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 سوم شخص

 

در ساعت شش عصر جمعه بیست و سوم آذرماه سالن اصلی مجتمع       

توان گفت سقفش حدود ده که نه ابتدایش پیدا بود و نه انتهایش و می خریدی

اتاق از سقف آویزان بودند، هایی به عظمت یک نیممتر بود و هر سی متر لوستر

 آهنگ الیتی از صدای ویولن

 ترین حالت خود ادامه داشت. بود و زندگی در اعیانسیک فظا را پرکردهکال 
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شدند و های سالن کشیده میفرشهای مارک بر روی سنگکفش     

شدند؛ درست مثل جیب صاحبان های خرید هر لحظه پر تر میبسته

موزیکی که در فضا  آرامی  های مختلف به ها! جماعتی انبوه در مسیرفروشگاه

کردند که در یک لحظه صدای ها حرکت میشد، به سمت فروشگاهشنیده می

 رامش را ربود:ای آناگهانی

 همه مدت، بعد االن یادشون اومده؟...خدا لعنت کنه. این -

هایی رسمی و نیم ها به سمت صدا برگشت که به خانمی با لباستمام نگاه   

شد که با یک دست گوشی خود و با دست دیگر با پاکت بوت آلدو ختم می

 ود. ببرقی ایستادهبنفش رنگ خرید، میان جمعیت، درست کنار پله

و پای  های عجیب جمعیت شد، ناگهان دستدختر جوان که متوجه نگاه    

ای خودش را جمع کرد و همان طور که صدای خود را گم کرد ولی در ثانیه

کرد گوشی خود را از کنار گوشش پایین آورد و با وقار تمام خود را صاف می

 عذرخواهی کرد و به سمت درهای خروجی حرکت کرد.
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 حرس

حتی یادم نمیاد آخرین بار کی رفته بودم خرید؛ معموال کاتالوگ برندها رو      

سپردم بره چیزایی که انتخاب کردم رو برام بخره. کردم و به کسی مینگاه می

برا یه انسان موفق، وقت طالست ولی ایندفعه رو به خاطر نامزدیم استثناء قائل 

که اینم اینشکلی از آب دراومد. شدم و خودم شخصا برا خرید لباس رفتم 

خدایی شانس ما رو باش! اینهمه مدت این زمین سند نداشت بعد اد باید قبل 

 های اون منطقه رو صادر کنند؟! نامزدی من یادشون میومد سند زمین
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ماشینم رو پایین شرکت پارک کردم. شرکت یک برج ده طبقه بود که تماما     

اختم و از در پشتی وارد شدم؛ همونجور که از های مشکی بود. کلید اندشیشه

روز جمعه انتظار میره، شرکت کامال خالی بود و صدای پاهام میپیچید. سوار 

آسانسور شدم و به طبقه آخر رفتم که فقط دو در بزرگ سلطنتی داشت، 

 یکیش بایگانی و اونیکی هم دفترم بود.

فردا مدارک قولنامه زمین به سمت بایگانی رفتم تا از توی گاوصندوق برای    

رو بردارم. هنوز کارت شناساییم رو روی در نذاشته بودم که حس کردم از 

های وسط سالن رفتم که از اونجا به وضوح پایین صدا میاد. به سمت نرده

 شد البی طبقه اول رو دید.می

 کسی اونجاست؟ -

ش. یه جوری به خاطر ترس این جمله رو گفتم که خودم هم نشنیدم     

خودم رو خم کردم که ببینم کسی اونجاست یا نه که یهو از توی آسانسور 

 «طبقه دهم » گفت: پشت سرم صدایی اومد که می
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در آسانسور باز شد و من با چشمای ریز شده و یه حالت گارد گرفته بهش نگاه 

 کردم که یهو نازنین من رو دید جاخورد.می

 کنی؟کار میخانم رستمی نه یعنی سحر! تو اینجا چی -

پور حسابدار شرکت و از یک جایی به بعد دیگه دوستم محسوب نازنین سهراب

 شد.می

زمینی که برای پروژه جهان مال خریده بودیم از شانس من اد همین  -

گذارها خبر رو شنیدن سال سندش صادر شده، سرمایه 7شنبه قبل، بعد 

ژه شون نسبت به پروگذاری سند رو بیاریم تا اعتمادو گفتن برای سرمایه

کامل شه. اومدم مدارک قولنامه رو بردارم فردا اول وقتی ببرم شرکت 

 عمران. میشه بپرسم اونوقت تو چرا اینجایی؟! 

 نازنین یه ذره من من کرد و باالخره گفت:

 خواستم مدارک رو بردارم.خب منم دیگه همین رو شنیدم که اومدم. می -

های اند نه تو قفسهتو گاوصندوقآها ولی الکی اومدی اسناد شخصی  -

 زدی.بایگانی. به هر حال باید به خودم زنگ می
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رو  تونست درشدر اتاق بایگانی رو با کارتم باز کردم کال فقط سه کارت می    

باز کنه، کارت من، نازنین چون حسابدار اصلی بود و سومی هم مدیر بایگانی 

 شرکت. 

های مدارک به سمت گاو صندوق بزرگ همینجور که داشتیم از بین قفسه   

 رفتیم، نازنین گفت:برنجی رنگ آخر سالن می

 یادت نره مالک اول زمین رو هم برای فردا خبر کـ... -

 همینو کم داشتم فقط! -

 یه جوری با داد این رو گفتم که نازنین یه لحظه جا خورد.

 چه خبرته؟ ترسوندیم! -

 مگه یادت نیست من این زمین رو از سهیل خریدم.  -

کردند ما دو تا نیمه گمشده همیم ولی سهیل همسر قبلیم بود که همه فکر می

خب میشه گفت اون دو سالی که با هم زندگی کردیم تفاوت خونمون با 

 گذاری نشده بود.میدون جنگ فقط این بود که مین
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نامزدیت کم داشتیم! اصال  یا خدا! همین رو فقط یه هفته مونده به -

 ایرانه؟

پناه رمز رو گرفته بودم تا نازنین نبینه، کال به این اعتقاد داشتم که هر مدیر 

موفقی باید مکان خصوصی خودشو داشته باشه، امنیت اطالعاتی دوست و غیر 

 شناسه، که یهو این حرف نازنین رو شنیدم و متوقف شدم.دوست نمی

 همه چی باید همین االن رو سرم بریزه.  وای خدا! فکر نکنم. چرا -

 با ناله اینو گفتم.

 رفتی خونه یک زنگ رسمی بهش بزن. -

رفتم و همزمان در گاوصندوق رو باز کردم. مدارک داشتم با افکارم کلنجار می  

 رو پیدا کردم و دادمش نازنین تا بتونم دوباره در بزرگ برنجی رو ببندم.

 اسم اصلی سهیل پیمانه؟ -

 یمان پسر عموشه.نه! پ -

 اینجا نوشته پیمان افخمی نه سهیل افخمی. -



 

10 
 

غیرممکنه من زمین رو قبل از ازدواج از سهیل خریدم. میدونی که به  -

واسطه پدر پیمان که دوست صمیمی بابام بود خونواده افخمی رو 

 شناختیم.می

ببین سحر درسته که تو زمین رو از سهیل خریدی و توی قولنامه این رو  -

ولی برای واگذاری سند باید خریدار اول باشه که اون رو مستقیم نوشته 

 از شرکت عمران خریده و ظاهرا خریدار اول پیمان افخمیه.

 ببینم؟ -

خم شدم و وکالت نامه سند رو از روی قولنامه برداشتم. از رو آسودگی آهی 

 بیرون دادم و یه لبخند زدم.

مراسم نامزدیم سهیل رو  خواستم یه هفته مونده بهخداروشکر واقعا نمی -

 ببینم.

با نازنین از شرکت خارج شدیم. ساعت حدودا نه شب بود. نازنین با ماشین   

 خودش رفت و منم به سمت خونه حرکت کردم.
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به خونه اصلیم نرفتم و به جاش به آپارتمانی رفتم که به خاطر نزدیکی به      

خواستم به شرکت شرکت خریده بودم و وقتایی که سرم شلوغ بود و می

 کردم.نزدیک باشم، ازش استفاده می

خونه سالن بزرگی داشت بعالوه دو تا اتاق خواب مستر روم و یک اتاق       

کردم. عمده بزرگ با میزی در وسط که به عنوان دفتر کارم ازش استفاده می

 ها به رنگ خاکستری بود.خونه به جز یکی از اتاق خواب

شد و من با سر خیس تازه از حمام زده شب داشت میساعت نزدیک به یا    

زدم و برای دراومده و یک ربدوشامبر بلند خاکستری رنگ توی خونه قدم می

 کردم که شماره پیمان رو بگیرم.بار صدم تالش می

پدر و مادر پیمان آقای افخمی و خانم بیات دوستای صمیمی و شرکای    

تجاری پدر مادرم بودن و پیمان همبازی بچگیم بود ولی االن نزدیک به سیزده 

ساله که من ندیدمش، فقط برا عروسیم دعوتش کردیم که اونم نیومد بعد 

 تونم االن فقط برای کار بهش زنگ بزنم؟چطور می
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قرار نبوده که حاال چون همبازیم بوده تقی به توقی بخوره اصال به درک!  -

ازش خبر بگیرم. بعدش هم من برای عروسیم دعوتش کردم، شعور 

نداشت یه سر حداقل بزنه؟ من به درک! حرمت پسرعموت نگه 

 داشتی حداقل.می

با عصبانیت اینو گفتم و سریع روی اسمش زدم و گوشی رو روی گوشم    

کردم برنداره یا شمارشو واگذار کرده باشه ی ته دلم آرزو میگذاشتم. یه جورای

احمق تویی که کارت گیره، بعد ناز هم » که بعدش ضمیر ناخودآگاهم گفت: 

 «کنی؟!می

 الو! پروانه؟ -

ای بود که به نظر میومد تازه از خواب صدای بم شوکه شده و همزمان گرفته   

ازم هایی بود ولی باشو شنیدم، تفاوتباری که صدبیدار شده. با اینکه از آخرین

شد فهمید خودشه، از پروانه گفتنش به یقین رسیدم که خودشه. هیچوقت می

نفهمیدم چرا اینجوری صدام میزنه ولی خب پیمان پادشاه کارای غیرمعمول 

کرد؛ پس من بود، به خاطر همین خیلی کسی به خاطر کاراش ازش سوال نمی
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م میگه پروانه. البته با توجه به سطح کنجکاویم هم هیچوقت نپرسیدم چرا به

 باید پرسیده باشم ولی به هر حال یادم نمیاد.

 الو! پروانه خودتی؟ -

اکشنی نشون بدم ولی به جاش دو ساعته دارم وای! اصال یادم نبود باید یه ری

 کنم.به قدیم فکر می

 آ... آها... چیزه... آره خودمم... چیزه... آها... سالم...  -

میری سحر که رادین بچه سه ساله داداشت اگه االن گوشی دستش بود از تو ن

 داد.بهتر جواب می

 به به خانم سحر رستمی! مگه کارت گیر کنه زنگ بزنی. -

خب خداروشکر راجب زمینای مجتمع جهان مال شنیده بود، پس الزم نبود دو 

 ساعت براش توضیح بدم.

سرعموش نیومده چون جسارتا اونکه عروسی همبازی بچگیش با پ -

خواسته بره کویرگردی، جنابعالی هستین نه من، جناب آقای پیمان می
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افخمی! ظاهرا از کاری هم که باهاتون داشتم کامال خبر دارین، پس 

گیرم فردا اول وقت، راس ساعت  هشت شب توی شرکت وقتتون رو نمی

 بینمتون. عمران می

گفتی پروانه، رو هم به زور میجناب آقای پیمان افخمی؟ یه زمانی اسمم  -

گفتی )پی( بعد االن شدم جناب آقای پیمان افخمی؟ نمیدونم بهم می

 پیشرفت محسوب میشه برام یا پسرفت؟!

گفت! اولین بار که شروع کردم یادگیری زبان خیلی بچه بودم و راست می    

عجب  انگلیسی. وا خدا  pگفتم پی مثل حرف جوگیر شده بودم و به پیمان می

دورانی بود! من، پیمان و جوگیری، سه ظلع مثلثی بودیم که هیچوقت از هم 

 شدند.جدا نمی

پیمان ساعت یازده شبه و من هم تا دلت بخواد کار دارم. تو هم که  -

کردی بخوابی؛ پس بیخیال صدات یه جوریه که انگار داشتی تالش می

 آسمون ریسمون بافتن شو و یک کالم بگو میای یا نه؟

 ه!ن -



 

15 
 

 مگه دست خودته مردکه؟!  -

 شده و با عصبانیت این رو گفتم و بعدش با همون لحن ادامه دادم:شوک

حاال من پرسشی ازت درخواست کردم خواستم احترامت رو بزارم، پر رو  -

 نشو دیگه.

 اش از پشت تلفن اومد.صدای خنده

منش و بدون طاقت رد دستوراتش. باش فردا همون پروانه قدیمی، رییس -

 میام حوصله دادگاهی شدن ندارم. ساعت هشت اونجام.

های دوران وقتی دیدم همه چیز طبق رواله آروم شدم و از حالت همبازی

 بچگی به حالت بیزینس وومنیم برگشتم و با آرامش و به حالت رسمی گفتم:

از همکاریتون خوشحالم آقای افخمی. فردا ساعت هشت صبح  -

 منتظرتونم. فعال.

 ستمی.فعال خانم ر -
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دونم چطور ولی انقدر به خاطر راه رفتن در گوشی رو قطع کردم و اونشب نمی

 های خرید خسته بودم که مثل یه بچه تو آغوش مادر خوابم برد.مجتمع

                                   ********** 

توی البی شرکت عمران، روی یک صندلی نشسته بودم و خیره به در ورودی   

 بودم تا پیمان برای گرفتن سند برسه. 

کردم که بعد سیزده سال پیمان باید چه همزمان داشتم به این فکر می      

ای رو از در ورودی داشته باشم. شکلی شده باشه و باید انتظار ورود چه چهره

یدمش توی نوزده سالگیمون، قبل از رفتن از ایران بود. قشنگ آخرین بار که د

بیات با هم کنار  -یادمه که روز تولدم بود و خونواده ما و خونواده افخمی

رفتیم، داخل باغ گالبی مادر پیمان مونده بودیم و ای که همیشه میرودخونه

، نبودم چون پیمان سه ماه از من کوچیکتر بود و من برای تولدش دیگه ایران

براش یه هدیه خریده بودم که قبل از رفتن بهش بدم. یادمه که سری کامل 

پور رو براش خریده بودم. پیمان از شعر خوشش میومد های قیصر امینکتاب

درست مثل من. اون هم برای تولدم یک دیوان سهراب سپهری بهم داد که 
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ک پروانه جلدش رو خودش با یک ورقه چوب درخت تراشیده بود و عکس ی

 روش حکاکی شده بود. 

بیات خوابیده بودند، من -نصفه شب وقتی همه توی ویالی خانواده افخمی     

های تولد نوزده سالگیم که عصر بهم داده بودند، کنار رودخونه رفتم و با هدیه

نشستم تک تکش رو باز کردم. یادم میاد وقتی کادوی پیمان رو باز کردم، با 

اتش گرفتم و سعی کردم که کتاب رو باز کنم و یکی از چراغ قوه روی صفح

شعرها رو در حالیکه صدای آب کنارم شنیده میشد و موسیقی متن زیبایی رو 

 یها یک ورقهایجاد کرده بود، بخونم که متوجه شدم ال به الی یکی از صفحه

ای رنگ وجود داره که دورش با فندک سوخته شده بود و یه حالت قهوه

ساخت. چراغ قوه ها زیاد میهش داده بود، پیمان معموال از این برگهکالسیک ب

 ای از شعر سهراب سپهری روش نوشته شده:رو روی برگه گرفتم و دیدم تکه

ترسم می قرن سیمانی سطح از من  

است جرثقیل چراگاه سیاشان خاک که شهرهایی از من نترسم تا بیا    

  گالبی هبوط روی به در یک مثل کن باز مرا
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 …پوالد معراج عصر این در

 ای گذاشته شده بود که این شعر رو داشت. و دقیقا کاغذ بین اون صفحه

هیچوقت اون تفریح رو یادم نمیره، اولین بار بود که خونوادمون باالخره   

ترین انسان کردم که خوشبختهمگی دور هم جمع شده بودیم، حس می

مان نیست، ظاهرا شب بهش زنگ زده جهانم که صبح بیدار شدم و دیدم ما

بودند و گفته بودند باید تا ظهر خودش رو برای کاری برسونه چین. و طولی 

نکشید که بابام هم کت شلوار مشکیش رو پوشید و برای کارای اداری گمرک 

 کاال رفت کیش و دوباره زندگیم به حالت قبل برگشت.

ای دیدم توی حیاط شرکت هتوی افکار خودم غرق بودم که از درهای شیش    

گرده. از موهای مشکی پرکالغیش حدس یه آقای جوونی داره دنبال کسی می

زدم ممکنه پیمان باشه. بلند شدم که برم بیرون تا ببینم خودشه یا نه که 

دیدم اونم نگاهش به من خورد و یک لحظه جا خورد برای یک ثانیه سر تا پامو 

 ای گذشت و به سمتم اومد.و از در شیشه گذرا نگاه کرد و بعدش مکثی کرد
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کال خونواده قد بلندی بودند دقیقا مثل خونواده خودمون ولی پیمان به      

ه شد گفت ککرد از باقی خونوادشون قدبلندتر بود و میخاطر ورزشایی که می

کرد کرد رو اثبات میو ورزشایی که می داره، هیکلش اونهمه کوهنوردی 091

تر بود. موهاش رفت از نوزده سالگیش خیلی متفاوتکه انتظار میو همونجور 

مشکی پرکالغی بود وسطش بلندتر بود و یک دسته فر توی پیشونیش افتاده 

بود و ریش و سبیلش رو کامال زده بود. یک بوت مردونه مشکی با شلوار جین 

 آبی و کت جین آبی پوشیده بود. 

 کردم.وقتی رسید بهم بلند شدم و سالم     

 باید منتظر بمونیم؛ هنوز مسئولش نیومده. -

اومد تا کنارم بشینه روی صندلی بقل دستم خم شد ولی یک نگاه به من    

 کرد و روی صندلی کناریش با یک صندلی فاصله کنارم نشست.

 چه خبرا؟ -

 بدون نگاه کردن به من و با لحن کامال جدی این رو پرسید.  
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 گذره.هیچی. می -

 کنی.م داری نامزد میاز بابا شنید -

 کنیم. آره همین شب یلدا. برای عقد دعوتتون می -

 چجور پسریه؟ کجا با هم آشنا شدید. -

حوصلگی و لحن جدی سوال همچنان به جلو خیره شده بود و با بی  

 پرسید.می

خورن. توی یک قرارداد کاری برای هامون به هم خیلی میخونواده -

 واردات ماشین دیدمش. 

پوشه و مثل بعد سهیل اولین فردی که کت شلوار مشکی میآها! پس  -

کنی. زنه رو پیدا کردی و باهاش داری نامزد میگوینده خبر حرف می

چرا انقدر این داستان برام آشناست. وایسا ببینم کیا بودند که دقیقا 

 همین شکلی بودند؟ آها یادم اومد تو و سهیل!

یه پوزخند هم رو لبش بود. با عصبانیت هنوز نگاهش به جلو بود ولی ایندفعه   

 لبم رو گاز گرفتم و سرم رو چرخوندم و مستقیم بهش نگاه کردم.
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 دقیقا مشکلت چیه؟ اینکه من و پسر عموت از هم طالق گرفتیم؟ -

 باالخره سرش رو چرخوند و بهم نگاه کرد.   

تو کی دیدی که رابطه من و سهیل با هم خوب باشه که حاال بخوام  -

دایه عزیزتر از مادر هم بشم که برام طالقش مهم باشه یا نباشه؟ براش 

 کنی مشکلم اینه خانم رستمی؟واقعا فکر می

 از بینیش نفسی بیرون داد و ادامه داد.

مشکلم تویی. چه بالیی سرت اومده پروانه؟ یه روزی از آجر و فوالد  -

جاده و فراری بودی. تمام آرزوت این بود که باقی زندگیت رو بزنی به 

هامون طبیعت کل جهان رو ببینی، همیشه از سبک زندگی خونواده

متنفر بودی بعد یهو خبرش میاد که تو استکهلم مدیریت خوندی و 

دقیقا شکل مامان باباهامون شدی و طبیعت جهان که هیچ حتی پارک 

سر کوچتون هم تا حاال ندید و بعد میری با اولین نچسب جهان که 

کشه سه سال کنی و وقتی کارتون به جدایی میج میسهیل باشه، ازدوا

 بعد میری سراغ دومین نچسب جهان. 
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نچسب؟ به چه جراتی اینجوری حرف میزنی؟ متوجهی که ما دیگه نوزده  -

سالمون نیست که نه؟ اینجا دنیای واقعیه نه کتاب آنشرلی در اونلی. حاال 

 هایی.ها و افخمیای و مایه شرمساری بیاتفهمم که چرا میگن بازندهمی

خواستم بگم. واقعا از حرفاش کفری بودم ولی با این حال جمله آخر رو نمی   

خودم هم برای یک لحظه از حرفم جا خوردم. نگاه کردم ببینم پیمان چه 

العملی نشون میده و دیدم فقط ساکت بهم خیره شده و با شوک دهنش عکس

و بگه ولی هیچی نگفت و بلند باز و بسته میشه و داره سعی میکنه چیزی ر

 شد.

 من تو حیاطم مسئول که اومد بهم تک بزن میام تو. -

 بدون نگاه کردن این رو گفت و از ساختمون رفت بیرون.   

