جامعه رو برگردونی و ثروتی رو بدست  

بیاری که میشه از ثروتمندان جمع کرد اما اگه میخوای مالک دنیا بشی و حتی  
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از یه  میزان ثروتت و خودتم نتونی حساب کنی باید قبل از ثروتمندا این قسمت 

 جامعه رو ببینی. 

به جای اینکه یه جنس بنجل با کیفیت پایین ارائه بشه برای این افراد یه جنس    -

با کیفیت خوب با قیمت اصلیش می سازیم... و سعی کنیم جا بندازیم که همه جنس  

 خوب بخرن. 

آفتاب لبخندی زد: ایده ی خیلی خوبیه اما باید بگم هرگز ممکن نمیشه. توی این  

ع هیچوقت نمی تونی کاری کنی یه جنس خوب و با کیفیت با قیمت باال  جوام

بخرن. این افراد ترجیح میدن یه جنس بنجل و بی کیفیت بخرن ولی به قیمت 

ارزون و چند وقت بعد دوباره شاید برای مشابه همون جنس پول خرج کنن چون  

 قبلی از دست رفته اما بازم به همون رضایت میدن.

 ی داره اینطوری؟ اصال چرا باید این کار و بکنن. چه فایده ا    -

مستقیم پیش رفت و صدای آفتاب را از پشت سرش شنید: شاید به این خاطر که  

 کنار هم جمع کردن یه چنین مبلغی برای این افراد کار سخت و دشواریه. 

از حرکت ایستاد. به عقب برگشت و به آفتابی که دو قدمی دور افتاده بود خیره  

 فس عمیقی کشید: به نظرت ممکنه یه روز این فاصله از بین بره؟ شد. ن

با تکان خوردن سر آفتاب به طرفین ناامیدانه چشمانش را روی هم فشرد و به  

 راه افتاد. عالقه ای به جنس های بنجل اطرافش هم نداشت.  

هیچوقت قرار نیست فاصله ی این دو جامعه از بین بره چون همه چیز با همین    -

 وت معنی پیدا می کنه.تفا

 چون یه سری ثروتمند به دنیا میان و یه سری فقیر.    -

آفتاب در مقابل کودکی که با وضعیت آشفته ای به طرفشان می دوید، خم شد.  

دستی به سر کودک کشیده و موهای آشفته اش را کمی مرتب کرد: یه جمله  
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نیست اما اینکه  معروفی هست که میگه اینکه فقیر به دنیای بیای دست خودت  

 فقیر از دنیا بری دست خودته. 

وقتی نمیشه تالشی کرد چطور می تونه این جمله معنا داشته باشه؟! جفتمون    -

 می دونیم پول در آوردن چقدر سخته. 

همینطوره منم در مورد راحتیش حرف نزدم در مورد این حرف میزنم که نصف    -

دن نمی کنن و توقع دارن پول  آدمای روی زمین هیچ تالشی برای پول در آور

 مفت به دستشون برسه.

چینی به پیشانی اش انداخت. آفتاب برخاست و این بار رخ به رخش ایستاد: یه  

 نگاهی به اطرافت بنداز... به نظرت این آدما روزی چند ساعت کار می کنن؟ 

شانه ای باال انداخت و با نگاهی به اطرافش گفت: هرچقدر که بتونن خرج  

 شون و در بیارن.زندگی

 خب االن ازت می پرسم چند سالته؟    -

 سی و چهار!   -

 از چند سالگی کار میکنی؟!   -

 لبخندی روی لب نشاند: داری سوال جواب میکنی؟

 آفتاب هم لبخند نشاند روی لبهایش و گفت: حاال بگو! 

 نوزده! بیست!  -

چرخاندش. پشت سرش آفتاب دست روی شانه اش گذاشت و به سمت عقب 

ایستاده و کنار گوشش گفت: اون و ببین... همونی که کاپشن قهوه ای تنشه! از  

وقتی وارد بازار شدیم دنبالمون راه افتاده... تقریبا از اون موقع تا حاال دو تا  

 سیگار کشیده. اونی که دستشه سومیه که هنوز روشنش نکرده.

 ان دوخت. نگاه دقیقش را به سیگار توی دست پسر جو
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 پسر جوان با بیخیالی تابی به تنش داده و دخترهای اطرافش را از نظر گذراند.  

 میخوای ازش در مورد زندگیش یکم سوال بپرسیم؟   -

 به سمت آفتاب برگشت: دیوونه شدی؟ 

آفتاب گوشی را از جیبش بیرون کشیده و شماره گرفت. چند لحظه بعد در گوشی  

 و برام در بیارین و عصر دستم باشه.  گفت: می خوام تموم اطالعاتش  

چند ثانیه بعد، مرد جوان خوش پوشی به پسرک کاپشن پوش نزدیک شد. آفتاب  

حین راه افتادن گفت: نصف این آدما حتی به اندازه یک سوم زندگی من و تو هم  

کار نمی کنن. نمیگم من و تو حق داریم این همه پول داشته باشیم اما میگم نصف  

وشی های زندگی رو ترجیح میدن و بدبختی هاشون و بهونه تا از زیر  این آدما خ 

 تالش کردن برای رسیدن به هدفاشون، فرار کنن.  

 و یه سری هم این وسط هستن که با کار اشتباه به پول کالن میرسن.  -

اونا هم برای هدفاشون تالش میکنن... فقط هدفاشونه که اشتباهه! االن از دید     -

یه آدم بی عار و بی دردی که هیچ تالشی برای به دست آوردن هیچ  این آدما تو 

چیزی نکردی. به نظر اونا تو توی یه خانواده با اصل و نسب و پولدار متولد  

 شدی که هیچوقت چیزی کم نداشتی تا بتونی معنای درد و درک کنی.  

 سعی داشت جمالت آفتاب را در ذهن تحلیل کند. 

یتی بپرسم... آخرین باری که سر آسوده روی بالشت  اما میخوام ازت یه واقع   -

 گذاشتی و تونستی با آرامش بخوابی کی بوده؟

پاسخ به این سوال سخت است. آفتاب سکوت کرده و به راه می افتد. تا پایان  

گشت و گذارشان در میان دست فروشان هم کلمه ای به زبان نمی آورد. در مقابل  

ره اش را می دوزد به سبزیجات. دست به سینه  میوه فروشان می ایستد. نگاه خی

شده و به محض ایستادن آفتاب کنار دستش می گوید: اینجا حتی قیمت خوراکی  

 ها هم ارزونتره. 
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 چون اینجا نود درصد خود تولید کننده ها فروشنده ان.     -

 و همیشه این وسط دالال درآمد خوبی کاسب میشن.  -

می تونیم بگیم توی دنیا یکی از پردرآمدترین  صدای خنده اش کمی باال می رود: 

 کارها و کم زحمت تریناش داللیه. 

 با یه ریسک باال که ممکنه هر آن همه چیزت و از دست بدی.   -

میشه گفت اینطوریه ولی معموال چنین آدمایی وقتی یکم به رده های باالتر    -

 میرسن خوب بلدن بازار و کنترل کنن.  

بازویش حلقه زد و خود را که نزدیک تر می کرد، پرسید:   آفتاب دستش را به دور

 تا حاال برای خونه ات خرید کردی؟ 

نگاهی به پسران جوانی که چشم به آفتاب دوخته بودند، انداخت و لبخندی زد:  

 فراموش کردی من سالها تنها زندگی کردم؟ 

دم. چند سال  خنده آفتاب این بار بلند بود: اوه درسته! این یکی و فراموش کرده بو

 تنها زندگی کردی؟ 

 در مورد من چی میدونی؟   -

 با بیخیالی پاسخ شنید: تنها پسر خاندان بازرگان.

 چشم هایش را باریک کرده و لبخند زد: کافیه همین؟ 

 برای من کافیه تا باهات ازدواج کنم.   -

مشخص ابروهایش را باال کشیده و به راه افتاد. آفتاب هم همراهش کشیده شد و 

بود برای رهایی از نگاه جوان های حاضر در بازارچه می خواست از این ترفند  

استفاده کند. دستش را روی دست آفتاب که بازویش را در آغوش کشیده بود  

 گذاشت و گفت: نگاهشون اذیتت می کنه؟ 
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 میشه گفت حس یه کاال بودن و به آدم میده.  -

شون نگاهت کنن. می تونه مثل این  چه اهمیتی داره؟ می تونن تا آخر عمر    -

باشه که تو یه عروسک دست نیافتنی پشت ویترین مغازه ای هستی که برای  

 رفتن به مدرسه هر روز مجبوری از جلوی ویترینش رد بشی. 

 حس این تماشا شدن آزار دهنده ست.   -

نچی کرد: این نباید آزاردهنده باشه. باید این تکرار مکرر خیرگی به عروسک  

نیافتنی برای اون آدما آزار دهنده باشه و متوجه بشن که با نگاه کردن قرار   دست

نیست چیزی به دست بیارن... برای اینکه زندگی کردن نگاه کردن بیهوده ترین  

 کاریه که می تونی بکنی.  

 آفتاب ایستاد و بازویش را کشید: تا حاال به چیزی بیهوده نگاه کردی؟

د: آره تموم دورانی که می رفتم دبیرستان مثل  سری به عالمت مثبت تکان دا

همین آدما بیهوده نگاه می کردم. چند سال بعدش فهمیدم نگاه کردن بیهوده ترین  

کاریه که می تونی انجام بدی و وقتی به خودت میای میبینی عمرت و خیلی  

 بیهوده از دست دادی.

 پشیمونی؟   -

 ستش دادم خیلی زیاد پشیمونم. بابت اون چند سالی که اینطور بیهوده از د  -

به ماشین پارک شده نزدیک شدند. آفتاب دستش را روی سقف ماشین گذاشته و  

از همان جا خیره اش شد: من پشیمون نیستم بابت سالهایی که با نگاه کردن از  

دستشون دادم. به نظر من بعضی وقتا الزمه نگاه کنی تا بتونی بفهمی دقیقا از  

 زندگی چی میخوای. 

مانند آفتاب به ماشین نزدیک شد و بازوهایش را روی سقف ماشین تکیه زد:  ه

 یعنی فکر می کنی نگاه کردن اون پسرا مشکل نیست؟ 
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هست! این نگاه با نگاهی که تو مقایسه اش می کنی خیلی فرق داره. آدما رو    -

میشه نگاه کرد نه برای اینکه سعی کنی زیر ذره بینشون بزاری و تک تک  

که اون آدما دارن و بیرون بکشی. این پسرا نه از روی یادگرفتن از روی   چیزایی

هوس نگاه می کنن. گویا تماشای من یا زنای اطرافشون می تونه برای ساعتی  

امیال و خواسته هاشون و ارضا کنه اما بعدش قرار نیست چیزی نصیبشون بشه  

انتخاب کنی اون وقت  اما وقتی کوتاه نگاه می کنی تا مقایسه کنی تا بهترین و  

 بحث فرق می کنه. 

در ماشین را باز کرد و نشست. آفتاب که روی صندلی پشت فرمان جا گرفت، به  

سمتش چرخید و گفت: منظور من از نگاه کردن اون چیزی نبود که گفته شد. اگه  

بخوایم دقیق تر بگیم باید بگم نگاه خیره میشه بیهوده و این نگاهی که تو ازش  

میشه قسمتی از زندگی روزمره همه ی ما... همین االن ما این کار و   حرف میزنی

توی این بازارچه انجام دادیم. ما اومدیم اینجا و نگاه کردیم و یاد گرفتیم. من االن  

می دونم می خوام چیزی که دارم می سازم و به کی و کجا بفروشم. می دونم می  

بدم و تا می تونم تالشم و برای کم   خوام این دنیا رو حتی اگه شده یه مقدار تغییر

 کردن فاصله ی بین فقر و ثروت بکنم. 

 چنین چیزی ممکن نیست.     -

فرمان را که می چرخاند تا از پارک خارج شود، ادامه داد: تو نمی تونی به  

 کسایی که خودشون و به نفهمیدن زدن بفهمونی که زندگی یعنی تالش! 

*14* 

ه ندا که در چهارچوب در ایستاده بود، گفت: قبل  سری تکان داده و با اطمینان ب

رفتن زنگ بزن به نجد مظاهر و خبر بده که فردا اول وقت می خوام ببینمش...  

 می تونی بری. شب خوش. 

ندا چشم بلند باالیی تقدیمش کرده و گفت: خانم مهد هم اینجا هستن می خوان  

 ببیننتون. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

６９０ 

این زودی خوب شده و به سراغش  ابروهایش باال رفت. انتظار نداشت نگار به 

 بیاید. نیم خیز شد: کی اومده؟ 

 یک ساعتی میشه که اینجا هستن.   -

 اخم هایش را در هم کشید: چرا خبرم نکردی؟

 خودشون خواستن تا آخر وقت منتظر بمونن.    -

قبل از ندا از اتاق خارج شده و به سمت سالن انتظار قدم برمی دارد. با دیدن نگار 

مبلمان و سر باندپیچی شده اش هیجانش برای دیدن نگار فروکش  درست روی 

 کرد. نفس سنگین شده اش را رها کرد و نزدیک تر رفت... 

نگار با دیدنش چشم گشوده و چند لحظه خیره تماشایش کرد. نمی دانست باید در  

برابر این نگار که با پای توی گچ و پیشانی باند پیچی شده به سراغش آمده بود  

رفتار کند. منتظر بود اولین واکنش را از سوی او ببیند. سکوت سنگین  چطور 

بین شان را ندا با گفتن خداحافظ شکست. در آسانسور بسته شد و به اجبار  

 زمزمه کرد: خوبی؟ 

نگار لبخند تلخی روی لب نشاند و همزمان با حرکت سرش، چشم هایش را هم به  

 عالمت مثبت بست. 

 نم بریم تو اتاق من. کمی خم شد: پاشو کمکت ک

 نگار بازویش را عقب کشید و از دست دراز شده اش دور کرد: اینجا خوبه. 

 این واکنش یعنی هنوز هم ناراحت بود.  

 به ناچار همان جا ایستاد: اینجا دوربین هست.

پوزخند روی لب های نگار تلخ تقدیمش شد: چیه؟ می ترسی زنت ببینه یا از بابام  

 نخریدی؟ تا این حدش و 
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گوش هایش تیز شدند. مطمئنا اشتباه نشنیده بود. به سختی و خشمگین زمزمه 

 کرد: من تو رو از بابات نخریدم. 

ابروهای نگار به باند پیچیده شده ی دور سرش نزدیک تر شد: واقعا؟ اما بابام  

گفت اگه من بشم معشوقه ات بهش پول مورد نیازش و برای نجات دادن شرکتش  

 میدی.  

 ان روی هم سایید: این یعنی خریدن؟ دند

تا جایی که من می دونم وقتی یه چیزی میخری بابتش پول میدی... االنم تو    -

برای خودت یه معشوقه خریدی. خیلی دوس دارم بدونم نظر زنت در مورد این  

 جنسی که خریدی چیه.

حال نمی خوای تمومش کنی؟ نمی فهمی من اون پول و فقط بابت اینکه تو خوش  -

 باشی و بابات دست از سرت برداره دارم میدم؟

نگار با لحن سرد و تندی گفت: جدی؟ پس اون وقت اینکه درخواست کردی من  

معشوقه ات بشم کار تو نبوده. یا شایدم این کار هم باعث خوشحالی من میشه؛  

 آخه تازگیا عالقه مندم که معشوقه مردای زن دار بشم. 

عجیب تلخ شده بود. چشم هایش را بست. دوست   تلخ شده بود. نگار مقابلش

داشت خیزی به سمتش بردارد. بازویش را بگیرد و تا می تواند بفشارد و بر  

سرش فریاد زند که دردش چیست؟! همینش مانده بود که بخواهد به روی نگار  

فریاد بزند. همین را کم داشت که بخواهد احترام نگار را بشکند. نفسش را به  

کرده و چشم باز کرد. دست هایش را به کمر زد و خیره در چشمان سختی رها 

 منتظر و آبی و قرمز نگار زمزمه کرد: برای چی اومدی؟ 

نگاه نگار کم کم حالت طلبکارانه اش را از دست داد. آب که به چشم هایش  

 دوید... سر به زیر انداخته و زمزمه کرد: چرا داری باهام این کار و میکنی؟ 
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اد. مقابل پاهای نگار که روی مبل راحتی در خود جمع شده بود خم شد.  به راه افت

نگاهش را دوخت به پای گچ گرفته شده ی نگار و زمزمه کرد: چیکارت کردم  

 لعنتی؟ مگه ازت چی خواستم نگار؟ ازت خواستم درکم کنی.  

اشک چشم های دریایی اش سرازیر شد. رو گرفت و نگاهش را به دور دست 

 کنم که باید نقش معشوقه ات و ایفا کنم؟ دوخت: درک 

من نمیخوام معشوقه ام باشی. می خوام کنارم باشی تا وقتی بتونم خودم و جمع    -

 و جور کنم. 

صدای بغض دارش باال رفت: که از زنت استفاده کنی و بعدش طالقش بدی و همه 

 بگن من نشستم زیر پای زندگیت؟ در مورد من چی فکر میکنی کمیل؟ 

 ط می دونم می خوام کنارم باشی. فق  -

به چه قیمتی؟ به قیمت خرد کردن آدما؟ پا گذاشتن رو آدما؟ له کردن کسی که   -

 زندگیش و باهات شریک شده!؟ 

 ازدواج ما قراردادیه...    -

نگار خم شد. صورتش را مماس صورتش قرار داد و توی چشم هایش خیره شد:  

روزی قرار بود بین من و تو بسته بشه. اما  آره... مثل همون قراردادی که یه 

تهش ازدواجه... اونه که حق داره. اون حق داره کنارت قدم برداره. اون حق داره  

کنارت بخوابه. اون حق داره تو خونه تو باشه. اون هر حقی داره کمیل و بی حق  

 ترین موجود روی زمین فقط من هستم که دارم تموم حقوق اون و پایمال می کنم. 

 من می خوام تو کنارم باشی.   -

 تو انتخابت و کردی... بعضی چیزا راه برگشتی ندارن.    -

دهان باز کرد تا حرفی بزند که نگار زمزمه کرد: تو حاضری اون و با یه مرد  

دیگه قسمت کنی؟ دوس داری معشوقه اون تو زندگیت باشه؟ اون کنار معشوقه  

 ن معشوقه داره و کنارش لبخند بزنی؟  اش باشه و تو دورتر بایستی و بدونی او
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 دهان باز شده اش چفت شد. لب هایش به هم چسبید و خود را کمی عقب کشید.

نگار سری به طرفین تکان داد: یه جای دیگه از این دنیا بزرگ شدی اما هنوزم  

مثل مردای این کشور و بیشتر مردای این دنیا زندگی میکنی که فکر میکنی چون  

اری هم زن داشته باشی هم معشوقه. فکر میکنی چون یه مردی  یه مردی حق د

میتونی با یه زن ازدواجت و قراردادی ثبت کنی و با زن دیگه ای هم خواب بشی.  

من به عنوان یه زن نمی تونم حتی اگه تو به عنوان یه مرد بتونی. من نمی تونم  

گه به قرارداد...  پا بزارم تو زندگی زنی که می دونم حتی اگه به دروغ... حتی ا 

حتی اگه برای یه مدت محدود. چشم دوخته به تو و می خواد با تو زندگی کنه.  

حتی اگه بابام ورشکست بشه. حتی اگه قرار باشه به قیمت نابودی خانواده ام  

 باشه... بازم این کار و نمی کنم کمیل. نمی کنم. 

ی توانست از  اشک از چشم هایش سرازیر شد. سر چرخانده و صورتش را تا م

 دیدش پنهان کرد.  

تن کرخت شده اش را به سختی از روی زمین جمع کرد. بی توجه به زانوی کثیف  

شده که زمین زده بود تا در مقابل نگار بنشیند، برخاست... مسیرش را کج کرد به  

سمت دورترین مبلی که سراغ داشت و روی آن نشست. سرش را به زیر انداخته  

ن زیر پایش. لبخند تلخی روی لب نشوند و زمزمه کرد: ولی  و چشم دوخت به زمی 

 قبال گویا برات فرقی نمی کرد که بخوای بخاطر خواست پدرت با من باشی. 

تو یه عوضی مجرد بودی که چند سال قبلش من و زیر پاهات له کرده بودی.    -

  همون زمانی که پدرت خیلی به قول خودشون محترمانه دست رد به سینه من زد.

همون وقتی که طبق خواسته تو اعالم کردن که پسرشون من و نپسندیده... حقت  

بود حتی اگه باهات بازی می کردم. االن بازی مساوی شده... یبار لهم کردی و  

 یبار لهت کردم.  

نگار با تلخی ادامه داد: هر چند نمیشه گفت مساوی چون من دلمم ته این بازی  

 باختم و از دستش دادم.
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دستش را به دسته مبل قفل کرده و با نگاهی به نگار پرسید: برای همین میخوای  

 ترکم کنی؟ 

عشق نباید باعث بشه انسانیت و زیر پا بزاری. من باید انسان باشم تا بتونم    -

 عاشقی کنم. تالشت بیهوده هست من نقش معشوقه ات و برات ایفا نمی کنم. 

پدرت قبال این نقش و از طرف تو   سرش را عقب کشید و خیره به سقف گفت:

 پذیرفته. 

با این حرف سرش را برگردانده و نگاه دقیقش را به نگار دوخت که خیره خیره  

 تماشایش می کرد.  

نگار چند ثانیه همانطور خیره نگاهش کرد و سپس سر تکان داد. چرخید و  

آن را  عصایی که بخاطر پای گچ گرفته اش با خود همراه کرده بود را گرفت... 

مقابل پایش که محکم کرد و به آرامی برخاست. می توانست خشم نگار را حس  

 کند که آن را با کوبیدن شدید عصایش به زمین نشان می داد.  

منتظر ماند و نگار از کنارش رد شد. چند قدم دیگر هم برداشت و به آسانسور که  

نگار که به  نزدیک شد... برخاست! با عجله جلو رفت و دستش را روی دست 

 سمت دکمه آسانسور می رفت، گذاشت. 

انتظار واکنش شدید نگار را نداشت که به سرعت دستش را عقب کشیده و غرید:  

 به من دست نزن. 

 چند لحظه نگاهش کرد و سری تکان داد: خیلی خب! 

دکمه آسانسور را فشرد و اجازه داد تا باال بیاید. نگار که پا به آسانسور گذاشت  

رد آسانسور شده و کنارش ایستاد. نگاه اخم آلود نگار به خود را  همراهش وا

کامال دید و  تنها چشم بست. حس می کرد قلبش هر لحظه بیشتر از قبل فشرده  

می شود. به دنبال نگار از ساختمان خارج شد و همراه او به سمت راننده ای که  
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کرد. خم شد و در   انتظارش را می کشید قدم برداشت. راننده نگار سالمی تقدیمش

 ماشین را که باز می کرد به نگار گفت: کی باید پات و باز کنی؟ 

 نگار فقط نگاهش کرد.  

زبانش را با تعلل روی لب پایینش سر داد. دستش را در جیب پهلوی کتش  

فرستاد... نگار به راننده اش دستور حرکت داد. با باز نگه داشتن در عدم تمایلش  

اد. چک امضا شده اش را به سمت نگار گرفت و خم شد: بده  را به این کار نشان د 

 به پدرت!

 اخم های نگار در هم رفت: هزینه توافق نامه هست؟

خم شد. دستش را درست روی نشیمنگاه صندلی قرار داد و خم شد. قبل از آنکه  

نگار بتواند واکنشی نشان دهد، لب هایش را به گونه اش چسباند و با جدا  

 چه تو بخوای چه نخوای این معامله انجام شده. کردنشان گفت: 

 نگار با درماندگی توی صدایش گفت: خیلی پرویی! 

لبخند زده و عقب کشید: پرویی جزوی از قوانین تاجر بودنه. فراموش نکن  

 هیچوقت که من یه تاجرم. نمی تونم زیر قراردادی که بستم بزنم... 

 حتی اگه به ضررت باشه.   -

 م. شبت بخیر نگار! حتی اگه ضرر کن   -

عقب کشید و در ماشین را بست. تا دور شدن ماشین به چشم های خشمگین نگار  

زل زده بود. ماشین سفید رنگ که در شلوغی ته خیابان بین ماشین ها گم شد، به  

سمت شرکت برگشت و نگاه ثابتش روی مرد آشنای روزهای قدیمش ثابت ماند.  

است درست در آن نقطه ایستاده؟ یا شاهد چه   لحظه ای به این فکر کرد چند دقیقه 

چیزهایی بوده است؟ سرش را که پایین می رفت را باال آورده و به صورتش  

 دوخت. نباید خود را می باخت!  
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هر چند تغییرات زیادی در قیافه اش ایجاد شده بود اما هنوز هم همان مرد بود. با  

سری که با اطمینان باال می  وجود شانه هایی که تقریبا به جلو خم می کرد و 

گرفت و شلوار جین و کت اسپرت مخالف سن و سالش هنوز هم همان مرد بود.  

اینجا بودنش... در خیابانی که تنها شرکت بازرگان را در خود جا داده بود یعنی  

 مطمئنا هدفش یک نفر بیشتر نبود.  

 قدمی به سمتش برداشت...  

 با این مرد!

 نسبت فامیلی داشت.  با این مرد حاال تقریبا 

لب هایش می رفت تا بی اختیار به خنده ای بدل شود. در تمام عمرش به هر  

چیزی فکر می کرد به جز اینکه یک روز با این مرد بتواند نسبتی داشته باشد.  

گویا آرزوی دیرینه اش به حقیقت بدل شده بود که رحمانی مورد عالقه اش حال  

شت که سالهای زیادی حسرتش را در دل جا داده دقیقا همان نسبتی را برایش دا

 بود.  

رحمانی حتی قدمی به خود توان حرکت نداده بود. مقابلش ایستاد: یه لحظه وقتی  

 دیدمتون شک کردم. این موهای کوتاه جوونترتون کرده. 

 چون با دخترم ازدواج کردی فکر کردی پیر شدم و تو جوون تر شدی؟    -

خودی نشان دهد. به جای پاسخ به سوالش گفت:   این بار اجازه داد لبخندش

 زودتر از اینا منتظرتون بودم. 

فکر می کردم ازت خوشم میاد اما االن چند وقتیه فهمیدم تو از اون آدمایی    -

 هستی که حتی دیدنشونم آزار دهنده هست.

 نظر لطفتونه!    -
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رحمانی خیره نگاهش کرد. ذهنش به تحلیل این پرداخت که رحمانی قطعا حضور  

نگار را دیده است و حتما شاهد مکالمه اشان بوده است که حتی لبخندی نثارش  

 نمی کند.  

به عقب برگشت و با خونسردی که سعی داشت در وجودش داشته باشد پرسید:  

 خیلی وقته اینجا منتظرین؟ چرا نیومدین شرکت؟

 شاید اون موقع نمی تونستی مکالمه خوبی با دوستت داشته باشی.    -

این بار به طور واضح به نگار اشاره کرده بود. دهان باز کرد تا توضیحی  دهد 

که رحمانی دستش را باال گرفت: نیازی به توضیح نیست... فقط امیدوارم به  

 عواقبش فکر کرده باشی.

مایل کرد تا بتواند درک درستی از آنچه  سرش را خیلی کم به سمت شانه اش مت

 رحمانی به زبان می آورد داشته باشد.  

رحمانی قدمی به سمت ماشینش برداشت و گفت: آفتاب زنی نیست که نیازی به  

 دفاع من داشته باشه... 

در ماشین را باز کرد و دستش را که روی لبه ی تیز آن می گذاشت، ادامه داد:  

 بمونی توی این جنگ! امیدوارم زنده 

 نیشخند روی لب های رحمانی به رویش دهن کجی می کرد.  

سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند و از ترسی که رحمانی سعی داشت به جانش  

 تزریق کند، هیچ به روی خود نیاورد. پرسید: با هم شام بخوریم؟ 

 رحمانی که در حال سوار شدن به ماشین بود، مکثی کرد.  

 استقبال کرده و ادامه داد: همون جای همیشگی!  از این مکث

 رحمانی دیوانه آن باغ بود. قطعا قبول می کرد.  

 سوار شو!   -
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نگاه کوتاهی به ساختمان شرکت انداخت و قدمی جلو گذاشت. کنار رحمانی روی  

صندلی جلوی ماشین نشست و فکر کرد اولین باریست که رحمانی را در حال  

 رانندگی می بیند.  

 به چی می خندی؟   -

 اینکه اولین باره دارین رانندگی می کنین.   -

لبخند کمرنگی روی لب هایش نشست و خیابان را که می پیچید، سکوت طوالنی  

 ما بینشان را شکست: حالش چطوره؟ 

 درنگ کرد. منظورش... گفت: خوب! فکر می کنم. 

 که اینطور.   -

سمت نیمه شب می رفت، به  سرش را به پنجره نزدیک کرد و در سکوتی که به 

 خیابان های شلوغ تهران خیره شد.  

نمی دانست چرا از رحمانی خواست با او شام بخورد. به طرف رحمانی برگشت و  

او را زیر نظر گرفت. از اینکه اینجا بود حال بدی نداشت. هنوز هم از در کنار  

 پری کند.  رحمانی بودن حالش بهتر می شد و می توانست ساعتی را در آرامش س

 به چی نگاه می کنی؟  -

 شانه ای باال کشید: به اینکه موی کوتاه خیلی بیشتر بهتون میاد.

 اون همیشه با این حرفت مخالف بوده. یادت باشه پیشش این و نگی!   -

 حتی نمی خواین اسمش و به زبون بیارین؟    -

 فکر میکنی نمیدونم چرا باهات ازدواج کرد؟  -

 دقیق تر نگریست. نیم رخ رحمانی را 

 فقط برای اینکه من نمیخواستم.   -
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 نیشخندی زد: خیلی مطمئن صحبت می کنین!

تو یه خائنی که هیچوقت لیاقت اون و نداشتی و نخواهی داشت. حتی اگه    -

سالهای زیادی تالش کنی هم نمی تونی برای اون شوهر خوبی بشی. این و قبال  

 هم بهت گفتم. 

 شمام. ولی من مثل شما نیستم. گفتین چون مثل   -

رحمانی راهنما زد و ماشین را درست به سمت باغ هدایت کرد... ماشین را  

 خاموش کرده و حین پیاده شدن گفت: امشب بهم ثابت شد تو دقیقا شبیه منی. 

به دنبال رحمانی راه افتاد: شما در مورد روابط بین من و آفتاب چیزی نمی  

 دونین!

را برای نشستن انتخاب کرد و از آن که باال می رفت،   رحمانی دورترین تخت

 جواب داد: شاید اما این و خوب می دونم آفتاب مثل مادرش نیست! 

 چرا اینقدر تهدید می کنین؟    -

این بار زل زد در چشمانش: حاال که تا اینجا اومدی دلم نمیخواد بقیه اش و گند  

کن حق با اون بوده و من اشتباه  بزنی. آفتاب و از خودت ناامید نکن. بهش ثابت 

 می کردم.  

 دارین از حق خودتون می گذرین؟   -

رحمانی سرش را به زیر انداخته و لبخند تلخی روی لب نشاند: هیچوقت فکر نمی  

 کردم برای مقابله با من بخواد تا اینجا پیش بره.  

 نچی کرد: من اونقدرا بد نیستم. 

قبول کردن پیشنهاد آفتاب برای ازدواج به   تو دقیقا لنگه خود منی و این و با   -

 خوبی نشون دادی! 
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پاهایش را خم کرده و چهار زانو نشست و رو به رحمانی گفت: شایدم این من  

 بودم که آفتاب و وادار کردم باهام ازدواج کنه.

 این حرف یعنی اینکه تو هنوز آفتاب و نمی شناسی.   -

 ن جلوه اش بدین نیست.آفتاب اونقدر وحشتناک که شما می خوای  -

رحمانی سری به عالمت مثبت تکان داد: آفتاب خیلی وحشتناک تر از اونی که من  

 جلوه اش میدم. 

در سکوت فقط رحمانی را زیر نظر گرفت. تا رسیدن سفارشاتشان هر دو سکوت  

کردند. از رحمانی که به سرعت با غذای مقابلش مشغول شده بود، پرسید: چرا  

 ین من و ببینین؟! امروز می خواست

 می خوام قرارداد بین شرکتا رو لغو کنم.  -

 ابروهایش را باال کشیده و گفت: چرا باید این کار و بکنیم؟ 

 به یه سرمایه سنگین تو یه پروژه احتیاج دارم.    -

در دل خندید. دقیقا همان پروژه ای که تدارک دیده بود. دستش را مقابل دهانش  

انی که به وجودش چنگ انداخته بود را پنهان کند.  گرفت و سعی کرد همه هیج

همان جمله ای را که از قبل تدارک دیده بود به زبان آورد: من رو حساب این  

قرارداد با ارمنیا قرارداد بستم. فکر نکنم بتونم جایگزینی برای محصوالت شما تو  

 این بازار پیدا کنم که بخوام قرارداد و لغو کنم. 

 ست.این به نفعت نی   -

 در حال حاضر اصال عالقه ای ندارم با ارمنی ها در بیفتم.   -

 من به سرمایه برای اون کار نیاز دارم.   -

سری به عالمت مثبت تکان داد. دست پیش برد و چنگال را برداشت. اولین لقمه  

را در دهان گذاشت و با آرامش آن را جوید. تک تک جزئیاتش را در ذهن بررسی  
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اجازه داد تا می شود زمان بگذرد. دومین لقمه را هم به همین ترتیب و  کرد و 

سپس وقتی دقایق را پشت سر گذاشت، سرش را کمی بلند کرد: چقدر سرمایه 

 نیاز دارین؟ 

رقمی که رحمانی به زبان آورد را خیلی خوب می شناخت. می توانست در دل به  

 دشمن دیرینه اش آفرین بگوید.  

شده را در پاسخ به رقم باالی رحمانی به زبان آورد: متاسفانه  همان جمله تعیین 

 تو لغو قرارداد نمی تونم کمکتون کنم. 

 اخم های رحمانی در هم گره خورد که ادامه داد: اما... 

لبخندی روی لبهایش نشاند: دوس ندارم حاال که رابطه ای به این نزدیکی بینمون  

 سرمایه رو بهتون بدم. هست ناامیدتون کنم... می تونم این 

 بزرگ شدی بازرگان کوچک!   -

 بخاطر استاد خوبی مثل شماست.  -

 این سرمایه برای تو مبلغ کمی نیست. چطوری میخوای تامینش کنی؟    -

با اطمینان خاطر گفت: همینطوره. میشه گفت در واقع این سرمایه گذاری و آفتاب  

 می کنه من فقط یه واسطه ام.  

 سرش را به طرفین تکان داد: افتاب چنین کاری نمی کنه. رحمانی با جدیت 

 اون نمی فهمه که طرف مقابل قرارداد شمایین.   -

 طرف قرارداد من با تو یا آفتاب قرارداد نمی بنده. اون من و می شناسه.   -

شما که خوب می دونین نه آفتاب و نه من عالقه ای به قراردادهای دیگران    -

 هتون کمک کنم. نداریم فقط می خوام ب

 اگه آفتاب بفهمه...    -
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 کمی به جلو خم شد: بهتون قول میدم نمی فهمه! 

رحمانی خیره خیره تماشایش کرد. لبخندی روی لب رانده و شانه ای باال کشید.  

آفتاب قرار بود در سرمایه گذاری هایش کمک کند. در این کار هم می توانست 

 ین زدن پدرش نقش مهمی داشته است.  کمک کند. مهم نبود بعدا می فهمید در زم

 فقط اینکه...   -

 رحمانی به سرعت پرسید: فقط؟ 

 باید یه چیزی و به عنوان سند بزاریم وسط... مثل وام.   -

 تیز شدی بازرگان کوچک... دنبال چیزای بزرگی!   -

 با جدیت پرسید: شما بودین چنین سرمایه ای رو همینطوری به من می دادین؟ 

 نه!   -

 رحمانی، کامال دقیق بود و حرفی برای گفتن باقی نمی گذاشت. پاسخ 

آفتاب هم به این سادگی چنین سرمایه ای را در اختیارش قرار نمی داد. مطمئنا  

 شروط بعد از آن را هم ردیف می کرد. در آن صورت...  

 چی می خوای؟    -

طول  متفکر به صورت رحمانی زل زد. مطمئن شد این خیرگی نگاهش دقایقی به 

انجامد تا رحمانی این تفکر را کامال در صورتش احساس کند. می خواست مطمئن  

شود که رحمانی اطمینان یافته است از قبل به این موضوع فکر نکرده است.  

زبانش را روی لب هایش کشید و شانه ای باال انداخت. سر خم کرده و لقمه ای  

تونه این مقدار سرمایه رو  در دهان گذاشت: نمی دونم واقعا! حتما چیزی که ب

 تضمین کنه. 

 چنین چیزی کم پیدا میشه.    -
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سری به عالمت مثبت تکان داد: همینطوره. شما چی دارین که به اندازه این  

 سرمایه می ارزه؟ 

 کارخونه! خونه! مرَک...   -

اجازه نداد رحمانی جمله اش را تمام کند: همون کارخونه. نظرتون چیه روی  

 خونه دارین صحبت کنیم. سهامی که تو کار 

 رحمانی مشکوک نگاهش کرد.  

به سرعت گفت: من باید بتونم تضمین کنم که خودم یه چیزی وسط بزارم تا از  

افتاب سرمایه بگیرم. می دونین که آفتاب حتی اگه بعدا من نتونم این سرمایه رو  

 بهش برگردونم بهم رحم نمی کنه.  

 درسته!   -

اگه شوهرشم باشم بازم من و بخاطر این سرمایه بندازه  آفتاب می تونه حتی   -

 زندان و کل خانواده ام و نابود کنه. غیر از اینه؟ 

 رحمانی سکوت کرد.  

با آرامش ادامه داد: من این سهام و فقط برای تضمین این میخوام که اگه یه روز  

این  خدای نکرده برای شما اتفاقی افتاد و من دستم به جایی بند نبود بتونم 

 سرمایه رو برگردونم به آفتاب وگرنه این وسط قرار نیست چیزی به من بماسه!

سکوت کرده بود. مطمئنا هنوز هم مشکوک بود. هنوز هم در مورد آنچه گفته می  

شد اطمینان نداشت. پس جمله ی آخر را گفت: البته من هیچ اجباری ندارم... شاید  

ضر صرف نکنین. همه چیز برمی گرده  کال ترجیح بدین این سرمایه رو در حال حا

به خودتون! ولی اگه بهش احتیاج داشتین می تونین باهام تماس بگیرین چون  

 باید فرصت کنم آفتابم به این کار راضی کنم.

نگاهی به ساعتش انداخت و گوشی کنار دستش را چنگ زد... نیم خیز که می شد 

 یرم برمی گردم.گفت: چند لحظه من و ببخشید یه تماس با آفتاب بگ
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مطمئنا تماسش با آفتاب نبود. شماره گرفت و منتظر ماند تا صدای احمد توکل در  

گوشش بپیچد و به این فکر کرد آخرین خبری که از آفتاب دارد مربوط به دو روز  

پیش است و قرار سفر کوتاه مدتشان به کویت! احمد توکل خیلی دیرتر از همیشه  

 ازرگان. پاسخ داد: در خدمتم آقای ب

می خوام بدونم وضعیت کارخونه آقای رحمانی به چه صورتیه و نقدینگی کل    -

 شرکتا رو هم در بیار ببینیم چقدر نقدینگی داریم. 

 همین االن ترتیبش و میدم.    -

به سمت رحمانی برگشت. به عمد لبخندی روی لب هایش نشاند و به صدایش  

 هیجان بخشید: خیلی خوبه همین کار و بکن!

به تخت که از آن فاصله گرفته بود، نزدیک شد و ادامه داد: می بینمت... شبت  

 بخیر!  

گوشی را از گوش کند و سر جایش برگشت. رحمانی سر برداشت و گفت: آفتاب و  

راضی کن... وقتی سرمایه آماده شد بهم خبر بده تا به وکیلم بگم برگه های  

 قانونی رو برات بیاره.

را پشت صورت آرام و لب های بهم چسبیده اش پنهان کرد و  خوشحال بود اما آن  

 کوتاه گفت: حتما!

*** 

 پشت در ایستاده و زل زد به در خانه...  

صدای قدم هایی که به در نزدیک شد و باز شدن در و ابروهای باال رفته و دست  

به سینه بودنش کامال نشان از تعجبش داشت. تاپ و شلوارک سفید توی تنش  

 داد آماده خواب بوده است!نشان می 

 تکیه اش را از دیوار کنار دستش گرفت و گفت: سالم!
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 آفتاب با خونسردی به جای پاسخ به سالمش گفت: این وقت شب؟ اینجا! 

 فکر می کردم قراردادی که بینمونه بهم این اجازه رو میده بتونم هر وقتی بیام.   -

 به چه منظور؟   -

د و بدون آرایش آفتاب دوخت. قدمی جلو  نگاه دقیقش را به چشمان خونسر

رفت... آفتاب اما حتی به خود زحمت نداد تا کمی عقب برود. گویا هیچ اهمیتی  

نداشت تا بخواهد واکنشی نشان دهد. دست هایش را پشت سرش برده و زمزمه 

 کرد: نظرت در مورد من چیه؟ 

چپش پیچید: االن   آفتاب با همان بیخیالی پای راستش را جلو کشیده و به دور پای

 اومدی اینجا که بدونی نظر من در موردت چیه؟ 

کلماتی که رحمانی در کنار هم ردیف کرده بود، عذابش می داد. قدمی دیگر جلو  

رفت و توی چهارچوب در خانه آفتاب، رخ به رخش ایستاد و کف دستش را روی  

، اومدی  چهارچوب در حائل کرد: بخاطر اینکه رحمانی نمیخواست با من باشی

 سراغ من؟ 

سر آفتاب باالتر آمد تا کامال بتواند صورتش را زیر نظر بگیرد: چه فرقی برات  

 می کنه؟ 

نگاه دقیق ترش را به صورت آفتاب دوخت. موهایی که با کش مویی باالی سرش  

کامال مهار شده بودند. بند های تاپی که آویزان بودنشان عجیب روی عصب های  

دند. لب هایش را از هم جدا کرد تا بگوید در حال حاضر  مغزش پیاده روی می کر

فرق دارد. در حال حاضر نیاز دارد تا بداند تمام آنچه رحمانی گفته صحیح نیست.  

چشم های خونسرد آفتاب به رویش دهن کجی می کردند. گویا همین نگاه 

 خونسردش مهر تاییدی بود به تک تک کلمات رحمانی!

تی داشته باشد تا بتواند به آنچه بعد از این می  بدون فکر! بدون آنکه فرص

توانست اتفاق بیفتد فکر کند، قدمی جلو گذاشت. آفتابی که درست مقابلش سینه  
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به سینه ایستاده بود را هم با خود همراه کرد و تکیه به در نیمه باز خانه با هم به  

 سمت دیوار کشیده شدند. 

 ه چیز خیلی ناگهانی از حرکت ایستاد.  با برخورد آزار دهنده شان به دیوار، هم

نفس حبس شده اش را رها کرده و سر خم کرد. نگاهش را حال که تقریبا آفتاب  

در آغوشش قرار داشت باید پایین تر می کشید تا بتواند صورت آفتاب را زیر نظر  

 بگیرد.  

 می دونی داری چی کار میکنی؟   -

 سر خم کند... کمی خود را عقب کشید تا بتواند راحت تر  

 آفتاب هنوز همانطور جدی و محکم نگاهش می کرد.  

به عمد بیشتر سر کج کرد. خیلی بیشتر و لب هایش را به نزدیکی لب های آفتاب  

 رساند... مطمئن بود!

 آفتاب به آرامی زمزمه کرد: ُکِمی... 

دستش را به سرعت باال آورد و انگشت شستش را روی لب های آفتاب گذاشت: 

 رف نزن!... امشب نه!امشب ح

نگاه آفتاب دقیقا به  انگشت اشاره اش بود. به خود زحمت نداد انگشت شستش   

را از لبهای آفتاب جدا کند. سرش را به ناگهان خم کرده و لب هایش را روی  

انگشتان خود که روی لبهای آفتاب قرار داشت گذاشت. باال رفتن سینه ی آفتاب  

شید تا تنش را درست با تن او یکی کند... سرش را  را حس کرد و خود را جلوتر ک

تنها چند میلی متر عقب کشید و به این فکر کرد در تمام سالهای زندگی اش  

انگشت شست خود را بوسه نزده بود... حتی شاید در کودکی اش هم انگشتش را  

 در دهان خود نبرده و مک نزده بود.  
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گویا زیر انگشت بوسه خورده  حرکتش داد. روی صورت آفتاب و لطافت پوستش 

خیلی بیشتر شده بود. نفسش را در سینه حبس کرده و با رسیدن انگشتش به زیر  

 چانه آفتاب، لبهای باز شده ی آفتاب را قفل کرد. 

لب هایش را با تمام قوا به دو برش گوشتی فشرد... آفتاب اما تمایلی برای این که  

کار انداخت. می خواست با تمام قوا  همراهی اش کند، گویا نداشت. ذهنش را به 

به آفتاب ثابت کند که بوسه هایش چقدر می توانند وسوسه انگیز باشند. چقدر می  

 تواند با مهارت هایش او را وسوسه کند.  

سعی کرد به بهترین بوسه ای که داشته است فکر کند. بهترین بوسه ها را سوان  

فاصله داده و زبانش را ما بین آن  تقدیمش می کرد. وقتی لب هایش را کمی از هم 

 ها جا می داد و اجازه می داد خیسی زبانش را روی لبهایش حس کند.  

همین کار را تکرار کرد. این بار به روش زیبای بوسه های سوان کمی هم از  

استعداد خودش اضافه کرد و لب هایش را جمع تر کرد تا بتواند در کنار بوسه ی  

هم داشته باشد. نوک زبانش را ما بین لبهایش به   بی نظیر سوان مک زدن را

روی لبهای آفتاب کشید و لیسشان زد. این کار را تکرار و اجازه داد قفل لب های  

آفتاب از هم باز شود و دستش را با آرامش خاطر از گردن آفتاب جدا کرده و به  

گیزد.  سمت پایین هدایت کرد. مطمئنا نمی خواست مستقیم واکنش آفتاب را بران

عقلش هم دوری از آفتاب را یادآوری می کرد و زیاده روی بیش از این را درست 

 نمی دانست. اما احساسش!!!

 به طور عجیبی تشویقش می کرد ادامه دهد.  

دستش را روی پهلوی آفتاب گذاشت و تکیه اش را از در گرفت... به سمت خود  

آفتاب را هم همراه با    که می کشیدش، چشم باز کرد و قدمی به عقب برداشت و

خود کشید و چرخی زد. می خواست تا جایی که آفتاب اجازه می داد ادامه دهد...  

 ذهنش ارور داد. مطمئنا این کار به معنای خرد شدن غرورش می بود.  
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پهلوی آفتاب را نوازش کرد... انگشتانش را آرام آرام به پهلویش چسباند و سعی  

ت را در وجود آفتاب زنده کند... با چرخیدنش  کرد حس خوب نوازش شدن و لطاف

به سمت دیوار و تغییر حالتشان، مطمئن بود که باید در طاق باز خانه را هم  

ببندد! اما به محض لمس شدن دیوار، آفتاب دست روی سینه اش گذاشته و عقب  

 کشید.

دندان هایش را روی هم ساییده و سعی کرد خونسردی خودش را حفظ کند.  

تکیه به دیوار، به پهلو خم شد و رو به آفتاب گفت: فکر می کردم به   همانطور

 ازدواج و اینکه باید طبق اصولش پیش بره باور داری. 

 آفتاب با خونسردی گفت: منم فکر می کردم تو این ازدواج و باور نداری! 

نیشخندی زد: قبال گفتم که برای من اون اسم و رسم و رسوم و قرارداد هیچ  

 اره. اهمیتی ند

لبخند آمد روی لبهای آفتاب و قدمی به عقب برداشت. در خانه را که می بست،  

گفت: خیلی بد شد که زندگی قراره بهت بفهمونه همیشه نمیتونی هر چیزی که  

 میخوای و بدست بیاری همسر عزیزم! 

 بدون آنکه منتظرش باشد، به راه افتاد.  

 دنبال آفتاب رفت: لعنتی! دندان قروچه ای کرده و از دیوار کنده شد و به

احساس می کرد به تمام تنش خیانت شده است. حس می کرد به تک تک اجزای  

وجودش، از همه مهم تر، حساس ترین و جذاب ترین نقطه ی بدنش عجیب حس  

 نیاز داشت و این دوری را به هیچ وجه نمی توانست بپذیرد. 

ه آشپزخانه گرد خانه اش  آفتاب با لبخندی که روی لبهایش حفظ کرده بود، پا ب

گذاشت. لیوان آبی پر کرده و به روی پیشخوان که هل می داد گفت: آتیش  

 وجودت و خاموش کن.
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درست باالی سر لیوان آب ایستاد و دست هایش را دو طرف آن روی پیشخوان  

 تکیه زد: مشکلت چیه؟

 مشکلی ندارم.   -

هت پابند باشم و حتی حاضر  یبار میگی این ازدواج و باور داری. توقع داری ب  -

 نیستی کمک کنی نیازهام و برطرف کنم. 

 آفتاب شانه ای باال انداخته و لبخندش را عمق داد: همینه که هست!

*15* 

به مرد لباس عرب پوش مقابلش خیره می شود و سعی می کند نامش را که  

د و  ساعتی پیش شنیده است به خاطر بیاورد. مرد گیالس توی دستش را باال آور

 منتظر نگاهش کرد.  

با آرامش دست دراز کرد و گیالس را که از دست مرد بیرون می کشید، لبخندی  

هم تحویلش داد. مرد به سرعت یک قدم برداشت و کنارش به دیوارک شیشه ای  

تکیه زد و خیره شد به آفتاب پرتویی که با سرهمی بنفش براقش در میان مردان  

 کت و شلوار پوش می درخشید.  

بود چندان هم مهارتی در آن ندارد، گفت: محصوالت   مرد با انگلیسی که مشخص

 بهداشتی زعفران خوبی دارین! 

نگاهش را از آفتاب گرفت. گویا این مرد چندان هم بد به نظر نمی رسید. می شد  

با اون مصالحه کرد و به نتایج خوبی رسید. تغییر حالتی به بدنش داده و به سمت 

حصوالتی که می تونه جزو  مرد که متمایل می شد گفت: همینطوره. م 

ارزشمندترین شاخص های سالمتی و زیبایی توی دنیا باشه. زعفران عملکرد 

 فوق العاده ای داره مخصوصا از نظر تاثیری که روی زیبایی داره. 

خانم پرتویی هم همین نظر و داشتن... مطمئنا تا وقتی خانم پرتویی پای این     -

 قرارداد باشن ما هم هستیم.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

７１０ 

نه زل می زند به چشم های میشی مرد. نمی داند باید از اینکه توانسته  ناباورا

است یک مشتری قدر برای محصوالتش پیدا کند خوشحال باشد یا از اینکه این  

مشتری قدر فقط و فقط بخاطر آفتاب پرتویی پای معامله آمده است ناراحت باشد.  

ی ماند تا زمانی که آفتاب  که این مرد هنوز هم تاکید می کند که پای این معامله م

 پرتویی پای معامله باشد. 

لب زیرینش را کمی بین دندان هایش کشید. چشم هایش را بست و لبخند زد.  

حقیقت همین بود... زیر سلطه آفتاب می توانست پیشرفت کند. غروری که  

میخواست خودنمایی کند را کنار زد و رو به مرد گفت: امیدوارم این همکاری 

 اطرتون و در پی داشته باشه.  رضایت خ

امیدوارم. البته من و برادرم چهار سالی هست که با شرکت آفتاب کار می کنیم.     -

تا به حال هیچوقت هیچ نارضایتی از خانم پرتویی نداشتیم. خانم پرتویی میشه  

گفت خوش قول ترین تاجر روی زمینه... میشه گفت وقتی حسابی با شرکت آفتاب  

وقتی خانم پرتویی صدر ریاست اون شرکته میتونی مطمئن باشی   داشته باشی تا

که سالهای سال روی اون حساب میتونی کار کنی. ما تالشمون و می کنیم شرکت  

 آفتاب همیشه تحت نظر خانم پرتویی بمونه.

 که اینطور!   -

طرفین قرارداد شرکت آفتاب سعی می کردند، آفتاب پرتویی را در صدر حفظ کنند  

کت بازرگان همه به دنبال پایین کشیدنش از قدرت بودند. چه تفاوت  و در شر

 فاحشی ما بینشان بود.  

 مرد با آرامش گفت: زندگی در کنار چنین زنی چه حسی داره؟ 

سری خم کرده و زل زد به محتوای گیالس توی دستش. تمام شب از لب زدنش  

وی رفتارش داشته  دوری کرده بود. تمام شب سعی کرده بود بیشترین کنترل را ر

باشد و بتواند یک جنتلمن تاجر به چشم بیاید و با نوشیدن حتی کوچکترین حواس  

 پرتی برای از دست دادن فرصت ها ایجاد نکند.  
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گیالس را باال آورده و به لبهایش که نزدیک می کرد، فکر کرد؛ زندگی با آفتاب  

 پرتویی مثل له شدن با تمام وجود را می دهد.

در کمتر از چند ثانیه... سرش را که به سمت مرد برمی گرداند پرسید:  خالی بود. 

 شما چی فکر میکنین؟ 

مرد برخالف او که محتوای گیالس را یک نفس خالی کرده بود، تنها مزه مزه اش  

کرد و گفت: فکر می کنم بزرگترین خوشبختی یه مرد می تونه داشتن چنین زنی  

 ینی!باشه و شما خوشبخت ترین مرد روی زم 

ببخشیدی کوتاه به زبان آورد. تا می توانست از مرد دور شد و گیالس را به دست  

گارسون در حال رد شدن سپرد و پا از در ورودی ایوان بیرون گذاشت و درست  

 روبروی شهر زیر پایش ایستاد. بادی وزید و سرما را به وجودش تحمیل کرد.  

س رویایی بودن را دوست نداشت.  حس می کرد اینجا بودن را... در این پنت هاو

این روزهایش را به هیچ وجه دوست نداشت. روزهایش به نظر عذاب آور می  

رسیدند. مدیر عامل شرکت بازرگان بودن زندگی را برایش سخت کرده بود.  

 ازدواج با آفتاب پرتویی سخت تر! 

ت  روزهای مالزی بودنش را بیشتر می پسندید. روزهایی که نه رنگی از مدیری

شرکت بازرگان بود و نه رنگی از آفتاب پرتویی... روزهایی که می توانست 

آزادانه و بدون مشکل بر روی زعفران هایش تمرکز کند. می توانست روی  

شرکت کوچکش بیشتر تمرکز داشته باشد و به قراردادهایی که می توانست باعث 

 پیشرفتش باشد امیدوار... 

ظه حس می کرد از تمام آدم ها کوچکتر است.  اما در این پنت هاوس! در این لح 

حس مورچه ای را داشت که هر چقدر هم تالش می کرد به چشم نمی آمد و به  

 درد نخور به نظر می رسید.  

 چرا تنهایی؟    -
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 چرخید و رخ به رخ آفتاب که در آستانه ورودی ایستاده بود، برگشت.

لبه ی نرده های ایوان  آفتاب قدمی جلوتر آمده و نزدیکش شد. دست هایش را 

گذاشته و کمی خم شد: قرارداد محصوالتت اوکیه! ترتیبش و بده فردا نسخه آماده 

 شده رو بفرستن برات که برای امضا بفرستیم براشون. 

 سری به عالمت مثبت تکان داد.  

می تونی باهاشون در مورد تجارت زعفرانم صحبت کنی. فروشگاه هایی که   -

بهت این امکان و میده تا بتونی زعفران و به تک تک  سرتاسر اروپا دارن  

کشورهای اروپایی صادر کنی. اینکه مستقیم جنس خودت تو بازار باشه یه برد  

بزرگ برات به حساب میاد. منم داشتم فکر می کردم می تونیم کنار زعفران تو  

قسمتی از دمنوش های ایرانی رو هم ضمیمه کنیم. در این صورت میشه بسته  

 فوق العاده ای رو برای فروش عرضه کرد. های

 باز هم سری به عالمت مثبت تکان داد. 

 آفتاب تنش را عقب کشیده و پرسید: چته؟ 

شانه ای باال انداخت. نمی خواست توجهی از سوی آفتاب داشته باشد. گفت: می  

تونیم بهش زرشک و پسته هم اضافه کنیم... اگه هنوز باغ پسته ات و داشته  

 باشی.

 شه ی لب های آفتاب باال رفت: می خوای جبران زمین زدن باغم و بکنی؟ گو

چشم هایش را بست و در دل زمزمه کرد: من یبار غرورت و خرد کردم و تو هر  

 روز و هر روز بابت اون یکبار انتقام می گیری! 

تکانی به خود داد. حال بدش را پشت لبخندش پنهان کرده و کمی به سمت آفتاب  

 شد: شاید... مایل 

 من دل از اون باغ کندم.  -
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بهتر! مطمئنا اگر می توانست در آن سالها همه چیز را به نفع خود بازمی گرداند.  

 گفت: می تونی دوباره بهش دل ببندی. 

 آفتاب گفت: من سراغ چیزایی که کنار گذاشتم نمیرم. 

 حتی اگه برات سود خوبی داشته باشن؟    -

دلی به خود گرفت. چند ثانیه گذشت و آفتاب ابروهایش نگاه آفتاب اندکی رنگ دو 

 را باال کشید: بهتره برگردیم داخل! 

 چشم بست: میام. 

آفتاب دور شد. گوشی را از جیب بیرون کشیده و شماره گرفت. چند بوق پی در  

پی و تماس بدون پاسخ قطع شد. دوباره شماره گرفت و این بار صدای لرزانی  

 خوای؟  توی گوشش پیچید: چی می

نگاهش را به آفتاب دوخت که گویا به مردی که تازه به جمع اضافه شده بود  

 معرفی می شد. آهسته گفت: برام آواز بخون. 

 فکر کردی کی هستی؟   -

 من خریدمت تا هر کاری که ازت میخوام و انجام بدی.   -

 چشم بست. به خود تشر زد که از کی تا حاال آدم ها را می خرد. 

 ضی هستی.خیلی عو   -

 لبخند روی لبهایش نشست: می دونم.

چند دقیقه سکوت ما بینشان حکم فرما شد و نگار با بغضی که توی صدایش بود  

زمزمه کرد: زمستون... تن عریون باغچه چون بیابون. درختا، با پاهای برهنه  

زیر بارون. نمی دونـــی تو که عاشق نبودی! چه سخته مرگ گل برای گلدون...  

 لدون چه شبها، نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه! گل و گ
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هق هقی به صدای نگار اضافه شد: چه تلخه... چه تلخه... باید تنها بمونه قلب  

 گلدون... مث من، که بی تو نشستم زیر بارون زمستون... ! زمست

گوشی را از گوشش دور کرده و بدون حرفی تماس را قطع کرد. نگار هم دیگر  

 قبل دوست داشتنی نبود. نگار هم نمی توانست آرامش را در قلبش جاری کند.  مثل

چشم های بسته شده اش را باز کرد. مرد مقابل آفتاب با آرامش و لبخند چیزی  

می گفت که توانسته بود آفتاب همیشه لبخند به لب را به خنده بیاندازد. پوست  

 لبش را بین دندان هایش کشیده و آن را تا می توانست ما بین دندان هایش فشرد.  

  آورده بود، زد. مرد خم شده و بوسه ای به دست آفتاب که باال

پوست لبش را بیشتر از قبل با دندان هایش کشید و اجازه داد دردی در وجودش  

بپیچد. گوشی را در جیبش فرستاد و راه افتاد. چند قدم بلند و نرسیده به آفتاب  

دست دراز کرد و آن را به دور کمر آفتاب که حلقه می زد، به انگلیسی و از عمد 

 ی کنی؟ گفت: عزیزم... معرفی نم

سرش را از لبخند خشک شده ی آفتاب گرفته و به چشم های مرد که اینبار صاف  

و سینه تبر کرده ایستاده بود، دوخت. مرد خوش قیافه بود. مطمئنا خودش هم از  

عمق زیبایی قیافه اش مطلع بود که چانه اش را باال داده و نیم رخ های صورتش  

 را پشت سر هم به نمایش می گذاشت.  

 از آفتاب، مرد بود که دستی جلو آورده و گفت: جمال طاهر الصدیق هستم.    قبل

فشاری به بازویش داد و آفتاب را بیشتر به خود نزدیک کرده و دست توی دست 

 مرد گذاشت: کمیل بازرگان.  

 تعریفتون و شنیدم از اَحد... از آشنایی باهاتون خوشبختم.   -

سمت آفتاب برگشت که آفتاب با بیخیالی  یک تای ابرویش را باال فرستاده و به 

 گفت: طاهر از دوستان نزدیک اَحد هست و همینطور میشه گفت من!
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جمال طاهر الصدیق دستش را باال آورده و انگشت اشاره اش را تکان داد: تو  

همین االن من و دوست خودت خطاب کردی. باید این واقعه بزرگ و جشن  

 بگیریم.  

 ری بزرگش می کنی طاهر! آفتاب باز هم خندید: دا

 صورت جمال طاهر الصدیق جمع شد. 

فکش منقبض شد از اینکه صورت این مرد حتی در این حالت هم زیبا به نظر می  

رسید. نگاه تیزش را از صورت جمال طاهر الصدیق گرفته و روی تنش پایین تر  

کشید. پیراهن سفید یقه دارش با کت شیک ساده کاربنی اش ست شده بود و  

شلوار سیاهش نشان می داد که هیچ برنامه ای برای حضور در این مهمانی  

 نداشته است و خیلی زود خودش هم این را تصدیق کرد. 

وقتی فهمیدم اینجایی حتی نتونستم بیشتر از این برای دیدن تعلل کنم و خیلی    -

زود خودم و رسوندم. هر چند هنوزم باورم نمیشه سر من و کاله گذاشتی و با  

 یکی دیگه ازدواج کردی.

جمله اش درست نبود اما برگشت و لبخندی به رویش زد و گفت: میشه گفت 

 دوست دخترم حاال همسر یه مرد دیگه ای شده.

ابروهایش را باال کشید. دوست دختر؟! خب کامال واضح گفته بود دوست دختر.  

جدا کرده و  چیزی از دوست و غیره نام نبرده بود. به سختی لب هایش را از هم  

 لبخند زد.  

جمال طاهر الصدیق هنوز هم لبخند می زد. هنوز هم با آرامش و اطمینان داشت  

 نگاهش می کرد و صدای خنده آفتاب هنوز در گوشش پیچیده بود.  

آفتاب به آرامی از آغوشش جدا شده و گفت: اتفاقا می خواستم فردا به دیدنت  

 بیام. 
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: چقدر عالی! بیا بهترش کنیم. فردا  چشم های جمال طاهر الصدیق درخشید

مهمون من باشید... تو شیفته خونه ی من بودی. چرا نمیای دوباره ببینیش!  

 برات خیلی بهتر از قبلش کردم.

 هنوزم به نظرم خونه ات فوق العاده هست.  -

فردا شب منتظرتون هستم. به راننده ام میگم بیاد دنبالتون... دوس دارم خیلی    -

 م تشریف بیارید تا بتونیم حسابی با هم گپ بزنیم. قبل از شا

 نگاه تیزش را دوخت به دندان های سفید نمایان شده ی آفتاب! 

 حتما طاهر! خوشحال میشیم.    -

مطمئنا خوشحال نبود. این مرد را به هیچ وجه نمی پسندید. از دندان های نمایان  

رجیح می داد همین  شده ی آفتاب بیزار بود. از صورت این مرد نیز بیشتر! ت

 امشب به ایران برگردد. به سراغ زندگی که دوست نداشت برود و... 

نگاه ناباورانه اش را از لوستری که مطمئنا در کمترین حالت چندین تن وزن  

داشت، گرفت... قدم بعدی اش را به آرامی برداشت مبادا روی سرامیک هایی که  

ثروتمند بود... آب دهانش را به    از صافی و یکدستی برق می زدند زمین بخورد.

سختی فرو داد و صدای قدم هایی مجبورش کرد چشم بدوزد به پله هایی که تا  

 زمین رسیدن یک دور کامل به دور سالن بزرگ می زدند.  

صدای آشنای مردی که تمام دیشب در ذهنش پیاده روی کرده بود، بلند شد: فکر  

 ات فقط یه رویا باشه.  می کردم آفتاب قراره اینجا بودن دوباره

اخم کرد. آفتاب اما لبخندی زد: چطور ممکن بود. تو کافی بود بهم پیشنهاد بدی و  

 من مطمئنا از دیدن دوباره قصر فوق العاده ات خودداری نمی کردم.  

جمال طاهر الصدیق پله های بعدی را پایین آمد. برخالف شب قبل، امروز جلیقه و  

 بلمانی که اطرافشان قرار داشت ست کرده بود.شلوار زرشکی رنگش را با م
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سرش را کمی چرخاند. مطمئنا برق مبلمان و طالیی شان تنها می توانست متعلق  

به طال باشد. حتی اگر زمینه ای از چوب هم می داشتند، قطعا آبکاری طال بود که  

 باعث می شد اطرافش چنین برق بزند... 

راز کرد. سعی کرد با تمام قوا تمرکز  جمال طاهر الصدیق دستش را به سمتش د

کند و چشم به اطراف ندوزد. دستش را جلو برد و در دست گرم مرد مقابلش که  

می گذاشت فکر کرد چند سال می تواند زمان سپری شود تا بتواند در مالک چنین  

 قصری شود؟!

 خوش اومدین.    -

 سری تکان داد: ممنون بابت دعوت. 

د: اینجا برای آفتاب مثل خونه خودشه. هر وقت  جمال طاهر الصدیق لبخند ز

 بخواین می تونین تشریف بیارین. 

 فکش منقبض شد.  

جمال طاهر الصدیق مکثی نکرد و به سمت آفتاب برگشت. دست دراز کرد و با  

قرار گرفتن دست آفتاب در دستش، خم شد و پشت دست آفتاب را که بوسه می زد  

 گفت: افتخار دادی. 

ده و صدایی از پشت سرشان گفت: چی می شد همیشه رفتارت دستش را مشت کر

 همینطوری می موند طاهر. 

به عقب برگشت و با دیدن احد حریری، نفسش را از خشم در سینه حبس کرد.  

هیچ چیز بهتر از این نمی شد... جمال طاهر الصدیق کم بود که احد الحریری هم  

 ت.  به جمعش اضافه می شد. پوزخندی روی لب هایش نشس

آفتاب به سمت احد حریری قدم برداشت و کمتر از چند ثانیه، احد حریری بود که  

 در آغوشش کشید و سرش را که بوسه می زد، گفت: کم پیدا شدی دختر خوب!

 می خواستم بدونم چقدر قراره دلتنگ بشی!  -
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چشم هایش را دوخته بود به آفتابی که به سادگی خود را در آغوش احد حریری  

ده بود. به این فکر کرد در تمام این مدت چند بار آفتاب را در آغوش کشیده  جا دا

 است و پاسخش ساده بود. هرگز! 

 احد حریری پیش آمد: خوشحالم اینجایی! 

 دست دراز شده ی او را فشرد: منم همینطور. 

مطمئنا به غیر از این موضوع بود. اما تنها جمله ای بود که می توانست به زبان  

بیاورد. جمال طاهر الصدیق اشاره ای به مبلمان زرشکی و طالیی که تقریبا آن  

سوی سالن قرار داشتند و کوسن های آبی تیره رویشان تضادی را ایجاد کرده بود  

 ی به رنگ ها داشت.  که مطمئنا کار طراح موفقی بود که دید خاص

آفتاب از کنارش که می گذشت، لبخندی زد. به راه افتاد و پشت سر آفتاب که به  

مبلمان نزدیک می شد، توجهش به استخر و فواره هایی جلب شد که درست در 

وسط سالن قرار داشتند. چرخید و احد حریری را دید که دست به دور کمر جمال  

 ی شود. طاهر الصدیق انداخته و نزدیک م

کنار آفتاب که می نشست، سکوت سنگینی که از مهمانی شب پیش مابینشان  

 ایجاد شده بود شکست و پرسید: خیلی وقته می شناسیش؟ 

 به اندازه سالهای زندگیم.   -

سرش را باال برد. گوشه ی لبش کمی باال رفت... سرسرایی که از این نقطه قابل  

دیدن بود، تصویری از قصرهای توی کارتون های کودکی اش داشت اما زیباتر...  

با بازی نور! با بازی رنگ... این سرسرا دوست داشتنی تر و خیره کننده تر از  

بود. شاید به زیبایی خانه هایی که  تمام کارتون ها بود. چیزی ورای رویا و خواب  

مادرش وعده ی آن ها را در بهشت می داد. همان هایی که سالهای سال در کتابها  

تکرار می شد. اما واقعا خانه های بهشتی هم می توانستند به این زیبایی و  

 خیرکنندگی باشند؟ 
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یدن بودند  نگاهش را کمی باالتر برد. به نقش های برجسته ای که حال بهتر قابل د

و روی سقف و درست زیر نرده های نوک مدادی ترکیب آهن و شیشه کار شده 

بودند، نگاه کرد. حتی خطوط ریزشان هم نشان می داد، نه ماشین ها که دست 

های بسیاری مدت های طوالنی و خیلی طوالنی رویشان نقش زده اند و خطوط  

ی توانی سالهای سال با آن  طالیی را در میان سفیدی چنان مخلوط کرده اند که م

 ها نقش بزنی. 

 کارا چطور پیش میره آفتاب؟   -

چشم از سرسرای مقابلش گرفت و با نفس عمیقی که گویا تمام حسرت توی  

 وجودش را بیرون می داد، زل زد به دهان جمال طاهر الصدیق. 

میشه گفت این روزا بهتره. دارم سعی می کنم پروژه های بزرگتری و تو دست    -

 بگیرم... 

احد الحریری بود که گفت: آفتاب می خواد شعبه اصلی شرکت آفتاب و انتقال بده 

 دبی تا بتونه کنترل بیشتری رو موقعیت بازار خارج از ایران داشته باشه.

ابروهای جمال طاهر الصدیق باال رفت و آفتاب در ادامه جمله ی احد حریری  

نم. دوس دارم اگه ممکن باشه گفت: می خوام پروژه تجارت رنگ و بزرگتر ک

 تدارک کارخونه ای بزرگ و در پیش بگیرم.

 همیشه فکرای بزرگ داشتی و همیشه به چیزی که داشتی قانع نبودی.   -

 شاید یه روز تونستم این خونه رو ازت بخرم.   -

ناباورانه به آفتاب نگاه کرد. به نظر غیر ممکن می رسید. اما... آفتاب پرتویی  

پرتویی که توانسته بود در کمتر از چند روز پولی را به دست بیاورد   بود. آفتاب

که غیر ممکن به نظر می رسید. نفس عمیقی کشید و به سرفه افتاد. سرفه های  

پی در پی... سرفه پشت سر سرفه و حس کرد این سرفه های به هیچ وجه تمامی  

 ندارد. 
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شم دوخت به آفتابی  دست آفتاب بود که پشت سرش نشست. به سرعت چرخید و چ 

که لبخند مهربانی به رویش زد. صدای طاهر الصدیق را شنید که دستور آب و  

نوشیدنی می داد. اما تنها توانست از پشت نگاه تار شده و اشک به چشم هایش  

دویده صورت آفتاب را ببیند. مطمئنا تاری دیدش نبود که لبخند آفتاب را مهربان  

بود که با مهربانی پشتش را نوازش می کرد و لبخند    کرده بود. این آفتاب پرتویی

 می زد.  

برخاست... به تندی. نمی توانست بین رویا و واقعیت را تشخیص دهد. نمی 

توانست باور کند که این لبخند از طرف آفتاب پرتویی، این مهربانی متعلق به  

 خودش باشد.  

 ند!طاهر الصدیق هم برخاست تا به سمت سرویس راهنمایی اش ک

مقابل آینه ایستاد و دهانش را آب زد. گلویش می سوخت. بی دلیل به سرفه افتاده  

بود. چشم هایش را با دقت آب زد و اجازه داد تاری دیدش کامال از بین برود و به  

سالن که برگشت تنها جمال طاهر الصدیق بود که پا روی پا انداخته و منتظرش  

 بود. به آرامی پرسید: آفتاب... 

 با احد یه دوری میزنن.   -

ابروهایش را باال کشید. نمی دانست باید چه صحبتی با این مرد داشته باشد. به  

آرامی سر جایش نشست و دست مشت شده اش را مقابل دهانش گرفت... سعی  

 داشت با سرفه های کوتاه و ضعیف گلویش را صاف کند که... 

 از کجا پیدات شد؟   -

 دیق چشم دوخت. متعجب برگشت و به طاهر الص

 طاهر خیره نگاهش می کرد.  

 متوجه نشدم.   -
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من تموم این سالها مراقبش بودم. تموم این سالها حواسم بود که هیچکس پاش    -

و از گلیمش درازتر نکنه. حواسم بود تا کسی نخواد برای همیشه اون و ازم  

 بگیره. تو از کجا پیدات شد؟

 دیق.زل زد به چشم های سیاه جمال طاهر الص 

چیزی را که جمال طاهر الصدیق به زبان آورده بود روزهای بعد برای خود بارها  

و بارها تکرار کرد. بارها و بارها و باالخره روبروی جهانگیر نشست و گفت: می  

 خوام هرچه زودتر تدارک عروسیم با آفتاب داده بشه.

 جهانگیر دقیق نگاهش کرد: نظر آفتاب چیه؟ 

 متوجه نشدم.   -

این ازدواج و که نمیتونی به تنهایی راه بندازی. چند وقت پیش آفتاب می گفت     -

که حداقل تا یک سال آینده فرصتی برای ازدواج نداره. چطور شد که نظرش  

 عوض شد.

سرش را تکان داد. حس می کرد هنوز هم بعد از چند روز گلویش خفیف می  

 نی یا آفتاب؟سوزد. لب هایش را تر کرده و زمزمه کرد: شما پدر م

من که مشکلی ندارم. از خدامم هست که هر چه زودتر ترتیب ازدواجتون و    -

بدم... برو با زنت به توافق برس خودتونم برنامه اش و بچینین. هر وقت بگین  

 من ترتیب برنامه اش و میدم. 

برخاست. فکر می کرد می تواند روی جهانگیر حساب کند تا با یک جمله بحث را  

 هد و با آفتاب صحبت کند اما گویا نمی شد روی جهانگیر حساب باز کرد.  خاتمه د

 زهرا درست روبرویش ظاهر شد: هنوزم نمی خوای کوتاه بیای؟ 

 چینی به پیشانی اش افتاد: متوجه نمی شم.
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گفتم یه مدت با دختره برو بیا میکنی بعدش خودت می فهمی نمیشه... اون    -

گان بشه. اون وقت تو دنبال ازدواج و عروسی  نمیتونه جزوی از خانواده بازر

 هستی؟

 آفتاب االنم زن منه مامان.  -

زهرا پوزخند صدا داری تحویلش داد: تنها پسر خاندان بازرگان داره همه امون و  

به باد میده. چه کردم با این پسر تربیت کردنم. تو این چند وقته که نامزدته یبار پا  

زاره یه عروسی باشه. چیکار کرده؟ کاری ام ازش  شده بیاد اینجا یه احترامی ب

برمیاد؟ آبروی خودم و تو بوق و کرنا کردنم با این زن گرفتنت. همه وقتی ازم  

 سراغ عروسم و میگیرن تا می تونم سرم و می اندازم پایین و ساکت میشم.

به آهستگی گفت: مگه من براتون اهمیت داشتم که االن زنم مهم شده مامان؟ 

ری که من و نمی دیدین فکر کنین آفتابم نیست و نبینینش! مطمئنا  همونطو

 مشکلی پیش نمیاد. 

 چشم های زهرا گرد شد. 

با اجازه ای گفت و قدم برداشت تا از کنار زهرا بگذرد که زهرا صدا بلند کرد: من  

 برات مادری نکردم؟ کم گذاشتم برات؟ بهت کم اهمیت دادم؟ 

 پوزخندی زد.  

ها برگشت و خیره به زهرا که تا پایین پله ها آمده بود و هوار  درست باالی پله 

می کشید، خیره شد: بعضی وقتا فکر می کنم مامان شاید تنها کسی که من و تو  

 زندگی جدی گرفت فقط آفتاب بوده.  

 زیر لب ادامه داد: شاید هم اشتباه می کنم. 

هرا بگیرد و  سنگینی نگاه دخترک درست در آن سوی سالن باعث شد چشم از ز

به صورت الهه زل بزند. الهه ای که در دورترین نقطه از سالن بزرگ خانه  

بازرگان تماشایش می کرد. سرش را باال برد. به گچ بری های دور تا دور سالن  
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نگاهی انداخت و فکر کرد خانه بزرگ خانواده بازرگان شاید به اندازه یک سوم  

 خانه ی لوکس جمال طاهر الصدیق باشد.  

قدمی به عقب برداشت و مستقیم به سمت اتاقش رفت. این بار به جای نشستن  

پشت سیستم، روی تخت دراز کشید و چشم بست. باید سعی می کرد به ذهنش  

تسلط پیدا کند. این سفر کوتاه چند روزه با آفتاب بیش از آنکه ذهنش را آرام کند  

 بابت بستن قرارداد، آشفته اش کرده بود.  

نگ تلفن چشم باز کرد. گوشی را چنگ زده و بدون تماشای صفحه  با صدای ز

 اش به گوش نزدیک کرد: بله؟ 

صدای رحمانی واضح به گوشش رسید: قرارداد و برام بفرست! خیلی زود به این  

 پول احتیاج دارم. 

به سرعت برخاست و سر جایش نشست. روبرویش میز بزرگ تحریر و صندلی 

دقیق گفت: البته. امروز به وکیل میگم همه چیز و  چرخانش قرار داشت. آهسته و 

آماده کنه و براتون بیاره. مشکلی که نیست؟ به محض بسته شدن قرارداد چکم  

 تحویل میگیرین. 

 خودت بیا.    -

 باید برم یه سفر کاری. برنامه اش و از قبل چیدم. متاسفانه نیستم.    -

لبخند کمرنگی روی لب هایش می نشیند. مطمئنا دوست دارد قیافه ی رحمانی را  

در لحظه ی امضای قرارداد ببیند اما باید این موضوع را به رحمانی بفهماند که  

ادگی ببیندش! از این پس  از این پس حتی اگر بخواهد هم نمی تواند به این س

فاصله ما بینشان به اندازه ی دنیا تفاوت می شود. کارخانه ی رحمانی می تواند  

 رحمانی را چندین پله از آنچه هست پایین تر بکشد.  

من بدهیم و یک ساله بهت برمی گردونم و تو هم این قرارداد و فسخ میکنی.    -

 اید تو قرارداد ذکر بشه.اینم باید تو قرارداد لغو بشه. این موضوع ب
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لبش را گاز زده و با تفکر گفت: من عنوان میکنم به محض پرداخت بدهی، این  

 قرارداد لغو میشه.  

رحمانی با دو دلی که از صدای بی کالمش مشخص بود، قبول کرد. چاره ای هم  

به جز این نداشت. فاتح آکچای چنان وسوسه اش کرده بود که مطمئنا فکر می  

کرد با این کار ثروتش چندین برابر خواهد شد. با آرامش گفت: من چک و بدون  

 شه نقدش کنین.  تاریخ به مبلغ می نویسم. می تونین هر جای دنیا که با

 فکر نمی کنم طرفین قراردادم این چک و قبول کنن.   -

گوشه ی لبش باال رفت: می تونن موجودیش و چک کنن... اگه قبولش نکردن  

 شما می تونید نقدش کنید و پول و به حساب طرفین قراردادتون واریز کنید. 

 فکر کنم اینم روش خوبی باشه.   -

نست به این سادگی ریسک کند. مطمئنا این مبلغ  گوشه ی لبش باال رفت. نمی توا

در حسابش موجود نبود و قرار بود فاتح آکچای درست در زمان دریافت چک این  

مبلغ را به حساب واریز کرده و به وسیله چک آن را برداشت کند. باید تا قبل از  

آن هم به رحمانی این اطمینان را می داد که موجودی حسابش چیزی بیشتر از  

ن مبلغ است. روی تخت خود را جلو کشید و با چند قدم بلند به سمت دراور  ای

لباسهایش قدم برداشت. کلید را که از زیر لباسها بیرون می کشید، گفت: پس  

 خدانگهدار آقای رحمانی! امیدوارم موفق باشین.

 ممنون پسر!    -

 گوشه ی لبش باال رفت و خیره به کلید توی دستش گفت: حتما!

 به به در خورد، کلید را در مشت فشرده و به سمت در اتاق برگشت: بله. چند ضر

 دخترک در چهارچوب در ظاهر شد: ناهار میل نمی کنید؟ 

اخم هایش را در هم کشیده و به سمت کمد رفت. پالتویش را که از کمد بیرون می  

 کشید، گفت: نه! 
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 دیشبم چیزی نخوردین.  -

ه به چشم های الهه پرسید: من گفتم چیزی  خودش را از کمد بیرون کشیده و خیر

 نخوردم؟ 

دخترک با ناامیدی نگاهش کرد. به سرعت راه افتاد و از کنار الهه که می گذشت، 

 گفت: زندگی من به تو ارتباطی نداره. 

راهی شد. با احمد توکل تماس گرفت و از او خواست تدارک همه چیز را برای  

 ده بود، ببیند.  انجام پروژه جدیدی که در قطر بسته ش

پا به خانه ی رضا که گذاشت، نگاهی به اطراف انداخته و فکر کرد مدت طوالنی  

ست که از رضا بی خبر است. باید بعد از تمام شدن کارها، سراغی هم از او می  

گرفت. پا به سالن پذیرایی گذاشته و به سمت بخاری گوشه ی اتاق رفت. کنار  

چکی را که دقیقا مطابق با رنگ بخاری  بخاری زانو زده و گاو صندوق کو 

خریداری کرده بود، بیرون کشید و کلید را از جیب بیرون آورد. به چک رسیده از  

طرف ساندرم خیره شد. چک را در گرو بانک می گذاشت و از نقد کردن آن  

خودداری. در این صورت اگر رحمانی هم جهت کنترل حسابش با بانک تماس می  

نک این اطمینان را به رحمانی دهد که موجودی حسابش به  گرفت می توانست با

 اندازه چک می باشد. 

برگشت و تکیه به دیوار پاهایش را در سینه جمع کرده و دست هایش را روی آن  

 ها قرار داد. کار رحمانی تمام بود 

*** 

مختصر جا به جا شده و تن خسته اش را به سمت دسته ی دیگر مبل هدایت کرد.  

ساعت انداخت... چیزی حدود یک ساعت را سپری کرده بود و هنوز  نگاهی به 

 خبری از ختم جلسه آفتاب نبود.  
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خمیازه ای کشید. عجیب به خواب نیاز داشت. حتی نوشیدن چند گیالسی که از  

نازنین خواسته بود برایش بیاورد هم نتوانسته بود هشیارش کند. صبح قبل از  

ده بود و طبق گفته ی نازنین همیشه همراه خانه رفتن آفتاب را به شرکت رسان

آفتاب، تا به این لحظه هم از آخرین جلسات و کارها فارغ نشده بود. از اینکه  

آفتاب هنوز سرپا بود و خودش نمی توانست بیش از این بیدار بماند هم خشمگین  

بود. خیره به ساعت روی دیوار فکر کرد با توجه به شنیده هایش احتماال آفتاب  

د از این هم کار داشته باشد. تن خسته اش را روی مبل سر داده و فکر کرد می  بع

تواند در این لحظه آماده خواب شود... چشم هایش گرم می شد که صدای باز شدن  

در و قدم هایی که نزدیک می شد به خود آوردش! از الی چشم های نیمه بسته  

رت کرد، زیر نظر گرفت.  اش به آفتابی که برگه های توی دستش را روی میز پ

 آفتاب دست به کمر زده و باالی سرش ایستاد: کمیل! 

 چشم هایش را کامل بسته و زمزمه کرد: بله؟

 نمی خوای بری خونه؟   -

 نه!   -

 کوتاه گفته بود. همانقدر که خوابش را نپراند.  

 پاشو برو تو اتاق بخواب!  -

را از روی سر می کشید.   به سختی چشم باز کرده و به آفتاب خیره شد که شال

هنوز هم همان کت و شلواری را که صبح به تن زده بود، به تن داشت. دستش را  

 به گوشه ی چشم هایش رسانده و نالید: کدوم اتاق؟ 

آفتاب چند قدم بلند برداشت و کتابخانه ی ته اتاق بزرگش را مثل کشو به حرکت  

دست صورتش را مالید: مگه  در آورد. چشم هایش به سختی گشادتر شدند. با کف 

 نمی ریم خونه؟ 

 آفتاب یک تای ابرویش را باال فرستاد: نمیریم خونه؟!  
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لبخندی روی لب های آفتاب پرتویی نشست: کار دارم تو بخوای می تونی بری  

 خونه بخوابی.  

دستش را به سمت کتابخانه و اتاق پشتش چرخاند و انگشت اشاره اش را به  

 سختی به آن سمت نشانه رفت: من...  

گیج خواب شده بود و گویا لحظه ای خواب می ربودش و برمی گرداند: میرم  

 اونجا می خوابم.کارت تموم شد میریم...  

 سرش را که به سمت عقب رفته بود، باال آورد: با هم. 

یش کشیده شد. به خود آمده و از دنیای خواب به واقعیت پرت شد. آفتاب  بازو

بازویش را گرفته و به سمت خود می کشیدش. گوشه ی لبش باال رفت: می خوای  

 بیای بغلم با هم بخوابیم؟ 

آفتاب خیلی محکم جوابش را داد: می خوام کمکت کنم بری روی تخت بخوابی.  

 ! مشخصه زیاد خوردی... گیج گیج شدی

 اینجا هم بد نیست. اگه تو بیای بغلم.    -

 اون وقت بهت بد می گذره.   -

تنش را از مبل جدا کرده و دستش را دور شانه های آفتاب انداخت. سرش را که  

به سر آفتاب نزدیک می کرد، با سنگینی اش او را مجبور کرد از حرکت بایستد:  

 اون وقت می تونم آروم بگیرم. 

به مردمک هایش دوخته شد: چه آروم شدن به درد چشم های سیاه آفتاب 

 نخوری! 

 می خوام باهات ازدواج کنم.   -

لب های آفتاب به دو طرف از هم گشوده شد: من خیلی وقته سنم از اینجور الس  

 زدنا گذشته.
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دستش را به روی شانه ی آفتاب فشرد: نه! می خوام فردا باهات ازدواج کنم. می  

 خوام قانونی بشه. 

آفتاب ضربه ای به گونه اش نواخت: خیلی خوابت میاد کمیل! بهتره هر چه  

 زودتر بخوابی. 

با این حرف به دنبال خود کشیدش... از کنار کتابخانه که می گذشتند، چشم های  

بسته اش را اندکی گشود و تخت دو نفره توی اتاق را بررسی کرد. با نزدیک  

لقه شده اش به گردنش گذاشت: شدنشان به تخت، آفتاب دست روی بازوی ح

 همین جا بخواب. 

فشاری به بازویش وارد کرده و خود را که روی تخت رها می کرد، آفتاب را هم  

 با خود همراه کرد: می خوام با تو بخوابم. 

روی تخت رها شدند و سر آفتاب دقیقا روی بازویش قرار گرفت. چشم هایش را  

 آفتاب خم کرد.   بسته نگه داشت و سرش را به سمت شانه ی

 نمی خوای تمومش کنی؟   -

 این را آفتاب محکم و جدی گفت. مثل اینکه کامال از بیدار بودنش آگاه باشد. 

چشم هایش را باز کرده و به نیم رخ آفتاب زل زد. منطق دستور می داد نیم خیز  

شده و بدون معطلی ببوسدش، اما ترجیح می داد در همین حال بماند. همینطور  

کت! در این حالت کشف کرد آفتاب مژگان بلندی دارد. بدون کوچکترین  بی حر

آرایشی... خط رویش موهایش هم به ابروهایش نزدیک تر از آنی است که در  

 ظاهر به چشم می آید.

سر آفتاب که کمی تکان خورد تا از تخت کنده شود، به سرعت دستش را که زیر  

 یدش: بخواب. سر آفتاب بود بند شانه اش کرد و پایین کش

 کار دارم... وقت خواب ندارم تو میتونی بخوابی.   -

 می خوام با تو بخوابم.    -
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 آفتاب سر روی بازویش چرخاند: من بیکار نیستم با ناز تو بازی کنم. 

 کار همیشه هست. چند ساعت دیگه هم می تونی بری به کارات برسی...   -

را این همه سال متوجه نشده  مکثی کرده و ادامه می دهد: دارم فکر می کنم چ

 بودم اینطوری چقدر همه چیز راحته. 

 یعنی چی؟   -

یعنی االن حس راحتی دارم... االن که سرت روی بازومه و می تونیم اینجا    -

 راحت دراز بکشیم. 

 عجیبه که تا حاال همچین حسی رو با دوست دخترات نداشتی.  -

پیشانی دردآلودش را به سر آفتاب تکیه می  این بار واقعا چشم هایش را بسته و  

 زند: تو چی؟ با دوست پسرات همچین تجربه ای داشتی؟ 

نفسش را در سینه حبس کرد... عجیب این بود که دوست داشت پاسخ آفتاب هم  

 به این سوالش منفی باشد. 

 نمی دونم.   -

 دندان هایش را روی هم سایید: عاشقشون بودی؟ 

 نمی دونم.   -

 دونی؟ چی می    -

 غرغر کرد: چی می دونی؟ 

 باید قبل از پروازم کارام و تموم کنم.   -

به سرعت چشم باز کرده و این بار سنگینی اش را روی بازویش انداخت و تنش  

 را از زمین کند: کدوم پروازت؟ 
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آفتاب دستش را باال آورده و خیره به ساعت مچی اش گفت: شش ساعت دیگه 

 تانبول. باید فرودگاه باشم. میرم اس

 برای چی؟   -

یک تای ابروی آفتاب باال رفته و لبخند کمرنگی روی لبهایش نشست: االن باید  

 بگم برای چی؟ 

 با تحکم گفت: نباید بگی؟

 آفتاب زل زد در چشمانش: برای اینکه بتونی اینم مثل بقیه خراب کنی؟ 

 زبانش را روی لب پایینش کشیده و ترش کرد: ممکنه!

مه ای که در جواب به آفتاب زد، از او نشنید. اما با گذشت چند  پاسخی برای این کل

دقیقه قطره اشکی بود که در گوشه ی چشمش سر خورد و روی خط رویش  

 موهایش سرازیر شد.

 گریه می کنی؟   -

به هیچ وجه معنای این قطره اشک را نمی فهمید. به هیچ وجه متوجه این نمی  

 بریزد؟ شد که آفتاب پرتویی هم می تواند اشک 

آفتاب غلتی زده و پشت که می کرد، گفت: هیچوقت به یه قطره اشک گریه  

 نمیگن.

سرش را درست کنار سر آفتاب زمین گذاشت: همینطوره. یکی مثل تو هیچوقت  

 دلیلی برای گریه کردن نداره. 

آفتاب سکوت کرد. دقایق که پشت سر هم سپری شدند، نیم خیز شد و صورتش را  

وی صورتش با چشم های بسته اش تناقض داشت. نفسش را  کاوید. رد اشک ر

آهسته رها کرده و به حالت قبل برگشت. چشم هایش را بهم فشرده و تمام سعیش  

را به این معطوف کرد که شاید بتواند ذره ای آفتاب پرتویی را درک کند. که خود  
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ه چیز را  را جای آفتاب بگذارد و دلیل اشک ریختنش را بفهمد... خواب بود که هم

 در دنیای خیال خود پنهان کرد.  