چند ثانیه شوکه شده همونجوری موندم و بعد آهی کشیدم و خم شدم و   

پیشونیم رو به دستام تکیه دادم. این چه حرفی بود که زدم؟ دوتامون 

 روی کردیم ولی چیزی که من گفتم خیلی بدتر بود.زیاده
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حدود ساعت نه مسئول کارهای ثبت اومد. خواستم به پیمان زنگ بزنم که     

حس کردم اگر برم دنبالش بهتره. وارد فضای سبز شرکت شدم ولی پیمان رو 

 ندیدم.

 دنبال منی؟ -

وی جیب پشت سرم نگاه کردم و پیمان رو دیدم که هر دو دستشو ت   

 کنه.شلوارش کرده و به من نگاه می

 مسئول ثبت اومده. -

خواستم عذرخواهی کنم ولی ناخودآگاه فقط همین رو گفتم و با فاصله می   

 ای بعد رفتن اون، پشت سرش به سمت داخل حرکت کردم.چند ثانیه

    

ساعت ده، بعد از اتمام کارها، دم در شرکت ایستاده بودیم و هیچکس هیچ    

 گفت.چیزی نمی

 ماشین داری؟ -
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 خداروشکر باالخره یک کلمه حرف زد.  

آره. ترسیدم اینجا جای پارک نداشته باشه واسه همین توی پارکینگ  -

 خیابون کناری پارک کردم.

 رسونمت.هوا سرده. سوار شو تا اونجا می -

خواست بعد اون حرفا حتی شده چند دقیقه باهاش توی واقعا دلم نمی   

ماشین باشم ولی با اینکه نزدیک ظهر بود، هوا واقعا سرد بود. پشت سرش 

 حرکت کردم بعد یک پنجاه متری به ماشینش رسیدیم. جلوی یک پاترول

شده هاش به رنگ زرد رنگایستادیم که کامال تمام قسمت 0111مدل سال 

گردی تعویض شده بود و پشتش آرم نشنال و تایراش متناسب با جنگلبود 

 جئوگرافیک بود.

 وای خدا! انگار از وسط تخیالتم بیرون اووردنش. -

با ذوق این رو گفتم و اصال برام مهم نبود که صاحبش کنارم ایستاده. قشنگ   

یادمه که کل نوجوونیم آرزو داشتم یک همچین چیزی بخرم و پشتش رو با 

 ر چیزی که تو سفر الزمه پر کنم و باهاش برم جهان رو بگردم.ه
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کنه؛ از صبح، یهو به خودم اومدم و دیدم که پیمان داره با لبخند نگاهم می   

این تازه اولین باری بود که لبخند روی لب هر دومون بود. تا متوجه شد که 

رد و متوجه نگاهش شدم، خودش رو جمع کرد و صدایی از ته گلوش صاف ک

 به سمت در راننده رفت.

داخل ماشین دوباره سکوت برقرار شد. من جوری که پیمان نفهمه داشتم    

ای روشن بود که با ها از چرم قهوهکردم. تمام صندلیداخل ماشین رو نگاه می

جلو ماشین ست شده بود. دم و دستگاه جلوی ماشین، همونطور که انتظار 

نسخه مدرنشون نبودند و همه با  0111کدوم مطعلق به پاترول رفت، هیچمی

تعویض شده بودند؛ حدس زدم که احتماال با موتور ماشین هم همین کار رو 

 کرده.

بعد چند دقیقه به در پارکینگ رسیدیم و من یادم اومد که هنوز به خاطر     

حرفم عذرخواهی نکردم، ولی تا خواستم چیزی بگم، یاد حرفای پیمان افتادم 

 و از عذرخواهی کردن، پشیمون شدم.

 منون که امروز اومدی. م -
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 به سردی این رو گفتم.

 کنم.خواهش می -

 و اون هم به سردی جواب داد.   

گذاشتم و در رو باز کرده بودم و یک پام رو به سمت پایین داشتم می     

 خواستم پیاده شم که برای عذرخواهی چیزی به ذهنم رسید. 

و داخل یک سعید و خونوادش اومدند ایران. فردا قراره همدیگه ر -

 شند تو هم بیای.رستوران ببینیم، خوشحال می

باور کن الزم نیست تالش کنی دیدارت رو با خونواده داداشت بعد  -

 اینهمه مدت به خاطر عذاب وجدان حرفی که بهم زدی، خراب کنی.

 در رو بستم و دوباره نشستم داخل ماشین.  

ه د و حرفم رو براستش رو بگو! چقدر منتظر بودی که فرصتش پیش بیا -

 رخم بکشی. من که عذرخواهی کردم.

 های مغزم مطمئنم که عذرخواهی نکردی.با تمام سلول -
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آها که اینطور! بله حرف من اشتباه بود ولی کی بود که بحث رو شروع  -

کرد؟! ما آدمای متفاوتی با روشای متفاوتی برای زندگی هستیم پس باید 

 کردی.و شروع میدونستی که نباید چنین بحثی رمی

نه ما آدمای متفاوتی نیستیم بلکه از یک جایی به بعد انتخابامون متفاوت  -

دونی. من شد. ما از درون خیلی شبیه به هم بودیم، مطمئنم اینو خوب می

کنه ای هستم که داره توی جسم پیمان افخمی زندگی میپروانه رستمی

 دونم کی هستی.ولی تو، واقعا دیگه نمی

یچ حرفی برای گفتن نداشتم یا حداقل حوصله گفتنش رو نداشتم پس ه    

 فقط در ماشین رو باز کردم تا پیاده شم. 

 میام. -

 صدای بم پیمان بود که از پشت سرم اومد.

فردا میام. نریم رستوران بلکه بریم باغ گالبی مامانم، کنار رودخونه.  -

 میدونی کجا رو میگم.
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که خونوادم حتی شده برای چند ساعت، کنار  مگه میشه ندونم آخرین باری   

 هم بودند، کجا بوده؟

 دونم.آره می -

 زنم برای حرکت.خوبه! فردا میبینمت. صبح زود بهت زنگ می -

 میبینمت. -

رفتم شرکت و به خاطر عقب افتادنم به خاطر کارهای صبح و همچنین    

موندم. شب جبران فردا که نیستم، تا بعد از رفتن بقیه هم توی شرکت 

دوباره به آپارتمان نزدیک شرکت برگشتم و داخل دفتر آپارتمانم، دوباره 

 مشغول یه سری حساب کتابای کاری شدم.

 ساعت از یازده شب گذشته بود که رفتم توی رخت خواب.   

صبح با صدای زنگ گوشی از خواب پریدم. با صدای خسته گوشی رو    

 روی گوشم گذاشتم.

 پنج صبحه پیمان.الو! االن ساعت  -

 زنم.کردم زود پامیشی. گفتم که زود زنگ میفکر می -
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 ای وای االن یادم اومد که یادم رفته به سعید برای تفریح امروز زنگ بزنم.  

 کنیم؟ولی نه پنج صبح. حاال کی حرکت می -

 ساعت شش با هم حرکت کنیم. -

 نه هفت. یادم رفته به محمد و سعید و زنش خبر بدم. -

 محمد؟ -

 نامزدم. -

 کردم هنوز نامزد نکردید و خیلی با هم آشنا نشدید.آها! فکر می -

 با یک حالت عجیبی این حرفا رو زد.  

 آره دیگه. دارم میارمش تا با سعید و خونوادش آشنا شه. -

 آها. -

 تر گفت.و اینیکی رو از قبلی هم عجیب
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 پیمان

به خاطر کلید باغ زودتر از بقیه رسیدم و بعد از من پروانه و سعید هم    

پرسی کردیم. دو تا بچه یازده و سه رسیدند. با سعید و خانمش سالم، احوال

 ساله داشتن که ظاهرا اسمشون رادمهر و رادین بود. 

به محض دیدن رادین حس کردم که بچگی پروانه جلوم ایستاده، با اینکه     

وای  »افتا اصال شبیه هم نبودند ولی به محض اینکه پیاده شد با ذوق گفت: قی

هر ولی رادم«. انگار باغتون از وسط نقاشیا در اومده ! زرد زرد مثل پاییز نقاشیا.
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دقیقا چیزی بود که هفت نسل این خونواده، همه همون بودن؛ به محض 

 «باغتون چند متره؟ » رسیدن گفت : 

پروانه از سعید اینا زودتر رسیده بود ولی هنوز بیرون نیومده  با اینکه ماشین  

بود، انگار درگیر چیزی بود. که یهو در ماشین باز شد و پشت تلفن با کسی 

 عصبانی خداحافظی کرد و اومد بیرون.

 چی شد؟ -

 سعید از پروانه پرسید و هممون با کنجکاوی منتظر جوابش بودیم.

 تونه بیاد.برای محمد کاری پیش اومده، نمی -

یه لبخند ناخوداگاه رو لبم اومد ولی سریع جمعش کردم. این لحظه خوشایند   

 رو قطعا باید در تاریخ ثبت کرد.

یک نگاه به پروانه کردم که به جای اون لباس رسمی دیروز که واضح بود    

های زمستونی کوهستانی با کاله پوشیده بود و داره داخلش اذیت میشه، لباس
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کنم، درست کمی ک لحظه حس کردم دارم به پروانه نوزده ساله نگاه میبرای ی

 قبل از اینکه همه چیز انقدر عجیب بشه.

متوجه نگاه عجیب رادین به چشمام شدم که مسیر نگاهم رو گرفت و به    

 وجبیپروانه رسید. خواست دهنشو باز کنه یه چیزی بگه که سریع تا نیم

 م:رسوام نکرده قبل از اون گفت

 داخل، میز صبحونه چیدم.  -

و سریع دست رادین رو گرفتم و بردم داخل. تو کل مسیر یه لبخند    

گیرم این مثل ای رو لبش بود و بهم خیره شده بود. حرفمو پس میشرورانه

پروانه نیست بلکه روح قدیم پروانه تسخیرش کرده، پناه بر خدا خود پروانست؛ 

 لش هم سخته.همون اندازه که دوسش داری، تحم

همه رفتیم داخل، یک طرف باغ که رودخونه بود، حصار نداشت، دقیقا   

همونجا میز بزرگ چوبی رو گذاشته بودم. رادین غذاشو برداشت و رفت کنار 

 آب ولی رادمهر پشت میز نشست، بقیمون هم همونجا، پشت میز نشستیم.

 ها رو از کجا خریدی؟این کروسان -
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 پر بود این رو گفت. سعید درحالیکه دهنش   

 نخریدم. درست کردم. -

 خدای؟! طعم بهشت میده پسر. -

 ها هم عالین.پنکیک -

آیدا، همسر سعید این رو گفت و ظرفشو دوباره کامال از پنکیک پر کرد.    

 لبخند زدم و به خوردنم ادامه دادم.

متوجه شدم که از اول صبحانه پروانه یک کلمه هم حرف نزده؛ نگاهی بهش    

لرزه؛ دقت که کردم دیدم داره میخنده. یه دم، دیدم سرش پایینه و داره میکر

لحظه زیرچشمی من رو نگاه کرد و خندش بیشتر شد ولی با سرفه مخفیش 

 کردم که سعید دوباره گفت:کرد. داشتم با تعجب نگاهش می

 اند.ها واقعا خوشمزهاین کروسان -

شد تازه فهمیدم داره به چی  وقتی دیدم با این جمله سعید، خندش بیشتر  

خنده و من هم خندم گرفت و دقیقا مثل خودش برا مخفی کردنش افتادم می

 رو سرفه.
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 شما دو تا چتونه؟ -

 سعید این رو گفت و همه با تعجب خیره شده بودند بهمون.   

 گرد گالبی رفته تو حلقمون. -

پروانه این رو گفت و من خندم بیشتر شد درنتیجه بیشتر سرفه کردم. یک    

لحظه حس کردم برگشتیم به اون دورانی که هر وقت رفتار عجیبی جلوی 

خونواده رسمیمون نشون میدادیم، اولین چیزی که به ذهنمون میومد به 

بگه  تگفتیم و اصال مهم نبود چقد بیخود باشه. آخه یکی نیسعنوان دلیل می

دختر وسط پاییزه، کل درختا لخته؛ گالبیش کجا بوده، اصال گیرم گالبی هم 

 باشه، دِ آخه گرد گالبی دیگه چیه؟

 سحر، یه گالبی به من نشون بده. -

 آیدا خانم با خنده این رو گفت.  

 جسارتا گردش هم نشون بده. -

 رادمهر هم با شیطنت اینطور ادامه داد.
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شست و یک حالت رسمی به خودش گرفت؛ اونجا پروانه صاف روی صندلی ن   

بود که شستم خبردار شد قراره یک حقیقت علمی زیر سوال بره. همیشه 

خوند، واسه کرد. اون دختر باهوشی بود و کتاب زیاد میهمین کار رو می

همین همه حرفاشو قبول داشتند و اینگونه شد که هر وقت دلیل چرتی 

برد و همه هم قبول علمی رو زیر سوال می پروند، خیلی رسمی یک حقیقتمی

کردم. کردند. االن هم ژست این کارش رو گرفته بود؛ شاید من اشتباه میمی

 شاید هنوز هم پروانه سابقه.

 در فصل پاییز درختای گالبی... -

اوه نمایش شروع شد، برو که رفتیم. االنه که کل ماهیت درختای گالبی زیر    

افشانی درختای گالبی ، یه مشت خزئبل راجب گردهسوال بره و همین هم شد

 تحویل داد.

بعد از چند دقیقه توضیح وقتی که از چهره بقیه متوجه شد، چرندیاتش    

قابل قبول بوده، لبخندی از سر رضایت زد و نگاهی به من کرد و مطمئن بود 



 

36 
 

دونم قضیه چیه، پس مقابل پوزخندم، چشمکی درست مثل قدیما که من می

 کردیم زد و به خوردن ادامه داد.کارامون رو ماست مالی میکه 

 چه جالب! وقتی برگشتم مدرسه اینو به عنوان تحقیق به معلمم میگم. -

رادمهر این رو گفت و لقمه همزمان تو گلوی هم من و هم پروانه پرید.     

 سرفه کردم و با عجله گفتم:

ر سفرای زیادم تر هم به خاطرادمهر جان! عمو، من موضوعات جالب -

 میشناسم. یادم بیار اونا رو بهت بگم.

 با خنده به پروانه نگاه کردم و چشمکی زدم و به خوردن ادامه دادیم.    

دوباره یاد قضیه کروسان افتادم و لبخندی زدم. یادم میاد حدودا شونزده     

سالمون بود که آشپز خونمون، برای صبحونه فردای مامان  بابام که 

ستن برای امضا قراردادی به برلین برن، کروسان درست کرده بود و خوامی

 خواستن صبح زود حرکت کنند، از ترس بیدار نشدن، شب همه اینچون می

کارها رو انجام داده بود. من و پروانه هم طبق معمول گشنه روزگار، رفتیم توی 

م پایین و ها پرت شده بودآشپزخونه و همش رو خوردیم. قشنگ یادمه از پله
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خورد، یکی هم توی دهن من دو تا دستم تو گچ بود و پروانه یکی خودش می

ذاشت تا اینکه به خودمون اومدیم دیدیم همش رو خوردیم. در نتیجه به می

های شریفی باشیم و خودمون کروسان بپزیم تیم انسانایده پروانه تصمیم گرف

 جاش بزاریم.

 دستور پختشو بلدی؟  -

ها های که توی سبد مجللیکه متفکرانه داشت بین کتابای آشپزیپروانه درحا  

 بود میگشت، این رو گفت.

 آره. -

 اهلل وکیلی؟! -

 یک دقیقه دست نگه داشت و با ذوق بهم نگاه کرد و دوباره ادامه داد:   

 ایول! خب درست کن! -

 دستامو گرفتم باال که یعنی با این دستا چطور درست کنم.  

 کنم.درست می اوه! خب تو بگو من -
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ای نداشتم و پدر مادرم همیشه مشغول بودند و من چندان تفریح خانوادگی   

دونستم خانواده چیه، پروانه هم همینجور بود. پس وقت میشد گفت به زور می

تنهایی زیاد داشتیم و هرکدوممون یک جوری پرش کرده بودیم. یکی از 

ور پخت رو به پروانه گفتم و کارایی که من یاد گرفتم همین آشپزی بود. دست

تک تک انجام داد. و از نتیجه کار همین رو بگم که به خاطر بستری شدن 

مامان بابام تو بیمارستان، قرارداد به مشکل برخورد و چند صد میلیون ضرر 

 کردند.

دوباره با یادآوریش لبخندی زدم. یادش بخیر اون روز پرستو ماجرا رو فهمید   

ل داشت دعواش کنند و همچنین برای اینکه آشپز رو و چون کمتر احتما

ها تالش اون برا آشپزی بوده و خودش ترتیب اخراج نکنند، گفت کروسان

 دوباره قرارداد رو میده.

با یادآوری پرستو، لبخندم محو شد، دور دهنم رو پاک کردم و عذرخواهی    

کردم و از سر میز بلند شدم. پروانه با تعجب به من نگاهی کرد و حس کردم 

 متوجه ناراحتیم شد.
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سرم رو با بیرون اووردن هیزم از انباری و بردنش به سمت اجاق باربیکیو،    

 .گرم کردم تا اون خاطره یادم بره

 تونست داشته باشه، نه فقطاون بهترین خواهر بزرگی بود که یک نفر می -

 طور بود . برای تو بلکه برای من هم همین

صدای پروانه رو دم در کلبه شنیدم و به پشتم نگاه کردم. با تعجب از   

خوردکردن هیزم ها دست کشیدم و تبر از دستم آویز موند و به پروانه نگاه 

 کردم.

زد، همیشه اینجوری برق از چشمات از پرستو حرف می هروقت کسی -

ها که افتادی، یاد کشیدی. یاد اون روز و کروسانناپدید میشد و آه می

 پرستو افتادی نه؟

مونم که رسم مثل یک کتاب باز میهنوز هم که هنوزه وقتی به پروانه می    

فهمیدم. و میتونه بخونتش. درست همونجوری که من قبال اون ربه راحتی می

همیشه انگار دو تا مسافر همشهری بودیم که توی یک کشور غریب زبون 

 زبون.فهمیدیم تا اینکه همدیگه رو پیدا کردیم، یک همهیچکس رو نمی
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 آره! هنوزم نبودنش سخته پروانه. -

 باور کن برای من هم سخته. اون مثل خواهرم بود. میفهممت. -

هم بغض کرده بودم، پس یه تنه  حس کردم با بغض این رو گفت. من   

درخت وسط انباری گذاشتم و بهش ضربه زدم تا موقع حرف زدن، پروانه 

 متوجه بغض صدام نشه و گفتم:

 همیشه آرزوی یک خونواده رو داشت.  -

 از لوالی در کمی جلوتر اومد و من ادامه دادم:  

 همه ما آرزوی یک خونواده رو داشتیم. -

  ----------- 

بود و همه به جز سحر دور آتیش جمع شده بودیم. آیدا و سعید نزدیک ظهر 

 زدند که پریدم وسط حرفشون:داشتند راجب سهام یک شرکت حرف می

 داره کم کم ظهر میشه، بهتره بریم برای ناهار ماهی بگیریم. -

 ماهی بگیریم؟ شوخی قشنگی بود. -
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 سعید این رو گفت و آیدا هم باهاش خندید.   

 وقت اومدیم اینجا، ماهی خوردیم. جدی گفتم. ما هر -

 خوای پاشی بری ماهی بگیری.خدایی جدی هستی؟ نگو که می -

انتظار بیشتر از این رو از آقای اتوکشیده ندارم، همینم که پاشده اومده    

 طبیعت از سرمون زیاده.

 آره جدیم. اگه نمیای خودم برم. -

 چیزا بلد نیستیم. خودت برو.ما که این -

رفتم داخل کلبه کنار ویالی چوبی و تور و چکمه ماهیگیری رو برداشتم و به   

سمت رودخونه، اون قسمتیش که از میز دور بود، رفتم.حوصله نداشتم نزدیک 

به رودخونه که رسیدم یک لحظه جاخوردم، پروانه کنار    سعید و زنش باشم.

گوشش رو  هاش سرش رو خم کرده بود ورودخونه بود و درست مثل بچگی

داد و همزمان با باالی آب و نزدیکش قرار داده بود و به صدای آب گوش می

 کرد. چشماش مسیر امواج رو دنبال می
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دونست دیگه کی ها ایستادم. خدا میدر سکوت تمام پشت یکی از درخت    

دونست کی دوباره سحر، پروانه ای رو ببینم، خدا میممکن بود چنین صحنه

 شد.می

آروم یک پامو عقب گذاشتم که پام روی یک برگ پاییزی رفت و پروانه    

 متوجه صدا شد و از جاش پرید و با من چشم تو چشم شد.