نور شدیدی که به چشم هایش می خورد، وادارش کرد چشم باز کند. بازویش را  

روی چشم هایش گذاشته و غلتی زد... صدای برخورد چکش واری اجازه غرق  

شدن دوباره اش در خیال را نداد. گوش هایش را تیز کرد تا درک بهتری از  

و با نزدیک شدن صدای چکش وار، به ناگهان چشم باز   موقعیتش داشته باشد

کرد و با دیدن کفش های سیاه پاشنه میخی مقابلش، نگاهش را باالتر برد. دامن  

 خاکستری پیلیسه شده را رد کرده و به روی صورت آفتاب توقف کرد.  

آفتاب در حین بستن دستبند به دور مچ دستش، زمزمه کرد: کت و شلوارت تو  

 ای بیرون رفتنم از آسانسور استفاده کن و نزار کارمندا ببیننت. کمده. بر

چشم های نیمه بازش را بست. پایش را بلند کرده و به دور رو تختی که در  

 آغوش جمع می کرد، حلقه زد: اگه ببینن چی؟ 

 چیزی نمیشه.    -

 همممم... باشه.   -

 وندی. ملحفه ی بین پاهایش کشیده شد: نمی خوام بفهمن دیشب اینجا م

 غرغر کرد: به کسی چه ربطی داره.  

صدای دور شدن قدم های آفتاب را که شنید، کالفه چشم باز کرد. به هیچ وجه  

حس خستگی نداشت و تقریبا آماده بود تا از تخت جدا شده و روز پرانرژی را  

 شروع کند.  

پاهایش را از تخت آویزان کرده و گردنش را تاب داد. دکمه های پیراهن مردانه  

اش را که باز می کرد، چشم دوخت از در کتابخانه ای اتاق به آفتابی که راه می  

 رفت و پشت تلفن چیزی می گفت.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

７３２ 

پیراهنش را از تن کند و روی تخت پرت کرده و به سمت در کوچکی که در اتاق  

فت. اشتباه نکرده بود. پا به سرویس گذاشت و نگاهی به باالتنه ی  دیده می شد، ر

برهنه اش در آینه انداخت و فکر کرد مدت طوالنی است که برنامه ی باشگاه را  

به طور کامل کنار گذاشته است. شاید دقیقا از روزهای آمدنش به ایران. شیر آب  

ه یه مهمونی دعوت  را که باز کرد، آفتاب از کنار در گذشت و گفت: آخر هفت

 شدیم. براش آماده باش حتما باید شرکت کنیم. 

 به تصویر خود در آینه زل زد: مهمونی؟ 

آفتاب در نزدیکی چهارچوب در ایستاد: اسما مهمونیه اما داریم میریم برای بستن  

 یه قرارداد بزرگ! 

 الزمه من باشم؟   -

 فکر می کردم دوس داری جزو بزرگا بشی.  -

ب سینک سنگی گذاشته و سرش را به طرف آفتاب چرخاند. به  دست هایش را ل

چشم های آرایش شده اش زل زد. خونسرد بود... آرام بود... اما چیزی در ذهنش  

 وول می خورد. آفتاب چرا باید کمکش می کرد؟

. 

آفتاب با اطمینان از اینکه قانعش کرده است، رو گرفته و دور شد. پایش را از  

 گذاشت، گفت: باهات تا فرودگاه میام. سرویس که بیرون می 

 آفتاب مقابل آینه قدی که تازه متوجهش شده بود، چرخید: به چه دلیل؟ 

شانه ای باال انداخته و به سمت کمد لباسها رفت. با باز کردن کمد و چند دست کت  

و شلواری که در کمد قرار داشت، سرکی کشید. اندازه هایشان کامال با سایزش  

 به عقب چرخید: اینا... ست شده بود. 

فکر کردم ممکنه یه روز الزم بشه. اینجا بودنش ضرری نداره اما در صورت    -

 نیاز فرصت برای تهیه اش کمتره.  
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رنگ کاربنی چهارخانه را بیرون کشید... آفتاب درست کنار دستش خم شد و از  

 !کشوی کمد پیراهن مردانه ی قرمز رنگ را به سمتش گرفت: ست تند و جذاب

 مردد به رنگ قرمز پیراهن زل زد.  

 شیک میشه شک نکن!  -

پیراهن را تن زد و مقابل آینه ایستاد. دستش را که به سمت دکمه های شلوارش  

می برد، نگاهی به آفتاب پرتویی انداخت که مشغول تایپ کردن در گوشی اش  

ضورش  بود. گوشه ی لبی باال برده و کمر شلوارش را شل کرد و بی تفاوت به ح

آن را پایین کشید. به سراغ شلوار کاربنی که رفت، آفتاب گفت: از رنگ لباس  

 زیر سفید و آبی آسمونیت خوشم نمیاد. از رنگایی که ازشون متنفرم. 

سر پایین رفته اش را به سرعت بلند کرده و زل زد به صورت آفتاب. نگاهش را  

بود سرش را به سمتش  از نیم رخ آفتابی که مطمئنا حتی به خود زحمت نداده 

برگرداند، گرفت و به لباس زیر توی تن خودش زل زد. رنگ سفیدش با کمر و  

خطوط آبی آسمانی ست شده بود. چسب بود و یکی از جدیدترین مدلهای معرفی  

 برندها! رضا ستش را مطابق با خواسته اش از ایتالیا خریداری کرده بود.  

 ت تلف کنی من برم دیرم میشه.اگه قراره برای پوشیدنش اینقدر وق   -

این بار مستقیم نگاهش میکرد. نگاهش حتی ذره ای نمی لرزید تا به سمت پایین  

تنه اش کشیده شود. چشم در چشم تماشایش می کرد. خیره در سیاهی چشمانش  

و گویا کوچکترین نقطه ای را نمی دید... اگر آنچه گفته بود را این چنین دقیق به  

اگر اشاره ای به خطوط نازک آبی آسمانی لباس زیرش نمی کرد  زبان نمی آورد.  

 مطمئنا نمی توانست بگوید که آفتاب حتی نگاهش کرده است.

با اخم و تخم راه افتاد... دستیار زیباروی آفتاب درست کنار خلیل روی صندلی 

کمک راننده نشست و آفتاب با خونسردی کنارش جا گرفت. چشم هایش را که  

گه می داشت از نازنین نام نشسته در صندلی کمک راننده پرسید:  نیمه بسته ن

 تدارکات حضورمون تو مهمونی رو انجام دادی؟
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همه چیز آماده هست. خواستم کت و شلوار سیاه رنگ آقای بازرگان کامال با    -

پیراهن طالیی شما ست بشه اما پیشنهاد طراح به این بود که روی کت و شلوار  

قه ی طال با زمرد کار بشه که رنگ لباس شما هم به رنگ  سیاه رنگ سنجاق ی 

سبز زمردی کنارش ست بشه. طراحی روسری جیبی و کروات هم میتونه ست  

 زمرد و روی کت و شلوار سیاه رنگ کامل تر بکنه. 

تمام تالشش را به کار گرفته بود تا به تمام آنچه آفتاب برنامه ریزی می کرد، بی  

ه آفتاب را روی خود حس کرد. چشم از انگشتانش که به  تفاوت باشد. سنگینی نگا

روی زانوانش بازی می خوردند، گرفته و به آفتاب که با چشمان لیزر مانندش  

 براندازش می کرد؛ دوخت. 

آفتاب گفت: کروات و حذف کن. دوسش ندارم... بهش نمیاد. ترجیح میدم یقه  

 پیراهنش یکم باز و تو چشم باشه. 

بگوید. کروات را دوست داشت. در بعضی از تیپ ها و مدلها   دهان باز کرد چیزی 

به دلش می نشست. آفتاب رو گرفته و با خونسردی ادامه داد: جواهرات و با  

طراحی سنجاق یقه ست کن... فکر کنم خوب باشه. فراموش نکن همه چیز باید  

 بی نقص باشه توی این مهمونی. 

 به فرودگاه رسیده بودند. 

 نان گفت: مدل لباسها رو براتون ایمیل میکنم. نازنین با اطمی

 آفتاب باز هم نادیده گرفتش: همش با خودت... فقط بهترینا رو کنار هم بچین. 

با این حرفش، ماشین هم در مقابل ورودی متوقف شد. نازنین پیاده شد و به  

 دنبالش خلیل... 

آفتاب باز کند،  دست نازنین که به سمت دستگیره ی در می آمد تا در را به روی 

 گفت: بهتر نبود از منم می پرسیدی؟ 
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فرصت برای اینکه نظرت و اعمال کنی زیاده. اینجا همه چیز باید بدون    -

کوچکترین مشکلی باشه پس مطمئن میشم بهترین طراح ها، بهترینا رو انتخاب  

 کنن. 

سوار  لبهایش بهم چفت شد. آفتاب و نازنین و چمدان کوچک به راه افتادند. خلیل 

 شد. خیره به آفتاب در حال دور شدن گفت: حرکت کن. 

 الزم نیست منتظر خانم باشیم؟   -

 دندان قروچه ای کرد: اگه دستیار اونه خودش میتونه برگرده!

 خانم بازرگان اینجا هستن. سارا بازرگان.   -

نگاه خسته و سوزانش را از صفحه مانیتور گرفت. دستی به باالی چشم هایش  

نگاهش را به ساعت آویزان به دیوار روبرویش دوخت و با دیدن عقربه  کشید... 

های آن که به ده نزدیک می شدند، سر چرخاند تا تفاوت شب و روز ساعت ده را  

 از پنجره ی اتاقش درک کند.  

 صدای ندا در گوشی پیچید: جناب بازرگان.

قیقه دیگه،  دستش را به سختی باال برده و به میان موهایش هدایت کرد: پنج د

 بگو تشریف بیارن.  

چندان مطمئن نبود که بتواند با ذهنی که دو روز گذشته را در  اینجا سپری کرده،  

پذیرای سارا باشد. اما به سختی برخاست. احتیاج شدیدی به تختش داشت و  

خوابیدن روی آن. دهانش را باز کرده و خمیازه کشید و گوشه ی بیرونی چشم  

نوازش کرد تا خواب و خستگی را از خود دور کند.   هایش را با کف دستش

نگاهی به اتاق آشفته و بهم ریخته اش انداخت و خم شد. برگه هایی را که از  

خانه ی رضا آورده بود تا در بین کارهایش بررسی کند، روی هم جمع کرده و در  

کیف لپ تاپش چپاند و با ضربه هایی که به در خورد، به سرعت چرخید:  

 ید.  بفرمای
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 در اتاق باز شد و سارا بازرگان عزیز درست در چهارچوب در ایستاد: سالم. 

 لبخند زد: خوش اومدی. بفرمایید... 

چند قدم برداشت و به استقبال او رفت و اشاره زد روی مبل بنشیند. سارا حین  

 نشستن پرسید: خوب هستی پسرعمو؟ 

کرد بعد از دست ردی نگاه تیزش را به صورت سارا دوخت. منطقش یادآوری می 

که به سینه ی سارا زده است، باید با واکنش متفاوتی روبرو باشد. اما سارا  

 روش دیگری را در پیش گرفته بود گویا!  

چند قدم برداشت و پشت میزش که می ایستاد، سفارش چای داد تا شاید کمی از  

 خستگی تنش بکاهد. سر برداشت و خیره به سارا پرسید: چای یا قهوه؟ 

 قهوه لطفا. با شیر!  -

سفارش قهوه را همانطور که سارا میخواست داده و راه افتاد. این بار روبرویش  

 نشست: چه عجب از این ورا... 

چشم دوخت به نگاه سارا. می خواست هر چه زودتر ته و توی بحث را هم بیاورد  

 و او را راهی کند و به سراغ کارهایش برود.  

 می خواستم در مورد پروژه مرکز خرید صحبت کنیم.   -

سرش را به سمت شانه خم کرد. کامال از ذهنش قضیه مرکز خرید را حذف کرده  

را برای سارا فرستاده بود اما، ذهنش در   بود. به یاد داشت که مبلغ چکی

 روزهای گذشته چنان آشفته بود که همه چیز را پاک کرده بود.  

 من در خدمتم دختر عمو...   -

خب راستش من اون موقع توقع سرمایه گذاری چنین مبلغی از طرفت و     -

نداشتم. فکر می کردم نهایت سرمایه گذاری از طرفت شاید به اندازه نصف این  

 مبلغ باشه اما با چکی که فرستادی... 
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مبلغ؟ هر چند موضوع را فراموش کرده بود اما مطمئن بود در چک مبلغ  

 درخواستی سارا را یادداشت کرده بود.

من تونستم کل مرکز خرید و به همراه زمین های اطرافش که در حال ساخت    -

استم سرمایه  هستن برات بخرم. همینطور مقداریشم روی یه پروژه جدید میخو

 گذاری کنم که گفتم قبلش اطالع بدم. 

 دست به کیفش برده و برگه هایی را روی میز قرار داد.  

خم شد و با برداشتن برگه ها و لبخندی زد: فکر نمی کردم مبلغ چکی که نوشتم  

 نه تنها برای پروژه ی مرکز خرید که برای یه پروژه دیگه هم کافی باشه. 

 یکنی پسر عمو! مبلغ... واقعا اینطور فکر م  -

با شنیدن مبلغی که سارا به زبان آورد، گوش هایش سوت کشید. مطمئن بود  

چنین مبلغی را یادداشت نکرده است. به تندی برخاست و میز را که دور می زد و  

کشو را برای بیرون کشیدن دسته چکش باز می کرد، پرسید: تو این چک و نقد  

 کردی دختر عمو؟ 

 البته! همون روز...   -

فکش منقبض شد. حتی از خرج شدن چنین مبلغی هم بی اطالع بود. خشمگین از  

اینکه تماسی از بانک نداشته است تا از کسری این مبلغ از حسابش مطلع شود،  

دستش را مشت کرد و دسته چک را بیرون آورد. به سرعت سرچک ها را ورق  

ده بود، سری چرخاند: دخترعمو گفتی  زد و با رسیدن به مبلغی که یادداشت کر

 چقدر بود مبلغ؟!

 چک و تحویل کدوم بانک دادی؟    -

چینی به پیشانی اش افتاد. مطمئنا از بانکی که سارا به زبان آورده بود تماس  

داشت. درمانده روی صندلی اش نشست... در نوشتن یک چک و نقد کردنش  

 اشتباه بزرگی کرده بود.
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و ندا با سینی پذیرایی از راه رسید. این مدتی فرصتی   چند ضربه به در خورده

ایجاد کرد تا بتواند افکارش را تا حدودی جمع و جور کند. با بیرون رفتن نداد،  

لبخندی به روی سارا زده و برخاست. این بار مقابلش نشست و گفت: باشه...  

ه با  ممنون میشم اسناد مربوط به مرکز خرید و تک تک سرمایه گذاری هایی ک

 این مبلغ انجام دادی رو برام بفرستی. 

 حتما. یعنی مشکلی با سرمایه گذاری های جدید نداری.    -

دستش را مقابل لبهایش گذاشت و زل زد به چشمان سبز سارا: فعال دست نگه  

دار دختر عمو و اگه ممکنه مابقی هزینه رو برگردون به حسابم. چون فکر نکنم  

دیدی سرمایه گذاری کنم تا وقتی که قبلیا به نتیجه  قصد داشته باشم رو پروژه ج

 نرسیدن.

 سارا جا خورد. به این فکر نمی کرد که قصد داشته باشد مابقی پول را برگرداند.  

کمی به جلو خم شده و دستانش را که در هم گره می زد، ادامه داد: در حال حاضر  

ذاری بیشتر، یه  حدود ده تا پروژه باز توی دستم هست که مطمئنا سرمایه گ

 ریسک بزرگه که نمیتونم در حال حاضر بپذیرمش.  

 صورت سارا در هم رفته بود.  

فک منقبض شده اش را بهم فشرد. ممکن بود سارا از برگرداندن پول در حال  

حاضر ممانعت کند. باید به نحوی به او نشان می داد که این برگشت پول می تواند  

. پس گفت: البته اگه بتونی پروژه های بزرگتر  برایش سود بیشتری داشته باشد..

از همین مرکزخرید برام پیدا کنی دوس دارم روشون سرمایه گذاری کنم. قطعا با  

 مبالغ بهتر... 

 ابروان گره خورده ی سارا کمی صاف شد. تنها کمی و... 

سعی کرد فکر کند. باید فکر می کرد. باید دنبال راهی می گشت تا در کنار آرام  

سارا را تهدید کند که باید این مبلغ را به او برگرداند: من نمی تونم دختر   بودن
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عمو روی این مبلغ ریسک کنم چون این مبلغ تنها مال من نیست. تمام  

سهامدارای بازرگان روی مبلغ شریک هستن. شاید این چک از حساب شخصی  

لغی رو تو  من باشه اما بخاطر شرایط موجود توی شرکت من نمیتونستم چنین مب

حساب شرکت نگهداری کنم و انتقال دادم به حسابی شخصی خودم اما همش  

برمیگرده به شرکت و تک تک این هزینه ها مربوط به شرکت هست و هر اتفاقی  

 برای این مبلغ هزینه بیفته قطعا باید طرفین پاسخگو باشن.  

اطمینان عقب  دو دو زدن چشم های سارا و فراری دادنشان را به وضوح دید و با  

 کشید.  

 من چک مابقی مبلغ و برات می فرستم امروز پسر عمو.   -

با اطمینان از اینکه مشکل پیش آمده تا حدودی حل شده است، تکیه به صندلی  

 اش زده و اشاره ای به فنجان قهوه ی سرد شده زد: چیزی نخوردی. 

 کنن.  دستانش را دو طرف مبل گذاشت برای نیم خیز شدن: بزار بگم عوضش

عمدا آرام نیم خیز شد تا سارا با اطمینان گفت: نه دیگه دارم میرم نیازی نیست.  

 باید به کارام برسم.  

 خود را دوباره روی مبل رها کرد: پس امروز چک و میرسونی دخترعمو؟ 

 بله. میرسونمش.    -

 من منتظرم. بفرست همین جا...! من تا آخر شب هستم...   -

سرش را برگردانده و منتظر ماند که ندا در اتاق را باز   چند ضربه به در خورد.

کرد: دستیار خانم پرتویی تماس گرفتن... خانم پرتویی دارن میان اینجا و  

 میخواستن مطمئن بشن اینجا هستین. 

سرش را خم کرد. هنوز هم لباسهایی که دو روز پیش به دستور آفتاب تن زده بود  

ش را داده و برگشته بود. سری تکان داد: بیاد  را به تن داشت و آفتاب ترتیب سفر

 مسئله ای نیست.
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ندا دوباره در را بست و سارا زیرکانه پرسید: از طریق منشیاتون صحبت می  

 کنین؟ 

چشم های سبز سارا برق می زد. لبش را به دندان گرفته و گفت: دو روز گذشته 

 ه.  خونه نرفتم حتما چون گوشیم خاموش بوده داره دنبالم میگرد

ابروهای سارا باال رفت. گویا برخالف دقایقی پیش هنوز قصد رفتن نداشت و می  

خواست منتظر آفتاب پرتویی باشد. فنجان چای یخ زده اش را که بلند می کرد،  

 گفت: عمو جان چطورن؟

سارا با کنایه گفت: از وقتی چند وقت پیش اومد دیدن عمو، خیلی سرحال نیست.  

 باشی. فکر می کردم در جریان

 نه متاسفانه مشکلی پیش اومده مگه؟  -

دروغ می گفت. کامال دروغ... همه چیز مربوط به کاری بود که منوچهر انجام  

داده بود. جهانگیر منوچهر را فراخوانده و تذکرات الزم را داده بود. صورتش را  

تمام شود.  در فنجان پنهان کرده و لبخند زد. همه چیز قرار نبود به این سادگی 

برنامه های سنگینی برای منوچهر داشت. بعد از رحمانی نوبت به منوچهر می  

رسید تا با شرایط روبرو شود. باید به منوچهر می فهماند تفاوتشان در چیست که  

 مستحق تر از او برای نشستن بر صندلی مدیریت شرکت بازرگان است.

ه مشکلی با عمو جان داشته  منم اطالعی ندارم. بابا هم چیزی نمیگه. ممکن  -

 باشن؟ 

 خونسرد جواب داد: نمی دونم. فکر نکنم...

چند ضربه به در اتاق خورد و با باز شدن در، آفتاب پرتویی با تیپ اسپورت جدید  

سیاه و قرمز در چهارچوب در ظاهر شد. سارا با کرختی برخاست و آفتاب در  

 اتاق را پشت سرش بست: سالم... 
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. با اکراه فنجان را به روی میز هل داد و نیم خیز می شد که  سارا سری خم کرد

 آفتاب لبخندی زد: از دو روز گذشته تا االن خونه نرفتی؟ 

مطمئنا می دانست. نیازی به توضیح نداشت... دندان قروچه کرد و به جای نشان  

 دادنش لبخند تحویل آفتاب داد: همینطوره. 

آفتاب به طرفش آمد... با نزدیک شدنش، دست روی پشتی صندلی اش گذاشته و  

خم شد. صورت آفتاب که به سمت صورتش مماس شد، چشم گرد کرده و زل زد  

به چشمان آفتاب و حرکاتش که لبهایش را مقصد قرار داده بودند. مطمئنا بوسه  

سرعت نیشگونی  ی کوتاهی که روی لبهایش خورده بود، فقط یک خواب بود. به  

از ران پای خودش گرفت تا از خواب بیدار شود... اما آفتاب بود که به طرف سارا  

 چرخید و گفت: آفتاب پرتویی هستم.  

 سارا دست دراز کرد: سارا بازرگان... دختر... 

 آفتاب لبخند زد: دختر عمو! خوشحالم از نزدیک میبینمت. خوش اومدی. 

 همونی فردا شب آماده ای؟ به سمتش برگشت: عزیزم... برای م

از کرختی بوسه ای که به لبهایش خورده بود، بیرون آمده و برخاست. جای خالی  

اش را که به آفتاب می داد و به سمت میز مدیریتش قدم برمی داشت گفت: البته.  

 تو همه چیز و آماده کردی... کاری نبود من انجام بدم. 

دیریتش که می نشست زل زد به  آفتاب سر چرخانده و لبخند زد. پشت میز م

موهای رنگ خورده ی خرمایی آفتاب که برقشان نشان می داد رنگ جدیدشان را  

به تازگی جذب کرده اند. بوسیده بودش... جلوی سارا... این شرایط را ترجیح می  

داد تا نگاه ریزبین سارا را دور کند اما طرف مقابلش آفتاب بود. آفتاب بوسیده  

 بودش...  
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را روی لبهایش کشیده و دستش را مقابل دهانش قرار داد. گوشه ی لب   زبانش

هایش کمی باال رفت و آفتاب پرتویی سارا را مخاطب قرار داد: شنیدم تو کار  

 معماری هستین. وضعیت بازار در حال حاضر به نفع شما می چرخه.  

ا سود  سارا با لبخند جواب داد: نمیشه اینطور گفت. ما جنسی رو که میخریم ب

اندکی به مشتری می فروشیم. در واقع مثل یه واسطه عمل میکنیم و میشه گفت  

 شاید قیمت ها باال بره ولی سود ما تغییر چندانی نمیکنه. 

مطمئنا شما به اندازه فروشنده سود نمیکنید اما در حال حاضر بازار معماری    -

و همینطور حجم   ایران مخصوصا با وجود اونت ها و کالسهایی که برگزار میشه

باالی دانشجویان رشته ی شما و رشته های زیر مجموعه اش شرایط خیلی خوبی  

 داره.

آفتاب پرتویی مثل همیشه تک تک بازارها را به خوبی می شناخت. این را بارها  

اثبات کرده بود. سارا گویا جا خورده بود از این حجم زیاد اطالعات آفتاب  

دختر عموی عزیزش دوخت تا پاسخ او را هم در  پرتویی... نگاه دقیقش را به 

 برابر این جمالت بشنود.  

درسته اما حجم سودی که از این همایش ها و اونت ها میرسه به اندازه سودی    -

 که میشه از یه معامله به دست آورد نیست.

آفتاب پرتویی با اصرار گفت: همیشه سودی که به صورت کم اما مکرر به دست 

 حساب شده تر از سودیه که یکجا به دست میاد.بیاد بهتر و 

سارا دهان باز می کرد که به سرعت از جا برخاست. مطمئنا نمیخواست این بحث  

ادامه داده شود. هر چند مشخص بود این بحث را دخترعموی عزیزش باخته  

 است... 

 سارا جان چک و امروز تا ظهر می تونی بهم برسونی؟   -
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قی مانده اش دردی از دردش دوا نمی کرد. فقط  مطمئنا چک با مبلغ کم با

میخواست بحث را خاتمه دهد. آفتاب به سمتش برگشته و با ابروهای باال رفته  

 نگاهش کرد.  

 سارا به سرعت گفت: البته...  

از جا برخاست: من دیگه باید برم... خیلی کار دارم. پروژه های جدید و برات می  

 فرستم پسرعمو. 

اب دست دراز شده ی سارا را فشرده و گفت: خوشحال شدم لبخندی زد... آفت

 دیدمت.

 سارا به سختی لبخندش را روی لبهایش حفظ کرده بود: منم همینطور. 

 در را که پشت سر سارا بست، به طرف آفتاب برگشته و با لبخند نگاهش کرد.

آفتاب با بیخیالی پا روی پای دیگرش انداخته و با گوشی اش مشغول شد: برای  

 چی میخندی؟ 

 داشتی چیکار میکردی؟   -

 خیره نگاهش کرد. در کمال آرامش پاسخ داد: مگه چیکار کردم؟

 دخترعمومه.   -

 خب؟    -

واقعا نمیخواست زیر بارش برود. نفس عمیقی کشید... باید فکری به پولی که از  

حسابش رفته بود می کرد. مرکز خرید. پوزخندی روی لبهایش نشست و به سمت 

برگه هایی که سارا برایش آورده بود رفت. از کنار آفتاب که می گذشت، پرسید: 

 مرکز خرید نمیخوای؟ 

 آفتاب به تندی سر برداشت و گفت: چی؟ 
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سوالش احمقانه بود. چرت بود... اما مثل طعمه ای بود که با ناامیدی در آب  

 انداخته و امیدوار بود تک ماهی رودخانه آن را بگیرد.  

 خرید؟ مرکز    -

بی جواب به آفتاب پشت میزش نشست و متفکر زل زد به صفحه ی مانیتور  

مقابلش... نفس عمیقی کشید. دو روز گذشته سعی کرده بود از میان حساب و  

کتاب هایی که فرید فرخ آورده بود، تمام موارد مربوط به منوچهر و امیر سلیم  

های مهمش را که کنار می  نژاد را بیرون بکشد. حتی ریزترین آن ها را...! کار

 گذاشت می توانست اندکی به زندگی بهم ریخته اش سامان دهد.

 پدرجان یه چیزایی می گفتن.    -

 سرش را بلند کرده و به آفتاب که کمی به عقب چرخیده بود، خیره شد: پدرجان؟ 

 آفتاب لبخندی زد: پدرت!

ه بود. مطمئن  استهزا تنها چیزی بودی که در این لحظه در وجودش جای گرفت

نبود آخرین بار کی جان را به نام و صفات جهانگیر چسبانده بود. حتی امروز  

سارا هم جهانگیر را الیق جان همیشگی اش ندانسته بود و آفتاب پرتویی... جان  

 را به صفت عزیز جهانگیر می چسباند.  

 کمیل...   -

 تن؟ دستش را از روی صفحه ماوس لپ تاپ مقابلش برداشت: چی می گف

 در مورد بحث ازدواجی که وسط کشیدی.   -

اگر کسی در مورد شرایط فعلی شان می شنید، قطعا مضحکه خاص و عام می  

شدند. جهانگیر توانسته بود با آفتابی که خارج از ایران بود صحبت کند... اما دو  

روز گذشته را از او بی خبر بود. حس می کرد کنترلی روی چشم هایش ندارد.  

 ا از آفتاب دزدیده و پرسید: خب مشکلش چیه؟ نگاهش ر
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 فکر میکنی واقعا در حال حاضر شرایطی داریم که بخوایم ازدواج کنیم؟   -

این بار واضح و روشن پوزخند زد: داریم درس میخونیم؟ مشکل خونه و ماشین  

 و جهیزیه داریم؟  

 سر برداشت و رو به آفتاب ادامه داد: یا مشکل مالی داریم؟ 

ره نگاهش می کرد. پرسید: وقتی داشتی پیشنهاد ازدواج مطرح می  آفتاب خی 

 کردی فقط تا نامزدیش بود؟ یادمه پیشنهاد ازدواج دادی نه نامزدی.

نگاه آفتاب دزدیده شد. به سمت زمین حرکت کرد و پرسید: مطمئنی این و  

 میخوای؟ 

 ج. ترجیح میدم بعضی چیزا تو زندگیم روشن و واضح باشن... مثل ازدوا  -

 و رابطه ات با دوست دخترت چی؟   -

نیشخند حرص آوری تقدیم آفتاب پرتویی کرد: از چیزایی که دوس دارم خیلی  

 خوب مخفیشون کنم. 

 گوشه ی لب آفتاب باال رفت: باشه. 

مطمئنا آفتاب این کلمه را در مورد مخفی کردن زندگی نگار به کار نبرده بود.  

اندازه یک درصد... شاید هم صد درصد. بی رحمانه با  شاید هم برده بود... به 

رسیدن به این نتیجه، دقیقا خالف میل آفتاب گفت: پس از دستیارت بخواه خیلی  

 سریع ترتیب مراسم عقد رسمی رو بده. 

 آفتاب برخاست: باید برم دیرم میشه. 

پاهایش را لبه ی صندلی چرخانش گذاشت و مانع از چرخش آن به طرفین شد:  

حاال که تو سرگرم مهمونی هستی، یکی رو استخدام میکنم به دستیارت تو ترتیب  

 دادن مراسم برای آخر هفته، کمک کنه. 

 آفتاب کیف یک طرفه اش را در دست گرفت و فشرد: خیلی خوبه. 
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به همین سادگی پذیرفته بود. هر چند باورش سخت بود و باعث شد با وجود  

منتظر بود. منتظر اتفاقی... شاید هم باید گفت   خستگی تمام شب را بیدار بماند. 

منتظر بود آفتاب مهره اش را حرکت داده و بازی را به نفع خود برگرداند. به  

صورت چندش آوری حس می کرد زندگی اش تبدیل به یک بازی شطرنج شده 

است که هر آن باید انتظار حرکت حریف را بکشد. فکر می کرد بازی خودش و  

از چه زمانی شروع شده است. شاید از همان اولین باری که در مورد  آفتاب دقیقا 

 بارهای زعفران صحبت کرده بودند.  

تن بی روحش را به تخت سپرده و کالفه غلت زد. امید به خوابیدن داشت و  

عقربه های ساعت به سه که نزدیک می شدند، مطمئن از اینکه قرار نیست خواب  

خت کند و به راه افتاد. اورکت را که تن می زد،  مهمان چشمانش شود خود را از ت 

به راه افتاد. چراغ روشن آالچیق حین خروج توجهش را جلب کرد، پشت فرمان  

لحظه ای توقف کرده و سرکی به آالچیق کشید. تن پیچیده در پتوی دخترک آشنای  

خانه، لحظه ای دلش را به هوس انداخت. به جای طی کردن مسیر طوالنی مدت 

به مقصدش، کنار دخترک بنشیند و از او بخواهد چای داغی مهمانش کند.   رسیدن

گپ و گفتی کوتاه را با دخترک طی کند و تن آرام گرفته اش را به تخت بسپارد.  

 اما...  

 هوس های کودکانه ی دخترک، این فرصت را از او گرفته بود.  

که پیاده می  مقابل ساختمان چند طبقه ی دوست داشتنی توقف کرد. از ماشین 

شد، فکر کرد شاید خانه نباشد. اما مسیر را طی کرد و دستش را روی زنگ  

گذاشت. فقط چند دقیقه طول کشید تا صدای قدم هایی را که به در نزدیک می  

شدند، بشنود. چند ثانیه گذشت و گویا در قصد باز شدن نداشت. دستش را روی  

می کرد چند ضربه به در زد.   در گذاشته و خم شد. گوشش را که به آن نزدیک

 صدای آرامی زمزمه کرد: کیه؟ 

 این صدا را می شناخت. به آرامی زمزمه کرد: باز کن. 
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چند ثانیه و در تا نیمه باز شد و نگار توی چهارچوب در ظاهر شد. تاپ ساده ی  

سفید رنگ و بندهای رها شده اش هم در نور اندک سالن و تاریکی اش روی  

گاهش را به سختی از شانه های برهنه ی نگار گرفته و  تنش می درخشید. ن

 باالتر برد. 

 چی میخوای؟    -

چشم هایش را به سختی به چشمان نگار دوخت. خسته بودند و قرمز... سیاهی  

زیر چشمانش هم نشان میداد این روزها از نگار همیشگی دور شده است. قدمی  

 ... به جلو برداشت و کف دستش را روی در گذاشت: تو رو

نگار خود را پشت در کشیده و تمام تالشش را به کار برد تا در را به رویش  

 ببندد: باید بری دیوونه شدی. 

 نیروی مردانه اش را به کار برد و در را به جلو هل داد: یادت رفته مال منی؟ 

 زنگ میزنم به پلیس...   -

 می تونم زنگ بزنم به بابات.   -

 نگار نالید: عوضی... 

ی اش را به کار گرفته و با عقب فرستادن نگار، در را هم باز کرد و  تمام انرژ 

 فریاد کوتاه نگار با صدای برخورد شدید در به دیوار همراه شد.  

قدمی به جلو برداشت و دست به سمت در خانه برد و آن را به سمت خود که می  

 کشید، گفت: مگه نگفتی عاشق این عوضی شدی؟ 

 از خونه من برو بیرون.    -

 در را پشت سرش بست: نگار... 

 اسم من و به زبون نیار!    -
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دستش را به سمتش دراز کرد و نگار عقب تر رفت و اشک های روی صورتش  

 جاری شد: برو بیرون...! 

 فقط می خوام بغلت کنم.    -

 ازت متنفرم.    -

در تاریکی خانه زل زد به چشمان نگار و قدم برداشت: می خوام بوت کنم... می  

 بغلت کنم تا بتونم بخوابم.  خوام 

نگار دهان باز می کرد که با دو قدم بلند فاصله بینشان را طی کرده و دست دور 

تن نگار که می پیچید، نالید: لعنتی دارم از خستگی میمیرم... لعنتی دلم برات تنگ  

 شده.

 در آغوشش تقال کرد: ولم کن عوضی.  

 نگار...   -

 ر برم.  نگار مرده لعنتی ولم کن. بزا  -

دست هایش را روی تن نگار سر داد. به سرعت صورتش را قاب گرفت و در  

تاریکی سرش را باال کشید... خیره در چشم های دریایی نگار زمزمه کرد: مگه 

نگفته بودی دوسم داری؟ این بود دوست داشتنت لعنتی؟ این بود تموم حسی که  

 زدی؟ به من داشتی؟ این بود عشقی که ازش دم می 

 اشک های نگار جاری شد.  

سر خم کرد. لب هایش را به گونه ی نگار و مسیر اشک هایش چسباند: سس...  

آروم باش. مگه من مردم گریه میکنی؟ هنوز همین جام. می خوام محکم بغلت  

 کنم. خسته ام نگار... اونقدر خسته ام که می تونم سالهای سال بخوابم. 
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آرام گرفت. سر نگار را به سمت سینه اش که   نگار دست از تقال کردن کشید و

می کشید گفت: مثل یه دختر خوب فقط تو بغلم بخواب. فقط همین... اونقدر خسته  

 ام که چیز دیگه ای نمی خوام. 

*** 

نور شدیدی که چشم هایش را هدف قرار داده بود، مجبورش کرد چشم باز کند.  

ه ی روی تنش را در آغوش  بازویش را روی چشم هایش کشیده و غلت زد. ملحف

کشید و چشم باز کرد. نگاهش درست روی نگاری ثابت ماند که پاهایش را در  

 آغوش کشیده و روی مبل روبرویش به خواب رفته بود.  

چشم چرخاند به دنبال گوشی اش و با دست بردن به زیر بالشت گوشی را از لبه  

طوالنی از خواب، نشان  ی تخت برداشت. ساعت از یازده گذشته بود و این حجم 

از خستگی بیش از حدش داشت. ملحفه ی روی تنش را کنار زده و برخاست.  

باالی سر نگار مکث کرد... برای بلند کردنش خم می شد که عقب گرد کرد و  

 ملحفه را برداشته و روی تنش انداخت. 

خیره به صورت نگار، نفس عمیقی کشید. حتی حاضر نشده بود کنارش روی  

وابد. لبخند تلخی روی لبهایش نشست. نگار هم عالقه ای نداشت، تنها از  تخت بخ

 آن دم می زد. گویا خلق شده بود تا در این دنیا مورد عالقه ی هیچکس نباشد.  

از اتاق که خارج می شد، مکثی کرد. باید هر چه سریعتر خود را به جلسه ی  

شماره ی احمد توکل را  شرکت بازرگان می رساند. در خانه را که آرام می بست، 

گرفت: برام هر چه سریعتر ترتیب کت و شلوار مرتبی بده... برسونش دست 

 منشیم به محض رسیدن شرکت آماده باشه. تا یه ساعت دیگه شرکتم.

به محض نشستنش پشت فرمان، گوشی روی صندلی کنار دستش لرزید. نگاهش  

ر آورد. صدای  را که به صفحه ی گوشی می دوخت، ماشین را به حرکت د

 ناآشنایی در گوشی پیچید: سالم وقت بخیر جناب بازرگان. 

 مطمئنا نمی شناختش... به آرامی زمزمه کرد: شما؟
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 نازنین هستم. دستیار خانم پرتویی...   -

پوزخندی روی لبهایش نشست. دخترک را از قیافه اش به خوبی می شناخت اما  

 صدایش عجیب متفاوت به نظر می رسید.  

خانم پرتویی می خوان امشب تو مهمونی زودتر حاضر باشین. طبق برنامه     -

 ریزی ها شما باید ساعت هفت منزل خانم پرتویی باشین. 

لب هایش را بهم چسباند. به همین سادگی... با باشه ی کوتاهی بحث را تمام کرده 

  و پا روی گاز فشرد. ندا درست به محض رسیدنش، با کت و شلوار کرم رنگی به 

پیشوازش آمد. پا به اتاق که می گذاشت گفت: برنامه ی پذیرایی برای جلسه رو  

گسترده تر کن. سبک باشه و مقوی... ما بین جلسه تمومش کن. هر چه زودتر  

 بهتر! گرسنمه. 

ندا بیرون رفت و مشغول عوض کردن لباسش شد... دکمه های پیراهن مردانه  

و احمد توکل با سینی آبمیوه و کیک  اش را که می بست، چند ضربه به در خورد 

 های کوچک پا به اتاق گذاشت: منشی آماده کرده بود براتون. 

لبخند زد. مطمئنا یکی از بهترین راه های موفقیت داشتن منشی کار درستی مثل  

 ندا بود.  

به سمت سینی که احمد توکل روی میز قرار داده بود که می رفت پرسید: چه  

 خبر؟ 

 تمومه.  کار شرکت مهد  -

به تندی سر چرخاند. چنان محکم و سریع که صدای جا به جایی مهره های  

 گردنش کامال بلند شد: چی؟ 

احمد توکل تبلت را به سمتش گرفت: از صبح داره به سرعت باور نکردنی  

سهامشون سقوط می کنه. فکر می کردم تا چند ساعت متوقف بشه اما همچنان  

 ادامه داره. 
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ی تبلت و ورق زد. خیره به ارقام مقابلش پرسید: چی  چشم دوخت به صفحه 

 باعث این شرایط شده.

تقریبا میشه گفت تمام مدارکی که نشون میده تمام شرایط سودآوری شرکت    -

 دروغ بوده و تحلیل هایی که عرضه شده.

 سر برداشت: کار کیه؟ 

 هنوز مشخص نیست. بچه ها دنبالشن...   -

می خوام از لحظه به لحظه وضعیتشون با خبر   دندان هایش را روی هم سایید:

 بشم.

در حال حاضر که وضعیتشون خوب نیست. همه دارن سهامشون و می فروشن    -

 و همین باعث میشه هر لحظه بیشتر افت داشته باشه.

تبلت را روی میز رها کرده و پشت میزش نشست. سیستم مقابلش را که روشن  

 ن؟ می کرد، پرسید: چند درصد افت داشت

 احمد توکل تبلت را برداشته و با نگاه کوتاهی گفت: پنج درصد تقریبا. 

 مشتش را روی میز کوبید: لعنتی... هر چه سریعتر ببین کی پشت این ماجراست؟

 باید به شرکت مهد کمک کنیم؟   -

موهایش را چنگ زد. نگار؟! خود را باال کشید و گوشی را که از آنسوی میز  

 فعال نه. بزار ببینیم چیکار میکنن.برمی داشت، گفت: 

شرکت مهد وضعیت خوبی نداشت اما اینکه کسی بخواد روش دست بزاره و    -

اینطور پایین بکشدش کار هر کسی نیست. مهد اونقدرا هم ضعیف نیست که  

 اینطور بخواد افت کنه. مگر اینکه یه نفر واقعا قصد داشته باشه مهد و نابود کنه. 

 گرفت و گفت: مهد به این سادگی نابود نمیشه.شماره ی نگار را 
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 اگه این شرایط ادامه داشته باشه.   -

در این صورت یه نفر فقط قصدش نابودی کامل و گرفتن شرکت از دست   -

 مهداست.

 می خواین دنبال راه حل هایی باشم که می تونیم به شرکت مهد کمک کنیم؟   -

م و نگار تماس را رویش قطع  سری به طرفین تکان داد. چند بوق پشت سر ه

کرد. نگاهش را از صفحه مانیتور گرفت و دوباره روی نام نگار ضربه زد: بزار  

ببینیم قراره تا ظهر به کجا برسن! هر دقیقه روی وضعیت کنترل داشته باش و  

 اگه شرایط وخیم تر شد هر جوری بود بهم خبر بده. 

ه می گرفت، غرید: بردار لعنتی  باز هم نگار تماس را قطع کرد. دوباره که شمار

 بردار این ماسماسک و! 

چند ضربه به در خورد و ندا در چهارچوب در ایستاد: همه تو اتاق جلسه منتظر  

 شما هستن.

صدای زن که از خاموش بودن تلفن نگار خبر می داد، باعث شد با حرص از جا  

ر تماس بگیر...  بلند شود. گوشی را که به سمت ندا می گرفت، گفت: با شماره آخ

هر لحظه که ارتباط وصل شد، وصل کن میخوام صحبت کنم. تاکید کن که  

 ضروریه...  

درست قبل از خروج از اتاق به سمت احمد توکل برگشت: هر ثانیه تو جریانم  

 بزار... حتی نمیخوام یه لحظه اش و از دست بدم...! 

رفت: همه چیز آماده  فرید فرخ در بیرون اتاق سالم کرده و تبلت را به طرفش گ

 ست.

 سری به عالمت مثبت تکان داد: ترازنامه ها درستن؟

تک تکشون بررسی شدن. در حال حاضر ترازنامه های آزمایشی کامال با    -

 ترازنامه اختتامی و میزان نقدی و گردش کل حساب ها می خونه.  
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 خیلی خب بریم تا نصف شرکت و اخراج کنیم.    -

 داشت: مطمئنین میخواین اینکار و بکنین؟فرید فرخ کنارش قدم بر

 به در ورودی اتاق کنفرانس که نزدیک می شد، گفت: شک ندارم. 

فرید فرخ در را به رویش گشود و سالن بزرگ کنفرانس با ورودش، تکانی به  

خود داده و برخاستند. سری تکان داده و به سمت صندلی بزرگی که درست در 

س عمیقی کشید. شرکت بازرگان متعلق به  صدر میز قرار داشت، می رفت نف

خودش بود. همانطور که می خواست. با غرور روی صندلی نشست. با غرور  

دست راستش را به روی میز گذاشته و نگاهش را روی تک تک حاضرین  

چرخاند. منوچهر نزدیک ترین صندلی را برای نشستن انتخاب کرده بود. چشم  

رشان به سختی به سی نفر می رسید، دقیق  چرخاند و تعداد حاضرین را که شما

شمرد.  بعد از این جلسه کمتر از ده نفرشان باقی می ماند. این برای شرکت  

بازرگان یک شکست بود. حتی اگر در آینده پیشرفتی هم اتفاق می افتاد، این  

شکست بزرگی بود که به ناگهان شمار زیادی از مدیرانش را از دست می داد. از  

یس اسم و رسم بازرگان چنین اتفاقی پیش نیامده بود و امروز این  ابتدای تاس

اتفاق می افتاد. بعد از امروز انتظار هر چیزی را داشت. مطمئنا بعد از امروز  

سهام شرکت بازرگان، حتی شدیدتر از وضعیت سهام شرکت مهد افت می کرد. بعد  

بازرگان وجود  از امروز تا مدت ها امکان بستن قرارداد جدیدی برای شرکت  

نداشت. ترکش های زیادی هم در انتظار بازرگان ها می بود. امروز شرکت  

بازرگان نه تنها، بازرگان ها و بسیاری از مدیران موفق را دشمن خود می کرد تا  

 به موفقیت های بسیاری دست یابد.  

 نگاهی به فرید فرخ انداخت و با چشم اشاره زد تا کارش را شروع کند.  

نوز هم مردد بود. برای برخاستن و به سراغ تریبون رفتن هنوز هم  نگاهش ه

 برایش هضم نشده بود. این بار با آرامش خاطر صدایش زد: جناب فرخ... 

 نگاه فرید فرخ لرزید. لبخندی روی لبهایش نشانده و گفت: شروع کنید. 
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قرار  فرید فرخ باالخره با تردید دل از صندلی اش کند. منتظر ماند پشت تریبون  

بگیرد. دستش را با آرامش روی لبه ی میز برد و رو به جمع حاضر مقابلش  

گفت: باید بگم همگی خیلی خوش اومدین... می تونیم بگیم این جامع ترین جلسه  

ای هست که در طول مدیریت من تشکیل شده و با توجه به حضور شما عزیزان،  

 بت دارن. باید بگم در حال حاضر فقط سه نفر از مدیرانمون غی 

مدیربخش فروش با آرامشی گفت: از این جلسات در زمان پدرتون خیلی تشکیل  

می شد. همگی ما ارادت خاصی به ایشون داریم. ایشون کافی بود تاریخی برای  

 جلسه اعالم کنن تا همه بدون هیچ غیبتی حاضر بشیم. 

خن می گفت.  مردک... کامال واضح از اینکه او را به عنوان مدیر قبول نداشتند، س

سرش را به عالمت مثبت تکان داد و سعی کرد آرامشش را حفظ کند. فقط کافی  

بود چند ساعت دیگر این افراد را تحمل کند و گفت: قطعا پدرم یکی از بهترین و  

موفق ترین مدیرانی بود که شرکت بازرگان به خودش دیده اما در حال حاضر  

نمیده درگیر شرکت و کارهاش   شرایط جسمی و روحیشون این فرصت و بهشون

باشن. من تمام تالشم و خواهم کرد برای بازرگان، عملکرد بهتری نسبت به پدرم  

داشته باشم و فکر می کنم با توجه به گسترش صنعت زعفران در زمینه آرایشی  

 بهداشتی، تا اینجا عملکرد معقولی داشتم. 

های موفقی ارائه دادین.   مردک پاسخ داد: همینطوره... خوشبختانه تا اینجا طرح

 البته باید اینم در نظر گرفت که در همیشه روی یه پاشنه نمیچرخه. 

دستش را باال برده و گفت: دقیقا درست می فرمایید. من هم امروز با تالش  

فراوان شما رو اینجا جمع کردم تا همین و عرض کنم. شما خیلی کار من و راحت  

کردین...! می خواستم عرض کنم در همیشه روی یه پاشنه نمیچرخه و حقیقت  

روز یه گزارش کلی  همیشه روشن میشه. برای همینم می خوام برای شروع... ام

از عملکرد ده سال گذشته شرکت و کل زیرمجموعه های بازرگان خدمتتون ارائه  

 بدم.  
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چند ضربه به در خورده و چند مرد، با سینی های پذیرایی وارد سالن شدند. ندا  

که به دنبالشان با برگه های در آغوشش وارد شد، نگاه تشکر آمیزش را تقدیم او  

جازه ی پذیرایی را صادر کرد. گفت: جلسه امروزمون خیلی  کرد و با اشاره سر ا 

طوالنی خواهد بود. به همین جهت پذیرایی مختصری تدارک دیدیم تا همگی از  

این جلسه رضایت خاطر داشته باشین. قسمت اول جلسه امون در مورد گزارش  

عملکرد ده سال گذشته خواهد بود. قسمت دوم هم بررسی عوامل موثر بر این  

کرد... قسمت سوم بازخورد ما نسبت به این عوامل و قسمت چهارم که به  عمل

 زودی همین جا توی همین سالن برگزار خواهد شد.

این بار کسی که آن سوی میز درست روبرویش جا گرفته بود و تقریبا شناختی  

 روی او نداشت، لب به سخن گشود: چرا امروز تمومش نکنیم؟ 

کسانی توی جلسه قسمت چهارم شرکت داشته باشن که هنوز  احتماال نیاز باشه    -

 اینجا حضور ندارن. 

 به فرید فرخ اشاره زد تا گزارشش را شروع کند.  

سرش را به زیر انداخته و گوشی را به آرامی زیر میز در دست گرفت و برای  

 احمد توکل نوشت: وضعیت چطوره؟ 

 بدتر میشه.پیامک خیلی سریع پاسخ دریافت کرد: داره همینطور  

*16* 

به ندا اشاره زد تا برگه ها را در مقابل اشخاصی که نامشان روی برگه ها قرار  

داشت، قرار دهد. اولین نفر مدیرفروش شرکت بود که با دیدن برگه از جا جست:  

 این یعنی چی؟ 

نفر دوم همان مردک روبرویش بود که دستش را با تمام قوا روی میز کوبید:  

 کار چیه؟ منظورتون از این
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چند نفر دیگر هم بعد از مطالعه ی برگه ها خشمگین شده بودند. دو سه نفری هم  

 رنگ به رو نداشتند.  

دست هایش را در هم گره زده و خود را جلوتر کشید: توی این برگه ها، اسناد  

تمام اختالسها، ضرر و زیان ها و خرابکاری هایی که در مورد شرکت انجام  

 رگه های مدارک مربوط به خودش و دریافت کرده... دادین هست. هر کس ب

 هنوز هم مدیرفروش شرکت ارغوان سرپا بود و خشمگین نفس می کشید.  

 خیره به سینه ی او که باال و پایین می رفت، دستش را باال برد: بشینید لطفا...  

 یکی از مدیران پرسید: هدفتون از این کار چیه؟ 

لحظه ای که پا به این شرکت گذاشتم متوجه  خیلی واضحه عزیزان... من از    -

وجود نقایصی تو وضعیت شرکت شدم اما متاسفانه مدارکی نداشتم که بتونم ثابت  

کنم. با تحقیقاتی که طی چند ماه گذشته عمل اومد و استارت زدیم خوشبختانه  

همونطور که تو قسمت اول جلسه و گزارش عملکرد ده ساله شرکت دیدین 

 دست اومد... مدارک خوبی به 

 کف دستش را به سمت جمع گرفته و ادامه داد: همونطور که میبینید.  

در ادامه باید عرض کنم تک تک این مدارک امکان بررسی از طریق قانونی و   -

دارن و خوشبختانه اصل تمام این مدارک در حال حاضر آماده هست تا هر لحظه  

 برای اقدام قانونی ارسال بشه. 

 ف دستش را روی میز کوبید: تهدید می کنین؟مردک روبرویش ک 

 نیشخندی زد: البته که بله!

 ابروهای مرد در هم گره خورد. 

زبانش را روی لبش کشید: خب در این که این برگه های مقابلتون تهدید هستن  

 نباید هیچ شکی داشته باشین... و اما خواسته ی من... 
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فت نکرده بودند، کرد: می خوام  لبخندش را تقدیم چند نفری که برگه ها را دریا

 تک تک کسایی که این برگه ها رو دریافت کردن استعفا بدن.  

 این بار منوچهر برگه ی مقابلش را پرت کرده و برخاست: دیوونه شدی؟ 

به سمت منوچهر برگشت: این چه حرفیه عمو جان؟ من کامال دقیق و شمرده 

می تونستم اینقدر آروم باشم.  عرض کردم خدمتتون که... اگه دیوونه شده بودم ن

من می تونم همین لحظه از طریق قانونی اقدام کنم و مطمئن باشین تا شب تک  

تکتون احضار خواهید شد. اما نکته مهم تر اینه که باید تالشی که تا به امروز  

کردین و به مدیران موفق تبدیل شدین، ببوسین و کنار بزارین چون تقریبا با این  

 ه ای در زمینه شغلیتون و شاید هم هیچ شغلی نخواهید داشت.اتفاقات آیند

 منوچهر غرغر کرد: جهانگیر از این وضعیت خبر داره؟ 

سری به سمت شانه اش کج کرد: در حال حاضر من مدیرعامل شرکتم نه پدرم  

 عمو جان. 

 مردک روبرویش گفت: نمی تونی همچین غلطی بکنی. 

 نچی کرد: چه بی ادبانه...  

اشاره ای به امیر سلیمی وکیل شرکت زد. او که در ردیف صندلی های پشت  

سرشان قرار گرفته بود، برخاست: باید عرض کنم در حال حاضر جناب بازرگان  

با توجه به انتقال کامل مدیرعاملی به ایشون تمام و کمال حق رسیدگی به این  

 امور و دارن. 

ز امیر سلیمی کرده و نگاهش را به احسان معین نجد، معاون  با سر تشکری ا

عزیز شرکت دوخت: مطمئن بشین امروز تک تک این مدیران به اضافه اون سه  

 نفری که تو جلسه حضور ندارن حتما شرکت و تخلیه کنن. 

 منوچهر فریاد زد: داری شرکت و نابودش می کنی. 

 ریت میکنم. مشکلی نیست عمو جان... من هم اینطوری مدی  -
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 منوچهر این بار از جا بلند شد و مقابلش ایستاد: من نمیزارم شرکت و نابود کنی. 

سری به سمت شانه اش کج کرد و امیر سلیمی را مخاطب قرار داد: آقای سلیمی،  

عموجان فقط می تونن جزو سهامداران شرکت بازرگان باشن و بس... تا فردا  

رکت داشته باشن، مدارک و تحویل  صبح اگر سمتی غیر از این سمت توی ش

 مقامات قضایی بدین. 

منوچهر قدمی به سمتش برداشت و روی تنش خم شد: داری من و تهدید می  

 کنی؟ 

پایش را به لبه ی میز تکیه زده و صندلی چرخانش را به عقب هل داد. از زیر  

دست منوچهر که خارج می شد گفت: ختم جلسه... دوستان عزیزی که قراره تو  

ع شرکت ارغوان بمونن منتظر اعالم تاریخ جلسه ی بعدی باشن و لطفا هر  جم

طور هست توی این جلسه حاضر باشین که برای ادامه کار شرکت ضروری  

خواهد بود. در غیر این صورت نمی تونم تضمینی برای ادامه همکاری با شما 

 بدم.  

ر گرفت: تماسی  از کنار منوچهر گذشت. قبل از خروجش از سالن، ندا کنارش قرا

از طرف خانم پرتویی داشتین که دستیارشون خواستن ساعت هفت و یادآوری  

 کنن. 

صورتش را از صدای آزار دهنده ی منوچهر که فریاد می کشید، در هم کشید و  

 پرسید: تونستی با خانم مهد تماس بگیری؟ 

 گوشیشون خاموشه.  -

اش صحبت کنم. با منزلشون  همچنان ادامه بده. امروز هر طوری هست باید باه  -

 تماس بگیر و هر جا که فکر می کنی می تونی پیداش کنی. 

 با دیدن احمد توکل که روی مبلمان جلوی اتاقش نشسته بود، پرسید: چه خبر؟ 
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احمد توکل برخاسته و تبلت را به سمتش گرفت: همچنان سقوط شدید سهام  

دی به این نیست که شرکت شرکت مهد ادامه داره. تقریبا می تونم بگم دیگه امی

 مهد بتونه این وضعیت و جمع کنه. 

 بگو برام بچه ها نگار مهد و پیدا کنن.   -

 فکر میکنین کار ایشونه؟   -

پوزخندی روی لبهایش نشست: قطعا نه! نگار هیچوقت نمی تونه چنین کاری  

 بکنه. دنیای اون اونقدر متفاوته که هیچوقت فکر چنین کاری به سرش نمیزنه. 

 باشه حتما!   -

پا به اتاقش گذاشت و به سمت میز مدیریت که قدم برمی داشت پرسید: وضعیت  

 سرمایه امون چطوریاست؟

در حال حاضر بخاطر جمع کردن تمام سرمایه برای حفظ شرکت، چندان بد    -

نیست. مخصوصا اینکه با وجود سند کارخونه ی رحمانی هم می تونیم چند تا وام  

 بگیریم. خوب 

 پشت میزش نشست: ترتیب واما رو دادی؟ 

 همه چیز آماده هست.  -

صفحه ی مانیتور مقابلش را تغییر داد و گفت: به بچه ها بگو به محض اینکه  

سهام شرکت مهد به پایین ترین قیمت خودش رسید، امروز درست قبل از بسته  

 شدن بازار، پنجاه و نیم درصد بخرن. 

  پرید: واقعا می خواین این کار و بکنین؟ابروهای احمد توکل باال

نگاه دقیقش را به صورت احمد توکل دوخت. می توانست بعدها با پخش خبر  

خریداری شرکت مهد، ارغوان را باالتر بکشد. می توانست وضعیت ارغوان را به  

 سمت خود برگرداند. با اطمینان گفت: حتما انجامش بده. دیر نکن.
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گذاشت. نگاهی به ساعتش انداخت. عقربه های ساعت   احمد توکل مردد تنهایش

به شش نزدیک می شدند. از ندا خواست خلیل را برای راهی کردنش خبر کند و  

تاکید کرد از خلیل بخواهد یکی از بهترین ماشین ها را با خود بیاورد... قرار بود  

می کشید.   با آفتاب پرتویی به مهمانی برود... باید تمام جنتلمن بودنش را به رخ 

 سفارش چند شاخه رز را هم همراه سفارش قبلی کرد.  

*** 

لباس شب زمردی روی تنش به زیبایی می درخشید. شال حریر نقره ای، برگ  

انجیری چرخ خورده به دور موهایش هم زیبایی لباس زمردی اش را چندین  

 برابر کرده بود.  

 نگاه آفتاب تیز به رزهای مقابلش دوخته شده بود.  

 دستش را تکانی داد: نمی خوای بگیری؟ 

 ودن.بهت نمیاد اینقدر جنتلمن ب   -

گوشه ی لبش را باال کشید و شاخه های رز را که به دست آفتاب می سپرد، گفت:  

 فکر نمی کردم عالقه ای به دیدن روی جنتلمن بودن من داشته باشی.  

 آفتاب سری به سمت شانه اش کج کرد: ترجیح میدم روی واقعیت و ببینم. 

قیقا همین و دلم می  سرش را خم کرد و فاصله ی کم بینشان را از بین برد: منم د

 خواد. 

دندان های سفید و ردیف شده ی آفتاب مقابل چشم هایش نمایان شد و قدمی به  

 عقب برداشت: لباست و بپوش داره دیر میشه.

 عقب رفت: می تونم دوش بگیرم؟ 

 اگه بیشتر از پنج دقیقه طول نکشه.    -

 از کنار آفتاب گذشت: سعی می کنم. 
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قه طول کشید... حوله را که به دور تنش می  دوش گرفتنش کمتر از پنج دقی

 پیچید، آفتاب را روی تخت و لپ تاپ به بغل دید...  

آفتاب بدون آنکه چشم از صفحه لپ تاپ بگیرد، زمزمه کرد: کت و شلوارت داخل  

 کمده. 

دست هایش را روی حوله و باال تنه ی برهنه اش، به پهلوهایش تکیه زد: برنامه  

 ؟ عقد و به کی بسپاریم 

 قرار شد تو ترتیبش و بدی. اوکیش کردی خبرم کن.   -

به سمت کمد لباسها برگشت و کت و شلوار سیاه رنگ را که بیرون می کشید،  

 گفت: خب پس نظر خاصی نداری! 

 از گوشه ی چشم آفتاب را برانداز کرد. 

 نه!   -

نمی توانست درکش کند. نمی توانست بفهمد در سر آفتاب چه می گذرد. پوزخند  

کمرنگی روی لبهایش نشست. داشت عقد می کرد... به میل خودش. با آفتاب  

پرتویی... چون مردی گفته بود به آفتاب پرتویی عالقه دارد. آفتاب پرتویی را  

خودش انتخاب کرده بود. با وجود مخالفت زهرا... با وجود مخالفت شدید 

بر رحمانی تحمل  رحمانی. نمی توانست از دست دادن آفتاب را با شکست در برا

کند. نمی توانست بعدها پوزخندهای رحمانی را ببیند و رحمانی قطعا کنایه می زد.  

 لبهایش را کش داد. این عقد می توانست قسمتی از پیروزی اش باشد.  

لباس پوشید. آفتاب که کنارش ایستاد، نگاهش از رنگ لباس آفتاب به سمت 

حق با او بود... عجیب در کنار هم  سنجاق یقه زمردی روی سینه اش کشیده شد. 

 می درخشیدند.  

 بریم داره دیر میشه.  -
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قدمی به جلو برداشت... مسافت اتاق و سالن را طی کرد. به سمت در خروجی که  

قدم برمی داشت، گل های رز اهدایی اش را در گلدان کوچکی روی کانتر  

می توانست باشد که  آشپزخانه دید. همانطور که باید می بود. این به این معنی 

 آفتاب گلهایش را پسندیده است؟ 

زبانش را روی لبهایش کشید و به راه افتاد. در کنار آفتاب قدم زدن در میان جمع  

را قبال تجربه کرده بود اما می شد گفت این اولین حضور رسمی شان در این  

کشور و در میان مردم بود. به محض ورودشان به قصر مجلل خارج از شهر،  

 مرد میانسالی به استقبالشان آمد: ببین کی اینجاست... آفتاب عزیز! 

 آفتاب دست مرد را فشرده و به طرفش برگشت: همسرم کمیل بازرگان.

مرد ابروهایش را باال داد: باورم نمیشه باالخره بعد از سی سال پای بازرگان ها  

 بازم به این جا باز شد. خیلی خیلی خوش اومدی. 

را به مرد دوخت. متوجه منظورش نشده بود اما تشکر کرد و  با تعجب نگاهش 

همراه با آفتاب، پشت یکی از میزها جا گرفت. چند نفر نزدیک شان شدند و این  

بار زن و مرد میانسالی مقابل آفتاب ایستادند: آفتاب پرتویی عزیز و نامزد  

 معروفش... 

زند: کمیل بازرگان   این ها را زن میانسال به زبان آورد. آفتاب اشاره ای می

 معرف حضورتون هستن.

زن سری به عالمت مثبت خم کرده و لبخند می زند. آفتاب این بار دستش را به  

سمت زن میگیرد: خانم فزونی رئیس هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری...  

مدیرکل شرکت های ریسندگی و بافندگی و عضو شورای عالی پول و اعتبار و  

 همسرشون!

باالخره... نام این زن را بارها و بارها شنیده است اما آشنایی با او! در گذشته  

مثل یک حسرت به نظر می رسید. سرش را در برابر زن خم کرد: از دیدنتون  

 خیلی خوشحالم.  
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مرد میانسال دستش را جلو آورد: برای ما هم دیدن بازرگان ها در اینجا باعث  

 خوشحالی زیاده. 

 رد: باعث افتخارمه. دست مرد را فش

خانم فزونی دست روی شانه ی آفتاب گذاشت: االن که دارم با هم می بینمتون می  

 تونم باور کنم. تا قبل از این انتظارش و نداشتم.

آفتاب به آرامی خندید و مرد گفت: پس باالخره جناب بازرگان به آرزوشون  

 رسیدن و شما رو دختر خودشون کردن. 

ب حالت طبیعی تری به خود گرفت: منم به دختر ایشون بودن  این بار لبخند آفتا

 افتخار میکنم. 

خانم فزونی بعد از خنده ی کوتاهی که میانشان حاکم شد، گفت: پروژه رو چیکار  

 کردی؟

 آفتاب پرتویی کوتاه جواب داد: امیدوارم امشب بتونم بگیرمش!

برگشت... باعث افتخار من  چند مرد نزدیکشان شدند. خانم فزونی به سمت جمع 

هست که بتونم چنین معارفه ای رو انجام بدم. آقایان فالح مدیرعامل و رئیس  

اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران و حیدری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  

بانک ایرانیانیان و رئیس هئیت مدیره شرکت توسعه سیستم های حمل و نقل راه  

 ابریشم. 

 رگان عزیز که به جمع ما پیوستن. و باالخره جناب باز

دست تک تک مردان را فشرد و لبخند زد. کاش آفتاب قبل از این اطالع می داد  

امشب بهترین ها را خواهد دید. کاش آفتاب عنوان می کرد تا در این لحظه خوشی  

که زیر پوستش دویده بود جانش را نگیرد. لب هایش را به هم دوخت تا لبخندی  

 تمام هیجان درونش را به نمایش بگذارد را پنهان کند. که می آمد تا 
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سالهای سال اینجا بودن. در این لحظه بودن... میان این جمع بودن برایش یک  

هدف بود. یک رویا که در نظر بسیاری محال به نظر می رسید و دست نیافتنی.  

  اما در این لحظه اینجا بود. در میان کسانی که هر روز بزرگتر می شدند و

پیشرفت می کردند. در میان کسانی که حرفش را می فهمیدند. کالمش را درک می  

کردند. آفتاب را می توانست بارها و بارها ستایش کند. برای اینجا آوردنش...  

 برای همراهی اش به میان این جمع.  

فالح گفت: خب خب باید به زودی منتظر این باشیم که جناب بازرگان این مهمونی  

 ر کنن. رو برگزا

چینی به پیشانی اش انداخت و فالح ادامه داد: تبریک میگم. شرکت مهد حتی اگه  

 ورشکست شده باشه هم بازم ارزشش و داره. 

سر همه به سمتش چرخید. آفتاب متعجب نگاهش کرد. لبخندی روی لب نشاند:  

 خبرا زود میرسه. 

تر از خود بی بی  فالح جواب داد: بین این جمع می تونی بی بی سی رو خیلی فعال 

 سی درک کنی. 

لبهایش به خنده باز شد و فزونی گفت: پس کسی که شرکت مهد و خریداری  

 کرده... 

فالح با سر تایید کرد: همینطوره میشه گفت االن جناب بازرگان بزرگترین  

 سهامدار شرکت مهد هستن.

شرکت  غالمرضا حیدری خندید: امروز گویا روز پرباری داشتین جناب بازرگان... 

 ارغوان و تعدیل نیروی بزرگی که اتفاق افتاده... شرکت مهد و خریداری اون! 

 سعی کرد بر نگاه خیره ی آفتاب غلبه کند و گفت: باید از یه جایی شروع کرد. 
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تنها شدند و آفتاب برای دیدن کسی پیش قدم شد. برای دیدن مردی که تکیه به  

رفته بود. به محض قرار  عصایش روی یکی از مبلمان در صدر مجلس جا گ

 گرفتنشان در برابر مرد، نگاهش باال آمد و نثارشان شد: با یه بازرگان.

مرد را نمی شناخت اما کالم مرد نشان می داد این مرد کامال می شناسدش. مرد  

ادامه داد: شجاعت می خواست... فکر نمی کردم یه روزی بازرگان ها بتونن  

ی گویا مشکلت با منوچهر بازرگان ریشه دارتر از  تغییر ساختاری انجام بدن... ول

 اونی بود که بخوای بخاطر روابط خانوادگی زیر گوشی رد کنی.

نگاهش را دوخت به چشم های خسته ی مرد که زیر موهای کامال سفیدش تقریبا  

 می درخشیدند: وقتی بحث کار وسط باشه نباید روابط خانوادگی رو اصل قرار داد. 

رد باال رفت و رو به آفتاب گفت: نام خانواده پرتویی و  گوشه ی لبهای م

 بازرگان... هوشت فوق العاده هست.

 آفتاب نیشخندی زد: و پروژه؟ 

مرد عصایش را بلند کرده و چند باری آرام به زمین کوبید: هنوز زوده دختر  

 جوون. زوده! 

جوان  اخم های آفتاب در هم کشیده شد و مرد گفت: دوست دارم بدونم بازرگان 

چطور تغییرات ساختاری رو اعمال می کنه. بعدش می تونیم در موردش صحبت  

 کنیم.  

همه در مورد این تغییرات ساختاری کنجکاو بودند... تغییرات ساختاری که گویا  

به مذاق جهانگیر خوش نیامده بود. به محض ورودشان به خانه، جهانگیر فریاد 

 کشید: کمیل... 

نگاهش کرد و نگاه خشمگینش را هم تقدیم آفتاب که کنارش بود  زهرا با نگرانی 

 کرد. سرش را به سمت کتابخانه چرخاند و پرسید: چیزی شده؟
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زهرا آب دهانش را به سختی فرو داد: عموت اینجا بود... از وقتی ام رفته نه از  

 کتابخونه بیرون میاد نه میشه باهاش حرف زد؟ 

 پوزخند زد: که اینطور...! 

که از پله ها پایین می آمد، سالم و علیک بلند باالیی کرد. نگاهی به رامین   رامین

 انداخته و به سمت کتابخانه که قدم برمی داشت گفت: االن حلش می کنم.  

 اشاره ای به آفتاب زد: مامان چیزی نخورده، باید گرسنه باشه. 

ه بود. آنچه  این را در طول چند ساعتی را که در مهمانی گذرانده بودند، فهمید

ذهنش را از ساعتی قبل تا این لحظه مشغول کرده بود را کنار زده و دستگیره ی  

در کتابخانه را چرخاند. جهانگیر با خشمی که در حرکت تکرار وار انگشتانش  

 روی لبه ی مبل پیدا بود، نگاهش کرد: پس باالخره تشریف آوردی!

 در را پشت سرش بست و گفت: منتظرم بودین؟

 ن زهرمار و برای چی خریدی که همیشه خاموشه؟ کدوم گوری بودی؟ او   -

راه افتاد و روی مبل روبروی جهانگیر نشست: از کی تا حاال رفت و آمدم براتون  

 مهم شده؟

 جهانگیر خود را جلو کشید: چه غلطی کردی تو شرکت؟ 

 لبخندی زد: پس عمو جان این جمالت زیبا و ادبی رو از شما یاد گرفتن.  

داری چه غلطی میکنی؟ فکر کردی هرکی هر کیه هر طور دلت میخواد گند    -

 بزنی به زندگیمون؟ 

خبرا زودتر میرسه به گوشتون... عمو جان تشریف آورده بودن چغلی؟ یا مثل     -

 بچه ها اومدن به مامانشون گفتن تا بیاد دعوا. 

 درست حرف بزن.   -
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احترامش و بوسیده گذاشته   پوزخندی زد: اونی که درست حرف نمیزنه و ادب و

کنار شما و برادرتون هستین. وقتی اعالم کردم که وضعیت شرکت خرابه وقتی  

نتایج اختالسهای درون شرکت و براتون آوردم با بیتفاوتی از کنارشون رد  

شدین... االن چی شده براتون مهم شده؟ مگه نسپردینش دست من؟ خودم بلدم  

تونم از پس این کار بربیام. آره من پای   چطوری جمع و جورش کنم. خودم می

تموم اختالس گرا رو از شرکت بریدم. الزم باشه بقیه رو هم میبرم... تو شرکتی  

که من رئیسم... من روی صندلی ریاستش نشستم نمیزاره هیچکس یه لایر اضافی  

بخوره. اگه قراره اضافه بخوریم همه با هم میخوریم از اون سرایدارش گرفته تا  

 اگه هم قراره نخوریم هیشکی نباید یه لایر بیشتر بخوره.   من

 اینطوری فکر کردی می تونی ادامه بدی؟    -

 من ترجیح میدم شرکتم کوچیک باشه اما همه چیز درست و سرجاش باشه.    -

جهانگیر خود را جلو کشید: حتی نمی تونی نصف اون آدما رو هم تا یه سال  

 استخدام کنی. 

بیشتر کار میکنیم کمتر میخوریم قراردادهایی که در حد و    چه عیبی داره.   -

اندازمون باشه می بندیم و به جاش مطمئن میشیم هر چیزی سرجاشه... مطمئن  

میشیم برنامه های آیندمون درست پیش میره. می تونیم مطمئن باشیم وقتی  

برنامه ریزی می کنیم بهش میرسیم چون قرار نیست نصف سودمون این وسط  

 س بشه. ترجیح میدم با کسایی کار کنم که بهشون اعتماد کامل دارم. اختال

 تو حتی به عموتم رحم نکردی اون وقت دم از اعتماد میزنی؟  -

سرش را به سمت شانه کج کرد: گفته بودم باالخره کاری که با زنم کرده بود و  

 تالفی می کنم این تازه اولشه. 

 رد.جهانگیر نیم خیز شده و دستش را باال ب
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خود را جلو کشیده و صورتش را درست در مسیر دست جهانگیر قرار داد: می  

خواین بزنین؟ بفرمایید! تازه نیست... آخرین بارش خوب یادمه دقیقا شب قبل از  

رفتنم. وقتی داشتین حذفم می کردین از زندگیتون بود. ولی این بار حذف نمیشم.  

رتون و برگردونم به شرکت. من  حتی اگه چند بار هم بزنین، قرار نیست براد

 عادت ندارم سگی که پاچه ام و گاز میگیره زنده بزارم. 

 جهانگیر این بار غرید: ساکت باش.

لبخندی روی لبهایش نشاند: چرا باید ساکت باشم؟ آهان یه جور دیگه ام می تونم  

انجامش بدم. می تونم همین امشب منوچهر خان و برگردونم شرکت اما قول نمیدم  

 ردا اول وقت دستگیر نشه.  ف

 از بین دندان هایش غرید: کمیل! 

نیشخندی زد: امروز بعد از مدتهای طوالنی دارین اسمم و چندین و چند بار تکرار  

می کنین. خسته میشین یه وقت... خودتون و بیخودی دارین اذیت میکنین! اونی  

عزیزتونه. گویا هیچوقت  که خرابکاری باال آورده و گند زده من نیستم برادر 

نتونسته این و که شرکت به شما رسیده تحمل کنه... می خواسته چیز بیشتری به  

دست بیاره. خیلی بیشتر از شما! با حساب و کتابی که من کردم االن در حال  

حاضر باید خیلی بیشتر از اینا تو حساب بانکیش داشته باشه. حتی خیلی بیشتر از  

 من و شما... 

 دست روی سینه اش گذاشت: تمومش کن. جهانگیر 

عقب کشید و دوباره به پشتی صندلی اش تکیه زد: من که شروع نکردم بخوام  

 تمومش کنم.  

نگاهش را به حرکت نوازش وار دست جهانگیر روی سینه اش دوخت و  

برخاست. از کشوی میز جعبه ی کوچک و گرد قرص هایش را که بیرون می  

نگران برادرتون هستین، بفرمایید دمش و بزاره رو کولش  کشید، گفت: اگه خیلی 

و تا می تونه از شرکت دور بشه چون مطمئن نیستم اگه مورد بعدی که ازش به  
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دستم برسه بتونم سکوت کنم... مطمئنا دفعه ی بعدی فقط شرکت ارغوان و  

شغلش و از دست نمیده بلکه کل داراییش و از دست میده. اون وقت شاید به این  

 فکر نکنه دختر عزیز دردونه اش می تونه از من اخاذی کنه! 

بسته ی قرص و لیوان آب را درست در مقابل جهانگیر روی میز گذاشت: شب  

 خوش! 

 به سمت در قدم برمی داشت که جهانگیر گفت: شرکت و نابودش می کنی. 

 اگه به مرز نابودی رسیدیم، برای همیشه خودم و میکشم کنار!   -

حرف پایش را از کتابخانه و دفتر کار جهانگیر بیرون گذاشت. زهرا   با گفتن این 

 در مقابل در، با نگرانی قدم می زد و به محض دیدنش پرسید: چی شد؟ 

شانه ای باال انداخت: قرار نبود چیز خاصی بشه. اگه بخواین االن می تونین  

 ببینینش! فکر کنم تموم حرص و جوشش خوابید. آفتاب کجاست؟

باالی پله ها اشاره زد. اولین قدم را به سمت پله ها که برمی داشت،  زهرا به  

 زهرا پرسید: منوچهر و اخراج کردی؟ واقعا دزدی کرده بود؟ 

 پوزخندی زد: خیلی بیشتر از اونی که تو این همه سال به من و شما رسیده.

یا  با رسیدن به باالی پله ها، می توانست صدای مکالمه ی تند و خشن ما بین کیم

و رامین را بشنود. به سمت اتاق کیمیا قدم برداشت تا به رامین تذکر دهد که حق  

چنین صحبتی را با کیمیا ندارد که با شنیدن کالم عذرخواهی رامین در نزدیکی در  

متوقف شد. عقب گرد کرد و بی توجه به جمالتی که کیمیا به زبان می آورد و  

پیش گرفت. آفتاب درست روی تخت با   درکی از آن ها نداشت مسیر اتاقش را در 

 گوشی اش مشغول بود. در را که می بست پرسید: چیزی خوردی؟ 

 اشتها نداشتم.    -

حتی نگاهش نکرد. قدمی به جلو برداشت و مقابل آفتاب ایستاد: اون مرد در  

 مورد چه پروژه ای حرف میزد؟ یا بهتره بگم اون مرد کی بود؟ 
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خصوصی کشور... رئیس هیات مدیره اتاق های  بنیان گذار بزرگترین بانک    -

مشترک ایران و سوئد، ایران و کانادا، ایران و کره... عضو شورای مشترک  

ایران و عربستان، ایران و قطر ... عضو هیئت مدیره صادرات مواد معدنی،  

رئیس کارخانه شیشه ماه! عضو هئیت مدیره و سهامدار کارخونه ی شیالت  

 کارخانه های تولید صنایع معدنی چینی...   جنوب پارس! مدیرعامل

قدمی به عقب برداشت. محسن امیراحمدی را کمتر کسی بود پا به دنیای تجارت  

بگذارد و نشناسد. قیافه اش را شاید کمتر کسی می شناخت اما نامش... با وجود  

اعتبارات فراوانش همیشه و همه جا می درخشید. امروز این مرد را مالقات کرده  

. با این مرد همکالم شده بود. در ذهنش سعی کرد به جمالتی که مرد به زبان  بود

آورده بود فکر کند. مرد منتظر بود تا واکنشش را در برابر تغییر ساختار شرکت  

 ارغوان ببیند.  

کتش را از تن بیرون کشید. به آرامی آن را لبه ی صندلی چرخان آویزان کرد و  

 به طرفش برگشت: و پروژه؟ 

 اب زل زد به چشم هایش: چرا برات مهمه؟آفت

قدمی به طرف آفتاب برداشت. یک قدم دیگر و درست در نزدیکی اش ایستاد: من  

 و تو آخر این هفته... 

نگاهش را از چشم های آفتاب به سمت لبهایش کشید... بدون شالی که به دور  

: ازدواج  سرش پیچیده بود و موهای رها، جذاب تر به نظر می رسید. ادامه داد

 می کنیم.  

 آفتاب خیلی آرام ابروی راستش را باال برد: خب؟ 

خم شد. روی تن آفتاب و صورتش را تا می توانست به صورت او نزدیک کرد:  

 پس از این به بعد هر چیزی که بهت مربوط باشه می تونه به منم ربط پیدا کنه. 
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ه دندان گرفت. خیره  گوشه ی لب آفتاب باالتر کشیده شد و زبانش لب پایینش را ب

به زبان آفتاب که بازی می خورد، ادامه داد: اونم وقتی که گویا این پروژه ربطی  

 هم به من داره. 

 آفتاب به آرامی پرسید: چه ربطی؟ 

 خودش گفت منتظره ببینه من چیکار می کنم.     -

انتظارش البد برای اینه که جنمت و بسنجه و ببینه می تونی وارد دنیاشون     -

 ی یا نه. بش

بیشتر خم شد. دستش را زیر چانه ی آفتاب برد و سرش را که به سمت باال می  

کشید، لبهایش را با لبهای آفتاب مماس کرد: من چیزی که می خوام و خودم به  

 دست میارم خوش ندارم دیگرون با دیدن کارام بهم تقدیمش کنن.

ه ی کوتاه و لحظه ای  مجال حرف زدن را از آفتاب گرفت و بوسیدش... اولین بوس

عقب کشید. نگاهش را در چشم های باز آفتاب چرخاند و چشم که می بست،  

دومین بوسه را از لبهایش گرفت و خود را جلوتر کشید. زانویش را به لب تخت  

تکیه زده و دست بند چانه ی آفتاب را به شانه اش منتقل کرد و او را به سمت 

، چشم باز کرد. بی کالم نگاهش کرد. با  تخت هل داد. با رها شدنش روی تخت

 چشم هایش می پرسید از کاری که انجام می دی مطمئنی؟  

با زانوانش روی تخت حرکت کرد. روی تن آفتاب که خیمه می زد و خود را باالتر  

می کشید، سر خم کرده و کنار گوشش زمزمه کرد: مگه برای همین شرکت مهد 

 و به اون روز ننداختی؟

 فتاب باریک شد.  چشم های آ 

فاصله ی بین لبهای آفتاب را طی کرد تا ببوسدش که دست آفتاب تخت سینه اش  

 جا گرفت: تو که بدت نیومد! 
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فکش را به جلو هل داده و بازویش را کنار سر آفتاب تکیه زد: باالخره باید از آب  

 گل آلود هم ماهی رو گرفت.  

 آفتاب یک تای ابرویش را باال کشید: خب؟ 

 شانه ای باال انداخته و بازویش را صاف کرد و خم شد برای بوسیدنش: هیچی! 

 باز هم دست آفتاب روی سینه اش مانع شد: ناراحتی؟ 

خیره به چشم های آرایش شده ی سیاه رنگش که نگاهش را درشت تر کرده بود،  

 سری باال کشید: نه. چرا باید ناراحت باشم؟ 

تمام تالشش را کرد و خیره در چشمان آفتاب ادامه داد: کار شرکت مهد خیلی  

 وقت پیش تموم شده بود. 

 که اینطور.   -

با این کار از خیرگی و تیزی   سرش را خم کرده و روی شانه ی آفتاب گذاشت و

نگاه آفتاب فرار کرد. دندان هایش را روی هم ساییده و زمزمه کرد: خیلی خوابم  

 میاد خسته ام. 

 انگشتان آفتاب، در میان موهایش فرو رفت: بخواب!

*** 

نگاهش را به شمارش اعداد آسانسور دوخت. عجیب بود که این شرکت را نسبت  

ت داشت. اینجا حس آرامش بیشتری می کرد. شاید  به شرکت ارغوان بیشتر دوس

چون در هر حال تمام اینجا متعلق به خودش بود. با باز شدن درها به رویش، راه  

افتاد. ورودش به سالن در سکوت فرو رفته و پر انرژی مقابلش، لبخند را مهمان  

خود   لبهایش کرد. همه با دیدنش از جا بلند شدند... با سر اشاره زد همه سرجای

برگردند. به سمت اتاقش که قدم برمی داشت، گفت: نیم ساعت دیگه می خوایم  

 جلسه داشته باشیم. 
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افسانه مجیدپور به سرعت برخاست. نگاهی به اطراف انداخته و گفت: با توکلم  

 تماس بگیرین زود خودش و برسونه. 

ررسی  کتش را در اتاق آویزان کرد. با آرامش وضعیت بازار فعلی ارغوان را ب

کرد. به ایمیل هایش رسیدگی کرده و با ضربه ای که افسانه ی مجیدپور به در  

 زد، سر برداشت. 

 همه منتظر شمان.   -

برخاست. جمع دوست داشتنی شرکتش انتظارش را می کشیدند. پای میز که می  

سهامدارای  ایستاد، گفت: می خوایم شرکت قویم و برگردونیم به قدرت. یه قرار با 

 قویم ترتیب بدین!

 قاسم آقایی پرسید: اسم شرکتم باید تغییر بدیم؟ 

فعال نیازی نیست بزاریم همینطوری بمونه فعال تا شرکت بتونه برگرده به    -

 قدرت قبلش... بعدش ببینیم چی میشه.  

انگشت اشاره اش را به سمت احمد توکل گرفت: برام زیر و بم تمام برنامه های  

اب و تا ده سال آینده در بیار... حتی اگه پروژه ای داشته باشن که  شرکت آفت

 مربوط به بیست سال آینده باشه هم میخوامش.

به سمت دخترکی که حتی پای جلسه هم زحمت نمی داد سرش را از صفحه ی لپ  

تاپش بیرون بکشد، چرخید: محسن امیراحمدی! ببین کیه... چطوری به اینجا  

 یه. زندگیش... برنامه اش. همه اش و می خوام. رسیده. کارش دقیقا چ

ادامه داد: میزان صادراتمون از مالزی رو باید تا ده درصد افزایش بدیم تا آخر  

سال. تو بازار برای خرید جنس های قبلیمونم خواستار زیادی هست برای واردات  

 دوباره اشون هم باید برنامه ریزی کنیم... 
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ا تاسیس فروشگاه برای برندهای مختلف،  افسانه مجیدپور گفت: این روز 

بازاریابی و معرفی محصول خوبی رو در پی داره. پیشنهادم این بود روی این  

 موردم کار کنیم. 

سری به عالمت مثبت تکان داد: فکر خوبیه. در موردش تحقیق کنین و بهم  

 اطالع بدین. 

برنامه ای  احمد توکل روی میز کمی خم شد: در حال حاضر برای شرکت مهد چه 

 دارین؟ 

فعال هیچی اما اینکه بخوایم با شرکت مهد چیکار کنیم دست شماست. بهترین    -

ها رو پیدا کنین که بفهمیم قراره با مهد چطور ادامه بدیم. مطمئنا قصد نداریم فعال  

مهد و به شرکت ارغوان پیوند بزنیم. استفاده از شرکت قویم برای کنار ارغوان  

بود و مشخص نیست در آینده چه پیامدهایی برامون داشته   بودن هم کار بزرگی 

 باشه... فعال همینا تا بعد ببینیم چی پیش میاد.  

قدمی به عقب که برداشت، به احمد توکل اشاره زد همراهش باشد. پا به اتاق  

گذاشتند، روی صندلی اش نشست و گفت: آفتاب پرتویی دنبال یه چیزیه... پروژه  

انتظار داره از طرف محسن امیراحمدی بهش برسه. پیداش  ای... هر چیزی که 

 کن. ببین چیه که آفتاب پرتویی دنبال اجازه اش از طرف امیراحمدیه!

 به چیزی شک دارین؟   -

آفتاب پرتویی مطمئنا یه مشکلی با امیراحمدی داره. باید بفهمیم اون مشکل    -

 ی باشه.چیه... چی باعث میشه آفتاب پرتویی گیر محسن امیراحمد

تک تک پروژه هایی که به هر دو نفرشون مربوط باشه یا ردی از شرکت ها    -

 باشه رو جمع میکنم. 

 سری به معنای تشکر تکان داد و احمد توکل به سمت در اتاق راه افتاد. 

 از نگار خبری نشد؟    -
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 حتی منزل هم تشریف نبردن. اینطور که مشخصه.    -

نشونه هاش و پیدا کنی پیداش کن. میخوام امشب  بگرد ببین کجاست. حتی شده   -

 هر طوری هست نگار و ببینم. 

با بیرون رفتن احمد توکل، گوشی را به دست گرفت. باید اطمینان می یافت که  

چک سارا پاس شده و مابقی پول به حسابش برگشت خورده است. برنامه ریزی  

 اش برای ازدواج آخر هفته هم در پیش بود.

در خورد. قاسم آقایی پا به اتاق گذاشت: لیست مدیرانی که  چند ضربه به 

 میخواستین برای کار دعوت کنین و جمع آوری کردم. 

اشاره زد تا پیش آید. دستش را برای گرفتن برگه دراز کرد و قاسم آقایی گفت:  

من چند نفری از شرکت های مختلف و جدا کردم. البته ما بینشون چند نفری ام به  

وب می تونن برای سمت مدیریت کار کنن. مثال از این بین یکیشون  نظرم خیلی خ

تو شرکت الحریری فعالیت داشته به عنوان کارمند عادی که چند سال پیش استعفا  

داده. گویا اون زمان اختالفاتی با مدیربخش داشتن ولی به نظر من فعالیتشون به  

ه سابقه ای که ازش  عنوان مدیر خیلی بهتر می تونه باشه. مخصوصا با توجه ب

 به عنوان کارمند موجوده.

 سری به عالمت مثبت تکان داده و گفت: نفر بعدی چی؟ 

نفر بعدی برای نمایندگی یکی از کارخونه های بزرگ تو ایران کار می کنه.    -

باید بگم از نظر فروش و همه چیز می تونه خیلی خوب شرایط و به نفع خودش  

ارغوان می تونیم باال رفتن فروش و تو سه سال  برگردونه. با ورودش به شرکت 

آینده تضمین کنیم. عالوه بر اینا ما بینشون پیشنهادم روی یه نفرم هست که شاید  

 به نظر منطقی نرسه. 

چینی به پیشانی اش انداخت و آقایی ادامه داد: سونا توفیق فام دختر کوچکتر  

سن کمش خیلی خوب از پس  خانواده توفیق فامه. سن و سالی نداره اما با وجود 

کنترل یه شرکت تازه تاسیس بر اومده. با توجه به فعالیت هایی که در این عرصه  
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داره به نظر من و خانم مجیدپور می تونه کنترل خوبی تو قسمت مدیریت شرکت 

 داشته باشه.  

روی عکس سونا توفیق فام مکث کرد. به نظرش آشنا می آمد. متفکر پرسید:  

 ی استخدامشون چیه؟ برنامه ات برا

برای اولی قطعا مشکلی نخواهیم داشت چون در حال حاضر بیکاره و با یه    -

حقوق مناسب میشه راحت استخدامش کرد. در مورد نفر دوم می تونیم با پرداخت  

یه حقوق بهتر و تضمین پیشرفتشون توی شرکت خودمون شاید بشه راضیش  

اد اما در مورد نفر سوم نمی تونم  کرد از اون شرکت دست بکشه و به اینجا بی

هیچ حرفی بزنم. سونا توفیق فام شرکت و خودش تاسیس کرده و یه استارت آپ  

کوچیکه. تقریبا موفق عمل کرده و توی مدت سه سال گذشته شرکتش پیشرفت  

خیلی خوبی داشته. برای همین نمی تونیم اطمینان بدیم که سونا توفیق فام هم  

ونده یا نه. چون می تونست به خانواده پدریش ملحق بشه و  بخواد به این جمع بپی 

 با اونا کار کنه اما ترجیح داده جدا از اونا کار خودش و شروع کنه.

میان لبش را بین انگشتانش گرفته و کشید و با رها کردنش گفت: برام ازش  

 اطالعات جمع کن تا راهی پیدا کنیم بتونیم راضیش کنیم. 

نش را تا شب مشغول کرده بود. تصویرش به نظر آشنا می  سونا توفیق فام... ذه

رسید و ذهنش یاری نمی کرد کجا می تواند او را دیده باشد. با اطالع از بازگشت  

رضا، مسیرش را به سمت خانه ی رضا کج کرد... رضایی که دید شباهتی به  

رضای همیشه خوش پوش و خوش چهره نداشت. اخمی تحویلش داده و در را  

 رش بست: این چه وضعیه برای خودت ساختی؟ پشت س

 رضا دستی به ته ریش صورتش کشید: بد شده؟

 پالتویش را از تن کنده و روی مبل انداخت: خودت و تو آینه ندیدی؟

 بهارم همین و میگه.  -
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 کشتیات غرق شده؟   -

 رضا پوزخندی به سوالش زد و پا به آشپزخانه گذاشت: شام خوردی؟ 

 نه!   -

 مرو درست میکنم میخوری؟ دارم نی  -

 آستین های پیراهن مردانه اش را تا زد: آره چرا که نه. 