 از کی اینجایی؟  -

با مِن من این رو پرسید. جلوتر رفتم و کنار رودخونه ایستادم و شروع کردم   

 های ماهیگیری.به پوشیدن چکمه

ترسی؟ چرا از اینکه بشناسنت نقدر میچرا از اینکه خودت باشی ا -

 ترسی؟می

 دست از کار کشیدم و به چشماش خیره شدم و این رو پرسیدم.  
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منظورت چیه؟ چرا باید بترسم از اینکه خودم باشم.؟ یادت نرفته که من  -

کی هستم و چند برج و مجتمع توی ایران و خارج از ایران به ناممه. چرا 

 رو بشناسه؟باید بترسم کسی سحر رستمی 

ای کردم و بهش نزدیک شدم و جلوش زانو با شنیدن حرفاش خنده عصبی   

 تر کردمزدم و دستم رو روی زانوی ایستادم گذاشتم. سرم رو به سرش نزدیک

 و گفتم:

ای که اسمشو مامانش تایین کرده و فامیلش منظورم اون سحر رستمی -

ای که توش بزرگ رو باباش و شکلش رو دی ان آ و شغلش رو خونواده

ایه که درونته، اونی که خودت شده، نیست. منظورم اون سحر رستمی

 ترسی کسی بشناستش.انتخابش کردی. چرا انقدر می

چی میگی برای خودت؟ این چیزی که هستم هم خودم انتخاب کردم.  -

 اگه خودم انتخاب نکردم پس کی انتخاب کرده؟

 بالفاصله و با صدای بلند ادامه دادم:
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ترسی ولی هر چی که هست دونم از چی میسات. ترسات پروانه. نمیتر -

ترین چیزی که داشتی رو به خاطرش فروختی، اونقدر زیاده که با ارزش

خود واقعیت رو. سحر واقعی با یک برگ پاییزی که داره به زمین 

هایی که توی یک شینه، ذوق مرگ میشه. سحر واقعی تعداد ستارهمی

ونشون پیداست براش از تعداد سیلندرهای ماشینی شب صاف از حیاط خ

خواد از گمرک وارد کنه مهم تره، اون به آدمایی که برج دارند که می

 خانمان. گفت بیولی تا حاال توی کلبه وسط جنگل نخوابیدند می

خم شدم و سرم رو دقیقا مثل چند لحظه پیش سحر روی آب گرفتم و 

 به آرومی گفتم:

دارش که چند های داداش سرمایهب براش از تحلیلسحر واقعی صدای آ -

تره. سحر زنه، مهممتر اونورتر داره با زنش راجب بازار سهام حرف می

دار که از بچگی جز اعداد و واقعی بلده چطور به پسر یک خونواده سرمایه

ه کردن یاد بدارقام هیچی دیگه تو گوشش نخوندند، معنای واقعی زندگی
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ین این همه آهن و بتنی که ساختمون شدند، افتادن و بهش بفهمونه ب

 گالبی ارزشش چقدر بیشتره.

شد این چند دقیقه همونجور موندم و به امواج خیره شدم. باورم نمی    

حرفا رو زدم. انگار اختیار دهنم دست خودم نبود. انگار وسط زنگ انشا 

به چشمای افسار پاره کرده بودم. همونجور خم شده سرم رو چرخوندم و 

شد گفت همه حسی داخلش دونم چطور بگم ولی میسحر نگاه کردم، نمی

بود، غم، شادی، تعجب. بلند شدم و دوباره رو زانو نشستم و خنده کوتاهی 

 کردم و گفتم:

و همچنین سحر واقعی میتونه کاری باهات بکنه که حرفایی بزنی که هر  -

 کی بشنوه فکر کنه روانی شدی.

 ده. خداروشکر باالخره خندید.یهو زد زیر خن  

اولین بار که قرار بود بیایم باغ گالبی، خیلی بچه بودم و با مامان و بابام و      

پرستو برای دیدنش اومدیم. ظاهرا صاحب باغ یکی از آشناهای مامان پروانه 
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بوده و اون قرار بوده موقع دیدن باغ خودش رو برسونه و از قضا پروانه رو هم 

 میاره.

هیچوقت یادم نمیره، بچه که بودم همیشه مثل یک دیپلمات تنم کت و    

کردند و از همون بچگی رسمی بودن رو یادم دادند ولی هیچوقت فکر شلوار می

 .کنههاشون رو پنبه میبینم که تمام رشتهکردند یک روز کسی رو مینمی

عد از ما رسید. وقتی وارد باغ شدیم، خانم دهقان، مامان پروانه، هم کمی ب    

درحالیکه داشت میومد سمتمون یهو از پشت سرش یک سایه آبی رنگ سریع 

جیغ مانندی که از روی ذوق بود توی فضا پیچید. « وایی»رد شد و یه صدای 

یهو خانم دهقان با عصبانیت پلک سنگینی زد و بدون برگشتن و حتی نگاه 

 لحن رسمی بهش گفت:کردن به مرد پشت سرش که ظاهرا رانندشون بود، با 

 برو دنبالش. -

 ای کرد و با مادرم دست داد.و عذرخواهی   

وقتی همه سرگرم حرف شدند. تنهایی حرکت کردم و باغ رو گشتم. زیر     

 ها، یهو یک گالبی پرت شد پایین  و دقیقا جلوی پام ایستاد.یکی از درخت
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بچه همسن و سال با ترس باالی سرم رو نگاه کردم و دیدم که یک دختر     

 خودم باالی درخت گالبیه.

 باورت میشه این درختا همشون گالبی میدن. -

 ای این رو گفت.دختربچه، با ذوق و بدون هیچ مقدمه    

 شاید برای اینه که درخت گالبین. -

به صحنه باالی سرم خیره شده بودم  و  به طعنه، اینجوری جوابش دادم.    

ی رو شنیده باشه، یهو پاهاش رو روی شاخه انگار که نه انگار که حرف من

روش گذاشت و سرش رو به سمت باال برد و سائدش رو روی پیشونیش بهرو

ای شروع کرد شعر گذاشت و یه ژشت کامال تئاتری گرفت و بدون هیچ مقدمه

 خوندن:

  گالبی هبوط روی به در یک مثل کن باز مرا-

  …پوالد معراج عصر این در
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گند، خیلی کم بود، پس برای اینکه بفهمم این ابیات چی میاونموقع سنم 

هیچی از حرفاش نفهمیدم. دوباره مثل قبل نشست و پاهاش رو از شاخه 

 آویزون کرد و با ذوق تمام ازم پرسید:

اینجا تو باغتون شباش ستاره هم داره؟ من، الهه درخت گالبی، دلم  -

 های این باغ رو بشمارم.خواد تک تک ستارهمی

روم، روی زمین نشسته بهاز افکارم بیرون اومدم و به سحر بزرگسالی که رو   

 بود، نگاه کردم.

 خندیدم و با خنده گفتم:

 سحر واقعی الهه درخت گالبیه. -

هاش تنگ شده بود و همونجور با اون هم زد زیر خنده، چقدر دلم برای خنده  

 خنده گفت:

کردم که به این فکر می بودم داشتمراستش وقتی باالی درخت رفته -

دیدم. برو کاش من گالبی بودم و هر روز از این زاویه، باغ رو می
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خداروشکر کن حداقل یه ذره رودرواسی رو به خاطر بار اول دیدنمون 

 داشتم و نگفتم من گالبیم، به جاش گفتم الهه گالبیم.

 نگاهش بهبا هم زدیم زیر خنده. به توری که دستم بود نگاه کرد و بعدش     

 چکمم افتاد:

 ها بازم داری؟از این چکمه -

خواست باهام ماهیگیری کنه. یه لبخند ناشی از ذوقی رو شد میباورم نمی  

 لبم اومد ولی سریع خودمو جمع کردم.

 نه. -

 چکمه رو دراووردم و دادم بهش.  

 بیا تو بپوشش. من به سردی آب اینجا داخل پاییز عادت دارم. -

 وع کرد به پوشیدن چکمه. ممنونی گفت و شر

 زیاد اینجا میای؟  -

 همونجور که مشغول پوشیدن بود، این رو پرسید.  
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 آره. یه جورایی قلمرومه. -

 ابرویی باال انداخت و با لبخند نگام کرد و به طعنه گفت: 

 قلمرو؟ نکشیمون سلطان. -

 خنده کوتاهی کردم و ازش پرسیدم:

گفتی قلمرو. یه اتاق بزرگ یادم میاد قبلنا تو هم به انباری خونتون می -

 بود که پر گل خشک شده کرده بودیش. هنوز هم هست؟ 

 لبخندش محو شد. 

 آخرین بار قبل از رفتنم به استکهلم، رفتم داخلش.  -

آهان تلخی گفتم و دوتامون رفتیم داخل رودخونه و تور رو باز کردیم تا ماهی 

  بگیریم.

 چرا از اول بهم گفتی پروانه؟ -

انگار که این سوال خیلی وقته پشت زبونش مونده بوده و منتظر یک    

 موقعیت بوده تا بیانش کنه، خیلی ناگهانی این رو پرسید.
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 خودت ازم خواستی اینجوری صدات کنم. -

 دست از کار کشید و با تعجب نگاهم کرد.   

 خودم؟  -

 ای اینو بهم گفتی.گالبی آرههمون روزی که توهم زده بودی -

خندیم که چشمم به چهره متعجب و منتظر جوابش افتاد، پس داشتم می   

 ادامه دادم:

ظاهرا انقدر مشغول باال رفتن از درخت گالبی بودی که بقیه جاهای باغ،  -

از جمله رودخونه رو ندیده بودی. وقتی از درخت اومدی پایین، با هم 

که یهو چشمت به رودخونه افتاد و  گشتیمداشتیم دور باغ رو می

ه انگیزخیلی غم» زده شدی و دویدی سمتش و با ناراحتی گفتی: هیجان

جایی رو میبینم، ممکنه آخرین بارم باشه، که اولین باری که همچین

خانواده من همیشه سرشون گرم کارشونه و هیچوقت توی طبیعت 

 پور رو خوندی :امینای این شعر قیصر و یهو بدون هیچ مقدمه« نمیان.

 هاشد اگر مثل پروانهچه می» 
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 کمی دست و پای دلت باز بود

 زدیبه هرجا دلت خواست سر می

 «از این شهر امکان پرواز بود

و بعدش انگار که یک فکر عالی به سرت زده باشه رو به من کردی،           

پروانه! صدام بزن » برق عظیمی توی چشمات پدیدار شد و با ذوق گفتی: 

 «ها آزادانه از اینور به اونور رفتم. شاید یه روزی مثل پروانه

حرفم تموم شد و پروانه با برقی توی چشماش، همونجور که تور توی      

دستش بود، لبخند تلخی زد و هیچی نگفت و به ماهیگیریش ادامه داد و من 

میاد  خود توی خاطره اونروز غرق شدم. یادمهم چیزی نگفتم و خودبه

داری که هیچوقت کسی جز مادر پدرش یههمونجور که از بچه خونواده سرما

رفت که بهش  دستور نداده بود و همه کاراش بر اساس منطق بود، انتظار می

نه! چرا باید اینجوری صدات بزنم؟ مگه » وقتی این درخواست رو ازم کرد بگم:

ای که ده عجیب خلقهولی اونقدر تحت تاثیر این پدی« خودت اسم نداری؟ 

خود همه چیز منطقی به نظر میومد. روبه روم بود، قرار گرفته بودم، که خودبه
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وقتی سرم رو به نشونه تایید تکون دادم، لبخندی زد و به سمت رودخونه رفت 

و سرش رو خم کرد و گوشش رو روی آب گرفت و با چشمش اواج رو دنبال 

 کرد.

 کنی؟دقیقا داری چیکار می -

 ا تعجب بهش خیره شدم و ازش اینو پرسیدم.ب   

 کنم.بیا تو هم اینکار رو کن تا بفهمی دارم چیکار می -

به سمتش رفتم و کنار رودخونه زانو زدم و دقیقا مثل اون روی آب خم شدم.   

ها بود؛ اونجا بود که هام هم روی موجشنیدم و چشمهمزمان صدای آب رو می

از صد میلیون پول، دویست میلیون پول نیست، برای اولین بار فهمیدم بهتر 

بلکه همین لحظه هست و بهتر از اون هم این معجزه لباس آبی دوپاییه که 

کنارم نشسته. همه چیز از اونجا شروع شد، از اون لحظه به بعد من دیگه فقط 

 فرزند اتوکشیده خانم بیات و آقای افخمی نبودم بلکه فقط خودم بودم.

 ماهی اومده توی تور. بسه! زیادی دیگه -
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با صدای پروانه از فکر بیرون اومدم و تور رو دیدم که پر از ماهی شده بود.  

ای که جلوم بود خندم گرفت یه چکمه نگاهی به پروانه کردم و از منظره

ها، پوشیده بود تا خیس نشه ولی ظاهرا چون پاییز بود، به خاطر آب شدن برف

عمق آب باال اومده بود و تا نزدیک کمرش از کوه آب جریان گرفته بود و 

 رسید، خودمم خیلی خیس شده بودم. می

به اندازه تعدادمون بزار ماهی توی تور بمونه و بقیشون رو بریز بیرون تا  -

 برن.

من اونور تور رو هم از پروانه گرفتم تا دستش آزاد شهو اون شروع کرد به    

یم و رفتیم سر باربیکیو و همه روی ها. از آب بیرون رفتبیرون انداختن ماهی

 ی درخت دورش نشستیم تا من ماهی رو کباب کنم. تنه

گوشی پروانه زنگ خورد و کمی ازمون دور شد تا جواب تلفن رو بده. وقتی    

و گفت که موقعیت راختیار شنیدم که به فرد پشت خط گشت، بیداشت برمی

داداشش روی تنه درخت زن فرسته و خداحافظی کرد و اومد کناربراش می

 نشست. 
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شلوارش کامال خیس بود درست مثل من. خواستم منقل رو به سعید و     

زنش بسپارم که بتونم چند دقیقه بلند بشم که یادم اومد از این دو نفر بخاری 

شه، پس دادمش به خود پروانه و از سر جام بلند شدم و به سمت بلند نمی

کشو دو تا شلوار بیرون اووردم یکیش رو خودم کلبه چوبی رفتم و از توی 

 پوشیدم و اومدم بیرون و اونیکی رو جلوی پروانه گرفتم.

برو داخل کلبه این رو بپوش. باالش به جای کش، بند داره، محکم  -

 ببندیش از پات نمیوفته.  

خواست بگه نه که به شلوارش نگاه کرد و دید حرفم به نظر اومد می    

تم رو پس نزد و گوشیش رو از کنارش برداشت و رفت پشت منطقیه. پس دس

 درختا، سمت کلبه ولی خیلی گذشت و اثری ازش نشد. 

ها رو باد میزدم، دیدم که پروانه از طرف دیگه باغ همونجور که داشتم ماهی   

شلوار مشکی و کراوات با یک مرد جوون اتوکشیده که پیرهن سفید با کت

یک ساعت ... گرون قیمت به دست داشت و  خاکستری تنش بود، اومد.

زد و موهای مشکی داشت. به محض کفشای مشکیش بدجوری برق می
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دیدنش ازش بدم اومد، از نوع راه رفتن رسمیش اون هم توی باغ میشد فهمید 

داشت جوری به زمین پر از برگ نگاه که آدم نچسبیه، هر قدمی که برمی

ه دونی راه که انگار داره توی زبالهترسید که کفشش کثیف شکرد و میمی

ره و یهو وقتی به این فکر افتادم که احتماال فردیه که قراره با پروانه نامزد می

 کنه، بیشتر ازش بدم اومد.

 ایشون محمد عزیزی هستند. -

پروانه خیلی رسمی این رو گفت و هممون بلند شدیم و بعدش شروع کرد به    

دونه بهش سالم کردیم. وقتی پروانه من رو تک ما و دونه کردن تکمعرفی

 بهش معرفی کرد، ابرویی باال انداخت و خیلی خشک دست داد و سالم کرد.

 از دیدنتون خوشبختم. -

که  کردماین رو بهش گفتم ولی در حقیقت توی ذهنم داشتم به این فکر می  

 بینم.چه گناهی کردم که این عصا قورت داده رو دارم می

 نید.بفرمایید بشی -
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ی حرفم گفتم و به کنده درخت اشاره کردم. محمد به کنده این رو در ادامه   

نگاهی کرد و بعد شروع کرد به نگاه کردن به اطراف جوریکه مشخص بود داره 

گرده. وقتی چشمش به میز و صندلی چوبی افتاد به سمتش دنبال چیزی می

گفت و صندلی رو با  ای« با اجازه»ها رو برداشت و رفت و یکی از صندلی

ها گذاشت. روی صندلی دستی کشید و بعد خودش اوورد و کنار یکی از کنده

ای سفیدی از جیبیش بیرون اوورد و روی اون نشست و دستمال پارچه

 دستاش رو باهاش تمیز کرد. 

وقتی مراسم برتخت نشینی واالحضرت، قبله دو عالم! به اتمام رسید بقیه    

ش گرفتند و سر جاشون نشستند. پروانه هم برای اینکه هم نگاهشون رو از

 ای اوورد و کنارش نشست.کنار محمد باشه، رفت صندلی

ها شدم. وقتی به خاطر من هم نشستم و دوباره مشغول باد زدن ماهی     

ای کردند و صندلیشون ها، دود آتیش بلند شد، واالحضرت! سرفهبادزدن زغال

 های مارکشون نخوره!ل، خدایی نکرده دود به لباسرو عقب بردند تا زبونم ال

 فامیلتون برام آشناست. فکر کنم یک نفر دیگه با فامیلی افخمی بشناسم. -
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با شنیدن حرف محمد جا خوردم و شستم خبر دار شد که داره از عمد این    

کنه و زنه و پروانه رو هم دیدم که داره با عصبانیت بهش نگاه میحرف رو می

 چایی که به دست داشت رو کنار گذاشت. فنجان

 ام.افخمی پسرعموی سهیل -

دوباره به کارم مشغول شدم و با جدیت تمام این رو گفتم. پروانه از روی   

 عصبانیت پلک سنگینی زد و سرش رو به سمت من برگردوند.

 آها! که این طور. -

جو  برای چند لحظه سکوت برقرار شد. سعید و آیدا که متوجه سنگینی  

 زدند.بودند، هیچ حرفی نمیشده

 مادر چه کسی هستند؟ -

 خانم مریم بیات.  -

تونم بپرسم زمینه بیزینسی دار قدری هستند. میمیشناسمشون؛ سرمایه -

 شما چیه؟
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ای به محمد رفت و سعی کرد غرهبا شنیدن این حرف پروانه سریع چشم  

 ساکتش کنه.

 آژانس مسافرتی دارم. -

 که اینطور. -

از لبخند مرموزانش موقع گفتن این حرف، فهمیدم که کامال من رو میشناسه   

کردم این جونور اصال ها رو میزنه. کامال اشتباه میو از عمد داره این حرف

شبیه سهیل نیست، بلکه از اون بدتره. سهیل مثل ویروسی میمونه که محمد 

 کنترل کنم. ورژن تقویت شدشه. پلک سنگینی زدم و سعی کردم خودم رو

ای که راه انداخته محمد که باالخره به نتیجه دلخواهش از این نمایش عمدی  

هاش بود. پروانه ای روی لببود، رسیده بود، تا چند دقیقه لبخند پیروزمندانه

عصبی بود و دوباره فنجون چایش رو برداشت ولی ازش نخورد و فقط به حالت 

 زد. عصبی انگشتاش روی فنجون می

دوباره به باد زدن مشغول شدم و تو ذهنم به خودم به خاطر اینکه امروز    

 باهاشون اومدم، فحش دادم.
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سربر راجب مارکتیگ راه انداخته محمد و سعید و آیدا یک بحث حوصله    

ها رو برداشتم و به سمت میز چوبی شدند، سیخها که آماده بودند. ماهی

 ناهارخوری رفتم.
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 سحر

 

 

بازی محمد، پیمان تا همین االن ساکت موند. اگر به حرمت بعد از اون بچه   

تازه از راه رسیدن سعید و خونوادش و نامزدی آخر هفتمون نبود، قطعا دعوای 

 بدی با محمد راه مینداختم. 

لت داشتن داخل تبسر میز ناهار هم پیمان ساکت بود، رادین و رادمهر   

کردند و محمد سعی کرد خودش رو به سعید و آیدا رادمهر چیزی نگاه می
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نه کنزدیک کنه، البته فقط از لحاظ اقتصادی، چون متوجه شدم داره تالش می

داخل یک پروژه با آیدا و سعید خودش رو شریک کنه؛ من توی حرفاشون 

ا فامیل، حماقته. خوب که هر حال معتقدم که شراکت بدخالت نکردم چون به 

به حرفاشون دقت کردم فهمیدم مکانی که برای پروژه انتخاب کردند، بدترین 

تونستم در مقابل همچین اشتباهی ساکت باشم تا خواستم گزینست، دیگه نمی

 چیزی بگم صدایی بلند شد:

 خوره.قطعا شکست می -

لندکردن صدای پیمان بود که باالخره سکوت رو شکست و بدون حتی ب   

 سرش این رو گفت. محمد که متوجه شد با اونهاست با تعجب گفت:

 ببخشید؟ -

 خوره.دارم میگم پروژتون قطعا شکست می -

ا هاینبار با تحکم بیشتری حرفش رو زد و سرش رو هم باال اوورد و تمام توجه

به جز رادمهر و رادین که تو حال و هوای خودشون بودند، به سمت پیمان 
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ای های زد و با لحنی که نشونهای زد و پلک طوالنیلبخند عصبیرفت. محمد 

 حرص داخلش بود، رو به پیمان گفت:

 کنی؟تونم بپرسم چرا این فکر رو میمی -

سازید که کسب ای برج تجاری میچراش واضحه. شما دارید توی منطقه -

و کارهای محلی افراد  بومی اون منطقه برای گردشگرا اهمیت زیادی 

براشون مثل جاذبه گردشگری میمونه و اینطور میشه که  داره و

های مجتمع شما اهمیت تجاریشون رو از نظر گردشگرا از دست مغازه

 ها افت شدیدی پیدا میکنه و پروژه شکست میخوره.میدند و قیمت مغازه

پیمان همیشه توی مسائل اقتصادی مثل خودم بود هوشش خوب کار      

تر بود ی که تو ذهنم بود رو پیمان گفت. از روز، روشنهایکرد. دقیقا حرفمی

دونم چرا پیمان هیچوقت راه پدر مادرش رو که این پروژه قمار محضه. نمی

 ادامه نداد، البته فکر کنم با تک تک سلوالی وجودم بدونم چرا.

ای بهتره متخصصش نظر بده. شب فکر کنم راجب چنین چیز تخصصی -

 زنم.به کارشناس پروژه زنگ می
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خواست بهش یه جورایی حرف پیمان رو قبول کرد ولی به نظرم همزمان می   

بفهمونه که اون که تو این کارا نیست بهتره راجب چنین چیزایی نظر نده. 

پیمان هم دیگه پس ماجرا رو نگرفت و ساکت موند البته بیشتر بهش میومد 

 حوصله بحث نداره.

 هش با ذوق بهش گفتم:بعد ناهار رو به محمد کردم و ب    

 باهام بیا بریم یه چیزی رو بهت نشون بدم. -

 بلند شد و با دستمالش دور دهنش رو تمیز کرد و پشت سرم اومد.  

 وقتی به رودخونه رسیدم به سمتش برگشتم و گفتم:   

ایه که من داشتم؛ قبلش حتی پارک سر گردیاینجا اولین طبیعت -

 کوچمون هم نرفته بودم.

 کرد.ی به رودخونه هم نگاه نکرد و فقط به پاهام داشت نگاه میمحمد حت  

دقیقا از کی داری با یه شلوار خاکستری دو خط که به طرز عجیبی برات  -

 گردی؟گشاده، اینور و اونور می
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شه رودخونه به این بزرگی رو ول کرده، گیر داده به خطای شلوار باورم نمی

 من. 

ه نبودیم که بخواد شلوار من مهم بیخیال! حاال توی مراسم رسمی ک -

 باشه. به خاطر ماهیگیری شلوارم خیس شد، این رو پوشیدم. 

 نگفتم شلوار پیمانه.     

 وایسا ببینم. ماهیگیری؟ خودتون ماهی گرفتین؟ اونم از اینجا؟ -

 و بعد به رودخونه اشاره کرد.  

 مگه این خراب شده خدمتکار نداره؟  -

 ای رو انقدر بزرگ کنه. ین مساله پیش پا افتادهشد چنکفری شدم. باورم نمی

خودم خواستم ماهی بگیرم. خیر سرم اومدم باغی که باهاش خاطره  -

 دارم. مشکلت چیه؟

 تر شد و به آرومی گفت:محمد بهم نزدیک    



 

66 
 

سحر رستمی  بِیب. من که مشکلی ندارم. فقط در شان فردی به عظمت -

ای انجام بده. ببخشید اگه نیست که چنین کارهای پیش پا افتاده

 ناراحتت کردم.

وقتی این رو گفت آروم شدم و سری به نشونه قبول کردن عذرخواهیش،        

تکون دادم. خواستم به کارمون که دیدن رودخونه بود ادامه بدم که یک لحظه 

 د.برام با این شرایط، مسخره به نظر اوم

 ها.بریم پیش بچه -

 ها بردم و این رو گفتم.دستمو به سمت درخت

 آره بهتره کم کم خداحافظی کنیم. -

 یک لحظه جا خوردم.

 خداحافظی؟ -

تر پزیرایی کنیم. آره. شاید بهتر باشه از برادرت توی یک جای مجلل -

 باشم. ی بهتری از اولین دیدارم با سعید داشتهدوست داشتم خاطره
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یه جور میگه انگار غذای ظهر رو ما دادیم، دو تا ماهی بوده که مال رودخونه    

 بوده، پختش هم که با پیمان بوده.

 کنیم. باشه. همین کارو می -

این رو گفتم و به سمت درختا رفتیم. به هرحال که موندن اینجا دیگه چیز    

 جالبی برای من نداشت.

به و شلوارم رو که خشک شده بود، از بقیه جدا شدم و رفتم داخل کل   

ها پوشیدم. شلوار پیمان رو تا کردم که براش ببرم. دیدم پیمان نیست از بچه

 ها رو ببره داخل انباری.پرسیدم گفتند که  رفته باقی هیزم

به انباری که رسیدم دیدم لباسش رو عوض کرده و دوباره شلوار جین پاشه.    

ها بود، بدون اینکه سرش روبرگردونه همونجور که مشغول گذاشتم هیزم

 متوجه من شد و به طعنه گفت:

 ات سر بر نبوده وچرا اینجایی؟ آقای حوصله سر بر به اندازه کافی حوصله -

 دلت رو زده؟

 هه هه هه! خیلی خندیدم. شلوارت رو اومدم پس بدم.  -
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تبر رو گذاشت و به سمتم اومد. دستش رو دراز کرد و شلوار رو گرفت.  -

 د و سرش رو به سمت صورتم اوورد و به آرومی گفت:خمش

 یه توصیه سرنوشت ساز: -

هاش به پوستم تر اوورد، جوریکه نفسبعد سرش رو از قبل هم نزدیک   

 خورد و دم گوشم به حالت ترسناکی گفت:می

 خودت رو از دست این روانی نجات بده. -

 یه خنده عصبی کردم و همزمان عقب رفتم.

 نامزدم میشه، راجبش اینجوری حرف نزن. این روانی داره -

وقتی حرفمو شنید لبخند کجی زد و ابروشو باال انداخت و با شیطنت بهم نگاه 

 کرد. تازه فهمیدم خودمم به محمد گفتم روانی.

 نه! چی.. منظورم اینه که روانی نیست؛ خیلی هم نرماله. -

 ک میرن باغ. آره. خیابون پرشده از آدمای نرمالی که با کت و شلوار مار -

 با طعنه اینو گفت و بعدش پوزخندی زد و ادامه داد:   
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آخه یکی نیست بهش بگه آخه مرد حسابی! مگه عروسی عمته. اصال  -

 میتونی با این لباسا یک درجه خم شی؟

 بس کن پیمان. -

 حوصلشو نداشتم واسه همین از کلبه زدم بیرون.   

 دیگه جدی میگم.تا دیر نشده، خودت رو نجات بده. این رو  -

 این حرفش رو با لحن جدی گفت.   

وقتی دم در بودم این رو بهم گفت ولی من توجهی نکردم و به راهم ادامه   

ها که رسیدم ایستادم و دادم. حس کردم داره اون هم پشت سرم میاد. به بچه

 پیمان هم اومد کنارم ایستاد. همه آماده و حاضر بودند برای رفتن.

صندلیش که بلند شد، گوشیش از دستش افتاد ولی به خاطر کت محمد از    

و شلوارش نتونست خم شه برش داره، واسه همین روی پاهاش زانو زد و برش 

داشت. نگاهی به پیمان کردم که لبخند پک و پهنی با دیدن این صحنه رو 

ای بهش صورتش بود. تا خواست دهنش رو باز کنه تا چیزی بگه، چشم غره

 ون هم دهنش رو بست ولی لبخندش گشادتر شد. رفتم؛ ا
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                                                *********** 

به روم خیره شده بودم. میزهای پزیرایی حوصلگی به تاالر بزرگ روبا بی    

ها و دسرها و ها و میوهدوطرف تارار قرار داشت و از همه نوع از نوشیدنی

طبیعی، پر بودند؛ لوسترهایی بزرگتر از هیبت انسان، در  های تزیینیگل

 های پنج متری تا آخر تاالر قرار داشتند. فاصله

تر از قیمت خودشون! گروه گروه ایستاده گرونهای ها و مردهایی با لباسزن   

 تن.ریخهاشون، برنامه میبودند و برای قدم بعدیشون برای بیشتر کردن پول

در سالن در تالش برای نشان دادن وقار خودشون، تمام  جمعیت حاضر    

آوری رو دادند و نمایش کسالتحرکاتشون رو به آهستگی تمام انجام می

 ساخته بودند.

از پشت برخورد چیزی رو به کمرم حس کردم و به پشت سرم نگاه کردم.   

 وپیمان شانزده ساله در کت و شلواری رسمی با لبخندی بهم خیره شده بود 

 کرد که یعنی بخونش.به کاغذ اشاره می

 کاغذ رو باز کردم.   
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 روت خارج شو.از سومین در روبه _    

روی کاغذ این نوشته شده بود. سرم رو بلند کردم، دیدم که پیمان نیست.     

دور و برم رو نگاه کردم و به سمت دری که توی کاغذ ازش نام برده شده بود، 

 حرکت کردم. 

 ارهد خاصی شیطنت با که دیدم رو پیمان و رسیدم بود، گفته که دری دم به  

 کنه.می نگاه بهم

 .بدم نشونت باید که هست چیز یک. بیا دنبالم _     

 حرکت سمت اون به هم خودش و کرد اشاره راستش سمت به دست با    

 .کرد

 به و شدیم خارج ایفلزی در از و رفتیم باال رو پله دویست به نزدیک    

  .ودب شیشه خورده از پر عظیمش قسمت یک که رسیدیم ساختمون بومپشت
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 دنبالش که کرد اشاره چشمش با و کرد چشمام به نگاهی لبخند با پیمان    

 درونش میومد نظر به که رو کتش که طورهمون و کرد تند رو سرعتش و بیام

 .دوید بومپشت لبه سمت به سرعت به درمیوورد، نیست، راحت اصال

 دمور مکان به که میومد نظر به باالخره و ایستاد بومپست حصارهای کنار    

 .رسیده نظرش

 شاید که خیال این به دادم، تکیه هانرده به و ایستادم کنارش هم من    

 .ببینم بودم، کرده طی رو راه همه این براش که رو چیزی

 .ردمک نگاه پیمان به و برگردوندم سری بعد و کردم نگاه رو اطراف کنجکاوی با

 داشته کفش این با اونم هاپله از اووردنم باال برای خوبی دلیل امیدوارم _   

 .باشی

 تمخواس. بود باریک حدودی تا اشپاشنه که بود پام بلند پاشنه کفش یک   

 تکتک برای من از قبل معمول طبق مامانم خب ولی بپوشم لباس راحت

 و ترینرسمی در چیز همه تا بود ریخته برنامه بپوشم که هاییلباس

 .باشه خودش حالت سربرترینحوصله
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 .میشی متوجه خودت بده، امون دقیقه یک _   

 چیزی پیمان به تا کنم باز رو دهنم خواستم دوباره و گذشت دقیقه چند    

 هب انگشت همون با بعدش و اوورد باال ساکت، نشونه به رو انگشتش که بگم

 .کرد اشاره آسمون

 در اونقدر و بود شکافته رو آسمون غروب، رنگ سرخ و بنفش پرتوهای     

 نگاه من به داشته مدت تمام پیمان نشدم متوجه که بودم شده غرق منظره

 .چرخید سمتش به چشمام و کرد زدن حرف به شروع اینکه تا کردهمی

 .نیووردمت اینجا این، برای _   

 و برگشت و کنم دنبال رو نگاهش که کرد اشاره چپش سمت به ابروهاش با   

 .کردم دنبال رو نگاهش و برگردوندم رومو هم من و کرد نگاه سرش پشت به

 ور کمونرنگین هایرنگ تمام و بود شده تابیده هاشیشه روی به غروب نور   

 هاگرن تمام تصویر غروب، خاطر به افقیش تابیدن خاطر به و بود کرده بازتاب

 سفید بوم یک روی کمون رنگین هزار هزاران انگار و بود افتاده دیوار روی به

 .بود شده کشیده
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 .نزدم هم پلک ثانیه چند برای کنم فکر   

 ها،شیشه خورده اون بزن حدس و کرده رو کار این کی بزن حدس _   

 .اند چی بقایای

 .نگرفتم روم به رو منظره از رو نگاهم حتی   

 .نه رو دومی ولی بزنم حدس تونممی رو اولت سوال جواب _   

 دهکر رو کار این ایستاده روتبهرو که ایدیوونه آدم بگم باید که رو اولی _   

 یکل که رو شدنیمون فراموش اخیر ماه یک میاد یادت که بگم باید رو دومی و

 باشگاه رالی مسابقه داخل شرکت برای رو تو ماشین تا کشتیم رو خودمون

 رو اششیشه و فهمید مامانت ولی کنیم آماده  بود، امروز که کمان رنگین

 برای ات بیای داراسرمایه با آشنایی جلسه به جاشبه امروز باید گفت و شکست

  کنی؟ جمع اعتبار بینشون آیندت،

 ولی باشم کجا بود قرار امروز که میاره یادم دوباره داره چرا فهمیدمنمی   

 زد، بهم نمیام، گفتم بهش وقتی مامانم که ایسیلی به حداقل خداروشکر

 .نکرد ایاشاره
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 .باشی داشته هدفی یه حداقل! جذاب خاطرات این یادآوری از امیدوارم _   

 رو ماشینت پارکینگتون آخر ایشیشه اتاقک توی مامانت میاد یادت _   

 وجود دیگه اتاقک اون دور هایشیشه بگم باید خب کرد؟ قفلش و گذاشت

 نبود؟ شب هفت ساعت مسابقت راستی عه. شده تعمیر هم ماشینت و نداره

 .بزنم تونستمنمی حرفی هیچ و بود اومده بند زبونم

 و دویدم بومپشت در سمت به. بود نیم و پنج ساعت کردم، نگاه ساعت به   

 .میومد پشتم داشت که کردم نگاه پیمان به و برگشتم در دم

 .عالقمی مورد دیوونه تو پیمان _   

 .بردیم رو کمانرنگین باشگاه مسابقات من اونشب   

 یک با خونه تا رو راه تمام نداشتیم ایگواهینامه هیچ دوتامون حالیکه در   

 .دادیم ویراژ رالی ماشین

 ماشینش کنار رانندش با عصبی مامانم شد باز که ما عمارت پارکینگ در   

  .بود ایستاده
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 به. شد پیاده هم پیمان شدم، پیاده و ایستادم دیدمش اینکه محض به   

 ونثابتش عضو رو من کمانرنگین باشگاه که بگم بهش تا رفتم مامانم سمت

 .کرده

 ...ب رو مسابقه من مامان _   

 نگاه اطرافم به. گذاشتم گونم راست سمت روی رو دستم و پریدم جا از    

 کابوس اون از خبری هیچ و بودم خوابیده آالسکاییم تخت روی کردم،

 .کردمی درد انگار مادرم روزاون سیلی جای هنوز ولی نبود سالگیمشونزده

 متس به پس بخوابم بتونم دوباره اومدنمی نظر به ولی بود شب سه ساعت   

 لخت شب اون به فقط و نکردم کاریهیچ صبح تا ولی رفتم خونه توی دفترم

 .کردم فکر

 مه هیچوقت دیگه و کنند اوراق کامال تا سپرد رو رالی ماشین اونشب مامان    

 .بذارم باشگاه توی رو پام نذاشت

 هایحرف به توجه بدون و بودم نشسته کنفرانس بزرگ میز راس در درست   

  .بودم رفته فرو خودم افکار در بودند، نشسته میز طرف دو که افرادی
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 باید چرا اومد؟می چشمم جلوی دوباره دیشب تلخ خاطره اون باید چرا    

 م،بود داده دست از بابام مامان خاطر به که نوجوونیم لحظات تکتک یاد دوباره

  دیدم؟می رو پیمان خواب باید االن اصال چرا بیوفتم؟

 !رستمی خانم! رستمی خانم _   

 رسمی هایلباس با که کردم نگاه هاییمرد و هازن به و اووردم باال رو سرم   

 حتی من ولی بودند من طرف از حرفی منتظر و بودند نشسته میز طرف دو

  .زدندمی حرف چی راجب داشتند اصال که نداشتم ایده

 هاشونبچه اینکه یا بودند سالگیمشونزده مهمونی همون افراد اکثرشون   

 بودند. کرده دنبال رو پدراشون مادر راه که بودند

هام رو روی خودم رو جمع و جور کردم و روی میز جلوتر اومدم و انگشت       

 هم گذاشتم.   

گیرم و فردا از طریق موکل شرکت نظرم رو بهتون نتیجه نهایی رو می _   

 دم.خبر می
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پرتی، این بهترین چیزی بود که در با توجه به اون حجم از حواس   

 م.تونستم به      زبون بیارجوابشون می

 روم رو جمع کردم و از اتاق کنفرانس بیرون اومدم.های روبهورقه   

 کردی؟ داشتی به چی فکر می _  

نازنین درحالیکه سرش رو به من نزدیک کرده بود تا کسی صدامون رو   

 نشنوه، این رو گفت.

 هیچی. _  

از این به بعد انقدر عمیق به هیچی فکر نکن. حاال جدا داشتی به چی  _  

ای، کردی؟ تا حاال ندیده بودم که چیزی بتونه برای حتی شده لحظهفکر می

 حواست رو از کار، پرت کنه.

اطرافم رو نگاه کردم و سرم رو به سمتش خم کردم تا کسی صدامون رو   

 نشنوه.

 نازنین من شکل مامان و بابام شدم؟ _   
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 با یک حالت تعجب تمام بهم خیره شده بود.   

شم که هیچ بویی از اینه که من دارم به یک هیوال تبدیل می منظورم _   

کنه ولی زندگی نبرده؟ هیوالیی که داره کل جهان رو با برجاش تصرف می

تا حاال برای مسافرت داخل یک دونه از برجاش هم نرفته و هیچ اعتقادی به 

 زندگی و تفریح نداره. 

ه من ترسیست بلکه میشد گفت دیگه متعجب نتعجبش دو برابر شد. می    

 مخم عیب برداشته باشه.

 ؟سحر خوبی _    

دستش رو گرفتم و به دفترم بردمش و ماجرای اون روزی که مامانم به    

خاطر تنها تفریحی که برام باقی مونده بود که همون رالی بود، بهم سیلی زد و 

اق اون اتف تا چند هفته توی عمارت زندانیم کرد. و براش گفتم که دوباره خواب

رو دیدم و برای همین به این فکر افتادم که شاید من هم درست عین مادرم 

 شدم.

 نه اینجوری نیست.  _    
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 .دادم بیرون کوتاهی آه   

 درست مردی و شدم مامانم به تبدیل کنممی حس اوقات بعضی نازنین _   

 وزر یک اینکه برای صالحیتی هیچ که کردم انتخاب ازدواج برای رو بابام مثل

 .باشه نظامی پادگان یک مثل خونمون قراره و نداره بشه، خوبی پدر

 .نیستم مطمئن موضوع این از خیلی راستش _

 .زد آمیزیشیطنت لبخند و   

 تونهب تا درگیره که هست هفته یک به نزدیک محمد ولی بگم رو این نباید _  

 .کنه سورپرایز رو تو

 .موندم حرفش باقی منتظر و کردم نگاهش کنجکاوی با   

 مالایران پروژه به مربوط بایگانی هایپرونده دنبال که شبی یادته _  

  گشتی؟می

 ن،گفت معما جای به و بچرخونی تندتر زبونتو ذره یک اگر میشم خوشحال _  

 .بگی کامل رو داستان
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 تشرک از اینکه برای نه ولی هاقولنامه دنبال بودم اومده اونشب من ببین _  

 ،خریدی سهیل از رو زمین تو دونستممی چون بلکه بودند زده زنگ بهم عمران

 من پس باشه، قراردادها از یکی روی حداقل باید سهیل شماره که زدم حدس

 .محمد برای سهیل شماره یرداشتن دنبال اومدم

 بود ته و رس بی ترکی فیلم یک شبیه بیشتر داستانش. بودم شده گیج کامال    

 .ازدواج برای بخشیروحیه یک تا

 .باشه داشته خوبی پایان داستانت امیدوارم. ترسممی دارم واقعا نازنین _   

 خواست؟می چی برای سهیل شماره

 بکنیش خوایمی االن که زمینی بهت سهیل ازدواجتون سالگرد یادته _

 ظاهرا که دادی رو ایگالبی باغ زمین و کلبه بهش هم تو و داد رو مالجهان

 بودند؟ خریده هم با مامانت با و بوده بیات خانم گالبی باغ کنار

 از رو زبونش بندازم دست خواستمی دلم. شد خیره بهم هیجان با دوباره و    

 عریفت داستان اینشکلی داستانه، آخر منتظره یکی وقتی دیگه تا دربیارم ته

 .نکنه
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 هرابط که نکردم کاری یه تا بگو کامل رو کوفتیت داستان اون نازنین _    

 .شه شکراب سالمون چندین

 .کرد نزدیک بهم رو سرش و شد بیشتر ذوقش و زد لبخند   

 تالش داره همین یواسه میومده، خوشت باغ اون از تو که فهمیده محمد _    

 یک که وقتی اونم باباته، شکل اون نگو پس. بخردتش سهیل از کنهمی

 دونیمی که خودت. بخره رو باغ اون تو برای بتونه تا بوده مشغول رو اشهفته

 .مهمیه زمان چقدر هفته یک دارا،سرمایه دنیای توی

 حاضریم ماها که دونستممی و بودم دارسرمایه یک هم خودم. شدنمی باورم    

 لبخند. ندیم هدر رو زمانمون از ثانیه یک ولی بدیم میلیاردی چند هایهدیه

 نمخا به باغ دادن نشون برای مامانم با که روزی اون. نشست لبم روی رضایتی

 غبا اون. خرهمی رو کناریش باغ و بینهمی رو من ذوق مامان بودیم، رفته بیات،

 صرفا که بود کاری تنها باغ، اون خریدن چون داشت ارزش من برای خیلی

 به ایدیگه چیز کردن اضافه برای نه و بود داده انجامش من دل برای
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 به رو اون خانوادگی، محبت سمبل یک نشونه به هم من البته و. هاشسرمایه