مقابل لپ تاپ و برگه هایش نشست... رضا سفره ی کوچکی را بهم ریخته وسط  

اتاق پهن کرد. نمکدان و بطری آب را هم به آن اضافه کرد. خیارشورها را  

ه ای بعد با تابه ی  همانطور در ظرف شیشه ای اش توی سفره انداخت و لحظ

توی دستش و دستمالی که آن را از دور در کنار سفره پرت کرد، پیدایش شده و  

 اشاره زد: بیا. 

سرکی کشید به نیمروهای درون تابه و سر برداشت. رضا، همان رضای قدیم  

نبود که با حوصله همه چیز را کنار هم قرار می داد. بلند شد و به سمت آشپزخانه  

ب و چاقو برگشت و حین برداشتن خیارشورها از وسط سفره گفت:  رفت. با بشقا

 چه مرگته؟ 

 رضا خم شده و تکه ای از نان را در دهان می گذارد: هیچی به این خوبی. 

پوزخندی تحویل رضا داد: آره از خوبیه شبیه جنیا شدی کم مونده فقط راه بیفتی  

 تو خیابون. 

 به کوری چشم حسودا! -

گذاشته و سر خم کرد. تا می توانست خم شد تا بتواند صورت  لقمه ای در دهان 

 رضا را وقتی سر به پایین انداخته است ببیند: برم یقه اش و بگیرم؟ 

 رضا به تندی سر برداشت: یقه کی رو؟ 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

７７８ 

همونی که اینطوری روانیت کرده که داری سر میزاری به بیابونا. لیاقتش و   -

 داره اینطوری کردن؟ 

باال کشیده و سری به عالمت مثبت در جوابش تکان داد: خیلی  گوشه ی لبش را 

 بیشتر از اونی که فکر کنی... من بی لیاقت بودم و در حد و اندازه اش نبودم. 

 اخم هایش را در هم کشید: این اراجیف چیه داری می بافی؟ 

 واقعیت.  -

رضا تابه ی نیمرو را به سمتش هل داد و دست روی زانویش گذاشت و  

 : بخور... میرم یه چرخی بزنم برمی گردم جمعش میکنم به کارات برس. برخاست

 هوی رضا!  -

 رضا مقابل در خانه حین پا زدن کفش هایش غرغر کرد: هوی تو کالت.

 برخاست و پالتوی خودش و رضا را چنگ زد: وایسا منم بیام.  

و بعد  تا به او برسد، از در خانه هم خارج شده بود. به قدم هایش سرعت بخشید 

از چند دقیقه همپایش راه افتاد. دست هایش را در جیب پالتو فرستاد و گفت: چند  

 روزه نمی تونم نگار و پیدا کنم. 

 رضا سکوت کرده بود.  

 نفس عمیقی کشید: داره ازم فرار می کنه. 

رضا پیچ کوچه را چرخید. به دنبالش قدم برداشت و از سرمای هوا، سر برداشت.  

ه نشان از بارانی داشتن که در راه بود. زمزمه کرد: اگه یه  ابرهای بهم پیوست

 روز دختر داشته باشم اسمش و میزارم باران. 

رضا هم سر برداشت و آسمان را که می نگریست، زمزمه کرد: بزن باران که  

 امشب مست مستم. حکایت نامه عشقم رو بستم.  
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کوت کنارش به راه  گوشه ی لبش باال رفت و چشم از نیم رخ رضا گرفته و در س

 افتاد.  

همراهی اش کرد... کنارش روی نیمکت پارک نشست و زل زد به خلوت پرنور  

شب. گوشی که در جیبش لرزید، نگاهش را از دختر و پسر جوان در حال معاشقه  

 در خلوتی زیر درخت، گرفت. با نگاه کوتاهی به رضا، گوشی را به گوش چسباند.  

 ری؟ آفتاب کوتاه پرسید: وقت دا

 کی؟  -

 سفر یک روزه -

 برای؟  -

 بچه ها دارن میرن شمال امشب... دوست داشتن ببیننت! میای؟  -

نیم رخ رضا را زیر نظر گرفت. مطمئنا کارهای واجب تری داشت تا به شمال  

رفتن فکر کند. لبخندی زد: فردا سرم شلوغه نمیتونم. فردا شب برگشتین شام  

 مهمون من... با دوستات!

 باشه.  -

گوشی که صفحه روشنش از قطع شدن تماس خبر می داد را در جیب پالتویش  

 فرستاد و گفت: ازدواج... چقدر می تونه مسخره باشه.

*17* 

پلک زد. باالخره...! بعد از چند دقیقه که در خیرگی به دست احد حریری و  

انگشتر توی دستش گذرانده بود، سر برداشت و چشم دوخت به محسن کاشانی  

طور اتفاقی در کنار رفیق فاب آفتاب بودن، از سهامداران شرکت قویم هم   که به

 به حساب می آمد. با خونسردی پرسید: متوجه نشدم چی پرسیدین؟ 
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محسن با بیخیالی خود را عقب کشیده و دستش را پشت سر آفتاب روی لبه ی  

 ین. صندلی اش گذاشت: چیز مهمی نبود فکر کنم از همراهی ما خیلی لذت نمی بر

نگاه کوتاهی به آفتاب انداخت که با پسری که آن طرفش جا گرفته بود مشغول  

 صحبت بود. 

 نه اینطور نیست، ذهنم یه مقدار مشغوله. این روزا مشغله کاری زیاد شده.    -

خبراش میرسه... تعدیل نیروی شرکت ارغوان و حاال هم جلسه سهامداران     -

 قویم. 

 از مرد کنار دستش پرسید: سهامداران قویم؟ آفتاب کمی به جلو خم شده و 

 محسن کاشانی با لبخند تایید کرد: منم یه مقدار از سهامش و خریداری کردم. 

چشم هایش را باریک کرد. در اینکه آفتاب ممکن بود از این موضوع بی خبر  

باشد، شکی نداشت اما در مورد مسئله ی امیراحمدی هم نمی توانست به این  

 باشد. چیزی در درونش به سمت ماجرای امیراحمدی هلش می داد.   اندازه مطمئن 

محسن کاشانی گویا بحث سهامداران را به فراموشی سپرده بود... نگاه خیره اش  

 هنوز روی آفتاب بود شاید بتواند از افکارش سر در بیاورد.  

 احد حریری پرسید: اوضاع با آفتاب چطوره؟

 نگاه سنگینش را گرفت: خوب. 

دونم ساختن با آفتاب سخته... آفتاب به خودش اهمیت میده. به خودش  می   -

تکیه می کنه و الویت اولش خودشه. اما امیدوارم درکش کنید و بتونید با  

شرایطش کنار بیاین. بعد از مرگ مادرش تنها چیزی که براش الویت داره  

 خودشه.

 تالشم و می کنم.    -
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مکی از دستم بربیاد دریغ نمی کنم. آفتاب اگه مشکلی با آفتاب داشتین، اگه ک   -

 برای من خیلی با ارزشه.

نیم لبخند تحویل احد حریری داد. آفتاب در مورد سگ کوچک محسن کاشانی  

 صحبت می کرد و از لذتی که از حضور سگ می برد... 

خم شد. چنگال را برداشت و تکه ای از کباب را که در دهان می گذاشت، گفت:  

 مراسم آخر هفته اطالع دادی؟ آفتاب در مورد 

نگاه آفتاب به سرعت از روی احد به سمتش کشیده شد. لبخند روی صورتش به  

 محوی می رفت اما گویا تمام تالشش را به کار برد و آن را حفظ کرد: البته. 

محسن کاشانی گفت: فکر می کردم فاصله ی بین اون جشن و مراسم ازدواجتون  

 وقتی خبرش و از افتاب شنیدم کامال شکه شدم. خیلی طوالنی مدت باشه اما 

کوروش خطیب، مالک تیم معروف فوتبال که تمام مدت سکوت اختیار کرده بود،  

 گفت: حسودیت شده یه عروسی افتادیم!؟ 

محسن کاشانی خودش را جلو کشید: خب چرا تو یه عروسی برامون راه نمی  

 اندازی؟ 

 در جان. کوروش نیشخندی زد: تو از من بزرگتری برا

محسن کاشانی انگشت اشاره اش را به سمت احد حریری گرفت: تو از هممون  

 بزرگتری کی میخوای زن بگیری؟ 

سری چرخاند و احد حریری را که کنار دستش نشسته بود زیر نظر گرفت. احد  

 حریری با آرامش خاطر جواب داد: هیچوقت.

تموم بشه و هیچوقت احد و با  آفتاب بود که گفت: من فکر می کنم قراره عمرم 

 زنش نبینم. 
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احد الحریری اخمی به چهره نشاند: درست صحبت کن. مطمئنا من قبل از تو  

 میمیرم. 

این کوروش خطیب بود که مخاطب قرارش داد: جناب بازرگان بهت توصیه می  

 کنم مراقب جفتشون باشی.

امده بود. جمع  دندان هایش را نمایان کرد. از این جمع دوستانه شان خوشش نی

شان صمیمی و بیش از اندازه دوستانه بود. هرگز چنین جمع های دوستانه ای را  

تجربه نکرده بود. روابط بینشان نشان می داد از زیر و بم زندگی همدیگر مطلع 

هستند. به راحتی در میان جمعشان پذیرفته شده بود اما باز هم یک جای کار می  

می توانست با او از ذره ذره زندگی اش صحبت   لنگید. تنها دوستی که داشت و

کند فقط رضا بود. حتی رضا هم قسمتی از زندگی اش را نمی دانست... حتی رضا  

هم از بازی خوردنش توسط نگار و تالشی که برای ورود به تجارت انگلیس  

داشت بی اطالع بود. تک تک پازل های احساساتش را که در کنار هم می چید،  

وجودش غلغله می کرد... برای آفتابی که خیلی چیزها داشت که   حس حسادت در

 خودش هرگز تجربه نکرده بودشان حس حسادت شدیدی داشت.

 ببین کی اینجاست.   -

سربرداشته و به دنبال کسی که کوروش خطیب ازش یاد کرده بود، گشت. نگاهش  

ه به  با گنگی به روی گوشی توی دست کوروش کشیده شد و صدای بلند مردی ک

انگلیسی سالم و احوال پرسی کرد. کوروش خطیب بود که گوشی را از خود دور  

کرده و تمام جمع را به زیر نگاه تند دوربین و مرد آزاردهنده و آشنای آن سوی  

 تصویر کشید.  

 میبینم که جناب بازرگان هم به جمع شما اضافه شده.   -

شانه اش را فشرد: دیگه دیگه...  محسن کاشانی دست دور گردن آفتاب انداخته و 

 یه آفتاب بیشتر نداریم که... 
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جمال الطاهر الصدیق سری به عالمت مثبت تکان داد و گفت: همینطوره فقط یه  

 آفتاب داریم. 

سقلمه ی آفتاب نثار محسن کاشانی شد. سری به معنای سالم برای جمال الطاهر  

از دید واضح دوربین دور  الصدیق خم کرده و خود را پشت احد حریری کشید تا  

 باشد.

 کوروش خطیب پرسید: این ورا نمیای؟ 

 احد حریری با جدیت گفت: سرش شلوغه. 

جمال الطاهر الصدیق هم این موضوع را تایید کرد: شاید به زودی شما بیاین این  

 طرفا! 

محسن کاشانی به سمتش برگشت: نظرتون چیه برای ماه عسل شما همگی با هم 

 مون طاهر. بریم اونجا؟! مه

 ابروهایش را باال کشید و احدحریری غرغر کرد: خفه محسن. 

 کوروش خطیب از این پیشنهاد استقبال کرد: چرا که نه؟ خوش می گذره.

 جمال الطاهر الصدیق به آرامی زمزمه کرد: حتما! 

گیج و سرگردم میان جمالتی که از طرف هرکدام می رسید، حرکت می کرد که  

 من ماه عسل ندارم. آفتاب با تحکم گفت:  

هر چهار نفرشان ساکت شدند. نگاه دقیقش را به آفتاب پرتویی دوخت و او هم  

خیره در چشمانش ادامه داد: فعال هیچکدوممون فرصت این و که بخوایم به ماه  

عسل فکر کنیم نداریم. در موردشم تصمیمی نگرفتیم. به عالوه عروسیمون به  

 این زودی نیست. 

 فقط می خوایم رسمیش کنیم.  با سر تایید کرد:
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چندان هم به این جمله اعتقاد نداشت. فقط می خواست مطمئن شود که آفتاب  

پرتویی قسمت مهمی از زندگیش شده است. فقط می خواست اجازه ندهد مرد 

پشت دوربین این جمع، به این فکر کند می تواند روزی آفتاب را از او بگیرد.  

کسی از چنگش در آورد. سالها بود که داشته   عالقه ای نداشت داشته هایش را 

هایش را دو دستی چسبیده و به آن ها ارزش داده بود. شاید مدتی بعد داشته  

هایش را تغییر می داد. شاید کنارشان می گذاشت اما مطمئنا عالقه نداشت کسی  

به داشته هایش دست درازی کند. نمی توانست اجازه دهد جمال الطاهر الصدیق،  

 دیگری شود.   ادنان

ازدواج می کرد تا داشته هایش را محکم تر بچسبد. تا راه تجاوز دیگران را به  

داشته هایش ببندد. مجلسی برگزار می کرد. ساده و مختصر... در منزل بزرگ  

خاندان بازرگان تا به همه بفهماند آفتاب پرتویی متعلق به کمیل بازرگان است و  

 بس...! 

*** 

رینت شده را به طرفش گرفت: خانم مهد تا سه ساعت دیگه احمد توکل صفحه ی پ

 از کشور خارج میشن.

دستش را که برای گرفتن برگه باال آورده بود، به سرعت پس کشید و پرسید:  

 چی؟ 

فرانسه. یک طرفه و بدون کوچکترین خبری به هیچکس. خانواده اشون هم در    -

لی شرکت مهد و غیره این  حال حاضر دنبالش می گردن ولی متاسفانه شرایط فع

فرصت و ازشون گرفته که بخوان تمام وقت دنبالشون باشن و خانم مهدم از این  

 فرصت استفاده کردن گویا. 

از جا برخاست. کتش را که تن می زد، پرسید: ساعت دقیق پرواز و شماره اش و  

 برام ارسال کن. ببین می تونی راهی پیدا کنی جلوی خروجش و از کشور بگیری؟ 
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قبل از آنکه پاسخی از احمد توکل بگیرد، از اتاقش خارج شده و مسیر را در پیش  

گرفت. نگار قصد رفتن داشت. قصد رها کردنش را...! گوشی را از جیب بیرون  

کشید و بدون درنگ شماره ی مهد بزرگ را گرفت. باید به او می فهماند که  

 ان بزند. دخترش به این سادگی ها نمی تواند زیر قول و قرارش

صدای مهد بزرگ که در گوشی می پیچد، می غرم: دارین میزنین زیر  

 قراردادمون. 

 جناب بازرگان شمایی؟    -

پوزخندی می زند: جناب مهد قرارمون این بود وقتی چک دستتون رسید، تضمین  

کنید نگار تا پنج سال آینده با من میمونه... فکر کردین با بچه طرفین؟ حاال که  

رشکست شده فکر کردین می تونین هم پول و بخورین هم نگار و  شرکت مهد و

 فراری بدین. 

می دانست، می دانست که مهد بزرگ از رفتن نگار خبر ندارد اما باز هم عقلش  

نمی توانست این را قبول کند. حتی اگر خبر هم نداشت وقتی چک را می گرفت  

 تضمین کرده بود. تضمین کرده بود... 

 بازرگان؟ دختر من با اون وضعیتش کجا می تونه بره. چه فراری جناب    -

 منتظر عواقب بازی دادن من باشید.   -

تماس را قطع کرد. همینقدر کافی بود تا مهد را به حرکت در آورد. شاید مهد بهتر  

از هر کسی می توانست جلوی نگار را برای رفتن بگیرد. برای اولین بار پا به  

یل که در حال تمیز کردن ماشین بود، صدایش را  پارکینگ گذاشته و با دیدن خل

 باال برد و فریاد زد: زود باش آقا خلیل زود باش باید بریم روشن کن!

خلیل لحظه ای گنگ نگاهش کرد و بعد با برداشتن بطری شیشه پاک کن از روی  

کاپوت به سمت درب راننده دوید. تا رسیدنش به ماشین خلیل استارت زد. سوار  
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خلیل که ماشین را به سمت خروجی پارکینگ حرکت می داد، پرسید: کجا  شده و 

 برم؟ 

 فرودگاه...    -

انگشت اشاره اش را به سمت شیشه ی جلوی ماشین گرفت: مهم نیست چقدر  

 جریمه بشی فقط برو! برو خلیل!  

نگاهی به گوشی انداخت. احمد توکل شماره پرواز و ساعت دقیقش را ارسال  

ی احمد توکل را گرفت و از او خواست از زمان دقیق پرواز و   کرده بود. شماره

اطالعات آن باخبر شود. چشم دوخت به درخت هایی که خیلی سریع در مسیر  

دیدش قرار گرفته و دور می شدند. آدم ها... ماشین ها! همه و همه می گذشتند. 

می  زبانش را روی لبهایش کشید. به همین سادگی... نگار رهایش می کرد و 

رفت! سرش را عقب کشیده و چشم هایش را بست! گوشه ی لبش باال رفت. فردا  

در این ساعت همسر رسمی و قانونی آفتاب بود. کمتر از بیست و چهار ساعت  

دیگر آفتاب پرتویی همسرش می شد و در این لحظه نگار ترکش می کرد. برای  

 داشت. همیشه. لبش را بین دندان هایش کشید. چه هفته ی پرباری 

 آفتاب همسرش می شد.

 نگار ترکش می کرد. 

 شرکت مهد را خریده بود.  

نفس عمیقی کشید. حین پیاده شدن، رو به خلیل گفت: ماشین و پارک کن بیا تو...  

 باید دنبال نگار بگردیم. به محض اینکه پیداش کردی بهم خبر بده.

دیگری باشد، به سمت  خلیل چشم بلندباالیی تحویلش داد. قبل از آنکه منتظر چیز 

ساختمان فرودگاه دوید. از زن پشت پیشخوان اطالعات کانتر پرواز را گرفته و  

راه افتاد. قدم هایش را آرام برمی داشت. کمتر از دو ساعت به زمان پرواز وقت  

بود و هنوز هم نمی توانست مطمئن باشد که نگار خود را به اینجا رسانده است یا  
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اف چرخ داد شاید نگار را ببیند. شاید بتواند نگار را بیابد.  نه. نگاهش را در اطر

 دستش را مشت کرد، نگار متعلق به خودش بود. همیشه...! 

تا نزدیکی کانتر رفت. ایستاد و چرخی به دور خودش زد. تک تک زنان و حتی  

 مردان حاضر را از نظر گذراند. دستش را مشت کرد و نالید: کجایی لعنتی کجایی؟ 

باید پیدایش می کرد. چشم هایش را بست... ذهنش را به کار انداخت. می توانست  

در کافه هم باشد. باالخره در هر حال میرسید به همین گیت. هنوز فرصت داشت تا  

بخواهد در اینجا باشد. به راه افتاد. مسیر رستوران و کافه را دنبال کرد. تلفنش  

شماره ی مهدبزرگ روی گوشی کشید    زنگ خورد. نگاهش را لحظه ای کوتاه به

 و جواب داد: پیداش کردین؟

نگار از روز ورشکستگی شرکت پیداش نیست، مطمئنا با دوستاش رفته    -

 شمالی جایی فردا پس فردا پیداش میشه. چرا باید فرار کنه. 

گوشی را بی حرف قطع کرد. هنوز هم مردک برایش اراجیف می بافت. میزهای  

ر هم کاوید و ناامید عقب گرد کرد. باید سرویس بهداشتی را هم  پر کافه را پشت س

 جستجو می کرد؟  

باز هم تلفن توی دستش لرزید. این بار آماده بود تا مهد بزرگ را با فریادها و  

 تهدید هایش خفه کند. اما صدای خلیل، آرامش کرد: پیداشون کردم آقا! 

 از حرکت ایستاد و نالید: کجاست؟ 

ی خلیل، پیدایش کرد. زیر عینک فریم گردش وقتی سرش را کامال  با راهنمایی ها

در کتاب کرده بود. موهای آشفته و صورت بدون آرایشش نشان می داد، عجیب  

بی حوصله است. قدمی به طرفش برداشت. نگار گویا از دنیا فاصله گرفته بود و  

ندلی  حتی توجهی به قدم هایش هم نداشت. نفس عمیقی کشیده و کنارش روی ص

 خالی نشست: فکر کردی می تونی به همین سادگی فرار کنی؟ 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

７８８ 

سر نگار به تندی باال آمد و زیر نظر گرفتش. چشم هایش لرزید و به اشک  

 نشست: اینجا چیکار میکنی؟

دستش را باال برد و موهای طالیی ریخته توی صورتش را که کنار می زد،  

 زمزمه کرد: اومدم دنبال چیزی که مال منه.

 های نگار لرزید: تو یه عوضی هستی. لب 

 نیشخندی زد: همینطوره.  

 نگار چشم گرفته و دوخت به کتاب بسته شده ی توی دستش: چی میخوای؟ 

 تو رو!   -

 من دارم میرم.   -

 پدرت یه بدهی بزرگ به من داره یادت...  -

ن  میان کالمش پرید: آره میدونم. بابام من و بهت فروخته. فکر کنم بدونی من اال

یه دختر بزرگم و اختیارم دست خودمه. اگه میخواستی من و بخری باید از خودم  

 میخریدی نه بابام. 

ابروهایش را در هم چین انداخت: بابات و می اندازم زندان. همین االن نصف  

 بیشتر شرکت بابات مال منه.  

  نگار سری به معنای فهمیدن تکان داد: کار عاقالنه ای می کنی. می تونی هر 

 کاری دلت خواست با بابام بکنی... 

 با تلخی ادامه داد: یا حتی تموم خانوادم. 

نگاه سخت نگار و چشم های به اشک نشسته ای که می لرزید و مصمم بود،  

میخکوبش کرد. نگار از تمام خانواده اش دست کشیده بود... آب دهانش را فرو  

 داده و زمزمه کرد: خانوادت مهم نیست؟
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 نگار لرزید: تو با خانواده ای که دورت انداختن چیکار میکنی؟لبهای 

چکار می کرد؟ رهایشان می کرد. همانطور که در تمام این سالها کرده بود. او هم  

همانند نگار دور انداخته شده بود. سالها پیش... درست زمانی که جهانگیر در  

را تنها در گوشش  یک جایی مشابه همین جا رهایش کرده بود. همان لحظه که زه 

زمزمه کرده بود مراقب خودش باشد. درست در همین جا که تمام جانش حسادت 

 شده بود و قلبش دردمند که کاش کیمیایی بود تا هرگز خانواده ترکش نمی کردند.  

 دستش را دراز کرد. انگشت های نگار را در دست گرفت: من رهات نکردم.

ی کنی جناب بازرگان ولی هنوز دنبال  نگار پوزخندی زد: فردا داری ازدواج م

منی؟ داری میگی رهام نکردی؟ من و تو دقیقا چه صنمی با هم داریم؟ یه روزی  

یه جایی راهمون بهم افتاد. یه روزی یه جایی جلوی هم قرار گرفتیم و من فکر  

 می کردم می تونم تو رو برای خودم داشته باشم... اما می دونی چیه؟ 

ادامه داد: فهمیدم کمیل تو توی این دنیا فقط یه نفر و دوس   با خنده ی مسخره ای 

 داری... 

 چشم هایش باریک شد و نگار گفت: خودت!

آره جناب بازرگان تو توی زندگیت فقط خودت و دوس داری. تو میخوای هر    -

چی که میخوای داشته باشی... برات مهم نیست چطوری میخوای بدستش بیاری.  

ثابت کنی اشتباه نمیکنن تو واقعا کمیل بازرگان هستی.  شاید اینطوری به همه 

 بزرگتر از همه! 

 صدای زنی در سالن پیچید، که وضعیت جدید پرواز را اعالم می کرد.  

 حرفات تموم شد؟   -

نگار با نیم خیز شدنش، دست از دستش بیرون کشید. خم شد تا دست نگار را  

کمیل بازرگان روزی که تو اون  محکم تر بگیرد که او زودتر جنبید و عقب رفت: 

هتل روبروت نشستم، فکر می کردم قراره کنارت همه چیز و بدست بیارم. حتی  
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چیزایی که ندارم و! ولی تو و عشقت نه تنها چیزی بهم نداد که داشته هام و هم  

 ازم گرفت.  

قدمی به عقب برداشت. برخواست و سری به طرفین تکان داد: با من می تونی  

 ای بدست بیاری. هر چی میخوای و بهت میدم. هرچی میخو 

 اشک روی گونه ی نگار رها شد: تو هیچکاری نمی تونی برای من بکنی! 

من پول دارم. می تونم شرکت بابات و نجات بدم. می تونم بفرستمت همون   -

جایی که می خواستی بری. می تونم بفرستمت سراغ همون گروه هایی که  

 دنبالشون بودی. 

 یادت نمونده من چی میخواستم کمیل!   تو حتی  -

قدمی به جلو برداشت. نگار قدمی عقب رفت. قدم دیگری جلوتر رفت و نگار باز  

هم عقب رفت. همین روند را تا چند قدم طی کردند. نگار در مقابل صف افرادی که  

در حال تحویل مدارک بودند، ایستاد: من فقط می خواستم به جای تموم این کارا  

یای. من نه پولت و میخواستم نه اون چیزایی که یه زمانی آرزو و زندگیم  باهام ب

 بودن و... من از زندگیم فقط تو رو میخواستم!

چرخید و در صف ایستاد. نگاه اخم آلودش را به افرادی که بخاطر شنیدن صدای  

نگار تماشایشان می کردند، دوخت و دندان روی هم سایید. قدمی به جلو برداشت  

 مه کرد: مگه بخاطر همون نبود که اومدی سراغ من؟ و زمز

 نگار لبخند تلخی زد: خوب نیست آدم اینقدر خودخواه باشه کمیل بازرگان...! 

 چند قدم برداشت. درست مقابل چشمانش مدارکش را در مقابل مامور گذاشت.  

مهر که بر پاسپورت نگار خورد، آب دهانش را فرو داد. قدمی به جلو برداشت اما  

کالمی به زبان نیاورد. نگار مدارکش را تحویل گرفته و راه افتاد. قبل از آنکه  

دور شود، به سمتش برگشت. چشم های دریایی قرمزش را به چشم هایش دوخت  

 و زمزمه کرد: مراقب خودت باش! 
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قدمی به جلو برداشت. دستش را بلند کرد برای کنار زدن موهای طالیی نگار از  

 خاطر فاصله ی زیاد در هوا ماند.  صورتش و... دستش ب

 نگار رفت.  

 نگار هم رهایش کرد. 

 مثل تمام آدم های زندگی اش!  

*** 

مقابل آینه به تصویر خودش خیره شد. کت و شلوار سیاه رنگ و پیراهن سفید  

شیک عجیب بدنش را خوش فرم نشان می داد. هر چند شکم باال آمده اش از  

نرفتن را کامال نشان می داد. دستش را میان  تنبلی این روزهایش در باشگاه 

 موهایش فرستاد. شاید باید باز هم از ته می تراشیدشان.  

 چند ضربه به در اتاق خورد. رامین اشاره زد: نمیای؟ 

 سری تکان داد: دارم میام.  

رامین تنهایش گذاشت. به جلو قدم برداشت. برای چندمین بار شماره ی الکس را  

گرفت. قرار بود امروز شرکت انگلیس را در میان جمع تاجران معرفی کند و تا  

این لحظه خبری نرسیده بود که این اوضاع چطور پیش رفته است. گوشی را با  

ی پاتختی برداشت.  حرص روی تخت رها کرده و قرصی از کنار لیوان آب رو 

سردرد از دیروز امانش را بریده بود. مدت ها بود این سردردها به سراغش  

نیامده بود و از دیروز با شدت بیشتری عذابش می داد. خود را روی تخت پرت  

کرده و بی توجه به چروک شدن لباسهایش که دخترک مسئول مراسم مدام  

 یادآوری کرده بود، کش و قوسی آمد.  

به در خورد و در اتاق که باز شد، با چشمان بسته غرغر کرد: رامین   ضربه ای

 گفتم دارم میام. 
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صدای قدم هایی که پا به اتاق گذاشتند، مطمئنا به اندازه ی سنگینی وزن رامین  

نبود. در اتاق بسته شد و همزمان چشم باز کرد. ناباورانه به دخترک سفید پوش  

ی که تا روی پاهایش آمده بود، از او زیبای  مقابلش خیره شد. پیراهن سفید بلند

فوق العاده ای ساخته بود. آرایش صورتش کامال تغییرش داده بود و سن و  

سالش را بزرگتر از همیشه نشان می داد. دستش را به آرامی کنار تنش تکیه گاه  

 کرده و نیم خیز شد. دخترک قدمی به جلو برداشت... 

 ه بود. به آرومی زمزمه کرد: بهت میاد. پلک زد. زیبایی دخترک خیره کنند

 دخترک چرخی به دور خودش زد: خوب شدم؟

گوشه ی لبش را باال کشید و صاف نشست و سری به عالمت مثبت تکان داد:  

 خیلی خوب شدی. 

 دخترک قدمی جلو آمد: اینطوری خوشتون میاد؟

 ی نداری.  اجازه داد لبخندش خودنمایی کند: دیگه شباهتی به اون دختربچه همیشگ

از جا برخاست و گوشی اش را هم چنگ زد. از کنار دخترک که می گذشت، 

 زمزمه کرد: مراقب باش امشب ندزدنت.

 دستش به سمت دستگیره رفت و الهه گفت: می خواین امروز ازدواج کنین؟ 

 سری به عالمت مثبت تکان داد: البته. 

ت: زهرا خانم ازش  دستگیره را پایین کشید و در را هم به سمت خودش که گف

 خوشش نمیاد. 

 سرش تیر کشید. گفت: چون خیلی با عروس دلخواه مامان فرق داره. 

 در را کمی باز کرد که الهه گفت: کمیل... 
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به عقب برگشت. چشم دوخت به الهه که وسط اتاقش ایستاده بود. الهه قدمی به  

ش را که  طرفش برداشت و دست هایش را باال آورد. کرواتش را گرفت و یقه ا

 مرتب می کرد، گفت: کرواتت کج شده. 

در را رها کرده و صاف ایستاد و اجازه داد دخترک، با کرواتش مشغول باشد.  

کرواتش را مرتب کرد و یقه اش را هم همینطور... دست هایش که رها شد، سعی  

 کرد برخالف دردی که در وجودش پخش شده بود، لبخند بزند: ممنون. 

گان سنگینش را که مطمئنا با آرایشش اضافه شه بود، پایین  دخترک پلک زد و مژ 

 برد: وقتی ازدواج کنی چی میشه؟ 

 متعجب پرسید: یعنی چی؟ 

 دخترک سری به سمت شانه اش کج کرد: اون وقت من چیکار کنم؟ 

سرش تیر می کشید و صحبت های دخترک سخت بود. سخت و سنگین و غیر  

 ازدواج من چه ربطی به تو داره؟ قابل فهم. گوشه ی لبش را باال کشید:  

الهه نگاهش را باال آورد. چشم های به اشک نشسته اش را به نگاهش پیوند زد  

 و گفت: من دوست دارم. 

گوشی توی جیبش لرزید. دندان های سفیدش را به نمایش گذاشت و خندید.  

 گوشی را که از جیب بیرون می کشید، گفت: ببخشید یه لحظه. 

 کرد: تموم شد.  الکس پشت خط زمزمه

پتکی روی سرش آوار شد و درد را در جای جای عصب های سرش پخش کرد.  

 اما به خوشحالی زمزمه کرد: خیلی خوبه.  

 الکس، ادامه داد: بعدا توضیحات بیشتری میدم. باید برم.  

گوشی را از گوشش دور کرد و خیره شد به الهه... الهه ی روبرویش بی شباهت  

نبود اما... قدمی به عقب برداشت. قرار نبود بیش از این رها    به الهه های آسمانی
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شود. قرار نبود از این پس به کسی حتی فرصت این را دهد که رهایش کند. در  

 اتاق را باز کرد و از اتاق که بیرون می رفت گفت: برم ببینم آفتاب آماده شده.

ازه ی چند قدم و چند  در را به روی الهه ی توی اتاق بست و به راه افتاد. به اند

ضربه به در اتاق زد، صدای همهمه ی درون اتاق کامال به گوش می رسید. زن  

 ناآشنایی در را به رویش گشود و با صدای بلند گفت: آقا داماد اومده. 

 در را کامال باز کرد و اجازه ی ورود داد. 

صورتش لبخند زد.  چشم چرخاند. با دیدن کیمیا و لباس زرد قناری اش و آرایش  

دوست داشتنی شده بود... اما کیمیا به محض ورودش برخاست و به سمتش قدم  

برداشت، از کنارش که می گذشت، دست بلند کرد و بازوی کیمیا را گرفت:  

 خوشگل شدی. 

کیمیا پوزخندی حواله اش کرد و دست دیگرش را روی دستش گذاشت و آن را از  

اق خارج شد... مات مانده چند لحظه به جای  بازویش جدا کرد. در سکوت از ات

 خالی کیمیا زل زد. متوجه این رفتار کیمیا نمی شد.  

 زنی گفت: آقا داماد!

به خود آمد. دو زنی که مقابل آینه ایستاده بودند عقب کشیدند. به تصویر آفتاب  

درست در آینه ی مقابلش زل زد. صورتش آرایش ساده ای داشت. آرایش ساده  

مشب عجیب جذابیتش را چند برابر کرده بود. موهایش تنها روی شانه  ای که ا

هایش رها شده بودند و تاج کوچک زیبایی که با چرخش دقیق خطوط پیراهنش  

هماهنگ شده بود، به سر داشت. پیراهن یاسمنی اش هم با شانه های پفی اش،  

ه ی آفتاب  بازوهایش را کشیده تر نشان می داد. نگاهش را به خالکوبی روی شان

دوخت. همان خالکوبی که برای اولین بار تصویرش را در عکس هایی که مجتبی  

برایش آورده بود، دیده بود. همان خالکوبی که مهر تایید می زد به دختر رحمانی  

 بودن را!  
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دو زن جوان به سمت در حرکت کردند و زنی گفت: یه ربع وقت دارین و  

 فیلمبردار میاد. 

نداد تا سری به عالمت تایید آنچه زن گفته بود، تکان دهد. در  حتی به خود زحمت 

که به روی خلوت دونفره اشان بسته شد، آفتاب سرش را عقب کشید و گفت: به  

 نظرت چقدر طول بکشه؟

 یکی دو ساعت چطور؟   -

 سر چهار ساعت جمعش کنیم. پرواز دارم...!   -

ویی پرواز داشت. عقد می  ابروهایش را باال کشید. عقد می کردند و آفتاب پرت

 کردند و ازدواج و آفتاب می خواست سر و ته ماجرا را در چهار ساعت هم آورد.  

قبال با دختره هماهنگ کردم که بیشتر از سه ساعت طولش نده ولی اگه الزم    -

شد فقط چهار ساعت. من بیشتر وقت ندارم. ساعت یازده باید فرودگاه باشم. یه  

 کردن و دوش گرفتن.  ساعتم برای لباس عوض

 دستش را مشت کرد: به کجا؟ 

 چین.    -

چین؟ ذهنش دیدارشان در چین را یادآوری کرد. چین؟ دوست پسر همیشه همراه 

 آفتاب؟ الکس اطلس! قدمی به جلو برداشت: شاید می تونستی فردا صبح بری. 

آفتاب این بار به خود زحمت داد تا به سمتش بچرخد: من اونقدر وقت ندارم  

 خوام زمان و از دست بدم.ب

چشم از آفتابی که درست در چند قدمی اش، روی صندلی کنسول نشسته بود و  

دامن پرنسسی فوق العاده زیبای بنفشش را جا به جا می کرد، تا راحت تر باشد  

گرفت و به سمت مبل راحتی گوشه ی اتاق رفت. حین نشستن، فکر کرد آفتاب چه  

آفتاب چه زمانی عزم رفتن می کرد؟ شاید امشب! زمانی قرار بود رهایش کند ؟ 
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امشب بعد از مراسمی که تاکید داشت چهار ساعته به پایان رسد. شاید هم بعد از  

 آن...! 

 پشیمون نیستی؟   -

 آفتاب کمی دیگر چرخید و پرسید: از چی؟ 

 از ازدواج.    -

الزمه کاری رو  با خونسردی پاسخ داد: برای رسیدن به خواسته ها، بعضی وقتا 

 انجام بدیم که شاید راضی نباشیم. پشیمون نیستم. 

 دسته ی مبل راحتی را چنگ زد: چرا داری باهام ازدواج می کنی؟ 

آفتاب بلند شد. دامن پرنسسی اش تا جلوی پایش آمد.به بازی براق مرواریدهای  

روی دامن درست کنار پاهایش خیره شد و گفت: حتی اگه بفهمی دارم پدرت و  

 نابود می کنم بازم پشیمون نمیشی؟ 

چند ضربه به در خورد و بدون کوچکترین انتظاری دستگیره به سمت پایین  

کشیده شد. زن جوانی دوربین به دست پا به اتاق گذاشت: عکسا رو نظرتون چیه  

تو باغ بگیریم؟ یکم سرده اما تو برفی که داره می باره میشه عکسای فوق العاده 

 ای گرفت. 

یدی تحویل زن داد. در بدترین لحظه سر رسیده بود. سر چرخاند تا واکنش  اخم شد

 آفتاب را ببیند که با لبخند او مواجه شد که تقدیم زن می شد: فکر خوبیه. 

با تایید آفتاب، به زحمت برخاست. سردرد شدیدش تنها سردی هوا را کم داشت تا  

مانع از این می شد که  بدتر شود. به آفتاب قدمی نزدیک شد اما دامن پفی اش 

 نزدیکی اش بیشتر شود.  

زن جلوتر از اتاق بیرون رفته و گفت: میگم براتون پالتو بیارن که قبل از عکسا  

 سردتون نشه زیاد. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

７９７ 

دندان روی هم سایید. هر چند با وجود جمله ای که قبل از ورود زن به زبان  

باشد. آفتاب به راه   آورده بود، نمی توانست کوچکترین مخالفتی با آفتاب داشته 

افتاد... به دنبالش از اتاق خارج شد و مهلقا با پالتوهای روی دستش پیدا شد و  

 غرغر کرد: نمیدونم این دختره کجا رفته تو این هیری ویری! 

سر و صدای زیادی که از طبقه ی پایین به گوش می رسید، به سمت نرده ها 

 کشاندش. تقریبا بیشتر مهمانان حاضر بودند.

به پله ها رسیده بودند و آفتاب دستش را باال برد. نگاهی به کفش های پاشنه  

دارش انداخت و خود را با وجود دامنی که قطعا قصد نداشت امشب را با او کنار  

بیاید، به آفتاب نزدیک تر کرد و دستش را گرفت. محکم تا اجازه دهد او به  

 سادگی روی پله ها قدم بردارد... 

مهمانان با دیدنشان به طرفشان برگشتند. صدای برخورد دست ها به یکدیگر بلند  

شد و نگاه به اشک نشسته ی زهرا درست در پایین پله ها انتظارشان را می  

 کشید. قبل از رسیدن به پله ی های پایانی، زمزمه کرد: نمی خوای چیزی بگی؟ 

 در مورد؟   -

حالت گرفته ی روی شانه هایش، مانع از    نگاهی به نیم رخ آفتاب انداخت. موهای

 آن می شد بتواند دقیق تر صورتش را زیر نظر بگیرد، اما کوتاه گفت: پدرت... 

گوشه ی لب آفتاب باال رفت: همیشه دوست داشتم این موفقیت از آن خودم باشه  

 اما حاال که داره به تو میرسه، نمی تونم اعتراضی کنم. 

ورد. قبل از آنکه بتواند ذهنش را از آنچه آفتاب  کفی کفشش روی پله ها، لیز خ

گفته بود خالی کند، سکندری خورد و این دست آفتاب بود که محکم دستش را  

فشرد و مانع از رها شدنش و قل خوردنش به سمت پایین پله ها شد. خیره به  

مهمانانی که هنوز زیر نظرشان داشتند، به سختی نفس حبس شده در سینه اش  

 فرستاد. از ایستادن سر جایش مطمئن شده و به طرف آفتاب برگشت.   را بیرون
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 باید مراقب باشی... برای زمین زدن پدر من حتی نمی تونی سکندری بخوری.   -

برافروختگی صورتش را به سرعت زیر لبخندی پنهان کرده و زمزمه کرد: وقتی  

 ین نمیخورم. دستت می تونه اینقدر محکم بگیرتم، مطمئنا به این سادگی ها زم

آفتاب این بار لبخند زد. کمی چرخید. رو به آفتاب. روبروی آفتاب! روی پله های  

 وسط خانه شان...!  

در چشم های لنز خورده ی آفتاب خیره شد. نگاهش هم می خندید. همانند 

لبهایش...! فلش دوربین درست همین صحنه را ثبت کرد و در کمتر از چهار  

گشت آفتاب از سفرش به چین، این عکس فوق العاده به  روز... درست قبل از باز

 دستور جهانگیر و زیر غرغرهای شدید زهرا، در صدر خانه نصب شد.

اشتیاق جهانگیر را برای دوست داشتن آفتاب درک نمی کرد. جهانگیر بعد از  

شبی را که در مورد منوچهر بحث کرده بودند، حتی به خود زحمت نمی داد تا  

آفتاب را چون بتی می پرستید. آفتاب که کنارش بود در نظر   همکالمش شود و

جهانگیر گویا عزیز می شد. آفتاب و محو شدنش مساوی بود با اخم و تخم ها و  

بی کالمی هایی که از سمت جهانگیر دریافت می کرد. زهرا هم دسته کمی از  

ان  جهانگیر نداشت و بعد از مراسم عقد، عالقه ی زیادی برای هم صحبتی نش

 نمی داد. کیمیا هم حد و مرزش را از قبل مشخص کرده بود...! 

عجیب بود که هنوز هم می توانست شب ها به خانه برگردد. شاید هم باید به خانه  

ی آفتاب می رفت و داماد سرخانه اش می شد. دیگر نگاری هم نبود تا در این  

گر به خود  روزهایی که جایی برای رفتن نداشت، پناهش دهد. دخترک هم دی

 زحمت نمی داد پشت پنجره انتظار آمدنش را بکشد.  

حس می کرد هر روز بیشتر از قبل دلتنگی روزهای تنهایی بودنش در مالزی می  

 شود.  

*** 
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قاسم آقایی، پوشه ای را مقابلش روی میز قرارداد: جلسه ی سهامداران شرکت  

 قویم فردا صبح تشکیل میشه.  

 چطور پیش میره؟به آرامی پرسید: شرکت مهد 

طبق گفته ی شما، ترتیبی دادم تا هر چه سریعتر جلسه ی سهامداران برگزار     -

بشه. مطمئنا با وجود بیست درصد باقی مونده سهام آقای مهد برنده شما خواهید  

 بود. 

 لبش را به دندان کشید: بابت چکی که نقد کرده بود چی؟ 

.. با تحقیقاتی که کردم متوجه  می تونیم اموال غیرمنقولشون و تصرف کنیم.  -

شدم سه تا زمین تو لواسون هست که در صورت تصرف می تونه مطابق مبلغ  

 چک باشه. 

 همین کار و بکن. نمی خوام برای مهدها هیچی بمونه.   -

قاسم آقایی با تردید سری تکان داد: در مورد سونا توفیق فام هم باید بگم از  

 دوستان نزدیک خواهرتون هستن. 

 برداشت و این بار زل زد به دهان قاسم آقایی: از دوستای کیمیا؟!سر 

 بله.   -

دستش را باال آورده و با تکیه به میز، به پیشانی اش رساند. ذهنش چیزی را  

یادآوری کرد. مالقاتی کوتاه. رستوران... رضا و آفتاب پرتویی و دوستانی که حاال  

انه دوستان آفتاب... مهمانی  شناخت اندکی نسبت به آن ها داشت. رقص سرخوش

روزهای بعدش. حضور سونا توفیق فام. ذهنش باالخره کمکش کرده بود تا بتواند 

 کامال بخاطر بیاورد که او را از کجا می شناسد. 

 برنامه ی سونا رو بیرون بکش... شاید الزم باشه خودم باهاش مالقات کنم.   -
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دامه داد: سهام شرکت ارغوان  سر قاسم آقایی به عالمت مثبت تکان خورد و ا

امروز افت شدیدی داشته... نبود مدیران بخش ها و عدم استخدام از طرف ما، این  

بحث و به راه انداخته که شرکت ارغوان نه بخاطر تغییر ساختار که بخاطر  

 وضعیت بد اقتصادی اتفاق افتاده.

 باشه مشکلی نیست بزار همینطور پیش بره.   -

 اه سری کج کرد. قاسم آقایی با اکر 

اشاره ای به در اتاق زد تا تنهایش بگذارد. تنهایی هایش را در این لحظات بیشتر  

دوست داشت. باید شب به سراغ رضا می رفت... نیاز بود صحبتی با الکس داشته  

باشد. باید وضعیت فعلی اش را در بازار انگلیس می سنجید. تصمیم داشت  

ام بازرگان و خاندان بازرگان ادامه دهد.  تجارتش در انگلیس را به دور از ن

تجارت کوچک ساختمانی اش در انگلیس را به شهرهای کوچک می کشاند و آن  

ها را گسترش می داد. شهرای کوچک را به تفریح گاه های بزرگ تبدیل می کرد.  

نام جدیدی که به عنوان نام مستعار انتخاب کرده بود، به دور از نام بازرگان رشد  

 .  می کرد

دستی به سرش کشید. شرکت کوچک صادرات و وارداتش با وجود تالشهایش،  

زیر نظر شرکت ارغوان رشد می کرد و مطمئنا اجازه نمی داد این اتفاق برای  

شرکت انگلیس هم بیفتد. با وجود کارخانه ی رحمانی می توانست تجارت انگلیس  

 را در بهترین شرایط خود نگه دارد.  

تقویم روی میز را برداشت. آن را که ورق می زد، به   خود را جلوتر کشیده و

گذشت روزها فکر کرد. تنها کافی بود هشت روز دیگر تحمل کند. هشت روز  

دیگر و کارخانه ی رحمانی به طور کامل به خودش تعلق می گرفت. نیشخندی زد.  

شاید بهتر بود امشب را با رحمانی وقت می گذراند. در آخرین روزهای اوج قدرت  

 رحمانی او را می دید.  
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چند ضربه به در اتاق خورده و افسانه مجیدپور گفت: از شرکت ارغوان تماس  

 گرفتن. عموتون گویا یکم وضعیت و بهم ریختن سر کاهش سهام شرکت.  

گوشه ی لبش را باال کشید. منوچهر به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن و خجالت 

د بیخیالش شود. به صورت مسخره  کشیدن را نداشت. به هیچ وجه اجازه نمی دا

 ای، دمش را سر راهش قرار می داد تا مجبور شود لگدش کند.  

سرش را به سمت افسانه مجیدپور گردانده و زمزمه کرد: بگو زنگ بزنن پلیس!  

 دستیگرش کنن به جرم ایجاد اغتشاش! 

 چشم های زن گرد شد.

 اشاره ای به در زد: معطل نکن زود باش! 

با خونسردی سر جایش نشست و منتظر ماند. ساعتی زمان می برد تا پلیس از  

راه برسد. تا منوچهر را راهی پاسگاه کرده و زمان می برد تا باالخره جهت  

حضورش در اداره، تماس بگیرند. دو ساعتی زمان برد تا احمد توکل گوشی را به  

اید بریم سراغش! به  دستش داد. گوشی را که می گرفت، گفت: برو آماده شو ب

 قاسم آقایی ام بگو بیاد.  

و گوشی را به گوش نزدیک کرد و اعالم کرد که تا دو ساعت آینده آنجا خواهد 

بود. نگاهی به ساعتش انداخت تا از تمام شدن وقت اداری مطمئن شود و حتی  

برای یک شب هم که بود، منوچهر را حواله ی بازداشتگاه کند. با خونسردی  

تن زد. پالتو را هم روی آن. با همان خونسردی کفش هایش را به زیر  کتش را 

دستگاه جلوی در فرستاد و واکس زد. با خونسردی تمام پای میز شبنم ایستاد و  

از او خواست تا تمام بود و نبودهای امیراحمدی را در زندگی اش بیرون بکشد و  

 د.  باالخره به همراه احمد توکل و قاسم آقایی به راه افتا

خلیل با دیدنش پرسید: سارا خانم دنبالتون می گشتن ولی گفتن گوشیتون  

 خاموشه.
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 سری به عالمت مثبت تکان داد: مسئله ای نیست. بریم داره دیر میشه.  

به محض ورودشان به پاسگاه، سارا را دید که همراه مرد میانسالی روی صندلی 

 نشسته بودند. سارا با دیدنش جلو آمد: بابام... 

به چشم های سرخ شده اش زل زد و لبخندی روی لب نشاند: برو خونه دختر  

 عمو.

 سارا متعجب نالید: بابام اینجاست. 

 من حلش می کنم. برو خونه...! دیر وقته.  -

 به عقب برگشت و رو به احمد توکل گفت: بفرستش خونه. 

ر رضایت  سارا قدمی به عقب برداشت: وقتی بابام اینجاست چطوری برم؟ بیا زودت

 بده تا تموم بشه. رضایت مدیرعامل و میخوان. اونجا شرکت بابامه و حق نداره... 

میان کالم سارا پرید: بابات حق نداره تو یه شرکت اغتشاش به راه بندازه و با  

راه انداختن دروغ ها، سهام شرکت و پایین بکشه. برو خونه سارا... امروز  

 عموجان خونه نمیان.

ی گرد شده نگاهش کرد و لحظه ای بعد غرغر کرد: پس بابام  سارا با چشم ها

 راس می گفت؟ 

سرش را خم کرده و نزدیک گوش سارا زمزمه کرد: شنیدی میگن گندآب و نباید  

 هم زد که گندش بیشتر در نیاد؟ بابات افتاده تو گندآب...  

 سرش را عقب کشیده و ادامه داد: نباید همش بزنی تا وضعیت بدتر نشه. 

 های سارا در هم رفت.  اخم 

لبخندی زد: برای تو خوب نیست اینجا باشی وقتی اسم خاندان بازرگان و یدک می  

 کشی... بهتره بری سارا تا بتونم این وضعیت و با کمترین تلفات جمع کنم.  
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سارا سرش را به طرفین تکان داد: مطمئن نیستم بخوای این کار و بکنی  

م حتی بخوای برای بیرون کشیدن بابام از اینجا  پسرعمو... االن دیگه مطمئن نیست

 تالشی بکنی. 

همینطوره. من قصدی برای بیرون آوردن بابات از اینجا ندارم. چون اینجا بودن  -

بابات بیشترین منفعت و برای هممون داره. بابات اینجا که باشه گندکاریاش تو  

 کمترین حالت خودش قرار می گیره.  

ست. اشاره ای به احمد توکل زد. احمد توکل جلو آمد: چشم های سارا به اشک نش

 بفرمایید خانم بازرگان.

نگاه خشمگین سارا را پشت سر گذاشته و با اشاره ای به وکیل منوچهر گفت:  

 وضعیت چطوره؟ االن کجاست؟

وکیل با نگاه کوتاهی به سارا، مردد جواب داد: فعال بازداشتگاه هستن. بخاطر  

 و شرکت... درگیری با چند نفر ت 

اشاره ای به قاسم آقایی زد: تمام اطالعات مربوط به پایین کشیدن سهام و تحویل  

جناب سرگرد بده. می خوام هرچه زودتر دادگاه تشکیل بشه و با سند آزادشون  

 کنید.  

قاسم آقایی دستش را مقابل وکیل منوچهر جلو آورد. به سمت در اتاق سرگرد راه  

آن ها نماند. توضیحاتش برای محکوم کردن  افتاد و منتظر آشنایی و مکالمه بین  

منوچهر با وجود نسبت فامیلی اشان برای سرگرد هم عجیب بود. اما نمی توانست  

به این سادگی از منوچهر و کارهایش بگذرد. باید به او می فهماند که حد و  

حدودش کجاست و حق ندارد بخاطر خودش شرکت بازرگان را نابود کند. با این  

 کردن مدارک مربوط به اختالس منوچهر جلوگیری کرد.   وجود از رو

به اندازه ی سه ساعت درگیر بود و پایش را که در خانه گذاشت، صدای خنده ی  

بلندی به گوشش رسید. قدم برداشت و با دیدن آفتاب و جهانگیر در حین بازی  
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ح  شطرنج، ابروهایش را باال کشید. آفتاب پرتویی برگشته بود. یا به طور واض 

 همسرش برگشته بود.  

جهانگیر بود که توانست در نظر اول ببیندش. آفتاب هم مسیر نگاهش را دنبال  

 کرده و لبخندی تقدیمش کرد: سالم. 

 آهسته جواب داد: سالم.

 جهانگیر اشاره ای به صفحه ی شطرنج زد: نوبت توئه. 

پوزخندی روی لبهایش نشست. آفتاب حین بازی گفت: هنوزم تصمیمی برای  

 استخدام مدیرجدید نداری؟ 

نگاهش را به جهانگیر دوخت. قطعا این مکالمه را قبل از این با جهانگیر ادامه  

 می دادند. نفس عمیقی کشید و به سختی لبخند زد: نه فعال... 

 آفتاب چشم از صفحه ی شطرنج گرفته و پرسید: کمک الزم داری؟ 

گوشی را به طرف   صدای زهرا به گوش رسید. با دیدنش سالم کرد و زهرا

 جهانگیر گرفت: نسترن جونه... با شما کار داره. 

نگاهی به جمع انداخته و چرخید. به سمت پله ها که برمی گشت، قبل از عمه  

 جانش پیشی گرفته و گفت: عمو جان چند روزی احتماال بمونن تو بازداشتگاه. 

دای فریادهای  صدای فریاد جهانگیر را شنید و بیخیال، پله ها را باال رفت. ص

جهانگیر را شنید و بی تفاوت به فریاد هایش راهش را کج کرد به سمت اتاق...  

پالتویش را روی تخت پرت کرده و به سراغ کمد لباسهایش رفت. دوش گرفتن  

می توانست کمی از خستگی وجودش را دور کند. تازه زیر دوش قرار گرفته بود  

ال شستشو دهد که در حمام به شدت و سرش را عقب کشیده تا آب صورتش را کام

باز شد. با آرامش چشم گشوده و سرش را به سمت در چرخاند. آفتاب دست به  

 دستگیره غرید: این چه کاری بود کردی؟ 
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دستش را روی صورتش کشید تا چشم هایش را بهتر بتواند زیر آب باز کند. از  

هنه است و آفتاب حتی  آفتاب رو گرفت و پشت به او که می کرد، فکر کرد کامال بر

اهمیتی به تن برهنه اش نمی دهد. گویا حتی برهنه یا لباس پوشش هم اهمیتی  

برای آفتاب نداشت. دستش را میان موهایش فرو برد و چنگشان زد: من تو  

 کارای شرکت تو دخالت می کنم؟ 

 حال پدرت و دیدی؟    -

 ... با خشمی که سعی داشت کنترلش کند، غرید: به تو ربطی نداره

 کمیل!   -

 نزدیک تر شدنش را حس کرد. دندان هایش را روی هم سایید.  

خیلی ناگهانی چرخید و دست آفتاب را گرفت و به زیر دوش آب کشید. سرش را  

که خم می کرد تا بدون مکثی ببوسیدش، غرغر کرد: وقتی میگم به تو ربطی  

 نداره یعنی ربطی بهت نداره. 

شست و قطرات آب را برای دور شدن به  دست آفتاب بود که روی صورتش ن

 سمت پایین هدایت کرد و نالید: داری چه غلطی می کنی؟ 

به محض پایین رفتن دست آفتاب از روی چانه اش، بدون مکث بوسیدش...  

برخالف همیشه که برای بوسیدن آفتاب تعلل می کرد این بار بدون ذره ای  

ا بین دندان هایش کشیده و فشار  کوتاهی و منتظر همراهی او ماندن، لب پایینش ر 

 کوتاهی داد.  

دست مشت شده ی آفتاب، سخت و چکش وار روی شانه ی برهنه و خیسش  

فرود آمد و حجم ضربه اش را خیسی چندین برابر کرد. بی توجه به دردی که در  

شانه اش پیچید، بازوی آفتاب را رها کرده و دستش را به سرعت چنگ کمرش  

شیدش...! این بار به دور از گاز گرفتن، آرام و محکم  کرد و به سمت خود ک

بوسیدش... با تمام قوا لبهایش را در میان لبهایش می پیچید و مک می زد.  
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انگشتانش را روی کمر آفتاب برای یافتن کمر تاپش حرکت داد و ناامید و درمانده  

یده  دستش را باالتر برد. با حس زیپی که از گردنش روی خط ستون فقراتش کش

شده بود، دست باالتر برد. با انگشت هایش مسیر ستون فقراتش را پیمود و  

باالتر رفت و آفتاب دست هایش را روی سینه اش تخت کوبید و لبهایش را از  

 میان هجوم لبهایش بیرون کشید.  

پلک زد و قطرات آب از روی مژگانش عبور کردند، نگاهش را دوخت به چشمان  

آفتاب... در چشم های سیاهش به دنبال حرکتی بود تا بند زیپی را که بین انگشت 

شست و اشاره اش جا داده بود را پایین بکشد. نگاه آفتاب در چشم هایش دودو  

کشیده شد. نگاهش را به   زد. سرش را کمی خم کرد. نگاه آفتاب به سمت پایین

دنبال نگاه آفتاب حرکت داد و با یافتن خط مسیری که به لبهای خودش ختم می  

شد، ذهنش را به کار انداخت... چشم هایش را به سمت باال برگرداند. در اینکه  

این نگاه همان معنایی را داشت که می دانست تردید داشت. نگاه خیره ی آفتاب  

نشان از این باشد که شهوتش را بیدار کرده است.   روی لبهایش می توانست

آفتاب لبهایش را در مسیر دیدش قرار داده بود و این یعنی تمایل به بوسیده شدن 

داشت. ذهنش یادآوری کرد آفتاب در صورت عدم مخالفت، می تواند مثل همیشه 

دست رد به سینه اش بکوبد. سرش را خم کرد و نگاه آفتاب را دوباره معطوف  

چشم های خود کرد. در چند سانتی متری لبهای آفتاب تعلل کرد. مکث کرد و  

ایستاد. دستش هنوز هم روی بند زیپ قرار داشت و آماده بود برای پایین  

 کشیدنش! 

این آفتاب بود که تعللش را از بین برد. آفتاب بود که لبهایش را این بار هدف قرار  

یپ را به سمت پایین حرکت دهد. سرش را  داد و اجازه داد با خیالی آسوده بند ز

بیشتر خم کرده و انگشتانش را به آرامی روی برهنگی ایجاد شده مابین دو پر  

زیپ فرستاد و بیشتر خم شد. لحظه ای عقب کشیده و چشم هایش را دوخت به  

خیسی سرهمی سیاه و سفید روی تن آفتاب و خیسی که برجستگی های قفسه ی  

نمایش می گذاشت. به خطوط برجستگی که نشان از لباس   سینه اش را بیشتر به
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توری خوش فرمش داشت. دستش را جلو برد برای بستن شیر آب که دست آفتاب  

 مانع از آن شد.  

انگشتان آفتاب بود که در میان انگشتان دستش حلقه شد و لبهایش بود که جلو  

 آمد.  

ای سرهمی اش کرد. آن  آب دهانش را فرو داده و جفت دست هایش را بند شانه ه

ها را که به طرفین هل می داد، نفس هایی را که پس از دیگری سنگین می شد،  

حواله ی صورت آفتاب کرد. سرهمی سیاه رنگ، روی تنش سر خورد. تنش را  

بدون حرکت دادن پاهایش عقب کشید و به پارچه ای که روی تنش می لغزید،  

ی آفتاب این فرصت را خرج کرد و با  خیره شد. به اندازه ی رسیدنش تا زانوها 

حرکتی سریع، آفتاب را از زمین بلند کرده و به دیوار پشت سرشان چسباند.  

صدای ناله ی کوتاهی که از لبهای آفتاب خارج شد، تمام حسی را که در تمام  

 روزهای تنها بودنش پنهان کرده بود، رها کرد. 

*** 

ه سمت گوشی و پاتختی حرکت  با صدای زنگ گوشی چشم باز کرد. دستش را ب

داد و چشم بسته آن را به گوش چسباند. صدای احمد توکل در گوشی پیچید: آقای  

 منوچهر بازرگان آزاد شدن.

 به تندی چشم باز کرد: منظورت چیه؟ 

تقریبا نیم ساعت پیش آزاد شدن. هنوز خبری نیست ولی گویا پرونده در    -

 دادگاه آزاد باشن. جریانه و کسی واسطه شده تا زمان 

 دندان روی هم سایید: ببین کی این کار و کرده.

با قطع کردن گوشی، سر چرخاند و با دیدن جای خالی کنارش و تخت بی آفتاب  

گوشه ی لبش باال رفت. چه اهمیتی داشت منوچهر آزاد شده بود، وقتی دیشب  

 فوق العاده بود. 
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اه و سفید روی صندلی  با آرامش دوش گرفت. لباس پوشید و به سرهمی سی

کامپیوترش هم خیره شد و لبخند زد. از پله ها که سرازیر می شد با دیدن کیمیا  

 که فریاد کشید: نمی خوام... 

سرک کشید. زهرا را با مجله های توی دستش دید و دری که بهم کوبیده شد.  

 باقی پله ها را پایین رفت: چی شده؟ 

کرد: نمی دونم چه مرگشه... میگم بیا  زهرا با چشم های به اشک نشسته نگاهش 

 لباس عقد انتخاب کن، انگار نه انگار. 

سری تکان داد: اذیتش نکن مامان عجله که نداریم البد این روزا سرش شلوغه...  

 می خوای زنگ بزن به یکی از این برنامه ریزا. 

 راس میگی. جشن تو که چیزی کم نداشت زنگ میزنم به یکی از همینا.   -

 ه سمت خروجی برداشت که زهرا گفت: داری چیکار می کنی کمیل؟ قدمی ب

 چرخید: چی رو چیکار میکنم؟ 

منوچهر! از دختره خوشم نمیاد ولی اگه دیشب نبود منوچهر باید آب خنک می    -

 خورد. 

 ناباورانه زل زد به دهان زهرا... قدمی جلو برداشت: کدوم دختره؟

 خوشم نمیاد.  زنت... به جز اون من از کدوم دختره  -

 دستش را مشت کرد: آفتاب عمو منوچهر و آزاد کرد؟ 

چی بگم وهللا! جهانگیر می گفت ما اندازه اون برو نداریم. دخترهه چند تا زنگ     -

 زد و بعدش همون دیشب آزادش کردن.  

ابروهایش را باال کشید. دیشب آفتاب در آغوشش بود. قدمی به عقب برداشت...  

ت در آغوشش بود. در آغوشش گذرانده بود. همراهش بود و  آفتاب دیشب تمام وق 

منوچهر را آزاد کرده بود. زبانش را در دهانش گردش داد. حس چاقو خوردن  
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داشت. از پشت... مثل کسی که درست وقتی که متوجه حضورش نبود چاقو زده  

بود. دستانش را در جیب شلوارش هدایت کرد. نگاهش را به سمت کتابخانه  

 ابا کجاست؟ کشید: ب

صبح زود با زنت رفتن. انگار رفته بودن دنبال کارای منوچهر که با هم راهی    -

شدن. خبر ندارم چی شد دقیقا به من که حرفی نمیزنن. من تو این خونه آدم  

 حساب نمیشم که کسی بخواد بهم حرفی بزنه. 

  بی حوصله نگاهش را دوخت به زهرا... در این لحظه تنها چیزی را که نمی

خواست تحمل کند غرغرهای او بود. با عجله چرخید و به سمت در که می رفت  

 گفت: بعدا مامان... میام حرف میزنیم. 

از در بیرون زد. قبل از آنکه خلیل حرکت کند، به ماشین حرکت کرد: زود باش  

 خلیل عجله دارم. 

حین نشستن روی صندلی عقب کمری سیاه رنگ، گوشی را از جیبش بیرون  

 و شماره گرفت. کشید 

 احمد توکل گفت: بفرمایید... 

 ببین منوچهر دیشب دقیقا چه ساعتی آزاد شده.    -

 دیشب؟   -

دندان روی هم سایید: دارم میگم دیشب... امروز صبح نه. دیشب آزاد شده.  

میخوام هر کسی که مربوط به آزادیش بود و خبرش امروز پخش شده بیان وسط.  

نی استفاده کنی، چند تا خبرنگار پیدا کن و خبرش و  احتماال نتونی از راه قانو

 پخش کن که به صورت غیرقانونی یه نفر آزاد شده.  

 حتما. االن میرم دنبالش.    -

گوشی را قطع کرده و به صندلی چرم ایتالیایی چنگ انداخت. قرار بود به این نحو  

شم در  بازی بخورد؟ قطعا ترجیح می داد خیلی بهتر بازی کند. آفتاب...! خ
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وجودش فریاد می کشید. نمی توانست آرام باشد. آفتاب بازی اش داده بود.  

همراهی اش... کنارش بودن فقط برای وقت تلف کردن بود تا مانع از تالشش  

برای نگه داشتن منوچهر در بازداشتگاه شود. نفس عمیقی کشید...! باید کاری  

اید تمام مدارک مربوط به  می کرد. نمی توانست به همین سادگی آرام بگیرد. ب

 اختالس منوچهر را رو می کرد.  

 جهانگیر و آفتاب می خواستند بازی کنند.  

 بازی می کرد.  

به اندازه ی یک ساعت طول کشید. برگه ها را که از ندا می گرفت، غرید: زنگ  

 بزن قاسم آقایی بیاد کار واجب باهاش دارم.

اتاقش را با حرص پشت سرش کوبید و  ندا به سرعت گوشی تلفن را برداشت. در 

برگه ها را روی میز پرت کرد. جهانگیر به اندازه ی آفتاب هم به او اعتماد  

نداشت. دستش را با خشم روی پیشانی اش کشید. حتی نمی توانست روی صندلی 

اش بنشیند. تا آمدن قاسم آقایی طول اتاق را رفت و آمد. بیش از هزاران بار و  

 قایی جلوش قرار گرفت. باالخره قاسم آ 

دست هایش را به کمرش زده و گفت: مدیرای جدید کارشون و از کی شروع می  

 کنن؟ 

 یکیشون هفته ی آینده. نفر دوم از اول ماه...   -

 برنامه ی سونا توفیق فام چی شد؟  -

برنامه ی تقریبا مشخصی داره هر روز با گروه نزدیک شرکتشون غذا    -

نامه ی پیک نیکم آخر هر ماه دارن که من فکر می کنم  میخورن و معموال یه بر

 این برنامه ی پیک نیک برای رو در رو شدنتون باهاش مناسب باشه.  

 زبانش را روی لب هایش حرکت داد: امروز میبینمش! 
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قاسم آقایی متعجب نگاهش کرد. اشاره ای زد: برنامه دقیقش و برام در بیار...  

ببین قراره برنامه اشون و تو کدوم رستوران  ساعت دقیق ناهارم همینطور... 

 بچینن. می خوام امروز ببینمش!  

 همین االن ترتیبش و میدم.    -

 ترتیب نفر دومم بده... امروز عصر جلسه داریم باید تو جلسه حاضر باشن.   -

بهتر نیست بهشون این فرصت و بدیم از کارشون استعفا بدن بعد به جمع    -

 براشون مشکلی پیش بیاد.بپیوندن؟ ممکنه 

با تردید پذیرفت. به سمت میزش قدم برداشت و شماره ی ندا را گرفت: به فرید  

فرخ خبر بده بیاد باال... زنگ بزن به تمام مدیران و خبرشون کن برای جلسه  

 ساعت چهار... می خوام همه مدیران حتی مدیران پایین رتبه و همه حاضر باشن. 

شت. روی صندلی اش چرخی زده و گاوصندوقی را که  قاسم آقایی تنهایش گذا

درست در زیر میز تعبیه شده بود را بیرون کشید. برنامه ی آینده ای که برای  

شرکت ارمغان آماده کرده بود را بیرون کشید. ندا حضور فرید فرخ را اعالم کرد.  

گاوصندوق را با عجله سرجایش قرار و اجازه ی ورود برای فرید فرخ صادر  

 رد. به محض ورودش، پرسید: برنامه ای که گفته بودم آماده هست؟ک

 چشم های فرید فرخ گرد شد: هنوز مقداری ازش مونده. 

اشاره ای به مبلمان مقابل میزش زد: زودتر حلش کن باید امروز تا ساعت چهار  

 برسونیم. 

 ساعت چهار؟ مگه ممکنه!  -

ت چهار از برنامه ی ده ساله ی  باید بشه. باید امروز بتونیم تو جلسه ی ساع  -

 شرکت ارغوان رو نمایی کنیم.  

 فرید فرخ با اکراه به سمت مبلمان راه افتاد.  
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 غرید: هر کسم که فکر می کنی میتونه االن کمکت کنه خبر کن بیاد.  

 چند قدمی به سمت میز برداشت و شماره ی احمد توکل را گرفت: چه خبر؟ 

نفر تماس گرفته و دستور از باال رسیده که آزاد  متاسفانه باید بگم دیشب یه   -

بشن. تضمین شده که منوچهر خان هر وقت که احضار بشن خودشون و  

 میرسونن. 

 پوزخندی زد: خبرنگارا را و چیکار کردی؟ 

 چند تاییشون حله ولی بدون مدرک نمیشه ثابتش کرد.     -

.. قیمتش مهم نیست  دوربینای پاسگاه... شهادت سربازا... هر چی که می تونی.  -

 فقط فردا صبح باید خبرش پخش بشه که قدرت پول روی قانون چربیده.

 این کار ممکنه به اسم و رسم خودتونم آسیب بزنه.    -

 نگران من نباش!   -

آب از سرش گذشته بود. حاال باید منتظر می ماند... منتظر حرکت جهانگیر و  

د. به همین سادگی... مطمئنا  آفتاب. پدرش با همسرش دست به یکی کرده بودن

جهانگیر به همین سادگی بیخیال نمی شد. مخصوصا با فریادهایی که دیشب می 

کشید. وقتی خانه را صبح زود ترک کرده بود. ممکن بود بخواهد منوچهر را به  

 شرکت برگرداند. باید منتظر حضور دوباره ی منوچهر در شرکت می شد. 

زرگ توی کتابخانه این بار مدارک مربوط به  قدمی برداشت و از گاو صندوق ب

تمام اختالس ها را بیرون آورد و روی میز ریخت. مطمئنا بزرگترین حرکت  

جهانگیر برگرداندن منوچهر به شرکت بود. در این صورت باید برای مقابله با  

 این حرکت، حرکتی آماده می کرد. باید با پدرش و آفتاب مقابله می کرد. آفتاب...  

برای اولین بار از رابطه ی جنسی که داشت بیزار شده بود. از اینکه تمام دیشب  

را لذت برده بود، از خود خشمگین بود. باید برنامه ی اختالس دیگر مدیران را از  

مدارک منوچهر جدا می کرد. باید مدارک را به نحوی به هم پیوند می داد که  
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را ترک کرده بودند می زد. شاید هم  کمترین ضربه را به دیگر مدیرانی که شرکت 

در بهترین حالت تنها مدارک مربوط به منوچهر را رو می کرد و از آسیب رسیدن  

به دیگر مدیران جلوگیری می کرد. چنان درگیر شد که عقربه های ساعت به  

سرعت فراری شدند. این قاسم آقایی بود که با حضورش برنامه ی روزانه ی  

 دآوری کرد.  سونا توفیق فام را یا 

طبق گفته های قاسم آقایی، سونا توفیق فام و گروه هشت نفره اش هر روز در  

رستوران خانگی کوچکی وقت می گذراندند و زمان یک ساعته ی ناهار را به  

پایان می رساندند. مطمئن از حضور سونا در رستوران، در شیشه ای را به سمت  

چرخانده و با راهنمایی های قاسم  خود کشیده و داخل شد. نگاهش را به اطراف  

آقایی که به دنبالش راه افتاده بود، نزدیک ترین میز را به جمع سونا توفیق فام و  

اعضایش انتخاب کرد و نشست. پاهایش را که روی هم می انداخت نگاهش را  

دوخت به تصویری که چندان ذهنیتی از آن نداشت. گویا تصاویر سونا توفیق فام  

 ش پاک شده بودند. کامال از ذهن

دخترکی از پای میز بزرگ برخاست. خیره شد به دخترک تا بتواند او را شناسایی  

 کند که دخترک صدایش را باال برد: سونا برای تو هم بیارم؟ 

به سرعت چشم چرخانده و مسیر دید دخترک را دنبال کرد. دختری که در صدر  

اشت را می شناخت... باالخره  میز نشسته و مانتوی لیمویی و شال سفید به سر د

او را خوب به خاطر آورده بود. همکالمی شان با هم در رستوران را هم به یاد  

آورده بود. دو طرف کتش را کشیده و برخاست... به سونا توفیق فام که نزدیک  

می شد، شانه هایش را به عقب هدایت کرده و با لبخندی روی لبهایش کنارش  

 قات شما خانم توفیق فام. ایستاد: چه افتخاری مال

سونا توفیق فام به سرعت چرخید. نگاهش را دوخت به سرعتش و با باال رفتن  

 ابروهایش، همزمان برخاست: جناب بازرگان.

سری کج کرد: عرض ادب... این دومین باریه که اینطور اتفاقی همدیگر و مالقات 

 می کنیم. 
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 ا!؟ اینجا! دندان های سفید سونا توفیق فام نمایان شد: شم

نیشخندی زد: شرایط کاری و گرسنگی آدم و به نزدیک ترین رستوران می  

 کشونه. شما چی؟  

نگاهی به جمع انداخت: با این جمع...! خبرای موفقیتتون اونقدر بلند باال به گوش  

 میرسه که فکر می کردم ممکن نیست دیگه افتخار مالقاتتون و پیدا کنم. 

 موفقیت؟   -

کان داد: بین ما کم پیش میاد کسی بتونه از خانواده اش جدا بشه  سری به تایید ت

 و راه خودش و بره. 

 سونا با همدردی جواب داد: متاسفانه همینطوره.  

لب هایش را به عمد آویزان کرده و حالت ناراحتی به خود گرفت و با نفس عمیقی  

 گفت: خوشحالم که شما تونستین برخالف من راه خودتون و برین. 

 میدوارم این اتفاق برای شما هم بیفته. ا   -

مطمئنا دیگه فرصتی نیست. ارغوان و درگیری هاش فرصتی باقی نمیذاره.    -

خیلی دوس داشتم یه شرکت استارت آپی راه بندازم و همیشه با یه فضای عالی  

درگیرش بشم. ولی هیچوقت حتی فرصتش پیش نیومد بتونم یکی از اونا رو  

 ببینم. 

در دل تا ده شمرد و توفیق فام پیشنهاد حضورش را در شرکت  منتظر ماند. 

استارت آپی اش مطرح کرد. بعد از ناهار بود که جمع سونا خداحافظی کردند و  

سونا توفیق فام به جمع دو نفره شان ملحق شد. معرفی کوتاهی بین قاسم آقایی و  

فیق فام ملحق خواهد  سونا توفیق فام انجام داد و افزود که بعد از ناهار به سونا تو

شد تا دیداری از شرکت کوچکش داشته باشد و او می تواند به شرکت بازگردد...  

شرکت کوچک سونا و رنگ زرد دیوارش چشم را نوازش می داد. درست از  

لحظه ی ورودش، گل سبز گوشه ی سالن نگاهش را به سوی خود کشید و سونا  
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برای من که تشریف آوردین   توفیق فام جلوتر قدم برداشت: باعث افتخاره

 اینجا...! 

نیشخندی زد: با من راحت باشین. اینقدر رسمی اصال خوب نیست... ما یه آشنایی  

دوری داریم از گذشته مخصوصا شما دوست کیمیا هستین... دوستان کیمیا برای  

 من خیلی عزیزن. 

 وقتی شما داری این رسمیت و ادامه میدی، من چیکار می تونم بکنم.   -

ستش را جلو برده و مقابلش گرفت: چطوره از این لحظه دوست باشیم و این  د

 حس رسمیت و کامال کنار بزاریم.  

دست سونا توفیق فام توی دستش نشست. در کنار هم در شرکت کوچک قدم زدند  

و تا توانست بحث را شیرین و جذاب ادامه داد. هر بار که با کالمش لبخند به لب  

، بحث را بیشتر کش داده و اجازه داد حس فوق العاده ای در  سونا توفیق فام آمد

ذهن سونا توفیق فام شکل گیرد. درست بعد از پایان گشت و گذارشان، وقتی پشت  

میز کوچک و گرد قرمز رنگ روبروی هم نشستند، دستانش را به هم گره زده و  

ن پیاده پرسید: کاش می تونستیم یه سبک از این استارت آپ و توی شرکت ارغوا

 کنیم. 

شرکت ما فقط یه شرکت حمل و نقل کوچیکه... چطور می تونه با شرکت بزرگ    -

 ارغوان همکاری کنه.  

دستش را زیر چانه اش زد و با حالتی متفکر زل زد به چشمان دختر مقابلش و  

 بعد از دقایقی پرسید: تک تک روند این شرکت زیر دست خودت بوده؟

جز این شرکت زحمت کشیدم. خب جذب سرمایه گذار  البته. من برای جز به    -

برای شرکت ساده نیست اما تا اینجا تونستیم با تکیه به سرمایه اندکمون خوب  

 پیش بریم. 

 خب من اگه یه پیشنهاد به شما بدم فکر می کنید می تونید روش فکر کنید؟    -

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

８１６ 

 سونا توفیق فام خود را جلوتر کشید: چه پیشنهادی؟ 

ینه شما به عنوان یکی از مدیران شرکت ارغوان در بخش حمل و  پیشنهاد من ا   -

نقل و کنترل و بسته بندی ها با ما همکاری کنید. منم در عوض می تونم با شما  

 قراردادی برای تامین سرمایه ی مورد نظر این شرکت و ببندم. 

 ولی...   -

کن. الزم  دستش را بلند کرده و مقابل سونا توفیق فام گرفت: در موردش فکر 

نیست کار مدیریتیت اینجا رو رها کنی. عالوه بر اون فقط الزمه صبح تا ظهر تو  

شرکت ارغوان باشی و مابقی روز می تونی برنامه ی کاری همین شرکتت و  

ادامه بدی ولی هر استارت آپی برای بزرگتر شدن نیازمند سرمایه هست. من 

پیدا کنم. من نتونستم مثل تو مقابل  واقعا نیاز دارم که به قسمتی از آرزوهام دست 

خانوادم بایستم و دنبال راه خودم برم و به عنوان تک پسر خاندان بازرگان این  

راه و اومدم ولی االن واقعا دلم میخواد قسمت کمی از رویاهام توی ارغوان معنی  

پیدا کنه. ارغوان و تبدیل کن به محیط خوشحالی مثل همین استارت آپ! کمکم کن  

منم بتونم مثل تو قسمتی از رویاهام و داشته باشم و منم کمکت میکنم تا تو  تا 

 بتونی رویاهات و بزرگتر و زیباتر بسازی!

*** 

احمد توکل، برگه ها را مقابلش قرارداد: محسن امیراحمدی از بیماری سرطان  

نخواهد  رنج میبره و طبق پیش بینی خیلی از دکترا احتماال دو سال بیشتر زنده 

 بود. 

برگه ها را پیش کشید و حین ورق زدن اطالعات پزشکی اندک مقابلش پرسید: از 

 کجا مطمئنی؟ 

خوشبختانه یکی از کسایی که می شناختم توی همون بیمارستان که مداوا     -

 میشه کار می کنه و اطالعات خوبی بهم داد.
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 خب ادامه بده.     -

سن امیراحمدی حرف اول و تو دنیای  با توجه به شرایط فعلی! میشه گفت مح   -

تجارت ایران میزنه. بیشتر اتاق های بازرگانی یا به صورت مستقیم یا غیر  

مستقیم زیر دستش هستن. همینطور صنعت گچ و سیمان و... که می تونید تو  

برگه ها ببینید. به عالوه اینکه یکی از بزرگترین بانک های خصوصی کشور هم  

دیه و با توجه به حمایت تاجران بزرگ جای خودش و  زیر نظر محسن امیراحم

 خیلی خوب پیدا کرده. 

 که اینطور... امیراحمدی...   -

احمد توکل ادامه داد: باید بگم اگه شغل های جناب امیراحمدی رو بخوایم تقسیم  

 کنیم می تونیم تقریبا به صد نفر شغل بدیم. 

 یک تای ابرویش را باال انداخت: خب...  

ناب امیراحمدی و شرکت آفتاب یه رابطه ی طوالنی مدت دارن.  شرکت ج   -

مخصوصا اینکه شرکت آفتاب بعد از رشد سریعش تونسته یکی از رقبای قدرتمند  

شرکت امیراحمدی باشه و حتی چند جایی می تونه بازی رو هم از شرکت های  

فتاب  زیر نظر آقای امیراحمدی ببره. عالوه بر همینه ی اینا میشه گفت شرکت آ

جزو معدود شرکت های سرمایه گذاریه که هیچ بدهی به بانک خصوصی جناب  

 امیراحمدی نداره. 

دستی میان موهایش فرو برده و چنگشان زد. نگاهی به ساعت انداخت. خواب  

کالفه اش  کرده بود. چیزی به صبح نمانده بود و باید خبر فرار منوچهر از  

شد. در عین حال که تمام تالشش را کرده بازداشتگاه تا ساعاتی دیگر منتشر می 

بود با پخش این خبر در دنیای مجازی، عرصه را برای منوچهر تنگ تر کند.  

مطمئنا بعد از پخش این خبر خبرنگاران به دنبال واقعیت ماجرا می گشتند. طبق  

کمک های احمد توکل، قرار بود این خبر را یکی از بالگیست ها در صفحه ی  

شر کرده و راه را برای دیگران بازتر کند. عجیب خوابش می  مجازی خود منت
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آمد... نگاهی به گوشی خاموش شده ی تلفنش در گوشه ی میز انداخت و چشم  

دوخت به احمد توکل و پرسید: یعنی شرکت آفتاب با تمام قدرت داره روی  

 دورترین نقاط از این جناب امیراحمدی قدم برمی داره. 

ن وضعیت ادامه داشته از زمان تاسیس شرکت آفتاب، اما تو  دقیقا همینطوره. ای   -

دو سال اخیر وضعیت سخت تر هم شده. شرکت آفتاب دقیقا روی قسمت هایی که  

جناب امیراحمدی تسلط دارن دست گذاشته و سعی کرده رقیب امیراحمدی بودن و  

 . بیشتر به چشم بقیه بکشه و در واقع خودش و در مقابل امیراحمدی ثابت کنه 

زبانش را تر کرد. نمی توانست بفهمد چه در سر آفتاب می گذشت؟ آفتاب چه  

برنامه ای با امیر احمدی داشت؟ چه چیزی باعث می شد آفتاب اینطور از پشت  

 خنجرش بزند؟ 

عالوه بر اینا، شرکت های زیادی سعی کردن مانع از پیشرفت آفتاب در این    -

 ن...  زمینه ها بشن که چندان موفق عمل نکرد

انگشتانش را میان موهایش حرکت داد و کف سرش را خاراند: خب اگه اینطور  

باشه... آفتاب ممکنه بتونه به رقیب خیلی قوی تری تبدیل بشه برای امیراحمدی.  

چون بعد از مرگ امیراحمدی مطمئنا شرکتش هم ضعیف تر خواهد شد. این قانون  

رفت تدریجی رو دنبال کنه. در  تجارته که بعد از مرگ مالک اصلی شرکت یه پس

این صورت فکر کنم عرصه برای شرکت آفتاب بازتر میشه تا بتونه خودی نشون  

 بده و شرایط و کامال از دست امیراحمدی بیرون بکشه. 

 احمد توکل سری به عالمت مثبت تکان داد.

 دندان روی هم سایید. آفتاب همیشه برترین ها را می خواست. 

د: اما در واقع باید بگم خانم پرتویی عرصه ی تجارت شرکت احمد توکل ادامه دا

 امیراحمدی رو نمیخوان.  

 چینی به پیشانی انداخت. خیره شد به احمد توکل و لبخند روی لبش...  
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 خانم پرتویی دنبال اینن که دقیقا جایگزین جناب امیراحمدی بشن.   -

*18* 

ندزفری را به گوش هایش  پاهایش را در تاریکی اتاق کارش روی میز کشیده و ه

وصل کرد و منتظر الکس در آن سوی خط ماند. چند ثانیه زمان برد و صفحه ی  

 گوشی مقابلش روشن شد. ارتباط را برقرار کرده و پرسید: اوضاع چطوره؟ 

شرایط قرارداد با رحمانی خیلی خوب پیش میره. امروز بازدیدی از پروژه    -

 ه خودشه.داشته و فکر می کنه پروژه متعلق ب

 نیشخندی زد: پروژه جدید چی؟ 

 هفته ی آینده شروعش می کنیم.   -

 لبهایش را جمع کرد: اون ایمیلی که برات فرستاده بودم و دیدی؟ 

الکس با خنده گفت: می خوای واقعا اسمت و عوض کنی؟ چرا باید این کار و  

 بکنی؟ تو کمیل بازرگانی... 

بره. نمی خوام هیچکس بتونه هیچ  یه کاری کن دقیق و بدون اشتباه جلو   -

 نشانی پیدا کنه. 

حتما این کار و می کنم ولی در این صورت نمی تونم بهت قول بدم پالی پشت     -

 سرت خراب نشن. 

پالی پشت سر... دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت که بخواهد به خراب  

همانطور که همیشه می شدن یا نشدنشان فکر کند. باید زندگی اش را می ساخت. 

خواست. بدون جهانگیر و هر ردی که از او در زندگی اش نوشته می شد... دیگر  

 چیزی اهمیت نداشت. 

 الکس ادامه داد: خونه و ماشینم اوکیه!!!  

 سری به معنای فهمیدن تکان داد: ممنون. 
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هی پسر من فقط کاری رو که باید انجام دادم. فقط امیدوارم در آینده از    -

 تصمیمی که گرفتی پشیمون نشی... 

زل زد به تصویر الکس روی صفحه ی گوشی... پشیمان!؟ چند ضربه به در  

اتاقش خورد. به سرعت پاهایش را از روی میز پایین کشیده و زل زد به در  

اتاق... در خلوتی شرکت هیچکس نمی توانست پا به شرکت بگذارد. به سرعت  

 صاف نشست و غرید: باید برم.  

تباط را قطع کرده و برخاست. با قدم های آهسته به در اتاق نزدیک شده و کلید  ار

را در قفل چرخاند و در را باز کرد. با دیدنش در نیمه تاریک سالن، قدمی به عقب  

 برداشت: اینجا چیکار میکنی؟ 

آفتاب راه افتاد. از کنارش گذشت و پا به اتاق گذاشت... کیف و گوشی و بسته ی  

را روی میز گذاشته و در تاریکی به سمتش چرخید: چرا تو تاریکی  توی دستش 

 نشستی؟

در را بسته و باز هم قفل کرد. منتظر بود واکنش آفتاب را ببیند، اما او حتی  

تالشی برای واکنش نشان دادن نکرد. به سمت میز مدیریتش راه افتاد و گفت:  

 تاریکی حس آرامش داره.

شت و پرده ها را کنار زد: یکم نور از بیرون بیاد  آفتاب به سمت پنجره قدم بردا

 که مشکلی نداره.

اطالعات تماسش با الکس را پاک کرده و گوشی را روی میز فرستاد: چرا  

 اومدی؟ 

 همینطوری... می خواستم برم خونتون که فهمیدم خونه نیستی.  -

 ابروهایش را چین انداخت: دلیلی نداشت برم خونه... 

 ی پیش من. می تونستی بیا  -

 پوزخند زد و چشم دوخت به سیاهی صورت آفتاب: مزاحمت نمیشم.  
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 آفتاب قدمی به جلو آمده و گفت: اوضاع چطور پیش میره؟ 

نیشخندی تحویلش داد: خیلی خوب... همه چیز در بهترین شرایط خودش داره  

 جلو میره. 

عصبی  آفتاب درست کنارش ایستاد و دست روی پشتی صندلی اش گذاشت: چرا 

 هستی؟

 چشم دزدیده و با ماوس مشغول شد: خسته ام یکم...! 

دست آفتاب روی گونه اش نشست و سرش را به سمت خود برگرداند: چرا خسته  

 ای؟ 

نگاهش را به چشمان آفتاب دوخت. دیشب بازی خورده بود و امشب می توانست  

 بازی دهد. پلک زد: می تونی ببوسیم تا خستگیم رفع بشه. 

باال کشیده شد و سرش را عقب برد: فکر می کنم دیشب به اندازه ی  ابروهایش 

 کافی خستگیت رفع شده باشه دیگه نیازی بهش نباشه.

اشاره مستقیمش به دیشب، پوزخند را روی لبهایش نشاند. هنوز هم اعتماد به  

نفسش را حفظ کرده بود. پرسید: من فکر کردم برات راضی کننده نبوده که صبح  

 ردی. زود فرار ک

آفتاب بلند خندید. دستش را خیلی سری روی شانه اش گذاشت و حین فشردنش  

 پرسید: به خودت شک داری عزیزم؟ 

چشم هایش را به صفحه ی مانیتور دوخت. شک؟ مطمئنا نه! خیلی خوب یک زن  

را می شناخت. و مطمئنا آفتاب را هم خوب می شناخت. دیشب در کنار هم  

 برای آفتاب هم همینطور بود. بودنشان عالی بود. مطمئنا 

دستش را بلند کرده و روی دست آفتاب که می گذاشت، سرش را هم عقب کشیده  

و از پایین به صورت آفتاب زل زد: امتحان دوباره اش می تونه اطمینانمون و  

 بیشتر کنه. 
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 آفتاب با بیخیالی گفت: برای یه وقته دیگه امروز خسته ام.  

و امروز انرژی زیادی خرج کرده بود. برای آزادی   باید هم خسته می بود. دیشب

 ی منوچهر. برای بیرون کشیدن  قبل از تشکیل دادگاه از بازداشتگاه. 

چرخی به صندلی اش داده و به آفتاب که قدمی به عقب برداشته و روی مبل  

 نشسته بود، نگاهی انداخت: تا حاال حس شکست داشتی؟

پشتی مبل تکیه زد و چشم دوخت به سقف: یه  آفتاب سرش را عقب کشیده و به 

 آهنگ قدیمی هست سرچ بزن بازش کن. 

کمی از پشتی صندلی فاصله گرفته و به سمت جلو خم شد تا آهنگ مورد نظر  

آفتاب را سرچ بزند و لحظاتی بعد صدای آهنگ در فضای نیمه تاریک اتاق شرکت  

یدن. ای تو خود لحظه ی  ارغوان پیچید: ای تو بهانه، واسه موندن ای نهایت رس

بودن، تا طلوع صبح خورشید و دمیدن. ای همه خوبی... همه پاکی. تو کالم آخر  

 من. ای تو پر از وسوسه ی عشق... تو شدی تمامی زندگی من.

سرش را چرخاند. نگاهی به آفتاب انداخت که گویا غرق بود در دنیای خودش و  

 با آهنگ همراهی می کرد.  

ه میگم همه تکرار تو حرفای دل من. چشم تو هر جا که میرم  اسم تو هرچی ک   -

 جاریه تو چشمای منتظر من.  