 .باشم نکرده لعن رو خودم کارم، این خاطر به نیست روزی. بودم داده سهیل

 .نگم بهت چیزی بود گفته بهم. نگو محمد به چیزی راستی _   

 کارهام معمول طبق بودم، نشسته خونگیم دفتر توی و بود غروب نزدیک    

 ارزیابی و محاسبات به مشغول هم خونه داخل همیشه مثل که بود زیاد انقد

 .بودم معامالت

 محمد اینکه دلیل بدونم خواستمی دلم. رفت نازنین حرف سمت به ذهنم    

 داره محمد اینکه یا نفروخته رو زمین سهیل، که اینه کاره این درگیر هفته یک

 .میده باغ به تغیراتی

 .گرفتم رو نازنین شماره  

 !الو _   

 .بپرسم ازت چیزی باید نشدم؟ مزاحم که بدموقع. نازنین سالم _   
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 و وش تعارف بیخیال! رییس خانم کنیمی قطع مزاحمی بگم اگه انگار حاال _   

 .بزن رو حرفت

 که هفتست یک محمد چرا که اینه اونم کرده مشغول ذهنمو سوال یک _  

 باغه؟ کارای درگیر

 داره؟ دوستت چون _

 .گفت رو این خاصی شیطنت یک با   

 .چیه منظورم دونیمی خودت _

 ولی بوده سهیل شماره دنبال روز چند که دونممی اینو فقط. دونمنمی _

 .بردارم رو شمارش که خوادمی من از همین واسه نکرده پیداش

 لیو نکرده پیدا رو بزرگی این به دارسرمایه شماره چطور که بود عجیب برام   

 پیمان باغ که روزی اون چرا اینکه اونم بود، شده روشن برام معما یک حداقل

 فقط و دونستمی رو کامل آدرس بود، زده زنگ باغ آدرس برای و بودیم

 .باغه کدوم دونستنمی
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 نه؟ یا داده بهش رو باغ سهیل که نداری خبر _    

 مالی هایحسابتسویه برای که موقعی شرکتشون حسابدار از فقط نه _   

 دم،بو منتظر سالن توی وقتی بودم، رفته ماشین واردات کارهای از مونده باقی

 گیر هنوز محمد دادمی نشون که گفتمی چیزایی تلفن پشت که شنیدم

 .باغه کارای

 ذهنم ولی دادم ادامه معامالت از سری یک محاسبه به هم رو شب باقی    

 .دهش کشیده کجا به باغ کار بدونم داشتم دوست و نبود متمرکز همیشه مثل

 بقیه و پاشم رودتر صبح بتونم تا رفتم خوابرخت به تر زود شب    

 .بخونم رو رسیده دستم به هاپروژه راجب که هایبررسی

 پاتختی به تا کشیدم رو خودم بزرگ تخت روی و شد بلند گوشیم صدای    

 .رسیدم

  محمد؟ الو _    

 .بعدم روز چهار نامزد سالم _    
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 مگه؟ رزروه بعدم؟ روز چهار نامزد _    

 .گفتم رو این شوخی به    

 یادآوری بهت رو موضوع این روز هر خوادمی که بگیرم درنظر روزشمار یه _    

 بود؟ چطور روزت. کنه

 رو کار یک داشتم فقط روز کل اومد یادم بگم، روزم راجب خواستم تا    

 .ارقام و اعداد با کردن کار کردم،می

 بود؟ چطور تو مال. سال گذشته روز ۵۶۳ هر مثل و دیروزم مثل _    

 .اومد پوزخندی صدای تلفن پشت از   

 .سالت گذشته روز ۵۶۳ هر مثل و دیروزت مثل_    

 هب جواب ترینصادقانه و تریندرست همچنین و بود منطقی خدایی جوابش   

 برای کارها، اون همه ولی دادیممی انجام مختلفی کارهای روز در ما. سوال این

 .بود رسمی زیادی صمیمی، صحبت یک بین کردن تعریف
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 داشته هم با دوباره آشنایی یک شما خانواده و من خانواده داشتم دوست _

 داری؟ وقت شام ساده مهمونی یک برای باشند،

 که داشتم زیردستم آدم اونقدر ولی بود شلوغ سرم همیشه من که درسته   

 سرم خوادمی دلم وقت هر و بسپرم هااون به رو کارهام از خیلی تونستممی

 .باشه شلوغ

 مهمونی یک قراره هم نامزدیمون کردممی فکر ولی دارم وقت آره _    

 این کنینمی فکر. رسمی ازدواج از قبل آشنایی برای باشه ساده فرمالیته

 .شهمی زیاد داره سادمون هایمهمونی

 میز، یک پشت دارسرمایه اونهمه کردن جمع که میدونست هم محمد خود    

 ادتعد به بعدش که هاییضیافت به هیچوقت معموال اونها. سختیه خیلی کار

 یا افتضی هر از بعد. رفتندنمی نکنه، اضافه شمارشه، قابل براشون که چیزهایی

 هم اعتبار برای البته هاشون؛سهام یا بود، شده اضاف برجاشون تعداد به

 شمارش قابل های تراول به تهش هم اعتبار اون ولی کردندمی برگزار مهمونی

 .شدمی تبدیل براشون
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 .چیه منظورم که شد متوجه محمد     

 امروز باالخره و کردم هماهنگ همشون با که هست روز چند به نزدیک _    

  .کردند انتخاب رو

 !ممنونم واقعا من؟ جز داشتند خبر مهمونی این از آدم و عالم تمام یعنی _    

 جمعه قراره که کسی زندگیم، عشق به تونمنمی من که کن قبول بیا _    

 برات خانوادگی مهمونی یک جسارتا بگم بزنم زنگ بشه، نامزدم هفته همین

 مشخص هم زمانش همچنین و نیان هامونخونواده ممکنه که دیدم ترتیب

 .نیاد هیچکس خودمون جز اصال ممکنه حتی و نیست

 .گذاشتنمی برام حرفی جای و بود منطقی حرفش    

 رو همدیگه کجا و ساعتی چه آخرش حاال. بردی تو. تسلیم من باش _  

  بینیم؟می

 .فرستممی برات رو لوکیشن. رستوران یک داخل و فردا عصر شش _    

 .بعدم روز چهار نامزد بینمتمی پس. باش _    
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 .اومد خط پشت از کوتاهی خنده بم صدای    

 .میبینمت فردا. دارم دوست رو جدیدم لقب _    

 .بود ترداشتنیدوست محمد ورژن این. زدم لبخندی و کردم قطع رو گوشی    

 با تههف آخر قراره که بودیم نفر دو بلکه نمیومدیم، نظر به سهامدار تا دو دیگه

 .کنند ازدواج هم

 ویت داشت و کردممی نامزد داشتم واقعا من. ترسیدم لحظه یک فکر این با     

  .دادمی قرار شعاع تحت رو زندگیم باقی که افتادمی اتفاقی زندگیم

 .باشم نکرده اشتباه ایندفعه امیدوارم     
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 محمد

 

 زا رستوران کارکنان. بودم کرده رزرو رو رستوران خصوصی هایاتاق از یکی    

 رو من بودم، داده انجام اینجا رو کاریم قرارهای از تعدادی که اونجایی

 .بودند قائل برام زیادی احترام و شناختندمی

 و هماهران پردازی نور و بود شده تزیین قیمت گرون نقاشی تابلوهای با اتاق    

 جنس از بزرگ میزی وسط در. بود بخشیده خاصی شکوه هااون به اتاق، الیت

 گرفته قرار اطرافش جنس، همون از هاییصندلی و داشت قرار ماهونی چوب

 .بودند

 نشسته میز دور همه سعید، خونواده و مادرش و سحر و پدرم و مادر من،   

 جلیقه و سفید مردانه پیراهن در پیشخدمت. کردیممی نگاه رو منو و بودیم

 فت،رمی انتظار رستورانی چنین کارکنان از که همونجور ادب، نهایت با مشکی،

 .بگیم رو هامونسفارش ما همه تا بود منتظر و بود ایستاده ما کنار
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 .شد خارج در از پیشخدمت و کردند رو انتخابشون همه باالخره   

  .ندادم سفارشی من    

 .شد خم من سمت به آروم سحر   

 خوری؟نمی چیزی _   

 همیشگی صدای میزان همون با من و گفت رو این گوشم در آروم خیلی   

 .دادم رو جوابش

 سفارش ها،اون هایسفارش با همراه رسیدن، هاممهمون یهمه وقتی نه _   

 .دممی

 بشند مطمئن خواستندمی که انگار کردند، نگاه رو میز اطراف دور یک همه   

 اطمینان وقتی و کرد رو کار همین و کرد بلند رو سرش هم سحر. هستند همه

 .کرد نگاه من به و کرد کوچیک رو چشماش کرد، حاصل

 بیاد؟ قراره هم ایدیگه کس _   

 .نوشیدم بود، لیوانم توی که آبی از ایجرعه   



 

93 
 

 .کردم دعوت هم رو بیات _افخمی خانواده آره _    

 قوی کنترل با فرد یک فقط که همونجور و بود قدر دارسرمایه یک سحر    

 بزرگ امپراطوری همچین به کمی سن همچین در تونستمی احساساتش بیان

 اینبار ولی داشت چهرش هایحالت کنترل در زیادی توانایی هم اون برسه،

 توی رو تعجب و ابروهاش رفتن باال تونستم وضوح به که بگم تونستممی

 .ببینم نگاهش

 زیچی تا بودند منتظر و کردندمی نگاه رو من تعجب با هم میز دور افراد بقیه  

 .بگم

 ینا بودید، آمد و رفت در باهاشون که کسایی بیشترین که شدم متوجه _    

 و نکردند قبول اولش. بشند اضافه ما جمع به گرفتم تصمیم. بودند خانواده

 .ردندک قبول من اصرار به ولی کنیمنمی خراب رو خانوادگیتون مهمونی گفتند

 رفتار تمام وقار با و داشت تن به قیمتی گرون هایلباس سحر، مامان     

 لبخندی همیشگیش جدیت با ولی داشت؛ ایجدی چهره مواقع اکثر و کردمی

 .زد رو
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 خانوادگی اصالت گنمی که اینجاست !جان محمد رسونهمی رو فهمت _    

 .موروثیه

 لبخندی جواب در هم هااون و کرد نگاهی پدرم و مادر به لبخند همون با و    

 .زدند

 به توجه با احتماال و کردمی نگاه رو من داشت تعجب با همچنان سحر   

 اگه و. نه یا کردم دعوت هم پیمان که کردمی فکر داشت باغ، درون اتفاقات

 چرا؟ آره،

 کرد اشاره کسانی به دست با و کرد باز رو ما اتاق در هاپیشخدمت از یکی   

 از بعد و شدند وارد هم کنار در افخمی آقای و بیات خانم اول. بشند وارد که

 جیب در رو هاشدست درحالیکه مشکی، شلوار کت و پیراهن با پیمان اون

 .شد وارد بود، کرده شلوارش

 .کردند سالم و شدند خیز نیم احترام، نشونه به هاشونصندلی روی افراد   

 ور موندهباقی هایسفارش و اومد دوباره پیشخدمت نشستند، اینکه از بعد   

 .گرفت هم
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 .دیدنت از شدم خوشحال. ندیدمت وقته خیلی جان پیمان _   

 گزن به عالقهبی بچه یک مثل گفت، رو این اشتیاقی هیچ بدون سحر مادر   

 .میخونه انشاش روی داره که انشا

 .همچنین. ممنونم _   

 .کرد بیان رو کلماتش سحر، مادر از بدتر حتی پیمان. اوه   

 سربرحوصله سوال تا چند که باری چند جز و شدند خوردن مشغول همه   

 هر به نداشت، اهمیتی برام. نشد زده ایدیگه حرف شد، پرسیده کار راجب

 .نبود شنیدن گل و گفتن گل مهمونی، این از هدفم من حال

 فکر داشتم. معذبه هالباس اون توی که بود معلوم واضحی طرز به پیمان     

  .هست موقع بهترین باهاش زدن حرف برای موقع چه که کردممی

 و زدم کوتاهی و زوری لبخند افتاد، نگاهم به نگاهش و اوورد باال رو سرش    

 .بود بدتر فحش از که زد لبخندی هم اون
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 به دوباره و رفت باال لبش گوشه و کرد نگاه جایی به داره که دیدم یهو   

 .شد مشغول خوردن،

 با هداشت انگار که گشتبرمی بود، نشسته کنارم که نازنین به نگاهش رد    

 خوردن به و انداختم باال براش ابرویی شیطنت با. کردهمی نگاه رو ما حرص

 .دادم ادامه غذام

 سحر با ماشین، واردات زمینه در شراکت راجب که شنیدم جان محمد _    

 حد چه تا خودروها زمینه در. شدید آشنا هم با که بستی،می قرارداد داشتی

 داری؟ فعالیت

 از غیر افرادی حضور با جمع یک توی پرسیدن برای عجیبی سوال واقعا    

 قطعا و کردمی بررسی خوب رو چیز همه اون معموال همچنین. بود خانواده

 این با ولی باشند کرده تحقیق من زندگی جزء جزء راجب که داشته هاییآدم

 .دادم جواب رو سوالش حال

 توضیح شه،می ماشین به مربوط که هاییقسمت اون کارم، و کسب راجب    

 که هاییگذاریسرمایه و مختلفم هایبیزینس راجب ایدیگه هایسوال و دادم
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 رو هاسوال این باید چرا که اووردمنمی در سر واقعا من و پرسید بودم، کرده

 .دونهمی رو همه جواب احتماال وقتی بپرسه

 مانپی راستی. باشید سن هم تقریبا پیمان با کنم فکر. عالی هم خیلی _   

 میکنید؟ چیکار شما جان

 معلوم االن. منه خدای زن این. کرد رو هاسوال اون چرا فهمیدم حاال! لعنت   

 که هستند دارهاسرمایه از زیادی افراد ظاهرا. هست چی هدفش که شد

 از مسیرش توجهی، قابل شکل به اون. نداره تعلق ما دنیای به پیمان معتقدند

 .جداست ما همه

 که رو چیزهایی همون و زد بهش تصنعی لبخند و کرد باال رو سرش پیمان   

 .داد تحویل هم سحر مادر به بود، گفته من به گالبی باغ داخل

 .داره رو خودش جهان کس هر حال هر به. طور این که _   

 با و کشید خوردن غذا از دست فقط و نداد نشون العملیعکس هیچ پیمان   

 .باشه مودب کنهمی تالش داره که بود معلوم ولی کرد بازی غذاش
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 برای سحر مامان که نمایشی این از ایذره که انگار پیمان، پدر و مادر   

  .دادند ادامه خوردنشون غذا به بودند، نشده ناراحت بود، انداخته راه پسرشون

 انگار کنه،می بازی غذاش با داره هم اون که فهمیدم و کردم سحر به نگاهی   

 به چشمام با و کردم نگاهی بهش نرمی به. عصبیه مامانش کار از واقعا که

 که دیدم رو پیمان و اووردم باال رو سرم. بده ادامه یعنی که کردم اشاره غذاش

 .کردمی نگاه ما به داشت

 .گردمبرمی االن. میبخشید منو _    

 نای. رفت بیرون اتاق از و کرد پاک رو دستاش بود میز روی که دستمالی با   

 .کنم صحبت باهاش تونستممی که بود موقعی بهترین

  .شممی مرخص حضورتون از لحظه یک هم بنده. شرمنده _   

 توالت آیینه کنار. رفتم بیرون اتاق از دنبالش، هم من و گفتم رو این   

 رو دستش بعدش و زدمی آب صورتش به داشت. شدم ملحق بهش رستوران

 ازب رو کراواتش کرد سعی اوورده، کم نفس عصبانیت از که انگار و کرد خشک

 .کنه
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 .متاسفم سحر مادر هایحرف خاطر به _    

  .نداره اهمیت ایذره برام حرفاش  _

 .کرد برخورد تنم به تنش و شد رد کنارم از    

 .بزنم حرف باهات چیزی راجب باید _     

 کجا از خب. داریم هم با خیلی مشترک هایحرف ما. عزیزم دونممی آره _     

 کنیم؟ شروع

 .گفت رو این طعنه با و زد پوزخندی     

 شناسی؟می کجا از رو سحر _     

  نه؟ دیگه کنیمی شوخی داری _     

 نزدیکید؟ هم به چقدر شناسی؟می کجا از رو سحر جدیم نه _  

 .کرد ایعصبی خنده   

 و شناسممی رو سحر من بشناسه، رو تو مامانت اینکه از بیشتر. ببین _     

 د؟ش تفهیم. دیدم رو سحر من باشی، دیده رو بابات مامان، تو اینکه از بیشتر
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 کردممی رو کار این باید چرا ولی کنم نصیبش مشت یک خواستمی دلم    

 اگه همچنین بود؛ زدنحرف توی ایدیگه گذارسرمایه هر مثل قدرتم وقتی

 که اینتیجه اون به تونستمنمی جوره هیچ دیگه میومد پیش ایدلخوری

 .برسم خواممی

 دیدی وقتی یا شدی ناراحت سحر مادر حرفای از میز سر. بگو رو راستش _   

 کنم؟می آروم رو سحر دارم من

 رومروبه تقریبا و برداشت جلو به قدم یک و بست رو مردونه در توالت    

. یادب فرود صورتم توی مشتش لحظه هر که داشتم رو این انتظار بود؛ ایستاده

 .کرد نزدیک صورتم به رو صورتش و گرفت رو یقم

 که ه؛پول کنی، تامین براش زندگی تو تونیمی تو که چیزی تنها ببین _    

 هخرخر تا و موندم ساکت دفعه یک من. داره تو از بیشتر خودش کنم فکر اونم

 گیر هدوبار سحر ببینم که نمیذارم دست رو دست دیگه ایندفعه شدم، پشیمون

 .افتاده دیگه پول برده یک

 .خندیدم بلند بلند و کردم قطع رو حرفش    
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 بگی؟ بهم رو بدی بهش تونیمی تو که چیزایی لیست میشه جسارتا _    

 شوندل تو قند زندگیشون توی بتونند تا دارند نیاز اعتبار به هاتبچه وقتی

 دهکن یک روی میشونیشون نبود یادم آها کنی؟ چیکار خوایمی نخوره، تکون

 توانمندترها میگه طبیعی انتخاب. کنیمی درست دودی ماهی براشون و

 .شندمی پیروز مبارزه توی که هستند اونها و شندمی انتخاب

 تمصور سمت به رو مشتش دیگه دست با و بود گرفته رو یقم دست یک با   

 کلنجار خودش با و دادمی فشار رو دستش ترمحکم چه هر. نزد ولی اوورد

. زد اهروشویی از یکی به لگدی عصبانت با و کرد رهام آخر در و بزنه تا رفتمی

 .گرفت سمتم به تهدید شکل به رو اشارش انگشت و اومد جلو

 .داخل برگردی داغون قیافه با خوامنمی اووردی شانس _    

 .کردم مرتب رو کتم بود، لبم روی تمسخر به لبخندی که همونجور    

 .دارند بهونه همیشه هابازنده    _

 بکنه، خواستمی کاری واقعا اگر هیکلش به توجه با و سمتم اومد دوباره    

 اونقدر باز باشه، عصبی که هم هرچقدر بودم مطمئن ولی بود خونده فاتحم
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 کی چشم به همه اتاق، به برگشتیم وقتی که نکنه کاری که رسهمی عقلش

 پس .بشه بدتر هست، که اینی از براش اوضاع و کنند نگاه بهش جنگلی یاغی

 .زد شکمم به محکمی مشت فقط

 و کنم پوشک تراول، با هاموبچه و بخوابم طال تابوت توی خواستم هروقت _    

 ندگیز مثل رو زندگیم بیشتر پول خاطر به کنم، طال از رو هاخیابون سنگفرش

  .کنممی آشغال توی

  آقایون؟ اومده پیش مشکلی اونجا _    

 .گفت رو این عصبانیت با صدایی و شده کوبیده در به    

 عصبی نگاه به توجهی بدون و کرد باز رو توالت خروجی در قفل پیمان   

 .شد خارج و زد ایتنه اون به پیشخدمت،

 بزنم حرف باهاش نکردم فرصت. تکوندم رو خودم و شدم بلند زمین روی از   

 رو ایدیگه چیز بحث نباید کردم تلف رو خودم وقت معمونی، گرفتن با فقط و

 رم،بگی رو خودم جلوی تونستمنمی کردم،می چیکار خب ولی کشیدممی پیش

  .کنه بیرون ذهنش از باید رو سحر فکر که فهموندممی بهش باید
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. زدم لگدی هاروشویی از یکی به عصبانیت با هم من و شدم بلند جام از   

 .اومد سمتم پیشخدمت

 هک نکنید کاری ولی هستید محترممون هایمشتری از شما! عزیزی آقای _    

 .بزاریم پا زیر رو حرمتتون و کنیم بیرون رستوران از رو شما شیم مجبور

 .شدم خارج در از بهش، توجهی کمترین بدون    

 .رفت پیمان خالی صندلی سمت به چشمم سریع شدم، اتاق وارد وقتی   

 به روشو پیمان پدر. شدند بلند هاشونصندلی روی از پیمان پدر و مادر   

 .کرد من سمت

 تبریک رو نامزدیتون پیشاپیش. دعوتت از ممنونم. بریم کمکم باید _    

 .گیممی

 کسی دنبال داره که انگار کرد، بیرون به نگاهی سرم پشت در از مادرش    

 .داد ادامه و گردهمی

 بود؟ شما با پیمان   _   
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 .رفته کنم فکر _   

 ممنونم. آها _    

 لیو کنند کنترل رو خودشون کردند تالش خیلی افخمی آقای و بیات خانم    

 .خوند صورتشون توی از شدمی رو عصبانیت هم باز

 خداحافظی، طول تمام در. کردند خداحافظی همدیگه با و شدند بلند همه     

 از بعد قراره که بود معلوم و بود شده خیره من به عجیب حالت یک با سحر

 .شه سرویس دهنم همه، رفتن

 به و کردیم خداحافظی همه با در دم دوباره و کردم پرداخت رو هزینه     

  .رفتم پارکینگ سمت

 .نشست کنارم سحر و شد باز ماشین در کنم، حرکت اومدم تا   

  .برسون منم _   

 بودی؟ نیومده مامانت ماشین از جدا ماشین با _   

 .گذاشت گوشش دم رو گوشیش و گرفت ایشماره    
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 و بگیر ازم رو پارکم کارت آپارتمانیم، یخونه بیا ده ساعت شب. سالم _    

 .خونه بیار برام پارکینگ از رو ماشینم

  .کرد من به رو و کرد قطع رو گوشی بعد و    

 .کن حرکت. ندارم ماشین دیگه حاال _  

 .بود برقرار کامل سکوت و گذشتیم خیابون چند

 گفتی؟ چیزی پیمان به _    

 تا من ماشین توی اومدی که شدمی باورم داشت کم کم! خداروشکر! اوه _    

 .ببری لذت نامزدت کنار شهر دلنشین هوای از

 شد؟ دعواتون تا دو شما. جدیم! درنیار بازیمسخره _    

 .گذشت خوش ولی گفت؛ میشه _    

 .شد خیره من به و شد خم صندلیش روی کامال    

 چیه؟ _    

 .کن تعریف اولش از. کن تعریف _  
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 ...شد شروع نگاه یک با چیز همه _

 و کرد شروع کی اول بگو درنیومده کفرم تا و درنیار بازیمسخره محمد _   

 .گفت چی هرکسی دقیقا

 یهجنگل اون معتقدم منم و اتوکشیدم و نچسب من معتقده اون! بابا هیچی _   

 هم با خیلی پس اتوکشیدم، و نچسب منم و جنگلیه اون واقعا چون و

 .سازیمنمی

  بود؟ همین همش مطمئنی _   

 .آره _   

 .کرد نگاه جلو به و نشست جاش سر درست دوباره   

 .بیاید کنار هم با که کنید سعی باید واقعا تا دو شما_    

 یا میکنم نامزد پیمان با تو، با نامزدیم از قبل سوال یک فقط! باش_    

  بعدش؟

 گی؟می پرت و چرت چرا_    
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 یشباهت هیچ که نفر یک با باید معتقده که اونی میگم؟ پرت و چرت من _    

 ام،بی کنار ببینمش، دوباره عمرم، باقی در نیست قرار احتماال و نداریم هم به

  .من نه تویی

 .منطقیه حرفم که فهمیده که میومد نظر به. شد ساکت   

 ور سحر من بشناسه، رو تو مامانت اینکه از بیشتر»  افتادم پیمان حرف یاد

 «شناسممی

 از هیچوقت نشدیم؟ آشنا هم با خیلی حاال تا ما که کردی توجه حاال تا _   

 .عالیقمون از زنیم،نمی حرف خودمون

 لبخندی کم کم و بود تعجب چشماش توی و برگشت من سمت به دوباره   

 .بست نقش لبش روی

 چیه؟ _   

 مطمئنی! واو کار؟ جز به حرفی اونم بزنیم، حرف خودمون از که خوایمی _   

 نزد؟ سرت به چیزی با پیمان کردین،می دعوا داشتین وقتی
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 ای سکوت کرد و انگار فکری به سرش رسیده گفت:لحظه   

 نیستی؟ گرسنه    _

 .خوردیم شام االن همین ما سحر    _   

 .رستوران و از خودمون حرف بزنیمتونیم االن بریم یک نخوردیم، می نه _    

 بهش کوتاه نگاه یک فقط بودم، فرمون پشت چون و کردم ریز چشمامو

 .چیه منظورش ببینم که انداختم

 تالش و نشستیم متشنج جو یک توی فقط نخوردیم، شام ما ببین    _    

 .کنیم عصبی حرفاشون به کردن گوش با رو معدمون تا کردیم

 .شد کشیده هم در امچهره حرفش، شنیدن با لحظه یک    

 !نزن حرف اینجوری دیگه لطفا  _    

 عالی بودی، کرده انتخاب که جایی و غذا. نداشتم منظوری من محمد   _    

 .میشناسی رو هامونخونواده خودت خب ولی بود
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 «ببین» کلمه لحجه اون با حرفات اول دیگه میگم دارم. نبود این منظورم _    

 .نزن حرف اینجوری دیگه لطفا. نگو رو

 کنم فکر. نشست صندلیش روی ساکت و رفت باال کمی ابروهاش از یکی 

 .کرده اذیت رو من زنه،می حرف پیمان شکل داره اینکه از بود فهمیده

 که بودند هم با اونقدر بچگی از هااون دیدممی که کردمی عصبیم این    

  .شده هم مثل رفتارهاشون از بعضی

 .کردم عوض رو حرف همین یواسه شد، سنگین خیلی جو کردم حس    

 و بخوریم غذا بریم هم بیا شناسم، می نزدیکی همین خوب رستوران یک _    

 .بزنیم حرف خودمون راجب هم

 .بودیم نشسته رستوران در دونفره میز یک پشت هم، مقابل درست

 .بیارید پنیر و زمینیسیب فقط من برای _    

 .برگشت من سمت به دوباره و گفت رو این پیشخدمت به سحر    

 .بدی سفارش رو منو کل قراره کردم فکر که گشنم گفتی جوری _    
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 شیدک دلم و شدیم رد رستوران این هایشعبه از یکی کنار از. نبودم گشنه _   

 .بخوردم رو اینجا هایزمینی سیب که

 .انداخت باال ابروشو تا دو آمیزیشیطنت لبخند با بعد و    

 حس مامانم اینکه تا اینجا، میومدیم دوستام با همیشه بودم که نوجوون _ 

 نصیحت یک اولش شاید کنه، دقت دوست انتخاب در باید وارث یک که کرد

 فقط وارث که بود این حرف این از منظورش ولی بیاد نظر به مادرانه درست

 ازم رو دوستام همه بیخودش هایگیریسخت با و باشه دوست وارث با باید

 .کرد دور

 .رفت بین از چشماش برق گفت رو این وقتی    

 .باشی بوده همینجور هم تو کنم فکر _    

 .نداشتم وارثی غیر دوست هیچوقت من _    

 شد متوقف ایلحظه برای که میخورد آب میز روی ایشیشه لیوان از داشت    

 .کشید نوشیدن از دست باشه، شنیده رو عمرش حرف ترینعجیب که انگار و



 

111 
 

 نوشیدن به شروع و برداشتم رو لیوانم توجهی، هیچ بدون من اون برخالف    

 نراهمو سد موانع تمام باید پیشرفت، برای ما که بود حقیقت یک این. کردم

 .باشه هاموندوست دادن دست از معنی به این اگر حتی بزنیم، کنار رو

 زج ایزندگی با که نکردی تالش هم بار یک یعنی کنی؟می شوخی داری _    

 بشی؟ آشنا هستی، درونش االن که چیزی

 پرت ازش رو خودم حواس هیچوقت و شدم بزرگ زندگی این با من _    

 .باشم اینجا االن شد باعث همین و نکردم

 ولی کردم پرت رو خودم حواس هم خیلی و شدم بزرگ زندگی این با منم _

 نظرم به. بینندنمی هم خواب به حتی وراث، تمام که رسیدم جایی با هم باز

 تفریح زنگ به ما اوقات بعضی مونه،می اجباری کار اردوگاه مثل زندگی این

 .داریم نیاز

. نهببی رو من واکنش تا بود منتظر و گفت رو این جانب به حق حالت یک با    

 نظر به چون زدیم می حرف چی راجب داشتیم اصال که نیووردم خودم روی به

 .برسیم توافق به موضوع این سر اومدنمی
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 .باشی داشته قشنگی هایبچگی باید _    

 خوب گذاشتن پول رو پول این جاییش یک تا کنینمی حس اوقات بعضی _

 ابر داریم فقط بعد به جایی یک از ولی ساخت برامون رو آرومی زندگی و بود

 هک نیست پول این اینکه اون از بدتر و سازیم می تابوت پای زنگوله خودمون

 .کنیممی کار اون برای داریم که ماییم بلکه کنه،می کار ما برای داره

 هب رو کلمات این هم سر پشت باشه، نشنیده رو حرفم اصال که انگار سحر    

 بهش متعجب هایچشم با من و شد برپا سکوت دقیقه چند برای. اوورد زبون

 .اومدم حرف به باالخره نهایت، در و شدم خیره

 آرامش،. میاره آرامش امنیت،. میاره امنیت احترام،. میاره احترام پول، _  

 .میاره زندگی

 دشمن حسادت؛ میاره؛ حسادت بعد به جایی یک از ولی آره جایی یک تا  _

 رو آرامش هم خوابیبی و میاره خوابیبی دردسر، و میاره دردسر دشمن، میاره؛

 پولمون از داریم که ماییم بینیممی و میایم خودمون به ما و گیرهمی ازمون

 .ما از پولمون نه کنیممی دارینگه
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 کشور این دارسرمایه ترینبزرگ از دارم رو هاحرف این که شدنمی باورم    

 هب باز هم پیری سنین در حتی روزی،شبانه کار با گذارهاییسرمایه. شنوممی

 .خوردندمی غبطه سن این توی دختر این اعتبار و دارایی

 ایامپراطوری قلمرو  چنین تو برای که باشه عقاید این کنمنمی فکر _   

 .باشه ساخته

 رو من که اند عقاید این و کنممی فرمانروایی قلمرو این به که منم این  _

 .شده ساخته عقاید این با قلمرو، این گفت میشه پس. ساختند

 ،تمام زیبایی به رفت، می انتظار مقتدری فرد چنین از که همونجور دقیقا    

 .بودم شده مبهوتش مدت تمام من و دادمی جواب رو سواالت تک تک

 .گفتم شوخی به و بردم باال تسلیم نشونه به رو دستام    

 خیلی سخنرانی خوردن، زمینی سیب مهمونی یک برای. تسلیم من _    

 .بانو بود شکوهمندی

 :گفت باشه، اومده یادش چیزی یهو که انگار و کرد ایخنده
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 نمیارن؟ رو ما هایزمینیسیب چرا راستی _    

 

 

 

 

 سحر

 

 

 بیاد فردا که زدم زنگ بیاره رو ماشینم بود قرار که کسی به. بودم خونه باالخره

 .بگیره رو پارک کارت و سوییچ ازم و شرکت

 رو گوشی. خورد زنگ گوشیم که کشیدم دراز تخت روی بودم، خسته واقعا   

 .دیدم روش رو پیمان شماره و برداشتم

 !الو _    
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 .ببینمت خواممی االن همین_    

    

 .میگه چی داره کنم هضم تا کشید طول دقیقه چند

 !واالحضرت فرستیدمی رو آدرس جسارتا فقط! چشم باشه _  

 زنگ بهت االن که دارم باهات مهمی کار البد. درنیار بازیمسخره پروانه _  

 .ببینیم رو همدیگه تا کن مشخص رو جا یک پس. زدم

 خواممی گفت توضیحی هیچ بدون و زد زنگ که باری آخرین. ترسیدم واقعا  

 .بود سوزیآتش حادثه سر ببینمت،

 .نزدیکه هم دوتامون به چطوره؟ بالنمون رستوران. باش _   

 .بفرست لوکیشن. شناسمنمی _   

 .برم خواستمی دلم بود وقت خیلی که رسید ذهنم به جایی یهو   

 یادته؟ رو رالی مسابقه شب _   

 کمان؟ رنگین باشگاه بیام _
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 برداشته تاب مخم میکنه حس میومد نظر به که گفت رو این حالتی یه با   

 .بود دور اینجا از خیلی باشگاه چون

 .بودیم اونشب که تاالری بومپشت باالی بیا! نه _   

 دیگه ساعت یک تا گفت و کرد قبول بعدش و کرد سکوت ثانیه چند   

 هم بودم،داده پیشنهاد که جایی از که فهمیدم صداش توی از. بینتممی

 .شده شوکه هم و اومده خوشش

 اگر. شهبا افتاده بدی اتفاق نکنه که افتاد یادم دوباره کردم قطع که رو تلفن   

 و کشممی خودمو ایندفعه قطعا باشه، داده رخ سوزیآتش حادثه مثل ایحادثه

 اونو قطعا باشه، زده زنگ اینجوری بهم االن این از کمتر خبری برای اگر

 !کشممی

 گذاشته براش هم آسانسور یک خداروشکر و بود شده عوض کامال ساختمون   

 .بودند
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 همون با که دیدم رو پیمان بوم،پشت اونطرف. رسیدم بومپشت به وقتی   

 به من، به پشت کت، بدون البته بود، تنش رستوران توی که هاییلباس

  .بود ایستاده بوم پشت هاینرده

 لبه به هم من و بشه حضورم متوجه تا کردم ایسرفه و رفتم سمتش به   

 .دادم تکیه بومپشت

 و برگشت عادیش حالت به دوباره ولی انداخت بهم نگاهی و برگشت طرفم به

 .داد تکیه هانرده به

 .هیوالست یک اون. بگیر فاصله پسر اون از _   

 بیام بودم کوبیده راه همه این من. کردمنمی باور رو شنیدممی که چیزی   

 این که بودم خیال و فکر توی و بود داشته برم ترس مدت تمام و اینجا

  بشنوم؟ رو خزعبالت

 .کرد ایعصبی خنده    

 .اینجا کشوندی رو من این برای نگو نه؟ دیگه کنیمی شوخی داری _    
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 ساده اینجوری، داری که اینی چون. اینجا کشوندمت همین برای دقیقا _    

 کنار همینجور من و بکشه گند به رو زندگیت قراره میاری، زبونش به

 .کنم نگاه رو شدنت بدبخت و ایستمنمی

 نمایش اون خاطر به کنممی هم ویژه تشکر همچنین و! قهرمان ممنونم _ 

 .انداختی راه بیرون رفتین وقتی که ایمسخره

 ...بچ عجب زدمش؟ گفت بهت اومد ننهبچه اون _   

 .هستی جنگلی یک واقعا تو. نمیشه باورم زدیش؟ مگه چی؟ _   

 .دیممی بهش اینجا مثبت پوئن یک خب. بود نگفته پس آها _   

 کسی که انگار نه انگار زدمی حرف زدنش کتک راجب آرامش با جوری یک   

 زنه،می حرف راجبش اینجوری داره که کسی با قراره ایستاده روشروبه که

   .کنه نامزد

 .گرفتم گاز رو لبم باری چند حتی. کردممی کنترل رو خودم داشتم زور به

 ...که مرگته چه دونمنمی من پیمان _  
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 کی نیست معلوم که تویی این بودم؛ که همونیم من چیه؟ مرگم من _  

 وت نیستی، متوجه چرا. کردی چیکار شناختممی من که ایپروانه با و هستی

 اصال کن، نگاه رو خودت. ترسیدیمی ازش که شدی چیزی به تبدیل دقیقا

 .شناختت شهنمی دیگه

. ستنی سالمون شونزده دیگه ما که نیستی متوجه چرا! کن بس! کن بس _    

 .جدیه چیز همه اینجا و بزرگسالیم هایآدم دنیای توی ما پیمان

 ترینتخیلی توی داری دقیقا کنممی حس من چرا پس جدیه؟ چیز همه _

 ریبمی لذت دستاوردات از تو که جاییه واقعی کنی؟می زندگی ممکنه، دنیای

 درحالیکه ذاریمی پول روی پول داری فقط و داری تو که ایزندگی این نه

 حرس. کنی استفاده زندگیت از بردن لذت برای هم قرونش یک از نیست قرار

 عیس داری فقط و افتادی گیر کوفتی نقش ایفای بازی یک توی میاد نظر به

 اون به رو پات نیست قرار حتی درحالیکه بدی گسترش قلمروتو کنیمی

 .بزاری کردی، تسخیرشون که هاییسرزمین
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 هواپیما همگانی، تا گرفته خصوصی از و داشتم برج جاهمه من گفتمی راست

 الح این با ولی بودم نرفته تفریحی مسافرت هیچ که بود هاسال ولی داشتم

 .کنه صحبت اینجوری راجبم نداشت حق

 یداپ زندگیم تو کلت و سر یهو و نبودی سال سیزده پیمان؟ چیه مشکلت _   

 نداشته کارم به کاری سختته انقدر چرا کنی؟می دعوا باهام داری همش و شده

 .بکنم کوفتیمو زندگی بزاری و باشی

 نبودم؟ ساله سیزده من _   

 .کرد ایعصبی خنده و برگردوند رو روش   

 هامهمونی توی که اونی. بودی تو نکرد، نگاه هم سرش پشت و رفت که اونی _

 من نه کن سرزنش رو خودت پس. بودی تو انداختنمی من به هم نگاهی حتی

 .رو

 هب. بود خالت پسر دوماد! درک به من. بیای عروسیم حداقل تونستیمی _    

 .میومدی اون حرمت
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  .نکش پیش رو اون بحث. نداره من برای حرمتی هیچ پرستپول اون _    

 .شد برقرار سکوت دقیقه یک    

 باهاشون و بودی ناراضی خونوادت کنندهخسته زندگی سبک با همیشه _    

 یادته اصال کنی؟می دفاع زندگی شیوه این از داری حاال کردی،می مخالفت

  بود؟ کی بودی مخالفش که باری آخرین

 .ایستادم ساکت نداشتم، دادن جواب حوصله    

 یادته؟ میگم دارم_     

 شدی؟ راحت. بود پیش ساعت یک همین یادمه آره _    

 چه که ببینم اووردم باال رو سرم گفتم؟ رو این چرا گفتم؟ رو این چرا

 جاش و شده محو چشماش توی از عصبانیت دیدم میده، نشون العملیعکس

 !کردم رو بحث این کی با نپرسه ازم فقط کنه خدا. سپرده تعجب به رو

 کردی؟ رو بحث این کی با _  

 .داشتیم کم رو قلم یک همین فقط! بیا   
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 خیره شهر هایچراغ به باال از و زنهمی حرف داره که نیووردم خودم رو   

 .شدم

  کردی؟ رو بحث این کی با _  

 تا دو با قطعا برگردونم رو روم اگه که بودم مطمئن ولی نکردم نگاهش   

 .شممی مواجه زنه،می موج درونش شیطنت که چشمی

 کردی؟ رو بحث این کی با   _

 کنی؟می بس حاال. محمد با! پیمان کنه لعنتت خدا _   

 ور ساعدش دوباره. شدم پشیمون بالفاصله ولی گفتم رو این عصبانیت با   

. شد خیره شهر هایچراغ ویوی به و داد تکیه نرده به و گذاشت  نرده روی

 .نشست لبخندی لبش گوشه و رفت باال ابروهاش

 حس بلکه نشدی عوض نگو شدی، عوض کردممی فکر باش رو من _   

 .باال زده شدنت، رییس با مخالفت
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 هب بغل از راستش دست با فقط اینبار و برگردوند من طرف به رو روش دوباره  

 .داد تکیه هانرده

 .شده بیشتر لجبازیت فقط _   

 .کن تمومش دیگه هم رو بحث این و نیستم لجباز من _   

 .ایستاد صاف کامال و گرفت هانرده از رو اشتکیه کال   

 .کن انتخاب! سادیسمی یا لجبازی یا: داره حالت دو! ببین _  

 جلوش صاف هم من و برگشتم سمتش به. باریدمی چشماش از شیطنت   

 .ایستادم

 قبل هایحالت از هیچکدوم اینکه اونم داره، وجود هم سومی حالت یک _   

 ات پایین کنممی پرت بومپشت از همینجا رو تو جاش به و کنمنمی انتخاب رو

 .شه تموم همینجا مسخره بحث این

 .بود تاثیرگزار! اوه _   

 .داد تکیه هانرده به سائدش تا دو با دوباره   
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 !جنگلی میگن من به اونوقت _   

 .کردم نگاه شهر به و کردم تکیه هانرده به دوباره هم من   

 گفتی؟ بهش چی تو و گفت چی اون حاال _    

 کی؟ _    

 !دیگه محمد _    

. چرخوندم سمتش به رو سرم همزمان و زدم سنگینی پلک عصبانیت از   

 .شد ترپررنگ لبخندش و شد سنگینم نگاه متوجه خودش

  .نکن نگام اونجوری فقط. اومدم کوتاه! باش _   

 !اومدی عقل سر باالخره که خوشحالم _  

 بزرگ باغ از بعد از که شدیم خیره شهر هایچراغ به کامل ماه نور زیر دو هر  

 .داشت اینشدنیوصف آرامش و بود گیرینفس صحنه. شدمی شروع تاالر

 .بچسب رو جوونیت و برگرد خودت به نشدیم، پیر تا! پروانه ببین _
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 محو به همچنان و نگفتم چیزی هیچ جوابش در. گفت رو این آرومی لحن با   

 .دادم ادامه رومروبه منظره درون شدن

 بمونی؟ ساکت خوایمی کی تا _   

 .شه تموم بحث این کهوقتی تا _   

 .داره ادامه حاالها حاال بینم،می من که اینجور بحث، این ظاهرا _    

 .داره ادامه حاالها حاال بینم،می من که اینجور هم، من سکوت ظاهرا پس _   

 آرزوی روزی یک داری؟ موضوع این روی که اصراری این از نشدی خسته _   

 و شدی مامانت شکل دقیقا حاال ولی باشند هم دور که داشتی ایخونواده

 .کنیمی ازدواج بابات مثل مردی با داری

 نازنین به من که کرد استفاده ایجمله از دقیقا اون کردم؛ تعجب لحظه یک   

 نه. بگه راجبم رو حرف این اون که دمنمی اجازه بهش حال این با ولی. گفتم

 .پدرم راجب نه و من راجب
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 با و جنگید خونوادش رفاه برای اون. نزن حرف اینجوری پدرم سر پشت _   