 مامانم همیشه این آهنگ و برام می خوند.  -

 تکانی به خود داده و صاف نشست.

آفتاب ادامه داد: می گفت من تنها بهونه ی زندگیش شدم که تونست بعد از  

 وزهاش و ادامه بده.  ازدواج با رحمانی زندگی کنه. که بتونه ر 

خواننده فریاد زد: تو رو اون لحظه که دیدم به بهانه هام رسیدم. از تو تصویری  

کشیدم که اونو هیچ جا ندیدم. تو رو از نگات شناختم قصه از عشق تو ساختم. تو  

 رو از خودت گرفتم با تو یک خاطره ساختم... 
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ته بود، گفت: منم وقتی  لبش را گاز گرفت و آفتاب با بغضی که توی صدایش نشس

رفتم به دستور رحمانی هر روز همین و گوش می دادم... مامانمم تا لحظه ی  

مرگش همین و گوش میداده. اون شبم که با هم حرف زدیم قبل از مرگش، برام  

 زمزمه می کرد ای تو پر از وسوسه ی عشق... تو شدی تمامی زندگی من.  

 بود، زل زد.   به اشکی که روی صورت آفتاب روان شده

آفتاب لبش را به دندان کشید و گویا بغضش را فرو داد: من هر بار که می  

شنومش... هر بار که رحمانی رو می بینم حس شکست می کنم. من به دنیا  

 نیومده شکست خورده بودم. بخاطر داشتن پدری مثل رحمانی... 

اشت آفتاب را  دستش را مشت کرد. این حالت از آفتاب را دوست نداشت. عادت د

همیشه با حال خوب ببیند. آفتاب را همیشه قدرتمند ببیند. آفتاب پرتویی مقابلش  

هیچ شباهتی به آفتاب پرتویی که می شناخت نداشت. این آفتاب شباهتی به بچه ی 

در حال گریه داشت که باید در آغوش کشیده می شد. باید این کودک در حال  

 او را از حجم آزار تمام دنیا پنهان می کردی.   گریان را در پناهت جا می دادی و 

آفتاب بود که روی مبل دراز کشید و پاهایش را در شکم جمع کرد. چشم هایش را  

که می بست و دستانش را بهم پیوسته زیر سرش قرارمی داد، زمزمه کرد: بزار  

 تکراری بخونه.  

از چشم های  دست هایش را روی میز قرار داد. خیره بود به قطرات اشکی که 

 بسته ی آفتاب روی گونه اش سر می خورد.  

حسی عجیبی به جانش چنگ انداخت. حس تاسف... برای خودش... برای آفتاب.  

 برای آفتاب ها و کمیل ها!

صدای قدم هایی که دور می شد، در ذهنش عامل بیداری شد. تکانی به خود داد و  

نور شدید از پنجره به چشم   با دردی که در تنش پیچید، به سختی چشم باز کرد. 

هایش برخورد کرد. باز و بسته شدن در را متوجه شد و چشم بست. باز هم خواب  

میخواست. خواب بیشتر تا بتواند چشم هایش را به روی دنیا باز کند. با سنگینی  
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تکانی به خود داد... حتی با وجود دردی که در کمرش پیچیده بود، باز هم چشم  

ت. هنوز یک دقیقه از بسته شدن چشمانش نمی گذشت که،  بست و به خواب رف 

چند ضربه به در اتاقش خورد. به سختی چشم باز کرد و از گوشه ی چشم در  

اتاق را پایید. مطمئنا تا اجازه نمیداد در اتاق باز نمی شد. با خستگی پاهایش را  

 رهاتر کرد و دوباره به خواب رفت. 

ه گویا زمان طوالنی بود، با فریاد جهانگیر چشم  تنها چند دقیقه... چند دقیقه ای ک

 باز کرد: خوابیدی؟ 

چشم باز کرد. با دیدن جهانگیر درست روبرویش، تن به خواب رفته اش را از  

صندلی کنده و صاف نشست. جهانگیر روزنامه ی توی دستش را روی میز  

 کوبید: افتضاح و گندی که زده بودی کم بود اینم گذاشتی روش؟ 

ه تنش داد تا کرختی آن را دور کند و چشم دوخت به روزنامه. قطعا  تکانی ب

روزنامه ی اول صبح می توانست در مورد اخبار توی اینترنت صحبت کند و  

افتضاحی که منوچهر روز قبل به بار آورده بود. دستش را به سمت روزنامه برد:  

 چه خبره؟ 

ارد: چه خبره؟ یعنی من  جهانگیر تمام تالشش را کرد تا صدایش را پایین نگه د

تو تحفه رو اونقدر نمی شناسم که ندونم این کارا زیر سر توئه؟ من تو رو بزرگتر  

کردم. می دونم چه کارایی از دستت برمیاد. اون زن بدبختت هی به هر دری میزنه  

 گندی که زدی رو جمع کنی و اون وقت تو بدترش میکنی؟ 

؟ خبر برادر جانتون پخش شده؟ می دستش را مشت کرد و برخاست: آره کار منه

خواستین زودتر از موعد نکشینش بیرون. بهتون که گفتم چه گندی زده. بهتون  

گفتم چه خرابکاری کرده ولی گوش ندادین. انداختمش بیرون. وقتی داشت می  

اومد اینجا رو خراب کنه می تونستی جلوش و بگیری. جلوش و می گرفتی تا  

 شه.االن وضعیتمون اینطوری ن
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جهانگیر غرید و سینه به سینه اش ایستاد: تو غلط کردی انداختیش بیرون. اینجا  

 قبل از اینکه مال تو باشه مال اونه. 

آنچه شنیده بود را بارها و بارها در ذهن تکرار کرد. مطمئنا اشتباه نشنیده بود.  

ته بود.  جمله را در ذهنش باال و پایین کرد. از غلط کردن گفته بود. از تعلقات گف

از تعلق نداشتن ارغوان. از تعلق نداشتن ارغوانی که سالها برایش تالش کرده 

بود. قدمی به عقب برداشت و سری تکان داد. نمی توانست آنچه جهانگیر به  

زبان آورده بود را درک کند. برای ارغوان سالهای سال تالش کرده بود. ارغوان  

زرگ کرده بود. صادرات ارغوان را با  را با تالشهایی که خارج از ایران داشت ب 

خون دل خوردن به اروپا کشانده بود. ارغوان را در مالزی رونق داده بود.  

ارغوان حرف اول را در مالزی می زد چون روزها و شبها پای آن نشسته بود.  

یک سال گذشته را در ارغوان به سختی کار کرده بود تا بتواند ارغوان را  

انگیر از تعلق داشتنش می گفت؟ از تعلقاتی که به او نمی  ارغوان کند و حال جه

 رسید؟ 

چشم هایش را بست. زبانش را روی لبهایش کشید. چشم از جهانگیر گرفت. حق  

داشت. ارغوان به او تعلق نداشت. این را به سادگی می توانست بفهمد. ارغوان  

یمیا جان  متعلق به منوچهر بود. متعلق به خواهرهای عزیزش... متعلق به ک

 عزیز. ارغوان به تنها کسی که تعلق نداشت خودش بود.  

قدم برداشت. نگاهش کشیده شد به بسته ی روی میز و نوشته ی روی آن...  

بسته ای که مطمئن بود ساعاتی پیش همراه آفتاب بود و حال نوشته ای هم با  

 محتوای »یه کادو برای تو همسر عزیزم«... 

زد و به راه افتاد. لحظه ای درنگ کرده و برگشت.   بسته را هم همراه کتش چنگ 

بی توجه به سنگینی نگاه جهانگیر، پشت میز نشسته و در گاوصندوق تعبیه شده 

زیر میز را باز کرد. چند پرونده را از آن بیرون کشید. دو موردشان را سوا کرده 

بدونید    و بقیه را به سمت جهانگیر روی میز هل داد و با تمسخر گفت: پس بهتره
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برادر و خواهراتون با این شرکت عزیزشون چیکار کردن... تا همین جاشم زیادی  

 پنهون کاری کردم. 

 برخاست و بدون درنگ به سمت در اتاق قدم برداشت. جهانگیر غرید: کمیل... 

 برخاست و بدون درنگ به سمت در اتاق قدم برداشت. جهانگیر غرید: کمیل... 

نیمه باز اتاق را رها کرده و بیرون زد. ندا از پشت میزش  بی توجه به او در 

برخاست و سالم داد. سری به عالمت مثبت برای او تکان داده و راه افتاد... قبل  

از رسیدن صدای قدم های جهانگیر، درهای آسانسور به رویش بسته شد. چشم  

هایش را بست و نفس عمیقی کشید. پایش را که از شرکت بیرون گذاشت،  

چرخید. نگاهش را به ساختمان بزرگ شرکت ارغوان دوخت. به ساختمانی که  

متعلق به ارغوان بود. چرخید... تمام سالهای زندگی اش ارغوان را متعلق به  

خودش می دانست. با جان و دل برای تک تک بودن ارغوان تالش کرده بود. نه  

د اما به اندازه ی تمام  به اندازه ی سالهایی که در جوانی و نوجوانی اش گذشته بو

این سالها برای ارغوان تالش کرده بود. قدمی به عقب برداشت. کسی از کنارش  

گذشت و با شدت به او برخورد کرد. چرخید و به مردی که تقریبا بخاطر بی دقتی  

 اش او را هل داده بود، خیره شد. 

 مرد غرید: حواست کجاست؟

 سری خم کرده و لبخند زد: متاسفم.  

با اخم و تخم به راه افتاد. دستش را برای اولین تاکسی باال برد. مکثی کرد...  مرد 

قرار بود سوار تاکسی شود. به مقصد؟ با تردید آدرس شرکتش را داد. هنوز هم  

شرکتش را داشت. شرکت عزیزش را. شرکتی که متعلق به خودش بود... سرش  

ز نظر گذراند. شماره  را چرخاند و برای لحظاتی ساختمان عزیز ارغوان را ا

گرفت... کوتاه و اجازه داد صدای احمد توکل در گوشی بپیچد و سپس دستور داد  

تا دقایقی دیگر در شرکت پیدایش شود. احمد توکل خبر خوش پخش شدن اخبار  

مربوط به جهانگیر را داد. نفس عمیقی کشید و به بسته ی توی دستش نگاه کرد.  
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قت یادآوری کرده بود هدیه ای است برای همسر  به خط خوش و خوانایی که با د

عزیز! تماس را قطع کرده و مقابل ساختمان شرکت پیاده شد. از پله ها که باال می  

رفت، نگاهش را به شهر دوخت... این شهر گویا هرگز دوستش نداشت. این شهر  

 گویا... 

 فکر می کردم قراره تا آخر وقت تو شرکت ارغوان بمونین.   -

به سمت احمد توکل که پشت سرش از راه رسیده بود، نگاهی انداخت و سری به  

 طرفین تکان داد: دیگه از این به بعد کاری تو شرکت ارغوان نداریم.  

تعجب را در نگاهش دید و از کنارش گذشت: پرونده های مربوط به کارخونه ی  

 ببینم. رحمانی رو برام بیار! و یه ترتیبی بده بتونم امیراحمدی رو  

 مالقات با امیراحمدی؟   -

الزم نیست بری دنبال وقت مالقات. یه جایی که من باشم و امیراحمدی. می    -

خوام یه مالقات خصوصی باهاش داشته باشم که هیچوقتم هیچکس ازش با خبر  

 نشه.

احمد توکل با اکراه پذیرفت. دستش را مقابل سیستم امنیتی شرکت گرفت و با باز  

یشه ای به رویش، رو به قاسم آقایی گفت: شماره ی سونا توفیق  شدن درهای ش

 فام و برام بیار...! 

 احمد توکل دنبالش راه افتاد: میخواین هر دو شرکت و از هم جدا کنین؟ 

پشت میزش در اتاق نشست و بسته ی توی دستش را روی میز پرت کرد: آره  

 همینکار و میکنیم.  

اه رسید. به محض تنها شدن، شماره ی سونا  قاسم آقایی با شماره ی سونا از ر

را گرفته و منتظر ماند. به اندازه ی چند بوق و سپس از او درخواست مالقات  

 کرد. برای برنامه ی شام... دو نفره. در کنار هم و تنها! 

*** 
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 سونا به آرامی زمزمه کرد: متاسفم. 

ان شاد  سرش را عقب کشیده و خیره به آدمهایی که در فضای کوچک رستور

 بودند، زمزمه کرد: خودم نه. 

نگاه سونا کنجکاوانه زیر نظرش گرفت. دست هایش را در هم گره زده و گفت:  

 دارم از ایران میرم. 

 چینی به پیشانی سونا افتاد: چی؟ 

گوشه ی لبش را باال کشید: امشب اومدم ازت درخواستی رو کنم که چند روز  

 ام مدیرعامل شرکت خودم بشی. پیش خواستم فقط با این تفاوت که می خو

 سونا با تمسخر خندید: این امکان نداره. 

احتماال در آینده ای چندان نزدیک برنگردم. شرکت صادرات واردات من شاید     -

به نظر کوچیک بیاد اما دفتر اصلیش توی مالزی شرکت بزرگیه و من برای به  

 اینجا رسوندنش سالها تالش کردم. نمی خوام از دستش بدم. 

چرا خودت نمیمونی؟ یه مشکل تو شرکت ارغوان می تونه باعث بشه دست از    -

 تالشهات بکشی؟

چنگال را بلند کرده و با بروکلی توی بشقابش مشغول شد: ارغوان هیچوقت به  

من تعلق نداشت... مثل خیلی از چیزایی که به من تعلق ندارن ولی سعی کردم 

 اه بود.  داشته باشمشون و حفظشون کنم اما اشتب

 با پدرت صحبت کن شاید...   -

نمی خوام برگردم سراغ ارغوان. می خوام برم دنبال هدفام... چیزایی که    -

 همیشه میخواستم. همیشه خواستم داشته باشم و نشد. 

 سونا پرسید: و چیزایی که تا االن ساختی؟ 
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ت  میشه گفت بعضی وقتا یه شروع دوباره الزمه. برای همینم میخوام شرک  -

اینجا رو بسپارم بهت. ازت میخوام بیای و مدیریت شرکت اینجا رو به عهده  

 بگیری. 

 سونا خندید: من شرکت خودم و دارم. 

هنوزم روی حرفم برای تامین بودجه ی شرکتت هستم. تو میشی تنها راه    -

ارتباطی من با شرکت ایران و منم در عوض بودجه ی شرکتت و تامین می کنم.  

آدمای فوق العاده ای داره که می تونن بهت تو پیشرفت کارت کمک  شرکت من 

 کنن. 

 نمیدونم چی باید بگم.  -

در موردش فکر کن فقط من فرصت زیادی ندارم. به اندازه ی سه روز... در    -

 جریانم بزار. 

 برای رفتن خیلی قبل تر نقشه کشیده بودی نه؟   -

بروکلی فرو برد: من آدم اینجا    سرش را پایین انداخت و باالخره چنگال را در

 موندن و درجا زدن نیستم. 

 سونا توفیق فام زل در چشمانش: پشیمون نمیشی؟ 

من یه روزی برمی گردم. یه روزی که می تونم بدون اینکه کسی بتونه    -

ارغوان و ازم بگیره داشته باشمش. یه روز که مجبور نباشم به کسی بابت کارام  

ام تا تموم چیزایی که االن نصفه نیمه مال منه رو کامل  جواب پس بدم. یه روز می

 داشته باشم.  

 شاید اون روز دیر شده باشه.  -

 نیشخندی زد: هیچوقت برای رسیدن به خواسته های آدمی دیر نیست.  
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سونا سری به معنای فهمیدن تکان داد. مابقی زمان با هم بودنشان در سکوت 

حین خداحافظی گفت: اگه بری تنها کسی  طی شد. در سکوتی طوالنی و سونا در  

 که باهاش در ارتباطی من میشم؟ 

 خندید: تقریبا.  

سونا دست هایش را بهم کوبیده و خم شد. شال فسفری روی موهایش کمی سر  

 خورد و روی شانه هایش افتاد.  

قدمی به جلو برداشت. دستش را دراز کرد و شال او را که روی موهایش می  

 رده سرما میخوری! کشید، گفت: هوا س

چرا من؟ همسرت هست. مطمئنا رفیقات. شاید یه نفر از کسایی که تو شرکتت     -

 هستن... نمیدونم هر کسی غیر از من که بهت نزدیک باشن.

 قدمی به سمت پیاده رو برداشت و گفت: شاید چون تو بهم نزدیک نیستی. 

 سونا متعجب نگاهش کرد: اگه بهت خیانت کنم؟ 

 آدم خیانت بودی پدرت و ول نمی کردی بری دنبال آرزوهات.نیشخندی زد: 

 شاید از این به بعد باشم.   -

سری به طرفین تکان داد. همه چیز این چنین ساده نبود. شرکت دوست داشتنی  

 اش هم چندان مهم نبود که سونا بخواهد خیانت کند.  

 دستش را باال برد: متاسفانه ماشین ندارم برسونمت پس خداحافظ. 

 سونا چند قدمی جلو آمد: بیا برسونمت. 

سری به طرفین تکان داد: نیازی نیست خودم از پسش برمیام. منتظر خبرت  

 هستم.  
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راه افتاد. دو طرف پالتویش را بخاطر سوزش سرد هوا بهم نزدیک کرد. نگاهش  

را در خیابان چرخانده و متفکر گوشی را از جیبش بیرون کشید و شماره گرفت.  

 بار صدای آفتاب در گوشش پیچید: بله؟ این 

مطمئنا حتی به خود زحمت نداده بود تا نامش را روی گوشی بخواند. به آرامی  

 گفت: وقت داری؟ 

 این بار صدایش تن آرام تری به خود گرفت: برای؟ 

 یه پیاده روی.   -

 پیاده روی! کجایی کمیل؟   -

 نگاهی به خیابانها انداخت: تو خیابون. 

 خوب... بیا شرکت.خیلی    -

دست هایش را در جیب پالتویش فرستاد. سرما کم کم در وجودش نفوذ می کرد:  

 تو بیا! بیا برای اولین بار مثل یه زن و شوهر رفتار کنیم. 

کمتر از یک ساعت را در شهر قدم زد تا آفتاب پرتویی در کنار پیاده رو، در چند  

برمی داشت، غرغر کرد: تو این   قدمی اش از ماشین پیاده شد. به طرفش که قدم

 سرما هوس پیاده روی رو کی میکنه؟ 

نگاهی به ماشین که پشت سرشان به راه افتاده بود و آرام آرام رانده می شد،  

 انداخت: می ترسی بدزدمت؟

 من تاب زیادی به سرما ندارم.   -

 ابروهایش را باال فرستاد و نفس عمیقی کشید.

 یه سوال...   -

 ه آفتاب انداخت. نگاه کوتاهی ب
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 نقشه ات برای رحمانی چیه؟   -

 از گوشه ی چشم نگاهش کرد: چطور مگه؟

 آفتاب شانه ای باال انداخت: می خوام مطمئن بشم رحمانی قراره کامال نابود بشه. 

 پوزخندی روی لبهایش نشست: مطمئن باش تمومش می کنم. 

 امیدوارم. کمک الزم داشتی خبرم کن.    -

 آفتاب...   -

آفتاب پرتویی از چکمه های بلند پاشنه ده سانتی اش گرفته شده و تقدیمش   نگاه

 شد: اولین باره صدام می کنی. 

چینی به پیشانی اش افتاد. به این فکر نکرده بود که اولین بار است آفتاب را صدا  

می زند. آفتاب دستش را از جیب پالتویش بیرون کشیده و نزدیکش که می شد، 

 یش حلقه زد: گفتی زن و شوهری نه؟ دستش را دور بازو 

دستش را باال برد و روی دست آفتاب که آویزان بازویش بود گذاشت. انگشتر  

حلقه ی توی دستش را که نوازش می کرد، زمزمه کرد: بعد از نابودی رحمانی  

 چیکار می کنی؟ 

 زندگی...!   -

نی نتونست  مکثی کرده و نگاهش کرد. آفتاب خندید: تا االنم زندگی کردم. رحما

جلوی من و برای رسیدن به خواسته هام بگیره و از این به بعدم نمیتونه. من  

 هدفای خیلی بزرگتری دارم که می خوام بهشون برسم. 

 بزرگترین هدفت چیه؟   -

 آفتاب لبخندی زد و سرش را به طرفین تکان داد: نمی دونم.  

 متعجب نگاهش کرد. 
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روز میخواستم مامانم و بردارم و از  آفتاب با همان لبخندش نگاهش کرد: یه  

رحمانی دور بشم. وقتی مامانم رفت تصمیم گرفتم به رحمانی بفهمونم من به هیچ  

وجه احتیاجی بهش ندارم. بعدش میخواستم بهش ثابت کنم که از اون خیلی  

 سرترم. 

 مکث کرد. 

 پرسید: االن چی؟ 

 شاید االن دارم به خودم ثابت می کنم که می تونم.   -

 تونستی؟   -

 تالشم و کردم و می کنم.   -

 اگه یه روز نشه چی؟   -

آفتاب از گوشه ی چشم نگاهش کرد: الاقل از خودم ناراحت نمیشم که کم گذاشتم.  

 تموم تالشم و کردم حتی اگه نشد بازم من خواستم.  

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  

 تو چی به هدفات رسیدی؟  -

نه! می خواستم خلبان بشم. مثل رضا که تو مراسم عقد بهت معرفی کردم...    -

 مثل رضا برم دنبال پریدن و صعود کردن. می خواستم 

 و؟   -

 با بیخیالی گفت: به قول رضا خرجم باالتر از حقوق یه خلبان بود.  

قهقهه ی آفتاب باال رفت. ایستاد و زل زد به آفتابی که بلند بلند می خندید. سرش  

را به سمت شانه اش کج کرد. شاید تنها کسی بود که دلتنگش می شد. دلتنگ  
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ن تند و تیزش... دلتنگ جنگیدن! قدمی به جلو برداشت. شانه ی به  همین زبا

 شانه ی آفتاب ایستاد و زمزمه کرد: می تونم ببوسمت؟

صورت آفتاب با تصویری از خنده روی آن باال آمد. زل زد به چشمانش و نگاهش  

 کرد و دندان هایش را نمایان کرد: تو خیابونیم. 

 می خوام ببوسمت.  -

دستش را پشت سر آفتاب برده و لبهایش را کوتاه بوسه زد. کوتاه و  بدون مکث 

گویا همین کار سیرابش کرد. انگشتانش را روی پارچه ی زخیم پالتوی آفتاب  

 حرکت داده و به سمت پایین کشید و زمزمه کرد: بهت خیلی بدهکارم.

آفتاب سرش را عقب کشید و چشم بسته زمزمه کرد: با زمین زدن رحمانی  

 انش کن. جبر

 در تاریکی خیابان به مژگان آفتاب زل زد: اون وقت صاف میشه؟

آفتاب با تانی نگاهش کرد. سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد: چطوری می  

 تونم صافش کنم؟ 

 هنوز نمیدونم.   -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد: وقتی فهمیدی بهم بگو. 

ود. قدمی به عقب برداشته و  تنها پاسخش تکان سر آفتاب به عالمت مثبت ب

اشاره ای به دستان یخ زده ی آفتاب کرد: فکر کنم بهتره سوار شی خیلی سردت  

 شده.

 تو نمیای؟   -

دست های آفتاب را باال آورده و بین دستانش فشرد: اگه بیام شاید به اینکه  

 بخوابی رضایت ندم. امشب فکر کنم بهتر باشه برم یه جایی که تنها باشم. 

 با چشمان باریک شده، خیره اش شد: تنها؟  آفتاب
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 خندید: تنها!

آفتاب قدمی به عقب برداشت و به سمت ماشین حرکت کرد. در ماشین را باز کرده 

 و خیلی ناگهانی به سمتش چرخید: کمیل؟ 

 چشم از سنگ های پیاده رو گرفت و به آفتاب دوخت.

 مراقب خودت باش.  -

جا خورده زل زد به آفتابی که سوار ماشین   ابروهایش لحظه ای در هم گره خورد. 

شده و به راه افتاد. مطمئنا اشتباه نشنیده بود. آفتاب گفته بود مراقب خودش  

باشد. آفتاب مطمئنا به هیچ وجه نمی توانست در مورد سفرش مطلع باشد. هنوز  

حتی بلیطی برای رفتن تهیه نکرده بود. تصمیم داشت بلیط را ساعاتی قبل از  

تهیه کند... به هر مقصدی که می بود. پس مطمئنا آفتاب از رفتنش خبر   پرواز 

نداشت. قدمی به عقب برداشت و تلفنش زنگ خورد. با دیدن نام رامین روی  

 گوشی، با اکراه پاسخ داد. 

 کجایی؟   -

 برای چی میخوای بدونی؟   -

 همه نگرانتن.   -

خندید: جک خوبی بود رامین.  پوزخندی روی لبهایش نشست و با تمسخر و بلند 

باید برم... بهشون بگو می تونن مثل همون گذشته که نگرانی نداشتم به  

 زندگیشون ادامه بدن. 

گوشی را قطع کرده و راه افتاد. به سوی خانه ی خالی رضا... خانه ای که می  

 دانست باید آثار بودنش را از آنجا جمع کند.  

*** 
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شد. طول خیابان را طی کرده و با نزدیک شدنش به  خیره به بنز سیاه رنگ، پیاده 

ماشین و در مسیر دید قرار گرفتنش، مرد پشت فرمان پیاده شد. ماشین را دور  

زده و در سمت عقب را برایش باز کرد. حرکت کرد و با سوار شدنش، به مرد  

کنار دستی اش سالم کرد. مرد راننده با چند قدم فاصله، جلوتر به کاپوت تکیه  

 ه و گوشی را از جیبش بیرون کشید.  زد

 کمی به سمت مرد کنار دستش مایل شد. 

 فکر می کردم باالخره پیدات بشه.   -

 گوشه ی لبش را باال کشید و با کنایه به مرد گفت: مشخصه همه چیز و میدونین.  

 مرد اخمی به این جمله اش کرده و پرسید: برای چی میخواستی من و ببینی. 

 کر می کردم همه چیز و میدونین. با تمسخر گفت: ف

سکوت طوالنی مرد، باعث شد ادامه دهد: شما با آفتاب پرتویی یه معامله 

 کردین... اون معامله یه ربطی به من داره. می خوام بدونم چیه؟ 

 محسن امیراحمدی، خندید و با تاکید گفت: در موردت اشتباه نکرده بودم.

 ند.  چینی به پیشانی اش انداخت و منتظر ما

 چرا از خودش نمی پرسی؟    -

با خنده ی محوی که قاطی صدایش کرد، پاسخ داد: بزاریم سر احترامی که به  

 زندگی مشترکمون قائلم... 

 که اینطور... تا کجا میدونی؟ چی میخوای بدونی؟!   -

دستش را روی ران پایش گذاشته و نیشخندی زد: چطوره شما بگین تا من بدونم  

 های من هماهنگه.چقدرش با دونسته 
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امیراحمدی انگشت اشاره اش را باال آورد: می تونم بگم بین بازرگانا تو باهوش  

 ترینشونی.  

به جای تشکر، تنها لحظه ای لبهایش را از هم جدا کرده و دوباره بهم چسباند و  

با سکوتش اجازه داد، محسن امیراحمدی مجبور به سخن گفتن شود: آفتاب می  

 یره.خواد جای من و بگ

 سری به عالمت مثبت تکان داد.  

 اما جای من بودن به این سادگیا نیست.    -

لبخند کمرنگی روی لب نشاند و امیراحمدی ادامه داد: کسی که جای من و میتونه  

بگیره باید بتونه هم صداقت و داشته باشه هم قدرت...! هم یه بازرگان عادل باشه  

 هم یه بازرگان زرنگ.  

  کشید. امیراحمدی تمام این صفات را به خودش نسبت می داد.  ابروهایش را باال

آفتاب قدرتمند و عادله... زرنگه اما در هر جهتی قسمتی از خونش با پدرش    -

 ترکیب شده.

 و؟!...   -

 امیراحمدی منتظر نگاهش کرد.  

سری کج کرده و گفت: آفتاب یه تاجر فوق العاده هست. این و هم من می دونم هم  

 آفتاب بهترینه. حتی می تونیم بگیم از شما هم بهتره. شما که 

 خیلی رک صحبت می کنی.    -

 با آرامش گفت: مطمئنم شما هم با جمالت من کامال موافق هستین.  

 امیراحمدی با اخم های در همش گفت: اما آفتاب هنوزم دختر پدرشه.

 و چی می تونست این ضعف آفتاب و برطرف کنه؟   -
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 طیب خاطر جواب داد: ازدواج. امیر احمدی با 

که اینطور... بینی اش را بین انگشت شست و اشاره اش گرفت و حین کشیدن  

 انگشت اشاره اش زیر بینی اش، گفت: خیلی عالی... فقط... 

 امیراحمدی منتظر نگاهش کرد.  

آفتاب احد حریری رو داره. دوستای دیگه اش... که می تونستن خیلی بهتر از    -

 ا حتی تاجرای مختلف خارجی. من باشن. ی

امیر احمدی با تاکید گفت: دور و بر آفتاب پر از مرداییه که منتظرن تا اون دستور  

 بده و جون بدن. 

 دندان روی هم سایید. 

امیراحمدی پوزخند زد: به لطف من با زنی ازدواج کردی که حتی منم بدم نمیاد از  

ت و هم ارضا بده. آفتاب  داشتنش. باید بگم داشتن چنین زنی می تونه روح

پرتویی دقیقا از اون زنایی که حتی وقتی باهاشون زندگی می کنی هم نمی تونی  

 بدستشون بیاری. 

 برای خفه کردن امیراحمدی، از بین دندان های بهم قفل شده اش غرید: خب...  

امیراحمدی با بیخیالی در میان خنده ای که به حرصش تقدیم کرده بود، گفت: منم  

رو میخواستم که نخواد برای آفتاب پرتویی بمیره. تو دشمن درجه یکش   مردی

بودی. تو تنها پسر خانواده بازرگان بودی. شما بازرگان سرتون بره اصل و  

اصول تجارت درستتون از بین نمیره... تو هم این موارد و خیلی خوب ثابت  

برد و تو  کردی. شرکت ارغوان سالها بود که داشت از اون وضعیتش رنج می 

 ثابت کردی یه بازرگان با اصل و نسبی. 

 اینقدر مهم بود؟ اینکه من باشم؟    -
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این یکی تقصیر خودت بود که یه روز از ناکجا آباد پیدات شد و شدی اولین     -

نفری که تونست در برابر جاذبه ی آفتاب مقاومت کنه و به جای جذب شدن به  

 سمتش، مقابلش قد علم کنه. 

 تکان داد: من و آفتاب و مجبور کردین با هم ازدواج کنیم که... ناباورانه سر 

دست امیراحمدی باال آمد: صبر کن... من هیچوقت مجبورتون نکردم اینکار و  

بکنید. من به آفتاب پیشنهاد دادم بزرگترین دشمنش و برای ازدواج انتخاب کنه.  

وقتی برام خبر   اون موقع حتی خبر نداشتم بزرگترین دشمن آفتاب پرتویی تویی!

آوردن که بزرگترین دشمن پرتویی تویی، تازه متوجهت شدم. خب مطمئنا تایید  

شده بودی. وقتی داشتی شرکت ارغوان و که تازه دست گرفته بودی از قعر چاه  

بیرون می کشیدی. تو به محض رسیدن شروع کرده بودی این تمیزکاری رو... و  

آفتاب پرتویی هیچوقت تو رو مجبور به    منم به سمتت جذب شدم. و البته مطمئنم

ازدواج نکرده. شاید یه معامله. اما فراموش نکن تو دنیای ما جناب بازرگان  

ازدواج همیشه یه معامله بوده. و بخوام درست تر حرف بزنم ازدواج همیشه یه  

معامله هست... از گذشته تا همین لحظه. حتی وقتی بحث از احساس هم وسط  

عامله هست... ازدواج همیشه با احساس دو طرفه به نتیجه میرسه  باشه بازم یه م

و معامله میشه. تو ممکنه معامله ی ازدواج و بخاطر احساست بکنی یا بخاطر  

رسیدن به خواسته هات، این بستگی به خود آدمی داره. حتی وقتی میری  

خواستگاری و پا میزاری تو خونه ی اون آدم داری اولش قیافه اش و می  

جی، بعدش رفتارش و شاید تیپش و خانواده اش و... میبینی جناب بازرگان!  سن

 ازدواج هم یه معامله هست.

 آفتاب نیازی به این معامله نداشت.  -

امیراحمدی سری به عالمت مثبت تکان داد: دقیقا! آفتاب نیاز به این معامله  

ان زیر دست  نداشت ولی من و تمام اون چندین هزار نفری که قراره یه روز بی

آفتاب نیاز به این معامله داشتیم. چون باید چیزی می بود که می تونست جلوی  

آفتاب و بگیره. آفتاب بازمانده ی پرتویی هاست. پرتویی ها همیشه عادت داشتن 
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وقتی چیزی میخواستن برای رسیدن بهش درنگ نمی کردن. آفتاب در کنارش  

رفتن فدا کرد و حتی اگه بتونه  دختر اون مرده که همه چیزش و برای باال 

دخترشم فدا می کنه. آفتاب در کنار همه ی اینا آفتاب پرتوییه... دختری که تو اوج  

جوونیش که می تونست مثل خیلی از جوونای این مملکت دنبال خوشیش باشه  

شب و روز تالش کرد و خودش و باال کشید. یه نگاه به گذشته ی آفتاب انداختی؟ 

اولین بار اسمش و شنیدم حتی نمی تونستم بفهمم چطور ممکنه  روزی که برای  

کسی بتونه یه مناقصه رو از دست من بیرون بکشه ولی اون کشید. بارها و بارها  

به من ثابت کرد در برابرش هیچی نیستم. من با وجود تو و اسم و رسم تو می  

بهترینه اما ما  تونستم جلوی بیشتر قد علم کردنش و بگیرم. آفتاب پرتویی عالیه. 

هنوز یادمون نرفته این بهترین نمی تونه یه زن باشه. ما تالشمون و می کنیم  

آفتاب پرتویی و رو تو جایگاه خودش نگه داریم. همون جایگاهی که یه رده از ما  

 پایین تره تا مبادا یه روز بتونه بزرگتر از ما بشه.  

 فقط چون اون یه زنه؟   -

جوان. اون یه زنه حتی اگه یه نابغه باشه. هر چند باید   کم چیزی نیست بازرگان  -

همیشه جلوی نوابغ و گرفت وگرنه می تونن کنترل دنیا رو از دستمون خارج  

 کنن. 

حس می کرد از جمالتی که شنیده است، سردرد دارد. به سختی نالید: االن چی؟  

 االن می تونه این جایگاه و بدست بیاره؟ 

ه مال اون بود. آفتاب خیلی وقت پیش این جایگاه و  اول و آخرش این جایگا   -

بدست آورده فقط جای تو توی زندگیش کم بود تا بتونی جلوی بلند بلند پریدناش  

 و بگیری که االن اون جایگاهم پر شده. 

سری به تاسف تکان داده و غرید: به این فکر کردین تا کی میشه به عنوان یه  

 زن جلوش و گرفت؟ 
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ی لبش را باال کشید: سالهای ساله که شده و سالهای سال هم  امیراحمدی گوشه 

 خواهد شد. 

با اطمینان گفت: اشتباه می کنین... با اینکار فقط باعث میشین قوی تر بشن. یه  

 روز اونقدر قوی تر میشن که حتی نمیشه با هیچ چیزی جلوشون و گرفت. 

می خواهد دور شود.  با گفتن این جمله در را باز کرده و پیاده شد. حس می کرد 

از همه کس و همه چیز... از آفتاب پرتویی و زن بودنش. از جهانگیر و زهرا  

و...! نگاهش را به احمد توکل که در ماشین آن سوی خیابان انتظارش را می  

کشید دوخت. قدمی به جلو برداشت، درب ماشین را که باز می کرد، نالید: برو  

 فرودگاه.

*19* 

تاد و لبخندی به روی خود زد. کت سفید با خطوط عمودی و  در مقابل آینه ایس

افقی نامنظم سیاه رنگ روی کتش، جذابیت صورت ته ریش دارش را به خوبی  

نمایان کرده بود. چشمکی به خود در آینه زده و چرخید. نگاه کوتاهی به ساعتش  

که در  انداخت. برنامه ی کاری روزش عجیب پربار بود. به راه افتاد... پایش را 

ماشین گذاشت، اِلسا، دختر مو بور و جذاب تکراری روزهایش از صندلی کمک  

راننده به عقب برگشت و تبلت را به سمتش گرفت: امروز قرار مالقاتی با یک  

شرکت تبلیغاتی برای بررسی تبلیغات جدید ساختمونا داریم که با توجه به بررسی  

ی آپارتمان های جدید مناسب  های انجام شده فکر می کنن برای فروش پروژه 

 باشه.

سری به عالمت مثبت تکان داده و اطالعات روی صفحه ی مانیتور مقابلش را  

 زیر چشمی رد کرد.  

 السا ادامه داد: قراره امروز الکس هم به دادگاه پروژه ی مالزی برسه.  

 چینی به پیشانی انداخت. پروژه ی مالزی؟! 
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تبلت را که به سمت السا می گرفت، گفت: می خوام قبل از ورود به شرکت 

 تبلیغاتی با الکس صحبت کنم. 

 حتما ترتیبش و میدم.   -

السا مشغول برقراری تماس با الکس بود. در آرامش زل زد به خیابان های شهر  

ش بیرون کشید. امروز بعد از کار می توانست  و رفت و آمدها... گوشی را از جیب

فرصتی را برای خود کنار بگذارد تا خود را به نوشیدنی مهمان کند. شاید هم  

 فرصتی پیش می آمد تا ساعاتی را با زیبارویان تنها باشد.  

در مقابل ساختمان بزرگ شرکت تبلیغاتی، السا تبلت را به سمتش گرفت.  

اشت، به الکسی که در صفحه ی تبلت جا گرفته  هندزفری را که در گوش می گذ

 بود خیره شد: اوضاع چطوره؟ 

چیز خاصی نیست. می دونی که رحمانی تو چهار سال گذشته بارها و بارها     -

شکایتهایی رو مطرح کرده که با وجود نفوذ شرکت الحریری همچنان ادامه داره.  

 امروزم یکی از همون شکایت هاست.

 ز من نیاری. مراقب باش اسمی ا  -

 می دونی که تو این شرکت هیچکس تو رو نمی شناسه.    -

دستش را مشت کرد. همه ی این موارد را خوب می دانست اما باز هم نمی  

 توانست آرام بگیرد.  

 دندان روی هم سایید: باید کاری کنیم احد حریری دست حمایتش و بکشه کنار. 

نه؟ احد حریری حتی با وجود از  الکس تایید کرد: ولی چی میتونه اینکار و بک

دست دادن پولش توی این قضیه هم نمی خواد از حمایت رحمانی دست بکشه. تا  

 االنم اونه که داره رحمانی رو سرپا نگه میداره.  

تمومش کن الکس. نمی خوام هیچ اسمی از رحمانی بشنوم. نمی دونم چطور و    -

 مال محو بشه. چیکار میخوای بکنی اما می خوام اسم رحمانی کا
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می تونیم علیهش شکایت کنیم. با وجود خسارتی که با شکایت های به درد    -

نخور به شرکت وارد کرده می تونیم ازش درخواست خسارت کنیم و حتی  

 بکشونیمش زندان. 

 فکر خوبیه همین کار و بکن و تمومش کن.   -

گرفت، نگاهش را  پیاده شد و تماس را قطع کرد. تبلت را که به سمت السا می 

 دوخت به کت تابستانی اش و لبخند زد: امروز خوب شدی. 

السا نگاه تشکرآمیزش را تقدیمش کرده و گفت: شرکت کوچیکی به نظر میرسه  

اما بعد از چند بار تحقیق انتخابش کردم چون به نظرم ایده هاشون به نسبت بقیه  

اعضای شرکت داریم    ی شرکت ها ناب تر و خاص تر بودن... امروز یه جلسه با

تا هم روند آشنایی رو طی کنیم و هم یه مقدار کوچکی در مورد ایده هایی که می  

 تونن برای شرکت ما داشته باشن صحبت کنیم. 

به دنبال السا از درهای بزرگ شیشه ای که با تصاویر برجسته و رنگارنگ پر  

گ و رفت و آمد  شده بود، گذشت و پا به داخل سالن کوچکی با حجم زیادی از رن

گذاشت. نگاهش را در اطراف چرخاند که صدای بلندی گفت: خیلی خوش  

 اومدین... 

نگاهش را باال کشید. به لوستر دست ساز و چشم چرخاند به روی زن مو بور  

مقابلشان. السا دست زن را فشرد و اشاره ای زد: جناب کامیل اوبران...  

 مدیرعامل شرکت!

را عقب زد و سر برداشت و همزمان دستش را   زن موهای ریخته توی صورتش

 به سمتش دراز کرد: نگار هستم. 

چشم دوخت به نگاه آبی زن آشنای مقابلش... که اینطور. نگار آشنای قدیمی.  

نگاری که رهایش کرده بود. دستش را جلو می برد که دست نگار قبل از آن به  

 وش اومدین.  سمت پایین کشیده شد و زنی از پشت سرشان گفت: خیلی خ
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 دستش را دراز کرد و همزمان چشم و ابرویی هم تقدیم نگار کرد.  

دست زن را که می فشرد، چشم دوخت به نگار... بعد از پنج سال... نگار مهد  

پیدایش شده بود. در این شرکت کوچک تبلیغاتی. خانم موزیسین با تمام توانایی  

 هایی که داشت.  

بود، به سمت میز بزرگ کنفرانسی که در یکی  زن که خود را کیتی معرفی کرده 

از قسمت های پارتیشین بندی شده قرار داشت، هدایت کرد... درست قبل از  

ورودشان، نگار مهد رو چرخانده و به سمت مخالف قدم برداشت. کنار السای  

زیبا، روی صندلی نشست. تا پایان جلسه که کاترین و مردجوانی آن را اداره  

جمعشان دوری کرد و حتی حین خروج هم که چشم می چرخاند،   کردند، نگار از 

نتوانست پیدایش کند. به محض خروجشان از شرکت کوچک تبلیغاتی، سرش را  

 به سمت السا چرخاند: می خوام بدونم این دختره نگار اینجا چیکار می کنه؟ 

 السا موهای خوش فرمش را که پشت گوش می فرستاد، پرسید: برای تبلیغات... 

 ستش را به طرفین تکان داد: فعال نه. بعدا در موردش صحبت می کنیم. د

السا اشاره ای به در خروجی زده و قدم برداشت. چرخید و نگاهی به در خروجی  

شرکت انداخت. با نفس عمیقی به راه افتاد. نگار مهد... پنج سال پیش رهایش  

 کرده بود و به دنبال زندگی اش رفته بود. و حال...! 

زبانش را پشت دندان های ردیف پایینش می کشید که صدایی به زبان آشنای  

 سالها پیشش گفت: کمیل بازرگان... 

 از حرکت ایستاد.  

به عقب چرخید و با دیدن نگار که در تاریکی راه پله ی کنار دستش پنهان شده 

بود، مکث کرد. السا به عقب برگشت و منتظر نگاهش کرد. به سختی لبخندی  

لبهایش نشاند... سالها بود این نام را نشنیده بود. السا را راهی کرده و نگار  روی 
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به محض خروج السا از ساختمان، از پشت دیواری که پنهان شده بود بیرون  

 آمد: کامیل اوبران. 

 پوزخندی زد: بهت نمیاد. 

نگاهش را در صورت نگار چرخاند و خیره به چشم هایش گفت: من باهاش کنار  

 مین کافیه. میام ه

نگار دست هایش را روی سینه در هم قفل کرد: فکر نمی کردم یه روز بتونم  

 دوباره ببینمت. 

نیشخندی تقدیمش کرد و قدمی به جلو برداشت: نشنیدی که میگن کوه به کوه  

 نمیرسه... 

زبانش لحظه ای در دهان نچرخید. نگار با تمسخر خندید: اوه مای گاد... حتی  

 ی توی کلمات! مگه چقدره که اینجایی؟ لهجه هم پیدا کرد

این نگار مقابلش را نمی شناخت. گویا می خواست دست پیش بگیرد تا پس نیفتد.  

دلیل این حجم از نزدیکی و تمسخر توی کالمش را درک نمی کرد. خم شد... به  

 سمت صورت نگار و پرسید: چته؟ 

 نگار به عقب خم شد: مراقب رفتارت باش. 

 این و بفهمه خودتی نه من.  اونی که باید     -

 نگار غرش کرد: برای چی اومدی؟ چی از جونم میخوای؟  

 دستش را مشت کرد: توهم برت داشته عزیزم... همچین آش دهن سوزی نیستی. 

نگار با خشم به سختی گفت: یعنی باور کنم جناب کمیل بازرگان، نه نه... بزار  

تی که ازش میشه فقط به صورت  تصحیحش کنم. جناب کامیل اوبران با اون تعریفا 

اتفاقی راهش کشیده شده به سمت این شرکت کوچیک و هیچ هدفی برای من  

 نداره. 
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 ترجیح میداد با نگار در آرامش برخورد داشته باشد اما نگار... 

دستش را جلو برد. دور کمر نگار حلقه زده و با حرکت سریعی او را به سمت  

ال اگه همینطور که تو میگی باشه چی  خود کشید و به سینه اش چسباند: مث

 میشه؟

 هنوزم یه عوضی هستی.  -

سرش را بیشتر خم کرد و با خشونت تمام خم شد به سمت صورت نگار و درست  

قبل از اینکه نگار چشم هایش را ببندد، در برابر لبهایش از حرکت ایستاد. نگار  

 باز کرد.  با گذشت چند لحظه، با اطمینان از عدم بوسیده شدنش، چشم 

نگاهش را دوخت به چشم های آبی نگار و زمزمه کرد: دلم برات تنگ شده بود  

 ولی نه اونقدری که بخوام دنبالت بگردم.  

رهایش کرد و نگار بخاطر خم شدن کمرش و رها شدن یکباره اش تلو تلو خورد  

 و قبل از زمین خوردن، با دیوار برخورد کرد.

رست در مقابل در برگشت: برای همون لحظه  به سمت در خروجی راه افتاد و د

 ای که رهام کردی و رفتی، ُمردی.  

 نگاه نگار متعجب شد.  

لبخندی زد: امروز و فراموش کن... فکر کن آخرین دیدارمون همون پنج سال  

 پیش بود. 

در شیشه ای را گشوده و بیرون زد. درست در مقابل در از حرکت ایستاد. قرار  

اشد. قرار بود مثل پنج سال گذشته امروز را به خوبی طی  بود امروزش پر بار ب

کند. جلساتش را برگزار کند. ساختمان ها را بررسی کند. ایمیل های رسیده از  

طرف سونا را جواب دهد و آخر روز را با زیبارویان دوست داشتنی به پایان  

 برساند. ولی...! 

 السا از ماشین پایین آمد: چیزی شده؟
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چیزی نشده بود فقط حس می کرد بعد از پنج سال دیدن نگار    به او خیره شد.

 گذشته را در ذهنش یادآوری کرده است.  

راه افتاد. باید می رفت... باید سوار ماشین می شد و دور می شد از نگار و تمام  

کسانی که به پنج سال گذشته پیوندش می دادند. تا شب بیشتر از هر روز دیگر  

ی دیگر السا را سرپا نگه داشت و عقربه های ساعت به  کار کرد. برخالف روزها

دوازده که نزدیک می شدند، چشم دوخت به نگاه سنگین شده و چشم های  

 قرمزش و اشاره ای به در اتاقش زد: برو خونه. 

 امروز سرتون شلوغ بود.    -

سری به عالمت مثبت تکان داد و السا تنهایش گذاشت. از جا برخاست و به سمت 

کاناپه ی چرم قهوه ای آن سوی اتاق قدم برداشت. خود را که روی آن رها می  

کرد، با فکر این درگیر شد که اگر پنج سال پیش ایران را ترک نمی کرد می 

ک روز مقصدش فرانسه  توانست امروز باز هم با نگار روبرو شود؟ نگاری که ی

 بود و حال در این شهر بزرگ روبرویش ظاهر شده بود.  

نگاهش را به سقف خوش ساخت طراحی های معمارهای حرفه ای شرکتش  

دوخت. نفس عمیقی کشید. تمام اینجا متعلق به خودش بود. تمام آنچه داشت  

متعلق به خودش بود و نه هیچ کس دیگر... نگرانی نداشت برای حضور  

 انگیر... نگرانی نداشت برای بودن هیچکس!  جه

از جا برخاست. کتش را برداشت و به راه افتاد. از مقابل پنجره های قدی شرکتش  

قدم برداشت و مقابل آسانسور ایستاد. به اندازه ی چند دقیقه طول کشید و پا به  

آسانسور شیشه ای گذاشت و در آرامش مسیر را تا پارکینگ طی کرد و پشت 

ن والکری میلیون دالری اش که می نشست، زیر لب آهنگی را زمزمه کرد:  فرما

Sometimes I think that a true love can never be 

پشت فرمان نشست و با دستش روی فرمان ضرب گرفت... دلش هوای آهنگ و  

ریتم بلند آن را کرده بود. از پارکینگ که خارج می شد، می دانست مقصد بعدی  
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در کنار ماریسای دوست داشتنی اش و چشم های فوق العاده اش کجاست. 

 زیبایش. 

چشم دوخت به پسر جوان که با هیجان و در حال رقص آهنگ را استارت زد:   

Ce s-a intamplat de nu ma mai vrei 

Stiu ca ma iubesti,eu vad in ochii tai 

Chiar de ti-am gresit,azi imi pare rau 

Mi-as dori din suflet sa fiu iar al tau 

  Am crezut in tine,dar m-amماریسا با چرخشی به سمت پسر خم شد: 

inselat 

Te-am vazut cu alta,cand te-ai sarutat 

Eu nu meritam,prea mult te iubeam 

Soapte de iubire false-ti ascultam 

Refren 

Cine e inima mea , cine e dragostea mea 

Spune-mi ce te-a facut sa pleci din viata mea 

درکی از معنای آهنگ نداشت اما از رقص ماریسا و ریتم و فریادهای پسرجوان  

لذت می برد. دستش را جلو برده و گیالس را که برمی داشت و به لبهایش نزدیک  

می کرد، پیراهن طالیی ماریسا را بررسی کرد. برق آن را دوست داشت... امشب 

 نش به خوبی نشسته بود.  هم به ت

 می تونم بشینم؟   -
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سر چرخانده و نگاهی به دختر زیبارویی که آن سوی میز ایستاده بود، انداخت.  

زیبا بود. موهای رها شده ی روی شانه و سرهمی سفید هم به تنش به خوبی  

نشسته بود. اما سرهمی ها را دوست نداشت... سرهمی ها فقط برازنده ی آشنای  

بود. چشم گرفته و بی توجه به دخترک باز هم ماریسا را زیر نظر   گذشته اش

 گرفت.  

دخترک با پرویی، خود را روی کاناپه کنارش رها کرده و گفت: پسره میگه  چی  

شده که منو دیگه نمیخوای، میدونم دوسم داری من اینو از چشمات میخونم. حتی  

م وجودم میخوام که تو یکبار  اگر امروز کار اشتباهی انجام داده باشم، من با تما

 دیگر مال من باشی... 

 سکوت کرد. ماریسا بعد از ریتم آهنگ شروع کرد.  

سرش را چرخانده و نگاه منتظرش را حواله ی دختر کرد. دختر نگاه میشی اش  

را به چشم هایش دوخت و ادامه داد: ماریسا هم جواب میده من باورت داشتم ولی  

بادیگری دیدم داشتی بوسه میزدی. انتظارشو نداشتم  این اشتباه بود. من تورا  

آخه من دوست میداشتم. من به صدای غلطی از عشق گوش میدادم. قلب من کیه  

عشق من کیه. بگو چی باعث شد که از زندگیم رفتی. از وقتی شناختمت بهم  

دروغ میگفتی ولی من دیر متوجه شدم. زود باش با او برو من دیگه نمیتونم  

 م...! تحملت کن

 دستش را روی سینه گذاشته و ادامه داد: معذرت میخوام. 

 پوزخندی زده و گفت: دیر شده وقتی اینجا نشستی. 

 دخترک بلند خندید: اون میگه نه من! 

اخم هایش را در هم کشید و دخترک خود را به سمتش کشید: دوس داری ازت  

 معذرت خواهی کنم؟ 
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دستانش انگشتانش را کشیده تر   به دست های ظریف دختر زل زد. انگشتر توی

نشان می داد. دست روی دست دختر گذاشته و پرسید: تا ببینم نحوه ی معذرت 

 خواهیت به چه شکلیه.  

دخترک سر خم کرد. اجازه داد موهای دخترک دستش را نوازش کند. حالت چهره  

اش نشان می داد سن و سال زیادی ندارد. دستش را از انگشتان دخترک جدا  

و به سمت چانه اش برد. آن را که باال می کشید، زمزمه کرد: من حاال حاال   کرده

 نمی تونم ببخشم...! 

دخترک گوشه ی لبش را به دندان کشیده و رهایش کرد. نگاه سرشار از وسوسه 

اش را دوخت به لبهای قرمز شده ی دخترک که کسی از باالی سرشان گفت: 

 کاترین اون مال منه. 

سرش را باال برد و ماریسا همزمان دست روی شانه اش گذاشت و با چشم های  

باریک شده نگاهش کرد. نیشخندی زد و چانه ی دخترک را که گویا نامش کاترین  

 بود، رها کرد: سرت شلوغ بود.  

ماریسا طرف دیگرش نشسته و دست روی ران پایش گذاشت: چون سرم شلوغ  

 آخر شب؟ بود میخواستی تنهام بزاری تا  

سر خم کرده و بدون مکثی لبهای ماریسا را بوسید: مگه میشه تو رو تنها  

 گذاشت؟

کاترین با ناراحتی بازویش را کشید. به طرف کاترین که می چرخید، با ناراحتی  

 نگاهش کرد و زمزمه کرد: فردا عزیزم... فردا! 

 دست ماریسا را گرفته و برخاست: خسته ام... 

هش راه افتاد. دستش را به دور کمر ماریسا حلقه زده و او  ماریسا خندید و همرا 

را به سوی خود کشید و سرش را در کنار شانه اش پایین آورد: می تونی برای  

 منم همینقدر فوق العاده بخونی؟ 
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به صدای نفس های ریتم وار ماریسا گوش سپرد و نفس عمیقی کشید تا بوی  

گرش را که روی کمر ماریسا  عطرش را در ریه هایش بفرستد. دست نوازش 

حرکت می داد، زمزمه کرد: می تونی تا صبح برام بخونی... مطمئنم دوس دارم  

 اون آهنگ و بارها و بارها بشنوم. 

 تو هم داشتی مثل اون آهنگ خیانت می کردی کامیل...!   -

 سرش را باال آورده و به نیم رخ ماریسا زل زد: مگه مهمه؟ 

. ماریسا خود را به سمت آغوشش کشید و جفت  چشمکی حواله ی ماریسا کرد

دستانش را روی شانه هایش قرار داد و صورتش را تا می توانست باال آورد و  

گوشه ی لبهایش را که بوسه می زد، زمزمه کرد: شششش...! امشب و با این  

 حرفا خرابش نکنیم... من نمیزارم دختری بهت نزدیک بشه. 

 ریسا که فرو می برد، پوزخندی زد.  دست بلند کرده و میان موهای ما

ماریسا را با قدم هایش به سمت ماشین کشید. در را که برایش باز می کرد و  

 اجازه می داد سوار شود، پرسید: امشب کجا بریم؟ 

ماریسا به محض سوار شدنش، کامال به سمتش خم شد: دارم فکر می کنم تو چرا  

 یه خونه اینجا نمیخری؟ 

ی به ماریسای مشتاق انداخت و لبخند زد: وقتی هتال  از گوشه ی چشم نگاه

 اینقدر فوق العاده ان چه نیازی به خونه؟ 

به نظر من خونه فرق داره. حتی همیشه توی یه هتل اقامت نداری... هر بار یه    -

 هتل میریم و این و دوست ندارم.  

ام  می دونی که من همیشه شرکت می مونم و فرصت خونه رفتن ندارم وقتی    -

 بهش نیاز داشته باشم هتل هست.  

 دروغ می گفت. به وضوح...! 
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 دوس دارم یبار باهات بیام شرکت.   -

سری  به تایید تکان داد. ماریسا را هم کم کم باید از زندگی اش حذف می کرد.  

حس مالکیتی که داشت در وجودش شکل می گرفت را دوست نداشت. ترجیح می  

هم جدا باشد. هتل انتخابی ماریسا یکی از هتل های  داد روز و شب زندگی اش از 

ساخت شرکت خودش بود. مسیر را که تغییر می داد گفت: امشب بزار من انتخاب  

 کنم. 

ماریسا دست روی ران پایش گذاشته و با انگشتانش خطوط فرضی را نقاشی  

 کرد: مثال کجا؟ 

ید: یه جای  دست روی دست ماریسا قرار داده و او را بیشتر به سمت خود کش

 فوق العاده.  

هر جایی به جز هتلی که می توانست هویتش را مشخص کند. نام کامیل اوبران  

 خاص تر از آنی بود که ماریسا در کنارش قرار بگیرد.  

 ماریسا خود را برای بوسیدنش باال کشید.  

 خندید: صبر کن دارم رانندگی می کنم. 

 اوه پس کی میرسیم؟!   -

ت ماریسا برد و لبهایش را نوازش کرد: وقتی برسیم می  دستش را به سمت صور

 تونی بهم نشون بدی امشب چقدر فوق العاده شدی.

برای تو همیشه فوق العاده ام. همونطوری که دوس داری. رنگ طالیی رو    -

 همونطوری که دوس داری ست کردم. 

*** 

نوشیدنی ها را از  الکس با فشردن چشمانش، به سمت یخچال چرخید و یکی از  

درب یخچال بیرون آورد: نمی فهمم احد حریری چرا باید پشت رحمانی باشه؟ 
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فکر می کردم گفته بودی که احد حریری همیشه مدافع دختر خاله اش بوده و حاال  

 باید با اون موافق باشه برای نابود کردن رحمانی. 

جفتشون عوض  گوشی توی دستش را از مقابل نگاهش پایین کشید: شاید نظر  

 شده.

 بهتر نیست ازش بپرسی؟   -

 پوزخندی روی لب نشاند: چطوری دقیقا؟ 

الکس از آشپزخانه بیرون آمد و در همان حال گفت: ببینم شما دو تا قانونا از هم  

 جدا نشدین نه؟ یعنی هنوزم... 

 چپ چپ نگاهش کرد.

ازدواج کنی نمی  چیه خب؟ این یه واقعیته. ببین فکر کن االن بخوای با یه دختر    -

 تونی تو قانونا متاهلی.

 پوزخندی زد: من تصمیم ندارم ازدواج کنم.

الکس با تمسخر گفت: اون که بله. ولی باید اینم در نظر بگیری که همسر قانونی  

 تو االن مدیرعامل بزرگترین بانک خصوصی اون کشوره.  

ا رو بزارم  دستش را مشت کرده و به سرعت روی کاناپه نشست: می خوام ماریس

 کنار. 

الکس گویا متوجه تمایل شدیدش برای عوض کردن بحث شد که گفت: جدیدش و  

 پیدا کردی؟ 

با بیخیالی ادامه داد: یه دختره هست تو همون بار. کاترین صداش می کردن...  

 آمارش و در بیار. یه جوری بیارش بیرون به نظرم جذاب بود.  

 حمانی چیکار کنیم؟ الکس غرغر کرد: حلش می کنم. در مورد ر
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حاال که می خواد سخت بشه منم شرایط و براش سخت تر می کنم. فکر کنم     -

 جالب باشه اگه دو تا شکست پی در پی داشته باشه.

 الکس متفکر پرسید: شکست دوباره؟

نیشخندی زد: شاید این بار احد الحریری ناامید بشه ازش و نخواد دیگه کمکش  

 کنه.

 چینم جلوی پاش تا بتونه روش سرمایه گذاری کنه.  یه پروژه جدید می  -

از جا برخاست و به سمت اتاق کارش به راه افتاد. دقایقی طول نکشید که با  

 پوشه ی توی دستش برگشت و آن را به طرف الکس گرفت. 

الکس متعجب برگه ها را بیرون کشیده و دقایقی مشغولشان شد و ناگهان سر  

 سازی؟ چرخاند: می خوای یه جزیره ب

 نیشخندی زد: میشه گفت یه شهر! 

 می دونی چقدر سرمایه نیاز داره؟   -

سری به عالمت مثبت تکان داد: برای همینم باید براش سرمایه گذار جذب کنیم  

باید کاری کنیم مردم خودشون روش سرمایه گذاری کنن تا بتونیم یه شهر مدرن  

ش نود درصد چیزی از دنیای  و فوق العاده بسازیم. این یه جزیره هست که ساکنین

مدرن نمی دونن. بیشترشون کشاورزی می کنن یا به سختی زندگی می کنن. وقتی  

شروع کنیم می تونیم ازش یه شهر توریستی در بیاریم. هتل ها، دنیای تجارت  

توی شهر یا حتی قسمت حمل و نقل و همه چیزش می تونه سود آور باشه  

ش و بزنیم. من حساب کردم اگه بتونیم برای  برامون. فقط کافیه بتونیم استارت

پروژه اش چهار تا وام بگیریم و در کنارش روی کمک های دولتی هم حساب  

کنیم و مجوزهاش می تونیم روی جزیره بهترین شرایط و پیاده کنیم. همون جا  

ذکر شده که فقط درآمد توریستیش می تونه نصف هزینه هایی رو که برای ساخت  

 یک سال جبران کنه. می زاریم توی 
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الکس ورق زد و بعد از دقایقی، خیره به صورتش خیلی ناگهانی گفت: این فوق  

 العاده ست.

رحمانی رو بیار تو بازی... بیارش تا سرمایه گذاری کنه ولی نه برای ده سال    -

آینده... یه سرمایه گذاری یک ساله که قرار نیست نتیجه داشته باشه. این پروژه  

زمان می خواد برای دریافت وام ها و مجوزاش... ولی رحمانی دنبال   فقط یه سال 

نتیجه ی یکساله خواهد بود. ما هم تقصیری نداریم چون مجوزا عقب افتادن.  

رحمانی رو بکش وسط این پروژه تا فرصت کمک گرفتن از طرف احد حریری رو 

 از دست بده.

 ممکنه خیلی براش گرون تموم بشه.   -

خوره احد حریری دیگه پشتش نخواهد بود. بعد از اونم خودش  وقتی شکست ب  -

 اونقدر ضرر کرده که نتونه علیه شرکت ما قد علم کنه. 

 نمی دونم بشه راضیش کرد یا نه.   -

اخم هایش را در هم کشید: بعد از چندین سال کار کردن هنوز یاد نگرفتی چطور  

 باید پیش بری؟ 

 ببینم چیکار میکنم.  -

تمومش کن الکس رحمانی بیشتر از اونی که باید دووم آورده، نمی خوام    -

 بیشتر از این باهاش درگیر بشم. 

 حتی با وجود این پروژه هم یکسال درگیرش میشیم.    -

دوباره با بیخیالی خود را روی کاناپه رها کرد: یه سال تو یه چشم بهم زدن می  

 گذره. 

شت: در مورد پروژه مجموعه برج ها  الکس برگه ها و پوشه را روی میز گذا 

 چیکار میکنی؟ نتونستیم وام بگیریم براش.
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از سرمایه شرکت صادرات واردات انتقال بده و کار و جلو ببر. فعال اونجا     -

 نیازی بهش نداریم.  

 سونا توفیق فام هنوز خبری در مورد تمدید قراردادها نداده.  -

قراردادهای جدید با شرکت های ایرانی تمدید نمیشه. می  سرش را عقب کشید: 

خوام کم کم نمایندگی ایران و جمع کنم. سونا هم دیگه وقتشه برگرده سر شرکت 

 خودش و با اون مشغول باشه. 

اینطوری ارتباطتت با ایران قطع نمیشه. تو االنشم سهامی که تو شرکت    -

ت مهد و همینطور شرکت دارویی  بازرگان داشتی و داری. به عالوه ی سهام شرک

قویم که با وجود ادغام شدنش با بازرگان هنوز به تو تعلق داره و سهامی که از  

 شرکت سونا توفیق فام داری. 

 چینی به پیشانی اش انداخت: سونا می تونه باز هم جایگزین من تو ایران باشه.  

نوزم بزرگترین  تا کی می خوای با اسم من و سونا خودت و پنهون کنی؟ تو ه  -

 سهامداری و پشت پرده مدیرعامل. 

نگاهش را به پوشه ی روی میز دوخت: تا ده سال آینده که اون جزیره بتونه به  

 سود رسانی کامل برسه.

 هنوزم میگم شاید اون موقع برای برگشتن دیر شده باشه.  -

ض نمی شد  من یبار یه بازه ی زمانی این چنینی رو تجربه کردم. اگه پدرم مری   -

منم الزم نبود برگردم اون موقع ایران. االنم که باز خودش هست و برگشته  

سرکارش... من هر وقت آماده بودم برمی گردم و شرکت بازرگان و اونطور که  

حقمه میگیرم. نه به لطف بیماریش یا اینکه اجازه صادر میکنه... همونطور که  

 حقمه. همونطور که لیاقتمه.  

 به سمت کت آویزان روی دسته ی صندلی اش رفت: دارم میرم.  الکس برخاست و 
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چشم دوخت به رفتن الکس و با بسته شدن در خانه، برخاست. آهسته به سمت  

پنجره های قدی پنت هاوس بزرگش قدم برداشت. دستش را به سمت شیشه ها 

  برده و با هل دادنشان آن ها را از هم جدا کرده و پا به ایوان بزرگ مانند آن

گذاشت. روی سرامیک های اصل که قدم برمی داشت به دیواره ی شیشه ای آن  

نزدیک شد و چشم دوخت به شهر زیر پایش. در این شهر یکی از بهترین ها بود.  

در این دنیای امروز یکی از بهترین ها بود و با ساخته شدن جزیره یکی از  

 بهترین تر ها می شد.

ای قرار داده و کمی خم شد. نفس عمیقی   دست هایش را لبه ی نرده های شیشه

کشید. گوشه ی لبش را باال کشید. آفتاب به آنچه می خواست رسیده بود. او را  

نداشت اما همان نام بازرگانی را که به دنبالش بود داشت. مطمئنا بخاطر جهانگیر  

 و نام بازرگان هم که شده بود به طالق فکر نمی کرد.  

ی در شناسنامه اش موج می زد. چه اهمیتی داشت  چه اهمیتی داشت وقتی نام

وقتی نام کامیل اوبران فقط یک تصویر برای پنهان شده بود. هیچ چیز اهمیتی  

 نداشت وقتی می توانست این آرامش و موفقیت را داشته باشد.  

اهمیتی نداشت آفتاب پرتویی هنوز هم همسرش به حساب می آمد وقتی قرار نبود  

 ش ایجاد کند.  دخالتی در زندگی ا

چشم چرخاند. نورهای رنگی که شهر را شکل داده بودند را یک به یک بررسی  

کرد. به زیبایی اشان خیره شد. چه اهمیتی داشت وقتی راهش کامال از آنچه  

روزی فکر می کرد جدا شده بود. مهم این بود آرام بود. در این لحظه می توانست  

فکر کردن به کسی و چیزی درگیر    با آسودگی نفس بکشد. می توانست بدون

موفقیت هایش باشد. می توانست تک تک افکار توی ذهنش را بدون جواب پس  

دادن به کسی به واقعیت تبدیل کند. جهانگیر نبود تا قوانین را تعیین کند. زهرا  

نبود تا بخواهد برای کارهایش دلخور شود و مهم تر از همه دشمنی مانند آفتاب  

 د واکنش هایش را به سختی بسنجد و با آن ها روبرو شود.  نداشت تا بخواه
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در این لحظه دشمنانش تنها می توانستند، دنیای ساده و بدون مشکل کامیل  

 اوبران را ببینند و بس!

*** 

کنار مهندسان شرکت، پای نقشه ها ایستاده بود و تک تکشان را بررسی می کرد  

مت میز که قدم برمی داشت گفت: که زنگ تلفن روی میز به صدا در آمد. به س

اونجا میشه کل اون خونه های قدیمی رو بازسازی کرد. به جای اینکه یه هزینه  

ی دوباره بتراشیم و بخوایم از اول بسازیمشون می تونیم همشون و بازسازی  

کنیم و به عنوان یه نمای سنتی از شهر بفروشیمش. همین می تونه خودش یه  

 اونا باشه.  تبلیغ عالی برای فروش 

 گوشی را برداشت و یکی از مهندسان از ایده اش استقبال کرد. 

صدای فوق العاده ی السا در گوشی پیچید: آقای اوبران خانمی به نام َمهید  

درخواست مالقات با شما رو دارن. من بهشون عرض کردم که متاسفانه برای  

ن که شما مالقات دیدار با شما باید وقت قبلی بگیرن ولی ایشون اصرار دار

 باهاشون و قبول می کنین. 

 حواسش کامال از کالم مهندسان حاضر در اتاقش پرت شد و پرسید: کی؟

 نیگار... مهید.   -

ناباورانه به گوشی توی دستش خیره شد. مطمئنا اشتباه نشنیده بود. نگار مهد؟! 

مکث کرد.  اینجا؟ به دیدنش آمده بود؟ قدمی به سمت در اتاقش برداشت و ناگهان 

نگار و کالم سنگین چند روز پیشش! قدم جلو رفته را برگشت و توی گوشی  

گفت: فعال سرم شلوغه اگه کار واجب داره می تونه منتظر باشه تا کارم تموم  

 بشه.

 گوشی را گذاشت و در دل امیدوار بود نگار منتظرش بماند. نگار! 
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اینکه تا اینجا آمده بود، خوشحالش می کرد. می توانست غرور از بین رفته ی  

 چند روز پیشش را ترمیم کند.  

کنار مهندسان ایستاد. به ظاهر گوش سپرده بود به کالمشان اما ذهنش درگیر این  

ار را ببیند؟ نگاری که رهایش کرده بود. نگاری که می  بود که چرا باید بخواهد نگ

توانست باز هم زندگی آرامش را به جنجال بکشاند. بهتر بود که می رفت. منتظر  

موندن می توانست خسته اش کند و راهی شود. اهمیتی نداشت نگار چه دلیلی  

 برای اینجا بودنش داشت. 

عت کش داد. به محض راهی  با این افکار جلسه اش را مهندسان را چندین سا

کردنشان السا را به اتاقش دعوت کرده و با برنامه های جدید درگیر شد.  

حسابداران شرکت و بعد هم لیست کارکنان و حقوق آن ها را به میان کشید و  

جلسه اش با آن ها را هم تا تاریک شدن هوا پیش برد و تن خسته اش را که  

کرد، به این فکر کرد در طول روز فرصتی  باالخره روی صندلی چرخانش رها می 

 برای رسیدن به غذایش پیدا نکرده است. 

کتش را از آویز گوشه ی اتاق بلند کرده و گوشی و سوئیچ را برداشت. به سمت  

در اتاق که می رفت، لحظه ای مکث کرده و به عقب برگشت... برگه های روی  

 ز بعد بدهد.  میز را هم برداشت تا ترتیبشان را برای جلسه ی رو

با دیدن جای خالی السا پشت میز بزرگش، مکث کرد. او را ساعتی قبل همراه با  

حسابداران راهی کرده بود. به طرف آسانسور می رفت که کسی از روی مبلمان 

 انتظار گرد مانند بلند شد. 

چشم دوخت به مو طالیی چشم آبی مقابلش... کامال فراموش کرده بود که او آنجا  

 دارد.  حضور 

 نگار قدمی جلو آمد: سالم.
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مچ دستش را باال آورده و به عقربه های ساعت سوئیسی اش خیره شد. نگار  

هنوز هم منتظرش مانده بود. لبخند تلخی روی لبهایش نشست. نگار همیشه  

 همین بود. همیشه منتظرش می ماند بی اهمیت به عقربه های ساعت. 

موشی بسپارد. به آرامی پرسید: برای چی  نفس عمیقی کشید تا گذشته را به فرا

 اومدی؟ 

 نگار کیف دستی اش را در دستانش جا به جا کرد: می تونیم حرف بزنیم؟ 

مردد بود. اما بعد از این حجم از انتظاری که کشیده بود، نمی توانست جواب رد  

 دهد. صادقانه گفت: فکر نمی کنم حرفی برای گفتن بهم داشته باشیم.

آرامی از شانه اش کنار زد و بلوز رهای سفیدش را به نمایش  موهایش را به 

گذاشت. نگاهش را پایین تر برد. دامن خردلی خوش دوخت در ترکیب استایل  

مینیمال نگار چیزی کم نگذاشته بود. نگار هنوز هم همان نگار بود که سادگی ها  

 را می پسندید.  

 هم و میکشم میرم. یه سری سوال مثال... اگه جوابشون و بدی منم را  -

 به عمد با تاکید پرسید: سوال؟ از من!؟ 

 نشان داد که با اکراه می پذیرد: خیلی وقت ندارم فقط. 

دروغ بود. تا آخر شب را قرار بود به تنهایی در پنت هاوس دوست داشتنی اش  

بگذراند. شاید چرخی هم در شهر می زد و شاید هم می توانست سری به کاترین  

 زند تا شاید خستگی روز از تنش دور شود.  دوست داشتنی ب

نگار قدمی به سمت خروجی برداشت. به دنبال نگار راه افتاد و مقابل آسانسور  

 ایستاد: چه سوالی؟ 

 چشم دوخته بود به شماره های قرمز رنگ که سردر آسانسور تغییر می کرد. 

 با مامانم حرف زدم.  -
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وتاهی به نگار انداخت تا جمله ی  خب این ارتباطی به او نداشت. منتظر نگاه ک

 کوتاهش را ادامه دهد.

خیلی وقت بود دنبال راه ارتباطی برای صحبت با سهامدار بزرگ شرکت مهد     -

 بودن. 

 پوزخندی روی لب نشاند: پس گفتی که من و دیدی. 

 درهای آسانسور به رویشان باز شد. نگار قبل از او پا به آسانسور گذاشت: نه. 

 ایستاد: و چرا؟ مگه دنبال من نمی گشتن؟کنار نگار  

 چی باعث شد که از همه چیز بگذری؟    -

 ابروهایش را باال کشیده و کامال به سمت نگار چرخید: اومدی این و بپرسی؟ 

نگار سرش را پایین انداخت: پنج سال گذشته فقط با مامانم حرف زدم. هر بار  

نم خوبه. ولی چند روز پیش نمی  فقط به اندازه ی چند کلمه که بدونه خوبم و بدو

دونم چرا کنجکاو شدم بدونم چه اتفاقی برای شرکت مهد افتاد. چرا باید تویی که  

ایران باشی االن اینجایی! باورش سخت بود که بفهمم تو هم پنج سال پیش ایران  

 و ترک کردی. درست یک ماه بعد از ازدواجت. چرا؟! 

گذاشته و گفت: فکر نمی کنم به تو ارتباطی داشته  پایش را از آسانسور بیرون 

 باشه. شب خوش! 

به سمت خروجی قدم برمی داشت که نگار از پشت سرش، بلند پرسید: بخاطر  

 من؟

سرجایش ایستاد. وسط البی بزرگ شرکتش. سرش را باال کشید... به بازی نورها  

 در البی شرکت خیره شد و لبخندی زد: بخاطر خودم. 

 واستم زندگیت اینطوری بشه. من نمی خ  -

 اینبار چرخید و رو به نگار گفت: زندگی من فوق العاده ست... میبینی که.  
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 اشاره ای به البی زد: همه ی اینا متعلق به منه... من...! 

نگار میان کالمش پرید: می دونم. همه چیز و در موردت می دونم هر چیزی که  

فوق العاده ات. شرکت پرفکتت! و   میشه در موردت فهمید. در مورد خونه های

 زندگی تنه... 

 این بار او پیش دستی کرده و جمله ی نگار را قطع کرد: من خوشبختم نگار. 

پس اون رویایی که همیشه ازش حرف میزدی کجاست؟ اون دختر بچه ای که    -

 همیشه میخواستی کجاست؟

 رویاها عوض میشن نگار... این هدفان که همیشه تو الویتن.   -

 نگار همانطور خیره نگاهش کرد.  

چشم هایش را بست: نمی دونم چرا برات مهمه که بخاطرش اومدی اینجا... ولی  

باید بدونی چیزی نیست که بخواد تو زندگی تو تغییری ایجاد کنه. امیدوارم موفق  

 باشی.

اونا رویا نبودن. وقتی در موردشون حرف میزدی معنای رویا نمی دادن. اونا     -

هدفی بودن که تو بخاطرشون حاضر بودی از همه چیز بگذری. تو بخاطر  مثل 

 داشتن اون رویا از من گذشتی. پا گذاشتی روی من و با اون ازدواج کردی.  

اشتباه می کنی. من برای اینجا بودنم با آفتاب ازدواج کردم نه بخاطر رسیدن به     -

 ی تونستن برن.  اون هدفا. اونا هیچوقت از یه رویا فراتر نرفتن و نم

 تو من و بخاطرشون رد کردی.   -

من تو رو برای رسیدن به موفقیت هام کنار گذاشتم. تو رو کنار گذاشتم تا بتونم    -

از خودم در مقابل نقشه هایی که برام کشیده بودی محافظت کنم. فکر کنم  

 فراموش کردی می خواستی با من چیکار کنی. 
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نقشه ای توی سرم نداشتم. فقط می خواستم   من هیچوقت به جز دوست داشتنت  -

 دوسم داشته باشی. 

لبخند زد و سری به عالمت مثبت تکان داد. این بحث راه افتاده را دوست نداشت.  

این را به خوبی می دانست. در این لحظه دوست داشت از نگار دور شود. مهم  

ن لحظه چه  نبود در گذشته چه چیزهایی را دوست داشت، مهم این بود که در ای

 چیزی را دوست داشت.

پشت به نگار راه افتاد... سوئیچ را در دست فشرده و نفس عمیقی کشید. پشت  

فرمان نشست و نفس عمیقی کشید. نگار آمده بود زندگی خوشش را بهم بریزد.  

نگار پیدایش شده بود تا خوشی هایش را آتش بزند. چشم هایش را بست و سرش  

 زد.  را به پشتی صندلی تکیه 

ماشین را به حرکت در آورد. از پارکینگ که بیرون زد و فرمان را به سمت 

خیابان چرخاند، نگاهش روی نگاری ثابت ماند که با شانه های افتاده قدم برمی  

داشت. پایش را روی گاز فشرد تا از نگار دور شود، نگاهش را هم به سمت آینه  

ش را خیلی ناگهانی روی ترمز گذاشته  داد و به سر پایین او از آینه خیره شد. پای 

و دنده عقب گرفت. کنار پای نگار که توقف می کرد، غرید: سوار شو می  

 رسونمت.

چند ثانیه به همان حال ایستاد. نگار خیره خیره نگاهش می کرد. آماده که می شد 

تا از نگار بگذرد و بی توجه به پیشنهادی که مطرح کرده بود، مسیرش را طی  

 در باز شد و نگار درست کنارش جا گرفت.  کند که 

 پا روی گاز گذاشت و ماشین از جا کنده شد.  

نگار خیره به خیابان زمزمه کرد: دو سال تموم فکر می کردم چقدر بد باختم. فکر  

می کردم تو به رویاهات رسیدی. تو همون بچه ای رو داری که همیشه 

الش بودی. این من بودم که با  میخواستی. همون ازدواج و زندگی که همیشه دنب
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یه خانواده ی شکست خورده روبرو بودم. من بودم که هم عشقم و باخته بودم هم 

 خانواده و رویاهام و. 

 سری چرخاند: دو سال زمان برد تا تونستم با فکر خوشبخت بودن تو کنار بیام. 

 برای خودت سختش کردی.    -

 چرا باید اینطوری می شد؟    -

 بودم میرم.  بهت گفته   -

نگار تلخ گفت: آره گفته بودی میری و خبر ازدواجت توی شهر جنجال به راه  

 انداخته بود. 

 تو باورم نداشتی.   -

باید کسی رو باور می کردم که همیشه از رویاهایی می گفت که من هیچ جایی    -

توش نداشتم! باید به حرفای کسی اعتماد می کردم که وقتی با من عشق بازی می  

 کرد و تو تختخواب من بود، به کس دیگه ای پیشنهاد ازدواج می داد.  

 این بار تمام تنش را چرخاند: تو بودی باور می کردی؟!  

 من هیچوقت بهت دروغ نگفته بودم.    -

 کنایه میزنی؟   -

چشم از خیابان گرفته و از گوشه ی چشم نگار را تماشا کرد: باید بابت اون دو  

 سالی که فکر می کردی من به رویاهام رسیدم جریمه بدم؟ 

 نگار رو گرفت و ساکت به روبرو زل زد.  

شهر، در مقابل در کوچک سیاه  آدرسی را که گفته بود دنبال کرده و در آن سوی 

 رنگی توقف کرد: همین جا! 

 دست نگار به سمت دستگیره رفت: ممنون.
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چشم دوخت به در رنگ و رو رفته ی سیاه رنگ. نگار که پیاده می شد، گفت:  

 متاسفم.

 نگار چرخید: بابت؟ 

دستانش را روی فرمان محکم کرد: عمری که فکر می کنی به پای من تلف  

 کردی.  

 این بار بی جواب پیاده شد. 

 نگار...!   -

سر چرخاند و به مرد جوانی که نزدیکش می شد نگاهی انداخت. بدون مکث  

ماشین را به حرکت در آورد و از آینه ی بغل ماشین دید که نگار در آغوش مرد  

 جوان فرو رفت. نفس حبس شده در سینه اش را به سختی رها کرد. نگار...! 

ور فرمان محکم تر پیچاند. عقلش نهیب کاترین را می زد و  دست هایش را به د

چیزی درونش خانه اش را می خواست. خانه ی دوست داشتنی اش را که می  

توانست در آن آرام بگیرد. احساسش بر عقلش پیروز شد و راهش را به سمت  

پنت هاوس مجلل و باشکوهش کج کرد. خانه ای که در بدو ورود بازی نورهای  

فش می توانست نگاه هر بیننده ای را اسیر کند. بازی آینه های کار شده  کف و سق

توی دیوار رنگ نور را بیشتر از قبل به رخ می کشید. جدیدترین متدهای روز  

دنیا هم می توانستند به خوبی از حضورشان در این پنت هاوس پرده برداری  

ای جا گرفتن  کنند. خاص ترین طراحی های دنیا هم هر کدام گوشه ای را بر 

 انتخاب کرده بودند. کتش را از تن کند. همه چیز فوق العاده بود.  

 آنچه نگار یادآوری کرده بود فقط یک رویا بود.  

 رویایی که مدت ها پیش به فراموشی سپرده شده بود. 

دستش را به سمت سیستم پخش برد. شاید کمی آفتاب می توانست قسمتی از این  

 پنت هاوس باشد. 
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خید. به سمت آشپزخانه... آفتاب صبحانه اش را دانه دانه روی پیشخوان  کمی چر

میچید. لیوان آب را به سمتش نمی گرفت تنها روی پیشخوان به سمتش هل می  

داد. آفتاب نوشیدنی ها را ترجیح می داد... شاید در این لحظه می توانست با  

 لیوانی نوشیدنی روی پیشخوان منتظرش باشد. 

برداشت. آهنگ های در حال پخش را رد کرده و توی گوشی آهنگ  قدمی به عقب 

مورد نظرش را سرچ زد. چند دقیقه و بعد صدای آشنای مردی در فضای پنت  

 هاوس پیچید: ای تو بهانه واسه موندن. 

روی مبل راحتی نشسته و پاهایش را باال آورد. چشم هایش را بست و خواننده  

و خود لحظه ی بودن... تو طلوع صبح خورشید  ادامه داد: ای نهایت رسیدن. ای ت

 و دمیدن.  

سری چرخاند و زل زد به دستگاه پخش: ای همه خوبی همه پاکی تو کالم آخر  

 من...! 

با خشم کنترل توی دستش را فشرد و صدای خواننده قطع شد. از جا برخاست و  

نست  به سمت حمام که راه می افتاد، نگار را لعنت کرد که با حضورش می توا

 زندگی فوق العاده اش را آتش بزند.  

*** 

عینک آفتابی اش را به چشم هایش نزدیک تر کرد و زیر آفتاب زل زد به خانه  

 های پیش رویش.  

مهندس کنار دستش گفت: پنجره ها رو کامل عوض می کنیم و به جای این پنجره  

 های کوچیک، پنجره های بزرگ و پرنورتر قرار میدیم.  

و زل زد به نقشه ی مقابلش... به نظر خوب می رسید اما عجیب  سری کج کرده 

بود که عالقه ای نداشت تغییرات زیادی را در خانه ها ایجاد کند. متفکر قدمی به  
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عقب رفت: اگه پنجره ها رو خیلی عوض نکنیم چی؟ تا این ترکیب کوچیکیشون  

 حفظ بشه؟ نمیشه با نور داخل خونه جبرانش کرد؟ 

جلوتر پشت دوربین تئودولیت ایستاده بود، به عقب چرخید: عوض  مهندسی که 

کردن پنجره ها ایده ی بهتریه. اونقدر تغییر ایجاد نمیشه از هر طرف تقریبا ده 

 سانت بزرگتر میشه تا برخورد نورم مستقیم تر باشه. 

دست هایش را به کمر زده و صاف ایستاد. این پروژه و بازسازی خانه هایی که  

نابودی هستند، سخت و اعصاب خورد کن به نظر می رسد. ترجیح می  در مرض 

دهد برگردد به شرکت و با اعداد و ارقام مشغول شود تا بخواهد با مهندسان سر  

و کله بزند. گوشی توی جیبش لرزید. کالفه از شرایطی که مطمئنا از آن راضی  

آن به گوش  نبود، دست در جیب برد و گوشی را بدون توجه به شماره ی روی 

 چسباند: بله؟ 

 صدای آهسته ای در گوشی برخالف او به زبان فارسی گفت: کمیل...! 

گوش هایش تیز شد و دستی که به کمر زده بود، به تندی رها شد. این شماره  

تلفن متعلق به تک تک کسانی بود که می شناخت... کهه از گذشته ی سنگینش  

 ذشته اش را در این گوشی صدا بزند. جدا بودند. که هرگز قرار نبود کسی نام گ

 الو؟    -

چشم هایش را بست. صدای آشنای زن بیشتر از آنچه فکر می کرد آشنا بود.  

صدای این زن را هرگز نمی توانست فراموش کند. این صدا از لحظه ی تولدش تا  

 آخرین نفس در گوشش حک شده بود.  

ودند تا افکار او را به  نگاهش را به مهندسانش کشید. مهندسانی که جمع شده ب

 واقعیت بدل کنند. 

 قدمی به عقب برداشت: بله؟ 
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هنوز هم می خواست همه چیز خواب باشد. می خواست در این لحظه در خواب  

باشد و مطمئن شود که آن سوی خط هیچکس نیست که پاسخی به این بله گفتنش  

 بدهد.

 کمیل...   -

نبود. نه در زیر آفتابی که سرش  چشم هایش را بست. اشتباه نمی شنید. خواب هم 

 را داغ داغ کرده بود. به تنها کلمه ای که به ذهنش خطور کرد چنگ زد: سالم. 

 خوبی؟    -

زبانش را روی لب هایش کشید. هر لحظه که می گذشت، نفس کشیدن سخت تر  

می شد. فقط می خواست هر چه سریعتر این بحث را خاتمه دهد. هر چه سریعتر  

ن وضعیت موجود. ترجیح می دهد با بی عتنایی به زهرا تماس  خالص شود از ای

را قطع کند اما به اجبار گوشی را سرجایش نگه می دارد و سعی می کند بحث  

 شروع شده را هرچه سریعتر خاتمه دهد: چیزی شده؟

 صدایش لرزید: بعد از پنج سال منتظری چیزی بشه. 

پرسیده بود چیزی شده است؟!  سرش را به طرفین تکان داد. دقیقا به همین خاطر 

 چون بعد از پنج سال این تماس برقرار شده بود. 

زهرا با بغض توی صدایش ادامه داد: بیا کمیل... بیا تا جهانگیر قبل از مرگش  

 ببینتت. 

پایی که بلند کرده بود تا با خشم روی زمین بکوبد، در هوا ماند. مطمئن نبود  

 آنچه شنیده است درست باشد. 

 انه پرسید: چی؟ ناباور

 حال پدرت خرابه.     -

 میان گریه ای که به صدایش اضافه شده بود، ناله وار گفت: بیا... لطفا بیا!
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هق هق زهرا باال رفت. بدون آنکه بفهمد چرا اما گوشی را از گوشش دور کرده  

 و تماس را بدون مکث قطع کرد. بعد از پنج سال...  

گاهش را به یکی از مهندسان شرکتش کسی از پشت سر صدایش زد. چرخید و ن 

دوخت که گویا چیزی می گفت. نمی فهمید. هیچ درکی از آنچه مرد روبرویش به  

زبان می آورد نداشت. می توانست حرکات دهانش را ببیند. حرکت دست هایش را  

 هم... اما گوش هایش نمی شنید.  

 مرگ بود.  مغزش پر بود از یک جمله که زهرا گفته بود. جهانگیر در حال  

السا نزدیکش شد. چشم دوخت به صورت السا تا بتواند درکی داشته باشد از آنچه  

 می گوید. 

نفس عمیقی کشید. شاید اشتباه بود. یک اشتباه بزرگ... مطمئنا همینطور بود.  

جهانگیر قرار نبود به این سادگی بمیرد. قرار نبود به همین سادگی همه چیز را  

سالهای زیادی را با قدرت زندگی کرده بود به این سادگی  رها کند. جهانگیری که 

پا پس نمی کشید. حتما اشتباه شنیده بود... شب که به خانه می رسید لیست تماس  

هایش را بررسی می کرد. شب... شب اطمینان می یافت که همه چیز فقط یک  

م  شوخی است. شب شماره را بررسی می کرد. نه حاال... تا شب می توانست آرا

بگیرد. با این فکر گوشی را توی جیبش فرستاد. حتی بدون تالش کوتاهی... با  

اینکه تنها به اندازه یک ثانیه با گوشی اش فاصله داشت اما آن را حواله ی  

جیبش کرد و قولش را به خود تا شب داد. شب که به خانه می رسید. با این فکر  

فتاده بود. دیگر طالب اعداد و  به سراغ کار رفت. این بار گویا ذهنش به کار ا

ارقام نبود. ترجیح می داد همین جا، همین گونه با مهندسان شرکت بر سر پنجره  

و دیوار و رنگ و کاغذدیواری سر و کله بزند. مهم نبود که عقربه های ساعت 

می چرخیدند و هوا رو به سیاهی می رفت. مهم نبود که خمیازه های اعضا  

بود تا می توانست می خواست ساعت خانه رفتن را به   شروع شده بود، مهم این 

تعویق بیاندازد. می خواست دیرتر به سراغ گوشی تلفن برود. گوشی بارها و  

بارها هشدار پایان باتری داد. بی توجه به آن سرش را گرم شام خوردن کرد. با  
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وجود عدم عالقه ی اعضای تیمش آن ها را به نوشیدنی دعوت کرد و کارتش را  

برای پرداخت کل صورت حساب بیرون کشید. نوشیدنی هایی را سفارش داد که  

بهترین بودند. بهترین ها را تا آن ها را وادار به ماندن کند. اما عقربه های  

ساعت گویا دل سنگ تر از آن بودند که بخواهند با او راه بیایند. باالخره مجبور  

ه هایی که سعی می کرد تلف کند  شد دل بکند. از تک تک اعضای گروه... از ثانی

و تن نیمه مستش را بسپارد به صندلی چرمی ماشین و چشم بدوزد به سیاهی و  

 سکوت خیابان ها!