 .مرد شرافت

 باز مادرم و پدر ولی داشتیم رفاه از بیشتر حتی مالی لحاظ از ما اصل در    

 منبودی هم کنار واقعی، خونواده یک مثل وقت هیچ و نکشیدند کار از دست هم

 این متوجه هم پیمان. کنه توهین من خونواده به نداره حق کسی هم باز ولی

 .شد ساکت همین برای میگفته، رو موضوع این نباید که شد موضوع

 .کردممی اشاره بهش نباید. خواممی معذرت _   

 .نزن حرف راجبش دیگه ولی شد پذیرفته خواهیتمعذرت _   

 .شد برقرار سکوت دوباره   

 دیر خیلی زدن حرف برای که ببینم روز یک و بمونم ساکت ترسممی _   

  نشدی؟ خسته زندگی این از واقعا پروانه. شده

 ای کنیمی بس. نشدم خسته نه! کن بس کنممی خواهش! پیمان کن بس _   

 نه؟
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 گزن چندین شدم متوجه که کنم نگاه رو ساعت که اووردم بیرون رو گوشیم   

 احتماال. صدا بی روی بودم گذاشته اشتباهی رو گوشی. دارم مامانم و محمد از

 .افتاده اتفاق این کردم، قطع رو پیمان با تماسم که موقعی

 ییعن که کردم اشاره دست با بزنه حرفی اومد تا پیمان. بود هم پیام چندتا   

 .کردم باز رو بود مادرم طرف از که هاییپیغام از یکی و شه ساکت

 «شده  فوت کاظمی، مهرداد »  

 و بیست حدودا پسر یک شناختمشمی ولی نداشتم آمدی و رفت باهاش   

 و معروف دارهایسرمایه از پدرش و مادر که بودمی باید ساله هشت _هفت

 دلم کمش سن خاطر به لحظه یک. بود زیادی هایشرکت صاحب هم خودش

 .بودمش ندیده نزدیک از اصال اینکه با سوخت براش

 موضوع این متوجه هم پیمان که بود مشهود چشمام توی ناراحتی ظاهرا    

 :پرسید ازم و شد

 افتاده؟ اتفاقی _   
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 .شده فوت کاظمی مهرداد _   

 انپیم حال هر به ولی نمیومد خوشش زندگی سبک این از خیلی که درسته   

 .بود شنیده رو اسمش قطعا و بود دنیا همین جز هم

 هرفت دست از هایتماس تعداد به و اوورد بیرون جیبش از رو گوشیش سریع   

 و بود پیچیده خیلی هاشراکت دارها،سرمایه دنیای توی. کرد نگاه هاشپیام و

 پدر و مادر قطعا شدند؛می هاشونسهام نگران همه مرد،می کسی وقتی معموال

 .دادند خبر بهش پیمان

  !اوه _

 ه؟ن. کنیم شرکت مراسم توی که کنندمی مجبورمون خونوادمون کنم فکر _   

 زیادی هااون کنم، شرکت وارث یک ختم مراسم توی خوادنمی دلم واقعا من

 .اندتحملم از خارج و غمگین

 باز پیمان ذهن به رو تلخی یخاطره چه پای و گفتم چی فهمیدم یهو    

 به توجه بدون که بوده هاییگرگ ضیافت همیشه هاوارث هایمراسم. کردم

 این و بودند هاشونسهام روی فرد اون مرگ تاثیر فکر به فقط فرد، مرگ
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 زندگیمون دفتر ءصفحه انگیزترینغم پیمان، برای هم و من برای هم صحنه

 .بود

 گوشیش صفحه به هنوز و بود شده پر غم از چشماش کردم، پیمان به نگاهی

 .بود مونده خیره

 .کنم ناراحتت که خواستمنمی واقعا! پیمان امشرمنده _   

 .زد تلخی لبخند و اوورد باال رو سرش   

 ردهک ناراحتم چیزا خیلی. کرده ناراحتم که  نیستی تو این! پروانه کن باور _   

 .نیستی جزءشون اصال تو االن ولی

 .سرده هم هوا. پایین بریم باشه بهتر شاید _   

________ 

 .هستم اونجا مراسم برای اونجا ده ساعت! مامان باشه _   

 ینا هم باز ولی بود نذاشته برام ایدیگه انتخاب مامانم گوشی رو قطع کردم.   

 کهاین خاطر به فقط کسی مرگ مراسم توی بود قرار من که بود غمگین خیلی
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 احترامم رفتن باال باعث مراسم اون در شرکت و میان زیادی دارهایسرمایه

 به تبدیل واقعا من شاید! گفتمی راست پیمان شاید. کنم پیدا حضور میشه،

 .داشتم نفرت ازش همیشه که شدم کسی

 برش صدابی روی از نباید. خورد زنگ گوشیم که بود شب دو ساعت حدود    

 نیاز آروم خواب یک به واقعا و بود کننده خسته زیادی دیگه امروز. داشتممی

 دوباره مامانم بود. .داشتم

 .برداشتم رو گوشی و شدم بلند   

 افتاده؟ اتفاقی! مامان الو _   

 ایقوی دوستانه رابطه کاظمی، مهرداد پدر که رسید خبر بهم االن همین _   

. داشتند هم با صمیمی رابطه بچگی از هم مهرداد و محمد و داره محمد پدر با

 عموق جوریکه بیا هشت ساعت از بلکه نیا، ختم برای فقط بگم تا زدم زنگ

 .باشی هم خاکسپاری
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 از هم همشون و داشته کمی صمیمی دوستای گفت محمد که اومد یادم! اوه   

 خیلی باید االن. بوده هااون از یکی هم کاظمی مهرداد احتماال بودند، وراث

  .کردم ناراحتی احساس محمد برای دلم توی. باشه ناراحت

 با رداف باشه بهتر شاید ولی بزنم زنگ بهش تونستمنمی و بود دیروقت االن   

 .باشم همراهش تا برم خاکسپاری به محمد ماشین

 بیداره؟ هم محمد یعنی کردممی فکر داشتم. نبرد خوابم که بخوابم رفتم   

 .بدم پیام بهش گرفتم تصمیم

 راهه؟روبه چیز همه _    

 اتاقم حمام سمت به داشتم. نیومد جوابی ولی بودم منتظر دقیقه چند    

  .کنه درست رو شدنمبدخواب سردرد دوش، یک شاید تا رفتممی

 تا تمبرگش اتاق فضای به وقتی و برداشتم رو هاملباس و رفتم کمد سمت به    

 .شد روشن گوشیم نور برم، حمام سمت به

 .بود محمد طرف از پیام   
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 .کنی معنا چی رو بودن راهبهرو داره بستگی _    

 تماس با هم با خوایمی. متاسفم دوستت خاطر به. شنیدم رو خبرها _    

 بزنیم؟ حرف

 .خوبه همینجور! نه _    

 هم من. بشه شنیده صداش درون ناراحتی خواستنمی که میومد نظر به    

 .دادیم ادامه زدنمون حرف به پیام با همونجور و نکردم اصرار

 .دادی پیام بهم که ممنونم _    

 خاکسپاری به هم با دوتامون اگر شدمی خوب کردممی فکر داشتم _    

 .رفتیممی

 هاوس کنار شرکت هستی؟فردا میام دنبالت. پنت _ 

 آره. _   

 بینمت.می _   

 بینمت.می _   
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 سحر؟ _   

 بله! _   

 ممنونم. _   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیمان
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ای که اجتماع سهامدارها هست، باید حضور داشته باشی، حتی اگر مهمانی»   

این قانون اول مامانم بود. ولی غیرممکن بود من « اون مهمونی ختم باشه. 

داد. اون چیز هم نظرم رو تغییر نمیتوی اون مهمونی شرکت کنم و هیچ

تیزکنی نرفته نبود، بلکه ضیافت دندومهمونی گرامیداشت جوان از دست

 ها بود.گرگ

خوشحالم که خونوادم باالخره فهمیدند که قرار نیست کوتاه بیام و توی     

هایی شرکت کنم و باهام سر شرکت کردن، بحث نکردند و فقط چنین مراسم

 بهم خبر دادند.

هام رو گرفته. تمام ام، سنگینه که سنگینی پلکاونقدر غم روی سینه   

ی چشمام اومده بود. تا خود صبح دردی توی سینم شب جلوخاطرات تلخ اون

 بود، درست مثل اونشب، با این تفاوت که اینبار پروانه کنارم نبود.

نور خورشید به صورتم خورد و من دقیقا توی همون حالت که دیشب 

 ها، لبه تخت نشسته بودم.بودم و با همون لباس
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باالخره از سر جام بلند شدم و به سمت حمام رفتم تا شاید خاطره شبی رو    

که حتی زمان هم نتونسته از ذهنم بیرون کنه، یکمیش رو آب سرد ازم جدا 

 کنه.

فقط یک حوله دور پایین تنم کشیدم و از حمام خارج شدم و به سمت کمد  

 یدم و سوییچای رو پوشلباسام رفتم. شلوار جین و تیشرت مشکی ساده

 ماشین رو برداشتم تا به شرکت برم.

 هوا کمی سوز داشت و آبی آسمون با سفیدی ابرها پوشیده شده بود.   

پشت چراغ قرمز بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد. به طرف صندلی 

 راننده خم شدم و گوشیم رو برداشتم.کمک

 الو پروانه؟ _   

 تونی بیای دنبالم؟ می _   

ش بدجور گرفته بود و بیشتر به نظر میاد که جملش سوالی نیست، بلکه صدا   

 کنه بیام دنبالش.داره التماس می

 زنی؟چیزی شده؟ کجایی؟ چرا اینجوری حرف می _   
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 م. میشه بیای دنبالم؟امراسم خاکسپاری _   

 خواین اینجوری منو بکشونین اونجا باید بگم...پروانه اگر می _

 اینکارو کنم. فقط بیا دنبالم! خوامنمی _   

وسط حرفم پرید و این جمله رو بلند گفت. فهمیدم هرچیزی که هست    

 موضوع مهمه.

 باشه! باشه! لوکیشن رو بفرست. االن میام. _   

 و سر ماشین رو چرخوندم.   

خاکسپاری تموم شده بود و من مجبور شدم که برم عمارت آقای کاظمی.     

پوش درون سالن ورودی امارت، گروه گروه ایستاده افراد سیاهجمعیت زیادی از 

کردند. هر چی اطراف رو نگاه کردم پروانه رو ندیدم. بودند و با هم صحبت می

 زد و پروانه کنارش نبود.محمد داشت با چند نفر دیگه حرف می

شدم و حتی یک نفر هم در داغ فرد از ها رد میاز کنار گروه آدم 

زدند. یک ود و فقط داشتند راجب شراکت و سهام حرف میرفته نبدست
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لحظه تمام خاطرات برام زنده شد و حس کردم که قلبم تیر کشید و حدس 

 زدم دلیل اون حالت عصبی پروانه هم باید همین باشه.

 آقای افخمی؟ _   

ساله رو از پشت سرم شنیدم و رومو برگردوندم. یک صدای مرد تقریبا چهل   

دی متوسط در کت و شلوار مشکی جلوم ایستاده بود و لبخندی به لب مرد با ق

دارهایی که دوست داشت؛ خیلی وقت بود که از ایل و تبار سرمایه

 ایخانوادگیمون بودند، خودم رو کنار کشیده بودم، برای همین اصال هیچ ایده

 نداشتم که این فرد کیه. پس ساکت موندم تا اون خودش رو معرفی کنه.

 آقای پیمان افخمی هستید دیگه نه؟  _    

با لبخندی این رو گفت و دستش رو به سمتم دراز کرد. دستم رو از جیبم     

 بیرون اووردم و دست دادم.

 شناسمتون؟بله. بنده می _    

همدیگه رو دیدیم ولی نه متاسفانه افتخار آشنایی رودررو نداشتم. خوشحال  _

 د تا راجب موضوعی با شما حرف بزنم.شم یک روز قراری مشخص کنیمی
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 تونست داشته باشه. کامال گیج شده بودم. یک غریبه دقیقا چیکار من می    

 شم که اول خودتون رو معرفی کنید.خوشحال می _    

هام با اون مرد غریبه تموم شد و اطراف رو نگاه کردم و متوجه شدم حرف    

کنه. دستم رو ستاده و داره من رو نگاه میها ایکه پروانه یک گوشه، کنار پله

 بلند کردم و به سمتش رفتم.

 کرد.خیلی داغون بود و به حالت شکاکی داشت من رو نگاه می     

 سالم پروانه. اتفاقی افتاده؟ چرا خبرم کردی؟ _    

 زدی؟داشتی راجب چی حرف می _    

انگار که اصال سالمم رو نشنیده این رو گفت و انگشتش رو به سمت مردی     

 زدم، دراز کرد.که چند دقیقه پیش داشتم باهاش حرف می

 چیز خاصی نبود. _

 خوای بریم اونجا داخل ماشین با هم حرف بزنیم؟ماشین بیرونه می _   

 انگار که اصال چیزی نشنیده باشه حتی نگاهمم نکرد.   
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 شما که خیلی وقته هم رو ندیدید، پس حرف حسابتون با هم چی بوده؟ _   

 رفت. دیگه واقعا داشت رو اعصابم می

 پروانه تو زنگ زدی بیام اینجا که اینجوری رو اعصابم بری؟ _   

 پیمان؟ _   

 صدای محمد بود که از پشت سرم اومد. رومو برگردوندم به سمتش.   

کردم بیای  توی هیچ مراسمی ندیدمت، فکر نمیاز اونجایی که تا حاال _   

 اینجا.

 من گفتم بیاد دنبالم. _

 سحر با یک حالت طلبکارانه این رو گفت، انگار که داره میگه مشکلیه؟   

ای کرد و چند بار پشت سر هم پلک سنگین زد، دوباره محمد خنده عصبی

 خودش رو جمع کرد.

 زدی؟چرا دقیقا باید به پیمان زنگ می _   
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تمام کسایی که من میشناسم، االن اینجان و در پارکینگم هم با کارتی که  _   

تونست واردش بشه، پس به پیمان زنگ شد، رانندم نمیفقط دست منه باز می

 زدم بیاد دنبالم.

 پروانه با حرص این رو گفت.   

 فهمم چرا باید از اینجا بری؟من اصال نمی _ 

م داره چه اتفاقی میوفته. اون از عصبانیت ناکهانی فهمیدمن هم اصال نمی   

سحر فقط به خاطر حرف زدنم با اون آقا و این هم از از دعوای نامفهوم این دو 

تا. سحر کامال حمله عصبی بهش دست داده بود. اون همیشه به خاطر 

کرد ولی های چهرش رو با مهارت تمام کنترل میهای تجاریش حالتسیاست

 شد خشم رو خوند.از توی چهرش میاالن کامال 

رم؟ چرا یه ذره به کارهای واقعا انقدر برات سخته که چرا دارم می _    

 کنی تا بفهمی دردم چیه؟ تو اصال آدمی؟امروزت نگاه نمی

 .جمله آخرش رو کمی بلند گفت   
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محمد نگاهی به اطرافش کرد و به چندنفری که توجهشون به سمت ما     

ای زد و سرش رو به سمت سحر نزدیک کرد و د، لبخند تصنعیجلب شده بو

 آروم گفت:

 بهتره بیرون با هم حرف بزنیم. _   

ای به سمت بیرون رفت و محمد هم پشتش سحر بدون گفتن هیچ کلمه    

رفت و من هم که تمام مدت گیج و مبهوت اونجا ایستاده بودم، باالجبار برای 

 رافم، پشتشون حرکت کردم.های اطسر دراووردن از اتفاق

باالخره کنار فواره بزرگ درون فضای سبز عمارت، بیرون از    

 ساختمان عمارت ایستادند. 

 ؟چیهشه بگی مشکلت سحر حاال می _    

_ بس کن! بس کن! رفیقت مرده بعد نشستی باال قبرش راجب سهامش 

آدمی  تو های کوفتیت اضافه کنی؟زنی که شاید بتونی به داراییحرف می

 اصال؟
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حاال فهمیدم اوضاع از چه قراره و چی باعث شده سحر اینجوری شه.    

اون با هجوم خاطرات تلخ، مواجه شده بود و حالت ناخودآگاه عصبی 

 .بهش دست داده بود

محمد شوکه شده بود، هیچ جوره سر از ماجرا درنمیوورد و با تعجب     

 د.برای چند لحظه به پروانه خیره شده بو

فهمم... االن مشکلت چیه سحر؟ همه این رفتارها به _ من... من نمی    

 خاطر یه دونه قول و قرار خرید سهامه؟

رفت و دستاش رو مشت کرده بود و هر پروانه چهرش به سرخی می    

 دادشون.تر فشار میگذشت، محکمثانیه که می

کردم ناراحتی؛ واسه _ فقط یک قرار خرید سهام؟ منو باش فکر می    

 همین باهات اومدم ولی تو مثل یک الشخور سر قبر دوستت نشستی و...

 _ پروانه!    

با اینکه عصبی بودم ولی طاقتم تموم شد و بلند داد زدم. محمد هنوز     

ذاتش بود،  گیج بود و حق داشت، پروانه داشت به خاطر چیزی که توی

 کرد.اون رو سرزنش می
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ولی به خاطر ذاتی که داشت و کاری که کرده بود، حق نداشت. پروانه 

ساکت شد و اینبار هر دو، پروانه، عصبی و محمد، با حالت عجیبی به 

 من نگاه کردند.

محمد فکر کنم سحر خاطره بدی رو به یاد اوورده و اون رو عصبی کرده،  _

 فعال آروم باشید. سحر برو داخل و آبی به صورتت بزن.بهتره کمی هر دوتون 

محمد فکر کنم سحر خاطره بدی رو به یاد اوورده و اون رو عصبی کرده،  _

 بهتره کمی هر دوتون فعال آروم باشید. سحر برو داخل و آبی به صورتت بزن.

، اشهب ینکه کارت با عملکرد یک عوضی یکسان بودهاثبات فکر نکنم برای ا _

 .یا نه ای پشتش باشهکه خاطره فرقی داشته باشهاصال 

ای زد و دستش رو توی موهاش محمد دستش رو ول کرد و پوزخند عصبی   

 کرد و خودش رو به عقب کشید.

خواستم به خاطر حمایت ازم، ازت منو باش فکر کردم آدم شدی و می _    

 تشکر کنم.

 تو؟ کنی که نه؟ حمایت ازداری شوخی می _    
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 پلک سنگینی زدم و از عصبانیت لب پایینم رو گاز گرفتم.

چون از ماجرا خبر نداشتی و دعوای سحر باهات، هیچ تاثیری نداشت،  _   

تونم با هیچ کدوم خواستم که وقت خودش رو تلف نکنه، وگرنه هیچ جوره نمی

 از رفتارات موافقت کنم.

رو نشم. شاید انقدر ی، دیگه روبهدونی چیه؟ واقعا بهتره با توی جنگلمی _    

 وحش بودی که زبونت با ما متفاوت شده.توی حیات

 به سمت اون دری از عمارت رفت که پروانه هم از همون وارد شده بود.   

تونه همینجا کنار تو بمونه و از دنبالش نرو! سحر با من میاد. یا اینکه می _   

 ذت ببره.دیدن ادامه نمایش گرگ وال استریت تو، ل

عمارت از شهر فاصله داشت و ما چندین کیلومتر رفته بودیم ولی هنوز 

ترسیدم حرفی کدوممون بیرون نیومده بود. من میهیچ صدایی از هیچ

ترسید حرفی بزنه و من دوباره بزنم و سحر دوباره کفری شه و سحر می

 از به یاد آوری اتفاقات اونشب عصبی شم.
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چرخید تا شاید بتونم این سکوت کلمه توی ذهنم می هانزدیک به میلیون    

ها برای بیانشون در چنین شرایطی، نامناسب به نظر رو بشکنم ولی همه اون

میومدن؛  انگار هیچ زبون مناسبی برای شکوندن این سکوت سخت، پیدا 

 شد.نمی

 وقتی بهت زنگ زدم، مشغول کاری که نبودی؟ _    

یرون خیره شده بود، این رو پرسید. براش پایان پروانه همونجور که به ب    

تونستم بفهمم دادن به این سکوت روی اعصاب، شروع خوبی بود. کاش  می

تونستم ازش بپرسم که چی تو کنه یا حداقل کاش میداره به چی فکر می

 گذره.ذهنش می

 مهم نیست.  _    

 ایندفعه سرش رو برگردوند و به من نگاه کرد.     

 متاسفم. ممنون که اومدی. _    

 خوشحالم که به من زنگ زدی. _    
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ای بود که داشت از زبون ما دو تا خارج این چه جمالت رسمی کوفتی    

تونستیم مثل همونجوری که قبال بودیم، بدون این جمالت شد؟ چرا نمیمی

 تعارفی، حرفمون رو بزنیم؟ 

یدن ناخن رو تخته سیاه دوباره سکوت برقرار شد. و این سکوت، از کش  

 برام زجرآورتر بود.