در آن لحظه بود که جمله باز هم جای خود را در میان افکارش باز کرد. جهانگیر 

 به همین سادگی می توانست از این دنیا دل بکند؟ 

جهانگیر... زهرا خواسته بود برود. گفته بود بیا...  گوشه ی لبش را باال کشید. 

چرا؟! مگر خود جهانگیر نخواسته بود از او دور شود؟ پس چرا باید می رفت؟  

پس چرا باید به سراغ جهانگیر می رفت؟ خواهرانش را داشت. برادرش را داشت  

 در برابر آن ها چه نیازی به او بود؟  

ی گشت و چه می گفت؟ که آمده است بگوید  به چه معنایی باید باز می گشت؟ برم

کیست؟ پسر جهانگیر؟! پسری که هرگز نقش پسر نداشته است؟ که هیچوقت به  

 عنوان پسرش نبوده است؟ 

مگر جهانگیر نقش پدر را برایش ایفا کرده بود؟ هر لحظه ای را که به یاد داشت  

جهانگیر در خانه نبود. جهانگیر هرگز برایش پدری نکرده بود. تا به یاد داشت  

جهانگیر شما بود و حتی نباید او را مفرد خطاب می کرد تا مبادا بی احترامی  

تر از تمام کسانی که در زندگی اش  شود. تا به یاد داشت جهانگیر دور بود. دور

می شناخت. حتی به خاطر نمی آورد یکبار با جهانگیر تنها سر میز غذا نشسته  

باشد. رحمانی رفاقت کرده بود. رفاقتی را که جهانگیر نمی کرد. جهانگیر فقط می  

توانست در مورد کار صحبت کند. جهانگیر که فرا می خواندش مطمئنا بحث کار  

در تمام سالهای زندگی اش یکبار هم از جهانگیر به عنوان پدر   مطرح می شد. 
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محبتی ندیده بود. در عوض جهانگیر تا می توانست برایش همکار بود. همکاری  

 می کرد و در مورد کار صحبت می کرد.  

 حال چرا باید می رفت به دیدار چنین پدری؟ 

 شید، مکثی کرد.  از ماشین پیاده شد. تن نیمه مستش را که به سمت برج می ک

جهانگیر هرگز پدری نکرده بود. همیشه رهایش کرده بود تا بزرگ شود. به نظر  

 جهانگیر همین که مخارجش را پرداخت می کرد یعنی پدری!  

حال باید به عنوان پسر همین پدر مخارج کفن و دفنش را پرداخت می کرد تا پسر  

 سر جهانگیر است؟ بودنش را نشان دهد؟ همین کافی بود تا نشان دهد پ

در را به روی خود گشوده و در تاریکی خانه اش قدم برداشت. با هر قدمی که  

برمی داشت چراغ های کف خانه روشن می شدند... اما خبری از روشنایی قلبش  

نبود. حس می کرد نمی تواند برگردد. نمی تواند بخاطر صدای بغض آلود زهرا  

یتی قرار داشت. جهانگیر هرگز به او  برگردد. مهم نبود جهانگیر در چه وضع

 نیاموخته بود باید در چنین شرایطی چه کند.  

در این لحظه اگر خبر نابودی ارغوان را می دادند به راحتی برمی گشت. ارغوان  

را می توانست از قعر نابودی بیرون بکشد. شاید چون جهانگیر یادش داده بود.  

را درک کرده بود، معنای ارغوان را هم   از همان روزهایی که معنای باید و نباید

 فهمیده بود. شیوه ی کار با ارغوان را هم آموخته بود اما...  

 فرزندی؟!

تنش را روی کاناپه رها کرد و چشم بست. گرمای کت توی تنش آزار دهنده بود  

 اما تالشی برای بیرون کشیدن آن نکرد. 

ماه پیشش...! همان  کاش برمی گشت به یک ماه پیش... به زندگی نرمال یک

روزی که پا گذاشته بود به آن شرکت تبلیغاتی لعنتی برگ زندگی اش تغییر کرده 
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بود. نگار لعنتی گذشته اش را بیدار کرده بود. گذشته ای را که باید در فراموشی  

 می گذشت را زنده کرده بود.  

 از این روزها به شدت متنفر بود.  

 ذهنش یادآوری می کرد متنفر بود.   از تک تک روزهایی که گذشته را در

 هیچ عالقه ای به این نداشت که امروز را با دیروز پیوند بزند. 

*** 

سر و صدای زیادی در سالن پیچید و سپس با فریاد یکباره ی صدای زنانه ای  

سکوت حکم فرما شد. نگاهش را از صفحه مانیتور لحظه ای گرفت. معموال  

برج برقرار بود. با وجود حضور شرکت های  سکوت سنگینی در فضای ساختمان 

کوچکتر در پنج طبقه ی پایینی شرکت باز هم سعی می کردند همه رعایت حال  

 صاحب خانه را بکنند و همانند خود شرکت فوق العاده اش، سکوت رعایت شود.  

 لب ورچیده و سر به زیر دوباره مشغول شد.

شد. سرش را باال برد. تنها کسی   دقایقی گذشت تا در اتاقش بدون اطالع قبلی باز

که می توانست از این در به این شکل وارد شود الکس بود و بس. سرش را قبل  

از ورود الکس دوباره به صفحه ی مانیتور دوخته و زمزمه کرد: هزار بار گفتم  

 وقتی داری میای در بزن. 

ت و به در  پاسخی که نشنید و در نیمه باز اتاق کامل تر که باز نشد، سر برداش

 اتاقش چشم دوخت...!  

 چینی به پیشانی اش افتاد و زمزمه کرد: الکس؟

 پاسخی نیامد. با تردید سرکی کشید: السا!؟ 

مطمئنا السا در طی سه سال گذشته این کار را نکرده بود اما می توانست اتفاقی  

افتاده باشد. سرش را چرخاند... دستش را به سمت دزدگیر زیر میزش برد. به  
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حض فشردن آن دکمه، پیامی به سیستم اداره ی پلیس ارسال می شد که وضعیت  م

قرمز است. مردد دستش را عقب کشید. فقط در اتاقش باز شده بود. شاید قفل در  

 خراب شده بود.  

با این فکر برخاست. چند قدم به سمت در اتاق برداشته و خم شد. بدی در اتاقش  

 شد و هیچ دیدی به آن نداشت.  این بود که به سمت دیوار باز می 

 یک قدم دیگر به در نزدیک شده و صدا زد: الکس؟  

 جوابی نیامد. با اطمینان یکبار دیگر صدا زد: السا؟ 

قدم های رفته را برگشت. نگاهش را در اتاق چرخاند به دنبال وسیله ای که بتواند  

مید و با  در صورت نیاز از خود محافظت کند. نگاهی به اطراف انداخت و ناا

 حرص غرید: لعنتی. 

با دیدن چتر توی سبد کنار آویز گوشه ی اتاق، راه افتاد. چیز به درد بخوری نبود  

اما می توانست با وجود اندازه ی بلند و همینطور نوک تیزش مناسب باشد. اندکی  

 شاید... حتی برای محافظت کوتاه.  

د. بعد از آن اگر شرایط  باز هم به در اتاق نزدیک شد. فکر کرد باید سرکی بکش

بیرون اتاق مناسب نبود در را قفل کرده و دکمه ی قرمز رنگ زیر میز را می  

 فشارد و پناه میگیرد. اگر حمله می کردند در این صورت... 

پشت به در اتاقش را زیر نظر گرفت. باید نقطه ای را برای پنهان شدن پیدا می  

آب دهانش را فرو داده و خیره به  کرد که امنیتش بیشتر از همه جا می بود. 

پنجره ی اتاق مکث کرد. باید خود را از پنجره ی پشتی ساختمان بیرون می کشید  

 و در میان سکوی کوچک جلوی آن پناه می گرفت.  

با اطمینان از فکر کردن به تمام موارد مورد نیاز قدم برداشت. پشت در پناه  

گرفته و دست روی دستگیره گذاشت و سعی کرد از لبه ی در نگاهی به بیرون از  

 اتاق بیاندازد.  
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سکوت مطلق سالن مرددش کرد. لبش را به دندان کشیده و قدم برداشت. با  

و دیوار خالی که با تابلوی بزرگی از  حرکتی ناگهانی خود را به آن سوی در  

 تصاویر کارها پر شده بود، پرت کرد. این بار می توانست میز خالی السا را ببیند.  

نفس عمیقی کشید تا السا را صدا بزند که مکث کرد. شاید بهتر بود ساکت بماند و  

  خود را نمایان نکند. با این فکر سری چرخاند و جلوتر رفت. این بار از کنار

دیوار خود را به در نزدیک کرده و سرش را خم کرد. هیچ چیز نمی توانست ببیند  

به جز صدای قدم هایی... چتر را جلوتر از خود به حالت افقی گرفته و با نفس  

عمیقی از اتاق بیرون زد. دو طرف در را بررسی کرده و حتی با قدم هایی آهسته  

 به سمت میز السا راه افتاد.  

با خالی بودن میز پشت آن پناه گرفت. دستش را برای برداشتن  سرکی کشید و 

گوشی بلند کرد. که با دیدن جای خالی گوشی متفکر ایستاد. چشم چرخاند به  

سمت کلید تعبیه شده زیر میز السا و نفس عمیقی کشید. دستش را روی آن قرار  

 داده و غرید: کی اونجاست؟

ال آمده و نگاهی به اطراف انداخت.  هیچ صدایی به گوش نرسید. از پشت میز با

 هیچکس نبود. گویا شرکت در سکوت سنگینی فرو رفته بود.  

آب دهانش را فرو داد. ترسیده بود و می توانست این ترس را آرام آرام حس کند.  

روی زمین نشسته و به حالت نشسته راه افتاد. از کنار میز السا سرکی کشید و به  

یی بخش مدیریت را جدا کرده بود، رفت. درست قبل  سمت بریدگی که قسمت پذیرا

از رسیدنش به همان قسمت، از حرکت ایستاد و سعی کرد هرگونه صدایی را  

درک کند. سرش را به دیوار چسباند و با اطمینان از نبودن کسی، برخاست و  

 تکیه به دیوار سعی کرد بچرخد... 

رکت همانا و فریاد بلندشان  چرخیدنش همانا و روبرویی با حجم زیادی از افراد ش

 همانا.

 تولدت مبارک!   -
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السا بود که با کیک توی دستش مقابلش قرار گرفت... کیک بزرگ گردی که شمع 

 های روی آن می درخشیدند.

ناباورانه به کیک توی دست السا خیره شد. اولین بار بود برایش تولد می گرفتند.  

تولدش است. السا قدمی جلو آمده و   اولین بار بود کسی به خاطر داشت که امروز

 کیک را مقابلش گرفت: تولدت مبارک. 

به کیک خیره شد. ساده بود. سفید و گرد با گل های ریز زرد رویش... فقط تولدت 

مبارک داشت. به همین سادگی. نه چیز زیادی نه کمی. همینقدر ساده و همینقدر  

. تولد!؟ کیک تولد؟ به  نفس گیر. دستش را به دور چتر توی آن محکم تر کرد

خاطر آورد زهرا هم کیک تولدش را تهیه می کرد. البته همراه خودش. چند روز  

قبل اعالم می کرد که برای تهیه ی کیک تولد خواهند رفت. از خودش نظرخواهی  

می کرد و کیک های تولدش را دقیقا همانطور که خودش انتخاب می نمود تهیه  

سر گذاشتن ایران هم تولدش را در میان روزها گم  می کرد. بعد از روزهای پشت 

 کرد. خودش هم به یاد نمی آورد که تولدش چه زمانی ست.

با کشیده شدن چتر از توی دستش، سری چرخاند و به الکس خیره شد. الکس  

 چتر را گرفته و اشاره ای به کیک زد: فوت کن.

به لطف همین  نگاهش را به کیک دوخت. به شمع روشن رویش و سایه ای که 

شمع روی آن ایجاد شده بود. لبش را تر کرد. چطور می توانست این تصویر فوق 

العاده را خراب کند. حس عجیب و آزار دهنده ای که دقایقی پیش تجربه کرده بود  

 را کامال فراموش کرده بود.  

لبهایش را جمع کرد. چشم هایش را که می بست، بخاطر آورد جهانگیر هرگز در  

 ایش حضور نداشت! تولده

 چشم بست و شمع اولین تولد سوپرایزی اش را فوت کرد. 
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تبریکات رسیده از طرف کارمندانش، هیجانش را زیاد کرد. ساعاتی را در کنار آن  

ها به خوشی گذراند و همه که عزم برگشتن به سر کار کردند، همراه الکس به  

 افتضاح بود.    سمت اتاقش به راه افتاد و غرید: هر چند ممنونم اما

 الکس خندان سری خم کرد: ترسیدی؟ 

صادقانه اعتراف کرد: ترسیدم. اولش نه ولی بعدش فکر کردم الاقل باید یه کسی  

 این دور و برا باشه. مخصوصا وقتی تلفن روی میز السا رو نتونستم پیدا کنم. 

 الکس نیشخندی زد و نگاه چپ چپش را تحویل گرفت.  

پا به اتاق گذاشت و الکس در را به روی جمع دو نفره شان بست: پس بزار یه  

 چیزی بگم تا حالت خوب بشه. 

 پشت میز نشست و منتظر نگاهش کرد. 

 اولین مجوز برای جزیره رو گرفتم.    -

فوق العاده هست. این   چشم هایش برق زد و هیجان زده خود را جلو کشید: این 

یعنی می تونیم کار و شروع کنیم. یعنی می تونیم یه جزیره ی فوق العاده خلق  

 کنیم. می تونیم یه نوآوری روز ایجاد کنیم. می تونیم... 

الکس میان کالمش پرید: همش و میدونم و تبریک میگم. اونطور که می  

شه ولی چون فعال بچه ها  شناسمت این برات خیلی با ارزشتر از تولد می تونه با

 خبر ندارن تو شرکت منم چیزی نگفتم. 

کاری خوبی بود. فعال نمی تونیم پروژه رو جار بزنیم ممکنه رقیبامون با خبر    -

بشن و نتونیم پروژه رو تو دستمون نگه داریم. برای پروژه هم نیاز به سود فعلی  

از زیر بار پروژه های  پروژه هامون داریم. اگه بقیه با خبر بشن ممکنه بخوان 

 فعلی شونه خالی کنن.

باشه منم باهات موافقم و سعی می کنم تا جایی که می تونم جلوی پخش شدن   -

 هر خبری مربوط بهش و بگیرم. 
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لبخند تشکر آمیزی تقدیم الکس کرده و گوشی اش را چنگ زد. هنوز هم از ورود  

ز بعد هم جرات ورود  به لیست تماسهای تلفنش واهمه داشت. حتی آن شب و رو

به صفحه ی لیست تماسهایش را نیافته بود. عدم تماس دوباره از طرف زهرا یا  

هر کسی که می توانست به آن ها مربوط باشد هم این امید را در دلش زنده کرده 

 بود که همه چیز فقط یک شوخی یا افکار بیهوده بوده است.  

و لیست تماسهای دریافتی اش   منتظر بود لیست تماسهایش بیشتر و بیشتر شود

 در میان حجم تماسها گم شود.  

 می خوای در مورد پدرت تحقیق کنم؟   -

نگاهش را از صفحه ی گوشی گرفته و به الکس داد. به آرامی سری برای  

 مخالفت به طرفین تکان داد.  

 شاید واقعیت باشه اون وقت چی؟   -

 با تلخی گفت: فرقی نمی کنه. فکر نمی کنم جایگاهی اونجا داشته باشم. 

ممکنه ارغوان و از دست بدی به این فکر کردی؟ ممکنه اگه االن نجنبی    -

یریت ارغوان به کس دیگه ای سپرده بشه یا به این فکر کن شاید پدرت می  مد

 خواد خودش ارغوان و بهت برگردونه. 

 من نمی خوام ارغوان بهم هدیه بشه. می خوام خودم بدستش بیارم.    -

 ممکنه بعدا پشیمون بشی.   -

 با تلخی سری تکان داد: جایی برای پشیمونی نیست. 

 د و الاقل قبل از مرگش ببینش. برگرد ایران... برگر  -

 به چه دلیل؟   -

 الکس خیره نگاهش کرد.  
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برای چی باید برم؟ برم که چی بشه؟ من یبار این راه و رفتم. من یبار بخاطر    -

بیماریش برگشتم اونجا. بخاطر بیماریش سعی کردم وضعیت و دستم بگیرم. من  

اده اش و پنهون کنم.  بخاطر بیماریش سعی کردم خیلی از خرابکاری های خانو

من سعی کردم آبروی خانواده اش و بخرم و جلوشون و بگیرم ولی اون بخاطر  

 اونا من و بیرون انداخت. من برنمی گردم که یبار دیگه بیرون انداخته بشم.  

 َول...   -

من بخاطر اون از همه چیزم گذشتم. از خودم. از دختری که دوست داشتم   -

فتخارش باشم که مبادا با فکر اینکه من دارم به ارغوان  گذشتم تا بتونم باعث ا

آسیب میزنم اذیت بشه. من یه سال کمتر مدیر ارغوان بودم اما ارغوان به اندازه  

ی سه سال پیشرفت کرد. قراردادهایی رو که من امضا کردم تو تمام طول  

ر  مدیریتش امضا نکرده بود. اون وقت چی شد؟ بهم گفت حق برادر خائنش بیشت

 از منه.  

لحظه ای با تلخی مژگانش را بهم فشرد تا بتواند بغضی که به وجودش چنگ می  

انداخت را پنهان کند و ادامه داد: من برنمی گردم الکس تا یبار دیگه بخوان بهم  

بفهمونن جایگاهم کجاست. فقط وقتی برمی گردم که بدونم قراره جایگاهم اونجا  

 باشه.

همیشه برو. این بار برای یه سفر کوتاه برو. دفعه ی  منظورم این نیست برای   -

قبل مثل االن آینده ای نداشتی... دفعه ی قبل رفته بودی تا ارغوان و برای همیشه  

داشته باشی ولی این بار بخوای هم نمیشه. این بار باید برگردی چون اینجا ما  

نی حتی اگه  منتظرتیم. جزیره ات منتظرته. این بار نمی تونی برنگردی نمی تو

بخوای هم درگیر ارغوان بشی چون اینجا یه دنیای دیگه داری. االن دیگه نمی  

 تونی رهاشون کنی. 

 زل زد به چشم های الکس.  

 برو پسر... غرورت و بزار کنار و برو...! شاید بخواد معذرت خواهی کنه.   -
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*** 

ک و سفید  ماشینی که با هماهنگی های سونا به دنبالش آمده بود، بی ام و شی

رنگی بود که از تمیزی برق می زد. راننده اش هم با وجود تالش هایش کامال  

نشان می داد که در برابرش معذب است. آدرس را داده و چمدانش را به دست او  

سپرد. قرار بود سه روز ایران بودنش را در کنار این مرد سپری کند، پس سعی  

هتل برو به اون آدرس و بعدش چمدونم   کرد عادی با او رفتار کند و گفت: قبل از

 و ببر هتل و برگرد.  

 مرد به آرامی پرسید: شرکت هم تشریف می برید؟ 

 سری به طرفین تکان داد: نه! 

 مرد پرسید: چیز خاصی میخواین که فراهم کنم؟ 

چشم دوخت به مرد. نمی دانست باید به او چه بگوید تا بتواند این حس معذب 

. با بیخیالی از کنار افکارش گذشته و مرد را به حال  بودنش را از بین ببرد

خودش رها کرد. چشم دوخت به شهر... تفاوت شهر چشم گیر بود هر چند برایش  

جذابیتی نداشت. این شهر را دوست نداشت. بعد از گذشت پنج سال هیچ حس  

 دلتنگی نسبت به این شهر نداشت.  

 مرد پرسید: آهنگ بزارم؟ 

و ساعت را زیر نظر گرفت. به آرامی زمزمه کرد: مشکلی دستش را باال آورده 

 نیست.

 چند ثانیه و بعد صدای آهنگی در فضای کوچک آهنی ماشین پیچید.  

سرش را کمی کج کرد. کاش امروز روز برگشتش بود. حس می کرد سه روز  

چقدر آزاردهنده خواهد بود. عالقه داشت هر چه سریعتر از این وضعیت خالص  

ست هر چه سریعتر برگردد به سراغ جزیره و پروژه های دوست  شود. می خوا

داشتنی اش. می خواست خانه های سنتی و دکوراسیون مدرن آن ها را کامل زیر  
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نظر بگیرد. امروز قرار بود استارت پروژه ی خانه ها برای تعویض پنجره ها  

دیمی را  بخورد و او حتی نمی توانست شاهد آن ها باشد. سپرده بود پنجره های ق

در انباری جای دهند. تصمیم داشت آن ها را به شکل شی هنری به فروش  

 برساند.

 همین جا.   -

سر چرخاند و از افکارش بیرون آمد. درست در برابر همان کوچه ای قرار داشتند  

که خانه ی بزرگ بازرگان در آن قرار داشت. تایید کرد و مرد راننده ماشین را به  

هدایت کرد. چند ماشین مانع از قابل مشاهده بودن درب خانه شده داخل کوچه 

بودند. لبخند تلخی روی لبهایش نشاند. کوچه ی بزرگ و دلگشا عجیب شلوغ  

 شده بود. به آرامی گفت: جلوتر از ماشینا جلوی اون ساختمون نگه دار. 

ر  با رد کردن ماشین ها، نگاهش به پارچه های سیاه رنگ آویزان از باالی د

 افتاد. 

 روح از تنش جدا شد. ناباورانه سر خم کرد. پلک زد و اشتباه نمی دید.  

 به متن سفید روی بنر سیاه رنگ خیره شد. »اِنا هلل َو اِنا اِلیه راِجعون«. 

در را باز کرد. پاهایش را از ماشین بیرون کشید اما گویا پاهایش زمین را حس  

را بیرون کشید و صاف ایستاد. اما این  نمی کردند تا جای بگیرند. به سختی تنش  

ایستادن کمتر از یک دقیقه بود و مجبور شد دستش را به بدنه ی آهنی ماشین  

تکیه بزند...! قدمی به جلو برداشت و به آرامی راه افتاد. مرد پرسید: من برم  

 هتل؟ 

همین  به سختی چرخید. منظور مرد را کامل درک نکرده بود اما به سختی نالید: 

 جا باش. 

مقابل در خانه مکث کرد. در خانه ای که متعلق به خانواده ی بازرگان بود. پارچه  

ی سیاه و حجله های دو طرف در نفسش را بریده بودند. قدمی به عقب  
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برداشت... نمی توانست واقعیت داشته باشد. نمی خواست گریه کند اما قطره  

 اشکی از چشمش به پایین چکید.  

باز شد. با دیدن خلیل که با دیدنش قدمی به عقب برداشت و نالید:   در به رویش 

 آقا... 

به سرعت دست باال برده و روی صورتش گذاشت و سرش را به سمت مخالف  

 چرخاند تا اشک روی صورتش را پنهان کند. خلیل با هق هق نالید: آقا! 

جان رفت.  قدمی به جلو برداشت و خلیل خم شد و هق زد: دیر اومدی آقا... آقا

 رفت!

لبهایش لرزید اما با تمام قوا، مانع از فرو ریختن اشک هایش شد و قدم برداشت.  

خلیل در خانه را کامل به رویش باز کرد. خلیل هق هقش را به گریه تبدیل کرد.  

تالشش برای فرو دادن اشک هایش مانع از این شده بود که بتواند حرفی بزند.  

خانه. باید برمی گشت و می رفت... جهانگیر هم  چشم دوخت به چراغ های روشن  

تنهایش گذاشته بود. باید همین االن برمی گشت. باید می رفت و بلیطی تهیه می  

کرد. همان جا سوار می شد و با اولین پرواز می رفت جایی که نه نامی از  

 جهانگیر باشد نه خبری از مرگش! 

نم خیلی بی تابی می کنن ببیننتون  آقا برم خبر بدم. برم خبر بدم که اومدین خا  -

 حالشون خوب میشه. 

نگاه کوتاهی به خلیل انداخت. توان مخالفت با زبانش را در خود نمی دید. اما قبل  

از آنکه خلیل بتواند تکانی بخورد و قدمی به سمت ساختمان بردارد، بازویش را  

 گرفت و سری به طرفین تکان داد. 

 شون بهتر میشه.خلیل نالید: خانم ببیننتون حال

آب دهانش را فرو داد و سیب گلویش به سختی باال آمد. چشم هایش را از خلیل  

 گرفت و خلیل نالید: آقاجان خیلی منتظرتون بود. همش می پرسید کی میاین. 
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 چشم هایش را بست. نباید به آنچه خلیل می گفت فکر می کرد.  

 آقا...   -

مت آالچیق کشیده شد. این آالچیق را  از کنار خلیل گذشت. نگاهش لحظه ای به س

دوست داشت. همیشه دوست داشت، رویایش برای بودن در کنار جهانگیر در این  

 آالچیق بود.  

 قلبش فشرده شد. رویایش قرار نبود هرگز به واقعیت بدل شود.  

آن سوی حیاط را به هیچ وجه دوست نداشت. مخصوصا انجیری را که جهانگیر  

ر آن سوی حیاط حسادت می کرد. انجیر نامرد پدرش را گرفته  کاشته بود. به انجی

 بود. اما حاال دیگر انجیر هم جهانگیری نداشت.

لب هایش را محکم تر بهم فشرد و بغضی که باال می آمد را فرو داد. پله ها را باال  

رفت. در ورودی تازه رنگ خورده بود و سفیدتر از پنج سال پیش به نظر می  

به سمت دستگیره برد و به جلو هلش داد. در به آرامی باز شد...  رسید. دستش را 

 سرمای درون خانه به صورتش کوبیده شد.  

در را نیمه باز رها کرد و چند قدم دیگر جلو رفت. صدای آهنگی درست از سمت 

کتابخانه به گوش می رسید. آهنگ را می شناخت. از همان هایی که جهانگیر  

ان هایی که گویا تاریخ انقضا نداشتند. راهش را به آن  همیشه گوش می داد. از هم

 سمت کشید. 

در نیمه باز کتابخانه را کمی هل داد. صدای خواننده ی زن در گوشش پیچید: شب  

 که از راه میرسه. غربتم باهاش میاد. توی کوچه های شب... با صدای پای میاد.  

میشه جهانگیر روی  نگاهش را به جای همیشگی جهانگیر دوخت. به مبلی که ه

 آن می نشست.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

８８３ 

من غمای کهنمو بر می دارم. که توی میخونه ها جا بزارم. می بینم یکی می    -

یاد از میخونه. زیر لب مستونه آواز می خونه. مستی هم درد منو دیگه دوا نمی  

 کنه... عم با من زاده شده منو رها نمی کنه! 

با دیدن زهرا درست روی مبل   خود را جلوتر کشید. در را بیشتر باز کرد و

 روبروی مبل همیشگی جهانگیر، نفس عمیقی کشید. 

 منو رها می کنه. منو رها نمی کنه.   -

تنش را به در نزدیک تر کرد تا به اتاق پا بگذارد که صدای کودکانه ای همراه با  

زن خواننده زمزمه کرد: گرمی مستی میاد توی رگهای تنم. میبینم دلم می خواد با  

یکی حرف بزنه. کی میاد به حرفای من گوش بده... آخه من غریبه هستم با همه.  

 بدم اونم غمه...  یکی آشنا میاد به چشم من. ولی از بخت  

سرکی کشید. دختر بچه ای با پیراهن سیاه و سفیدش مقابل زهرا ایستاده و  

 دستانش را به سمت باال گرفت: ولی از بخت بدم اونم غمه مامان جون! 

زهرا به سمتش خم شده و لبخند زد. دختر بچه چرخی به دور خود زد و زهرا با  

 ناله گفت: بلوط! 

 پس باالخره پیدات شد.  -

چرخیدنش به عقب و ایستادن مقابل کیمیایی که در چند قدمی اش روی پله هایی  

که به سالن پذیرایی ختم می شد، همزمان بود با باز شدن کامل در و حس کسانی  

که از کتابخانه بیرون آمدند.  چند دقیقه کمتر طول کشید و اعضای خانه دورش  

تاده بودند و تماشایش می  جمع شدند. چشم چرخاند. چند نفری هم دورتر ایس

 کردند.

 کیمیا دست به سینه شد: دیر اومدی. تموم شد رفت. 
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لح طلبکار کیمیا را شنید. اما نگاهش را به موهای رنگ شده ی کیمیا دوخت و  

صورتی که مطمئن نبود به خواهر جوانش تعلق داشته باشد. چروک گوشه ی  

 شته نداشت.  چشم هایش و نگاه سردش، هیچ شباهتی به کیمیای گذ

 کمیل... اومدی!   -

 خود را به سمت دیوار کشیده و مقابل زهرا ایستاد.  

 زهرا قدمی به جلو برداشت و با بغض زمزمه کرد: چرا دیر اومدی؟

 آب دهانش را فرو داد.  

زهرا قدمی جلو گذاشته و خود را به آغوشش سپرد. دستان آویزان دو طرفش را  

و این آغوش برایش غریبه بود. قرار گرفتن سر  به سختی بلند کرد. این تجربه 

 زهرا روی سینه اش هم غریبه بود.  

دستانش را باال آورد و بند شانه ی زهرا که کرد، دست زهرا به کتش چنگ  

انداخت: تا آخرین لحظه چشم انتظارت بود اما مرگ مجالش نداد. جهانگیر رفت  

 کمیل و دیر اومدی برای دیدنش. زندگیم رفت.

ایش را بست و بغضی که تمام تالشش را برای فرو دادنش به کار برده  چشم ه

بود، رها شد و اشک روی صورتش رها شد. چشم باز کرد و نگاهش از پشت  

پرده ی اشک، تار و مات روی چشم های قهوه ای و ابروهای پرپشت دختر بچه  

 ای که با حیرت تماشایش می کرد، ثابت ماند.

نی به سمت سالن پذیرایی هدایتش کرد. کیمیا غرغر کنان  زهرا بعد از دقایقی طوال

از پله ها باال رفت. روی مبل که می نشست، متوجه دختر بچه شد که خود را از  

روی مبل باال کشیده و همان جا نشست. نگاهش را در خانه چرخاند. هنوز  

رنگ  همانطور بود فقط با تغییرات زیادی در مدل مبلمان که به نظر جدید بودند.  

طالیی شان هم جای خود را به سرمه ای شیک داده بودند. سرش را کمی چرخاند  
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و به مبل بزرگی که همیشه در صدر قرار می گرفت و جای همیشگی جهانگیر بود  

 خیره شد. همانطور به مبل زل زده بود که زهرا پرسید: کی اومدی؟

 چشم از جای خالی جهانگیر گرفت: تقریبا دو ساعت.  

هق هق دستمالی را به چشم هایش نزدیک کرد: خوبه که اومدی فردا   زهرا با

 برای تشییع هستی. 

کمرش تیر کشید. سرش را کمی چرخاند. در ذهنش بود سواالت بیشتری بپرسد 

اما تنها خفه شده و گوش می داد. زهرا باز هم دقایقی را در همان حال گذراند و  

ر بار چشماش و باز می کرد  زمزمه کرد: تا دیروز عصر می گفت میرسی. ه

 سراغت و می گرفت که اومدی یا نه. 

لبهایش را محکم تر فشرد و فکش را منقبض تا مانع چشم هایی که می جوشیدند،  

 شود.  

دختربچه از روی مبل پایین آمد. با نگاه حرکات او را دنبال کرد که دستمالی از  

رفت و قبل از آنکه  جعبه ی شیشه ای روی میز بیرون کشیده و به سمت زهرا 

 زهرا بتواند واکنشی نشان دهد، دستمال را به سمت چشم های او برد.  

سرکی کشید و دختر بچه به سمتش برگشته و با دیدن سنگینی نگاهش، لبخندی  

شیرین تقدیمش کرد. بی اختیار به دخترک لبخند زد و زهرا نالید: این همه سال  

در دارم پدر دارم. من باید قبل اون دق  رفتی و پشت سرتم نگاه نکردی. نگفتی ما

 می کردم اما مجالش و به من نداد و دست پیش گرفت. 

چشم از دخترک گرفت و به زهرا دوخت که دست نوازشگرش را تقدیم دختر بچه  

می کرد. صدای بلند تلفن در فضای خانه پیچید و صدای قدم هایی که نزدیک می  

اشت با باال آمدن از پله ها، مات و  شدند به گوش رسید. کسی که قدم برمی د

 متحیر ایستاد. بزرگتر شده بود و زیباتر... 

 زهرا دستش را بلند کرد: کیه؟ 
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 الهه چند قدمی جلوتر آمده و تلفن را به سمت زهرا گرفت: زهره خانم هستن.  

زهرا برای صحبت با تلفن بلند شد و تنهایشان گذاشت. دختر بچه باز هم از مبل  

 باال رفت و الهه بدون تکانی همان جا ایستاده بود.  

 از گوشه ی چشم نگاهی به الهه انداخت و پرسید: اسمت چیه کوچولو؟ 

 پوزخند صدا دار الهه به گوشش رسید.  

گوش فرستاده و از مبل پایین   دختر بچه موهای ریخته روی شانه اش را پشت

آمد. به سمتش راه افتاد و درست مقابلش ایستاد. دستش را باال آورده و مقابلش  

 گرفت.  

متعجب نگاهی به دست دختر بچه انداخت و با تردید دست جلو برد. حین فشردن  

 دست دختر بچه، سعی کرد تعجبش را پنهان کند و گفت: من کمیلم. کمیل بازرگان. 

دختر بچه دستش را که خیلی رسمی می فشرد، گفت: می دونم. منم بلوط  

 بازرگان... خووشبختیم. 

از جمع بسته شدنش توسط دختر بچه لبخند روی لبش آمد اما به محض تحلیل  

نامش، لبخند روی لبهایش خشکید. چشم هایش گرد شد و متعجب زل زد به  

شانه اش کج کرده و خندید.  صورت دخترک. گفته بود بازرگان... سری به سمت 

چشم پدر رامین روشن که نوه اش خود را یک بازرگان می نامید. مطمئنا در حال  

حاضر به جلز و ولز افتاده و باال و پایین می رفت. نیشخندی تقدیم دختر بچه ی  

 بلوط نام کرد: منم خوشبختم. 

 دخترک دستش را که بیرون می کشید گفت: آره منم گفتم خوشبختیم. 

ات و متحیر این حجم از زبل بودنش بود که زهرا پیدایش شد. با دیدنشان مکث م

 کرده و بعد به الهه تشر زد: همه دارن میان اینجا... ترتیب شام و بدین. 

 الهه به راه افتاد و زهرا تشر زد: عجله کنین. 
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دخترک فاصله گرفته و با آرامش گفت: مامان جونی شما غصه نخور که درست  

 میشه.

را میان اشک چشمانش، خم شد و دخترک را از روی زمین بلند کرده و در  زه

 آغوش فشرده و او را مخاطب قرار داد: همشون دارن میان. 

چینی به پیشانی انداخت و زهرا ادامه داد: بعد ماجرای منوچهر خیلی دل خوشی  

گم  ندارن. جهانگیرم این چند ساله خیلی باهاشون رابطه نداشته. اگه می خوای ب

 زودتر اتاقت و مرتب کنن. 

شانه ای باال انداخت. هر چند قسمت کوچکی از ذهنش درگیر موضوع رابطه  

 نداشتن جهانگیر و خواهر و برادرش شده بود اما گفت: مشکلی نیست. 

 زهرا نالید: اگه حرفی زدن... 

میان کالم زهرا پرید: بهتره حرفی نزنن چون حرفی بزن جوابش و میگیرن ولی  

 ی نمی کنم. من بحث

 زهرا با اکراه سری خم کرد و گفت: میگم اتاقت و تمیز کنن. 

 چرخید تا دور شود که گفت: من هتل می مونم نیازی نیست.

زهرا ناباورانه نگاهش کرد. چند ثانیه و بعد پرسید: یعنی اینقدر غریبه شدی که  

 هتل و به خونه خودت ترجیح میدی؟ 

 کرد.   دخترک هنوز هم با بیخیالی نگاهش می

 آهسته گفت: اینطوری بهتره. 

الزم نکرده. هر چی هیچی بهت نمیگم فکر می کنی چه خبره. خلیل و بفرست   -

چمدونت و بیاره. من جهانگیر نیستم ساکت بمونم هر کاری دلت خواست بکنی.  

اون موقع نه گفتی پدرم کیه مادرم کیه سرت و انداختی رفتی بقیه ام که گور  
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میشه. به چی رسیدی؟ تهش چی شد؟ زندگیت و خراب کردی    باباشون چی به چی 

 به چه قیمتی؟ که بگی خیلی مردی؟  

دخترک بلوط نام پا زد و زهرا رهایش کرد. دخترک بدو از آن ها دور شده و از  

 پله ها پایین رفت.  

زهرا مسیر رفتنش را تعقیب کرد و گفت: یه نگاه بهش بنداز. کجا بودی وقتی  

؟ کجا بودی وقتی داشت هر روز زبون می ریخت؟ خودت  داشت قد می کشید

 حسرت نمیخوری که از دستشون دادی؟ 

دهان باز کرد تا چیزی بگوید و اعتراضی کند که مهلقا پیدایش شد و خبر حضور  

 مهمانان را داد.  

زهرا که رو برمی گرداند تا به استقبال مهمانان برود، غرید: بگو خلیل چمدونت  

 و از هتل بیاره. 

 خط و نشان کشید: وای به حالت... 

زهرا دور شد و لبخند روی لبهایش نشست. اولین بار بود زهرا برایش خط و  

نشان می کشید. چنین قاطعانه و پر اخم. سرش را چرخاند. به جای خالی جهانگیر  

نگاه کوتاهی انداخت. صدای همهمه و شیون که به گوش رسید، برخاست و به  

اد. ترجیح میداد فعال با آن ها روبرو نشود. در را به روی  سمت کتابخانه راه افت 

حجم زیاد سر و صدای بیرون بسته و تکیه به آن ایستاد. نگاهش را به دو مبل  

روبروی هم درست در جلوی میز مدیریت چرم دوخت. بیشتری خاطراتی را که از  

اتاق خبر   جهانگیر به یاد داشت در همین اتاق اتفاق افتاد بود. جهانگیر در هم

رفتنش را داده بود. در همین اتاق تصمیم گرفته بود راهی اش کند. در همین اتاق  

بود که ارغوان را به او سپرده بود. در همین اتاق خبر ازدواجش را به گوش  

 جهانگیر رسانده بود. 

به سمت مبل قدم برداشت. بزرگترین تصمیمات زندگی اش در همین اتاق همراه  

 شده بود و حال دیگر جهانگیر نبود.  جهانگیر گرفته 
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 چشم هایش را بست. جهانگیر تنهایش گذاشته بود و... 

دست روی پشتی مبلی که همیشه جهانگیر روی آن می نشست گذاشت. انگشت  

اشاره اش را کمی باال برد و به این فکر کرد جهانگیر در این پنج سال چه  

 کرده بود؟! تغییراتی کرده بود؟ جهانگیر چه قیافه ای پیدا 

خم شد. همان جا تکیه به پشتی مبل، تنش را پایین کشیده و زانوهایش را در  

آغوش جمع کرد. بخاطر نمی آورد چند سال از زمانی که به همین شکل در این  

اتاق پنهان می شد، گذشته است اما گویا سالهای نزدیکی بود که هنوز هم می  

 و پشت مبل جا بگیرد.   توانست به همان شکل تن خود را حالت داده

با باز شدن در، سرکی کشید. هیچکس به چشم نیامد. نفسش را در سینه حبس  

کرد تا هر کس باشد تنهایش بگذارد. با بسته شدن در نفسش را رها کرد، اما  

صدای قدم هایی که نزدیک می شد به گوش رسید و دخترک درست در آن سوی  

 باباجون راس می گفت. اتاق در مسیر دیدش ظاهر شد: پس  

چینی به پیشانی انداخت و دخترک تنش را کامال به پهلو خم کرد: می گفت وقتی  

 کوچولو بودی می اومدی اینجا قایم می شدی.

 چشم هایش را بست. 

باباجون می گفت وقتی می خواستی قایم بشی و هیشکی پیدات نکنه می اومدی    -

 اینجا.  

ش قفل کرده و چشم باز کرد. دخترک هنوز  دستانش را محکم تر به دور پاهای

همان جا ایستاده بود. سرش را زانوانش نزدیک تر کرده و پرسید: می دونی  

 باباجونت االن کجاست؟

 چند قدم نزدیک تر آمده و مقابلش چمباتمه زد: مامانم گفت رفته تو آسمونا... 

. منم قراره یه روز  دستش را به سمت آسمان باال برده و ادامه داد: اون باال باالها

 برم پیش باباجونم. 
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 لبخند کمرنگی تقدیم دخترک بلوط نام کرد. 

 ناراحتی؟   -

 با سر تایید کرد. 

منم ناراحت بودم اما مامانم گفت نباید ناراحت باشم چون باباجونم االن جاش    -

 خوبه چون اون آدم خیلی خوبی بود. 

گرفت تا پوزخندی که روی   ابروهایش را باال برده و بازویش را مقابل دهانش

 لبهایش می آمد را از دید دخترک پنهان کند.

منم میخوام یه آدم خیلی خوب بشم تا برم پیش باباجونم. تو هم ناراحت نباش،    -

 کارای خوب کن که زود زود بری پیش باباجون. 

به صورت گرد و بانمکش خیره شد. لپ های پرش و صورت گردی که با  

خندیدنش حالت افقی پیدا می کردند، فوق العاده دوست داشتنی اش می کرد. دندان  

های سفید و خوش فرمی هم داشت که با کوچکترین کالمش خودنمایی می کردند.    

نشانش می داد.    پیشانی بلندش با موهایی که توی صورتش ریخته بود بامزه تر

الک قرمز رنگ ناخن هایش هم دست های کوچکی که به دور پاهایش پیچده بود  

 را به شیرینی خوشمزه ای بدل می کرد.  

دستش را جلو برد تا موهای رها شده از گل سرهای سفیدش را پشت گوشش  

بفرستد. شاید حق با زهرا بود. بهترین لحظات بزرگ شدن این دختربچه را از  

ده بود. روزهایی که می توانست برایش بهترین باشد. حس تجربه کردن  دست دا

دایی بودن وقتی این دختر بچه این چنین بامزه بود مطمئنا می توانست عالی  

 باشد. 

بعد از میزان کردن گل سر، دستش را که عقب می کشید دخترک پرسید: تو من و  

 دوست؟ مگه نه؟
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ن کمی... اندکی سخت بود که باعث شد  نفس عمیقی کشید. جمله اش را معنا کرد

 با تعلل پاسخ دهد: آره من تو رو خیلی دوست دارم.

دستانش را باال برده و صورتش را مابین آن ها جا داد و گفت: چه خوب. من االن  

 می تونم به جای باباجون با تو بازی کنم. 

 میشه. آب دهانش را فرو داد و دخترک گفت: ولی بازم دلم برای باباجون تنگ 

چشم هایش لحظه ای به اشک نشست و خیلی سریع قطره اشکی از چشمش  

جوشید: مامانم گفته نباید پیش مامان جون گریه کنم تا اون ناراحت بشه اما من  

 خیلی دلم برای باباجون تنگ شده. دلم می خواست االن بغلم می کرد.  

ز کرد: می خوای من  مردد بود اما با طمانینه دستش را کمی به سمت بلوط نام درا

 بغلت کنم؟ 

دخترک چند ثانیه ای خیره خیره نگاهش کرد و بعد برخاست و خیلی آرام جلو  

 آمد. نگاهش را به پاهای جمع شده اش دوخت.  

پاهایش را رها کرده و اجازه داد دخترک روی پاهایش بنشیند. دخترک کمی ناآرام  

خم کرده و سرش را روی  بود اما بعد از مکثی کوتاه، خود را به سمت شکمش 

 سینه اش جا داد. 

نگاهش را پایین کشید. به موهای دخترک دوخت و سر خم کرد. بینی اش را چفت  

موهای دخترک که می کرد، بوی عطر دریایی اش را به مشام کشید. عطر دریایی  

 و شیرین فوق العاده اش طعم لذت بخش شیرینی را در ذهن زنده می کرد.  

ه و روی بازوی دخترک قرار داد و او را بیشتر به سینه اش  دستش را باال برد

فشرد. قلبش از این حجم لطافت دخترک محکم تر از قبل در قفسه ی سینه اش می 

 کوبید.  

عمیق تر نفس کشید تا بتواند حس فوق العاده ای که در وجودش می جوشید را  

 ید.  آرام کند و دست دیگرش را هم بی اختیار به دور تن دخترک پیچ
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چشم هایش را بست و آسوده خیال، و فارغ از تمام دنیا فقط به عروسک خمیری  

 و لطیف توی آغوشش فکر کرد.  

دستی روی بازویش نشست و تا کف دستش سر خورد. به سرعت چشم باز کرد و  

به دست دخترک روی دستش خیره شد. دلش ضعف رفت برای کوچکی و فوق  

. دخترک دست بزرگش را کشید به سمت العاده بودن دست دخترک روی دستش

 شکم خودش و گفت: باباجون همیشه دستش و میزاره اینجا. 

 نفس عمیقی کشید.  

 دخترک را می خواست. برای خودش! 

همانطور که او می خواست جلو رفت. همانطور که بلوط نام می خواست بغلش  

کرد... همانطور که او می خواست سرش را به سینه اش چسباند و همانطور که  

 او می خواست تکان نخورد و تنش کرخت شد و دخترک به خواب رفت.  

ده  نگاهش را دوخت به چشم های بسته و مژگان بلند دخترک که روی هم افتا

بودند. نمی دانست در این لحظه باید چه کند. سرش را باال برد. حتی بخاطر اینجا  

بودنش نمی توانست کسی را صدا بزند. شانه هایش را که از درد سست شده 

بودند را کمی جا به جا کرد. دخترک که تکانی خورد، به سرعت از حرکت ایستاد 

د که مکث کرد. نمی توانست این  و چشم چرخاند. دستش را جلو برد تا بیدارش کن

 کار را بکند وقتی این چنین فرشته وار در خواب بود.  

صدای باز شدن شدید در و فریاد بلوط وار زهرا باعث شد به سرعت صدایش را  

 باال ببرد: اینجاست. 

صدایش از قعر چاهی به گوش می رسید و سخت بود اما زهرا در کمتر از چند  

تی پیش دخترک ایستاده بود، ایستاد و ناباورانه  ثانیه درست جایی که ساع

 نگاهشان کرد. 
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بعد از مکثی طوالنی، قدمی جلو برداشت و اشک گوشه ی چشمش را با انگشت  

 اشاره اش گرفت. 

 پیش دستی کرده و گفت: خوابید نخواستم بیدارش کنم.  

 زهرا خم شد و گفت: پاشو ببر بزارش تو اتاق. 

 من؟ متعجب و هاج و واج پرسید: 

 من باید برگردم تو سالن. بلندش کن ببرش باال!   -

سری به عالمت مثبت کج کرد اما دستش را که کمی عقب تر کشید تا دخترک را  

 بلند کند، نالید: من نمی تونم. 

زهرا کنارش نشست و دست زیر تن دخترک انداخت. از آغوشش که جدا می شد،  

 نالید: بیدار نشه. 

 داد و گفت: پاشو بیا می خوایم شام بیاریم. زهرا سری به طرفین تکان 

 پوزخندی زد. برای بساط شام پیدایشان شده بود.

 قبل از بیرون رفتن زهرا پرسید: می دونن من... 

زهرا به طرفش برگشت: می دونن برگشتی. کدوم هتل میمونی بگم خلیل وسایلت  

 و بیاره. 

رخاست و کتش را که  به هیچ وجه قصد نداشت بیخیال این موضوع شود. از جا ب 

 از تن بیرون می کشید گفت: رانندم جلوی در منتظره. چمدونم تو ماشینه. 

زهرا سری تکان داد: باشه. االن به خلیل میگم. بیا بهشون یه سالمی بکن قبل از  

 شام که حرف در نیارن.

کتش را همان جا روی مبل رها کرده و راه افتاد. باید می رفت دیدن خانواده ی  

 بازرگان. به عنوان تنها نسل مذکر خاندان بازرگان.  بزرگ  
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زبانش را روی لبهایش کشیده و با پوف بلندی راه افتاد. در هر حال باید با آن ها  

رو برو می شد. دیر یا زود باید این را به جان می خرید. از پله های ورودی سالن  

ت، دستش را  پذیرایی که سر و صدا از آنجا به گوش می رسید که باال می رف 

مشت کرد. نمی دانست باید چه کلمه ای به زبان بیاورد یا چه جمله ای تقدیم جمع  

کند. بدون فکر بیشتر آخرین پله را هم باال رفت و با سالمی که به زبان راند نگاه  

 بیش از پنجاه نفر را به سمت خود کشاند.  

رامین بود که   چشم چرخاند. بعضی از افراد حاضر در جمع را حتی نمی شناخت.

 از جا برخاست و به طرفش قدم برداشت: هی پسر!

چرخید و نگاهی به رامین انداخت. رامینی که می شناخت نه ریش داشت نه این  

چنین جا افتاده به نظر می رسید. رامینی که تنها گذاشته بود، اهل کت و شلوار  

بله برونش کت   پوشیدن نبود. رامینی که حتی به خود زحمت نداده بود در مراسم

و شلوار تن بزند به این مرد کت و شلوار رسمی دار روبرویش هیچ شباهتی  

 نداشت.  

قبل از آنکه رامین در آغوشش بکشد، دستش را جلو برد. رامین متحیر لحظه ای  

 ایستاد و سپس دستش را در دست گرفت: کجا بودی تو عوضی؟

برخاست و گفت: خوش  دست رامین را فشرده و چرخید. ابراهیم خان از جا 

 اومدی... غم آخرت باشه.

سری به عالمت تشکر تکان داد و عمه نسترنش بر خالف شوهرش رو گرفته و  

 غرید: داداشم و زیر خاک کرد بعد پیداش شد.

قدمی به جلو برداشته و گفت: فکر می کنم اشتباه متوجه شدین عمه جان من رفتم  

بیشتری داشته باشه تا بتونه به حجم  تا خیال برادرتون آسوده باشه یکم فرصت 

 ضرر و زیانی که شما بهش می زدین رسیدگی کنه.
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نسترن دندان روی هم سایید و برخاست که زهرا از پشت سرش گفت: نسترن  

بهتره احترام و حفظ کنی یادت نره اینجا بخاطر جهانگیری که نیست جمع شدیم.  

 اشه. نمی خوام کوچکترین مشکلی تو مراسمات جهانگیر ب

به عقب چرخید و به زهرا که پشت سرش ایستاده بود نگاه کرد. زهرا اشاره ای  

 زده و رو به جمع گفت: بفرمایید شام.  

منوچهر بینی اش را باال کشید: داداشم نیست زن داداش چه شامی از گلومون  

 پایین میره. 

پوزخندی به منوچهر تقدیم کرده و گفت: همینطوره... مامان بهتره اصرار نکنید.  

 وقتی میل ندارن چرا زور؟  

نگاه متعجب منوچهر را بیخیال شده و چرخید و دست دور زهرا انداخت. مطمئنا  

این کارها را برای خشم خانواده بازرگان می کرد و بس. زهرا را که با خود به  

هدایت می کرد، گفت: از رفقایی که بدتر از دشمن نقش ایفا    سمت طبقه ی پایین 

 می کنن متنفرم. 

زهرا نگاهش کرد و نفس عمیقی کشید. برخالف آنچه منوچهر ادعا کرده بود،  

همه سر میز شام حاضر شدند. رامین خود را به سمتش کشیده و گفت: خوشحالم  

 برگشتی. 

 شدی. لبخندی به روی رامین زد و آهسته گفت: چه عوض 

رامین لبخند تلخی نثارش کرد و رو برگرداند: زندگی هیچوقت اونطوری که می  

 خوای پیش نمیره. 

رامین دختری مثل بلوط داشت و به نظرش زندگی آنطور که میخواست پیش نرفته 

 بود. چطور ممکن بود چنین چیزی را به زبان بیاورد.  

و چطور گذشته؟ قایم شدن رامین دستی به شانه اش گذاشته و گفت: این مدت به ت 

 از تموم آدمای دنیا چطور بود؟ 
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لیوان آب را که از روی میز برمی داشت آهسته گفت: شاید باید بگم عالی... خیلی  

 بهتر از وقتایی که اینجا بودم. 

 حتی با وجود چیزایی که اینجا از دست دادی؟   -

و نه پنج سال   متفکر سری به عالمت مثبت تکان داد: من چیزایی که اینجا بود

 پیش، وقتی فرستادنم مالزی از دست دادم.

رامین ابروهایش را باال کشیده و متفکر نگاهش کرد و بعد از دقایقی گفت: انگار  

 زندگی که اونجا داری خیلی بهتر از همه اش بوده. 

دفعه قبل به زور و اجبار رفتم. از دنیایی که فکر می کردم فقط به داشتن    -

میشه. وقتی رفتم فهمیدم تنها زندگی کردن الاقل میتونه باعث   خانواده محدود

پیشرفت بشه... شاید باید گفت من این پنج سال و مدیون وقتی ام که فرستادنم و  

 این پیشرفتم تو پنج سال گذشته رو هم از همین راه بدست آوردم.

گشتم اما  رفتن با این شیوه ای که تو انتخاب کردی فرق داشت. حتی منم دنبالت   -

 نتونستم هیچ نشانه ای ازت پیدا کنم. 

 چینی به پیشانی اش افتاد. رامین هم دنبالش گشته بود؟  

 بابات دنبالت گشت... من گشتم. ولی هیچی!  -

 پس چطوری باهام تماس گرفتین؟   -

رامین شانه ای باال انداخت: نمی دونم من... ولی مامان می گفت خاله گفته شماره  

 دش زنگ میزنه بهت. ما فکر کردیم خودت شمارت و به خاله دادی. ات و داره خو

مطمئنا شماره اش را به زهرا نداده بود. نه تنها شماره اش را که در پنج سال  

گذشته تمام تالشش را کرده بود تا با تمام وجود راه های ارتباطی اش به ایران را  

بود که در پنج سال گذشته    ببندد. نام کمیل بازرگان تنها به عنوان سهامدار مطرح

گویا نقطه ای از بیابان را برای زندگی انتخاب کرده و هیچ ردی از خود به جا  

نگذاشته است... با تنها کسی که ارتباط داشت سونا بود که در ماه یک ایمیل از  
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وضعیت شرکت در ایران برایش ارسال می کرد و جهت کار با الکس در ارتباط  

وط به نام کمیل بازرگان را هم به الکس واگذار کرده بود تا  بود. تمام موارد مرب 

نامی از کمیل در میان نباشد. مطمئن بود کسی نمی تواند کمیل بازرگان را از  

 کامیل اوبران تشخیص دهد فقط در صورتی که رو در رو شده باشند و حال...  

 رامین از شماره ای که زهرا داشته است حرف می زد.  

آوری آنکه تحمل این فضا را ندارد و کنایه ای که نصیبش کرده بود  منوچهر با یاد

با خانواده عزم رفتن کرد. عمه جان ها هم ساعتی بعد با تکیه به دلیل مراسم  

 صبح روز بعد از جا برخاستند.  

رامین و پدرش هم در مقابل چشمان متعجبش اعالم کردند فردا در مراسم حاضر  

که باید بماند و نقش دامادی اش را ایفا کند و با   می شوند. به رامین کنایه زد

 پوزخند او روبرو شد.

 کنار گوش زهرا پچ پچ کرد: رامین چرا نموند؟ 

زهرا از گوشه ی چشم نگاهش کرده و با بغضی که به وجودش چنگ می انداخت  

 گفت: چرا باید بمونه؟ 

 داماد خانواده نباید بمونه؟   -

نار زهره که قدم برمی داشت گفت: اونا خیلی  زهرا به سمت سالن پذیرایی و ک

 وقته از هم جدا شدن. 

سر جایش مانده و متحیر به زهرایی که مقابل چشمانش گم می شد، نگاه کرد. 

 صدایی از پشت سرش زمزمه کرد: هنوز خیلی چیزا هست که باید بفهمی. 

پرسید:  برگشت. الهه پشت سرش دست به سینه، به دیوار تکیه زده بود. 

 منظورت چیه؟ 

 الهه شانه ای باال انداخته و با لبخند رو چرخاند و دور شد. 
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*20* 

دست روی دستگیره گذاشت. مطمئنا اتاقش از آن زمان تا به این لحظه تغییری  

 نکرده بود. درست مثل همان سالهایی که در مالزی گذرانده بود. 

د و نگاهش را میخکوب کرد.  در را هل داده و تن خسته اش را به داخل اتاق کشان

فیل عروسکی آویزان به دیوار و واالن سفید آویزان شده از گوشه ای ترین نقطه  

ی اتاق که تخت کوچک زیرش را حمایت می کرد، هم در کنار جناب فیل جا خوش  

 کرده و ماه و ستاره های آویزان از خود را به نمایش گذاشته بود.  

طالیی که از وسط های دیوار دو طرف واالن تا  قدمی دیگر جلو رفت. ستاره های 

سقف کشیده شده بودند، حتی زیر نور چراغ هم می درخشیدند. به عروسک های  

خرگوشی که دور تا دور دخترک به خواب رفته روی تخت، نگاهی انداخت و  

 درمانده چرخید. فقط همان گوشه از اتاقش تغییر شکل داده بود اما...! 

با چرخیدنش تازه متوجه تاب سفید رنگ پشت در اتاق شد   باز هم جلوتر رفت و 

که به سمت باال جمع شده بود. پوزخندی روی لبهایش نشست. گویا این بار کمتر  

کسی امید به بازگشتش داشته است که اتاقش چنین تغییرات فاحشی کرده...! به  

ا با کسی  همین دلیل بود زهرا مانع رفتنش به هتل شده بود. آن هم وقتی اتاقش ر 

 دیگر تقسیم کرده بودند؟

 باید به این اوضاع اعتراض می کرد؟ 

نگاهش افتاد به دخترک به خواب رفته ی روی تخت کوچک خاکستری. جلوتر  

قدم برداشت و ملحفه ی روی تنش را که کامل روی تنش می کشید، لبخند زد.  

ش.  کنار تخت کوچک روی زمین نشست و خیره شد به صورت به خواب رفته ا

به مژه ها بلند بسته و لبهایی که مطمئنا فقط توی نقاشی ها می توانستند این  

 چنین فوق العاده باشند.  
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دستش را جلو برد و انگشت های کوچک الک خورده را به روی انگشت اشاره 

اش هدایت کرد. انگشتان بزرگش در برابر انگشتان دخترک ده برابر بودند. دلش  

 ی کوچک مقابلش.ضعف رفت برای انگشت ها

 همان جا چشمانش گرم شده و اسیر خواب شد. 

با حرکاتی در کنار دستش چشم باز کرد. کسی به همراه دخترک دور می شد. از  

گوشه ی چشم دیدش اما تصویر تار مقابلش هرگونه فرصتی را گرفته بود تا  

را  بتواند چیزی بگوید. چشم هایش را بست و باز هم با خواب راهی شد. دستش 

 چرخاند و به زیر سر فرستاد.  

صبح را با سر و صدای قرآن خواندنی که از طبقه ی پایین به گوش می رسید  

آغاز کرد. جای خالی دخترک روی تخت کوچک گوشه ی اتاق خود را به شدت  

 نشان می داد و باعث شده بود تمام مدت لبخند به لب داشته باشد.  

اه نداشتن پیراهن سیاه مردانه، به سمت کمد  مقابل چمدانش ایستاد و به دلیل همر

قدیمی لباس هایش چرخید. مقابل آینه مکثی کرد... مطمئنا لباس های گذشته تن  

خور مناسبی بود برای امروزش. در کمد لباس ها را به سمت خود کشید و  

نگاهش روی دو سرهمی مرتب و آویزان توی کمد ثابت ماند. رنگ زرشکی و  

رشان در میان لباسهای مردانه ی ساده کنارشان توی چشم  لیمویی شان و حضو 

 می زد.  

دستش را جلو برده و لباس ها را برگ زد و سیاه ترین پیراهن ها را بیرون کشید  

و به سرعت در کمد را بست. تکیه به کمد چند ثانیه ای ایستاد. چشم هایش را  

   بست. بوی عطر آفتاب را فراموش کرده بود. خیلی سال قبل...

به طرف سرویس راه افتاد. مقابل آینه ایستاد و از گوشه ی چشم نگاهی به دوش  

آب انداخت. هنوز هم به همان شکل بود. مثل همان شب... چشم هایش را بست.  

بعد از آن شب... بعد از آن شب دیگر پا به این سرویس نگذاشته بود. چشم هایش  

فتاب داشت را بعد از پنج سال  را بست. باید اعتراف می کرد رابطه ای که با آ
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هنوز هم تجربه نکرده بود... حس قدرتی که از آفتاب در رابطه داشت هنوز هم به  

نظرش فوق العاده می رسید. هنوز هم بعد از سالها به دنبال همان قدرتی بود که  

 از طرف آفتاب نصیبش شده بود.  

وسوسه شد بداند  لبش را به دندان کشیده و با تکان سری رو گرفت. لحظه ای 

آفتاب پرتویی در چه حالی است؟ آفتاب پرتویی از داشتن مقام اولین تاجر این  

 کشور چه لذتی می برد؟

 کمیل...   -

به سرعت خم شد و شیر آب را باز کرد و دستانش را که زیر آب می گرفت، به  

 زهرایی که در اتاقش فریاد می کشید گفت: اینجام. 

نیمه باز سرویس ایستاد و گفت: زود حاضر شو داره دیر  زهرا در مقابل در  

میشه. رامین منتظرته... کارا رو خودت دست بگیر این پسر خالص بشه از این  

 وضعیت. 

لحظه ای مات به زهرا نگاه کرد. باید کارها را به عنوان پسر جهانگیر گردن می  

 گرفت.  

 زهرا که دور می شد گفت: مامان من... 

 زود باش کلی کار دارم بعدا حرف میزنیم. زهرا غرغر کرد:  

لباس پوشید و راه افتاد. رامین و منوچهر انتظارش را می کشیدند تا برای آخرین  

بار جهانگیر را ببینند. از شنیدن این خبر مو به تنش سیخ شد. انتظار داشت  

جهانگیر را روی تخت بیمارستان ببیند نه در میان پارچه ی سفید کفن. تنها یک  

ظه بود اما به محض آنکه پایش را از ساختمان بیرون گذاشت، تمام محتوای  لح

معده اش باال آمد. جهانگیری که موهای جوگندمی اش کامال به سفیدی رفته بود  

هیچ شباهتی به جهانگیر قدیم نداشت. جهانگیری که از ارغوان بیرون انداخته  

عق زد و محتوای خالی   بودش کت و شلوار سیاه رنگ به تن داشت نه کفن سفید.
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معده اش را باال آورد. دست هایش را به لب جدول های باغچه مانند گذاشت.  

جهانگیر قرار نبود به این زودی تنهایش بگذارد. دست روی سینه اش گذاشت.  

 می خواست تمام محتوایش را بیرون بکشد و خالص شود. 

دست و صورتت و  بطری آبی به سمتش دراز شد. سر برداشت. رامین تشر زد: 

 بشور اینطوری داغون می کنی معدت و...!

دستش را باال برد و رامین کنار جدول چمباتمه زد: امروز حواست لطفا به کیمیا  

 باشه. حالش خیلی بده.

دهانش را با محتوای بطری شست و سر برداشت. متوجه نمی شد. هیچ چیز نمی  

ته بودند و انتظار داشتند ندانسته  فهمید. گویا سواالت پایه باالتر را جلویش گذاش

تمام آن ها را حل کند. رامین بازویش را گرفته و باال کشیدش: پاشو بریم االن  

 بقیه ام میان. 

 دقایق بعدی را به سختی گذراند.  

بیل را که به سمتش گرفتند، چشم های بسته اش را باز کرد. قدمی به جلو  

پارچه ی سفید و چوب های روی آن  برداشت و به تن جهانگیر پیچیده شده در 

خیره شد. کمی خم شد و اجازه داد این بار اشک هایش رها شوند. بیل را که در  

 خاک فرو می برد، کیمیا فریاد کشید: بابا...

لب هایش را بهم چفت کرد و همراه با خاکی که روی جنازه رها می کرد، قطرات  

ینجا برسند. قرار بود ده سال  اشکش هم رها شدند. قرار نبود با جهانگیر به ا

دیگر صبر کند. ده سال دیگر تا فرصتی برای برگشتن پیدا کند. قرار بود ببیند که  

بدون کمک او هم می تواند موفق شود. قرار بود جهانگیر شاهد موفقیت هایش  

 باشد. قرار بود یکبار برای همیشه با افتخار نگاهش کند. اما حاال...  

 .  منوچهر پیش دستی کرد

 قبل از آنکه بتواند با جهانگیر وداع کند، بیل را از دستش بیرون کشید.  
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دستش را که به سختی از دسته ی چوبی بیل جدا می کرد، لبش را به دندان کشید  

تا بغضش را فرو دهد. صدای گریه ی زهرا و کیمیا توی گوشش خراش انداخت.  

ر بگوید و منوچهر اینجا  حرف ها داشت با جهانگیر. گالیه داشت که به جهانگی

هم مانع اش می شد. قدمی به عقب برداشت و تک تک نفس هایی را که تا پر  

شدن قبر می کشید، شمرد. تک تکشان را بارها و بارها شمرد و حس کرد با هر  

شمارش دقایقی از عمرش کم می شود. با هر نفسی که می کشید، حس کرد همراه  

 جهانگیر دفن می شود.  

نطور که رامین اخطار داده بود با بیحالی خود را روی بته خاک تلنبار  کیمیا هما

شده روی جنازه ی جهانگیر انداخت. تالش های اطرافیان هم برای جدا کردن  

کیمیا از خاک بی نتیجه بود. دستش را مشت کرد تا برای بلند کردن کیمیا تالش  

 کند که...  

ان حاضر بود که از زمان رسیدنش  کسی جلو آمد. کسی که آشناتر از تمام اطرافی

سنگین تماشایش می کردند. عینک آفتابی و شال سیاه رنگ صورتش را تقریبا  

پوشانده بود. پیراهن بلند سیاه و تورهای چین خورده اش هنوز هم می توانست  

 اندام خوش فرمش را به نمایش بگذارد.  

ه ی میان جهانگیر  پوزخندی روی لبهایش نشست. باید هم همینطور می بود. رابط

و او تعریف شده نبود. رابطه بینشان محکم تر از آنی بود که نخواهد در این  

مراسم حاضر شود. باید حدس می زد که امروز هر کجا که می بود خودش را می  

 رساند.

دستش را مشت کرد و او خم شد و موهای اتو خورده اش از زیر شال سیاه  

 رنگش رها شدند.

 ب برد و نالید: بابام. کیمیا سری به عق

بازوهای کیمیا را گرفت و او را که باال می کشید، گفت: بابات اینطوری ام  

 ناراحته... قرار نیست خودت و اینطوری داغون کنی.  
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زهرا به بازویش چنگ زد. لبخندی به روی زهرا زده و از روی خاک بلندش کرد.  

 کیمیا را هم همینطور.

 پلک زد.  

محکم و قدرتمند بود. حتی با وجود پاشنه دارهای سیاه رنگ  قدم هایش هنوز هم 

 نیمه تابستانی که پا زده بود.  

نگاه های سنگین بیشتر از قبل به سمتش دوخته شد. لبش را به دندان کشید.  

فکرش را هم نمی کرد زندگی اش، رابطه شان چنین پر اهمیت باشد که افراد  

هرا را به سمت ماشین هدایت کرد و از  برایش چنین کنجکاوی کنند...! کیمیا و ز 

خلیل خواست برایشان نوشیدنی تهیه کند... نگاهش تمام مدت که با افراد خوش و  

بش می کرد به او دوخته شده بود که در میان دو مرد ایستاده بود. همه را که  

راهی کرد به راه افتاد. در چند قدمی اش مکث کرد. مردها هنوز با یک قدم فاصله  

بش بودند. درست باالی سر قبر جهانگیر ایستاده بود. بعد از خداحافظی هر  مراق

 کسی فرصت پیدا کرده بود با جهانگیر صحبت کند.  

 مردد نگاهش کرد. 

 باید برای صحبت جلو می رفت؟  

چند قدم به جلو برداشته و نزدیک تر شد. مرد ها با حضورش تکانی خوردند. با  

 د. نگاهی به آن ها، کنارش ایستا

حتی به خود زحمت نداد نگاهش کند و خیره به تابلوی سیاه رنگی که نام  

 جهانگیر را روی خود داشت، گفت: زود رفت.

 زودتر از اونی که فکرش و می کردم.   -

 این بار به طرفش برگشته و دستش را دراز کرد. 
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چرخید و زل زد به صورت آفتاب. هیچ تغییری نکرده بود به جز رنگ جدید  

ش... آرایش چشم هایش ساده بود و رژ لب کمرنگ روی لبهایش حتی  موهای

 صورت بدون آرایشش را هم از حالت کرختی خارج می کرد.  

دست جلو برد و دست آفتاب را در دست گرفت. چشم هایش اندکی سرخ بود و  

 خسته...  

 تسلیت می گم.   -

 گوشه ی لبش را باال کشید و سری به عالمت مثبت تکان داد.

 اب دستش را رها کرده و قدمی به عقب برداشت. آفت

 دستش را که در کنار ران پایش آویزان می کرد، آهسته صدا زد: آفتاب... 

 به طرفش برگشته و منتظر نگاهش کرد.  

 پرسید: خوبی؟ 

 لبخندی تقدیمش شد: فکر می کنم خوب باشم.  

از حرکات صورتش و جمع شدن لبهایش مشخص بود با این سوال بغض کرده  

 است. با دور شدن آفتاب، زانوانش را خم کرد و زمزمه زد: باالخره تنها شدیم.  

نگاهی به اسم جهانگیر انداخت و ادامه داد: چی بود که می خواستی برگردم؟  

ام؟ می خواستی نشون  وقتی قرار بود به این زودی برید، برای چی میخواستین بی

بدی که چطوری می تونم یه دفعه هیچ و پوچ بشم؟ می خواستی نشون بدی  

هنوزم نمیزاری من برم دنبال چیزایی که همیشه می خواستم؟ چی می خواستین  

 که اینطوری کشوندینم و رهام کردین؟! 

*** 

لی  تن خسته اش را به داخل خانه کشاند. خلیل نزدیکش شده و پرسید: آقا وسای

 که از مسجد آوردیم و چیکار کنیم؟ 
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چشم های بی جانش را چرخاند و شانه ای باال انداخت: نمی دونم... فعال بزارین  

 یه گوشه تا بعد ببینیم چی میشه. 

نگاهی به سالن انداخت. تقریبا خودی ها حاضر بودند. نگاهش کشیده شد به 

سمت دو مردی که در نزدیکی سالن روی دو مبل نشسته بودند. هنوز اینجا بود  

 که دو مرد هم حاضر و آماده روی مبلمان نزدیک در نشسته بودند. 

ه درست وسط  به راه افتاد و به سمت پله ها که قدم برمی داشت با دیدن بلوط ک

سالن ایستاده بود و چند پسر بچه دورش را گرفته بودند، لبخندی روی لبش آمد.  

دستش را روی لبه ی نرده ها گذاشته و ایستاد. دخترک برای خودش حکم  

فرمایی می کرد. پسرها گویا چیزی می خواستند که بلوط به هیچ وجه تمایل  

 نداشت این کار را انجام دهد. 

ی امانش را بریده بود اما به شدت دوست داشت سراغ دخترک  مکثی کرد. خستگ

برود و او را در آغوش بگیرد. شاید در کوچکترین حالت ممکن گونه اش را می  

 بوسید.  

دخترک دست به سینه شده و سری به طرفین تکان داد و خرگوشی های بلندش  

رت شدند.  که با گل سرهای پشمالویی بسته شده بودند، به این طرف و آن طرف پ

پیراهن امروزش دامن سیاه رنگی داشت با باالتنه ی سفید ست شده با گل  

 سرهایش.  

مسیر رفته را برگشت و به دخترک نزدیک شد. پسرها با تعجب نگاهش کردند.  

در مقابل دخترک زانو زد و یک زانویش را به زمین تکیه زد تا بتواند سنگینی  

حال دست به سینه با چشمان بسته   خسته تنش را تحمل کند. دخترک در همان

 گفت: نمی خوام. 

نیشخندی زد و با نگاه کوتاهی به پسرها که کمی فاصله گرفته بودند، گفت: چی  

 نمی خوای؟ 
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دخترک به سرعت چشم باز کرد و نگاهش کرد. نگاه کوتاهی به پسرها انداخت و  

 ابروهایش را در هم گره زد و طلبکارانه گفت: پسرای بد. 

 ا جلو دادن لبهایش و اخم و تخم زیاد به زبان آورد.  این را ب

دستش را بلند کرده و بازوی دخترک را گرفت و به سمت خود کشید: بیا اینجا  

 ببینم... کسی اذیتت کرده؟

دخترک دست دور گردنش انداخته و سری باال انداخت: هیشکی نمی تونه من و  

 اذیت کنه. 

بین بازوهایش فشرد که صدای بلندش  دلش ضعف رفت برای این قلدری و او را 

 به هوا رفت: آخ...  

 به سرعت رهایش کرد و با معذرت خواهی نالید: دردت اومد؟ 

دخترک از آغوشش بیرون پرید و گفت: بله که دردم اومد. اینجوری... اینجوری  

 محکم بغلم میکنی.  

 بلوط...   -

 دخترک سرکی از شانه اش کشید و گفت: مامان...! 

 د و به آفتاب زل زد که دستانش را از هم گشوده وکمی خم شد. سری چرخان

دخترک او را مامان صدا زده بود. آفتاب پرتویی دستانش را برای در آغوش  

کشیدنش از هم گشوده بود و به راحتی او را از زمین بلند کرده بود. زهرا گفته  

بود. الهه  بود سالهایی را که می توانست شاهد بزرگ شدنش باشد از دست داده 

پوزخند زده بود. دخترک قسمتی از اتاقش را اشغال کرده بود. نفس عمیقی  

 کشید...  
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دستش را پشت سرش به زمین تکیه زد تا مانع سقوط خودش شود. دخترک به  

نظر سه چهار ساله می آمد. منطقش این اثبات را اصالح کرد که دخترک منطقی  

 دود پنج ساله.  تر از یک دختر سه ساله است. شاید چیزی ح

زهرا نزدیک شان شد. آفتابی را که دخترک را در آغوش داشت مخاطب قرار داد  

 و گفت: بمونین. 

آفتاب بود که سری به طرفین تکان داد: کار دارم امشب یه پرواز دارم. متاسفانه  

 فردا نمی تونم بیام ولی برای مراسم سوم خودم و می رسونم. 

مان جون میریم اون آسمونا به باباجون نزدیک تر  دخترک دستانش را باال برد: ما

 میشیم.

زهرا لبخندی به رویش زد و گفت: اگه بری پیش باباجون من تنها می مونم گریه  

 می کنما... زود برگرد پیش خودم. 

 جلو رفته و پیشانی دخترک را بوسید.  

تمام  آب دهانش را فرو داد. این غیر ممکن بود. نمی توانست درست باشد. در 

سالهای زندگی اش هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. هیچ وقت چنین اشتباهی نمی  

کرد. همیشه می دانست چطور باید جلوی این اتفاق را بگیرد. ممکن نبود آن شب  

 چنین اشتباهی کرده باشد.

دخترک در آغوش آفتاب پا زده و به سمتش برگشت و دستش را در هوا تکان 

 داد: من دارم میرم.  

 حیران نگاهش کرد. این یک شوخی بود. یک شوخی زجر آور...! 

آفتاب چرخید و دخترک را هم با خود دور کرد. آفتاب پرتویی با دخترکی در  

آغوشش دور شد. دخترکی که او را مامان می نامید. دخترکی که نامش بلوط بود.  

وی  بلوطی از نام خانواده بازرگان! چنین چیزی غیر ممکن بود. پوزخندی ر

لبهایش نشست. آفتاب از نبودنش استفاده کرده بود تا دخترک را به نام بازرگان  
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پیوند بزند. حتما همینطور بود. آفتاب پرتویی برای رسیدن به خواسته هایش هر  

کاری می کرد. چنین چیزی که ساده بود. ساده بود وقتی میدان را خالی کرده بود  

برسند. مطمئنا جهانگیر هم با این مورد  تا امثال آفتاب به هر چه می خواستند  

موافقت می کرد. چه اهمیتی داشت پدر بچه چه کسی باشد وقتی می توانست  

 آفتاب را در کنارش داشته باشد.  

دستش را مشت کرد. از نبودنش استفاده کرده بودند تا از وجودش یک هیوال  

ه فرصت  بسازند؟! برای چنین پدری حس ناراحتی داشت؟ برای جهانگیری ک

 نبودنش را غنیمت شمرده و دخترکی را به ریشش بسته بود؟ 

 فکش منقبض شد. بلوط بازرگان!؟ حتی فکرش هم تنش را یخ می کرد.  

مسخره بود. پدر باشد؟ پدر آن دخترک دوست داشتنی؟! هرگز چنین چیزی  

 واقعیت نمی یافت.  

ر می زد برای  با این امید خود را آرام کرد اما هنوز هم قسمتی از ذهنش تش

دروغی که ممکن بود به واقعیت بدل شود. خانه که خالی از هر مهمانی شد، خود  

 را به سمت زهرا کشید: بلوط کیه؟ 

کیمیا روی پله ها، متوقف شد. زهرا به تندی چرخید و زل زد در چشمانش و این  

الهه بود که با رها کردن لیوانی از روی میز و صدای شکستنش، سکوت سنگین  

ه در فضای خانه را شکست. نگاه زهرا و کیمیا به سمت الهه برگشت اما نگاه  شد

او نه. همانطور به نگاه زهرا دوخته شده بود تا پاسخی برای سوالش بیابد. برای  

 سوالی که تا مغز استخوانش نفوذ کرده و امکان متالشی کردنش را داشت.  

هم در ذهنش باال و پایین   سوالی که با وجود تالش هایش برای انکار کردن، باز

 می رفت.  

 زهرا تکانی خورد و قدمی به سمت الهه برداشت که نالید: مامان.
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از حرکت ایستاده و به سمتش برگشت. نگاهش کرد و گفت: خودت چی فکر می  

 کنی؟ 

 فکر؟ 

 مسخره بود چرا باید فکر می کرد؟ 

ه بود. همان از همان اولین ماه ورودش به مالزی، رابطه هایش را شروع کرد

اولین باری که دخترک خیابانی ندای حامله بودن سر داده بود، راه و روشش را  

آموخته بود. همان روزها بود که فهمیده بود چطور باید رابطه هایش را کنترل  

کند که بتواند با اطمینان در مقابل چنین افرادی بایستد. تک تک این روشها را از  

دخترکی را به ریشش می بست که مطمئنا نمی   حفظ بود و حال آفتاب پرتویی

 توانست به وجود بیاید.  

سری به طرفین تکان داد: فکر کردین احمقم؟ اینقدری حالیم نیست که بچه یکی  

 دیگه رو به ریشم ببندین؟ 

ابروهای زهرا در هم گره خورد و غرید: الهه بزار باشه بعدا جمعش می کنی برو  

 بیرون. 

 پا و آن پا کرد و زهرا فریاد کشید: بیرون تنهامون بزارین. الهه برای رفتن این 

این بار به اجبار تنهایشان گذاشت اما مطمئن بود الهه ای که می شناسد گوشه ای  

را برای سرک کشیدن انتخاب کرده است. هر چند اهمیتی نداشت. برای آنکه ثابت  

ایستاد. باید نشان می   کند دخترک بلوط نام نسبتی با او ندارد باید مقابل دنیا می

 داد آفتاب پرتویی و جهانگیر چه نقشه ای برایش کشیده اند. 

بچه یکی دیگه؟ تو غلط می کردی وقتی بچه نمی خواستی پات و از گلیمت    -

 درازتر می کردی که االن به زنت تهمت بزنی. 

 با تمسخر گفت: زنم؟ همونی که بیشتر عاشق بابام بود تا من؟!
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آمده و برای اولین بار روی گونه اش نشست. ناباورانه دست بلند دست زهرا باال 

کرد و گونه اش را نوازش کرد... جای دست زهرا می سوخت. حس می کرد ته  

ریش روی صورتش، گزگز می کند. حس می کرد دندان های پایینش تیر می کشند  

شت  و زهرا غرید: خجالت نمی کشی؟ بعد از این همه سال حرفم داری؟ وقتی دا

دختره می مرد کدوم گوری بودی که االن اومدی بهش تهمتم میزنی. فکر کردی  

دختره رو بستن به ریشت؟ خیالت تخت اون دختره به جز اینکه اسمت تو  

شناسنامه اش باشه ازت هیچی نمی خواد. به جز اسم تو که من مادر عارم میاد 

اون بچه خیلی بهتر  به زبونش بیارم، اون هیچی ازت نمی خواد. آره راس میگی  

 از اونیه که بخواد بچه ی تو باشه. حیفه... حیفه که بخواد بچه ی تو باشه.  

سرش را به طرفین تکان داد: تویی که اینقدر ادعا داری غلط کردی دست به 

دختره زدی که االن بمونی توش؟ تو که می خواستی دمت و بزاری رو کولت و  

فرار کنی... که نه پدر بشناسی نه مادر بی جا کردی زن گرفتی. فکر کردی بهت  

تویی که هیچوقت  افتخار می کنم؟ خجالت می کشم از اینکه بگم تو پسرمی. 

سربلندم نکردی. تویی که هیچوقت هیچی رو نتونستی بزاری سرجاش. پسر؟ چه  

اون موقعی که به جای درس خوندن دنبال الواتیات بودی چه اون موقع که  

دختری که لیاقتش و نداشتی رو عقد کردی هم باعث نشدی بهت افتخار کنم. اون  

انگیر حق داشت اون موقع نمی  دختر حیف شد... حیف شد که عروس من شد. جه

فهمیدم ولی بعدش فهمیدم حق داشت که می گفت اون دختر از سر ما زیادیه. از  

 سر من و جهانگیر و اسم و رسم بازرگان و مخصوصا تو خیلی زیادی بود.  

 دستش را مشت کرد. 

زهرا ادامه داد: حاال اومدی دوره افتادی و صدات و برای من باال می بری که بچه  

و نیست؟ اصال ببین اون بچه تو رو به پدری قبول داره؟ اصال ببین اون دختر  ت

میزاره تو برای بچه اش پدری کنی که بخوای انکارش کنی یا نکنی؟! دیر اومدی  

برای اینکه بخوای از این ادعاها داشته باشی. من نمی تونم مادرت بودن و انکار  

می اما فکر کردی بقیه هم  کنم. اول و آخرش هر غلطی ام بکنی تهش بچه ا

اینطورین؟ فکر کردی مثال اگه اون دختر می خواست نمی تونست حتی اسمت تو  
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شناسنامه ی اون بچه رو هم ازت بگیره؟ نمی تونست جلوی این و بگیره که  

 اسمت نره تو شناسنامه اش؟!

قدمی به جلو برداشته و فاصله ی بینشان را که از بین می برد، گفت: فکر کردی  

 کی هستی پسرم؟ چون تونستی رو پای خودت وایسی برای خودت کسی شدی؟ 

نفسی که هر لحظه بیشتر در وجودش سنگینی می کرد را به سختی بیرون  

فرستاد و صدایش را باال برد: من آشغال... من عوضی اما نمی زارم اون بچه رو  

 ببندین به ریش من. 

 دست پیش می گرفتند که پس نیفتند. می خواستند از نبودنش استفاده کنند؟ 

زهرا رهایش کرد. به سمت پله ها قدم برداشت و از برابر کیمیایی که هنوز همان  

 جا ایستاده و نگاهش می کرد گذشت.

دندان هایش را روی هم سایید و غرید: من می دونم چه غلطی کردم. فکر کردین  

که ببندینش به ریشم و نفهمم؟ که مثل احمقا بگم آره شما راس  اونقدر احمقم 

 میگین؟ که من اشتباه کردم؟ 

نگاهی به لیوان های شکسته در آن سوی میز عسلی انداخت. به سختی نفس می  

کشید که صدای قدم های زهرا را شنید. زهرایی که نزدیک می شد و سر چرخاند.  

وشه ی توی دستش را به سینه اش  زهرا به محض رسیدن به چند قدمی اش، پ

کوبید: می دونستی؟ خوبه که می  دونستی و چنین گندی باال آوردی وای به حال  

 وقتی که می خواستی ندونی. 

دستش را روی بسته ای که به سینه اش کوبیده شده بود گذاشت و قدمی به عقب  

مل کند.  برداشت تا حجم فشار ضربه ای که زهرا به سینه اش کوبیده بود را تح

سرش را خم کرد و به پوشه ی توی دستش نگاه کرد. سری برداشت. کیمیا همان  

جا روی پله ها نشست و زهرا قدمی به عقب برداشت و روی اولین مبل که می  

نشست گفت: نمی دونم حکمت خدا تو چی بود که می خواست تو هم اول و آخرش  
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من هیچوقت بفهمم همچین بچه  از وجود اون بچه با خبر بشی وگرنه قرار نبود نه 

 ای هست و نه تو بفهمی دختری داری. 

پوشه را باز کرده و ورق زد. برگه هایی که مشخص بود از آزمایشات مختلف  

است را با چندین برگ گذراند و به برگه های آخر که رسید، نگاهش روی عدد  

م های مورد  نود و نه درصد زیر برگه ها ثابت ماند. چشم چرخاند روی نتیجه و نا

 نیاز... 

تنش نه گرم بود نه سرد. فقط در بی حسی کامل قرار گرفته بود. هیچ حسی  

نداشت. تهی بود از خالی بودن. باز هم ورق زد. باز هم نامش پررنگ در تمام  

 صفحات به چشم می آمد.

 دخترش؟!  

 غیر ممکن بود.  

 چشم هایش را بست. آن شب... 

 آن شب...! 

ن شب به جز حس فوق العاده ای که در ذهنش حک شده نفس عمیقی کشید. از آ

بود چیزی به یاد نمی آورد. گویا مست بود اما نه چیزی فراتر از مست بودن. آن  

شب برخالف همیشه کنترلی روی رابطه اش نداشت. آن شب آفتاب هدایت گر  

 رابطه شان بود.  

ختره تو  زهرا با بغض گفت: شش ماه بعد رفتنت بود که بهمون زنگ زدن. د

بیمارستان بود. داشت می میمرد. همه جا رو دنبالت گشته بود ولی نتونسته بود  

چیزی پیدا کنه ازت. می خواست مطمئن بشه بعد از مرگش کسی هست بچه رو  

بزرگ کنه. مطمئن باشه بعد از مرگش تو رو با وجود اون بچه با خبر می کنیم.  

م با رفتن تو دیگه هیچوقت نمی  هیچوقت یادم نمیره وقتی دیدمش. فکر می کرد

بینمش اما اون روز... اون روز هیچ شباهتی به اون کسی که می شناختم نداشت.  
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اونقدر وزن کم کرده بود که وقتی برای اولین بار دیدمش نشناختمش. لباش سفید  

سفید بود و بدترش این بود که خودشم خوب می دونست داره میمیره. می دونست  

ونش و میگیره و هیچ اعتراضی نمی کرد. می تونست اون بچه  بچه ی تو داره ج

رو سقط کنه می تونست حاال که هیچ ردی از تو نداشت تمام اثر حضور تو رو  

پاک کنه ولی اون داشت جونشم برای اینکه بتونه بچه ی تو رو نگه داره فدا می  

 کرد.  

 خیره به عدد نه تکرار شده روی صفحه، لب گزید.  

یشتر طول نکشید. یه هفته بعدش که من شب و روز شاهد این بودم  یه هفته ب   -

که چقدر سخت نفس می کشه قلبش وایساد. من بازم تونستم لبخندش و ببینم. که  

از اینکه داشت برای بچه ی توی عوضی می میرد خوشحال بود. وقتی دکتر گفت  

انتخاب کنن   از قبل خواسته که بچه رو تو الویت قرار بدن و قرار باشه بینشون

انتخابشون بچه باشه فکر کردم من تو تموم سالهای مادریم برای بچه هام چیکار  

 کردم وقتی اون داره اینطور برای بچه بدنیا نیومده اش می جنگه. 

زهرا با چشم های به اشک نشسته نگاهش کرد: تا دو ماه بعدش که بیمارستان  

طوری که تو این پنج سال نذاشته  بود نذاشت بچه رو یه ثانیه ازش جدا کنن. همون

 یه شب اون دختر ازش جدا باشه. بعد تو ادعای این و داری که دخترت نیست؟ 

پوزخند زهرا تقدیمش شد: حتی اگه بخوایم اون بچه رو بهت نمیده. حتی اگه تو  

بخوای هم نمی تونی برای اون بچه ای که تمام سالهای زندگیش همه چیش اون  

و باختی پسرم... تو زندگیت و با رفتنت باختی. روزایی که  دختره، چیزی باشی. ت

باید کنارش می بودی تا بتونی پدر اون بچه بشی رو از دست دادی. ناراحتی از  

اینکه اون بچه دخترته! رات و بکش بازم برو... عین خیالتم نباشه که همچین  

تو!   بچه ای هست چون هیچکس هیچ تمایلی نداره اون بچه رو ببنده به ریش 

 هیچکس قرار نیست تو رو به اون بچه بچسبونه. 

*** 
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سونا دستش را به سمتش دراز کرد و با فشرده شدنش گفت: رابطه های من و  

آدما معموال دو دسته هستن. یه سری که اصال نمیشناسمشون یه سری ام کسایی  

جا   که خیلی خوب می شناسم. اما تو دقیقا کل قانون زندگی من و به تنهایی جا به

 کردی.

خواست پوزخند بزند شاید هم لبخند اما از دیشب تا به این لحظه لبهایش بهم  

 چسبیده بود و به هیچ وجه قصد جدا شدن نداشت.  

من پنج ساله می شناسمت. البته دیدارهای اولمون و کال به میون نمیارم اما با    -

من با تو یه ایمیل   این حال هیچی ام ازت نمی دونم. پنج سال و تنها راه ارتباطی 

 بود که فقط می تونستم گزارشات کار و بهت بدم.  

 سری تکان داد و بیحوصله پرسید: ناراحتی؟

تو بودی ناراحت نمی شدی؟! پنج سال گذشته حتی اونقدر ارزش نداشتم    -

 بخوای یه تلفن بزنی و بپرسی تو این خراب شده چه خبره.  

 مگه الکس روی کارا نظارت نمی کرد.   -

 سونا با تاسف سری تکان داد: دیگه حرفی ندارم بزنم. 

نگاهی به افسانه ی مجیدپور انداخت. هنوز هم مثل گذشته شیک و فوق العاده به  

 نظر می رسید. افسانه مجیدپور گفت: خوش اومدین. 

با تکان سر تشکر کرده و قدمی به سمت در اتاقش برداشت که چراغ های  

وبی به خاطر می آورد. دستش را باال برد و روی  خاموش و در بسته اش را به خ

حسگر نصب شده روی در که می گذاشت، سرکی کشید. گویا در پنج سال گذشته  

هیچکس حتی به خود زحمت نداده بود قفل این در را باز کند. حجم زیادی از گرد  

و خاک به محض باز شدن در به هوا برخاست. قدمی به عقب برداشته و با سرفه  

 را مقابل دهانش گرفت.  دستش 

 احمد توکل از جا پرید: االن میگم بیان تمیزش کنن. 
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 با این حرف سرفه هایش را به سختی فرو داده و چرخید و روی مبل نشست.  

 سونا روبرویش که می نشست، گفت: تسلیت میگم.

 این بار لبخند زد. تسلیت... برای از دست دادن پدرش یا برای پدر بودنش!؟ 

صورتش را در هم جمع کرد. ساعتی طول کشید تا در میان حجم زیاد سر و  

صداها، اتاقش عاری از گرد و خاک شد. دو مرد که پایشان را از اتاق بیرون  

گذاشتند، از جا برخاست و به آرامی تشکر کرد. مردها لبخندی به رویش زدند اما  

را گرفته بود. پا به  او... حس لبخند زدن نداشت. حس کرختی تمام وجودش را ف

اتاق گذاشته و در شیشه ای را به روی آدم های آشنای روزهای دورش بست.  

نگاهی به اتاق انداخت. در این اتاق سعی کرده بود دنیا را جا به جا کند و کمترین  

 موفقیت نصیبش شده بود.  

به سمت صندلی اش قدم برداشت و نگاهش روی بسته ی آشنا ثابت ماند. بسته  

 با نوشته ی یه کادو برای تو همسر عزیزم.  ای  

 خیره شد به بسته. بسته ای که روز بعد از رابطه ی عزیزشان برایش آورده بود.  

دستش را پشت گردنش برده و گردنش را به بازی گرفت. ستون فقراتش را از  

همان جا فشرد تا از دردی که حس می کرد به تک تک سلول های تنش راه می  

 یابد. گویا درد از سرش شروع می شد و در تمام تنش پخش!   یافت، رهایی

نیم خیز شد. باید سراغ دکتری می رفت. باید از دردی که تا اعماق جانش فرو  

 رفته بود به دکتر می گفت تا درمانی برای آن بیابد.  

یک قدم دور شده و برگشت. به سمت بسته ی روی میز و دستش را جلو برد. بند  

د بسته را که می چرخاند لحظه ای مکث کرد. می توانست در این  دور دکمه ی گر

 بسته خبر پدر شدنش باشد؟ 

به افکار خود پوزخندی زد. هیچ زنی فردای رابطه اش از مادر شدنش با خبر  

 نمی شد.  
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بسته را به روی میز برگرداند و متعجب به عکس ها و برگه های روی میز خیره  

منوچهر با کسانی که هرگز نمی توانست فکرش  شد. کمی خم شد. عکس هایی از 

را هم بکند. عکس هایی از عمه های عزیزش و شوهرهایشان با کسانی که هیچ  

دلیلی برای چنین مالقاتی نبود. عکس ها را رد کرد. برگه ها را باال آورد. برگه  

هایی که نشان می داد هر سه برای جهانگیر نقشه کشیده اند. که تالش هر سه  

 پایین کشیدن جهانگیر و او از مسند قدرت شرکت ارغوان بوده است.  برای 

قدمی به عقب برداشت و روی صندلی رها شد. بارها و بارها به دنبال تک تک  

 این مدارک بود و چیزی به دست نیاورده بود و حال...! 

برگه ها را باال آورد. تمام این اطالعات می توانست کار منوچهر و عمه هایش را  

برای همیشه تمام کند. می توانست دست منوچهر و تک تک آن ها را از شرکت  

ارغوان کوتاه کند. عکس ها را باال آورد. این عکس ها می توانستند منوچهر را  

ن... متحیر...! آفتاب تمام این ها  بی سر و صدا در نطفه خفه کنند. گیج بود. حیرا

را پنج سال پیش به او هدیه کرده بود. پنج سال پیش... درست یک روز بعد از  

 آزاد کردن منوچهر.  

دست کالفه اش را روی صورتش کشید. آفتاب آچمز کردنش را نگه داشته بود  

 برای این روزها؟! برای اینکه تقریبا با دیوار یکی اش کند؟!

در خورد. احمد توکل در چهارچوب در اتاق ایستاد: اطالعاتی که در   چند ضربه به

 مورد شرکت ارغوان بود آوردم خدمتتون. 

سرش را پایین انداخت. شرکت ارغوان...! چه اهمیتی داشت در مورد ارغوان  

اطالعاتی داشته باشد وقتی دیگر به اینجا تعلق نداشت. اشاره ای به میز زده و  

 میز... سونا رفت؟ گفت: بزارشون روی 

 تو اتاقشون هستن.  -
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به راه افتاد. باید با سونا صحبت می کرد. در اتاقش را باز کرده و نگاهی به او که  

در حال صحبت با تلفن بود انداخت. در اتاق را که پشت سرش می بست، سونا  

 تلفن را قطع کرده و گفت: چی شده؟ 

 از سونا بپرسد.  مات ماند. ذهنش خالی شد از آنچه آمده بود تا

سونا چند دقیقه ای خیره نگاهش کرد و از پشت میزش بیرون آمد. نزدیکش که  

 می شد پرسید: مشکلی پیش اومده؟ 

عقب عقب رفت و روی مبل جا گرفت. دست هایش را که بهم قفل می کرد، سر  

برداشت و خیره به چشم های سونا پرسید: تا حاال به این فکر کردی زندگی چقدر  

 تلخه؟ 

سونا روبرویش نشست و سری به عالمت مثبت تکان داد: زندگی مثل یه میدون  

 جنگه که فقط می تونی برای پیروز شدن تالش کنی. 

 این پیروزی کجاست؟   -

 شاید همون جایی که هیچوقت فکرش و نمی کنی.   -

 لبش را گزید و پرسید: می دونستی من یه دختر دارم؟ 

 عجب پرسید: دختر؟ تو!؟ چینی به پیشانی سونا افتاد و مت

آرنجش را به دسته ی مبل تکیه زده و پیشانی اش را به کف دستش چسباند. حتی  

 فکرش برای خودش هم مسخره به نظر می رسید.  

 اسمش چیه؟ چند سالشه؟   -

 سرش را باال آورد و زمزمه کرد: بلوط... 

 باشی.ای جانم چه اسم قشنگی. فکر نمی کردم اونجا ازدواج کرده     -

 تلخ گفت: وقتی زن داشتم چطور باید ازدواج می کردم؟ 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

９１８ 

سونا چینی به پیشانی اش انداخت. سونا هم نمی فهمید. از جا که برمی خواست  

گفت: می خوام برگردم برم. فردا... پس فردا... نمی دونم بگو زودترین پرواز و  

 برام رزرو کنن.  

 مراسم پدرت مگه تموم شد؟   -

از مراسم می فهمید؟ چه مراسمی وقتی حس می کرد در خال  مراسم؟ چیزی هم 

عمیقی فرو رفته است. چه مراسمی وقتی حتی نمی دانست کجای دنیا ایستاده  

 است.  

چشم هایش را بسته و زمزمه کرد: برای فردا شب بگیر... فردا شب که بتونم  

 برم. 

د بر این حس خال  خود را از اتاق سونا بیرون انداخت. شاید باید می رفت تا بتوان

که وجودش را در بر گرفته بود، غلبه کند. نمی دانست باید چه کند. پنج سال پیش  

وضعیتش از امروزش خیلی بهتر بود. پنج سال پیش می دانست می تواند رها  

برود. می دانست می تواند بدون فکر کردن به کسی برود و امروز نمی دانست  

پا به زندگی اش گذاشته بود، درست است یا  رفتنش بدون توجه به بلوط نامی که 

 نه؟!

شماره ی توی گوشی اش را گرفت. چند دقیقه ای طول کشید تا صدای آشنا در  

گوشش پیچید. به احمد توکل پشت خط که از شنیدن صدایش متعجب بود، گفت:  

آفتاب پرتویی ایران نیست. ببین امروز چه ساعتی برمی گرده... ساعت دقیق  

 ره پروازش و برام بفرست. هر چه سریعتر بهتر. پرواز و شما

پیرمرد آشنا، در ماشین را به رویش باز کرد. روی صندلی عقب که جا می گرفت،  

 پیرمرد پرسید: کجا برم؟ 

نگاهش را به خیابان دوخت. به آرامی زمزمه کرد: نمی دونم همینطوری دور  

 بزن لطفا! 
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عقربه های ساعت را گذراند.   مرد به حرفش عمل کرد. همانطور که خواسته بود

شاید تمام تهران را گز کردند تا احمد توکل تماس گرفت و اطالعات را برایش  

 ارسال کرد. گوشی را که به در جیبش می فرستاد، زمزمه کرد: برو فرودگاه. 

حالت تهوع داشت. سردرد امانش را بریده بود و تا مغز استخوانش نفوذ می کرد.  

پیرمرد خواست در مقابلش توقف کند. از مرد پشت ویترین   با دیدن داروخانه از 

خواست قوی ترین مسکن و ضد تهوع را برایش بیاورد. مرد متعجب نگاهش  

 کرد. غرید: برای سردرد... قوی ترینش. فقط خفه اش کنه. 

 مرد تاکید وار گفت: بهتره با این شرایط برین دکتر. 

 مسکن بیارین. غرید: دکترا درمونی براش پیدا نکردن. فقط 

مرد باالخره به خود تکانی داده و بسته ی مسکن را روی ویترین به سمتش سر  

 داد. دستش را که دراز می کرد به سمت مسکن پرسید: آب دارین؟ 

مرد این بار آب هم برایش آورد و تا کارت کشیدنش، به سرعت دو قرص را از  

را برداشته و راه    بسته در شکمش فرستاد و با گرفتن کارتش، بسته ی مسکن

 افتاد. نباید دیر می کرد... باید تا قبل از موعد خود را به فرودگاه می رساند.  

خیره به تابلو، خود را روی صندلی ها پرت کرد و از درد سرش ناله ای کرد که  

 توجه مردهای اطرافش را به سمتش جلب کرد.  

ت تهوع حتی بعد از  چشم هایش را بسته و به سختی آب دهانش را فرو داد. حال

مصرف قرص ضد تهوع باز هم آزارش می داد. پیرمرد بطری نوشابه را به  

 طرفش گرفت و یادآوری کرد حالت تهوعش را از بین می برد. 

شانه هایش را عقب می برد، بطری را از پیرمرد گرفت و او منتظر نگاهش کرد.  

 به آرامی لب زد: تو ماشین منتظرم باش. 

سر عقب گرد کرد. لب هایش را به روی برآمدگی های آهنی  پیرمرد با تکان 

بطری می گذاشت، از سرمایش حس ناخوشآیندی را تجربه کرد. دستش را به  
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سختی باال برد و محتوای بطری را در دهانش ریخت که صدای زن بلند شد که  

 فرود هواپیما را اعالم می کرد.  

رزید. گوشی را که از جیب  بطری را از لبهایش جدا کرد و گوشی توی جیبش ل

بیرون می کشید، سرکی کشید تا مطمئن شود زمانی را برای دیدن آفتاب پرتویی  

دارد. سونا از بلیط خریداری شده اش برای فردا شب خبر می داد و بلیطی که  

 برایش ارسال کرده بود.  

حس  فردا باز هم برمی گشت به اینجا... فردا برمی گشت تا رها شود. رها از این  

 خالای که وجودش را درگیر کرده بود.  

برخاست. آرام آرام قدم برداشت. با شانه هایی که گویا روی تنش سنگینی می  

 کردند. 

تکیه اش را به یکی از صندلی ها داد و دستش را محکم روی پشتی آن قرار داد  

تا مانع از سقوطش شود. ثانیه ها کش می آمدند. همه چیز دست به دست هم داده 

 بودند تا سردردی که تک تک اعصابش را در هم می پیچید، تشدید کنند.

با دیدنشان لحظه ای مکث کرد. دخترک را در آغوش داشت. مانتوی لیمویی رنگ  

گل دار تابستانی اش با بلوط بخواب رفته در آغوشش، تصویر بهم ریخته ای را  

موهای بیرون زده از  از آفتاب پرتویی همیشه فوق العاده به نمایش گذاشته بود. 

شالش به صورت نامرتب از زیر شال خودنمایی می کردند و مطمئنا دست های  

درگیر برای در آغوش کشیدن بلوط فرصتی برای مرتب کردنشان نداشتند. آب  

 دهانش را فرو داد...  

 آفتاب پرتویی را برای فوق العاده بودنش تحسین می کرد.  

آفتاب پرتویی مقابلش فوق العاده نبود. مادر آشفته ای بود که فوق العاده بودنش  

 را فدای کودک آغوشش کرده بود.  

 اما... 
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 باز هم می توانست او را تحسین کند.  

سری چرخاند. مرد جوانی با دو چمدان و کیف های آویزان به آن ها نزدیک شان  

شد و نزدیک تر شدند. خود را بیشتر عقب کشید تا از دید آفتاب پرتویی پنهان  

 شود.  

دو مرد کت و شلوار پوش نزدیکش شدند. یکی از آن ها برای در آغوش کشیدن  

 پرتویی سری به طرفین تکان داد.  کودک به خواب رفته خود را جلو کشید و آفتاب 

 مردها، برای گرفتن چمدان ها نزدیک شدند.  

مرتب با مردها صحبت می کرد و بعد از مکثی چند دقیقه ای راه افتادند تا مسیر  

 خروجی را در پیش بگیرند.  

از آنچه در ذهنش می گذشت، مطمئن نبود اما با تصمیمی آنی قدمی به جلو  

 آفتاب!برداشته و زمزمه کرد: 

به طرفش برگشت... مردان همراهش هم همینطور. هر سه مرد کمی حالت دفاعی 

به خود گرفته و منتظر واکنشی بودند تا عکس العمل نشان دهند. همه ی آن ها  

استخدام شده بودند تا در کمترین زمان ممکن برای مراقبت از آفتاب پرتویی جان  

زدیک شدنش را به آفتاب پرتویی  دهند. با اشاره اش عقب رفتند و اجازه ی ن

صادر کردند. قدمی که به جلو برمی داشت، دستش را مشت کرده و چشم دوخت  

 به دست های قالب شده اش زیر تن بلوط. 

نگاه آفتاب رنگ انتظار گرفت. مشخص بود تحمل سنگینی بلوط سخت بود اما  

نان غرق  تمام تالشش را کرده بود که دخترک را روی شانه اش حفظ کند. همچ

 بود که آفتاب پرسید: نمی خوای حرف بزنی؟

بسته ی توی جیبش را بیرون آورد. همان بسته ی کادویی پنج سال پیش را و  

 نالید: این... 

 نگاه آفتاب روی بسته چرخ خورد و بعد از مکثی گفت: تو ماشین حرف میزنیم. 
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االتر بکشد.  به سختی کمی خم شد تا بلوط را که روی بازوهایش سر خورده بود ب

درمانده نگاهش کرد. حال این لحظه شان افتضاح بود. دستش را مشت کرده و  

قدمی جلو گذاشت. بدون آنکه فرصتی به آفتاب دهد دستش را جلو برد و بلوط را  

 به سمت خود کشید. دست دخترک در همین حالت به صورتش کوبیده شد.  

اشک توی چشمش   درد از چشمش و دماغش به سمت پشت سرش کشیده شد و

 جوشید. دخترک را روی شانه اش پهن کرد و آفتاب غرید: بازوش... 

خود را کمی جلوتر کشید و خم شد تا آفتاب توانی برای جا به جا کردن بازویش  

داشته باشد. عطر دخترک را به مشام فرستاد. عطر شیرین و دوست داشتنی  

د و بی تفاوت به  تکراری هنوز هم پخش می شد. نفس هایش به گردنش خور

اشکی که از چشمش می جوشید و سوزش آن، قدمی به جلو که برداشت و تلخ  

 گفت: بچه منه ولی حتی بلد نیستم بغلش کنم. 

صدای قطع شدن قدم های آفتاب را شنید و به عقب برگشت. چیز اشتباهی به زبان  

اش کج  نیاورده بود که آفتاب از حرکت ایستاده بود. آفتاب سری به سمت شانه 

کرده و چشم هایش را بست. یک قدم برداشت و نزدیکش که می شد گفت:  

 طلبکاری؟ 

به سختی کمی سرش را چرخاند. چشم راستش که مورد اثابت دست بلوط قرار  

گرفته بود می سوخت و به سختی باز می شد و اشکش به راه بود. چشم چپش هم  

نش را که محکم تر به  بخاطر سوزش شدید چشم راستش، کمی تار می دید. دستا

 دور بلوط می پیچید، چشم از نگاه آفتاب گرفت. طلبکار؟ 

 آفتاب از کنارش که می گذشت، گفت: زود باش االن بیدار میشه.

راه افتاد. به دنبال آفتاب پرتویی و مردهایی که همراهی اشان می کردند. مردها 

روی صندلی جا دهد.  بودند که در ماشین را باز کردند و اجازه دادند بلوط را 

 آفتاب به آن سوی صندلی های عقب که اشاره می زد، سوار شد. 
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بازوهای درد آلودش را به سختی جمع کرده و مردد ایستاد. آفتاب سوار شد و به  

مردها اشاره زد با ماشین بعدی همراهی اش کنند. روی صندلی کنار بلوطی که  

شست و پاهایش را به آرامی روی  این بار سر روی پای آفتاب قرار داده بود، ن

 ران پاهایش کشید تا دخترک اذیت نشود.  

 راننده اش را خبر کرده بود به دنبالشان راهی شود.  

ماشین که به راه افتاد، آفتاب موهای ریخته روی صورت دخترک را کنار زد.  

دخترک غلتی زده و پایش را در شکمش کوبید. از درد چشم هایش را بست و  

 ه ی آفتاب بلند شد.  صدای خند

سری چرخاند و متعجب نگاهش کرد. به خاطر نمی آورد خنده اش را به این  

صورت دیده باشد یا نه. لبهایش از هم جدا شد و دهانش نیمه باز ماند. دخترک  

دراز کشیده روی پاهایشان متعلق به هر دویشان بود اما یک دنیا فاصله... یک  

 شت.  دنیا غریبگی ما بینشان وجود دا

سرش را برگردانده و چشم دوخت به سیاهی شب. به بوی عطری که به مشامش  

 می رسید.  

 آفتاب زمزمه کرد: بعد پنج سال بازش کردی؟ 

سرش را خم کرد. پای دخترک با کفش های سفید پاپیون دار... زیباترین صحنه  

ای بود که می توانست ببیند. دست روی پای برهنه اش گذاشت و بی توجه به  

 سوال آفتاب، زمزمه کرد: چند سالشه؟

 همین اواخر تولدش بود. پنج ساله شد.    -

چشم هایش را بست. چشم راستش دیگر نمی سوخت اما درد تا چشمانش باال  

آمده بود. نگاهش را چرخانده و به صورت آفتاب که می دوخت زمزمه کرد: چرا  

 نگفتی؟ 

 باید می گفتم؟   -
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 باید می گفتی. دندان قروچه ای کرد: 

 آفتاب سری به طرفین تکان داد و گفت: بایدی تو زندگی من نیست.

 می دونی خیلی خودخواهی؟   -

 آفتاب صدایش را پایین آورده و پچ پچ کرد: به اندازه تو؟ 

با تمسخر جواب داد: من خودخواه بودن و از تو یاد گرفتم... وقتی فهمیدم دلیل  

 ازدواجت باهام چی بود.

نی به پیشانی انداخته و چشم بست. رو گرفت و در سکوت چشم دوخت  آفتاب چی 

به خیابان. سکوت سنگین بینشان قصد شکسته شدن نداشت. ماشین که در مقابل  

برج آشنا توقف کرد... آفتاب قدمی برداشت و پیاده شد. سر جایش نشسته و  

داشت.  تکانی نمی خورد. دخترک هنوز غرق در خواب بود و گویا قصد بیداری ن

در سمت او که باز شد، سری چرخاند. آفتاب اشاره زد: بیا پایین می خوام ببرمش  

 باال. 

همانطور که دستور داده بود، پیاده شد و خود را عقب کشید. آفتاب دخترک را  

روی شانه هایش قرار داد و به سمت ورودی برج به راه افتاد. همان جا ایستاده  

می گذشت، به طرفش چرخید و منتظر نگاهش   بود... آفتاب از در شیشه ای که

 کرد. به چشم های آرایش شده ی آفتاب پرتویی زل زد. 

 فکر کردم می خوای حرف بزنیم.   -

به دنبال آفتاب راه افتاد. پنت هاوس آشنای دوست داشتنی با شهربازی که درست 

ین  در گوشه ی آن برپا شده بود، عجیب غریب تر به نظر می رسید. به بساط ماش

های پهن شده روی پیشخوان گرد خیره شد. ماشین های رنگارنگ ردیف شده 

 پشت سر هم.  

چرخی به دور خودش زد. تنها رنگ های فوق العاده ی تزئین شده در پنت هاوس  

دوست داشتنی تغییر کرده بودند. جای تیرگی شان را به رنگ های فوق العاده 
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اشین ها و عروسک ها تزئین شده روشن سفید داده بودند و با رنگارنگ های م

 بودند.  

با برخورد چیزی به پایش، سر خم کرد. عروسک خرسی پشمالوی سفید را باال  

آورد و لباس قرمز رنگش را که مرتب می کرد لبخند زد. مرد آشنای همراه آفتاب  

 پرتویی چمدان ها را گوشه ی ورودی جا داده و از در خانه بیرون رفت. 

ه زل زد. آخرین باری که اینجا بود برمی گشت به قبل از  به در بسته ی خان

 عقدشان...  

 پس در مورد اینکه چرا باهات ازدواج کردم فهمیدی.   -

دست هایش را در جیب شلوار جینش هدایت کرده و به طرف آفتاب برگشت.  

آفتاب پرتویی مقابلش به همان آفتاب پرتویی سال ها پیش شباهت داشت. هنوز  

ندی داشت که دم اسبی باالی سرش جمع کرده بود. مانتوی لیمویی  هم موهای بل

اش جای خود را به حریر سفیدی داده بود که با شلوار جین آبی اش ست شده  

 بود. روی مبل روبرویش نشسته و پا روی پای دیگرش انداخت.

نفس عمیقی کشید و آفتاب با نیم خندی گفت: یعنی چون فهمیدی من چرا باهات 

 ردم تصمیم گرفتی غیب بشی؟ ازدواج ک

 اخم هایش را در هم کشید.  

 آفتاب با آرامش خندید: کمیل... من واقعا نمی دونم چی باید بهت بگم.

با تمسخر گفت: چیزی برای گفتن نیست. تو به هر چیزی که می خواستی  

رسیدی... اسم و رسم بازرگان با وجود اون بچه پررنگ تر از اون نتیجه ای شده 

 لش بودی. که دنبا

آفتاب ابروهایش را باال کشید: بزار ازت یه سوال بپرسم واضح و دقیق... چرا با  

 من ازدواج کردی؟ 

 لب هایش را بهم قفل کرد.
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آفتاب ادامه داد: بخاطر پولی که اون موقع بهت دادم؟ بخاطر اعتباری که با وجود  

 اسم آفتاب به دست آوردی؟ 

از جا برخاست و قدمی به سمتش برداشت... چند قدم و درست سینه به سینه اش  

 ایستاد: من هیچوقت ازت پنهون نکردم دلیل ازدواجم باهات چیه... 

انی اش که اشاره می زد گفت: یکم فکر کن. بارها  دستش را باال آورده و به پیش

و بارها بهت گفتم من بخاطر بازرگان بودنت باهات ازدواج کردم. چون تو کمیل  

 بازرگان بودی. بزرگترین دشمن من.

دست دور بازوی آفتاب حلقه کرد و انگشت اشاره ی آفتاب را از پیشانی اش جدا  

قفل شده اش غرید: کار خوبی کردی که  کرده و پایین آوردش. از بین دندان های 

 اینطوری داری اعتراف می کنی؟ 

 نه... ولی من بهت دروغ نگفتم که بخوای رفتنت و بندازی تقصیر من.   -

مچ دست آفتاب را فشرد: برای همین رفتی منوچهر و آزاد کردی؟ می ترسیدی به  

 اسم و رسم بازرگان آسیب برسه که فردا درگیرش بشی. 

 زده خیره اش شد و نالید: دردت همین بود؟آفتاب حیرت 

پوزخندی زده و بازوی آفتاب را رها کرد. از آفتاب که رو برمی گرداند گفت: درد  

 تو چی بود که تو کارای من دخالت می کردی؟

آفتاب سری کج کرده و گفت: بزارش به پای همون باری که جلوی تصویب الیحه  

 رو گرفتی. 

 می خواستی تالفی کنی. به سمت آفتاب برگشت: پس 

 تو اینطور می تونی فکر کنی.    -

 پس چرا بعدش اون بسته رو آوردی برام؟   -

 اینم بزار پای همون کمکی که سر تصویب الیحه کردی.    -
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دندان هایش را روی هم سایید. قدم های رفته اش را به سمت آفتاب برداشت و با  

زمین که جدایش می کرد، با   حرکتی ناگهانی دست دور کمرش انداخت و از روی

خشونت به سمت خودش کشیدش و چشم هایش را این بار از فاصله ی کوتاه به  

نگاه سیاه آفتاب دوخت: وقتی داشتی به انتقام فکر می کردی باید به اینم فکر می  

کردی من کسی نیستم که زیر پاهات لهش کنی. باید می فهمیدی اسم بازرگان  

ی بخری اما من کسی نیستم که خودم و بفروشم. دروغ  شاید چیزی باشه که بتون

نگفتی؟ آره تو دروغ نگفتی هیچوقت ولی راستشم نگفتی. نگفتی اونی که داری  

میخری اسم و رسم بازرگان نیست، منم. منم با رفتنم اسم و رسم بازرگانی که  

 خریده بودم و بهت دادم وگرنه راه و روش طالق گرفتن چندان سخت نبود. 

ز دور کمر آفتاب باز کرده و عقب رفت. به سمت شیشه های قدی که قدم  دست ا

 برداشت و در مقابل شهر پر از روشنایی ایستاد. 

منم می خواستم منوچهر نابود بشه. خیلی وقت بود که می دونستم خبرایی تو    -

شرکت ارغوان هست. همون وقتی که اومدی و مجبورم کردی قسمتی از ارغوان  

یه چیزی درست نیست. اما به چه قیمتی؟! ... به قیمت بی آبرو کردن باشم فهمیدم 

خودت؟ حتی اگه اونطوری که میخواستی پیش می رفت هم باز نمی تونستی  

هیچوقت از بی آبرویی بیرون انداختن منوچهر خالص بشی. اینجا اون ور  

ا حتی اگه  نیست... اینجا اعتبار خانواده بیشتر از اون اسم و رسمیه که داری. اینج

پدرت عوضی ترین آدم روی زمین باشه مجبوری باهاش بسازی... اینجا مجبوری 

خفه بشی تا بتونی بزرگ بشی و به جاهای خوب برسی. بهم گفتی کمکت کنم  

بزرگ بشی منم همون کار و کردم. اون شب اومدم بهت گفتم این کار درست  

تو زندون می موند  نیست اما تو نمی خواستی گوش بدی. اگه عموت اون شب 

فردایی برای تو نبود چون اونایی که پشتش بودن راحت می تونستن حذفت کنن.  

منوچهر تو تموم اون ساال به لطف ارغوان خیلیا رو تو مشتش داشت. مدارک و  

آوردم برات تا با راهش حذفش کنی. تا جوری حذفش کنی که هیشکی نتونه  

 باهات بازی کنه.  
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چرخید و به آفتاب نگاه کرد: اونی که داشت با من   تکیه به شیشه های قدی

 بزرگترین بازی زندگیم و می کرد تو و پدرم بودین.  

 آفتاب سری به زیر انداخت: من نخواستم باهات بازی کنم. 

 ولی کردی. عالوه بر اونا تو پنج سال گذشته هم باهام بازی کردی.  -

 آفتاب چشم بست. گویا ناامید شد از حرف زدن.

کار آفتاب، اجازه داد حرفش را ادامه دهد: دختر من پنج سالشه آفتاب. دختر   این

من... دختری که همیشه حسرتش و داشتم و االن میدونم تو تموم این سالها بوده 

و من نمیدونستم.یه لحظه خودت و بزار جای من. دارم دیوونه میشم. نفسم باال  

ادم آفتاب. تو گند زدی به زندگی که  نمیاد. من لعنتی نمیدونم کجای این دنیا وایس

فکر می کردم خیلی خوب ساختمش... فکر می کردم بعد از پنج سال دیگه خالص  

شدم از زیر پات له شدن اما االن حس می کنم تمام این سالها داشتی به ریشم می  

 خندیدی.  

 صدایش را باال برد: لعنت بهت چیکار کردی با زندگی من؟ 

 صدات و بیار پایین. آفتاب قدمی جلو آمد: 

 دستش را روی صورتش کشیده و نالید: بدبختم کردی آفتاب.  

تکیه ب شیشه های قدی سر خورد و همان جا نشست. پاهایش را در آغوش  

کشید: اون بچه حق منم از این زندگی بود لعنتی... اون بچه چیزی بود که همیشه 

گ شدنش و ببینم.  حسرتش و می خوردم و تو ازم گرفتیش. من حق داشتم بزر 

 من حق داشتم لحظه به لحظه ی زندگیش و ببینم و تو... 

چشم هایش را بسته و نالید: همیشه همه بهم بد کردن اما بدترین کار زندگیم و تو  

 باهام کردی. 

سر برداشت و خیره به آفتاب زمزمه کرد: هر بار لهم کردن خودم و باال کشیدم و  

 قد راست کردم ولی این بار... 
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ش را به طرفین تکان داد و فریاد کشید: جوری لهم کردی که نمیدونم چطوری  سر

 باید بلند شم. 

 مامان  -

آفتاب به سرعت چرخید و به دختر بچه ی جا گرفته روی صندلی ماشین خیره  

شد. چند دقیقه زمان برد تا به سمتش آمده و نالید و از بین دندان های قفل شده  

 اش غرید: بهت گفتم خفه شو. 

 به سمت دخترک که قدم برمی داشت، زمزمه کرد: جانم مامان؟ چرا بیدار شدی؟ 

دخترک دست هایش را از هم باز کرده و خود را به آغوش آفتاب سپرد: کی 

 اومده؟

دستش را روی صورتش کشید تا آثار اشک را از روی صورتش پاک کند و  

تی باال کشید و  برخواست. دستش را که به زمین تکیه می زد، بدنش را به سخ

لبخندی روی لبهایش نشاند. پیراهن لیمویی و گلهای سفید روی تن دخترک فوق  

العاده ترش کرده بود. دامن چین دار پیراهنش با پاهای تپل و سفیدش آنقدر  

دوست داشتنی به نظر می رسید که می توانست تا فردا همین جا بماند و هق بزند  

 به حال خود.  

 ی اومدی؟ دخترک زمزمه کرد: کِ 

 لب هایش را با تالش فراوان وادار به حرکت کرد: یکم پیش... 

آفتاب خم شد و زمین گذاشتش... دخترک به سمتش که می آمد، زمزمه کرد: دلت 

 برای من تنگ شده بود؟

 فکش بهم فشرده شد. دلش تنگ شده بود؟ نه!  

حسی که در این لحظه داشت چیزی فراتر از دلتنگی بود. حسی که داشت می  

توانست بسوزاندش. حسی که وجودش را درگیر کرده بود، جانی در تنش باقی  

نگذاشته بود. این لحظه چیزی بیشتر از سوختن در وجودش بود. چیزی ورای  
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ید  دلتنگی... حتی نمی توانست اسمی به روی حسی که در وجودش می جوش

 بگذارد. حتی نمی دانست باید دلتنگ باشد یا خوشحال.  

دخترک سری به سمت شانه اش کج کرد و موهایش رها شدند: باهام بازی می  

 کنی؟ 

چشم هایش را بست. بیشتر از این نمی توانست. اشک ها از زیر مژگان بهم  

 اد.  پیوسته اش رها شدند. لبش را به دندان کشید و سری به عالمت مثبت تکان د

 من ماشین دوس دارم... تو هم ماشینا رو دوس داری؟   -

 باز هم با سر تایید کرد.

 صدای بلوط نامی که جلو می آمد، نزدیک تر شد: منم دوست داری؟ 

چشم باز کرد. اشک هایش این بار اجازه نگرفتند برای رها شدن. این بار  

وجودش اجازه نگرفت برای مردن. با همین جمله ای که دخترک به زبان آورده 

بود، مرد! جانش را از دست داد. حتی نمی دانست دوست داشتن این موجود فوق  

 العاده ی مقابلش چطوری است.  

 دلت برای باباجون تنگ شده؟  چرا گریه می کنی؟ تو هم   -

نتوانست. سری چرخاند. نتوانست بیش از این دخترک را نگاه کند. آفتاب  

همانطور خیره خیره نگاهش می کرد. از پشت پرده ی اشک زل زد به آفتاب و  

 سری تکان داد. آفتاب نابودش کرده بود. 

*** 

 یب بشی؟ منوچهر کنارش ایستاده و پرسید: اومدی بمونی یا باز قراره غ 

کنایه زده بود. سرش را چرخانده و گفت: فکر نمی کنم هیچکدومش ارتباط  

 خاصی به شما داشته باشه عمو جان. 
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منقبض شدن فکش را دید و تمام تالشش را به کار برد تا خنده ی وجودش نمایان  

 نشود.  

 دخترت و دیدی باالخره؟   -

 منوچهر دست گذاشته بود روی نقطه ضعفش...  

 نمیدونم میدونی یه دختر داری یا نه. البته   -

دستش را مشت کرد. دخترش...! چشم هایش را بسته و گفت: البته که میدونم.  

مگه میشه ندونم؟ فکر نمی کنم این چیزی باشه که کسی ندونه... اینطور نیست  

 عموجان؟ 

 م. منوچهر شانه ای باال کشید: چی بگم وهللا... من از این چیزا خیلی سر در نمیار

 اختیار دارین عموجان. ما دست پرورده ی شماییم. از شما به ما رسیده.     -

دهان باز کرد چیزی بگوید که کسی نزدیک شد. گپ و گفتی کوتاه بینشان رد و  

بدل شده و با دور شدن مرد، منتظر بود منوچهر ادامه ی بحث را بگیرد که به  

گوشی را بیرون بیاورد که   جای آن وارد ساختمان شد. دستش را به جیب برد تا

 صدای کودکانه ای فریاد زد: بلوط... 

به تندی سر چرخاند. دخترک روی زمین افتاده بود. مات و حیران به دخترک که  

دست روی زانویش گذاشته، زل زده بود. تمام تنش خشک شده بود و درکی از  

در کنارش   آنچه اتفاق افتاده بود نداشت. دو مرد به سرعت نزدیک بلوط شدند و

زانو زدند. مردان قوی هیکل کت و شلوار پوش به آرامی با او صحبت می کردند.  

قدمی به جلو برداشت. گویا در زانویش درد داشت. یکی از مردها دستمالی از 

جیبش بیرون کشیده و روی زانوی بلوط گذاشت. نگاهش را به بلوط دوخت که  

 حتی به خود زحمت گریه کردن نمی داد. 

ای قدم هایی سر چرخاند. آفتاب پرتویی با عجله از پله ها پایین آمد و به  با صد

 سمت بلوط دوید. در برابرش زانو شده و در آغوشش کشید.  
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 قدمی به عقب برداشت.  

 بلوط دخترش بود.  

دخترکش آسیب دیده بود. حتی نتوانسته بود قدمی به جلو بردارد و به او نزدیک  

او که نقش پدر را داشت باالی سر دخترک حاضر    شود. مردهای محافظش قبل از

شده بودند، چشم هایش را بست و باز کرد. با دیدن آفتاِب بلوط به بغل نفسش در  

سینه حبس شد. آفتاب خیره خیره نگاهش می کرد. مردی با جعبه ی کمک های  

اولیه از راه رسید و در برابر بلوط خم شد. پایش را کمی ضدعفونی کردند و  

 چسب زخم را روی پایش گذاشت.   آفتاب

لبش را به دندان کشید. دخترش زخمی شده بود. حتی واکنشی نشان نداده بود.  

 این فکر مثل خوره جانش را می خورد.  

دستانش مشت بود و نفس در سینه اش حبس. حتی نمی دانست باید چه واکنشی  

 نشان دهد. 

بلوط توی آغوش آفتاب وول خورد و خود را رها کرد. ناباورانه به قدم های  

دخترک که به سمتش می آمدند، خیره شد. دخترک چند قدم دیگر هم جلو آمد و  

کرد تا بتواند دخترکی را که  درست مقابل پاهایش ایستاد. سر کج کرد. سر کج 

 قدش حتی تا زانوانش نمی رسید را ببیند.  

 میای با هم بازی کنیم؟   -

 لبهایش از هم جدا شدند.

دخترک دست هایش را در هم قفل کرده و به تنش تاب داد: بعدشم کارتون فروزن  

 ببینیم. 

 اد.متوجه آنچه به زبان آورده بود نمی شد اما سری به عالمت مثبت تکان د

 بلوط دست هایش را از هم باز کرد و گفت: بغلم کن پام زخمی شده.
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آب دهانش را قورت داد. در اینکه باید خم می شد در بغل کردنش تردیدی نبود اما  

برای خم شدن باید زانوان خشک شده اش را تا می کرد. باید به بدن بی جان شده 

خم می شد تا دخترک را در  اش جان می بخشید تا بتواند در آغوش بکشدش. باید 

 آغوش بفشارد...  

 دست های دخترک باالتر باال آمد.  

چشم هایش را می خواست ببندد. اما چشم هایش هم توان بسته شدن نداشتند. به  

سختی تنش را به سمت پایین کشید. به زور زانوانش را مجبور کرد خم شوند و  

ه قهوه ای دخترک...  دست مشت شده اش را از هم گشود. چشم دوخت به نگا

چشم هایشان همرنگ بود؟ شاید! مطمئنا چشم های قهوه ای اش شباهتی به چشم  

های سیاه رنگ آفتاب نداشت. کشیدگی چشمانش هم آشنا بود. آشناتر از چشم  

 های آفتاب... 

دستانش را باال برد. حیران بود و سنگینی نگاه هایی که از هر طرف به سمتش  

 جودش را به تالطم می انداخت.  کشیده شده بود هم، و

قبل از آنکه بتواند تکانی به خود دهد، دخترک خود را باال کشیده و دستانش را به  

دور گردنش حلقه کرد. چشم هایش را بست. عطر شیرین دخترک را به ریه هایش  

فرستاد و دستانش را به دور تن ظریفش پیچید. او را که با خود باال می کشید،  

 گوشش زمزمه کرد: بابا!دخترک کنار 

 لرزید.  

دنیا برایش متوقف شد. هستی در این لحظه به خودش تعلق داشت. به خودش  

تعلق داشت. تمام بدی ها... تمام زشتی ها در ذهنش متوقف شده بود. دنیای پیش  

رویش زیبا بود. بوی عطر پیچیده در مشامش فوق العاده بود. موهای دخترک  

رم بود. همه چیز فوق العاده بود وقتی زیبایی هستی  لطیف بود. پوست دخترک ن

را در آغوش داشت. وقتی زیبایی هستی متعلق به خودش بود. این بار تالشی  
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برای جلوگیری از رها شدن اشک هایش نکرد. این بار اجازه داد اشک هایش  

 رها شوند و لب گزید. 

 دخترک زمزمه کرد: بابا؟!

 برای اولین بار زمزمه کرد: جانم؟!   چشم هایش را بست و با تمام وجود

 لبش را گزید. اشکهایش روی صورتش راه یافتند و ادامه داد: جانم دخترم؟ 

با هیجان توی وجودش که گویا اگر به حرف نمی آمد، خفگی در پی داشت ادامه  

 داد: بگو عزیز من. بگو دخترم.  

به چشم   سرش را عقب کشید. صورت دخترک را بین دست هایش قاب گرفته و 

هایش خیره شد. به ابروهای پرپشتش... به موهای خوش حالت بسته شده روی  

سرش. به لبهای کوچک و خط خورده اش... بینی خوش فرمش و بین گریه هاش  

با هیجان خندید. دخترش بود. بلوط دخترکش بود. بلوط دختر عزیزش بود. بلوط  

 دخترش بود. دختر فوق العاده اش. 

 گریه می کنی؟   -

دست های دخترک باال آمد. همانند خودش صورتش را قاب گرفت. زهرا همه را  

 برای صرف شام دعوت کرد و آفتاب قدمی جلو آمد.  

سرش را خم کرد. دست های کوچک فوق العاده اش را که روی صورتش قرار  

داشت بوسه زد. کف دستش هایش را بوسید و حس کرد باید باز هم ببوسد. باید  

 ا ببوسد. باید بارها و بارهای بعدی دست هایش را بوسه زند. بارها و باره

 بلوط سری به سمت آفتاب برگرداند: مامان... 

 آفتاب خم شد. بلوط به آرامی پرسید: چرا بابا داره گریه میکنه؟ 

 آفتاب نگاهش کرد. خیره چشم دوخته بود به آفتاب تا جوابش را بشنود.  

 خوشحاله.    -
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 خوشحاله گریه می کنه؟ دخترک لب ورچید: چون  

 آفتاب با صدای به بغض نشسته اش گفت: آره بوسش کن تا دیگه گریه نکنه. 

بلوط خم شد. لبهایش را بدون رو درواسی به پیشانی اش چسباند. چشم هایش را  

بست. هر لحظه امکان داشت همین جا جان دهد. هر لحظه می توانست بمیرد  

 العاده بود. وقتی همه چیز این چنین فوق  

 دیگه گریه نکن.   -

 لب زیرینش را بین دندا هایش فشرد و زمزمه کرد: باشه.

 بابا؟!   -

 به سختی زمزمه کرد: جانم؟ 

 امشب میری بازم مسافرت؟   -

باید می رفت. اگر نمی رفت قطعا در این کشور نابود می شد. باید می رفت تا  

کند این روزها چیزی بیشتر از   بودنش را هضم کند. باید می رفت تا بتواند باور 

 یک خواب است.  

دخترک لب ورچید و لب های فوق العاده دوست داشتنی اش را جمع کرد: بازم  

 میای؟ 

 حتما میام.    -

مطمئن نبود. مطمئن نبود که اگر این خواب واقعی نباشد چه واکنشی خواهد  

القه ای  داشت. آرزو می کرد کاش یک خواب باشد اما واقعیت این بود هیچ ع

 برای دل کندن از این خواب نداشت.

*** 

 نگاهش را به بسته ای که آفتاب در دست داشت، دوخته بود.  
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 آفتاب پرتویی تکانش داد: نمی خوای بگیریش؟ 

دستش را که برای گرفتن بسته باال می برد، زمزمه کرد: دفعه قبلم قبل از رفتن  

 بهم یه بسته دادی. 

  کشید: امیدوارم این بار اونقدر دیر بازش نکنی. آفتاب یک تای ابرویش را باال

حرفی نزد. بلوط با پسرکی همان اطراف دوست شده بود و برای خودش می  

 چرخید. دو مرد هم با نگاه تیزشان تک تک حرکاتش را می پاییدند.  

 با باال آمدن بسته ی دیگری، خندید: این یکی دیگه چیه؟ 

تن به زندگیت باعث شده باشم، عشقت و از  هیچوقت فکر نمی کردم با پا گذاش  -

 دست بدی.

 چینی به پیشانی انداخت. 

 آفتاب بسته را در دست تکان داد: فکر می کنم بهتره قبل از رفتنت تمومش کنیم. 

دستش را جلو برد و این بار، برخالف بسته ی بزرگ قبلی در بسته را باز کرده و  

دادگاه خانواده چشم هایش را بست و   برگه ها را از آن بیرون کشید. با دیدن نام 

 به آرامی زمزمه کرد: االن؟ 

 متاسفم بابت این سالها.  -

چشم باز کرد و زل زد به نگاه آفتاب. به چشم های سیاهش... آرایش چشم هایش  

مثل همیشه کم بود و فوق العاده. آفتاب اشاره ای به بسته ی توی دستش زد:  

 خودکار توشه. 

بود. فقط جای امضا پای آن خالی بود. نفس عمیقی کشید: پس  برگه کامال پر شده 

 چرا این همه مدت نرفتی دنبالش؟ 

 آفتاب شانه ای باال انداخت: نمیدونم. شاید چون فکر نمی کردم الزم باشه. 
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سرش را چرخاند. بلوط روی صندلی نشسته بود و پسرک بامزه چیزی را با  

 بلوطه؟ هیجان برایش تعریف می کرد. پرسید: بخاطر 

 فکر می کنم در این مورد هیچوقت به مشکل نخواهیم خورد.  -

 لبخند کمرنگی روی لب نشاند. در این شکی نداشت. برگه را باال آورد.  

 باید مدیریت ارغوانم برگردونم.   -

 پرسید: ارغوان؟ 

 از وقتی پدرت مریض شدن، مدیریتش دست من بود.   -

به دست خانواده اش که به دست آفتاب که اینطور... جهانگیر ارغوان را نه 

پرتویی سپرده بود. باید حدسش را می زد که جهانگیر هیچکس را به اندازه ی  

آفتاب پرتویی قبول نداشت. نگاهش را روی تاریخ تولد آفتاب چرخاند و زمزمه  

 کرد: پس االن این و میخوای؟ 

ت و اذیتت کرده.  دیشب با حرفات فهمیدم ازدواجمون چقدر برات آزار دهنده س  -

 منطقش اینه تمومش کنیم تا بیشتر از این آزارت نده. 

دست در جیب کتش برد و خودکار طالیش را بیرون کشید. آن را که در دست می  

پیچاند تا سرش را برای نوشتن بیرون بکشد، گفت: فکر نمی کنم حتی این امضا  

 هم بتونه حس بد گذشته رو از بین ببره. 

های توی دستش گذاشت و خودکار را روی برگه... چشم   برگه را روی بسته

هایش را بست و سعی کرد به امضای اصلی کمیل بازرگان فکر کند. به امضایی  

 که پنج سال پیش متعلق به خودش بود و روی برگه خودکار را حرکت داد. 

 خودکار را از برگه جدا کرده و به آرامی گفت: تموم شد. 

رون کشید و زمزمه کرد: حاال دیگه می تونی با خیال  آفتاب برگه را از دستش بی

 آسوده بری دنبال عشقت.
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 لبخند تلخی روی لب نشاند: تو چی؟ عاشق شدی تا حاال؟ 

 آفتاب قدمی به عقب برداشت: مهم نیست اینکه... 

قبل از آنکه جمله اش را کامل کند، بلوط با پسرک از راه رسید: مامان اسمش 

 آرینه. 

ه بلوط... پیراهن سیاه طول مراسمش با سرهمی صورتی  نگاهش را دوخت ب

رنگی عوض شده بود. زانوانش را خم کرده و در برابرش نشست. دستش را به  

 سمت پسرک دراز کرده و گفت: سالم... من کمیلم. 

پسرک با تردید دست در دستش گذاشت. دست پسرک را که می فشرد، گفت: من  

 بابای بلوطم.  

بلوط خندید و پسرک سری به سمت شانه اش کج کرده و نوک کفشش را به زمین  

 تکیه زد. پایش را که بازی می داد، دستش را به آرامی از دستش بیرون کشید.  

 نگاهش را به بلوط دوخت و پرسید: دختر من دوست داشتنیه؟ 

 پسرک نیشخندی زد و با سر جواب مثبت داد.  

 ست داشتنیه. منم فکر می کنم خیلی دو  -

 پسرک متحیر مانده بود. آفتاب خم شده و غرید: اذیتش نکن.  

پسرک با شنیدن این حرف، با عجله دور شد. بلوط قدمی به سمتش نزدیک شده و  

 گفت: بابای منم خیلی دوست داشتنیه. 

اشک چشم هایش رها شد. بلوط دست زیر چشم هایش که می کشید، گفت: دلم  

 برات تنگ میشه. 

 میبینمت. زود   -
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بسته را زمین گذاشته و خود را جلوتر کشید و دخترک را بین بازویش به سمت  

سینه نزدیک کرد. سر دخترک را که روی سینه اش می گذاشت، نفس عمیقی  

کشید. سر خم کرد و بین موهایش را بو کشید. می خواست تک تک لحظات بلوط  

 را در ذهن حک کند. 

 می خواین ازتون عکس بگیرم؟   -

ر برداشت. آفتاب پرسیده بود. بلوط دست دور گردنش انداخت: من و بابام...  س

 بزاریمش تو پیج من مامان؟

آفتاب خندید و قدمی عقب رفت تا گوشی اش را تنظیم کند. سر بلوط به سمت 

سرش نزدیک شد. نفس عمیقی کشید و بغضش را که فرو داد. اولین عکسشان با  

که گوشی را از جیبش بیرون کشید: با این  هم ثبت شد. آفتاب عقب می رفت 

 بگیر...! 

آفتاب جلوتر آمد. گوشی را که به دست آفتاب می سپرد، زمزمه کرد: چند تا  

 بگیر!

تصاویرشان ثبت شد. با اعالم پرواز، از جا برخاست. چند قدم دور شده از آن ها  

ش را  را برگشت و خم شد. در مقابل بلوطی که برایش دست تکان می داد و سر

بوسید. چندین و چند بار. محکم سر دخترک را به سینه اش فشرد و نالید: مراقب  

 خودت باش. 

دخترک خندید. به اجبار راه افتاد. تا این لحظه هم بیش از آنچه باید وقت تلف  

کرده بود. چند قدم عقب رفت و ایستاد. به بلوط خیره شد. ممکن بود همه چیز  

یک خواب باشد. چشم هایش را بست و از خدا خواست بلوط همیشگی باشد. بلوط  

 واقعی باشد.  

 بلوط که واقعی می شد... 

 بلوط... 
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 لوط زندگی اش را طی چهل و هشت ساعت گذشته، متفاوت کرده بود.  ب

 دوست دارم بابایی!  -

ایستاد. ایستاد... پاهایش میخکوب زمین شد. تنش توان حرکت را از دست داد.  

 دخترک فریاد زده بود. چشم هایش را بست. می خواست فریاد بکشد باز هم بگو! 

کبار شنید و کسی یادآوری کرد  اما فرصت شنیدنش را فقط یکبار داشت. ی

پروازش را از دست خواهد داد. این بار رفتن برایش سخت تر از همیشه بود.  

حتی سخت تر از اولین باری که جهانگیر راهی مالزی اش کرده بود. این بار دل  

کندن نبود. این بار گویا روحش را در کنار بلوط گذاشته بود و تن بی روحش را  

 می کشید.  

کرخت بود. تا بلند شدن هواپیما از زمین، بدنش را نمی توانست تکان  بی حس و 

دهد. بسته ی بزرگ را در آغوش گرفته بود. بدون کوچکترین حرکتی. گویا هر  

آن ممکن بود بسته را از آغوشش بیرون بکشند. شاید بسته تبدیل به بلوطی می  

 شد که دیوانه اش کرده بود.

دند، جان کم کم به وجودش برگشت. بسته را  عقربه های ساعت که حرکت می کر

که از سینه جدا می کرد، مردد بازش کرد. با دیدن تصاویر بزرگ بلوط در شرایط  

مختلف، نفس در سینه اش حبس شد. عکس ها را از بسته بیرون کشید. حافظه  

ی کوچک درون آن هم نشان می داد چیزهای زیادی برای دیدن است. برگه های  

یمه شده زیر عکس ها هم...! بی تفاوت به تمام آن ها، عکس ها  نوشته دار ضم

 را بیرون کشید. 

تصویر سیاه و سفید از بلوطی که گویا در حال صحبت است. تصویری با چشم  

های درشت و مژگان دوست داشتنی. لبهایی که از هم جدا شده بودند و دندان های  

با موهای پراکنده ی رها   نیش نمایان شده. لبش را به دندان کشید. کل تصویر 

 شده روی صورتش، در قاب جا شده بودند.  
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تصویر بعدی از نوزادی بود با سر کم مو. با چشم های بسته و دهان باز در حال  

خنده. تصویر افقی بود و بلوط در خواب و سر به بالشت. انگشت اشاره اش را  

 العاده بود.  روی لبهایش کشید و لبهایش به خنده باز شد. کودکی اش فوق  

به اندازه ی تصویر بعدی که اندکی بزرگتر به نظر می رسید. با موهای کوتاه و  

گل سرهای قرار گرفته روی آن ها! با پیراهن قرمز گلی پشت میز تحریر کوچک  

 در حین ورق زدن کتاب... در میان حجم بزرگ کتابخانه ی پشت سرش!

ام قدرت دست مشت شده اش را  دستش را مشت کرده و مقابل دهانش گرفت. با تم

 به دهانش فشرد. می توانست از زیبایی تصویر پیش رویش فریاد سر دهد. 

روزهای فوق العاده ای را که می توانست با جان و دل شاهدشان باشد از دست  

 داده بود.  

روزهایی که می توانست این تصویر را هر روز و هر روز ببیند. که برای بلیعدن  

سال فرصت داشت و آن را از دست داده بود. روزهایی که می   این تصویر پنج

توانست در کنار بلوط باشد. می توانست ترتیب این عکس های فوق العاده را به  

 مرور زمان با چشم شاهد باشد. 

 دستش را مشت کرد. 

 آفتاب این حق را از او گرفته بود. 

 آفتاب ظالمانه ترین ظلم دنیا را برایش معنا کرده بود. 

آفتاب جانی را که می توانست زنده اش کند، گرفته بود. روزهایی که می توانست  

با امید بیشتری زندگی کند. روزهایی که می توانست برای بلوط جان دهد را گرفته  

بود. آفتاب روی جسد به خاک سپرده شده اش، خاک ریخته بود. درست زمانی که  

 فریاد کمک سر داده و نیاز به همیاری داشت.

 عکس ها را روی سینه گذاشت و چشم بست.  
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چقدر زمان می برد تا بتواند این پنج سال را پر کند؟ چقدر زمان می برد تا بتواند  

 شیرین ترین لحظات زندگی را که می توانست داشته باشد را برگرداند؟ 

 می توانست روزهای از دست رفته را جبران کند؟ 

*21* 

 گیم تو یه دختر داری. یعنی اگه االن بخوایم واضح ب  -

 از گوشه ی چشم به الکس نگاه کرد.  

تموم پنج سال گذشته که سعی داشتیم به هر نحوی اسم و رسم کمیل بازرگان و    -

 از تموم دنیا دور نگه داریم تو یه دختر داشتی.

 دستش را به لبه ی پنجره ماشین تکیه زده و چشم دوخت به خیابان ها! 

 ؟االن میخوای برگردی   -

 وقتی داشتم می اومدم برگه های طالق و امضا کردم.   -

 تو یه عوضی هستی.  -

سر چرخانده و به نیم رخ الکس نگاه کرد. الکس چشم از خیابان گرفت: هی  

عوضی تو یه دختر داری. دختری که اون بزرگ کرده. احمق اون چون دوست  

 داشته بچه ی تو رو نگه داشته هنوز نفهمیدی؟

 پوزخندی زد: تو ایران اینطوی نیست.

همه ی جای دنیا همینه. هیچ زنی بچه ی مردی رو که دوست نداشته باشه نگه    -

 نمیداره. 

 شاید بچه رو دوست داشته؟  -

الکس سری به تاسف تکان داد: تو حاضری از زنی بچه دار بشی که دوسش  

 نداری؟ 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

９４３ 

  دورش انداخته بودم. من حتی بهش فکرم نمی کردم. چیزی بود که کامال  -

همسرت بچه ی تو رو نگه داشته. نه فقط نگه داشته که پنج سال گذشته کنار    -

خانواده تو بزرگش کرده. اون وقت تو وقتی پیشنهاد طالق داد، سریع امضاش  

 کردی؟! تو یه احمقی... 

اون اسم و رسم بازرگان و میخواست که با اینکارم به دستش آورد. من پنج     -

پیش بهش احتیاج داشتم تا بخوام شرکت بازرگان و شرکت خودم و حفظ کنم  سال 

 ولی االن دیگه نه که بخوام این ازدواج و حفظ کنم.  

 الکس غرید: پس دخترت چی؟ 

 من نگفتم قراره برای دخترم پدری نکنم.  -

 هنوزم معتقدم تو یه احمقی...   -

 با تمسخر گفت: خوبه که میدونی با یه احمق طرفی. 

لکس انگشت اشاره اش را باال برد: پنج سال پیش بهت گفتم یه روز پشیمون  ا

میشی بابت دور شدنت از همه. فکر می کنم دخترت یه تو دهنی بود بهت که  

بفهمی اشتباه کردی. االن دارم میگم اون امضایی که پای اسناد طالق زدی، باعث  

 میشه برای همیشه پشیمون بشی. حاال ببین!

آفتاب هیچوقت عالقه ای به حفظ این رابطه به جز اهدافش نداشت.  مسخره بود.  

آفتاب همیشه به دنبال اسم و رسم بازرگان بود. با وجود بلوط این اسم و رسم  

همیشه برایش حفظ می شد و دیگر اهمیتی نداشت سند ازدواجی ما بینشان می  

 بود یا نه.  

 الکس در برابر برج ماشین را متوقف کرد.  

 که به دستگیره می برد، گفت: کارای جزیره چطور پیش میره؟ دستش را 

 خوبه... مجوزها آماده هست... داریم میریم برای مرحله سوم.   -
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 لبخندی روی لبهایش نشست و هیجان زده گفت: میخوام اسمش و بزارم بلوط. 

 جزیره رو؟    -

ی  گویا در رویاهایش غرق باشد، زمزمه کرد: مثل بلوطی که وقتی بهش میرس

 انگار تمام دنیا رو داری. 

 الکس لبخندی زد: خیلی عالیه. راستی در مورد رحمانی...  

 احتماال این بار محکوم بشه.    -

نیشخندی زد: تا میتونی براش زندان بخر... رحمانی الزم داره بفهمه دنیا همیشه  

 دست اون نخواهد بود.

 پشت رحمانی در بیاد. الکس با تردید گفت: امیدوارم این بار احد حریری نخواد  

دستش را مشت کرد و از ماشین فاصله گرفت. چمدانش و بسته ی هدیه ی عکس  

ها را برداشت و راه افتاد. پنت هاوس دوست داشتنی اش مثل همیشه به میزبانی  

اش آمد. چمدانش را مقابل در رها کرده و به سمت میز قدم برداشت. بسته و  

یکی از اتاق ها را باز کرد. به اتاق سفید با   کتش را روی آن ها قرار داده و در

دیزاین سفید و خاکستری اش خیره شد. باید اینجا را برای بلوط آماده می کرد. 

بلوط می توانست مهمانش باشد. می آمد به این خانه... باید اتاقی در این خانه می  

 داشت. می توانست عکس هایش را هم به دیوار آویزان کند.  

 وی سینه در هم گره زد.  دستانش را ر 

 بلوط قرار بود به این خانه ی دوست داشتنی بیاید.  

چرخید و چشم دوخت به بسته ی روی میز... قدمی به سمت آن برداشت و عکس  

 ها را که بیرون می کشید، حافظه ی توی آن را هم بیرون آورد. 
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نگاهی به اطراف انداخته و به سمت تلویزیون قدی قدم برداشت و حافظه را به  

هر شده آن متصل کرد. عقب عقب که می رفت، کنترل را برداشته و پوشه های ظا

 روی صفحه را رد کرد. مجموعه عکس های بلوط را... و وارد پوشه ی فیلم شد.  

تصویر سیاه رنگی، روی صفحه نقش بست و صدای آهنگی به گوش رسید.  

 تصویری از سونوگرافی...! 

 تصویر جای خود را این بار به اتاق خالی داد. اتاقی خالی از هر چیزی...!  

هایی بود که در کنار لیوان آبی قرار گرفته بودند.  لحظاتی بعد تصویری از قرص 

خم شد تا بتواند اسامی روی قرص ها را بخواند. گوشی را از جیبش بیرون کشید  

و برای جستجوی اسامی قرص ها، فیلم را متوقف کرد. ناباورانه خود را عقب  

کشید. آفتاب میخواست از شر بلوط دوست داشتنی رها شود. به سرعت دست 

یموت گذاشت. تصویر بعدی از برگه های خیس و تصویر سونوگرافی بود.  روی ر 

سرش را خم کرد. خیسی برگه ها نشان میداد، با اشک خیس شده اند. صدای تاپ  

تاپی که خود را به جای آهنگ داد، نفسش را برید. چشم هایش را بست... صدای  

هایش نشست.  ضربان آرام قلب بود. آرام آرام می نواخت... لبخندی روی لب

تصاویری از سونوگرافی همراه با صدای ضربان قلب پخش می شد. خود را کمی  

جلوتر کشید. ضربان قلب را با جان و دل بلعید. لبهایش کش آمده بود و به هیچ  

وجه قصد نداشتند جمع شوند. لبش را به دندان کشید و دقایقی بعد صدای آرام  

 ت و بگیره. زنی در گوشش پیچید: این بچه ممکنه جون

خود را جلوتر کشید. صدای زن بارها و بارها توی فیلم تکرار شد. موهای تنش  

سیخ شد. چند ثانیه در سکوت گذشت و فقط صدای زن در فیلم تکرار شد. از جا  

برخاست. ریموت را در دست فشرد و این بار پای تلویزیون درست روی  

 سرامیک های سفید نشست. 

مایش های زیادی بود که پشت سر هم ردیف شده بودند  تصاویر بعدی از جواب آز

 و نشان می دادند که آفتاب نباید این حاملگی را ادامه می داد.  
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تصاویر بعدی اتاق سفید را باز هم به نمایش گذاشته بود. اتاق سفیدی که اولین  

شی اضافه شده به آن یک قاب عکس سفید بود. این بار برخالف دقایقی پیش  

ل پخش ریتم صدایی به خود گرفت که خواننده اش زمزمه می کرد:  آهنگ در حا

اسمم داره یادم میره چون تو صدام نمی کنی. حاال که عاشقت شدم تو اعتنا نمی  

 کنی...! 

دوربین جلو کشیده شد. به تصویر خود خیره شد. تصویری با کت و شلوار سیاه  

های قرمز آتشین!  رنگ در روز نامزدی شان... تصویری از خودش در میان رز

گل رزی به قاب تصویرش اضافه شد. گل رزی به رنگ رزهای روز نامزدی  

 شان. 

دیوار اتاق تصویری از نقاشی به خود می گرفت که آفتاب با لباسهای مختلف که  

 نشان از روزهای متفاوت داشت، حک می کرد.  

وش می  نقاشی که با تمام شدنش تصویری از زنی بود که نوزادی را به روی د

 کشید.  

این بار صدای ریتم آهنگ جای خود را به صدای کودکانه ای داد که زمزمه کرد:  

الال الال... گل زیره. بابات رفته دوات گیره... الال الالیی...! الال  ال گلم باشی... تو  

آروم دلم باشی. نشینی در کناِر من... نبینی دل، یارم باشی...! الالیی الالیی! الال  

ال گل سنبل... جهان شد پر گل و بلبل! بیا بابا رویم صحرا... برای هم بچینیم  ال! آال

گل! الالیی الالیی الال... الال ال گل الله! درخت سیب به یک ساله... الال ال گل  

سوسن... سرت بردار لبت بوسم. لبت بوسم که بو داره... که با گل گل چو بو  

 الالیی... الال ال! داره. الالیی الالیی الال ال! الالیی 

تصویر بعدی تخت کوچک سفیدی را به اتاق اضافه کرد. دو مرد کمد را هم به  

اتاق اضافه کردند و لباسهای رنگا رنگی روی فرش سفید وسط اتاق پهن شد.  

سرش را کمی کج کرد... آفتاب بود که روی فرش دراز کشید و سرش را روی  

رد. حاملگی اش کامل مشخص شده بود لباسها قرار داد و پاهایش را کمی جمع ک

 و تاپ سفید رنگ تنش هم کامال برآمدگی شکمش را نشان میداد.  
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تصویر بعدی صدای زنی را همراه داشت که یادآوری می کرد کودک دختریست 

 دوست داشتنی... دختری دوست داشتنی!  

این بار تصویر از زنی بود که موهای بهم ریخته اش از حال آشفته اش خبر  

میداد. نگاهش را دقیق تر کرد. آفتابی که در تصویر جا گرفته بود هیچ شباهتی به  

آفتابی که می شناخت نداشت. آفتاب توی تصویر زیر چشم هایش سیاهی بود و بی  

اندازه چاق به نظر می رسید. با دست هایی که برخالف همیشه زیبا نبود. اندامی  

یر کردند و هر چه تصاویر بیشتری  که برخالف همیشه موزون نبود. تصاویر تغی

عوض می شدند آفتاب آشفته تر و بیحال تر به نظر می رسید. کاله سفید بافت  

 روی سرش کامال سیاهی زیرچشمانش را به رخ می کشید.  

از جا برخاست. فیلم را به همان حال رها کرده و قدم برداشت. به سمت پنجره  

داشتنی اش. حس می کرد نفسش  های قدی آن سوی سالن بزرگ خانه ی دوست 

 به سختی باال می آید. 

 دست پیش برد و پنجره ها را باز کرد. اما گویا هوا هم حس خفگی داشت.

*** 

نگاهش را به گوشی دوخت. مطمئن نبود برای تماسی که می خواست بگیرد.  

حس دلتنگی عجیب آزارش می داد. نگاهش را به سمت ساعت کشید. در حال  

توانست با او صحبت کند. نفس عمیقی کشیده و دست جلو برد.   حاضر شاید می

چند ضربه به در نواخته شد و السا به سمتش که قدم برمی داشت گفت: از طرف  

 شرکت تبلیغاتی تشریف آوردن برای شروع کار!

 سری تکان داد و دست پیش برد برای گرفتن برگه های توی دست السا!

پای برگه ها نشاند و آن ها را به سمت السا روی میز خم شده و امضایش را 

 گرفت. السا که از اتاق بیرون می رفت، گفت: برام یه لیوان آب خنک بیار! 
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السا متعجب نگاهش کرد اما با پاسخ مثبتی به سمت در راه افتاد. قبل از آنکه در  

 به رویش بسته شود، نالید: ودکا بیار برام!

 این وقت روز؟    -

 م های زیبای السا و او از در اتاق بیرون رفت.  فقط زل زد به چش

کف دست هایش را روی میز تکیه زده و چشم دوخت به گوشی تلفن. باید شماره  

می گرفت. واقعا مسخره بود که بعد از این همه سال هنوز هم شماره اش را حفظ  

 بود.  

میز می  در اتاقش باز شد و السا با گیالس نوشیدنی از راه رسید. آن را که روی 

 گذاشت، پرسید: می خواین زنگ بزنم به دکتر؟

سرش را باال برد. چشم هایش را دوخت به السا و فکر کرد وضعیتش آنقدر وخیم  

 است که السا می خواهد با دکتر تماس بگیرد.  

سری به طرفین تکان داد و اشاره ای به در اتاق زد. السا که به اجبار تنهایش می  

گذاشت، تاکید کرد اگر کاری با او بود تماس بگیرد. به محض بسته شدن در،  

گیالس را در دست گرفت و تا انتها آن را از نوشیدنی خالی کرد. چند نفس عمیقی  

ه افتاد... باید هوای تازه استنشاق  کشید اما آرامش به وجودش برنمی گشت. به را

می کرد. از در اتاقش که بیرون رفت، السا پشت میزش برخاست. سری برایش  

تکان داده و مسیرش را به سمت پشت بام کج کرد. پا به آسانسور گذاشت و خیره  

 به عدد قرمز رنگ در حال تغییر، نفس های پی در پی کشید.  

و پا به روف گاردن فوق العاده ی شرکت  در شیشه ای را به روی خودش گشود 

گذاشت. نگاهش را از گل و گیاه های سبز شده گرفت و روی کف چوبی قدم  

برداشت. با نزدیک شدنش به نیمکتی که درست رو به برج های بزرگ و قدی  

شهر قرار داشتند مکثی کرد. کسی روی نیمکت همیشگی اش نشسته بود. قدمی  

شنایی زمزمه کرد: فکر نمی کردم اینجا رو به این  به جلو برداشت و با دیدن آ

 راحتی بشه پیدا کرد. 
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 نگار به سمتش چرخید و با دیدنش زمزمه کرد: فکر نمی کردم اینجا ببینمت. 

 وقتی میای به شرکت من نمی تونی توقع داشته باشی من و ببینی؟   -

 دقیقا چون نمی خواستم ببینمت اومدم این باال. ولی...   -

 برداشته و کنار نگار روی نیمکت نشست: اینجا مال منه.یک قدم  

 به این چیزا هم عالقه داری؟   -

زبان نگار کمی تلخ بود. نفس عمیقی کشیده و دست هایش را که بهم پیوند می  

 زند، نگار گفت: این وقت روز خوردی؟  

 از گوشه ی چشم به نگار خیره شد. 

 باید بهت تسلیت بگم؟  -

 لب نشاند: شایدم تبریک!لبخند کمرنگی روی 

 چینی به پیشانی نگار افتاد.

 می دونستی من یه دختر دارم؟   -

چشم های نگار گرد شد و حرکات بدنش کامال شوکه شدنش را نشان داد. چند  

دقیقه طول کشید تا خندید: فکر مزخرفیه برای اینکه بخوای حال من و بگیری.  

کردی اینطوری می تونی حالم و  وقتی اون روز من و با دوست پسرم دیدی فکر 

 بگیری ولی باید یادت باشه من االن دوست پسر دارم. 

حس می کرد چیزی در گلویش گیر کرده و راهش را بسته است. از جا برخاست و  

به دیوارک پر از گل پشت بوم نزدیک شد: روز ازدواجم آرزو می کردم کاش تو  

 کنارم بودی. 

سر سفره ی عقد نشسته بودم آرزو می  چرخید و چشم دوخت به نگار: وقتی 

 کردم کاش تو کنارم بودی اما تو دقیقا شب قبلش من و ترک کرده بودی.  
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 نگار خواست چیزی بگوید. 

میان کالم نگار پرید: من عادت داشتم به ترک شدن... ترک شدن از طرف آدما...  

وست  تو اولیش نبودی و من می خواستم آخریش باشی. خانوادم... دختری که د

داشتم. رفیقم و خیلی های دیگه همیشه من و ترک کرده بودن. حتی رحمانی که  

فکر می کردم جدا از فاصله ی زیادی که بینمون هست یه رفیق خوبه ولی اونم  

بخاطر منافعش بهم نزدیک شده بود. حتی تو... تو قبل از اون شب یبار دیگه من  

ارستان فهمیدم تو هم برای  و ترک کرده بودی. دقیقا همون شبی که توی بیم

 منافع خودت بهم نزدیک شده بود.  

آب دهانش را فرو داد: اون شب تصمیم گرفتم دست پیش بگیرم تا از این به بعد  

 پس نیفتم.  

دستانش را عقب کشیده و به لبه ی نرده ی شیشه ای گل دار تکیه زد: ترتیب  

پیش شروع شده بود اما  دادن برنامه ای که من و به هدفام می رسوند خیلی وقت  

هدف من بزرگتر شدن بود نه ترک کردن. اما اون شب همه چیز عوض شد. من  

 باید می رفتم... تا دیگه ترک نشم.  

گوشه ی لبش را گاز گرفت: باید بگم تو یکی از مهم ترین نقش های اساسی رو  

 توی تبدیل شدن من به این آدم داشتی. 

 نگار سری به طرفین تکان داد.  

من زنی رو ترک کردم که اونم برای منافعش بهم نزدیک شده بود. هر چند به    -

قول خودش اون بهم دروغ نگفت هرگز... همیشه رک و راست گفت که من و  

 برای منافعش می خواد و نقش یه عاشق سینه چاک و بازی نکرد. برخالف تو! 

 اخم های نگار در هم رفت.  

رکم کردی از بین رفت نگار... من دنبال این  عشق من بهت بعد از اون روز که ت  -

نیستم بچزونمت...! روزهای با تو بودن بهترین قسمت زندگی من بود. اون  
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روزهایی که فکر می کردم تو من و برای خودم می خوای. کوتاه بود اما اون  

روزها تنها چیزی بود که سعی می کردم بخاطرش تو رو پیش خودم نگه دارم.  

سال خیلی خوب می دونم اجبار می تونه با آدما چیکار کنه. مثل   اما بعد از پنج

 اجباری که من از طرف خانواده ام دریافت کردم. 

دستی به بینی اش کشیده و آن را فشرد. گلویش می سوخت... نه بخاطر گیالس  

نوشیدنی که در معده ی خالی اش ریخته بود بخاطر روزها و شبهایی که در سرما  

 کرده بود تا شاید بتواند واقعیت زندگی اش را درک کند.   و زیر باران طی 

من هفته ی پیش وقتی داشتم از ایران می اومدم برگه ی طالق و امضا کردم.    -

می خواستم این اجبار و از خودم و آفتاب بگیرم. قصدی ام ندارم اجباری به تو  

تای رقیب  تحمیل کنم. اگه شرکت شما رو برای کار انتخاب کردم چون بین شرک

 حرف بیشتری برای گفتن داشتین. 

 نگار سری به زیر انداخت. 

دست در جیبش برد و گوشی را که از جیب بیرون می کشید، زمزمه کرد: پنج  

سالشه... تاریخ تولدش دقیقا روز تولد منه. پنج سالشه... من پنج سال تمام فکر  

می کردم خوشبختم و توی یه هفته ی گذشته بیشتر از خوشحالی پنج سال گذشته  

 زجر کشیدم.  

 یه دختر؟   -

قول مامانم بازی سرنوشته باهام؟ قدیما که اذیتش می   نیشخندی زد: نمی دونم به 

کردم می گفت من بازی سرنوشتم و بلوط انگار االن بازی سرنوشته با من. این  

هفته بارها و بارها آرزو کردم، التماس کردم کاش پسر می بود. کاش پسر می  

 بود تا من اینطور له نمی شدم زیر بار بودنش.  

ل چشم های نگار تکان داد: یه هفته هست هر روز از  گوشی را باال برد و مقاب

 سر دلتنگی عجیبی که نباید باشه گوشی رو میگیرم تو دستم تا بهش زنگ بزنم.  
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 بغض به سینه اش چنگ انداخت. 

 چشم هایش را بست و رو گرداند: حتی نمیدونم چطوری باید بهش زنگ بزنم. 

پشت تلفن خودم و چی  گوشی را توی دستش فشرد: باید چی بهش بگم؟ باید  

معرفی کنم؟ چطوری صداش و پشت تلفن بشنوم و آروم باشم و دوریش و تحمل  

 کنم. 

نگاهش را به برج های مقابلش دوخت و زمزمه کرد: کارت و انجام بده و برو...  

من آسانسور شخصی خودم و دارم که مطمئنا با تو برخوردی نخواهم داشت.  

 دیگه هم این باال نیا. 

 .. کمیل.  -

 سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد: چیزی میخوای بگی؟ 

 نگام کن. برای آخرین بار...!   -

به اجبار چرخید. چشم دوخت به نگار و چشم های دریایی اش! لبخندی روی لب  

نشاند. نگار سری به سمت شانه اش کج کرد: بهترین لحظه های زندگی منم با تو  

بخاطر من شبونه بیاد شمال... هنوز بعد از سالها  بود. هنوزم هیچکس نتونسته  

هیچکس بخاطر من کاری که دوست نداشت و تحمل نکرده. هنوز بعد از سالها  

 هیچکس نتونسته نصف شب در خونه ی من و بزنه. 

 لبخندی زد. 

روزی که تو فرودگاه ازت جدا شدم. تموم لحظاتی که نشسته بودم روی صندلی   -

پیما بودم به این فکر می کردم کاش اون شب توی ماشین و منتظر بلند شدن هوا

که ازت خواستم بیای برای همیشه دل بکنیم و بریم بهت حق انتخاب نمی دادم.  

 کاش وادارت می کردم باهام بیای یه گوشه از دنیا که من باشم و تو! 

قدمی به جلو برداشت و دست باال برد. اشک روی گونه های نگار را که می  

 مزمه کرد: ما آدما هدفای مختلفی برای زندگیمون داریم.گرفت، ز
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 نگار عقب رفت.  

 دستش در هوا ماند. نگار عقب عقب گام برداشت و در مقابل نگاهش غیب شد. 

به راه افتاد. با قدم های کوتاه و روی نمیکت نشست. نگاهش را به روبرو  

وط جذابیت خاصی  دوخت. به گل های دوست داشتنی... اما هنوز هم در برابر بل 

 نداشتند.  

گوشی را باال آورد و به آرامی شماره گرفت. چند ثانیه منتظر ماند و درست قبل  

از شنیدن صدای بوق ارتباط را قطع کرد. از جا برخاست. شاید می توانست امروز  

کار را کنار گذاشته و خود را به دور از تمام افکار کل هفته ی گذشته اش به  

ند. شاید می توانست با غرق شدن در آن ساعتی از افکار  نوشیدنی مهمان ک

 پیچیده در ذهنش فاصله بگیرد. 

*** 

 سرش را کمی خم کرد.  

 معروف ترین مهندس شرکت پرسید: نظرتون چیه؟ 

به تخت ماشینی سفید و گل های صورتی فوق العاده اش خیره شد. بالشت های 

روی ماشین ست شده کوچک طرح دار سفید و صورتی هم با طراحی های گل  

بود. گفته بود بلوط ماشین دوست دارد. مهندس فوق العاده ی شرکت این امر را  

به خوبی رعایت کرده بود. گفته بود بلوط دخترکی ست با پیراهن های فوق العاده 

ی گلدار و فرشته ی حک شده روی دیوار باالی کمد، با پروانه ی توی دستش  

وسک های نشسته به روی پله های سیاه و  شبیه به بلوط نازنینش بود. عر

صورتی هم می توانستند هم قد بلوط باشند. عروسک صورتی خود را در آغوش  

عروسک خاکستری جای داده بود و پدر و فرزندی شان را به خوبی به نمایش  

گذاشته بود. به ردیف عروسک های چیده شده در کمد خیره شد. به سرسره ی  

 ه و خانه ی باربی کنارش! سفید و صورتی جلوی پنجر
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 اتاق فوق العاده بود. 

 اما بلوطی نداشت. 

 مهندس با تاکید گفت: هر جا رو بفرمایید می تونیم تغییر بدیم. 

سرش را به چهارچوب در اتاق تکیه زد. می توانست مهندس فوق العاده اش  

 بلوطی هم در وسط این اتاق ظاهر کند؟ می توانست بلوطی هم مهندسی کند؟ 

رگرداند. یک ماه گذشته بود و گویا بیشتر از یک سال از عمرش را سپری  رو ب

کرده بود. روزهایش سخت و عذاب آور می گذشت. از در اتاق که فاصله می  

 گرفت، زمزمه کرد: با حسابداری تسویه کنید. 

مهندس فوق العاده ی شرکت الیق دستمزد زیادی بود برای خلق کردن چنین اتاق 

 العاده ای. فوق  

خود را روی کاناپه رها کرد و چشم بست. سردرد آزاردهنده ی همیشگی باز هم 

خفتش کرده بود. سرش را عقب برد و سعی کرد بی خوابی ها و گنگی های این  

 روزهایش را با چرت کوتاهی خاتمه دهد. 

 می خوای با این دختره کاترین هماهنگ کنم؟   -

یک شده اش زل زد به الکس و سری به طرفین  چشم باز کرد و از الی نگاه بار

 تکان داد.

 از اتاق خوشت اومد؟   -

 به آرامی زمزمه کرد: خوبه!

به نظرم بهتره بری پیش یه روانپزشک... یک ماه گذشته که برگشتی و داری    -

داغون میشی. برگرد ایران و دوباره ببینش. برو دنبال زن و بچه ات به جای  

 کنی.  اینکه اینجا خودخوری 

 دست میان موهایش فرو برد و سرش را که می خاراند غرید: الکس خفه شو. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

９５５ 

 تا کی می خوای اینطوری ادامه بدی؟ تو یه ماه گذشته توی کارم گند زدی.   -

 به تو ربطی نداره.   -

 میرم به دکتر زنگ بزنم.   -

سعی کرد چیزی بگوید اما حتی توان صحبت نداشت. چشم هایش را دوباره بست  

 به جهنم را به زبان مادری اش به زبان آورد.   و

 با پیچیدن زنگ تلفن در گوشش، غرغر کرد: اَه...  

دست دراز کرد برای یافتن گوشی و با کشیدن دستش به جیب شلوار راحتی اش،  

 مکثی کرد. همان جا بود. گوشی زیر دستش لرزید و وادارش کرد چشم باز کند.  

 نالید: بله؟ تماس را برقرار کرد و تقریبا  

 بابا؟!   -

برقی با ولتاژ بسیار قوی به بدنش وارد شد. چشم باز کرده و سرجایش نشست و  

 با تردید لب زد: بلوط؟ 

 سالم بابایی! دلم برات تنگ شده بود.   -

از جا برخاست. قامتی صاف کرد. نمی دانست باید در برابر این جمله چه به زبان  

 پس زمینه به گوش رسید: بپرس کجاست! بیاورد. صدای زنانه ی آشنایی در 

 بابا کجایی؟   -

 نگاهی به اطرافش انداخت: خونه... خونه ام. تو کجایی؟ 

 من!؟ بابایی حدس بزن.   -

 کالفه تر از آنی بود که بخواهد حدس بزند. به جای حدس پرسید: خوبی بلوط؟ 

مت. بیا  اوهوم من خوبم شما خوبی؟ بابایی دلم برات تنگ شده می خوام ببین   -

 ببینمت. 
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 دستش را مشت کرد: میام بلوط...!  

بابایی بیا دیگه من و مامان تو هتلیم... می خوام ببینمت. مامان گفته تا وقتی    -

 کارش تموم بشه می تونم با تو باشم.  

 گیج پرسید: هتل؟ 

 گویا دوزاری اش کج باشد دقایقی زمان برد و ناگهانی پرسید: تو اومدی انگلیس؟ 

 بلوط گویا از شخص پشت خط پرسید: مامان اینجا انگلیسه؟ 

 نالید: گوشی رو بده به مامانت بلوط! 

 چند دقیقه و بعد صدای آشنای آفتاب جای بلوط را گرفت: سالم. 

 بدون پاسخ به سالمش پرسید: شما کجایین؟ 

 همین جا لندن... اگه لندن باشی!  -

. بلوط در لندن بود. بلوطش در  لبخندی روی لبهایش آمد و به سرعت رنگ باخت

 لندن بود. از جا پرید و به سمت اتاق خوابش قدم برداشت: کدوم هتل؟ 

 الکس متعجب و گوشی به دست نگاهش کرد.  

 شانگری ال!   -

 دارم میام.   -

مجال صحبت به آفتاب نداده و تماس را قطع کرد و لباسهایش را از کمد دیواری  

 مد: چی شده؟بیرون کشید. الکس به دنبالش آ

 بلوط اومده. باید برم ببینمش.   -

پیراهن سفیدی را انتخاب کرد و به سمت شلوارها برگشت. ورق زد و دوباره به  

ابتدای لیست شلوارهایش گشت. باید در برابر بلوط فوق العاده به نظر می رسید.  
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کالفگی اش الکس را برای کمک رساند. دست روی دستش گذاشته و به عقب  

 د: بزار من انتخاب کنم. چه رنگی بیشتر دوس داره؟ هلش دا

 مات ایستاد. رنگ؟! نمی دانست.

الکس گویا وضعیت خود درگیری اش را درک کرد که گفت: بهتره یکم تیپت  

اسپرت باشه... یه جین مشکی خوبه با کت خط دار سیاه و سفید. پیراهن سیاه هم  

 زیرش خوب به نظر میرسه.

 مردد پرسید: خوبه؟ 

س لباسها را به دستش داده و گفت: بهتره براش یه کادو ببری! االن ترتیبش  الک

 و میدم.  

فکر خوبی بود. قبل از خارج شدن الکس از اتاق با تاکید گفت: بهترینش و  

 انتخاب کن. 

بلوط الیق بهترین ها بود. بلوط دخترش بود و باید بهترین ها را می داشت. مقابل  

ریشش انداخت. روزها بود حتی مرتب اصالح نمی کرد.  آینه ایستاد. نگاهی به ته 

خود را در سرویس انداخت و ریش تراش را که به صورتش نزدیک می کرد،  

 مکثی کرد. بلوط آماده بود. گفته بود دلتنگش است.  

 مکثی کرد.  

قلبش دیوانه وار می کوبید. هیجان در تمام وجودش پیدا بود و روی پا بند نمی  

 داشت از زور هیجان بمیرد. بلوط آمده بود ببیندش!  شد. هر آن امکان

 برای دیدن بلوط پرواز کرد.  

در برابر ریسپشن ایستاد. از هیجان زبانش قفل شده بود و توانی در خود نمی دید 

 برای به زبان آوردن نام بلوط.  

 بابا!...   -
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ور  به عقب چرخید. دو مرد و نازنین آشنای پنج سال پیش در کنار دخترکش حض

داشتند. بی توجه به ریسپشن به طرفش قدم برداشت. قدم هایی که به دویدن  

بیشتر شباهت داشت. در برابرش خم شد و نگاهش کرد. تاپ و دامن فوق العاده 

ی قرمز رنگ را گویا برای دخترکش آماده کرده بودند که چنین فوق العاده روی  

د اما موهایش نسبت به  تنش نشسته بود. موهایش را باز هم خرگوشی کرده بو

یک ماه پیش خیلی کوتاه تر به نظر می رسید. دستش را دراز کرد و در برابر  

 صورت بلوط متوقف شد. برای لمس کردنش تردید داشت.  

بلوط خود را جلو کشیده و در آغوشش جا گرفت. صورتش را کامال در میان 

عمیقی کشید. گویا  موهایش فرو برده و عطر تنش را به ریه هایش فرستاد. نفس  

هوای لندن در تمام روزهای گذشته خفه بود و االن میان موهای بلوط می  

 توانست به خوبی نفس بکشد.  

 دخترک از گردنش آویزان شد.  

زانویش را به زمین تکیه زده و برخاست. نگاهی به نازنین انداخت و او گفت:  

 شن. خانم پرتویی جلسه دارن وگرنه می خواستن اینجا حاضر با

لبخندی زد. بلوط را بیشتر به آغوشش فشرد. سنگین بود. اما اهمیتی نداشت.  

 سنگینی اش انرژی به وجودش تزریق می کرد.  

نازنین به مبلمان اشاره زد و گفت: اگه بخواین می تونیم همین جا بشینم یا بریم  

 باال!

 بدم.بلوط لب ورچید: بریم باال من میخوام سوغاتی هام و به بابام  

دست پشت سر بلوط گذاشت و سرش را به سمت لبهایش کشید. پیشانی اش را  

چندین و چند بار بوسه زد. خودش بهترین سوغاتی بود. بهترین هدیه ای که در  

 تمام عمرش گرفته بود.  
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راه افتاد. پایش را که به آسانسور می گذاشت، بلوط با موهایش بازی کرد:  

 بابایی...! 

. می خواست ساعت ها، ساعت ها و ساعت ها این کلمه را  سرش را باال کشید

 بشنود. با شنیدنش، بیشتر از قبل تشنه ی شنیدن می شد.  

بلوط با لبهای کوچکش گونه اش را بوسه زد. چشم هایش را بست و با تمام  

 وجود لمسش کرد و نالید: یبار دیگه. 

. ناب تر از تمام حس  بلوط چندین و چند باره تکرار کرد اما باز هم حسش ناب بود

 های دنیا!  

درهای آسانسور به رویشان باز شد. پایش را به سوئیت بزرگ که می گذاشت،  

 بلوط از آغوشش پایین پرید و جلوتر دوید. به سختی نالید: مراقب باش. 

 نازنین پشت سرش گفت: چیزی میل دارین؟

 ستنی می خوام. سری به طرفین تکان داد و بلوط از روی کاناپه باال رفت: من ب 

کنارش روی کاناپه نشست و بلوط جعبه ی سفید رنگ کوچکی را با ربان های  

 رنگارنگ رویش به طرفش گرفت: خودم خریدمش با پوالی خودم.

نگاهش را به جعبه دوخت. کامال سفید بود اما ربان های رنگارنگ رویش و کج  

ستش را به سمت  و کوله بودنشان زیباترین جعبه ی کادویی را ساخته بود. د

 جعبه برد و بلوط گفت: با مامان خریدیمش...! مامانم گفت خوشگله.

دستش را جلو برد. بلوط از کاناپه پایین رفت و به سمت اتاق دوید. چشم دوخته  

بود به جعبه ی سفید رنگارنگ! حتی نمی توانست خود را راضی کند برای باز  

 کردن در جعبه.  

 بابایی ببین نقاشیام و!   -

 سر برداشت. به دفتر نقاشی توی دستش خیره شد.  
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بلوط باز هم از کاناپه باال آمد و با دیدن جعبه ی توی دستش، لب هایش را جمع  

 کرد: دوسش نداری؟ 

 خندید: بازم برام از این جعبه ها درست میکنی؟

با هیجان روی کاناپ سر پا ایستاد: خوشگل شده؟ خوشگل خوشگل؟ کلی روبان  

 اینا درست کنیم. می تونیم اینجا هم بخریم مگه نه نازنین؟دارم از 

سری به عقب چرخاند تا بتواند نازنینی که مخاطب بود را ببیند. نازنین خندید: بله  

 میخریم.  

 بلوط با هیجان روی کاناپه پرید: بازش کن... بازش کن.  

گهان  ربان های رنگی را عقب کشید. به آشفتگی و زیبایی شان لبخند زد و نا

 ایستاد. گوشی را که از جیب بیرون می کشید، گفت: باید ازش عکس بگیرم.  

جعبه را در دست بلوط جای داده و دوربین را تنظیم کرد. چندین و چند عکس از  

جعبه و بلوط را ثبت کرد. درون جعبه دستبند زنجیری فوق العاده ای با بلوط های  

 آویزان قرار داشت.  

به دور مچ دستش بست و خندید: دیگه همیشه پیشتم   دستبند بلوطی که بلوط

 بابایی!

خندید. حس می کرد می تواند تا ته دنیا بخندد. حس فوق العاده ای داشت که  

هرگز تجربه نکرده بود... مطمئن بود دستبند را هرگز از خود جدا نخواهد کرد.  

کنار هم  حتی وقتی بلوط پیشنهاد بازی داد و نقاشی های دوست داشتنی اش را 

 چید تا بتواند زیبایی شان را تحسین کند.  

روی شانه اش آویزان شده بود و در گوشش فوت می کرد که آفتاب، داخل شد.  

دست روی دست های کوچک بلوط که روی شانه اش قرار داشتند گذاشت. آفتاب  

 خندید: این چه قیافه ایه؟ 

 رو دستگیر کنیم. بلوط با هیجان گفت: من و بابا پلیسیم. باید آدم بدا 
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 آفتاب جلو آمد. دست بلوط را بوسه زده و برخاست: یکم بعد بازی میکنیم باشه؟ 

بلوط تسلیم خواسته اش شده و به سمت آفتاب دوید: مامان من بابا رو خوشحال  

 کردم.  

با این حرف دستش را مقابل آفتاب گرفت. آفتاب کیف توی دستش را باز کرد و  

دستش میداد خم شد: چون این کارت خیلی خوب بود منم بهت  دالری را که به 

 بیشتر میدم. 

بلوط خندید و این بار به سراغ نازنین رفت. متعجب داشت آفتاب و حرکتش را  

 نگاه می کرد. آ 

 این یه قانونه تو خونه که وقتی کار خوبی بکنه می تونه بابتش پول بگیره.     -

ه اش را به مبل رسانده و چشم هایش را  چینی به پیشانی انداخت. آفتاب تن خست

که می بست، گفت: باید بفهمه چیزای خوبه که تو این دنیا میتونن بهش سود  

برسونن. اینکه اون پول و چطوری خرج کنه و باهاش چی بخره دست خودشه. 

 می تونه اسباب بازی باشه یا... 

ال چروک شده اشاره ای به دستبند توی دستش زد. از جا برخاست. پیراهنش کام

بود. به آفتاب نزدیک شده و روی مبل روبرویش نشست: فکر نمی کردم اینجا  

 بیای. 

مدت هاست برای رسیدگی به اتاق بازرگانی های مشترک میام اینجا... دو سال    -

پیشم همین جا بود که تونستم پیدات کنم... این بارم برای بلوطی که مدام تاکید می  

 ود تا ببینتت!کرد دلتنگه فرصت خوبی ب 

 دو سال پیش؟   -

تقریبا همین حدودا! تو دنیای جدیدی برای خودت ساخته بودی اما نمی تونستی    -

 توی مهمونی که برای موفقیتت برگزار کرده بودی هم خودت و مخفی کنی. 

 اونجا بودی؟    -
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 اشاره ای به نازنین زد: از طرف من اومده بود.  

ل گذشته تو میدونستی من کجام و بهم در مورد  با ناامیدی زمزمه کرد: تو دو سا

 بلوط نگفتی؟ 

تو یه زندگی جدید شروع کرده بود. با خانواده ی جدید. اسم و رسم کامیل    -

اوبران چیزی نبود که من بخوام دخالتی توش داشته باشم. تو انتخاب کرده بود و  

 من به انتخابت احترام گذاشتم. 

پیدام کنی و بهترین قسمت زندگیم و ازم پنهون    تو دو سال تمام میدونستی کجا  -

 کردی.

 صدایش بی اختیار باال رفته بود. 

آفتاب نازنین را به نام خواند. نازنین از بلوط خواست با او برای خرید بیرون  

برود. به محض بسته شدن در، خود را جلو کشید: بارها بهت گفتم جلوی بلوط  

 صدات و باال نبر. 

: باید می ذاشتی تجربه پیدا می کردم برای اینکه بدونم وقتی  با کنایه جواب داد

پیششم چطور باید رفتار کنم. مشکل از خودته که جلوی کسب این تجربه رو  

 گرفتی. 

اِ؟ شما که اینقدر به کسب تجربه عالقه مند بودی چرا بی سر و صدا غیب     -

 شدی؟ ترسیدی بگی داری میری غیب بشی دنبالت راه بیفتم؟! 

در هم کشید: شاید راه می افتادی. از تو که بعید نبود. برای اسم و رسم   چهره

 بازرگان هر کاری می کردی. 

 برای اسم و رسم بازرگان دیگه نه تو که!   -

آفتاب زده بود وسط خال! تک خال ضعفش را نشانه گرفته بود و افسوس که  

 نشانه گیری اش حرف نداشت. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

９６３ 

گفت: البته که همینطوره برای همینم باید  نفسش را با حرص بیرون فرستاده و 

 میدونستی برای حفظ اسم و رسم بازرگان باید خبرم می کردی. 

آفتاب خود را جلو کشیده و غرید: من همونطوری که دوست داشته باشم رفتار  

 می کنم، کسی نمیتونه برام تعیین تکلیف کنه.

ر را در شان خودش  به چشم هایش خیره شد. از هر دویشان بعید بود. این رفتا

نمی دید. و همینطور در شان آفتاب هم نبود اما کودکانه با هم بحث می کردند.  

چشم دوخت به دستبند حلقه شده به مچ دستش! فوق العاده بود. دست پیش برد و  

 نوازشش که می کرد، آهسته گفت: بزرگترین رویای زندگیم داشتن یه دختر بود. 

 هدفت رسیدی. آدم خوش شانسی بودی که به   -

 فکر می کنم همینطوره.  -

 آفتاب برخاست و به سمت تلفن روی میز قدم برداشت.  

 دستش را روی پشتی مبل کشیده و گفت: تا کی هستین؟ 

 ده روز شاید... بعدش باید برای مراسم پدرت برگردیم.    -

لبهایش  آفتاب کوچکترین موارد مربوط به جهانگیر را حفظ بود. زبانش را روی 

 کشید: اتاق و تحویل بده... میریم خونه من.

 چینی به پیشانی آفتاب افتاد و متحیر نگاهش کرد.

 با شیطنت گفت: می ترسی بیای خونه من؟ 

 ترس؟ از چه بابت؟   -

از جا برخاست. چند قدم به آفتاب نزدیک شد. خاطرات گذشته در ذهنش باال و  

پایین می شد. جنگ و جدال با آفتاب لذتی را در زیر پوستش می دواند که به  

 سختی تجربه کرده بود.  
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 آفتاب سفارش نوشیدنی داد.  

سینه به سینه ی آفتاب ایستاده و دست باال برد. گوشی را از دستش گرفته و  

 رجایش که می گذاشت، گفت: از اینکه نزدیک من باشی. س

آفتاب دستانش را روی سینه، در هم قفل زد: مثال چی میخواد بشه که بترسم  

 نزدیکت باشم؟

نیشخندی زد: مثال یه بلوط دیگه که این بار من بتونم خوب شاهد بزرگ شدنش  

 باشم.

در سیاهی چشمان   چند لحظه آفتاب خیره نگاهش کرد. چند لحظه به تصویر خود

آفتاب خیره شد و آفتاب از کنار دستش، سر خورده و فاصله که می گرفت گفت:  

 اوال اینکه ما طالق گرفتیم. دوما... چرا باید یه اشتباه و دوبار تکرار کنم؟ 

 به سمت آفتاب چرخید: یعنی بودن بلوط اشتباهه؟

 نه! بابای بلوط اشتباه بود.   -

 فرستاد: اینقدر بد بودم؟ دستانش را در جیب شلوارش 

 نه!    -

آفتاب خیلی صریح و رک و بدون کوچکترین مکثی پاسخ داده بود. سرش را  

 پایین انداخته و به نوک کفش هایش خیره شد: فیلم و دیدم.

آفتاب در فاصله ی زیادی آن سوی اتاق به سمتش چرخید. حرفی نزده بود اما  

 منتظر بود. 

 اده.خوشحالم اتفاقی برات نیفت   -

*** 
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بلوط روی تخت خواب ماشینی سفید و صورتی اش باال و پایین پرید. نازنین  

 غرید: می افتی. 

دخترک از روی تخت سر خورده و به طرف عروسک های پدر و دختری گربه ای  

رفت. در مقابلشان زانو زده و دستش را دراز کرد و دست عروسک ها را که در  

 .  دست می گرفت، گفت: سالم من بلوطم

لبخندی روی لب نشاند. آفتاب گفته بود قرار شام دارد. جلو رفته و روی تخت که  

 می نشست، پرسید: دوسش داری؟ 

 نازنین تنهایشان گذاشت و بلوط پرسید: اسمشون چیه؟ 

 تو بگو.   -

 میکی اسم باباشم باشه کیمی!  -

 زیر خنده زد.  

 ا مامان میاد؟بلوط عروسک ها را بغل زده و برخاست: بابایی، طاهرم ب

طاهر؟ طاهر!؟ در ذهنش فقط یک طاهر زنگ می خورد. جمال الطاهر الصدیقی  

که می شناخت. دستش را مشت کرد. فراموش کرده بود جمال الطاهر الصدیقی  

 هست که انتظار این را می کشد، آفتاب رهایی یابد و او بدستش آورد.  

د. برگشت و آهسته گفت:  از جا برخاست. به سمت در که می رفت بلوط صدایش ز

 برمی گردم. 

روی کاناپه نشست. نازنین گوشه ای با تلفن صحبت می کرد. قرار بود شب را به  

هتل بازگردد. همراه مردانی که در حال حاضر تنهایشان گذاشته بودند و در هتل  

اقامت داشتند. نگاهش را به خانه اش دوخت. آفتاب با طاهر الصدیق قرار شام  

 داشت. 
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طالق نشانده بود و فراموش کرده بود  چشم هایش را بست. امضا را پای برگه ی  

 این می تواند فرصتی باشد برای طاهر الصدیق تا پا به حریمش بگذارد.  

سر و صدای ورود الکس، از حس آزاردهنده ای که به وجودش رخنه کرده بود،  

 بیرونش کشید. الکس با هیجان پرسید: اینجاست؟

کی را که یک ماه تمام مرا  می خواست بلوط را ببیند. گفته بود دوست دارد دختر

بیمار کرده بود ببیند. اشاره ای به اتاق آماده شده برای بلوط زد و بلوط را صدا  

 زد.  

 دخترک از همان لحظه ی خروج از اتاق با دیدن الکس، از حرکت ایستاد.  

 سرش را کج کرده و الکس را کامل از نظر گذراند.  

 الکس! برخاست و زمزمه کرد: بلوط ایشون دوست منه

 نگاه بلوط از الکس به سمتش کشیده شد: دوست تو؟ 

تایید کرد و بلوط به سمت الکس راه افتاد. دستش را که به طرف الکس می  

 گرفت، گفت: من بلوطم. 

 الکس متحیر نگاهش کرد و دست توی دستش گذاشت.  

 برای الکس ترجمه کرد: داره میگه اسمم بلوطه. 

 .. الکس به سختی زمزمه کرد: بَلود.

بلوط سرش را کامال به چپ و راست تکان داد و این بار به انگلیسی گفت: اسم  

 من بلوط هست. 

متحیر نگاهش کرد. نمی دانست می تواند به انگلیسی صحبت کند. دستش را به  

پشتی مبل گرفت. چقدر زمان می برد تا از دیدن رفتار بلوط متحیر نشود؟! چقدر  

 وردش بداند؟!زمان می برد تا همه چیز را در م
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بلوط هنوز هم با الکس درگیر بود اما خیلی زود برای خود در دل الکس جا باز  

کرده و خودمانی شد. نگاهش را به عقربه های ساعت دوخت. تمام وجودش  

هشدار می داد باید خودی نشان دهد اما عقلش نهیب میزد فرصتی برای اشتباه  

برگه های طالق نشانده بود، به   دوباره نیست. حق نداشت وقتی امضایش را پای

 سرعت نظر عوض کند...  

الکس باالخره فارغ از بازی با بلوط، کنارش روی کاناپه رها شد: امیدوارم یک  

 روز منم بتونم دختری داشته باشم. 

 لبخندی زد. نازنین بلوط را روی صندلی نشاند تا غذا را به خوردش دهد. 

 مشکلی هست؟  -

ی گلدان روی میز دوخت: آفتاب امروز قراره با مردی که  چشم هایش را به گل ها

 می دونم دوسش داره شام بخوره. 

 مگه طالق نگرفتین؟  -

 در سکوت و با نگاه مشوش به الکس خیره شد.

 تو دوسش داری؟   -

 نه!   -

 پس چه مرگته؟   -

 بلوط پدر و مادر می خواد.   -

زندگی می کنیم که مرد و زن  الکس با جدیت گفت: داریم تو قرن بیست و یکم 

بخاطر بچه هاشون با هم زندگی نمی کنن. تو می تونی مراقب دخترت باشی و با  

 اونم یه رابطه ی قدیمی داشته باشی. 

 سخته!  -
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به نظرم بهتره قبل از اینکه به دخترت فکر کنی به این فکر کنی احساس    -

ینه تو دوسش داری و  خودت چیه. چیزی که تو داری میگی بهونه هست واقعیت ا

 اون و برای خودت میخوای. این خواستن فقط با دوست داشتن همراه میشه.

با رسیدن آفتاب، الکس عزم رفتن کرد. نازنین را هم همراه خود کرد تا به هتل  

 برساند. بلوط روی تخت دوست داشتنی اش به خواب رفته بود.  

نگاهی به آفتاب انداخت که چمدان کوچک را بلند کرده بود. همانطور ایستاده  

را از  وسط سالن حرکاتش را زیر نظر گرفت. آفتاب لباس راحتی سفید رنگ 

چمدان بیرون کشیده و راه افتاد. کنار بلوط روی تخت نشسته و مشغول تعویض  

 لباس هایش شد. 

 با اون لباسا بزار بخوابه.   -

االن اگه من قوانین زندگیش و رعایت نکنم فردا خودشم فکر می کنه میتونه     -

این    قوانین زندگیش و رعایت نکنه و بیشتر آسیب و به خودش میزنه. خوابیدن با

لباسها آزاردهنده هست. االن خواب براش شیرین تره اما باید بفهمه سالمتیش  

 مهم تر از خوابیدنه.  

 روی پله های سیاه و صورتی اتاق بلوط نشست: همیشه همینطوری بودی؟ 

 آفتاب از گوشه ی چشم نگاهش کرد: چطوری؟ 

تا کار کنی و   همینطوری... اینقدر قانون مدار. تو کسی بودی که نمی خوابیدی  -

 االن برای بلوط... 

وقتی مادر میشی دنیا خیلی عوض میشه. اون موقع الویت من خودم بودم و    -

چیزایی که میخواستم. می خواستم همه ی چیزی که می خوام و داشته باشم ولی  

 االن... 

 لبخند کمرنگی زده و ادامه داد: سعی میکنم بهترینا رو برای بلوط فراهم کنم. 

 واسته هات می گذری برای بلوط؟ از خ   -
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 از خیلی هاشون گذشتم برای بلوط.    -

 آفتاب...   -

بلوط ناله ای کرد و آفتاب دکمه های لباسش را بسته و دوباره خواباندش. پتو را  

 روی تنش باال آورد و منتظر نگاهش کرد.

 سکوت کرده بود.  

 چی میخواستی بگی؟   -

 دنیا آوردی.  نفس عمیقی کشید: ممنون که بلوط و به 

 آفتاب برخاست و به سمت در اتاق که می رفت، گفت: چایی داری؟ 

 هنوزم چایی میخوری؟   -

سکوت کرده بود. به سمت چمدانش که قدم برمی داشت گفت: تو اتاق می تونی  

 لباس عوض کنی. 

چای دم کرد و آفتاب با بلوز و شلوار راحتی ورزشی برگشت. فنجان چای را که  

ن برمی داشت، گفت: فکر می کنم بهتره ارغوان و بهت  از روی پیشخوا

 برگردونم. 

 فعال نه! ده سال دیگه هم اگه می تونی نگهش دار.   -

 ده سال؟   -

مردد بود. اما حس می کرد برای نزدیکتر شدن به آفتاب باید واقعیت هایش را  

  نمایش دهد. می خواست این بار منطق راه درست رابطه ی بینشان را بپیماید.

تبلتش را از روی میز برداشته و مقابل آفتاب گذاشت. آفتاب به صفحه ی روی  

 اسکرین چشم دوخت. 
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می خوام یه جزیره بسازم. جزیره ای که وقتی توش قدم میزاری دنیای آزار    -

دهنده رو به فراموشی بسپاری. وقتی پات می رسه بهش اونقدر محوش بشی که  

 ازش میگیری فکر کنی.نتونی به چیزی جز اون حس خوبی که  

 اینجا...    -

 دستش را جلو آورده و اسکرین را ورق زد: خیلی فوق العاده هست.

روی صندلی پایه بلند روبروی آفتاب پشت پیشخوان نشست و دستانش را روی  

 هم قرار داد: اسمش و میزارم بلوط. 

 آفتاب سر برداشت: بلوط؟ 

خوام وقتی میان به بلوط این حس  وقتی بلوط هست من همچین حسی دارم می   -

 و داشته باشن. 

 لبخند روی لبهای آفتاب دوست داشتنی بود.

 پرسید: چرا بلوط؟ 

آفتاب غرق در تصاویر جزیره گفت: بلوط سخت و محکمه... می خواستم بهم  

یادآوری کنه باید سخت و محکم باشم. بلوط یه غذای کامله... دختر منم تمام  

طرف می کنه. بلوط بهترین اسمی بود که بلوط می  نیازهای زندگی من و بر

 تونست داشته باشه. 

 آفتاب تبلت را به سمتش سر داد: امیدوارم موفق بشی. 

 ده سال زمان می خواد تا بتونم کاملش کنم بعدش ارغوان و میگیرم.   -

 با شیطنت گفت: اگه نخوام بدم؟ 

 شانه ای باال انداخت: مسئله ای نیست.  
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را باال کشید: به من میگی عوض شدی ولی خودتم کم عوض  آفتاب ابروهایش 

 نشدی.

 بهتر شدم یا بدتر؟   -

 کمیل بازرگان کسی نبود بخواد ارغوان و به من پیش کش که.   -

 نصف سهام من مال توئه. با پول خودت خریدم. یادت رفته؟   -

کنم اون  آفتاب نچی کرد: همون پولی که در برابر ازدواج با من گرفتی. فکر می 

 پول متعلق به خودت باشه وقتی در برابر ازدواج گرفتیش. 

 لبش را گاز گرفته و مردد پرسید: اون روز چرا برام طالق نامه آوردی؟ 

آفتاب فنجان چای را بلند کرده و گفت: بزار من بپرسم چرا اونقدر زود امضاش  

 کردی؟

ه ی واقعی امتحان  می خواستم شانسم و نه با ازدواج اجباری که با یه رابط  -

 کنم. 

 ما قبال یه رابطه ی واقعی داشتیم.   -

 یه ازدواج قراردادی داشتیم که نتونستیم بهش پا بند بمونیم.   -

سری به طرفین تکان داد: اشتباه میکنی. اونی که نمی خواست به ازدواجمون پا  

 بند بمونه تو بودی. 

 دندان روی هم سایید: قبول دارم اشتباه کردم.  

کر می کنم رابطه ی ما تموم شده... من و تو می تونیم مادر و پدر خوبی  ف  -

باشیم اما نمیدونم چقدر می تونیم دوباره برای یه رابطه ریسک کنیم. عالوه بر  

 اون تو کسی رو داری که دوست داری. 
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اون زمان نگار و دوست داشتم چون فکر می کردم تنها کسیه که من و برای     -

گار دوسم داشت و من از این دوست داشتن لذت می بردم. به  خودم می خواد. ن

خودم مغرور می شدم. معموال کسایی که باهاشون بودم من و برای کسی که بودم  

 دوست داشتن ولی نگار انگار... 

 آفتاب میخندد.

 جمله اش را نیمه کاره رها کرده و می پرسد: برای چی میخندی؟ 

بارها میشنویم اما بزار ازت یه سوال   این جمله رو همیشه خیلیا میگن و   -

 بپرسم. یا نه بهتر! خودت و توصیف کن. 

 متفکر نگاهش کرد. 

 آفتاب با جدیدت گفت: خودت و توصیف کن.

 کمیل بازرگان... سی و نه ساله! مدیرعامل شرکت...   -

آفتاب دستش را باال آورده و مقابل دهانش گرفت: خب همین جا صبر کن. تو  

خودت و وقتی توصیف می کنی هم تاکید می کنی این آدمی. کمیل بازرگان... سی  

و نه ساله... مدیرعامل یه شرکت با درآمد سالیانه بیش از چندین میلیون دالر. با  

می و انتظار داری یه نفر چیزی  تحصیالت... َوووو! تو خودتم باور داری این آد

به غیر از اینی که هستی رو دوست داشته باشه. همیشه توقع داریم آدما ما رو  

بخاطر خودمون دوست داشته باشن اما واقعیت اینه ما خود اون چیزی که هستیم  

و پنهون می کنیم تا بتونیم یه آدم تقلبی رو قالب کنیم برای دوست داشته شدن.  

هم تالش میکنن خاص تر باشن تا بیشتر توی چشم باشن. پس چرا  حتی پرنده ها 

توقع داریم خاص بودنمون و پنهون کنیم و بقیه روی عادیمون دوست داشته  

 باشن؟ 

لبخندی زد. کامال قانع کننده بود. لبهایش را بهم فشرد و پرسید: تو چی؟ من  

 تقلبی رو دوست داری یا واقعی رو؟ 
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ود را عقب کشید. به پشتی صندلی که تکیه می زد  آفتاب با شیطنت خندید و خ 

 گفت: من دشمن باهوشم و خیلی دوست دارم و ستایش میکنم. 

دهان باز کرد چیزی بگوید که آفتاب خود را از صندلی پایین کشید: کجا می تونم  

 بخوابم؟ 

 سرش را کج کرد: می تونم مثل پنج سال پیش وادارت کنم تو اتاق من بخوابی؟ 

 خوب نیست.شوخیشم   -

 لبخند تلخی زد و سری تکان داد: توی اتاق بخواب. من تو اتاق کارم می خوابم.  

 من نمی خوام تختت و ازت بگیرم.   -

 در این صورت می تونی باهام شریکش بشی.   -

 آفتاب پشت چشمی نازک کرد.  

 قدمی به عقب برداشت و گفت: برو بخواب... یکم کار دارم.  

ط پنت هاوس دوست داشتنی اش ایستاد. نگاهی به درهای  با دور شدن آفتاب، وس

بسته ی اتاق ها انداخت. خانه ی فوق العاده اش را با آفتاب و بلوط شریک شده 

بود. در صورتی که هر دو تنها مهمانی بودند که به زودی تنهایش می گذاشتند.  

از دست دست هایش را به لبه ی کانتر تکیه زد. باید قبول می کرد چیزهایی که 

 داده بود قابل برگشت نبودند؟ شاید هم باید برای بدست آوردنشان تالش می کرد.  

*** 

بوی خوش شیرینی و خوراکی بود که خواب را از چشم هایش گرفت. صدای شاد  

آهنگ دقایقی بود که در گوشش نواخته می شد اما خواب شیرین چنان وجودش  

ی از آن دل بکند. غلتی زد و سرش را  را در بر گرفته بود که قصد نداشت به سادگ

 به سمت تاریک ترین نقطه ی ممکن که به نظر امن می رسید برگرداند.  

 صدای بلندی تاکید کرد: صداش و کم کن بلوط...! 
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غلتی زد... صداهای کودکانه در هم آمیخته شده بود و می خواند: توی دنیا هر  

ه ای نداره. تو دو روزه  کسی یه شکلی نون و در میاره. زندگی می چرخه غص

 هستی غصه ننگه و آرهههه!

چشم باز کرد و سر چرخاند. نگاهش روی بلوطی آفتاد که با پیراهن سفید و دامن  

پفی اش چرخ می خورد: برو جونم دست بزن به کاری... کار نداره عاری! فایده 

 ای نداره اشک و آه و زاری! زندگی شیرینه با امیدواری! 

زد. بلوط دست هایش را باال برده و با رقص چرخ زنان خود را به  ناباورانه، پلک 

آفتاب رساند و در مقابلش زمزمه کرد: به خداوندی خدا... که دو روز حیات  

ماست. نمی ارزه به غصه ها! غم و رها کن. گل عمر من و شما.... دو سه روزی  

 می کنه بقا! چرا می خوری غم چرا؟ شکر خدا کن!  

 ور آفتاب زد و آفتاب خندید: خوابیده بابات!بلوط چرخی به د

 بلوط همزمان با دخترک خواننده زمزمه کرد: الال الال! 

پتوی روی تنش را عقب زده و برخاست. سر آفتاب چرخید به سمتش... اما بلوط  

 هنوز غرق رقص شیرین و دوست داشتنی اش بود.  

م برداشت و با رسیدن به  با اشاره ای به آفتاب، آرام آرام روی پنجه ی پاهایش قد

بلوط، دست هایش را از هم گشوده و او را در آغوش کشید: آخه تو وروجک  

 بلدی برقصی؟ 

 بلوط جیغ بلندی کشید و آفتاب بلند بلند خندید. 

صورت بلوط را که بوسه باران می کرد، زمزمه کرد: آخه تو چی می فهمی دنیا و  

 غصه هاش چیه جوجه؟!

 فریادهایش گفت: می دونم میدونم. بلوط توی آغوشش میان 

دقایقی را به جیغ و فریاد گذراندند. از بوسیدن بلوط سیر نمی شد. باالخره با  

اشاره ی آفتاب برای رها کردنش، دست هایش را از هم گشود. بلوط به سرعت پا  
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به فرار گذاشت. زانوهایش را به زمین تکیه زده و همان جا روی زانوهایش  

ر اتاق بلوط گفت: چقدر از این روزهای فوق العاده اش و از  نشست. خیره به د

 دست دادم؟

 آفتاب آهسته گفت: بیدارت کرد.

سر برداشت و به آفتابی که باالی سرش ایستاده بود، نگاه کرد: میشه تا آخر  

 عمرم همینطوری بیدار بشم؟ 

دیرم  آفتاب اشاره ای به پیشخوان پر شده از بساط صبحانه زد: من باید برم 

شده... فردا یه سفر یک روزه به گالسگو داریم و باید امروز برنامه های اینجا  

 رو تموم کنم. برای شام هم من و بلوط با طاهر قرار داریم. 

 اخم هایش را در هم کشید و زیر لب غرغر کرد: طاهر؟!

 طاهر! طاهر الصدیق... یادت رفته؟    -

فراموش کند. از جا برخاست و  می خواست هم هرگز نمی توانست این مرد را 

 گفت: فردا که میرین امشب می تونستین با من شام بخورین. 

 آفتاب با شرمندگی نگاهش کرد.  

دستش را به لبه ی میز گرفت و از روی زمین که بلند می شد، گفت: چرا دعوتش  

 نمی کنی اینجا؟ 

 آفتاب با تردید گفت: فکر نمی کنم چندان خوشش بیاد. 

 ی بلوطه و همینطور تو! اگه مشکل منم...   اینجا خونه   -

 چه مشکلی باید باشه.   -

 پس دعوتش کن.   -
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به راه افتاد. نیاز داشت دوش آب سردی بگیرد. اگر آفتاب این پیشنهاد را می  

پذیرفت شاید بهتر می توانست با طاهر روبرو شود و به او بفهماند که شاید 

باشد اما هنوز هم با قدرت سر داشته   قانونا ارتباطش را با آفتاب از دست داده

 هایش ایستاده است. 

در کمال تعجب، آفتاب پیشنهادش را پذیرفت و بلوط با خوشحالی اعالم کرد که می  

 خواهد اتاق دوست داشتنی اش را به طاهر نشان دهد.  

دستش را مشت کرد. از رابطه ی صمیمانه ای که گویا میان دخترش و طاهر برپا  

وجه راضی به نظر نمی رسید. آفتاب جلسه ای داشت که باید در یکی  بود، به هیچ 

از شرکت ها برگزار می شد و تصمیم داشت بلوط را هم همراه خود ببرد. مانع  

شده و پیشنهاد داد برای ایجاد یک رخنه ی کوچک در میان رابطه ی دخترش و  

 طاهر، شرکتش را به بلوط نشان دهد.  

ه بود که کار را به فراموشی سپرده و کل شرکت را  السا چنان شیفته ی بلوط شد

بسیج کرده بود تا در کنار بلوط باشند. الکس کنارش به میز تکیه زد: چه حسی  

 داره؟

 لبخند زد: خوشبختی. 

 قبال هم وقتی داشتیم شرکت و به اینجا می رسوندیم گفته بودی خوشبختی!   -

ت را در کنار هم میچیند،  بلوط با زبان انگلیسی که مشخص بود به سختی کلما

 سواالت السا را پاسخ داد.  

خیلی متفاوته! اون موقع حس غروره... حس رسیدن به هدف ها اما اینجا مثل     -

آرامش خاطره. مثل این که می دونی از این به بعد هیچ چی نمیتونه تو رو از اون  

تعلق به  جایی که هستی پایین بکشه. مثل اینه مطمئنی برای همیشه همه چیز م

 خودته.  

 ازدواج کردن و داشتن فرزند چنین حسی داره؟    -
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سرش را برگرداند و به نیم رخ الکس که نگاه می کرد: حس این و داره که تموم  

 دنیا متعلق به خودته. 

بلوط از کنار السا گذشته و به سمتش دوید. در برابرش که می ایستاد، گفت: بابا  

 ریم.  السا گفت اینجا یه باغ خوشگل دا 

 همینطوره.   -

 دخترک با لبهای آویزان گفت: پس من چرا ندیدمش؟!

 السا نزدیک شد و پرسید: چرا ناراحت شده؟

 از السا خواست باغ را به بلوط نشان دهد.  

السا و جمع کارمندان شرکت که به او می پیوستند، الکس به سمتش برگشت و  

 گفت: رحمانی محکوم شد.  

 سر چرخاند.  

ایش را روی سینه قرار داد: کارخونه اش به احتمال زیاد به  الکس دست ه

 دخترش میرسه. 

 چشم هایش را روی هم گذاشت. 

ده سال زندان توی سن و سال رحمانی به هیچ وجه خوب به نظر نمیرسه.    -

 اینطور که پیداست قراره آخر عمرش و اونجا سپری کنه. 

 به نظرت آفتاب خبر داره؟   -

 باال کشیده و گفت: حدسی درباره اش ندارم. الکس شانه ای 

روی صندلی چرخان پشت میزش نشست: به زودی میرم ایران. شاید حدود یک  

ماه بمونم تا بتونم شرایط و به نفع خودم عوض کنم. باید کارها رو اینجا دست 

 بگیری و تا جایی که ممکنه برام بفرستی. 
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 یک ماه زمان خوبیه برای ایران بودنت؟   -

آفتاب سفت و سخت در برابر برگشت دوباره مون بهم ایستاده. نمی دونم چقدر    -

می تونم موفق بشم. از این به بعد من یه رابطه ی محکم با آفتاب دارم که به هیچ  

وجه نمی تونم از بین ببرمش! اما در مورد اینکه چقدر می تونم این رابطه رو  

 محکم تر کنم هیچ فکری ندارم. 

مینان داشته باش. برای چیزی که می خوای تالش کن. تهش حتی  به خودت اط  -

 اگه موفق نشدی به خودت مدیون نیستی. 

 فکر می کنم مثل همیشه حق با تو باشه.  -

الکس دست هایش را روی میز گذاشته و گفت: حاال که داری میری منم دوست 

کوچیک   دارم یه تعطیالت کوچیکی باهات باشم. داشتم فکر می کردم یه مرخصی

 به خودم بدم و باهات بیام ایران. 

 فکر می کنم برای دیدن ایران کنجکاو شدی.  -

دوست دارم بدونم دخترای ایرانی که پشت تلفن چنین صدای فوق العاده ای    -

 دارن، توی واقعیت چه شکلی ان!

 متعجب پرسید: منظورت کیه؟ 

 الکس از اتاق که بیرون می رفت، گفت: صونا! 

گذاشت. نگاهش را به دستبند جدیدش دوخت. دوست داشتنی بود.   الکس تنهایش

پر از بلوط های طالیی! برخاست. باید با السا صحبت می کرد. تدارک مهمانی  

 امشب را به السا می سپرد.  

 امروز روز تالفی بود. تالفی مهمان نوازی الطاهر الصدیق! 

*** 

 اومدین. دستش را مقابل طاهر الصدیق دراز کرد: خوش  
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طاهر الصدیق دستش را که می فشرد گفت: پنج سال پیش هیچوقت فکر نمی  

 کردم یه روز فرصت این و داشته باشم این گوشه از دنیای مهمونتون باشم. 

لبخندی زده و با اشاره ای به سالن پذیرایی گفت: من یه دعوت بهتون بدهکار 

 بودم و الزم بود تالفی کنم. 

به طاهر رساند. قبل از رسیدنش، طاهر بود که خم شده و   بلوط دوان دوان خود را 

دست هایش را برای در آغوش کشیدنش باز کرد و بلوط را در باالی سرش  

 چرخی داد و با خنده گفت: شما خیلی زیبا شدی.

بلوط خندید و قهقهه کشید و باعث شد، دندان هایش را به سختی روی هم نگه  

 از بلوط نخواهد خود را از این مرد دور کند.  دارد و جلوی زبانش را بگیرد تا  

آفتاب بود که پیش قدم شد و همه را برای نشستن دعوت کرد. بلوط به راحتی،  

ران پاهای طاهر الصدیق را برای نشستن انتخاب کرده و کنار گوشش چیزی پچ  

 پچ کرد.  

مام  نگاهش را برگردانده و به آفتاب دوخت که با گوشی اش مشغول بود و گویا ت

 این اتفاقات عادی ترین شرایط خود را می پیمود.  

فکری مثل خوره به جانش افتاد. ممکن بود آفتاب سعی می کرده است در این  

سالها با نزدیک کردن بلوط به طاهر الصدیق، شرایط را برای پدر و فرزند شدن  

 آن ها مهیا کند؟ 

خواست تا پذیرایی را  با اشاره از دو مردی که برای پذیرایی حاضر شده بودند، 

شروع کنند... شاید بهانه ای می شد تا بلوط را از طاهر دور کند. مدام در ذهنش  

 به دنبال راه حلی بود تا بتواند بلوط را از روی پاهای آن مرد جدا کند.  

با حرص سرش را به سمت آفتاب برد و کنار گوشش زمزمه کرد: نظرت در مورد  

 این دوستت چیه؟ 

 ز صفحه ی گوشی اش گرفته و پرسید: متوجه منظورت نمیشم. آفتاب چشم ا
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 سرش را نزدیک تر برد و پچ پچ کرد: می دونستی این مرد دوست داره؟

 آره. چطور؟   -

با حرص و خشم عقب کشید. نگاه دقیق طاهر الصدیق از شانه ی بلوط به  

 هردویشان دوخته شده بود.  

فکری در ذهنش جرقه زد. با شیطنت، کمی به سمت آفتاب مایل شده و سرش را  

 تا می توانست به شانه ی آفتاب نزدیک کرده و گفت: بلوط دخترم اذیتشون نکن. 

 رید و گفت: بیا اتاقم و بهت نشون بدم. بلوط از روی پاهای طاهر پایین پ

طاهر نگاهش را به آفتاب دوخته بود. آفتاب گوشی توی دستش را باال آورد:  

 متاسفم یکم کارم طول می کشه. 

بلوط دست طاهر الصدیق را گرفته و به سمت اتاقش کشید. طاهر الصدیق که  

 ط مخالفت کنم. برمی خاست، گفت: معذرت میخوام ولی نمی تونم با خواسته ی بلو 

نیشخندی زد: راحت باشین. هیچ مشکلی نیست بلوط با همه ی دوستانش  

 همینطور رفتار می کنه. 

طاهر متحیر نگاهش کرد. ابروهایش را باال کشیده و سرش را به سمت گوشی 

 آفتاب خم کرد و آهسته گفت: نظرت در مورد سرمایه گذاری روی جزیره چیه؟ 

 و کار صورتش، گفت: مگه سرمایه گذار نداری؟ آفتاب به سرعت سری چرخانده 

نگاهش را باال کشید. طاهر الصدیق مقابل در اتاق، زیر نظرشان گرفته بود.  

سرش را به نحوی خم کرد که گویا می خواهد آفتاب را ببوسد و گفت: داریم اما  

 پروژه ی خوبیه برای سرمایه گذاری. 

روی لبهایش را حفظ کرده و به  آفتاب سرش را عقب کشید. لب ورچید اما لبخند 

 عمد ریز خندید.  
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طاهر الصدیق وارد اتاق شد و آفتاب گفت: اون چیزایی که من دیدم مطمئنا  

 سرمایه گذاریت تکمیله. چی تو سرته؟ 

 شانه ای باال انداخته و خندید.

آفتاب خیره خیره نگاهش کرد. دست جلو برده و گوشی را که از دست آفتاب می  

 ه خبری برات دارم. بعد از رفتن مهمونمون بهت میگم.کشید، گفت: ی

 در مورد؟   -

با دیدن طاهر الصدیق که از اتاق سرک می کشید، چشمکی زد: قولی که بهت داده 

 بودم. 

آفتاب متفکر نگاهش کرد. دست جلو برده و موهای ریخته روی شانه ی آفتاب را  

 که به عقب هل می داد، گفت: یادت نیست؟ 

 ، با بلوط به آغوش کشیده برگشت و گفت: اتاق قشنگی داره.  طاهر الصدیق

با این جمله آفتاب را به حرف گرفت و او را درگیر کرد. لبخند زد. از اینکه  

مهمانی را گویا کامال برای طاهر الصدیق تلخ کرده بود، لذت می برد. می توانست  

سر میز شام حاضر  این را از ناآرامی طاهر الصدیق درک کند. حتی تمام مدتی که  

شده بودند، با دستش روی میز ضرب گرفته بود. بلوط را کنار طاهر جا داده و  

میز را دور زد و کنار آفتاب روی صندلی نشست. منتظر ماند و طاهر الصدیق که  

دسر را برای شروع انتخاب کرد، ظرف ساالد را به سمت آفتاب گرفت و گفت:  

 مطمئنم از این خوشت میاد.

 ین بار تیز نگاهش کرد.  آفتاب ا

سرش را کج کرده و با چشم و ابرو به ظرف ساالد اشاره زد. آفتاب دست دراز  

 می کرد که گفت: من نگهش داشتم تو راحت باش و بکش! 

 عمدن فارسی گفت و امیدوار بود که طاهر الصدیق هیچ کالم فارسی بلد نباشد.  
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به زمان صرف شامشان اضافه  با اشاره ای از یکی از مردها خواست تا آهنگ را 

کنند. با پیچیدن صدای آهنگی که از قبل تدارک دیده بود، بلوط گفت: مامان... بابا  

 قراره با من و تو بیاد کنسرت.  

 آفتاب متعجب نگاهش کرد. 

 این بار به انگلیسی گفت: بلوط در موردش گفت. 

: خیلی خوبه که  از گوشه ی چشم به جمال الطاهر الصدیقی، نگاه کرد و ادامه داد

 می تونیم خانوادگی بریم کنسرت!

طاهر الصدیق، بعد از این جمله سبک ترین غذا را انتخاب کرد و تقریبا مدت 

طوالنی را به بازی با آن گذراند. دقایقی بعد از شام هم عزم رفتن کرد. ساعتی  

نند  طول کشید تا آشپز و همینطور دو مرد جوان در حال پذیرایی اطراف را مرتب ک

و تنهایشان بگذارند. آفتاب در را که پشت سر آن ها می بست، به طرفش  

 برگشت: چرا این کار و کردی؟ 

 مطمئنا آفتاب به خوبی متوجه اوضاع شده بود.  

خود را به ندانستن زده و با ماشین های بازی بهم ریخته ی بلوط که مشغول بود  

 پرسید: چیکار کردم؟ 

وادارش کرد، سر بردارد. چشم در چشم آفتاب شد و آفتاب  سنگینی نگاه آفتاب  

 لبخند کمرنگی روی لب نشانده و گفت: امیدوارم بار آخرت باشه.

خندید. ریز و بلوط را در آغوش کشید. از روی کاناپه سر خورده و خود و بلوط  

را به میان حجم زیاد اسباب بازی ها کشید. حس رضایت تمام وجودش را در بر  

 ود.  گرفته ب

 احساس آرامش هم داشت. بلوط نگاهش کرد: کار بدی کردی مامان دعوات کرد؟

 لب هایش را جمع کرده و گفت: کار بد؟ 
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 آره مامان تنهامون گذاشت و ابروهاشم اینطوری تو هم گره خورده بود.   -

 با این حرف تمام تالشش را کرد تا ابروهایش را در هم گره بزند.

درست در وسط دو ابروی بلوط گذاشت: کار بدی نکردم  انگشت اشاره اش را 

 که... فقط می خواستم یکم شیطونی کنم. 

 دخترک لبش را گاز گرفت: مامان میگه شیطونی کار خوبی نیست.

درمانده شد. بیشتر از سن و سالش می فهمید. بیشتر از آنچه باید می دانست و  

 نمی شد همه چیز را هم برایش توضیح داد.

استی مامان از دستت عصبانی بشه تا بعدا تنبیهت کنه و بعدش بغلت  می خو  -

 کنه؟

سرش را خم کرده و آهسته و پچ پچ کنان پرسید: مامانت بعد از تنبیه بغلم می  

 کنه؟

بلوط با چشم های گرد شده نگاهش کرد. لب زیرینش را که به دندان می کشید،  

 ماشین های اسباب بازی را جلو کشید.  

ا جلوتر کشیده و از جا برخاست. دستانش را به گوشش چسبانده و  بلوط خود ر 

 پچ پچ کرد: می خوای مامان بغلت کنه؟ 

 مات ماند. 

 دخترک خیلی بیشتر از سنش می فهمید. این اصال خوب نبود.  

 به هیچ وجه خوب نبود.  

 به سرعت از جا کنده شد و گفت: نه! یعنی... 

 من االن برمی گردم. کالفه موهایش را چنگ زد: تو بازی کن  

 چرخی دور خود زد و به سمت اتاق خواب قدم برداشت که بلوط صدایش زد.  
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نگاهش را به بلوط داد و دخترک گفت: مامان همیشه میگه وقتی بغل میخوای بیا  

 بگو!

 چشم هایش را بست. لعنت به...! 

 لعنت به خودش که دخترکش بیشتر از خودش از زندگی می فهمید.  

بی مقدمه باز کرد و با آفتاب گوشی به دست روبرو شد. آفتاب با    در اتاق را

 ورودش، گوشی را از گوش جدا کرده و منتظر نگاهش کرد.  

کت و شلوار خوش دوخت قرمز رنگش را با پیراهن سبک ساحلی بلندی عوض  

 کرده بود.  

 گیجی و بی حواسی اش، آفتاب را وادار به سخن گفتن کرد: چیزی شده؟ 

 مادی به طرفین کشید.  سرش را مت

 کمیل!   -

به سمت اتاق لباس هایش که می رفت، اشاره ای به گوشی توی دست آفتاب زد:  

 باید دوش بگیرم...!  

در برنامه ی همیشگی اش نبود. معموال صبح را با دوش گرفتن آغاز می کرد اما  

در این لحظه ترجیح میداد دوش بگیرد. خیرگی نگاه آفتاب را پشت سر گذاشته و  

خود را به دوش آب رساند. بدون توجه به لباسهایی که تن داشت، زیر آب سرد  

 ایستاد و چشم هایش را بست.  

ود. در خانه ی دوست داشتنی اش. در زیر دوش آب ایستاده آفتاب در خانه اش ب

بود. درست مثل پنج سال پیش! سرش را خم کرد. نباید به این موضوع فکر می  

 کرد. نباید کنترل احساساتش را از دست می داد.  

چشم هایش را بست. باید به آفتاب ثابت می کرد بخواهد می تواند به داشتنش  

 د می تواند بهتر از هر مردی به او وفادار باشد.  پایبند باشد. اگر بخواه
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*** 

کیمیا دست مهمانان را فشرده و قدمی به عقب برداشت. زیر چشمی او را برانداز  

کرد... هنوز هم حتی گوشه چشمی از او نمی دید. زهرا به همراه آفتاب و بلوط  

 کر کرد.  راهی شد. دست مدیر مسئول تاالر را فشرده و بابت تمام زحماتشان تش

 مرد برای آخرین بار تسلیت گفت.  

با تشکر خداحافظی کرد و به عقب چرخید که با کیمیای ایستاده در مقابل در  

 خروجی روبرو شد. چشم چرخاند. تقریبا همه رفته بودند.  

 به سمتش که راه می افتاد، گفت: همه رفتن؟

 کیمیا جوابش را نداد. 

نان گفت: میبینی که کسی جز من  منتظر به سمتش برگشت و کیمیا غرغر ک 

 نمونده.

به سمت ماشین راه افتاد. دستش را به سمت دستگیره در که می برد، خیلی  

 ناگهانی به سمت کیمیایی که پشت سرش قدم برمی داشت چرخید.  

 کیمیا جا خورد: چته؟ 

 تو بگو چته. تقصیر منه از رامین جدا شدی؟  -

 کیمیا پوزخندی زد.  

اشتباهی کردم بفهمم خطام کجا بوده. ده سال پیش وقتی    خب بگو من چه   -

برگشتم ایران خوب بودی همه چیز خوب بود. شش سال پیشم همه چی اوایلش  

 خوب به نظر می رسید ولی تو یه دفعه عوض شدی.

 اگه من گند می زدم به زندگیت، رفتارت باهام چطور می شد؟   -

 ن را باز کرد.  با گفتن این حرف از کنارش گذشته و در ماشی
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قبل از آنکه کیمیا بتواند سوار شود، دست دراز کرد و مانع سوار شدنش شد:  

 منظورت چیه؟ من چیکار کردم که گند بخوره به زندگی تو! 

 از خودت بپرس چیکار کردی.    -

دندان روی هم سایید. تمام تالشش را می کرد صدایش را پایین نگه دارد تا توجه  

مچ دست کیمیا را گرفته و غرید: واقعا نمیدونم چیکار   پیرمرد را جلب نکند. 

کردم. اگه کاری کردم بهم بگو تا با خبر بشم... اما واقعا دیگه بیشتر از این  

 نمیتونم این رفتارت و تحمل کنم. 

کیمیا با بغض توی صدایش گفت: چرا نتونی تحمل کنی؟ االن دیگه تو خوشبختی.  

شرکت و! و همه چیزی که باید بهت می رسید. همیشه زنت و داری. بچه ات و... 

فکر می کردم مامان و بابا در موردت ظلم می کنن اما بعدش فهمیدم چه اهمیتی  

داره وقتی تو به جز خودت به هیچکس اهمیت نمیدی. االن دیگه دستت بازتره  

برای اینکه بخوای برای دیگران تصمیم بگیری. می خوای دوباره زن رامین  

 دستور بفرما! بشم؟ 

 تقال کرد تا دستش را رها کند.  

 من کی خواستم با رامین ازدواج کنی؟ خودت دوسش داشتی.  -

اشک های کیمیا چکید: خودت با اونی که دوست داشتی ازدواج کردی. خودت  

انتخاب کردی و به نظر هیچکسم اهمیتی ندادی اما به من که رسید حق انتخاب و  

 گرفتی. 

میا! تمومش کن واضح حرف بزن تا بفهمم من چیکار کردم؟ تو  لعنت به من کی  -

رامین و دوست داشتی. خودت گفتی. خودم با گوشای خودم شنیدم. مشکلت دقیقا  

 چی بود؟ 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

９８７ 

چرا باید یه عوضی هرزه رو دوست میداشتم؟ یعنی من و اینقدر بی لیاقت     -

به خودی و  میدیدی؟ الیق یکی که هیچکس از زیر دستش در نمی رفت؟ کسی که 

 ناخودی رحم نمی کرد؟ اونقدر بی لیاقت بودم برادر؟ داداش؟ 

 منظورش رامین بود؟ قطعا رامین بود. 

دوست داشتی من زیر دست کسی باشم که به هر کس و ناکسی دست درازی    -

 کرده بود. دلم میخواست بمیرم به جای اینکه دست اون به من بخوره. 

 دوست داشتی! نالید: تو همیشه رامین و 

 من تورم دوست داشتم، با وجود اینکه هیچوقت برام برادر نبودی.   -

 چشم هایش را بست: من به رامین نگفتم بیاد باهات ازدواج کنه.

کیمیا لبخند تلخی روی لب نشاند: تو من و پیش اونی که دوست داشتم یه خائن  

 می کرد.  کردی. یه هرزه کردی که مثل رامین با هر کس و ناکسی بازی 

اشک های کیمیا چکید: میگن برادرا می تونن عیب آدمی رو پنهون کنن ولی تو  

 عیبی که نداشتم و بهم چسبوندی. 

 این بار رو برگرداند و راه افتاد. نالید: کیمیا!

کیمیا مخالف مسیرشان قدم برداشت. قدمی به جلو برداشت و صدا زد: کجا داری  

 میری؟ 

 رسید: هر جایی که تو نباشی. صدای فریاد کیمیا به گوشش 

در ذهن به دنبال چیزی می گشت که مربوط به کیمیا باشد. چیزی که باعث شود  

 همانطور که کیمیا ادعا داشت، او را خراب کند.  

گیجی و درماندگی اش حتی با ورودش به خانه هم مشخص بود. بلوطی که به  

تمرکز کند. باید به اتاقش می  استقبالش آمده بود را از سر باز کرد تا بتواند بهتر 
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رفت تا بتواند ذهنش را به چالش بکشد...! درست باالی پله ها، الهه انتظارش را  

 می کشید.  

 با دیدنش لحظه ای درنگ کرد و قدم برداشت.

 پس باالخره خوشبختی رو به دست آوردی. دخترت... زنت!   -

 رخ به رخ الهه ایستاد.  

 چنین برای همه آزار دهنده بود؟دختر داشتنش... ازدواجش! این 

 به سختی نالید: چی میخوای از جونم؟ 

الهه با تمسخر گفت: چطوریه که آدم بدا می تونن به همین راحتی خوشبخت  

 بشن؟

دستش را روی صورتش گذاشته و با تمام قوا فشردش. یک جای کار می لنگید.  

 د.  یک جای زندگی اش می لنگید. خوشبخت نبود و آدم بدی هم نبو

عقب عقب رفت و به سمت اتاقش برگشت. شاید هم بد بود. به آرامی پاسخ داد:  

 باید بری یقه اون باالیی رو بچسبی نه من و! 

شاید هم آنقدر بد بود که زندگی کیمیا را خراب کرده باشد. آنقدر بد که الهه  

خوشبختی را در خورش نمی داند. روی تخت نشسته و دکمه های پیراهن  

 باز کرد. سیاه پوش بود. برای پدری که دوستش نداشت.   سیاهش را

 خود را روی تخت رها کرده و چشم بست.  

 در این لحظه حس می کرد، تمام دنیا روی شانه هایش سنگینی می کند.  

بغضی در سینه داشت که مطمئنا قرار نبود به این آسانی رهایش کند و تبدیل به  

 اشک شود.  
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ودنش گشت. دلیلی که باعث شده بود زندگی کیمیا را  به دنبال دلیلی برای بد ب

خراب کند. هر چه بیشتر جستجو می کرد کمتر به نتیجه می رسید. هر چه بیشتر  

کنکاش می کرد، کمترین نتیجه حاصل می شد. بازویش را روی چشم های درد  

 آلودش قرار داده و اجازه داد خواب ذهنش را برای ساعاتی خاموش کند.  

ز کرد، روز جدیدی شروع شده بود. شاید هم باید می گفت ظهر جدیدی  چشم که با

شروع شده بود. از پله ها که پایین می رفت، الکس را در کنار زهرا دید که با هم  

مکالمه می کردند. زهرا با دیدنش لبخندی زد و الکس به فارسی گفت: اران  

 زیباست!

الش نکرده بود به الکس فارسی  ناباورانه سر چرخاند. در تمام این سالها هرگز ت

 یاد دهد. 

 زهرا آلبوم دیگری را به سمتش گرفت و گفت: اینجا همون تخت جمشیده که گفتم. 

 الکس با تکان سر و باز هم به فارسی گفت: تحت ِجمشید. 

زهرا چندان در مکالمه ی انگلیسی موفق نبود اما گویا خوب با الکس کنار می  

 گذشت، پرسید: کیمیا کجاست؟آمد. از کنارشان که می 

 زهرا شانه ای باال انداخت: صبح رفت بیرون. 

 به سمت در خروجی راه افتاد که الکس پرسید: کجا میری؟ 

اشاره ای به آلبوم ها زد: فکر کنم به تو اینجا با مامانم بیشتر خوش بگذره. فعال  

 ی. بهتره در مورد ایران بیشتر بدونی بعدش قول میدم ببرمت ایران گرد

الکس انگشت شستش را به معنای الیک باال آورد که زهرا غرغر کرد و کلمه ی  

بد را به انگلیسی چند بار تکرار کرد. خندان پایش را از خانه بیرون گذاشت. خلیل  

 با دیدنش پرسید: بیرون میرین؟ 

 سری به عالمت مثبت تکان داد: می خوام رامین و ببینم. 
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سر از ماجرا در بیاورد، صحبت با رامین می بود.  شاید تنها راهی که می توانست 

رامینی که قسمتی از ماجرا بود. رامین گفته بود پایش را از زندگی او و کیمیا  

 بیرون بکشد.  

 این اشتباه بزرگی بود.

نباید به حرف رامین گوش می کرد. هرگز! نباید به رامین اعتماد می کرد. نباید  

 ند آسیبی به کیمیا بزند.  باور می کرد رامین هرگز نمی توا

*** 

رامین از پشت میز مدیریتش برخاست: یعنی باور کنم کمیل بازرگان افتخار داده و  

 به دیدن من اومده؟ 

 جلو رفته و دست رامین را فشرد: مزاحم که نشدم؟

یه بارم اینجا پیدات شده و من افتخار پیدا کردم ازت پذیرایی کنم. باید خبر    -

 گوسفندی قربونی می کردم. میدادی گاوی 

 وقت داری یکم صحبت کنیم؟   -

شما جون بخواه... یکم صبر کن یه کاری دارم تمومش کنم بعدش صحبت می    -

 کنیم. 

 روی مبل که می نشست، گفت: مشکلی نیست.

 چی میخوری؟    -

 با تاکید گفت: آب لطفا!

آفتاب آب را   آفتاب هم آب می خورد. در ده روز گذشته به خوبی متوجه شده بود

 به تمام نوشیدنی ها ترجیح میدهد.
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رامین بعد از دقایقی روبرویش نشست: خب من در خدمتم. چطوری؟ اوضاع  

 چطوره؟ 

 نگاهش را به میز دوخت: بد نیست. میشه گفت خیلی خوب. 

رفتی یه دفعه بی خبر! ما رو هم ول کردی به امون خدا! حاال اوضاع اونجا    -

 یکار کردی؟ چطوره؟ این چند سال چ 

 کار... پیشرفت!  -

 با مکثی ادامه داد: تقریبا همین. 

رامین متفکر گفت: وقتی رفتی داشتم فکر می کردم دنبال چی هستی؟ تو خیلی  

چیزا داشتی که به نظر خوب می رسیدن. تو پدری داشتی که باهاش موافق بودی  

ه فکر کردم یه  و هدف یکسانی داشتی. همسرت و بعد از اینکه فهمیدم بلوط دخترت

رابطه شاید عاشقانه. تمام این مدت بارها و بارها فکر کردم رفتی که به چی  

 برسی؟!

 این بار نگاهش را به چشم هایش داد و پرسید: به چی رسیدی کمیل؟ 

خیرگی نگاهشان چند ثانیه ادامه داشت. زبانش را که روی لبش می کشید، گفت:  

 به آزادی! 

 آزادی؟   -

آزادی... آزادی واقعی! رها شدن از نگاه های دیگران. از انتظارات  آزادی!    -

دیگران. از ثابت کردن خودم به دیگران. از فکر کردن به افکار دیگران. به باید و  

شدهایی که می تونست دیگران و راضی کنه. به آزادی که اجازه میداد نقش اول  

 زندگیم خودم باشم. 

 واقعا اینطور شد؟   -

 ت: شد!با تحکم گف
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 پس باید بگم ارزشش و داشت.   -

لبخند کمرنگی روی لب نشاند و برای برداشتن لیوان آب از روی میز خم شد.  

 جرعه ای نوشیده و گفت: امروز اومدم تا... 

 چشم هایش را لحظه ای بست: کیمیا! 

 کیمیا چی شده؟   -

 نگرانی توی صدایش واضح بود. 

 د... چی شد که به اینجا رسیدین؟ می خوام بدونم بین تو و کیمیا چی ش  -

 رامین پوزخندی زد: بهت گفتم خودت و درگیر رابطه من و کیمیا نکن. 

این بار خود را جلو کشید: دقیقا فکر می کنم چون خودم و درگیر نکردم و به  

 حرفت گوش کردم به اینجا رسیدیم که کیمیا من و مقصر بدونه. 

 نی. پس اومدی نقش برادر بزرگه رو بازی ک  -

باید خیلی وقت پیش نقشم و قبول می کردم اما ازش شونه خالی کردم. االن    -

اینجام. می خوام بدونم. می خوام بفهمم چی تو رو به اینجا رسوند؟ چی باعث شد  

تو... تویی که هنوزم میتونی نگران کیمیا بشی... تویی که من باور داشتم کیمیا  

این میز و همونطور که بابات میخواست   عاشقشه به اینجا برسین. تو بشینی پشت

بشی پسر خوب بابا و کیمیا اونقدر غرقه تو خودش که حتی مشخص نیست به  

 کجا رسیده؟ 

 در مورد من چی میخوای بدونی؟   -

 کیمیا مگه عاشقت نبود؟   -

رامین با تمسخر رو گرفت و گفت: اگه عشق بود نباید بعد از چند سال عوض می  

کی دیگه. هر چند فکر می کردم عاشق بوده و من اشتباه  شد و می رفت سراغ ی

 می کردم. وقتی خاله گفت بیایم خواستگاری فکر کردم بیخیال اون آدم شده. اما... 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

９９３ 

از جا برخاست و به سمت میزش رفت. از کشوی میز جعبه ی سیگار را بیرون  

 کشید. نگاهش رنگ تعجب گرفت. رامین و سیگار؟ 

و روی صندلی چرخ دار پشت میز خود را رها کرد: تا  رامین سیگار را آتش زده 

 حاال به این فکر کردی که مثال متوجه می شدی بلوط دختر خودت نیست؟

 چینی به پیشانی اش انداخت. این فکر را کرده بود. حس دیوانه کننده ای داشت.  

 کیمیا حامله بود و میخواست با من ازدواج کنه.   -

 زبانش بند آمده بود.  

 ن عوضی...  او   -

سرش را چرخاند و مستقیم نگاهش کرد: رفیق فابریک عزیزت تو زد از آب در  

 اومد و بعد از اینکه حالش و برد زد به چاک و گفت نمیخوام. 

 متوجه نمی شد. رفیق فابریک؟!

 جناب خلبان بزرگ!   -

  گیج بود. تمام تکه های پازل را هم که کنار هم قرار میداد باز هم هیچ چیز درست

از آب در نمی آمد. تا آخر شب با حضور کم رنگ خلیل، قدم زد. رضا و کیمیا؟ هر  

 چقدر هم تالش می کرد در ذهنش هیچ سنخیتی بین شان نمی یافت.  

مرد نگهبان اجازه ی ورود نمی داد. با خشم شماره گرفت و باالخره اجازه یافت  

انه روبرو شد.  وارد ساختمان شود. به محض خروج از آسانسور با در باز خ

 آفتاب تکیه به دیوار کنار در پرسید: اینجا چیکار میکنی؟ 

 به سختی زمزمه کرد: یه چایی داری؟ از همونا که میتونه آدم و آروم کنه؟ 

آفتاب از مقابل در کنار رفت و اجازه ی ورود داد. کتش را از تن کند و روی اولین  

چرخاند و آفتاب گفت: خوابیده خسته  مبلی که به چشمش خورد انداخت. چشم  

 بود. امروز رفته بود شهربازی. 
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سرش را به عالمت فهمیدن تکان داد و زمزمه کرد: خوبه امشب واقعا نمی تونم  

 ببینمش! 

آفتاب کنجکاوانه نگاهش کرد اما بی هیچ سوالی، وارد آشپزخانه ی گرد و دوست  

پیشخوان نگاه کرد و باالخره راه  داشتنی شد. مردد به مبل و صندلی پایه دار کنار  

 افتاد. این قسمت را ترجیح میداد. روی مبل نشسته و پاهایش را دراز کرد.  

نگاهش را از مبل به پنجره های روبرو و آسمانی مقابلش دوخت که به خوبی  

 قابل دیدن بود. آفتاب با فنجان دمنوشی برگشت. 

 زمزمه کرد: چراغا رو هم میشه خاموش کنی؟ 

باز هم بی حرف درخواستش را انجام داد و گفت: من یکم کار دارم تنهات   آفتاب

 میزارم. 

به محض اینکه صدای اولین گام آفتاب به گوشش رسید، زمزمه کرد: کیمیا از  

 رضا حامله بوده. 

 نگاهش را از آسمان مقابلش گرفته و به آفتاب داد.  

مپ های اطراف کابینت  آفتاب قدم های دور شده را برگشت و در زیر نور اندک ال

 ها، روی مبل کنار دستش نشست.

دقیق تر زیر نظرش گرفت. در چهره اش هیچ نشانه ای از تعجب نبود. آفتاب  

تعجب نکرده بود. کنجکاوی دقایقی پیش هم در صورتش پیدا نبود. به آرامی  

 زمزمه کرد: تو می دونستی. 

 آفتاب با سر جواب مثبت داد.

 . از دوست صمیمیم و تو میدونستی و من بی خبر بودم. خواهر من حامله بود   -

 چشم هایش را بسته و رو گرفت.  
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فقط متوجه تغییر حالتاش شدم و اونم انگار دنبال یه نفر بود که بتونه باهاش    -

 حرف بزنه. 

دستش را مشت کرد. واقعیت به این بزرگی در برابر چشم هایش قرار داشت و  

رضا درست در مقابل چشمانش بودند و این واقعیت   متوجه آن نشده بود. کیمیا و

را از او پنهان کرده بودند. کیمیا معشوقه ی رضا بود و رضا خواهرش را بعد از  

 رابطه ای که داشتند رها کرده بود.  

دست لرزانش را به سمت دمنوش روی میز برد. نرسیده به فنجان دست لرزانش  

 را عقب کشید. حس ضعف داشت و سرگیجه. 

 سختی نالید: دیگه چی رو ازم پنهون کردی؟  به

آفتاب لبخند کمرنگی تقدیمش کرد. تمام پاسخی که برای این سوال از طرف آفتاب  

 دریافت کرد. سرش را پایین انداخت و با تاکید گفت: این یکی ام تالفی بوده البد.  

 این بار سرش را کامال کج کرد و خیره به آفتاب پرسید: ولی تالفی چی؟ 

 تاب اشاره ای به دمنوش مقابلش زد: چاییت و بخور. آف

دست دراز کرد و فنجان را برداشت. دست لرزانش باعث شد چای توی فنجان تلو  

 تلو بخورد.  

آفتاب به سرعت دست روی دستش گذاشت و فنجان را که از دستش می گرفت،  

 پرسید: دستت چرا یخه؟ 

 فنجان را رها کرد: نمی دونم. 

 یگر گرفت و گفت: فشارت انگار افتاده. کجا بودی؟ دستش را یکبار د

 سرش را عقب کشید و به مبل تکیه زد: خیابونا. 

 چیزی خوردی؟    -
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 با تلخ خندی زمزمه کرد: رازهایی که ازم پنهون شده بودن. 

برخاست: یه چیزی میارم بخوری. خیلی مسخره هست که وقتی میخوای یه  

کنی. وقتی قراره مشکلی رو حل کنی باید  مشکلی رو حل کنی خودت و نابود می 

 قبلش محکم باشی تا بتونی مشکل حل کنی.

 دقیقا قراره چطوری مشکل حامله بودن خواهرم و حل کنم؟   -

آفتاب پاسخی به سوالش نداد. چشم های سنگین شده اش را روی هم گذاشت.  

 سرگیجه و سردرد در هم مخلوط شده و تنش را تاب می دادند.  

 آفتاب چشم باز کرد: یه چیزی بخور بعد بخواب.  با صدای 

 بین خواب و بیداری غرغر کرد: نمی خورم... 

 آفتاب بازویش را گرفته و از مبل کندش: باید بخوری. 

 سعی کرد تعادلش را برای ایستادن حفظ کند.

 نخوری زنگ میزنم اورژانس بیان ببرنت!  -

را هم نداشت. دستش را کمی  به سختی سعی کرد چشم باز کند اما توان اینکار 

 بلند کرد اما گویا تالشش بی فایده بود و دستش حرکتی نکرد. 

 باز کن دهنت و!   -

لبهایش را کمی از هم جدا کرد. قطعه ی شیرینی در دهانش جای گرفت که کم کم  

در دهانش آب شد. لیوان آبی به دهانش چسبید و محتوای شیرینش را به معده  

 اش فرستاد.  

نش را حس کرد و تالش برای باز کردن چشم هایش این بار به موفقیت  رها شد

 ختم شد.  
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نگاهش روی آفتابی ثابت ماند که خیره براندازش می کرد. آب دهانش را فرو داد  

 و گفت: اگه بمیرم تموم میشه؟ 

آفتاب با چشم های باریک شده گفت: می دونی بعضی وقتا خیلی چرت و پرت  

 میگی؟

 نیشخندی زد.  

اره ی آفتاب رفت به سمت میز: بهتر شدی انگار! بار آخرت باشه با این  اش

وضعیت میای خونه من وگرنه از همون دم در می اندازمت بیرون. پاشو بخور...  

 متنفرم از اینکه یه مریض رو دستم بمونه.

سرش را که بیشتر در پشتی مبل فرو می برد، گفت: اگه بخوام همیشه مریض 

 باشم چی؟ 

 دور شد و گفت: بهتره همین االن بری اون وقت. آفتاب 

ربع ساعتی را به همان حال ماند. سپس سوپ توی بشقاب را چند باری هم زد و  

مقداری از آن را به سختی فرو داد و بشقاب را پس زد. به آرامی از جا برخاست 

و به سمت پنجره رفت. عجیب بود که پنجره ها را دوست داشت. تن خسته اش را  

کرد و همان جا، روی سرامیک ها تنش را دراز کرد. بازویش را زیر سرش  خم 

 قرار داد و چشم دوخت به سیاهی شب.

 اونجا؟ رو زمین چرا؟     -

 اینجا خوبه.    -

 بالشت بزرگی را آفتاب با پا به سمتش هل داد: رو این دراز بکش!

می کنم  نگاهی به بالشت بزرگ که به تشک شباهت زیادی داشت انداخت: فکر ن

 توش جا بشم. 

 آفتاب لبه ی مبل نزدیکش نشست: پس یه جوری روش دراز بکش که جا بشی. 
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لبخندی روی لبهایش آمد. همانطور که آفتاب دستور داده بود، روی بالشت دراز  

 کشید و پاهایش را هم جمع کرد. 

تو مراسم عقدمون متوجه حالتاش شده بودم. وقتی داشتیم آماده می شدیم هم   -

لش خوب نبود. یه چیزایی اون موقع فهمیدم تا بعدش که خودش برای حرف  حا

زدن پیش قدم شد. نمی خواست بچه رو نگه داره. دوستت بهش گفته بود خائن و  

بدون اینکه بهش فرصت توضیح بده رهاش کرده بود. تالشی هم که برای  

ست کمکش  برگشتن پیشش کرده بود گویا بی فایده بوده. اینطور شد که ازم خوا

 کنم بتونه از بین ببرتش. 

 دستش را مشت کرد. 

هیچی نمیدونست و حتی نمی تونست به کسی اعتماد کنه. به نظرش من چون    -

با کسایی که اون می شناخت آشنایی نداشتم بهتر می تونستم کمکش کنم. همون  

موقع ها که خونه نمی رفتی و شرکت میموندی. همون دوران دل کندن از ارغوان  

 درگیریت با پدرت... فکر کنم حتی متوجه نشدی با کیمیا از کشور خارج شدیم.  و

خندید. سرش را پایین انداخت و خندید و موهای رنگ خورده اش را از روی  

 شانه اش عقب زد: وقتی برگشتم، برای همیشه رفته بودی. 

 لبهایش آویزان شد.  

موهایش نزدیک کرده و گفت:  آفتاب ابروهایش را تا می توانست به خط رویش 

حس فوق العاده ای داشت. مثل این بود که یه دفعه از باال پرت بشی پایین! انگار  

تموم چیزایی که یه عمر براشون تالش کردی یه دفعه از دست بدی. اون شب و  

هیچوقت یادم نمیره که با رفتنت روبرو شدم. تو شب قبل از اومدن من رفته  

و چهار ساعت زمان برد تا کامل بتونم هضمش کنم. بیست   بودی...! تقریبا بیست

و چهار ساعت بعدیش دنبالت گشتم. بیست و چهار ساعت بعد از اونم مثل  

شکست خورده ها با شرکتم، داشته هام و هر چیزی که به سختی به دست آورده  

  بودم خداحافظی کردم. روز بعدش آماده بودم برم به رحمانی التماس کنم و بگم که
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شکست خوردم. که قراره به زودی همه چیم و از دست بدم. روز بعدش و بعدش  

رو هم با همون وضعیت گذروندم... توی یه خال...! بدترش این بود وضعیتم داشت  

بدتر از همیشه افت می کرد. عادت داشتم غذا نخورم. عادت داشتم به خودم سخت  

وردن اما این بار به نقطه ی از  بگیرم... قبال هم برام اتفاق افتاده بود شکست خ

 هوش رفتن رسیدم. 

 با دست روی ران پای خودش ضربه های مداوم و کوتاه زد: حامله بودم.  

 لبخند زد و با چشمکی گفت: از مردی که بدون حتی یه کلمه رهام کرده بود.

 چشم هایش را بست تا لبخند آفتاب را که حس سیلی داشت نبیند. 

اولین فرصت از دستش رها بشم. به اندازه ی یه شب تا   اون شب میخواستم در   -

 صبح طول کشید.  

 آفتاب ساکت شد.

نفس نکشید. می ترسید از نفس کشیدن. از نفس کشیدن و جان دادن زیر بار نگاه  

 سنگین آفتاب. 

 ترسیدم.   -

 به تندی چشم باز کرد.

 از سقط کردن ترسیدم. از اینکه خودمم باهاش بمیرم ترسیدم.     -

 انه ی آفتاب لرزید.  چ

بعد از اون بود که مهم نبود تو رفته بودی.  من حق نداشتم بترسم، ولی    -

 ترسیده بودم! از یه راه حل ساده ترسیده بودم.  

با نفس عمیقی ادامه داد: وقتی راه حل ساده اینقدر ترسناک بود، پس راه حل  

ر مجرد باشم. باید  سخت و پیش می بردم. باید قبول می کردم من قراره یه ماد

قبول می کردم حامله ام... که باید اونقدر قوی باشم که حتی رفتن تو و فرصتی که  
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برای نابودی من ایجاد کرده بودی هم به نتیجه نرسه. باید بخاطر خودم و بچه ام  

می جنگیدم. باید یه جوری می ایستادم که هیچکس نتونه نه به خودم نه به بچه  

ای بعد از اون من هر روز جنگیدم تا این بار هیچکس نتونه  ام حرفی بزنه. روزه

 من و از اون بلندی پایین بندازه. 

*** 

 رویا!   -

زن میانسال، دست به در باز ماشین به سمتش چرخید. چند دقیقه ای خیره  

 نگاهش کرد و ناگهان گفت: کمیل؟ 

 لبخند کمرنگی روی لب نشاند و سری به عالمت مثبت تکان داد.  

شین را بسته و به سمتش آمد: تو!؟ اینجا! باورم نمیشه بعد از این همه  در ما

 سال!

 پسرکی از توی ماشین فریاد کشید: مامان... 

رویا به عقب برگشت. نگاهش را به پسرک رسانده و لبخندی زد: خیلی عوض  

 شدی.

  نه به اندازه ی تو که حتی نشناختمت. باورم نمیشه بعد از این همه مدت میتونم  -

 ببینمت. 

 سرش را تکان داد: به سختی تونستم آدرست و پیدا کنم... 

 رویا متعجب نگاهش کرد.

 باالخره از طریق همسرت که تو شرکت آفتاب کار می کرد ردت و گرفتم.   -

پس هنوز یادت بود. فکر می کردم به کل فراموش کردی آدمایی مثل ما رو می    -

 شناختی. 
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 ن... پسرک باز هم فریاد کشید: ماما

 رویا به عقب برگشت: دارم میام. 

نگاه رویا که به ساعت مچی اش کشیده شد، گفت: نمی خوام مزاحمت بشم. باید  

 بعدا بیشتر صحبت کنیم اما االن دنبال رضا می گردم. 

 دایی رضا!    -

لبخند رویا کش اومد: اصال چطوری شد رابطه ات با دایی رضا هم قطع شد. حتی  

 وقتی مالزی بودی باز رابطه اتون ادامه داشت.  

 آدرسش و بهم میدی؟   -

 البته فقط راهش دوره. بعد از ازدواجش ساکن مشهد شده.   -

 مشهد؟ ازدواج؟!  

 آدرسش و برات بفرستم. رویا اشاره زد: شمارم و سیو کن بهم اس ام اس بده تا 

 همانطور گیج و گنگ ایستاده بود. 

 زود باش باید برسونمش سر کالس!   -

دست در جیبش برد. به دنبال گوشی و آن را به سمت رویا گرفت. رویا شماره را  

وارد صفحه کلید کرده و گوشی را به دستش داد: بهم اس ام اس بزن. به محض  

شماره تلفن رضا رو می فرستم. مطمئنم  اینکه رسوندمش مدرسه برات آدرس و  

اونم خوشحال میشه از دیدن و شنیدن صدات... قبل از ازدواجش خیلی داغون  

 شده بود. فکر کنم رفتنت روش تاثیر گذاشت. انگار عشقش و از دست داده بود.

ابروهایش را باال کشید و با فریاد دوباره پسرک، رویا به سمت ماشین قدم  

 دم دیدمت حتما با هم باید بیشتر در ارتباط باشیم. برداشت: خوشحال ش 

 چندان به این موضوع اطمینان نداشت.  
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 رویا پشت فرمان نشسته و دور شد.  

شماره ی روی گوشی را وارد سیستم پیامک ها کرد و تنها یک کلمه برای رویا  

 نوشت: کمیلم. 

 ساعتی بعد رویا آدرس و شماره تلفنی را برایش ارسال کرده بود.  

سری به عقب چرخاند. هنوز هم در برابر خانه ی رویا قرار داشت. رویا پسرکش  

 را به مقصد رسانده بود و او همان جا به آینده و گذشته می اندیشید.  

 باید می رفت مشهد. باید دندان های رضا را در دهانش خرد می کرد.

 اما... 

 دنبالش.زهرا با دیدنش گفت: دوستت رفت بیرون... یه دختره اومد 

 سری به عالمت مثبت تکان داد: کیمیا خونه هست؟

 تو اتاقشه!   -

 پله ها را باال رفت و چند ضربه به در اتاق کیمیا زد.  

 زهرا غرغر کرد: چیکارش داری خوابه االن.

در اتاق را باز کرده و به روی صدای زهرا بست. کیمیا رو به دیوار داشت و  

ه بود. نگاهی به اطراف انداخت. اتاق  ملحفه را تا روی صورتش باال برد

 رنگارنگ کیمیا شباهتی به این اتاق پر از حس بی روح و خاکستری نداشت.  

یک قدم برداشت و روی صندلی چرخان جلوی سیستم که می نشست، گفت: 

 آدرس رضا رو پیدا کردم.

 کیمیا تکانی نخورد. 

 لبش را به دندان کشید و مردد گفت: ازدواج کرده. 
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دقایقی صبر کرد. با باال کشیده شدن بینی کیمیا، گفت: نباید هیچوقت بهش اعتماد  

 می کردم.

برادر خوبی نبودم اما اونقدری لیاقت داشتم بدونم خواهرم با بهترین دوستم رو    -

هم ریختن و از من پنهون می کنن. قبل از اینکه من و یه عوضی بدونی که شک  

در برای رابطه ات تالش کردی. من گفتم تو و  ندارم هستم اما ببین خودت چق

رامین همدیگر و دوست دارین درست اما بچه که نبود. می تونست بیاد بپرسه...  

می تونست حرف بزنه و می تونستی حرف بزنی. بیای یقه ی من عوضی رو  

 بگیری و بگی برادر من با چه حقی چنین حرفی زدی. اما چی؟ 

یده و نیم خیز شد: اون فکر می کرد کسی تو  کیمیا ملحفه را از روی سرش کش

 خونواده ما قبولش نمی کرد. مخصوصا بعد ازدواج تو! 

پوزخندی زد: چرا اون وقت؟ چون اون یه نصف پول ما رو هم نداشت؟ یا چون  

 تحصیالتش از من و تو و مادر پدرمون بهتر و عاقالنه تر بود.  

می شناختم این آدمی باشه که  با تمسخر گفت: هر چند االن شک دارم رضایی که 

االن دارم میبینم. رضایی که من می شناختم از من عاقل تر بود اما اینی که من  

 االن دارم میبینم احمق ترین آدم روی زمین بوده. 

 تو بهش گفتی...   -

کف دستش را به سمت کیمیا گرفت: بیا! بوش کن ببین بوی رابطه ی تو و رضا  

ستم شما با همین که زبون به دهن بگیرم و حرف  رو میده؟ من از کجا میدون

نزنم؟ رامین و نمیخواستی؟ به جای اینکه اجازه بدی بیان خواستگاری رک و  

 راست می گفتی. رامین و رضا که برای من فرق نداشتن. داشتن؟!

 اشک های کیمیا سرازیر شد.  

پام و بعد  دندان هایش را روی هم سایید: من هر احمقی بودم اما همون وقتی که  

از چند سال رفتنم گذاشتم ایران اومدم گفتم کیمیا من یه عوضی. من کم کار. من  
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بی لیاقت اما برادرتم. کیمیا رو من حساب کن. خواستی بمیری بگو شاید خودم  

 چاقو برداشتم کشتمت. نگفتم کیمیا؟ 

 کیمیا هق زد.  

من نزدی. اون وقت  زنم نزدیک تر بود یا من؟! تو به زنم حرفت و زدی ولی به    -

ادعا میکنی مشکل منم؟ من رابطه ات و بهم زدم؟ اگه رابطه ات درست بود که با  

حرف من به قول خودت هرزه و وجود یه یه هرزه دیگه بهم نمیخورد. اگه مشکل  

 از حرف من بود که نمی تونست ستونای رابطه ی تو رو بلرزونه. پس چی شد؟ 

بعد از دقایقی که در سکوت و تنها گریه ی  به سختی آب دهانش را فرو داد و  

کیمیا گذشت، گفت: پنج سال تمام حتی نمی دونستم یه دختر دارم. دختری که  

همیشه حسرتش و می کشیدم. پنج سال تمام فکر می کردم اون ور دنیا برای  

خودم خوشم و نمی دونستم دارم چه روزایی رو از دست میدم. االن بیام یقه تو  

ه مامان و بگیرم؟ یا یقه ی آفتاب و که بهم نگفتین؟ آخه یقه اونم  رو بگیرم؟ یق

بگیرم بازم میدونم که مشکل از خودمه. من اشتباه کردم. االنم حرفی نیست  

میخوای بزنی له کنی... می خوای بکشی... می خوای بگی همش تقصیر منه.  

من...!   عیب نداره بگو...! اما تهش خواهرم... دوستم... عزیزم... کوچولوی

 خودت خراب کردی. 

سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد: خودت بدون اینکه شرایط و در نظر بگیری  

جلو رفتی. تو وقتی داشتی به بودن با یکی مثل رضا فکر می کردی باید به اینم  

فکر می کردی رضا نه از جنس ما که از یه جنس دیگه هست. ممکنه جا بزنه.  

بینتون کامل بشه و اون وقت تو حتی نخواستی برای  ممکنه یه روز نشه رابطه  

رابطه ای که باهاش داشتی یه سری محدودیت ها بزاری. می خواستی باهاش  

باشی؟ عیب نداشت... ولی لعنتی این همه راه برای اینکه یه رابطه بدون دردسر 

 داشته باشی و تو به خودت زحمت ندادی حتی بهش فکر کنی؟ 

 به تو ربطی نداشت.  -
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دقیقا به من ربطی نداشت... و برای اینکه به من ربطی نداشته نباید گند می    -

 زدی خواهرم. 

از جا برخاست. قدمی به سمت در برداشته و گفت: وقتی اینجوری می بازی تنها  

کسی که میتونه نجاتت بده خودتی. االن میتونی همینطوری همه رو مقصر بدونی  

 .  و گند بزنی به زندگیت یا اینکه.. 

لبش را به دندان کشید: پاشی و محکم وایسی. به همه دنیا، حتی رضا بفهمونی  

 اون یه بی لیاقت بوده که تو رو از دست داده.

دستش را روی دستگیره ی در گذاشت و گفت: هر چند به من ربطی نداره. هر  

چند اشتباهه اما هنوزم سر حرف چند سال پیشم هستم. هر وقت بخوای می تونی  

 ن عوضی حساب کنی.روی م

در اتاق را باز کرد و بیرون زد. تکیه به در اتاق ایستاد. سر و صدای زیادی از  

طبقه ی پایین به گوش می رسید. قدمی به سمت نرده ها برداشته و با دیدن بلوط  

که دور الکس می چرخید لبخندی روی لب نشاند. دخترک برای الکس از خانه ی  

 دوست داشتنی شان می گفت.  

 قدمی برداشت و از پله ها که پایین می رفت، صدا زد: بلوط...! 

دخترک روی پاشنه ی پا چرخید و جفت دست هایش را مقابل دهانش گذاشت و  

 جیغ زد: آخجون باباییم اینجاست!

مقابل پله ها دستانش را از هم گشود و بلوط خود را در آغوشش انداخت و در  

 بایی!گوشش گفت: دلم برات تنگ شده بود با

 لبخند کمرنگی روی لب نشاند و سر بلوط را بوسه زد.  

 زهرا که پیدایش شد، گفت: بلوط ناهار خوردی؟ 

 با مامانم میخورم. من عمو الکس و خواستم مامانم گفت می تونم...   -
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 انگشت اشاره اش را باال برد: یدونه ساعت اینجا باشم. 

 زهرا در آغوشش گرفت: تو چی؟ 

مچی اش انداخت و رو به الکس گفت: می خواستی مشهد و  نگاهی به ساعت 

 ببینی نه؟ 

 الکس سری به عالمت مثبت تکان داد.  

سری به سمت شانه کج کرد: عجله کن باید به پرواز بعدی برسیم. وسایلت و  

 جمع کن. 

زهرا منتظر نگاهش می کرد. با دور شدن الکس گفت: باید با الکس برم مسافرت  

 یکی دو روزه. زود برمی گردم.  

 چه خبره؟    -

دست بلوط را در دست گرفته و آرام آرام نوازش کرد: بهش قول دادم ببرمش  

 ایران و ببینه. 

 ایی؟!زهرا پشت چشمی نازک کرد و بلوط گفت: یدونه روز دیگه برمی گردی باب

 انگشتانش را باال آورد: دو تا روز دیگه برمی گردم.

*** 

خون خونش را می خورد. حس می کرد مثل زغال روی آتش هر لحظه ممکن 

 است آتش بگیرد از گر گرفتگی! 

آفتاب خبر داده بود چون حس کرده است از الطاهر الصدیق بیزار است تا چند  

 روز به خانه اش رفت و آمد نکند.  

 اهر الصدیق نامی در منزل آفتاب سکونت کرده بود.   بخاطر ط

 به همین سادگی!
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نفس کشیدن هم برایش سخت بود. سفر دو روزه را یک روزه کرده بود و کار را  

بهانه برای برگشت. هر چند برای الکس پذیرفتن این موضوع چندان راحت نبود.  

 برای الکس که از تک تک کارهایش با خبر بود. 

 پرسید: همین کوچه؟  راننده تاکسی

نگاهش را به سمت گوشی کشیده و گیج و سردرگم نگاهی به کوچه انداخت و  

 گفت: من که نمیشناسم آقا... شما اهل این شهری! 

 راننده تاکسی کالفه به عقب برگشت و گفت: ببینم آدرست و یبار دیگه.

بی اعصاب  گوشی را که به دستش میداد، به این فکر کرد احتماال مرد هم مثل او 

است. باالخره راننده تاکسی به درب بزرگ سفید رنگی اشاره کرده و گفت:  

 اونجاست داداش!

دست در جیب برد و اسکناس ها را که به سمت مرد می گرفت، گفت: ممنون...  

 زحمت کشیدید.

 پیاده شد و مرد گفت: بقیه اش! 

 احافظ. سعی کرد آرام باشد: بزارش پای اعصاب خوردی که خرجم کردی. خد

به راه افتاد. نگاهی به ساختمان سنگی و درب سفید رنگ انداخت. چهار طبقه به  

نظر می رسید. قدمی به عقب برداشت و نگاهی به ساختمان انداخت. گوشی را از  

 جیب بیرون کشید. رویا گفته بود واحد چهارم.  

چپ به   نگاهی به اف اف انداخت. هشت دکمه داشت و مطمئنا یافتن واحد چهار از 

راست یا از راست به چپ سخت بود. با تردید از راست به چپ، آخری را فشار  

داد و صدای زنی به گوش رسید. نام رضا را به زبان آورد و زن تقریبا با خشم  

 غرغر کرد که زنگ بغل و بی حرف ارتباط را قطع کرد.  

و منتظر   این بار دست به سمت دکمه ی روبروی دکمه ی قبلی برد و آن را فشرد

 ماند. دقایقی طول کشید. دقایقی طوالنی تا صدای زنی به گوش رسید: بله؟ 
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 باز هم نام رضا را به زبان آورد و زن پرسید: امرتون. 

 بنده کمیل بازرگان هستم از دوستان قدیمیشون.  -

 بله. چند لحظه منتظر باشید.    -

میداد زن ارتباط  قطع شدن صدای هوایی که از اف اف به گوش می رسید، نشان 

را قطع کرده است. قدمی به عقب برداشته و به دیوار تکیه زد. دستانش را در  

 جیب شلوارش فرو برده و ایستاد.  

 کمیل!؟   -

 خود را جلوتر کشیده و مقابل دوربین اف اف ایستاد.  

 واقعا خودتی.   -

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد. 

 بیا باال بیا باال. در سفید رنگ با تیکی باز شد: 

نگاهی به در انداخت و قبل از آنکه رضا ارتباط را قطع کند، گفت: بیا پایین. بیا یه  

 دوری بزنیم. 

 چرا نمیای تو؟!    -

 لبخند کمرنگی زد: فکر کنم بیرون حرف بزنیم بهتره! 

 وایسا اومدم. وایسا!  -

ر سرکی کشید و در  منتظر ماند. دقایقی بعد در سفید رنگ باز شد و رضا از کنار د

را کامال باز کرد. بدون آنکه صبر کند، جلو آمده و دست دور گردنش انداخت: تو  

 کدوم گوری رفته بودی!؟ 
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دست روی شانه ی رضا گذاشته و در آغوشش کشید. حتی اگر نامرد بود. رفاقتی  

سی و دو ساله داشتند. حتی اگر رضا بدترین آدم روی زمین هم می بود رفاقتشان  

 ق تر از آنی بود که بتواند فراموشش کند.  عمی

چشم هایش را بست. قلبش فشرده شد. مشکل این بود که این نامردی را رضا در  

 حقش تمام کرده بود. رضای رفیق سی و دو ساله اش، نامرد شده بود.

 لبش را به دندان کشید.  

 رضا قدمی به عقب برداشت و گفت: کجا بودی مرد حسابی؟ 

 کمرنگی زد: تو خیلی دور شدی. لبخند 

 رضا به عقب برگشت: بیا بریم تو! بیا...  

بازویش را که به دست رضا کشیده می شد، رها کرده و گفت: وقت داری بیا بریم  

 اطراف یه دوری بزنیم.

 آره آره... صبر کن یه لحظه.   -

ه  اف اف را فشرد و به همسرش خبر داد که ساعتی را بیرون می رود. به راه ک

 می افتادند، رضا گفت: بزار برم ماشین بیارم. 

 بیا یکم قدم بزنیم.   -

 راه افتادند و رضا پرسید: کجا بودی این مدت؟ چرا یه خبر ندادی؟!

 انگلیس!     -

اوه! پس بگو فقیر فقرا رو فراموش کرده بودی. یه دفعه غیب شدی. یه چند     -

کردم. گفتم خودت کلید   روز پیگیر شدم دیدم خبری ازت نیست خونه رو خالی

 داری دیگه الزم باشه میای پیداش میکنی. 

 دستت درد نکنه. خونه کال یادم نبود.    -
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 رضا نچی کرد: آره خب... تو ما رو هم یادت رفته بود. 

 انگار تو هم خیلی یادت نمونده.   -

 تلخ شده بود.  

 مزاحم بشم. چند باری اومدم شرکتت ولی خبری نبود ازت منم نخواستم بیشتر    -

 ابروهایش را باال فرستاده و با ناراحتی پرسید: مزاحمت یا فرار؟!

 رضا از حرکت ایستاد: منظورت چیه؟ 

به عقب چرخید و به صورت رضا خیره شد. موهایش جوگندمی شده بودند. سن و  

سال دارتر از پنج سال پیش به نظر می رسید. خیلی بزرگتر! زیر چشم هایش کمی  

زد. عینک روی چشم هایش هم کامال از ضعیفی چشم هایش خبر میداد.  سیاه می 

 لبش را گزید و گفت: کیمیا! 

 ابروهای رضا باال کشیده شد و سرش را به زیر انداخت. 

خیلی درد داره بعد از این همه سال بفهمی خواهرت و رفیقت با هم قرار می     -

 ذاشتن و تو روحتم خبر نداشت. 

 اشتباه بود و خواهرت دنبال یکم تنوع می گشت...  چیز مهمی نبود. یه    -

 سر برداشت و ادامه داد: اونقدر مهم نبود الزم باشه بهت بگم. 

یک قدم برداشت و قبل از آنکه متوجه شود چرا! دستش را باال برد و مشتش را  

حواله ی صورت رضا کرد: پس غلط کردی وقتی مهم نبود با یه بچه تو شکمش  

 ولش کردی. 

درد خم شد و فریادش به هوا برخاست. چند نفری از آن سوی خیابان   رضا از 

نگاهشان کردند و مردی به سمتشان قدم برداشت که ناگهان رضا، همانطور که  

 دست روی صورتش داشت به طرفش برگشت: چی گفتی؟ 
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 پوزخندی زد و رو برگرداند.  

انش خرد کند.  خشمگین بود. در همین لحظه می توانست دندان های رضا را در ده

 می توانست او را زیر مشت و لگد بگیرد. 

 با توام. میگم چی گفتی؟ یبار دیگه بگو.  -

 مرد نزدیکشان شد و پرسید: زنگ بزنم پلیس؟ 

 تلفنش توی جیبش لرزید. گوشی را که با حرص از جیب بیرون کشید: بله؟ 

 صدای الکس در گوشی پیچید: من می خوام همه جا رو ببینم. 

یه زمان برد تا بتواند آنچه الکس به زبان می آورد، را درک کند و به  چند ثان

 آرامی نالید: چی رو ببینی؟ 

 رضا به مرد گفت: نیازی نیست خودمون حلش میکنیم. 

مرد با تردید رهایشان کرد و دور شد و همزمان الکس گفت: من می خوام همه جا  

 سلمون نیستم. رو ببینم اما بهم گفتن من نمی تونم وارد بشم. من م

چشم هایش را بست. درکی از آنچه الکس می گفت نداشت. به سختی گفت:  

 متوجه نمیشم الکس. 

چند ثانیه طول کشید و صدای مردی در گوشی پیچید که این بار به فارسی توضیح  

 داد که الکس نمی تواند وارد قسمت هایی از حرم شود.  

ه خیره و منتظر نگاهش می  چشم هایش را بسته و نفس عمیقی کشید. رضا خیر

 کرد.

زبانش را روی دندان هایش کشید: شما هر قسمتی که می تونه رو بهش نشون  

 بدین تا چند ساعت دیگه خودم و می رسونم و بهش کامل تر توضیح میدم.   
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مرد با تردید پذیرفت. پشت گوشی از الکس خواست ساعتی را با مرد در محوطه  

 بتواند خود را به او برساند.  های مورد تایید چرخ بزند تا 

 با قطع شدن تماسش، رضا غرید: منظورت از بچه چی بود؟ 

رویش را برگرداند: وقتی مهم نبود بیجا کردی دست به خواهر من زدی. فکر  

کردی اونم مثل بقیه هست؟! الاقل باید به حرمت دوستیمونم شده دست بهش نمی  

 زدی... ولی تو نامرد... 

 رضا ناباورانه زمزمه کرد: دروغه. به سمت رضا برگشت.

منم هر روز و هر لحظه دارم التماس میکنم دروغ باشه. دارم التماس می کنم    -

یه چیزی این وسط اشتباه باشه. دارم التماس میکنم پدر بچه ی خواهرم یه نفر  

دیگه می بود. هر کسی به جز تو. که خواهرم برای تو همون دختر کوچولویی که  

کشیدی و جیغش و در می آوردی و پناهش میدادی باشه. همونی   موهاش و می

 که همیشه میخواستی در برابر رامین ازش محافظت کنی.  

صدایش به بغض نشست: تو بهم بگو دروغه. بگو اون رضایی که همه ازش  

 حرف میزنن، یه رضای دیگه هست.

ر کوچولو  التماس را در صدایش ریخت: بگو که کیمیا برای تو همیشه همون دخت

 بوده.

 رضا خم شد. همان جا روی زانوانش خم شد و نالید: اون بچه... 

 بچه ای که به لطف پدرش حتی نتونست به دنیا بیاد.   -

 رضا سرش را باال کشید و نالید: کیمیا واقعا حامله بود؟ 

خم شد. روبروی رضا که چمباتمه می زد، زمزمه کرد: تو با خواهر من اینکار و  

 کردی؟ 

 رضا چشم بست و اشک از گوشه ی چشم هایش چکید.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１０１３ 

ناباورانه سری به طرفین تکان داد: تموم این مدت می گفتم اشتباه می کنن. با  

یه لحظه   اینکه اومدم تا اینجا... تا وقتی صدات توی اف اف پخش شد. تا همین

پیش که گفتی چیز مهمی نبود میخواستم باور کنم دروغه. می خواستم باور کنم  

 تو و خواهر من هیچوقت همچین غلطی نکردین.

 رضا نالید: من دوسش داشتم. 

دست بلند کرد و این بار مشتش را حواله ی شانه ی رضا کرد و همین کارش  

 رو پخش شود.  تعادل رضا را بهم زد تا روی سنگ فرش های پیاده 

دوسش داشتی؟ دوسش داشتی و برای من خواهری گذاشتی که حتی نفس    -

کشیدنشم به زوره؟ لعنتی دوسش داشتی که با دختری که خنده اش می تونست 

خونمون و بلرزونه اینکار و کردی؟ لعنت به تو رضا لعنت بهت. لعنت به روزی  

 دادم.  که دیدمت. لعنت به من که تو رو تو خونه امون راه 

 رضا فریاد کشید: من دوسش داشتم. 

 تو گه خوردی دوسش داشتی. تو دیوث و چه به دوست داشتن خواهر من؟   -

 کیمیا...   -

 خیزی برداشت: اسم خواهر من و تو دهنت نیار! 

رضا صدایش را باال برد: بیا بزن له کن. این خواهر تو بود که من و بازی داد.  

 ی اون داشتم خودم و می کشتم. کیمیا من و بازی داد. من برا 

حرف دهنت و بفهم مرتیکه! داشت بازیت میداد که تا اونجا پیش اومد؟ تو بی   -

شرف دیوث وقتی داشتی اون تحفه رو تو شکمش می کاشتی نفهمیدی اون وقتی  

باهاته... وقتی باهات تا اینجا اومده دنبال بازی کردن نیست؟ خِر نفهم داشت  

زه داد تو یه تحفه تر از خودت بکاری تو شکمش!؟ بی بازیت می کرد که اجا 

 غیرت! 

 رضا دهان باز کرد چیزی بگوید اما آن را بست و ساکت شد.  
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خود را عقب کشید و رو گرفت از رضا... با تمسخر و درد توی صدایش گفت:  

جهانگیر خان همیشه حسرت پسری مثل تو رو داشت. جهانگیر خان همیشه آقا  

تو سر من. آقا رضایی که خدا پیغمبر حالیش بود. آقا رضایی   رضا رو می کوبید

که آقا بود. آقا رضایی که باعث افتخار خانواده اش بود. آقا رضایی که نمره های  

خوب خوب می گرفت. نمازش به وقتش بود. قرآنش و خوب می خوند. آقا رضایی  

 که خدا رو می شناخت.  

شم های رضا و ادامه داد: وقتی  اشک هایش رها شدند. نگاهش را دوخت به چ

داشتی تنش و می کشیدی زیر تنتم به محرم و نامحرم بودنش فکر کردی آقا  

رضا؟ وقتی داشتی ادعا می کردی بازیت داده هم به این فکر کردی داری چه  

بالیی سرش میاری؟ وقتی داشتی ولش می کردی به امون خدا به خدای باالی  

 سرتم فکر کردی آقا رضا؟ 

 ... من  -

سرش را به طرفین کشید: حرف نزن آقا رضا... حرف نزن بچه مسلمون که گند  

زدی. اومده بودم ازت بشنوم دروغه. ازت بشنوم اشتباه کردن. بشنوم همه دروغ  

میگن. بشنوم که تو بگی تا آخرش پای کیمیا موندی. که تو هیچوقت همچین  

تا من جلوی یه دنیا وایسم و  غلطی با کیمیا نکردی. اومده بودم فقط یه کلمه بگی 

بگم رفیق من... برادر من... اونی که من چندین سال پا به پاش روی یه نیمکت 

نشستم و پا به پاش هر گهی خوردم این غلط و نمی کنه. من میتونم به همون  

قرآنی که رضا با صدای عالیش میخوند قسم بخورم رضا همچین کاری نمی کنه.  

 اما... 

ن هایش کشید و اشک هایش از نوک بینی اش، سنگ فرش های  لبش را بین دندا

 کنار پایش را هدف گرفتند.  

آقا رضا... رفیق جان... نمک خوردی و نمکدون شکستی. سرم و جلوی کس و    -

ناکس پایین انداختی رفیق. عارم میاد بگم تو رفیقم بودی. تو برادرم بودی. دیگه  

خجالت می کشم برم یقه جهانگیر تو قبر  عارم میاد اسمت و به زبون بیارم. حتی 
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خوابیده رو بگیرم و بگم ببین این همون رفیقیه که افتخار میکردی من باهاش  

رفاقت کنم. این بود اون رفیقی که بارها کوبیدی تو سرم و من بازم بهش افتخار  

 کردم.  

 رضا هق زد.  

 سرش را عقب کشید: میدونی چیه؟!

اره اش را به سمت آسمان گرفت: از همین خدای  دستش را باال آورد و انگشت اش

باالی سرم میخوام به حرمت همون بچه ی بیگناهی که هیچوقت دنیا نیومد  

زندگیت خیر و برکتی نداشته باشه. اگه خدایی هست، امیدوارم کمرت و بشکنه تا  

 قدرت سجده کردنت در برابرشم از دست بدی.

 را باال کشید.  کف دستش را روی سنگ فرش ها گذاشت و خود 

 تلو تلو خورد و به سختی روی پاهایش ایستاد.

 رضا به سختی زمزمه کرد: کیمیا با رامین بود. خودتم گفتی... خودم دیدم. 

به سمتش برگشتم: چی دیدی بی شرف؟ چی گفتم من؟ منی که از عالم و آدم بی  

گفتم نه!؟ خبر بودم چی گفتم بهت؟ اومدی گفتی خاطر خواهرت و میخوام و 

اومدی گفتی دلم سریده رفیق که گفته باشم نه؟ من احمق تر از تموم دنیا فکر می  

کردم نگاه رفیقم به خواهرم پاک تر از این حرفاست. فکر می کردم دل خواهرم با  

اونیه که هر روز فریاد می زد دوسش داره فکر نمی کردم دلش برای یه آشغالی  

 یترسه.سریده که حتی از دوست داشتنش م

 من دیدمشون با هم.  -

 خم شد. دستش را روی زانویش گذاشت و غرید: چی دیدی مرتیکه؟

رامین رفت دنبالش... تو ماشین رامین دیدمش... تو رستوران دیدمش. تو    -

 بازار دیدمش. دست تو دست رامین دیدمش. 
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که چی مردک؟ که چی بی شرف؟! که چی نامسلمون. که چی؟ باید می اومد    -

رای بیرون رفتن با پسرخاله اش از تو اجازه می گرفت؟ باید می اومد برای  ب

 رستوران رفتن با رامین از تو اجازه می گرفت؟

بیشتر خم شد: تو ازش پرسیدی چرا با رامین بود؟ چرا دست رامین و گرفته بود؟  

شاید داشت میخورد زمین دستش و گرفته بود. شاید داشت می مرد دستش و  

. تو اون قرآنی که اونطور با عشق میخوندی نوشته بود یه طرفه  گرفته بود 

 قضاوت کن و مجازات!؟

 رضا چشم بست.

قدمی به عقب برداشت و کمرش تیر کشید. حس می کرد کمرش شکسته است.  

 برای اولین بار حس می کرد شانه هایش هر آن ممکن است خرد شوند.  

برگشت. عقب عقب که می رفت  چشم هایش را بست. چند قدم از رضا دور شده و 

انگشت اشاره اش را به سمت سر خودش نشانه رفت: اگه می شد از اینجا پاکت  

می کردم. اگه می شد گذشته ای که تو توش بودی رو پاک می کردم. رفاقتم و  

 حاللت نمیکنم نارفیق!

برای اولین ماشین دست بلند کرد. آرامش بخش ترین نقطه ی این شهر را به  

 ند و سرش را به پشتی صندلی تکیه زد.  زبان را

 شماره گرفت. 

 مرد همراه الکس، نام پنجره فوالد را به زبان راند. 

پرس و جو کنان خود را به الکس رساند. با دیدنش نشسته لب حوض چند ضلعی  

ابروهایش را باال کشید. نگاهش را دوخت به پاهای برهنه ی الکس و کفش هایی  

بودند. قدمی برداشت و کنارش که می نشست گفت:  که کنارش مرتب جفت شده

 اینجا چرا نشستی؟ 

 آرومه.   -
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 نگاهش کرد.  

 نه گرمته نه سرد. نه سخته نه نرم. انگار هیچی حس نمی کنی به جز رهایی!   -

 نگاه الکس را که به گنبد دوخته شده بود دنبال کرد. 

بشه اینجا فقط  در موردش شنیده بودم ولی هیچوقت فکر نمی کردم واقعا   -

 خودت باشی و خودت.

 سکوت کرد. 

 آروم شدی؟   -

 دست هایش را دو طرفش لب حوض گذاشت و پاهایش را دراز کرد. 

کفشات و در بیار. وقتی همینطوری بدون کفش میتونی راه بری انگار از تموم    -

 دنیا خالص میشی. 

دوست داشتنیه. وقتی  چشم هایش را بست و الکس زمزمه کرد: وقتی اینجا اینقدر 

اینجا اینقدر آرامش داره چرا اینقدر مردم آزاری میشه و به حقوق بشریت  

 توهین؟!

 متعجب به الکس نگاه کرد: منظورت چیه؟ 

الکس با دست به سمت چند دختری که به دور همه حلقه زده و گوشه ای نشسته  

ی گرفتن اما  بودند، اشاره زد: دخترا می خندیدن. مثل آرامشی که از اینجا م

 مامورین اومدن سراغشون.  

با دستی به زنی دیگر اشاره زد: زن زمین خورد. با چادر بلند که زیر پایش قرار  

 گرفت و من می تونستم دردش و حس کنم وقتی اونقدر شدید زمین خورد.  

 نگاهش را به صورتش دوخت: مگه اینجا مقدس نیست؟ خدا نیست؟

 هست.   -
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خدا نباید شیک و آراسته بود؟ مگه این نیست که در برابر خدا  مگه برای دیدن    -

 باید مرتب و زیبا بود؟ 

*** 

با باز شدن درهای آسانسور، خود را به همراه چمدان بیرون کشیده و راه افتاد.  

 در مقابل در سفید رنگ دست بلند کرده و زنگ را فشرد.  

فتاب با عینک روی چشم  دقایقی طول کشید تا در سفید رنگ به رویش باز شد و آ

 مقابلش قرار گرفت.  

نگاهش را به آفتاب دوخت... تیشرت و شلوار راحتی اش مشخص می کردند، 

 برای خواب آماده می شده است.  

 تعجب توی صدایش آمیخته شد: اینجا چیکار می کنی؟ 

 می تونم بیام تو؟!  -

 آفتاب چند لحظه خیره نگاهش کرد: بهت گفتم... 

 ام تو؟ می دونم بی  -

ناچار از مقابلش عقب کشید. دسته ی چمدان را گرفت و به دنبال خود به داخل  

 خانه کشید. آفتاب در را پشت سرش بست: این چمدان چیه؟ 

 چمدان را جلوتر کشیده و درست در نزدیکی پذیرایی، کنار دیوار قرار داد.  

کشید گفت:  چند قدم به جلو رفت و وسط پذیرایی، کتش را که از تن بیرون می 

 فکر کردم وقتی طاهر الصدیق می تونه اینجا بمونه من چرا نتونم؟ 

 آفتاب دست به سینه شد: حس می کردم از طاهر خوشت نمیاد. 

 با تاکید گفت: خوشم نمیاد.

 پس دلیلی ام نداره اینجا باشی.   -
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 ابروهایش را باال کشید: اتفاقا چون خوشم نمیاد باید اینجا باشم.

 ه جلو برداشت و گفت: می دونی بعضی وقتا از حدت تجاوز میکنی؟ آفتاب قدمی ب

می دانست. بعد از امضا کردن آن برگه های لعنتی... حد و حدودش برای پا  

گذاشتن به این خانه محدود شده است. اما...! هنوز هم بابت امضا زدنشان 

 پشیمان نبود.  

 آفتاب منتظر گفت: خب؟

 یستم از این تجاوز از حدم. سر برداشت: می دونم و پشیمون ن

 و اگه من بخوام جلوت و بگیرم؟!  -

 متفکر گفت: نمی خوای برای عمل کردن به قولم بهم جایزه بدی؟ 

 آفتاب نیم خندی روی لبهایش نشاند: فکر می کردم فقط باید به بلوط جایزه بدم. 

 مردد بود اما به زبان آورد: رحمانی دستگیر شده.

 آفتاب گیج پرسید: چی؟

سرش را پایین انداخت. فکر کرد شاید منظور آفتاب از زمین زدن رحمانی هر  

 چیزی بود به جز این مورد.  

 دستگیر؟! چرا!؟   -

 اثری از لبخند دقایقی پیش نبود. لبخند روی لبهای آفتاب کامال رنگ باخته بود.  

 نداد. من سعی کردم بی سر و صدا حذفش کنم اما پسرخالت این اجازه رو    -

 احد چرا باید این کار و بکنه؟    -

شانه ای باال کشید: فقط می دونم وقتی قرار بود رحمانی هیچ پولی برای  

برگردوندن به من و از دست دادن کارخونه داشته باشه، یه دفعه با پول تسویه  

حساب کرد و کارخونه رو پس گرفت. اون پول دقیقا از حساب احد حریری برای  
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چند وقت بعد از اونم، بازم وقتی تالش کردم تا با ندادن پول  من واریز شد.  

سرمایه گذاری که رحمانی روش کرده بود، ورشکست بشه بازم احد حریری  

 کمکش کرد.

 آفتاب رو برگرداند و پرسید: پس این بار...

 فکر می کنم اونم ناامید شده از این حجم اشتباهات.   -

 کدوم کشور؟   -

 مالزی!   -

 سرش را عقب کشید.آفتاب 

 اگه تو بخوای می تونم کاری کنم تا...!    -

 میان کالمش پرید: نه. فکر می کنم اونجا بودنش برای همه بهتر باشه.  

آفتاب با عجله قدم برداشت و تنهایش گذاشت. تا گم شدنش در راهرو، منتظر ماند  

بل پنجره  و چرخید. نگاهش را به اطراف چرخاند و دست به جیب راه افتاد. مقا

ایستاد و به تهران روشن در شب خیره شد. هنوز هم چراغ ها می درخشیدند.  

خیابان ها چشم نواز بودند... چشم های خسته اش را لحظه ای بست. باید با کیمیا  

روبرو می شد. باید کیمیا را از درگیری هایش دور می کرد. باید...! باید عشق می  

 ید پدر و فرزندی می ساخت.  ساخت...! باید رابطه می ساخت. با 

با بلند شدن ریتم آهنگ، رو چرخاند. آفتاب صدای آهنگ را که بلند می کرد گفت:  

 اگه بخوای می تونی بری امشب و... فردا بیا!

 یبار قبال با هم گوش دادیم... تکرارش اشکالی داره از نظرت؟  -

سته ی کاناپه تکیه  آفتاب روی کاناپه خود را رها کرده و سرش را خم کرد و به د 

 زد. پاهایش را که در آغوش جمع می کرد، گفت: ممنونم. 

 قدمی برداشت. روبروی آفتاب روی مبل نشست.
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 خواننده زمزمه کرد: تو شدی تمامی زندگی من!!!

 رضا رو دیدم.   -

 نگاهش را به صورت آفتاب و چشم های بسته اش دوخت. 

 سکوت کرده بود.

 یکار کنم؟ باید با این اوضاع چیکار کنم؟ ادامه داد: باید با کیمیا چ

آفتاب چشم باز کرد. نگاه خیره اش را که تقدیمش می کرد، جواب داد: هیچی. چه  

بخوای چه نخوای قسمتی از زندگیته فقط می تونی باهاش کنار بیای. فقط می  

تونی تحمل کنی. فقط می تونی به خودت دروغ بگی که هیچ اهمیتی نداره و تو  

 تا تهش بری.  می تونی  

 نفس عمیقی کشید: تلخ ترش اینه که... هیچوقت قرار نیست عادی بشه. 

بعد از سکوتی چند دقیقه ای ادامه داد: هر بار بخوای خالص بشی مجبور میشی  

 محکم تر بگیریش و درگیرش بشی.  

 مامان...!   -

به عقب برگشت. بلوط در آن سوی سالن با تیشرت و شلوارک راحتی و دستی که  

 چشمش را می فشرد، پیدا شده بود. آفتاب خود را باال کشید: بیا اینجا! 

بلوط با شانه های آویزان پیش آمد و خود را در آغوش آفتاب انداخت. آفتاب  

همراهی اش کرد تا کنارش دراز بکشد. دخترک لحظاتی را سر در سینه ی آفتاب  

ت. نفس کشید.  فرو برده و به سکوت گذراند. نگاهش را به این تصویر دوخ 

اهمیتی نداشت امروز و دیروز را چطور گذرانده بود. اهمیتی نداشت فردا چطور  

 خواهد بود وقتی می توانست این تصویر را در مقابل چشمانش بببیند. 

 دخترک غلتی زد: بابایی مسافرتت تموم شد؟

 تموم شد.   -
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نگاهش می کرد آفتاب موهایش را نوازش کرد. چشم از بلوط که خیره خیره 

گرفته و به آفتاب زل زد. چشم هایش هوای گریه داشت اما با آرامش موهای بلوط  

را نوازش می داد. لبی که بین دندان هایش کشیده بود نشان می داد هر آن امکان 

ریزش اشک هایش وجود دارد اما آفتاب تمام تصوراتش را بهم ریخت و تمام  

 راند، از هر اشکی دوری کرد.دقایقی را که بلوط در آغوشش می گذ

 بابایی؟   -

 به اجبار چشم از آفتاب گرفت: جونم؟ 

دخترک کمی جا به جا شد و سر روی بازوی آفتاب گذاشت: فردا با من و مامان  

 میای شهربازی؟ 

 شهربازی؟  

آفتاب نیم خندی زد: قراره پیتزا بخوریم و سیب زمینی. سوار ترن بشیم و بریم  

 ماشین سواری. 

 یش را باال انداخت: به منم پیتزا میدین اون وقت؟ ابروها

بلوط سرجایش نشست و دست هایش را به شکل گردی در مقابلش گرفت:  

پیتزاهاش به این گندگیه! من کلی میخورم و دل درد میگیرم بابایی ولی بازم کلی  

 پیتزا میمونه. 

 پس به منم میرسه.  -

مانی، بابایی ام پیتزا بخوره بازم  بلوط این بار آفتاب را مخاطب قرار میدهد: ما

 میمونه؟ 

 آفتاب شانه باال می اندازد: نمیدونم. شاید دیگه نمونه. باباییت زیاد پیتزا میخوره؟ 
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سری خم کرد. پیتزا را زیاد نمیخورد، اما! در میان این دو نفر شاید می توانست  

ن زندگی را  دنیا را هم در آسودگی را هم بخورد. هر دو با هم می توانستند چنا

 برایش شیرین کنند که هرگز به آن نیاندیشیده بود.

بلوط به سمتش آمد. دستش را که بند انگشتانش کرد، چشم دوخت به دست های  

کوچک بلوط که فقط می توانستند دو انگشتش را در بر گیرند. منتظر نگاهش کرد  

درک   و بلوط به سمت خود کشیدش. متعجب نگاهش کرد تا بتواند منظورش را 

 کند.

 بلوط لب ورچید: پاشو دیگه بابایی. 

 دست روی نشیمنگاه مبل گذاشته و به سختی برخاست: کجا میریم؟ 

 بلوط به سمت آفتاب کشاندش: اینجا اینجا بخوابیم.  

 از حرکت ایستاد. آفتاب نیم خیز شد.  

 بلوط روی مبل نشست و گفت: بعدشم من اون جا میخوابم. 

شاند که خیره خیره بلوط را تماشا می کرد. بلوط لب  نگاهش را به سمت آفتاب ک

 ورچید: نمیای با من و مامان بخوابی؟ 

هیجان زیر پوستش دویده بود. وروجک گویا حرف دلش را معنا کرده بود. قدمی 

 به جلو برداشت و آفتاب گفت: بابا رو اذیت نکن.

 لبه ی مبل نشست و آفتاب به تندی نیم خیز شد: برم یه زنگ بزنم. 

دست جلو برد و دور بازوی آفتاب حلقه کرد. آفتاب به سمتش چرخید و خیره  

نگاهش کرد. با چشمکی، او را به سمت خود کشاند و روی کاناپه دراز کشید.  

 دست دور تن آفتاب پیچید: خب کوچولو بیا بخواب! 
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بلوط با هیجان، روی کاناپه پرید و سر به بازویش گذاشت. دستش را محکم تر به  

تن او حلقه زد و آفتاب تکانی خورد. به سرعت دست دیگرش را به دور   دور

 آفتاب بچید و چشم بست. نفس آسوده ای کشید. 

 تن خسته اش آرام گرفته بود.  

چشم هایش را بست. در این لحظه نه کیمیا در ذهنش بود و نه جزیره. نه رضایی  

 بود و نه کاری که انتظارش را می کشید. تنها در ذهنش این لحظه حضور داشت.  

 لحظه ی پر از آرامش...! 

انگشتانش را روی بازوی آفتاب به آرامی حرکت داد. این آسودگی حاکم بینشان  

 را دوست داشت. 

اب روی دستش نشست و سرش باال آمد و صورتش مقابل صورتش قرار  دست آفت

گرفت. هنوز هم تشنه ی آن شب بود. شاید یکبار دیگر...! شاید بعد از این مدت 

که خود را از تمام نیازهایش محروم کرده بود می توانست تجربه ی فوق العاده ی  

 گذشته را بچشد.  

 صورت آفتاب نزدیک تر شود. سرش را بیشتر خم کرد تا صورتش به 

 سرش را جلوتر برد و به نگاه آفتاب گره زد نگاهش را...! 

 بابایی؟   -

 آب دهانش را فرو داد. دست بلوط را نوازش کرد و به سختی زمزمه کرد: جونم؟ 

نگاه آفتاب در عمق چشم هایش بود. گویا به دنبال چیزی چشم هایش را کنکاش  

 می کرد.  

 وابی؟ بلوط نمی خوای بخ  -
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آفتاب این را گفت. نگاهش را به لب هایش که تکان خورده بود سر داد. آثاری از  

آرایش رویشان نبود. با حرکت سیب گلوی آفتاب، لبخند کمرنگی روی لب نشاند و  

 سر خم می کرد که بلوط از جا پرید و به سمتشان چرخید.  

 به سرعت سرش را عقب کشیده و چشم بست. لعنتی! 

 ابم میاد ولی شما چرا نمی خوابین؟ من که خو   -

چشم گشوده و به نگاه دخترک شیطان خیره شد. دندان هایش را روی هم ساییده 

 و غرید: بیا بخواب بلوط! 

 بابایی...!   -

 این بار با حرص گفت: جون بابایی؟ 

و بعد از پایان رسیدن جمله ای که به زبان آورده بود، تمام خشم توی وجودش  

ا رفت. دخترکش صدایش زده بود و به همین دلپذیری جوابش را  دود شد و به هو 

 داده بود.

بلوط خودش را روی تن جفتشان رها کرده و تقریبا صورتشان را له کرد و سر  

 میان سرهایشان فرو برد: دوستون دارم. 

نفسش در سینه حبس شد. دست بلند کرده و روی موهای بلوط قرار داد. حین  

کمی باالتر کشید و سرش را بوسه زد. بلوط و بودنش   نوازش کردنشان، خود را

قرار نبود برایش عادی شود. بلوط و حضورش قرار نبود برایش تکراری شود.  

بلوط و تک تک لحظات بودنش جانش را می گرفت. شنیدن این کلمه هر بار از  

 بلوط کوچکش وجودش را زیر و رو می کرد.

 وری نخواب مریض میشی.آفتاب به سختی بلوط را باال کشید: اونط 

بلوط آرام آرام روی تنش سر خورد و به سمتش آمد. سرش را که روی سینه اش  

می گذاشت گفت: تو بغل بابایی بخواب. اونجا کنار بابایی مامان. منم اینجا رو  

 بابایی میخوابم. نرمه...! 
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 لبهایش به خنده باز شد. 

سنگین شان گذشت. دخترک دوست داشتنی اش چشم بست. دقایقی در سکوت 

دست آفتاب روی تن بلوط نشست. سرش را کمی چرخانده و به صورت آفتاب  

 خیره شد. آرام زمزمه کرد: خوابت نمیاد؟ 

 آفتاب خیره نگاهش کرد.  

 با تردید پرسید: اذیتی؟

آفتاب هم مثل خودش با کمترین ولوم صدا، پاسخ داد: حس می کنم دارم خفه  

 میشم.

 آفتاب...   -

 ظر آفتاب به چشم هایش بود.  نگاه منت

 خوبه که اینجایی!    -

 کی قراره برگردی؟ به زودی میری نه؟   -

لبخند روی لبهایش گم شد. آفتاب حقیقت را برایش زنده کرده بود. نگاهش را به  

 بلوط به خواب رفته روی سینه اش کشید: میرم. ولی... 

 چینی به پیشانی آفتاب افتاد. 

 نمیای؟ تو باهام   -

آفتاب خندید. به راحتی و سرش را جا به جا کرد و به سقف که چشم می دوخت  

 گفت: برای چی باید بیام؟ 

 چند لحظه خیره نگاهش کرد و گفت: بیا قرار بزاریم. 

*** 
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نام آفتاب هنوز هم مثل گذشته می درخشید. اما در حال حاضر، پررنگ تر از آن  

 سالها!

اجازه داده بود پا به داخل ساختمان بگذارد. دیده نفس عمیقی کشید. مرد نگهبان 

هایش نشان می داد شرکت آفتاب امنیتش را به نسبت پنج سال پیش، بیش از  

اندازه افزایش داده بود. پا به آسانسور گذاشت و در میان آینه ها و اسم آفتاب که  

به  در آینه ی پشت سرش حک شده بود، ایستاد. آستین کتش را کشید تا شیک تر 

 نظر برسد و یقه ی تیشرتش را کمی مرتب تر کرد.  

در های آهنی به رویش باز شدند. پایش را که از اتاقک بیرون می گذاشت، چشم  

چرخاند. سالن بزرگ سفید رنگ هنوز هم به نظر فوق العاده می رسید. میز  

  دوست داشتنی نازنین هنوز هم سفید بود فقط دیگر دیزاین بلند گذشته را نداشت. 

میز بزرگ وسط سالن هم جای خود را به مانیتورهای قدی داده بود که بازار  

 سهام تمام دنیا را هر لحظه تحلیل می کردند.  

مژگانش را لحظه ای بهم فشرد. نباید هم غیر از این می بود. آفتاب هنوز هم  

 آفتاب پرتویی بود.  

 نازنین لبخندی زد: خوش اومدین. 

فرستاد و مطمئن می شد لبه ی کتش به فوق   دست راستش را که به جیب می

 العاده ترین حالت ممکن باال برود، پرسید: هستن؟ 

 نه متاسفانه. برمی گردن... رفتن پایین.    -

سری به عالمت مثبت تکان داده و چرخید تا به سمت مبلمان آن سوی سالن برود  

 که نازنین گفت: بلوط هست. تو اتاقشونه! 

 مردد نگاهش کرد. 

 نازنین گفت: اگه بخواین می تونین...! 

 به آرامی گفت: می خوام برم پیش بلوط. 
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نازنین اشاره ای به در اتاق آفتاب زد. به راه افتاد و در اتاق را باز کرد. صدای  

خنده ی مردانه و فریاد های کودکانه ی بلوط متوقفش کرد. سرکی کشید و با دیدن  

مکث کرد. بلوط هیجان زده خندید: نه!!!  بلوطی که به روی کمر مردی سوار بود 

 نه!!!!

 دست چسبیده به دستگیره ی درش، رها شد.

 بلوط خندید: برو برو...! 

 سرش را عقب برد و با قهقهه خندید.  

 مرد سر عقب کشید.  

قدمی به جلو برداشت. مرد را می شناخت. نه به اندازه ی زیادی اما آشنایی اشان 

 هم غیر قابل انکار بود.  

لوط از روی کمرش سر خورده و به محض رسیدن پاهایش به زمین باال و پایین  ب

 پرید: من بردم... من بردم!

احد حریری روی زانوانش نشسته و بلوط را در آغوش کشید. بلوط که در میان  

بازوانش می غلتید، چشم بست. بلوط دخترکش بود. بلوط عزیزجانش بود. بلوط،  

 بلوطش بود اما...! 

 ش را فرو داد.آب دهان

احد حریری در این لحظه ارجحیت بیشتری نسبت به او برای پدر بلوط بودن  

 داشت. 

 احد حریری...! 

 بابایی!  -

بلوط خود را از آغوش احد بیرون کشیده و به سمتش دوید. پا به داخل اتاق  

 گذاشت...! احد حریری از جا برخاست.
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 دست هایش را گشوده و بلوط را در میان بازوانش جا داد.  

سر بلوط را بوسه زده و چشم بست. این بو متعلق به خودش بود. این عطر را  

 نمی توانست از دست دهد. 

 خوش اومدی.    -

 بلوط به آغوش، به سمت احد حریری راه افتاد و دستش را مقابل او دراز کرد.  

 احد دست باال آورد.  

کشیده شد به انگشتر آشنای توی دست احد حریری...! دستش کمی نگاهش 

 فشرده شد و احد گفت: فکر نمیکردم اینجا ببینمت. 

گوشه ی لبش را باال کشید: بخاطر آفتاب و بلوط من بیشتر این دور و برا خواهم  

 بود. 

بلوط از آغوشش پایین پریده و به سمت ماشین برقی قرمز رنگ دوید. احد اشاره  

 مبلمان زد: چطوره بشینیم.  ای به

 مهمان نبود در این جا... اما به مهمان شباهت داشت. 

در صاحب خانه بودن نسبت به احد حریری ارجحیت داشت اما احد حریری صاحب  

 خانه ی فعلی بود. 

روی مبل نشسته و پا روی پای دیگرش انداخت. احد روبرویش نشسته و گفت:  

 م تو مراسم پدر حاضر باشم. تسلیت میگم. متاسفانه من نتونست

 سری تکان داد: ممنون.

احد خود را جلو کشیده و دست هایش را که بهم گره می زد گفت: پس از این به  

 بعد حضور پررنگی خواهی داشت.  

 مطمئنا همینطور خواهد بود.   -
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 ولی چیزی پنج سالی که باید می بودی و نبودی رو جبران نمی کنه.   -

 شروع کرده بود.  احد حریری حمله را  

با انگشت روی لبه ی مبل ضرب گرفت: قصد ندارم دنبال گذشته ها باشم. می  

 خوام توی این لحظه و برای آینده زندگی کنم. 

 احد حریری در سکوت نگاهش کرد.  

 بلوط دنده عقب گرفت و فرمان را که می چرخاند گفت: بابایی من و ببین. 

 ون ماشین خوشگال میخرم. لبخندی زد: بزرگ بشی برات یدونه از ا 

دخترک خندید و احد گفت: بستگی به این داره که وقتی بزرگ بشه هنوزم بخوای  

 بمونی پیشش یا فرار کنی. 

 لبخند روی لبهایش محو شد. به احد نگاه کرد.

این بار اگه بخوای با آفتاب و مخصوصا بلوط بازی کنی ساکت نمی مونم جناب     -

 راین. کمیل بازرگان یا کامیل اوب

 چینی به پیشانی اش افتاد. 

احد پوزخندی زد: من هنوزم معتقدم این دختر با تو نسبتی نداره و نباید آفتاب 

 اجازه بده رابطه ای باهاش داشته باشی اما آفتابه و عقایدش برای بلوط...! 

پس احد حریری در مورد همه چیز می دانست... شاید هم تمام پنج ساله گذشته در  

انست. احد حریری بسیار قدرتمندتر از آفتاب بود و پیدا کردنش  موردش می د

 برای او چندان سخت به نظر نمی رسید.  

سرش را به سمت احد برگردانده و پرسید: پس برای همین به رحمانی کمک می  

 کردی؟
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احد پوزخندی زد: رحمانی حتی اگه زمین بخوره باز هم پدر آفتابه. آدمای ناخلف  

میشه از بین برد ولی میشه به بند و اسارت کشوند و  توی خانواده رو ن

متوقفشون کرد. دیدی که این بار جلوت و نگرفتم. اینکه رحمانی کجا باشه و  

چطوری اسیر باشه مهم نیست چون به عقل هیچکس نمیرسه با یه تاجر خارجی  

اد  درگیر شده و زندان افتاده باشه... اما رحمانی که این ور و اون ور دور می افت

و دنبال سرمایه برای شروع دوباره ی کارش بود برای آبروی خاندان پرتویی کم  

 چیزی نبود. 

ابروهایش را باال کشید و احد ادامه داد: برای همینه که باید بگم مراقب باش و  

فراموش نکن این بار فرصت آخرته. من به هیچ وجه نمی خوام شاهد اشک  

بلوط باشم. به محض اینکه بخوای آسیبی  دوباره ی آفتاب و مخصوصا اشک 

 بهشون بزنی... 

 با تمسخر گفت: من رحمانی نیستم. 

احد خندید: همینطوره. اما فراموش نکن تو دنیای تجارت هیچوقت نمی فهمی از  

 کجا خوردی و زمین گیر شدی. 

 شاید این مورد برعکس بشه.  -

 بلوط نالید: بابایی! 

بلوط انداخت و گفت: من کالم و محکم چسبیدم اما در  احد حریری نگاه کوتاهی به 

 مورد تو! بهتره خیلی مراقب باشی. 

 بابایی!  -

برخاست. به سمت دخترک که می رفت، نگاهش را از احد حریری گرفت. بلوط  

 نالید: چرا حرکت نمی کنه؟ 

دست زیر بازوهایش انداخت و بلندش که می کرد، گفت: عیب نداره درستش  

 نمت چرا براش ناراحت شدی؟ میکنیم. ببی
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 من ماشین سواری میخوام.   -

 دست روی موهایش کشید: تو شهربازی ماشین سواری می کنیم.  

در اتاق باز شد. چرخید و به طاهر الصدیق و آفتابی که کنار قدم برمی داشتند  

 خیره شد. دندان روی هم سایید. طاهر الصدیق و آفتاب...  

 و به سمت طاهر دوید.  بلوط از آغوشش پایین پریده 

 آفتاب نگاه کوتاهی به صورتش انداخته و گفت: زود اومدی. 

 شانه ای باال کشید: فکر کردم کار خاصی نداشته باشی.  

 آفتاب چند برگه را به سمت احد گرفت: فکر نمی کنم بتونیم براش معامله کنیم. 

ی خوبی  طاهر بلوط را پشت گردنش سوار کرده و گفت: تجارت رنگ همیشه سود

 داشته آفتاب. 

 نگاهشان کرد. 

احد به سمتش برگشت: نمیدونم به خاطر داری یا نه که تو هم سهام زیادی تو این  

 تجارت داری. 

چینی به پیشانی اش افتاد و آفتاب گفت: تمام سهامی که به سودش اضافه شده  

 میتونه بیشتر از سهام همه ی ما باشه.  

 می داد گفت: کی میریم شهربازی؟! بلوط هیجان زده از سواری که طاهر

 طاهر خندید: اینجا سواری داری می کنی دیگه... شهربازی از این بهتر؟ 

آفتاب بلند خندید. نتوانست برای جمله ی طاهر الصدیق نخندد. احد حریری گفت:  

 فکر نمی کنی بتونیم معامله کنیم؟

 گذاری کنیم.   طاهر الصدیق نگاهش کرد: بستگی داره که بخوایم چقدر سرمایه
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قدمی به عقب برداشته و تکیه اش را به لبه ی میز که می زد گفت: تمام سرمایه  

 ی من از اون موقع تا االن. 

 ابروهای احد حریری باال کشیده شد. طاهر الصدیق گفت: مطمئنی از اینکار؟ 

 آفتاب سری تکان داد و این بار به فارسی پرسید: دیوونه شدی؟ 

حتیاجی ندارم. کامال فراموشش کرده بودم و روش حساب مطمئن گفت: من بهش ا 

 نمی کردم. اگه بخوایم بزاریمش وسط فکر کنم مبلغ قابل توجهی بشه.  

 طاهر الصدیق گفت: داری این کار و میکنی تا آفتاب و تحت تاثیر قرار بدی؟ 

نگاهش را به چشم های طاهر الصدیق دوخت: قطعا میخوام زنی رو که باهاش  

 میزارم تحت تاثیر قرار بدم. قرار 

نگاه چپ چپ آفتاب به سمتش برگشت و طاهر خندید: واو تبریک میگم. آفتاب  

 نمی دونستم...! 

 احد دستش را روی پشتی مبل کشید: امیدوارم این بار عاقالنه پیش برید.  

آفتاب دندان روی هم سایید: فعال هیچی معلوم نیست. فکر نمی کنم الزم باشه در  

 حبت کنیم...! موردش ص

اخم کرد. که معلوم نبود! قدمی به جلو برداشت و دستش را باال آورد: بریم داره  

 دیر میشه.

 شک داشت هنوز به این موضوع؟! که اینطور! 

 از کنار آفتاب که می گذشت، زمزمه کرد: بچرخ تا بچرخیم خانم پرتویی! 

قرار می گرفتند  بلوط انگشت اشاره اش را به ماشین هایی که در مسیر همدیگر 

 زد: ماشین سواری. 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１０３４ 

قدمی به جلو برداشت و نگاهی به آفتاب انداخت که با بسته ی چیپس توی دستش  

 مشغول بود.  

آفتاب مقابلش با کفش اسپرت و شلوار جین و مانتوی رهای تابستانی و تیشرت  

سفیدی که عروسک خندانی روی سینه اش حک کرده بود هیچ شباهتی به آفتاب  

 که می شناخت نداشت.  پرتویی 

 بلوط دستش را کشید.  

به عقب چرخید. آفتاب با بیخیالی تمام، دست در بسته ی چیپس کرده بود و در  

 همان حال قبلی را که به دهان گذاشته بود می جوید.  

 بلوط نالید: بابایی زود باش.  

...  نگاهش را به سختی از آفتاب پرتویی گرفت. ترجیح میداد برگردد سراغ آفتاب

دست هایش را به دو طرف دهان در حال حرکتش بچسباند و لبهایی را که پر از  

 ذرات کوچک سیب زمینی و ادویه بود ببوسد. 

 من از اون ماشین سبزه می خوام.   -

 باز هم به عقب برگشت.  

 آفتاب از مسیر دیدش گم شده بود.  

به بلوط نگاهی  به اجبار به سمت مرد راه افتاد که دستش کشیده شد. برگشت و 

 انداخت. بلوط اشاره زد مقابلش بنشیند. 

 متعجب در برابر بلوط خم شده و پرسید: مگه نمیخوای سوار ماشین بشی؟

 تولد مامانیمه! -

 ابروهایش باال رفت. 
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دخترک دو طرف دامن دوست داشتنی اش را گرفته و گفت: نمی خوای براش  

 کادو بخری؟ 

 تولد آفتاب؟  

 حیران به چشم های قهوه ای بلوط خیره شد.  

بلوط سرش را جلوتر آورده و لبهایش را به گوشش چسباند: از اون کادو  

 خوشگل خوشگال که با مامانی آشتی کنی.  

 سری برداشت: مگه قهریم؟ 

بلوط سری به عالمت مثبت تکان داد: مامان جون گفت شما قهرین با هم. گفت  

یای پیش ما زندگی می کنی اون وقت همیشه با هم  اگه با مامانی آشتی کنی م

 میمونیم.  

 اینا رو مامان جونت گفت؟  -

بلوط دندان های سفیدش را نمایان کرد: مامان جون گفت شما اون زمونا با هم  

 قهر کردین.  

لب پایینش را بیرون کشیده و با ناراحتی نگاهش کرد: من نمیخوام شما قهر  

 باشین.  

دست جلو برد. دور گردن بلوط انداخته و در آغوشش کشید. سرش را که به سینه  

اش می چسباند زمزمه کرد: ما قهر نیستیم دخترم. من و مامانت فقط سرمون  

نه من که همیشه پیشتونم. اما  خیلی شلوغه نمی تونیم همیشه با هم باشیم. وگر 

قرار نیست اینطوری برای تو ناراحتی پیش بیاد. تو هر وقت بخوای می تونی  

 بهمون بگی تا با هم باشیم. 

 یعنی نمیخواین آشتی کنین؟  -
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با بغض توی صدای بلوط وجودش لرزید. چشم های دخترک را بوسه زد: قهر  

 نیستیم که.  

 ی کادو بخری؟ یعنی برای تولد مامانیم نمیخوا  -

از جا برخاست. دست بلوط را گرفت و به سمت زمین بازی که می کشید گفت:  

 میخرم. حتما میخرم.  

 کادوی تولد و که نمیخرن بابایی.  -

 این بار ایستاده و به سمت بلوط برگشت و پرسید: پس چیکار می کنن؟!

ط به  کالفه و خوشحال بود. می توانست همین جا بلوطی را که می خواست فق

 خواسته اش برسد در آغوش بچالند. 

برای تولد یه هدیه باید بدی که از ته دلت باشه. هدیه ای که براش تالش کردی   -

 و برای اون آدم یه هدیه به یاد موندنی میشه. 

 مثال چه هدیه ای؟  -

بلوط شانه های کوچک اسیر شده در تیشرت سفید دوست داشتنی اش را باال  

 کشید: نمیدونم که! 

 می توانست این وروجک را با زبان درازش درسته، قورت دهد.  

 دستش را کشید: بیا برو سوار ماشین شو. 

 بلوط خندید.  

دقایقی طول کشید تا بلوط را به ماشین مورد عالقه اش برساند و سپس برگشت.  

 به آفتاب نزدیک که می شد پرسید: خوشمزه هست؟

 آفتاب با دهان پر سرتکان داد.

 رد. انگشتش را که دور دهان آفتاب می کشید، گفت: که معلوم نیست.دست جلو ب
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 آفتاب از گوشه ی چشم نگاهش کرد.  

انگشتش را در دهان فرو برده و کنار آفتاب روی نیمکت نشست و دستش را  

 پشت سر او قرار داد. سرش را به صورتش نزدیک کرده و گفت: خوشمزه هست.

 بای من چسبیده بود. آفتاب نگاهش کرد: بایدم باشه به ل

با دهان بسته، خنده اش گرفت. بلوط دقیقا شبیهش بود. دستش را بلند کرده و  

روی شانه ی آفتاب گذاشت: که در مورد رابطمون چیزی مشخص نیست دیگه 

 نه؟!

آفتاب برگ چیپسی را در دهان گذاشت و لحظاتی را آرام صرف جویدنش کرد و  

 بعد برگشت: باید باشه؟ 

 ر مورد من چیه؟ نظرت د  -

در مورد مردی که یبار تمام اعتمادم و از بین برده می تونم چه نظری داشته    -

 باشم.

 متعجب نگاهش کرد. 

کمیل تو یبار همه چیز و نابود کردی. قرار گذاشتن باهات به این معنی نیست    -

 که تکلیف همه چیز مشخص شده.

 بلوط...   -

آفتاب میان کالمش پرید: تو پدر بلوطی و من مادرش. تمام این سالها سعی کردم  

بلوط تو رو بهترین بشناسه همونطور که سعی کردم من و بهترین بدونه اما این  

به این معنی نیست که من و تو بهترین هستیم. من و تو خیلی خوب میدونیم با  

 زندگی همدیگه چیکار کردیم.  

*** 
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رو گرفته و از کنارش گذشت. الهه نیشخندی زد: چی شده جناب   با دیدن الهه

 خوشبخت؟ 

 خیلی ناگهانی چرخید و رخ به رخ الهه ایستاد: چته؟ چه مرگته؟ 

 الهه چشم گرد کرد: هیچی!

دست به کمر زده و غرید: پس چه مرگته؟ دردت چیه؟ چیکارت کردم برای من  

وز. چته که برای من قیافه  اینطوری مسخره بازی راه انداختی؟ سوختی؟ خب بس

میگیری و کنایه میزنی؟ بهت قولی داده بودم؟ باهات بازی کردم؟ گفتم خاطرت و  

میخوام و بعد زدم زیرش؟ آخه بچه تو جای خواهر من بودی. من با تو توی یه  

خونه بزرگ شدم... چه فکری پیش خودت کردی که اینطوری خوردی زمین و  

ی؟ اینجا حس زیادی بودن داری؟ خوش اومدی.  سوختی؟ چه مرگته!؟ میخوای بر

کسی جلوت و نگرفته. بسالمت...! بار آخرت باشه برای من زبون درازی می کنی  

 این بار ساکت نمیمونم تا زبونت دراز و درازتر بشه.  

با دیدن زهرا، قدمی عقب گذاشت. زهرا متعجب نگاهشان کرد و الهه به سرعت  

 دور شد.  

 چی شده؟   -

 سری باال انداخت: چیزی نیست.  

 به سمت کتابخانه قدم برداشت که زهرا گفت: کمیل...! 

 برگشت و نگاهش کرد.

 بهتره بچسبی به زن و بچت...! یادت که نرفته این دختره تو این...   -

میان کالم زهرا پرید: من تا چند روز دیگه برمی گردم و میرم انگلیس! تو فکر  

 با زن دیگه ای باشم...!  اینم نیستم به جز آفتاب
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زهرا شانه ای باال انداخت: از من گفتن بود. زنت این بار دست از پا خطا کنی  

 کوتاه نمیاد.  

نفس عمیقی کشید. در حال حاضر هم قصد کوتاه آمدن نداشت. از اینکه زهرا در  

 مورد طالقشان اطالعاتی نداشت حس رضایت می کرد.  

 ه را گشود.  چشم دزدید از زهرا و در کتابخان

اطالعاتی را که آفتاب در مورد ارغوان برایش فرستاده بود را روی میز قرارداد.  

آفتاب قصد داشت با کم کردن ارزش سهام شرکت ارغوان، خانواده ی بازرگان را  

وادار به فروش سهامشان کند. این کار می توانست شرکت ارغوان را از حضور  

ا کنند، پاک کند. منوچهر و عمه جان ها  بازرگانانی که ممکن بود روزی کودت

مطمئنا بعد از سقوط شدید سهام شروع به فروش سهام خود می کردند که با خرید  

سهام می شد سهام را در خود شرکت حفظ کرد و همچنین قدرتی در میان آن ها  

باقی نمی ماند و جمع سهام هر سه از میزان مورد نظر برای وارد کردن هر 

 ی شد.  مشکلی، کمتر م

برگه ها را ورق زد و خیلی ناگهانی پوشه را بست. سرش را عقب برد. بلوط گفته  

 بود تولد آفتاب!  

متفکر به روبرو زل زد. تولد آفتاب را چطور می توانست معنا کند؟ تولد افتابی که  

 حتی نمی دانست به چه چیزی عالقه دارد.  

بش کند. رفتارش چند روز  آفتاب به سادگی می توانست با تیپ و رفتارش میخکو

قبل در شهربازی و تیپش هیچ شباهتی به آفتاب پرتویی که روی کوچکترین  

رفتارهایش کنترل داشت هیچ شباهتی نداشت. برای این آفتاب چطور می توانست  

 هدیه ای تدارک ببیند که حتی به خوبی نمی شناخت. 

 کالفه موهایش را چنگ زد. 
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و کیمیا پا به اتاق که می گذاشت، گفت: می   ضربه ای به در خورد. سر برداشت

 تونم بیام؟ 

با سر تایید کرد. کیمیا در را به رویش بسته و جلو آمد. پاکت آشنا را روی میز  

 گذاشت.

 سر برداشت و خیره به کیمیا گفت: خب؟ 

 من ترحم نمی خوام.  -

 گوشه ی لبش را باال کشید: ترحم!؟ 

از جا برخاست. میز را دور زده و جلوی کیمیا ایستاد: ترحم و داری خودت به  

 خودت می کنی می دونستی؟ 

قدمی به عقب برداشت و اشاره ای به تن کیمیا زد: یه نگاه به خودت بنداز! شدی  

سراسر ترحم...! داری به همه میگی بیاین به من ترحم کنید. الزم نیست اینقدر  

ه تابلوی به من ترحم کنید به جای اینکارا بچسبونی روی  سختش کنی. کافیه ی

خودت. اون پاکت... توش یه بلیطه به همون جایی که من بودم. الکس داره این  

هفته میره. منم هفته ی آینده میام. اگه میخواستم بهت ترحم کنم ازت میخواستم با  

ا زندگی کنی.  من بیای اما من ازت نخواستم با من بیای! ازت خواستم بری اونج

اونجا یه دنیای دیگه هست برای تو تا بتونی این برچسب به من ترحم کنید و از  

روی خودت بکنی بندازی دور. آره من برات یه بلیط فرستادم... هماهنگ کردم 

اونجا یه خونه داشته باشی. اونجا بتونی برای خودت یه زندگی عالی بسازی...  

 ت ساختی بیای بیرون. اما!بتونی از این دنیایی که برای خود

قدمی به عقب برداشت: شرط رسیدن به اون شرایط اینه که خودت بخوای.  

بخوای از این وضعیت بیرون بیای. دست بکشی از این وضعیتی که برای خودت  

 ساختی.  

 کیمیا سر به زیر انداخت: مگه میشه؟

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１０４１ 

 چشم هایش را بست.  

اولین آدمی نیستی که بهش خیانت    دست جلو برد و دست کیمیا را گرفت: کیمیا تو

میشه. اولین آدمی نیستی که پس زده میشی. اولین و آخرین آدمی هم نخواهی بود  

 که بچه اش و از دست میده و عشقش و! اما دنیا به آخرش نرسیده.

 مگه تو درک میکنی عشق چیه؟   -

 لبخند روی لبهایش خشک شد.  

ت صندلی چرخان که می رفت گفت:  قدمی به عقب برداشت و رو برگرداند. به سم

 نمیدونم نگار مهد یادت هست یا نه. 

 یادمه.   -

 لبخند تلخی زد: وقتی برگشتم ایران توی یه مهمونی دیدمش. مست مست بود.  

 قبل از اینکه بهم معرفی بشین؟   -

 نه!    -

 نفس عمیقی کشید: وقتی برای زندگی برگشتم.

 کیمیا کنجکاوانه پرسید: دوسش داشتی؟ 

دور و بر من دخترا همیشه دنبال رسیدن به خواسته هاشون بودن. اما اون    -

انگار خودم و میخواست. انگار براش ارزش داشتم. شبایی که خونه نمی اومدم 

 پیشش بودم. 

 بابا فکر می کرد با آفتاب بودی.   -

پوزخندی زد و به سمت کیمیا برگشت: من و آفتاب وقتی ازدواج کردیم به زور  

 مدیگرم می دونستیم. اسم ه

 باورم نمیشه... نمی تونه واقعیت داشته باشه.   -
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آفتاب برای رسیدن به موقعیت فعلیش به منی که بزرگترین دشمنش بودم    -

احتیاج داشت و من پول میخواستم تا بتونم از شر خائنای توی ارغوان خالص 

 بشم.

 به همین سادگی؟  -

 ه دو طرفه کردیم.  تلخ خندید: به همین سادگی! یه معامل

 پس نگار مهد...   -

نگار در مورد ازدواجم چند روز قبل نامزدیمون فهمید. تا اون روز فکر می    -

 کرد قراره با هم ازدواج کنیم و بعد از اون...! 

 تو نباید اینکار و باهاش می کردی.  -

دستانش را در هم قفل کرد: با آفتاب نامزد کردم و سعی کردم رابطه ام و با نگار  

 حفظ کنم.  

 سر برداشت: باورت نمیشه اینقدر احمق بوده باشم؟

 کیمیا سری به سمت شانه کج کرد. 

با نگار بودم. سرکار بودم و خب به نظر می رسید با آفتابم. من و آفتاب در    -

همدیگر و دیدیم تمام مدت نامزدیمون. شاید بیشتر وقتایی  نهایت شاید بیست بار 

 که آفتاب و میدیدم وقتی بود که اینجا می اومد.

 شما با هم خوب بودین.  -

آره خوب بودیم. خیلی خوب... شاید چون اونقدر از هم دور بودیم که نمی    -

 تونستیم با هم مشکل داشته باشیم. 

 نگار چی؟   -
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فرار می کرد. تو همین فرارا اتفاقی براش افتاد و از  چشم هایش را بست: ازم 

بیمارستان خبرم کردن. تو بیمارستان فهمیدم نگار و باباش بخاطر پول فرستاده 

 بود سراغم. 

 کیمیا هینی کشید.  

پوزخندی زد و برخاست: مهم نبود. میخواستم نگار باشه... اما... نگار بخاطر  

 افتاب نمیخواست بمونه. 

 نخواستی بمونه.  آفتابم تو   -

 سری به عالمت مثبت تکان داد.

 کیمیا سرش را پایین انداخت: مهم اینه االن آفتاب و بلوط و داری. 

 دست هایش را روی میز گذاشته و کمی خم شد: من و آفتاب طالق گرفتیم. 

*** 

اعتراف به این موضوع در برابر کیمیا کمی سبکش کرده بود. حس می کرد بار  

وی شانه هایش برداشته است. از آفتاب خواسته بود در این باره  سنگینی را از ر

با زهرا صحبتی نکند. آفتاب از این موضوع راضی به نظر نمی رسید اما با  

 خواسته اش موافقت کرده بود.  

 کیمیا هم قول سکوت داده بود.  

داوودی های سفید را از دست پسرک بیرون کشید و اسکناس را به سمتش  

رای بیرون کشیدن باقی پول دست به جیب برد که زمزمه کرد: گرفت. پسرک ب

 بزار بمونه.  

 پسرک لبخندی زد.  
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به راه افتاد. قدم هایش را که در کنار ردیف های نشانه گذاری شده برمی داشت، 

نفس عمیقی کشید. نگاهش را به اطراف دوخت. شاید اولین بارش بود که تنها به  

 قبلی را در مراسم حضور یافته بود و امروز...!  این جا قدم می گذاشت. چند بار

 نگاهش را چرخاند و به دنبال ردیف ها قدم برداشت.  

با دیدن سیاهی آشنا، چند قدم دیگر برداشت و نزدیک شد. با دیدن نامش روی  

سنگ تمام سیاه مکثی کرد. با نفس عمیقی قدم برداشت و گل های توی دستش را  

 داحافظی! روی سنگ قرار داد: اومدم خ

لبخند تلخی زد: فکر کردم این بار باید با خداحافظی برم. شاید این بار دیگه وقتی  

 برگشتم قرار نباشه جای خیلی چیزا خالی بشه. 

 چشم هایش را بست. 

اشتباه زیاد کردم... شاید رفتنمم اشتباه بود اما پشیمون نیستم برای رفتنم.     -

م و نخواستم به جای فرار عاقالنه ازت  پشیمونم که هیچوقت در برابرت نایستاد

 دور بشم.  

خم شد و کنار سنگ سیاه رنگ که می نشست زمزمه کرد: من و آفتاب جدا شدیم.  

اینم یه تصمیم عاقالنه بود که باید همون موقع اجرا می شد اما به جاش سعی  

 کردم خراب ترش کنم.

 شاید یه روز بتونیم برگردیم پیش هم... شایدم...    -

ثی کرد: نه! دختری که دوسش داری نمی تونه ببخشتم. نمیشه گفت بخشش!  مک

دلیلی برای ببخشیدن نیست به قول خودش. من و اون هیچوقت برای هم قرار  

نبوده کاری بکنیم که االن برای انجام ندادنش بخوایم همدیگر و ببخشیم. به  

کردم. دروغ   نظرش بحث اعتماده. من تمام مدت با هم بودنمون بهش خیانت می

 نیست. من پنج سال گذشته هم بهش خیانت می کردم.  

 چیزی به گلویش چسبیده بود.  
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لبش را به دندان گزید: ولی مهم نیست. تالشم و می کنم. شاید برای سالها... شاید  

هم هیچوقت اما مهم نیست. تا جایی که نظرم عوض بشه تالش می کنم. بخاطر  

که فکر می کنم داره نسبت بهش تو دلم پیدا   مادر بلوط بودنش... بخاطر حسی

 میشه. 

لبخند کمرنگی زد: ارغوان دست آفتاب میمونه. همونطوری که خودت بهش داده  

بودی. جزیره ی خودم و بیشتر از ارغوان دوست دارم. شاید ده سال دیگه  

برگردم. به آفتاب اینطور گفتم... شایدم بلوط اونقدر بزرگ شده باشه که بخواد  

غوان و داشته باشه. عاقل تر از اونیه که فکرش و میشه کرد... فکر میکنم  ار

 یکم بزرگتر که بشه تاجر خوبی میشه. از اون تاجرایی که تو دوست داشتی.  

نفس عمیقی کشید و برخاست. عینکش را روی چشم جا به جا کرد: آفتاب میخواد  

خوبیه. همون کاری که پنج سال  قدرت خانوادت و محدود کنه... به نظرم فکر 

پیش نذاشتی من انجام بدم. هر چند به نظر میرسه آفتاب بهتر از من میتونه  

 اینکار و بکنه. 

با تمسخر گفت: باالخره آفتاب اعتماد آدمایی رو داره که من هرگز نداشتم. حتی  

اعتماد تو رو! شایدم واقعا آفتاب حق داره اعتماد خیلی مهمه تو زندگی. مثل  

اعتمادی که تو هیچوقت نتونستی بهم بکنی و باعث شد من حتی نتونم قبل از  

 رفتنت، ببینمت.  

قدمی به عقب برداشت: به زودی برمی گردم. برای دیدن بلوط و کنار آفتاب بودن  

زود برمی گردم. اونقدری که بتونم بین بودن کنار اونا و چیزایی که میخوام تعادل  

نمی دونم کی بیام. شاید وقتی بتونم یکم با خودم کنار    ایجاد کنم. اما پیش تو...

بیام. شاید وقتی که بتونم بفهمم مشکل رابطه ی پدر و پسری من و تو کجا بود.  

االن که دارم سعی می کنم پدر باشم... االن که هر روز با شنیدن اسمم... با اون  

یارم برای  کلمه ی چهار حرفی که بلوط به زبون میاره حس می کنم بال در م

پرواز کردن بیشتر به این فکر می کنم مشکل رابطه ی من و تو کجا بود؟ چطور  

می تونستی در مقابل من اونقدر سنگدل باشی؟! حتی از االن دلتنگ بلوطم. از  
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االن می دونم قراره هر روز ساعت ها باهاش حرف بزنم صداش و بشنوم و  

این فکر می کنم چطور تونستی    تصویرش و پشت مانیتور و گوشی ببینم بیشتر به

دو سال تموم باهام حرف نزنی؟ چطوری تونستی دو سال صدام و نشنوی؟ چطور  

 تونستی دو سال ازم بخوای فقط با کارمندات در ارتباط باشم؟!  

انگشتانش را از زیر عینک به چشم هایش رساند و خیسی شان را گرفت: مگه  

 من پسرت نبودم؟ مگه من بچه ات نبودم؟!  

چشم هایش را بست و عقب عقب قدم برداشت. پایش به سنگی پشت سرش  

برخورد کرد. تلو تلو خورد و به سختی صاف ایستاد. چرخید و حین دور شدن از  

 حرکت ایستاد. برگشت و به سنگ سیاه رنگ خیره شد.  

 بلوط پسر می شد هم می توانست حسش نسبت به او متفاوت باشد؟ 

 بار در برابر آفتاب به زبان آورد.   این جمله را برای اولین

 آفتاب چشم از برگه های مقابلش گرفته و سر برداشت: چی؟ 

 اگه بلوط پسر بود حسی که االن نسبت بهش داشتیم تغییر می کرد؟    -

 اگه بلوط پسر بود حسی که االن نسبت بهش داشتیم تغییر می کرد؟    -

 چرا باید تغییر کنه؟ مگه اون بچمون نبود؟   -

 ش را از کوسن مبل جدا کرده و گفت: نمی دونم. سر

ذهنش درگیر بود. از عصر که از آنجا برگشته بود ذهنش درگیر بود که شاید دلیل  

رفتار جهانگیر بخاطر پسر بودنش بود. شاید دخترها عزیزتر از پسرها می شدند.  

دو   شاید به همین خاطر بود که جهانگیر بعد از راهی کردنش در اوایل جوانی تا

سال دوری کرده بود. شاید به همین خاطر بود که حس می کرد محبت خاصی  

 بینشان برقرار نبود و نیست. 

 نفسش را با حرص فوت کرد. 
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 امروز جهانگیر ذهنش را به خود اختصاص داده بود.     -

دستش را باال آورد. به دستبندی که بلوط برایش خریده بود خیره شد. به بلوط  

آویزان از دستبندش! مطمئنا اگر بلوط پسر هم بود باز دیوانه وار دوستش داشت.  

 حتی اگر بلوط خطاکارترین آدم روی زمین می بود.  

 آفتاب عینکش را باالی سرش فرستاد: چته؟ 

 میخوای با من بیای؟! نفس عمیقی کشید: مطمئنی ن  -

یادت رفته؟ من اینجا آفتاب و دارم. ارغوان و دارم و خیلی چیزای دیگه که باید    -

 مراقبشون باشم. 

 پس من چی؟   -

 آفتاب سری به سمت شانه اش کج کرد: تو چی؟ 

 لب ورچید و مثل پسر بچه ها گفت: نمیخوای مراقب من باشی؟ 

اشم باز دست از پا خطا می کنی یادت  آفتاب کمی به جلو خم شد: اگه مراقبتم ب

 رفته؟ 

 مستقیم به نگار اشاره کرده بود. بینی اش را باال کشید: گذشته ها گذشته.

 آدما عوض نمیشن.  -

 اگه بخوان میشن.     -

یک تای ابرویش را باال کشید: تجربه به من ثابت کرده آدما به سختی عوض  

 میشن.  

 چطوری بهت ثابت میشه عوض شدم؟    -

 شانه های آفتاب باال کشیده شد: نمیدونم که!
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دقیقا مثل بلوط! از جا برخاست و نگاهی به سمت در اتاق بلوط انداخت. قدمی 

جلو گذاشته و خم شد. دستش را تکیه گاه دسته ی مبلی که آفتاب رویش نشسته  

 بود کرده و سر خم کرد.  

 ی؟ آفتاب سرش را تا می توانست عقب کشید و پرسید: چی میخوا 

سرش را بیشتر خم کرد و صورتش را مماس با صورت آفتاب کرد: چیزی که  

 بتونه دلتنگیم و تو مدت نبودنم رفع کنه. 

 بد نگذره.  -

 لبهایش را به نوک بینی آفتاب چسباند: می گذره ولی چاره ای نیست. 

 دست آفتاب روی سینه اش نشست: کمیل!

 سری کج کرد و با التماس به آفتاب چشم دوخت.  

 باید کارام و انجام بدم.    -

چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید. نگاهش را به سیاهی چشم هایش  

 دوخت: بهم قول بده. 

 چه قولی؟    -

 اول قول بده!    -

 آفتاب خندید: شاید میخوای بکشیم. از کجا بدونم چیه که قول بدم؟

 لطفا! یا االن یا قول!  -

 قول برای فردا شب؟  -

 اخت و نچی کرد.  سری باال اند

 آفتاب مردد نگاهش کرد. نفس عمیقی کشید: پس فردا وقتت و خالی کن. 
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 برای چی اون وقت؟ من پس فردا جلسه دارم... باید برم اصفهان.    -

من فقط دو روز دیگه هستم و بعدش میتونی تا دو ماه دیگه که برمی گردم هر    -

دوست داری بگردی. اما   روز بری اصفهان. می تونی هر جای این کشور و که 

 لطفا پس فردا کار و بزار کنار. 

آفتاب عینکش را روی چشم هایش کشیده و دقیق تر زیر نظر گرفتش: برنامه ات  

 چیه؟ 

 می خوام قبل از رفتنم با هم باشیم و وقت بگذرونیم. قبوله؟   -

 ابروهای آفتاب باال کشیده شد: باید ببینم میتونم برنامم و خالی کنم یا نه. 

 خود را کمی عقب کشید: اگه بخوای میتونی. میخوای اینکار و بکنی یا... 

 خم شد تا ببوسدش که آفتاب خود را عقب کشید: خیلی خب! 

به اندازه ی سه روز فرصت داشت و بعد باید دو ماه از او دوری می کرد. اما  

هنوز هم به خود جرات نمی داد به راحتی نزدیکش شود. قدمی عقب گذاشت.  

 اسش تشر می زد که باید این جدایی را تمام کند اما عقلش!!!احس

عقب کشید و قدم برداشت. کنار آفتاب روی کاناپه نشست. آفتاب زیر چشمی  

 براندازش کرد.  

سر خم کرده و روی ران پای آفتاب که می گذاشت گفت: به کارت برس میخوام  

 بخوابم. فردا باید برم جایی! 

 برو رو تخت بخواب.  -

غلتی زده و سرش را کمی جا به جا کرد و بوی عطر تن آفتاب را به ریه هایش  

 فرستاد: اینجا می خوابم. 

 خدای من باورم نمیشه دارم پستای آخر بلوط و میزارم نفسم باال نمیاد
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ایده ی بلوط قدیمی بود برام خیلی قدیمی اما نوشتنش زمان برد. ساختن و  

 بهتر و بهتر شد.  پرداختن ایده اش هر روز که گذشت 

پشیمون نیستم بابت زمانی که برای نوشتنش از دست دادم. حس می کنم دلم برای  

بلوط تنگ میشه. دلم برای آفتاب... برای کمیل... برای کسایی که خوب نبودن  

 برای نقش اصلی که خوب نبود. اشتباه زیاد داشت و خودخواه بود تنگ میشه.  

 نمیرهدستم برای پستای پایانی 

*** 

آخرین بادکنک را از لبهایش جدا کرده و نخ را برای بستنش بلند کرد. نگاهش را  

بین رزهای زردی که به سختی درون استخر ریخته بودشان چرخاند و با ناراحتی  

سر خم کرد. باید مثل تصویر ارسالی طراح شرکتش می شد اما هیچ شباهتی به  

 ن می داد که کارش افتضاح بوده است.  آن نداشت. گل های آشفته ی روی آب نشا 

به سرعت ربان کاغذی را به دور بادکنک بسته و برخاست. آن را که میان  

بادکنک های دیگر در آالچیق رها می کرد، به تندی مقابل استخر ایستاد و ارتباط  

را برقرار کرد. تصویر را که به روی استخر برمی گرداند، غرغر کرد. از تصویر  

هیچ وجه راضی نبود. خستگی امانش را بریده بود. تمام دیروز و   روبرویش به

امروز را برای تزئین باغ وقت صرف کرده بود و هنوز تقریبا هیچ چیز آماده  

 نبود.  

 مهندسش راهنمایی های الزم را برای مرتب کردن گل های روی استخر ارائه داد.  

رسید. به سرعت از   روی استخر که خم شده بود، صدای بوق های بلند به گوش 

جا پرید و نگاهی به اطراف انداخت. به میز مرتب شده ی توی آالچیق نگاه کرد.  

تقریبا مرتب به نظر می رسید. راضی کننده نبود اما بد هم نبود. کیک کوچک  

روی آن به شکل خورشید بود با تک شمع رویش! فکر کرده بود آفتاب تنها آدم  

 کیک هم باید تک باشد.  خاصی ست که می شناسد. شمع روی

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１０５１ 

 چشم هایش را بست.  

صدای باز شدن درهای آهنی به گوش رسید. قدم تند کرد. باید برای استقبال می  

رفت. چرخی به دور خود زد. بادکنک های آویزان از درخت ها و کالم تولدت 

مبارک سر در آالچیق می درخشید. آب دهانش را فرو داد. نمی توانست از رفتار  

 در برابر این تولد مطمئن باشد. آفتاب 

مکثی کرد. نفس عمیقی کشید. تمام تالشش را کرده بود تا بهترین را بسازد. باید  

 به همین قانع می شد.  

 به راه افتاد.  

 خلیل ماشین را درست کنار ماشینش متوقف کرده بود.  

 بلوط به محض دیدنش از ماشین پایین پرید و به سمتش دوید: بابایی! 

یش را به روی بلوط گشود و در آغوشش کشید. عطر موهایش را بو  دست ها

کشید و چشم بست. از فردا برای این عطر دلتنگ می شد. از فردا شب که می  

 رفت تا دو ماه دیگر برای بو کشیدن این عطر قرار بود جان دهد.  

چشم باز کرد. آفتاب از ماشین پیاده شد. مانتوی ساده و تابستانی سفیدش، به  

نش نشسته بود. موهایش کمی فر خورده بود و دو طرفش زیر شال رها شده  ت

 بود. بلوط را در آغوش کشیده و برخاست.  

 خلیل پرسید: با من امری نیست آقا؟ 

 سری به طرفین تکان داد: ممنون آقا خلیل.

خلیل پشت فرمان نشست و ماشین را از در بیرون کشید. چند دقیقه زمان برد تا  

 درها را ببندد.   پیاده شده و

 با بسته شدن درها، آفتاب به سمتش برگشت: خب؟ 
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کنار گوش بلوط زمزمه کرد: کمکم کن و برای مامانت وقتی رفتیم اونجا تولدت 

 مبارک بخون. 

 بلوط به سرعت سری به عالمت مثبت تکان داد.

سر عقب کشید. آفتاب مشکوکانه نگاهشان می کرد. بلوط را زمین گذاشته و به  

راه افتاد. آفتاب دست به کمر زد: خیلی بدم میاد پشت سرم برام نقشه   سمتش

 بکشن.  

 دستش را پشت سر آفتاب گذاشت: پری روز رفته بودم سرخاک بابام.  

 آفتاب به سمتش برگشت. 

 بلوط جلوتر به سمت آالچیق دویده بود.  

 آفتاب از حرکت ایستاده و نگاهش کرد.  

با فشار اندکی که به کمرش وارد کرد او را وادار به حرکت کرد و ادامه داد: به  

این فکر کردم من وقتی سنی نداشتم به دستورش رفتم مالزی تا به قول خودش  

آدم بشم. بعدش یادم افتاد اولین باری که اسم شرکت آفتاب و شنیدم و در مورد  

با خبر شدم، خواستم در موردت تحقیق کنن... اون موقع بود که فهمیدم  رئیسش 

 تو هم از بچگی تو ایران و پیش خانواده ات نبودی. 

 آفتاب پوزخند زد: خانواده!

مهم نیست خانواده برای من و تو چی معنی پیدا می کرد. جهانگیر و هیچوقت    -

. بعد از رفتنم تا دو سال از  برای کاری که باهام کرد و برای دور کردنم نمی بخشم

حرف زدن باهام دوری می کرد. هر بار چیزی میخواست بگه از مامانم یا کیمیا  

میخواست اما خودش دو سال از حرف زدن باهام دوری کرد مبادا ازش بخوام برم  

گردونه. نمی دونم و هیچوقتم نمی فهمم بین تو و رحمانی چی گذشته اما این و  

 ای من االن تو و بلوط معنی پیدا می کنین.  میدونم خانواده بر 

 آفتاب لبخند زد. لبخندی که به راحتی می توانست بفهمد چقدر واقعی ست.  

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE



 

１０５３ 

دست روی شانه ی آفتاب گذاشته و او را به سمت پلی که از روی استخر می  

گذشت و به آالچیق ختم می شد، برمی گرداند گفت: همون شب فهمیدم دلم میخواد  

 ه ام هر کاری که خودم می تونم و بکنم.  برای خانواد

 لبهای آفتاب از هم جدا شد.  

سری جلو کشید و به نیم رخ آفتاب زل زد. نگاه آفتاب روی تابلویی که با ماژیک  

 نوشته ی تولدت مبارک حک شده بود خیره مانده بود.  

 پلک زد و اشکی از چشمش سرازیر شد.  

تالشم و کردم بهترین باشه اما هیچی  به سختی زمزمه کرد: افتضاحه می دونم.  

اونطوری که می خواستم نشد. ده بار نوشتم و انداختم دور این بهتر از همشون 

 بود. 

 آفتاب دست مقابل دهانش گذاشت. 

می خواستم اولش بدم دست طراح و مدیرچیدمان اما بعدش به این فکر کردم ما    -

اسامونم یکی دیگه برامون  حتی عروسیمونم خودمون ترتیب ندادیم. حتی رنگ لب

ست می کرد... فکر کردم این خیلی بهتر از اونی میشه که بخوام یکی رو بیارم  

اینجا رو اونجور که باید مرتب کنه. اگه بخوای می تونیم همین االن بریم یه جای  

 دیگه و تو دیگه هیچوقت این باغ و نمیبینی.

ا رها کرده و چرخید. بلوط  با صدای قدم های بلوط نفس حبس شده در سینه اش ر 

مقابل آفتاب باال و پایین پرید: تولدت مبارک مامانی... تولدت مبارک! تولدت 

 مبارک!

نگاهش را از بلوط به روی آفتاب برگرداند. استرس به جانش افتاده بود و نمی  

 توانست درست فکر کند.  

، صدای  آفتاب خم شد. روی زانوانش نشست و آن ها را که در آغوش می کشید

 گریه اش بلند شد.  
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به تندی کنارش نشست: آفتاب پاشو بریم. همین االن... میریم. دیگه هم هیچ وقت  

 برنمی گردیم اینجا...! قول میدم دیگه هیچوقت گند نزنم. 

 آفتاب هق زد.  

 بلوط مقابل آفتاب خم شد: مامانی چرا گریه می کنی؟ 

د. بلوط را که در آغوش می  سر برداشت و به سختی میان هق هقش دست بلند کر

کشید، به سمتش برگشت و لب گزید. چشم هایش را محکم بهم فشرد و زمزمه  

 کرد: ممنونم.  

 نفس کشید. با همین کلمه نفس کشید. با همین کلمه نفس کشید و زنده ماند.  

 بلوط زمزمه کرد: مامانی...! 

دست جلو برد. اشک را که از صورت آفتاب پاک می کرد، خندید: دیوونه  

 ترسوندیم.  

 آفتاب بین اشک هایش خندید.  

دست بلوط را گرفت و از آغوش آفتاب که بیرون می کشید گفت: پاشو... می خوام  

 یه چیزی نشونت بدم. 

 بلوط جلوتر به سمت آالچیق دوید: مامانی اونقده خوشگله!

 وی بازویش گذاشت: نمی تونم وایسم.  آفتاب دست ر

کمی خود را به سمت آفتاب کشیده و دستش را دور بازویش حلقه کرد: اینطوری  

 بهتره. 

قدم برداشت و آفتاب را هم همراه خود کشاند. نگاه آفتاب به بادکنک هایی بود که  

 از درختان آویزان شده بودند.  
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بادکنکها گرفت: اینم خودت بردی اون باال  انگشت اشاره اش را به سمت یکی از 

 آویزون کردی؟ 

لبش را بین دندان هایش جا داد: داشتم جای اون پایینی آویزونش می کردم که  

 نخش در رفت و اون باال گره خورد. 

 آفتاب زیر خنده زد و بلوط از نرده روی پل به سمت استخر خم شد: وای گال رو! 

 چرا زرد؟    -

 کرد: چون آفتابیه دیگه. به صورت آفتاب نگاه

 آفتاب را به سمت آالچیق و کیک کشاند. 

 تو دیوونه ای می دونستی؟   -

برای روشن کردن شمع روی کیک که خم می شد گفت: می دونم. تو بارها بهم  

 گفتی. 

سر برداشت. آفتاب چشم بست و نفس عمیقی کشید. منتظر بود آفتاب شمع را  

لوط دست هایش را برای بهم کوبیدن باال نگه  فوت کند که آفتاب چشم باز کرد. ب

 داشته بود.  

 آفتاب خیلی ناگهانی پرسید: همیشه خانواده من می مونین نه؟ 

 با اطمینان جواب داد: همیشه!

آفتاب این بار چشم بست و شمع ها را فوت کرد. بلوط دست هایش را بهم کوبید.  

جک این تولد مورد  لبخندی روی لبهایش نشاند و به سمت بلوط برگشت: ورو

 تایید بود؟ 

 دست بلوط باال آمد: کارت عالی بود بابایی! باید بهت جایزه بدم.

 هر دو به خنده افتادند.  
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 بلوط به سمت آفتاب راه افتاد: من کیک میخوام. 

تن خسته اش را به روی صندلی که برای نشستن از داخل ساختمان آورده بود،  

یدار مانده بود تا بتواند برای امروز غذا درست  رها کرد. خسته بود. تمام شب را ب 

 کند.  

 آفتاب کیک را به سمت میز هل داد: همینطوری بخوریمش؟ 

 بلوط چنگالی برداشت: مثل بستنی؟ 

چنگالی به سمتش گرفته شد. آفتاب جمله ی بلوط را تایید کرد و بلوط چنگال را  

 هست.در کیک کوچک خورشیدی فرو برد و به دهان گذاشت: خوشمزه 

نگاهش را به سمت آفتاب برگرداند. آفتاب هم گوشه ی دیگر کیک را به دهان برد  

 و چشم بست. سرش را چرخانده و نگاهش کرد.  

 دست هایش را باالی سر برد: من این یکی رو نپختم. 

خنده هر دو به هوا رفت. نگاهشان کرد. خوشبختی همین بود. بودن کنار این دو  

با هیجان باال و پایین می پرید. میان آفتابی که می توانست  نفر... میان بلوطی که 

درد را در صورتش حس کند و لبخندی را که می زد. تمام روز لبخند زد. لبخندی  

که از روی صورتش محو نشده بود. شام شور و بی مزه اش را هر سه با  

خوشحالی خوردند. آفتاب از دست پختش تعریف کرد و بلوط تاکید کرد هرگز  

 ورمه سبزی نپزد.  ق

 از زور خستگی حس می کرد درد در استخوان هایش می پیچد.  

بی توجه به روزهایی که کم کم به سردی می رفت، لب استخر نشسته و پاهایش  

را آویزان کرد. نفس عمیقی کشید. با وجود درد توی تنش آرام بود. آسوده خاطر  

ش کشیده بود تا به این نقطه  بود. گویا تمام سی و اندی سال زندگی اش را به دو

 از رهایی برسد.  

 ممنون برای همه چیز.   -
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 به عقب برگشت. آفتاب پشت سرش ایستاده بود. پرسید: خوابید؟ 

آفتاب جلو آمده و کنارش لب استخر نشست. پاهایش را آویزان کرده و لبخند زد:  

 خوابید.  

 لبخندی به روی آفتاب زد.  

طرفش روی سنگ ها گذاشت و گفت: توی تولدام همیشه  آفتاب دست هایش را دو 

 من بودم و مامانم.

 سر چرخاند.  

رحمانی هیچوقت به خودش زحمت نمی داد پیداش بشه. براش چیزهای مهم تر    -

از تولد من بود. پول... باید پول روی پول می ذاشت و تولد من یه وقت تلف کردن  

 براش به حساب می اومد.  

و آفتاب ادامه داد: وقتی مامانم رفت منم تنها خانواده ام و از    چشم هایش را بست

 دست دادم.

 تو من و داری... بلوط و!   -

 حس می کنم خستگیم در رفته!    -

 خوشحالم.    -

 کمیل!!!   -

 نگاهش را برگرداند و منتظر به آفتاب چشم دوخت. 

 ممنون که دشمن من شدی.    -

 بدت میاد؟با شیطنت گفت: هنوزم از زعفران 

 خنده ی آفتاب بلند شد: هنوزم از زعفران بدم میاد.
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اخم شیرینی کرد: تو االن مدیرعامل یه شرکت بزرگ زعفرانی. یکی از بهترین  

 های ایران. 

 ولی هنوزم ازش بدم میاد.  -

 پسته رو ترجیح میدی؟  -

آفتاب دندان قروچه ای کرد: دیگه نه. من و یاد شکست بزرگی که خوردم می  

 دازه. ن

اولین باری که بهم گفتن مدیرعامل شرکت آفتاب یه زنه فکر می کردم با یه زن     -

 میانسال غرغرو طرفم که باید یه جوری خودم و تو دلش جا کنم اما بعدش! 

 یه دختر جوون بد اخالق جلوت ظاهر شد.  -

گوشه ی چشمش را مالید: می خوای بدونی اولین باری که تو دفتر رحمانی  

 در موردت چی فکر می کردم؟ دیدمت 

 آفتاب کنجکاوانه نگاهش کرد.

 فکر می کردم یکی از معشوقه هاشی.  -

 چی؟    -

نیشخندی زد: فکر می کردم تو هم یکی از اون زنایی هستی که با پلکیدن دور  

مردای پولدار به یه جایی رسیدن. اونقدر عصبانی بودم که می تونستم حسابی  

 ضوع. حالت و بگیرم بابت این مو

 عوضی...!   -

 نظر لطفته عزیزم...! تازه از این بدترشم هست.  -

آفتاب پشت چشمی نازک کرد: دیگه چی میتونه از این بدتر باشه که تو من و با  

 یکی از اون معشوقه ها یکی کردی. 
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 خیلی سریع گفت: فکر می کردم خواهرمی.

 این بار صدای آفتاب غیرقابل کنترل باال رفت: چی؟ 

فکر می کردم دختر بابامی... از یه معشوقه. یه زن دومی... هر چی... وگرنه    -

دلیلی نداشت جهانگیر اینقدر بهت عالقه نشون بده. به این فکر می کردم مادرت 

 عشق زندگیش بوده و برای همینم اینقدر دوست داشت. 

نپزشک  آفتاب خود را عقب کشید: تو مشکل روانی داری باید خودت و به یه روا 

 نشون بدی. 

خیلی ناگهانی دست روی دست آفتاب گذاشته و به سمت خودش کشیدش. لبهایش  

را که به سمت لبهایش می برد گفت: اگه امشب نتونم ببوسمت فکر می کنم به  

 جای یه روانپزشک به یه سکسلوژیست احتیاج پیدا کنم. 

د. دستش را به  قبل از اینکه آفتاب کالمی به زبان بیاورد، لبهایش را بوسه ز

سمت گردنش برد و نوازشش که می داد، سرش را بیشتر کج کرد تا کنترل  

 بیشتری روی حفظ تعادلشان داشته باشد.

 انگشتان آفتاب میان موهایش فرو رفت.  

از درد شیرینی که در سرش پیچید، سر عقب کشیده و زمزمه کرد: باید بهش  

 عادت کنی عزیزم. 

کشید و برای بوسیدنش جلو آمد: خوشم نمیاد دوست آفتاب بود که خود را باال 

 پسرام رابطه هام و کنترل کنن. 

خندید و خنده اش را آفتاب بین لبهایش کشید... بوسید و خندید و آفتاب بوسه زد  

 و خندید.

دستش را بند چانه ی آفتاب کرده و کمی عقب کشید: مگه چند تا دوست پسر  

 داری؟ 
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 خاست: نمی دونم شمارشش از دستم در رفته. آفتاب نیم خیز شد و از جا بر

به دنبال آفتاب، خود را از استخر بیرون کشیده و بازویش را گرفت. او را که یک  

قدمی جلوتر بود به سمت خود برگرداند. لبهایش را بوسید و گفت: بهتره فقط من  

 یکی باشم. دوست ندارم تو رو با کسی تقسیم کنم. 

 هش عادت میکنی. همونطوری که من عادت کردم.آفتاب بین بوسه اشان گفت: ب

چشم دوخت به سیاهی چشمان آفتاب. از کمترین فاصله ی ممکن. نگاه آفتاب تیز  

بود. مطمئنا آفتاب این کار را نمی کرد. اما اگر اینکار را می کرد... آن وقت. آن  

 وقت می توانست جان دهد.! آفتاب می توانست اینکار را انجام دهد. 

 تاب به سمت دکمه های پیراهنش رفت.  دست آف

 دست روی دستان آفتاب گذاشته و نالید: فقط با من باش. 

 تو فقط با منی؟   -

 بدون مکثی جواب داد: فقط با توام. 

 لبخند زد آفتاب. لبخندی شیرین. خم شد و این بار بدون حرف فقط بوسیدش!

پاهای آفتاب که به  دستش را به زیر تیشرت سفید آفتاب فرستاد و باال کشیدش. 

دور تنش پیچیده می شد، کنار گوشش زمزمه کرد: می دونی دیوونه ی اینم که  

 خودم و بسپارم به دستت؟

آفتاب موهای فر خورده اش را پشت گوش فرستاد و سری کج کرد. نگاهش از  

باال دوست داشتنی به نظر می رسید. پلک زد...! آفتاب در میان دخترانی که می  

یچ وجه زیبا نبود اما می توانست نفسش را در سینه حبس کند. آفتاب  شناخت به ه

 می توانست همینقدر میخکوبش کند.  

قدم در سالن گذاشت و بی صدا چرخید. در نیمه باز اتاق را هل داد و با حرکت پا  

 که چند باری مجبور به حرکتش کرد، باالخره در را بست.  
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د، دست آفتاب بند یقه اش شد و به سمت  تن آفتاب را که آرام روی تخت هل می دا

خود کشیدش. زانویش را روی تخت گذاشته و بازوی دیگرش را هم سوی دیگر 

 تکیه گاه کرد.

امشب باید بخاطر تمام پنج سالی که بخاطر تو نتونستم سراغ هیچ مردی برم     -

 جواب پس بدی. 

د: می تونی تا  گوشه ی لبش را باال کشید. لب هایش را به گونه ی آفتاب چسبان

 هر وقت که میخوای تنبیهم کنی. 

آفتاب به تندی غلتی زده و جایشان را عوض کرد. سرش را که روی تخت رها  

می کرد، چشم بست و خود را به حرکات آفتاب سپرد که مدیریتش در تخت حتی  

 از مدیریتش در دنیای واقعی هم بهتر بود.  

پیراهن را از تنش بیرون   دست آفتاب که روی شانه هایش سر می خورد تا 

 بکشد، روی گردنش متوقف شد: فردا کی میری؟ 

 چشم باز کرد: فردا صبح! 

 آفتاب لبخند زد. 

خود را باال کشید و دست دور گردن آفتاب انداخت و به سمت خود که می کشیدش  

 گفت: خیلی حرف میزنی. 

چشم گشود.  عقربه های ساعت به نه که نزدیک می شدند، بین خواب و بیداری 

دستش را به سمت گوشی تلفنش برده و با برداشتن گوشی چرخید. ساعت زیادی  

نبود که به خواب رفته بود. کالفه گوشی را باال آورده و صدایش را خفه کرد و  

غلتید. دست روی تخت چرخاند و با دیدن جای خالی روی تخت به سرعت چشم  

 گشود. آفتاب باز هم رهایش کرده بود؟!

و با عجله به راه افتاد. پا از اتاق بیرون که گذاشت آفتاب و بلوط را   برخاست

 پشت میز غذاخوری دید. نگاه آفتاب به سمتش کشیده شد و چشم هایش گرد.  
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 بلوط پشت به او داشت و نمی دیدش.  

 آفتاب چشم و ابرو آمد.  

 با آسودگی نگاهش کرد که بلوط پرسید: چی شده مامان؟

ط به طرفش بچرخد، آفتاب از جا پریده و صورتش را بین  قبل از آنکه سر بلو

 دستانش جا داده و بوسه زد: هیچی مامان یه دفعه دلم خواست ببوسمت.

سر خم کرد و با دیدن تن برهنه اش به تندی عقب گرد کرد و خود را در اتاق  

انداخت. چند ثانیه طول کشید تا آفتاب مقابلش ظاهر شد: دیوونه شدی این چه  

 ه میای جلوی بچه؟!وضعی

 نگاهش کرد: فکر کردم رفتی. 

آفتاب اخم کرد: کجا میخوام برم؟ تو این بر و بیابون. لباس بپوش داره دیرت  

 میشه. 

بدون آنکه منتظر پاسخش باشد تنهایش گذاشت. دوش گرفت. بی حوصله و  

  دلتنگ لباس پوشید و چمدانش را جمع کرد. از اتاق که پا بیرون گذاشت، بلوط در

 آغوشش پرید: بابایی زودی برگرد. 

 لبخند زد: زود زود برمی گردم.

 شاید من و مامانم تونستیم بیایم. آره مامان؟  -

 آفتاب گفت: شاید! 

 نفس عمیقی کشید. آفتاب به سمت در راه افتاد: داره دیر میشه نمیرسیم تهران! 

وط صندلی  از دستور آفتاب پیروی کرد. پشت فرمان نشست و آفتاب کنارش... بل

عقب را انتخاب کرد. نگاهش را تمام طول راه تا رسیدن به فرودگاه از آینه به  

بلوط دوخت و به آفتاب کنارش. می خواست تک تک لحظات را در ذهنش برای  
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روزهای نبودنش حفظ کند. میخواست این بودن را درک کند. در مقابل فرودگاه  

 مت آفتاب گرفت.  چمدانش را که زمین می گذاشت، سوئیچ را به س

 آفتاب لبخندی زد: باید مراقب خودت باشی.

نگاه آفتاب روی جعبه ی مربعی پنج در پنج ثابت ماند. دقایق به کندی می گذشت.  

 زمزمه کرد: می دونم خیلی اشتباه کردم اما دارم سعی میکنم اعتماد و بسازم. 

 از بین رفته. آفتاب سری به طرفین تکان داد: خیلی زوده برای ساختن اعتماد 

 چشم هایش را بست.  

 آفتاب کوتاه و محکم گفت: متاسفم. 

 چشم باز کرد. بلوط تماشایشان می کرد. 

دستش را با جعبه ی مخمل سرمه ای توی آن عقب کشید. جعبه را که به جیب  

 کتش هدایت می کرد، حس کرد وزنش سنگین تر از قبل شده است. 

 داره دیر میشه.  آفتاب اشاره ای به سمت در ورودی زد:

 دستش را به سمت بلوط دراز کرد.  

بلوط جلو دویده و دستش را گرفت. دست دیگرش را هم بند دست مادرش کرده و 

جلوتر راه افتاد. سرش را برگرداند و به آفتاب خیره شد. آفتاب اما نگاهش نمی  

و  کرد. چمدانش را تحویل داده و برگشت...! آفتاب کمی از بلوط فاصله گرفته 

 مشغول صحبت با تلفن بود.  

 کنار بلوط نشست.  

 می خواستی با مامانم عروسی کنی؟   -

 سری به عالمت مثبت تکان داد.

 مامانم قبول نکرد.   -
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 می دونم.   -

 االن دیگه نمی تونیم با هم زندگی کنیم؟    -

شانه هایش را باال انداخت: اینطوری دوست نداری زندگی میکنیم؟! اون موقع هم  

 مثل االن میشه. 

 دوست دارم اما اون موقع بیشترتر دوست داشتم.  -

 نگاهش را به دست های کوچک بلوط دوخت که به دور هم پیچیده بودند.  

 بلوط سر برداشت: بیام بغلت؟

دست بلند کرد و بلوط را در آغوش کشیده و روی پاهایش نشاند. بلوط آهسته  

 ی؟گفت: دیگه نمی تونی با مامانم عروسی کن 

 دست روی حلقه ی سنگین توی جیبش گذاشت: شاید یه روز بشه.

 اگه نشه؟    -

سرش را جلو برد. صورت بلوط را بین دست هایش گرفت: من بازم هم تو هم  

 مامانت و خیلی دوست دارم. 

 بابایی!  -

 چشم های دخترک پر از اشک شد.  

اهش قدم می زد،  سر بلوط را به سینه اش چسباند و خیره به آفتابی که مقابل نگ

گفت: من اشتباه کردم بابایی تو گذشته. بعضی وقتا درست کردن بعضی اشتباها  

امکان نداره. بعضی وقتا هم میشه خیلی سخت درستشون کرد. من عروسیم با  

 مامانت و قبال خراب کردم. االن باید خیلی تالش کنم تا بتونم درستش کنم. 

 بابایی؟ بلوط سر عقب کشید: تالش می کنی 
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چشم از آفتاب گرفت: تالش می کنم... می خوام مثل تو محکم باشم. می خوام مثل  

 بلوطم محکم وایسم جلوی تموم دنیا و با مامانت عروسی کنم. 

 بلوط خندید.  

سرش را جلو برد و پیشانی به پیشانی بلوط چسباند. نگاهش را به آفتاب  

این بار فرار نمی کرد. این بار   دوخت...! شاید روزی... شاید هرگز! اما مطمئنا

 می جنگید تا آفتاب را بدست بیاورد.  

   1398شهریور 

 بامداد 5:52
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