دیگه صبرم تموم شده بود، ناگهانی فرمون ماشین رو به سمت یکی از    

های لبه جاده خم کردم. پروانه محکم دستگیره در رو گرفت تا پارکینگ

 جا نشه.جابه

سریع ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم و از جلو ماشین دور زدم و  

 پروانه رو باز کردم.در سمت 

 پیاده شو. بیا با هم قدم بزنیم. _   

از پایین به چشمام خیره شده بود و مشخص بود که از این حرکت ناگهانیم    

خواستم باهاش حرف بزنم ولی جوری زده تعجب کرده. حق داشت در اصل می
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 بودم کنار و به سمتش اومده بودم که انگار قراره خفتش کنم و وقتی تمام

 وسایلش رو برداشتم، همینجا رهاش کنم.

 خوام با هم حرف بزنیم.فقط می _   

 تونستیم همزمان که توی ماشین نشستیم، حرف بزنیم؟نمی _   

اگه قرار بود اونجا حرف بزنیم، تا حاال زده بودیم. بیا بیرون شاید یک  _   

 هوایی به سرمون خورد و زبون دوتامون باز شد.

 گذشتیم.ها میاشتیم از کنار درختپا به پای هم د

 چرا به من زنگ زدی؟ _   

 فکر کردم خودت فهمیدی که چرا بهت زنگ زدم. _   

های زیردستت کسی رو پیدا کنی تونستی از آدمخواستی میقطعا اگر می _   

 تا بیاد دنبالت ولی تو به من زنگ زدی.

 . ببخشید.کردم که با این کار اذیتت کرده باشمفکر نمی _   
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زدی و کنی منظورم اینه که نباید به من زنگ میپروانه واقعا حس می _   

 گرفتی؟وقتم رو می

 پس منظورت چیه؟  _   

خوام چرا به من زنگ زدی؟ می دونی. پس بگوخودت بهتر از من می _   

 کنه.بدونم چی داره اذیتت می

 هیچ چیز نگفت.

ببین پروانه! قطعا تو به کسی نیاز داشتی که باهات حرف بزنه نه فقط   _   

یک زیردست گوش به فرمان، پس برای همین به من زنگ زدی. فقط کافیه 

 ترسونه.بگی چه چیزی داره تو رو می

دونی که یادآوری شب خوام یادت بیارم ولی خودت بهتر از من مینمی _   

خانواده پرستو چقدر برای هر دومون دردآوره و ما سوزی ماشین تصادف و آتش

ای رو نداشتیم. اون خاطره یه لحظه اومد جلوی اونشب جز همدیگه، کس دیگه

چشمم و نتونستم حالت روانیم رو کنترل کنم، به خاطر همین ناخودآگاه به تو 

 زنگ زدم.
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 کشید.روز فقط اسمش هم میومد، قلبم تیر میحتی وقتی اون

نه تو از تمام زندگی قدیمت، دست کشیدی، جوری که انگار اصال پروا _   

وجود نداشته و من تا هر چی یادمه، تو رو حتی همون شب حادثه، وقتی که 

برای دلداری به من به خونمون اومدی هم اینجوری ندیدم پس چی شده که 

 ای؟ االن انقدر آشفته

 صبی شدم. خوای به چی برسی؟ دارم میگم که یک لحظه عمی _   

 صداش رو بلند کرد و با عصبانیت این رو گفت و به سمت ماشین رفت.    

با شنیدن این حرف و گفتنش اونم با این حالت، شکم به یقین تبدیل شد؛    

یاداووردن ماهیت تلخ خود حادثه کشه که با بهاون قطعا داره از چیزی درد می

 مرگ پرستو متفاوته.

 میای بریم اونجا؟ _

کنه بحث عوض کنه، دستش رو به سمت یکی واضح بود که داره تالش می   

ها دراز کرد و انگار نه انگار که جملش سوالی بوده و نه خبری، بدون از تپه

 منتظر موندن برای جوابم، خودش به سمت اونجا دوید.
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منم پشتش راه افتادم ولی سرعتش زیادی تند بود، پس منم دویدم. وقتی     

رسیدم، در حال نفس نفس زدن به هم نگاه کردیم و انگار نه انگار  به کنارش

 ی دوتامون بود.که چند لحظه پیش دردی توی سینه

 شد و آسمونباالخره به باالی تپه رسیدیم. صدای باد به وضوح شنیده می   

های های اطراف به سبزها و جنگلترین حالت خودش بود. دشتدر آبی

 شدند.می رنگ و پررنگ دیدهکم

 االن بهتری؟ _    

 خوام راجب اتفاقی امروز حرف بزنم.نمی _    

 نگفتم حرف بزن. فقط گفتم االن بهتری؟ _    

گی االن بهتری، یادم میاد قبلش حالم بد بوده که باعث شده وقتی می _    

 خوام به االن فکر کنم.االن این رو بپرسی. فقط می

و بعد دستاش رو باز کرد و چشماش رو بست تا نسیم رو روی صورتش     

 حس کنه.
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. بلکه پروانه بود، پروانه من. شد. دیگه توی این تن، سحر نبودباورم نمی    

هایی که بینشون به دنیا شاید امروز با دیدن دوباره واقعیت سنگی قلب آدم

 دو تا، پناه برده بود.اومده بودیم، دوباره به دنیای شیرین خودمون 

 کنی؟چرا داری اینجوری نگاه می _    

 چشماش رو باز کرده بود و با من چشم تو چشم بود.    

 چجوری؟ _    

 خیره، با لبخند. _    

 زد.هیچی. فقط یاد یک نفر دیگه افتادم که همینجوری حرف می _    

 ابروم رو دو بار با شیطنت باال انداختم.    

 شناسی.خیلی خوشبختی که همچین کسی می _    

 اون هم دقیقا با ابروهاش همون کاری رو کرد که من کردم.    

 هام.من عاشق صخره _    

 روش شده بود.دوباره غرق در منظره روبه     
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 اند نه صخره.ها تپهباشه ولی این  _    

 ای رفت.روش رو برگردوند و چشم غره    

ها افتاد و خواستم بگم که ! فقط دیدمش یادم به صخرهدونمخودم می _    

 هام.من عاشق صخره

 ام.آها که اینطور. منم عاشق دلمه _    

 چه ربطی داشت؟ _    

ها رو که دیدم یادم به دلمه افتاد و فقط خواستم بگم که رنگ سبز کاج _    

 ام.من عاشق دلمه

 است تپه نگاه کرد.سمت ر های کاجای کرد و به جنگلخنده    

 کسی بهت گفته نرمال نیستی؟ _   

 از تعریفتون ممنونم، بانو! _   

 روانی! _   

 میای تا پایین بدوییم؟   
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 ی هر کی زودتر رسید؟مسابقه _   

 باش. یک، دو، سه... _   
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 محمد

 

  

 

هایی که افتاد، زدن خونم درنمیومد. هنوز هم از هیچ کدوم از اتفاقکارد می   

 سر درنمیووردم.

خواستم با دیگه حوصله مردمی که اون داخل بودند رو نداشتم و فقط می   

 سحر صحبت کنم. 

رفتم. آخرش هم رفتم و با خودم کلنجار میفقط توی باغ عمارت، راه می   

 ای سوار ماشین شدم و به راه زدم تا برم پیش سحر.یخداحافظ بدون هیچ
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گوشیم رو جلوی ماشین گذاشتم و از سخنگوش خواستم تا شماره سحر رو    

 برام بگیره و روی بلندگو بذاره.

 الو! محمد؟_    

 خوام ببینمت.سحر خوبی؟ کجایی؟ االن می _    

 دیدیم.یدادی و بعد همدیگه رو مکاش یک روز بهم مهلت می _    

دونم اوضاع از چه قراره، سحر تا وقتی تو حرف نزدی و من حتی نمی _   

 تونم با امروز کنار بیام؟ پس لطفا بگو کجایی.چطور می

 صدای آهش از پشت گوشی اومد.   

 شرکتم. برگشتم خونه. آپارتمان نزدیک _   

 دارم میام. _   

 اش نشستم.پشت جزیره آشپزخونه   

 های تازه از فر دراومده اوورد.خدمتکارش برامون چایی و بیسکوییت   

 براتون االن میوه هم میارم. _   
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 ممنونم الزم نیست. امروز رو برو مرخصی. _   

خدمتکارش، خانم جوانی بود که حدودا چهل سال داشت. با شنیدن حرف   

 یره.من، چشماش به سمت سحر رفت تا اجازه خروج رو از رییسش بگ

 تونید برید.ممنونم خانم سرمد. می _   

 سحر بهش نگاه کرد تا وقتی که خارج شد و بالفاصله به سمت من برگشت.    

گیری که کی مرخصی های من تصمیم میاز کی تا حاال تو برای کارکن _   

 بگیرند.

دونی که ما باید با هم فرستادیش بره. خودت هم میبه هر حال که می _

 حرف بزنیم. خب حاال بگو صبح چه اتفاقی افتاد؟خصوصی 

 کردی؟بهتر نیست تو بگی صبح داشتی چیکار می _   

 سحر من یه بیزینس منم و کارم همینه.  _   

کردی که سر قبر دوستت،  اون دوستت بود. تو رسما داشتی تالش می _   

 مادر و پدرش رو راضی کنی تا بتونی سهام دوستت رو بخری.



 

157 
 

های مختلف استفاده ین کار منه سحر. نگو که تو هیچوقت از موقعیتا _   

 ای رو برپا کنی.نکردی تا بتونی چنین امپراطوری

آره قطعا من هم وقتی فرصتی به دستم اومده، ازش استفاده کردم ولی نه  _   

 اگر اون فرصت، مرگ دوستم باشه.

ه یک روزه تبدیل به سحر. من اینم. من این شکلی به دنیا اومدم. سخته ک _

ای ازش ندارم. سخته که وارد جهانی شم که فردی بشم که هیچ پیش زمینه

خوای چیزی از جهانت بفهمم باید باهم دونم. اگر میهیچ چیزی ازش نمی

 .حرف بزنیم، که اونم تا وقتی که حاضر نیستی صحبت کنی، غیر ممکنه

 چند ثانیه سکوت کرد.    

 ی بدونی؟خواراجب چی می _    

ای جلوی ای که پیمان راجبش حرف زد. بهم بگو چه خاطرهخاطره _    

 چشمت اومد که اینجوری شدی؟

آروم روی پیشخون گذاشت و  دست از خوردن چایی کشید و استکان رو

 آه غلیظی رو بیرون داد.
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 ما سه نفر بودیم. _   

 شما؟ _   

درامون، همدیگه رو میدیدیم. من آره ما. کسایی بودیم که بیشتر از پدر ما _   

 بودم، پیمان بود و خواهرش پرستو که از ما دوتا، بزرگتر بود.

پرستو افخمی؟ داستانش رو شنیدم. حادثه تصادف و منفجر شدن مخزن  _  

 انگیز بود. گاز ماشین. واقعا یک تراژدی غم

زنه. حدس زدم که توی چشماش حس کردم که چشمای سحر برق می   

 کنه.اش رو کنترل میمع شده ولی داره گریهاشک ج

 خواستم ناراحتت کنم.متاسفم! نمی _   

 شد.شب یادآوری میمشکلی نیست. به هر حال که اون _   

هنوز متوجه نبودم که اون حادثه چه ارتباطی به دلخوری صبح سحر از من،    

تونستم مجبورش کنم که همه ماجرا رو تعریف داشت. ولی با این شرایط نمی

 کنه.
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 اش رو بگی اگه...خوای یک روز دیگه بقیهمی _   

 گم.نه همین االن می _   

 .سری تکون دادم و منتظر ادامه داستان موندم   

پرستو هوش اقتصادی باالیی داشت ولی همیشه با زندگی خشک پدر و  _   

مادرش مخالف بود و اصرار داشت که باید خانواده رو از شغل جدا کرد و به هر 

دو کنار همدیگه بها داد ولی نتیجش فقط دعواهای شدید اون با پدر و مادرش 

ا پسر خونواده سلیمی، بود و در آخرم هم خونوادش معتقد بودند که اون باید ب

ازدواج کنه تا شراکتشون گسترش پیدا کنه ولی اون باز هم سر عقیدش موند و 

گفت که نباید برای کار ازدواج کرد و با یک میراث کار خودش رو کرد، اون می

 شناختی؟ازدواج کرد که دقیقا عقاید اون رو داشت. نادر راد رو می

آره. آوازش رو شنیده بودم. پسر خونواده راد که به هیچکدوم از تشریفات  _   

 خونوادشون پایبند نبود.

 آره. اون مرد آزادی بود. _   
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 گفت، لبخند تلخی روی لبش نشست.وقتی این رو می   

 ها و دخترشون، تصادف کردند...وقتی اونشب اون _

ن صداش کامال با بغض آمیخته گفت، لححس کردم وقتی داشت این رو می   

 شد.

افخمی قرار بود تجارتشون رو  _روز خانواده بیاتصبح فردای اون _   

 المللی کنند.بین

 تونستم حدس بزنم که چه اتفاقی افتاده.فکر کنم کم کم می    

پدر و مادرش شب بعد از شنیدن خبر خیلی ناراحت بودند ولی با این  _   

تونستند این صبح، موقع خاکسپاری ندید چون نمیها رو حال هیچکس اون

خواستند خاکسپاری دخترشون رو ببینند، یا الاقل حادثه رو درک کنند و نمی

 این چیزی بود که توی مراسم به مردم گفته شد.

اش رو آزاد کرد و اشکی از صورتش باالخره اون بغض زندانی شده

 سرازیر شد. ولی دوباره خودش رو جمع کرد.
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بینیم، پرستو و نادر و هامون رو نمیدونی ما خیلی خانوادهخودت که می _   

درسا، دخترشون، برای ما تبدیل به خانواده شده بودند و تنها کسایی بودند که 

واقعا کنارمون بودند. خبر اون اتفاق هر دومون رو نابود کرد، یادمه اون شب تا 

زدم گوشیش رو جواب می کردم و هر چی به پیمان زنگصبح فقط گریه می

داد و فردا صبحش اونقدر داغون بود که حتی درست متوجه اطرافش نمی

کنی چه حسی پیدا کرد وقتی بعد خاکسپاری به خونه رفت و شد. فکر مینمی

 دید که مادر و پدرش اونجا نیستند؟

 دونستم...من متاسفم سحر. من نمی _

اختیارش رو از دست داده بود. بعد از یادمه وقتی پیمان رو دیدمش، کامال  _   

اش با پدر مادرش خیلی اون روز رفت کار کرد تا از اون خونه خارج شه و رابطه

 کم شد.

حادثه براش خیلی  اش ریخت. معلوم بود که اونیک اشک روی گونه   

 دردناک بوده.
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دونستم. متاسفم سحر. هر چقدر سرزنشم کنی حقته ولی من واقعا نمی _  

لش این رو هم بدون که من تو چنین دنیایی، به دنیا اومدم و تغییر عادت قب

 برام سخت بوده.

 محمد من فقط ترسیدم این اشتباهه. _   

 به خودش و من اشاره کرد و این رو گفت.   

 منظورت از این، اینه که... _   

 به معنی آره سر تکون داد.   

به درست بودن رابطمون شک داشت شد که اون منظورش ما بود. باورم نمی   

 دادم.ولی بعد از چیزهایی که شنیده بودم، بهش حق می

 چیزی که ترسوندتت اینه؟ اینکه من برات مناسب نباشم. _   

نه! نه! دارن میگم ممکنه ما اونقدرها هم که به نظر میایم، از درون یکی  _   

 نباشیم.
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 گیرند که باها یاد میفقط اونسحر هیچ دو نفری از درون یکی نیستند.  _   

شیم. بهم اعتماد هامون میهم بسازند. قول میدم ما پدر مادر بهتری برای بچه

زنیم، همه مشکالتمون هم کن. همینجور که اینجا نشستیم و داریم حرف می

 در حد یک حرف زدنه.

 لبخندی زد و نفسی رو از بینیش بیرون داد.   

 سحر؟ _   

 سرش رو باال اوورد.   

خوشحال میشم اگر همیشه ترسات رو بهم بگی، بدون که هیچکدومش  _    

 کنم.رو بدون حل شدنش ول نمی

 تو چی؟  _    

 من چی؟ _    

 تو هم ترسی داری؟ راجب خودمون؟ _    

 آره. _    
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 خیره نگاه کرد و منتظر موند تا حرفم رو بزنم.    

ترسایی که راجب خودمون توی ذهنت  ترسم که اونبعضی اوقات می _    

 هست رو به من نگی.

 لبخندی زد.    

 بعد از امروز، خیالت از این موضوع راحت باشه. _    

 ممنونم.  _    

 ادامه استکان چاییمون رو در حالیکه یخ شده بود، خوردیم.    

کنه یا نه ولی یخوام بزنم اوضاع رو بدتر مدونم این حرفی که مینمی _    

ست و دونی مراسم نامزدیمون فقط یک مهمونی دورهمی سادهخودت که می

 کنم که بهتره به خاطر سوگواری امروز، کنسلش نکنیم.حس می

نه اونقدرا مراسم مهمی نیست و فکر نکنم دوستت هم راضی باشه  _   

ت جشن سکنسلش کنیم. نه یعنی منظورم از اینکه مهم نیست اینه که قرار نی

 عظیمی گرفته شه نه اینکه بخوام بگم مراسممون برام بی...
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 خواد خودت رو اذیت کنی.سحر! سحر! خودم منظورت رو فهمیدم. نمی _   

ای کرد و دوباره به نوشیدن ادامه داد ولی متوجه طعم از دهن افتاده خنده   

 چایی شد و استکان رو زمین گذاشت.

خواستم ازش بپرسم، از جمله اینکه پیمان چرا خیلی سواالی دیگه هم می   

بهش گفت پروانه و اینکه با پیمان راجب چی حرف زدند ولی ترجیح دادم که 

 سکوت کنم و بحث رو ادامه ندم.

 

 

 

 

 

 

 



 

166 
 

 

 

 سحر

 

 

 

ساعت ده شب بود و محمد همون ظهر رفته بود. خوشحال بودم که با    

 زدن مشکالتمون رو حل کرده بودیم.حرف

حوصله کارهای مالی و اداری نداشتم، برای همین امروز کال کارهام رو    

تاطیل کردم و فقط به شرکت زنگ زدم و به افراد مختلف یک سری کارها رو 

 سپردم که به جام انجام بدند. 

بدون اینکه قصدی برای خوابیدن داشته باشم، روی تخت دراز کشیدم. پس    

فردا واقعا نامزدیم بود و حاال که همه چیز رو پشت سر گذاشته بودیم، بیشتر 
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برام این حقیقت واضح شده بود که من قراره شب یلدا نامزد کنم. من یک 

ق در سریع اتفای خیلی عجیبی رو پشت سر گذاشته بودم و همه چیز انقهفته

 خواب بود. افتاده بود که عین یک

توی افکار خودم و یادآوری تمام اتفاقات این هفته بودم که صدای زنگ در     

 بلند شد.

آیفون رو برداشتم و البی من اعالم کرد که فردی به نام پیمان افخمی پایینه    

 و من گفتم که اجازه بدند بیاد باال.

مونده تا نامزدیم رو با آرامش سپری های باقیساعت خواستواقعا دلم می   

 کرد.کنم ولی انگار دردسر و حاشیه خودش من رو پیدا می

اش به طرز واضحی در آسانسور واحدم باز شد و پیمان اومد داخل. چهره   

 های خشم رو توی چشماش خوند. شد شعلهرسید و میعصبی به نظر می

 سالم. _   

 کنی.داری نامزد میتو هنوز هم  _   
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سالمم رو جواب نداد. حالش خیلی بد بود، انگار که هیچ چیزی رو 

 شنوه. نمی

 پیمان بیا داخل سالن بشینیم. _   

مامانم به مامانت سر زده بود و همه خدمتکارهای خونه در حال تدارک  _   

 مراسم نامزدی بودند.

دا نامزد کنم. دقیقا دونستند که من قراره شب یلپیمان کل شهر می _   

 مشکلت چی...

کنم ای که حس میمشکلم تویی. مشکلم تویی که دقیقا همون لحظه _   

ای شدی که داری برای شاید به خودت اومدی و بیخیال این زندگی کوفتی

سازی، درست چند ساعت بعد از همون لحظه همه چیز رو خراب خودت می

 کنی.می

اش بلند شده بود و داشت من رو هم عصبانی از کوره در رفته بود و صد    

 کرد.می
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پیمان خیال نکردی که چون از روی تپه دووییدیم و از جنگل گذشتیم،  _   

 قراره کل ماجرای نامزدیم رو بیخیال شم؟

اش هیچ شباهتی به ای کرد و دستش رو توی موهاش کشید. خندهخنده   

 خندیدن نداشت.

خوای این کار رو انجام بدی. دیدی باز هم می نگو با اتفاقایی که صبح _   

سحر تو دقیقا تبدیل به چیزی شدی که همیشه ازش نفرت داشتی. سحر 

سازی که قراره به هر کوفتی شبیه باشه به ای میداری برای خودت خانواده

 غیر از خانواده.

آخرین بار که سحر صدام زده بود وقتی بود که به گفته خودش کامال ازم     

 ناامید شده بود.

پیمان چرا برات انقدر غیر قابل فهمه که ما توی دنیای بچگیامون نیستیم.  _   

 ها این شکلیه. این رو بفهم.ما بزرگ شدیم و دنیای آدم بزرگ

 بار من هم صدام بلند شده بود. این   
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سهیل دهنش رو کمی باز کرد و چند ثانیه همونجور باقی مونده بود، انگار    

خواد چیزی بگه ولی هیچ چیز برای گفتن نداره. دستش رو توی میکه 

موهاش برو و اینبار جوری موهای مشکیش رو عقب زد که بیشتر به نظر 

 زنه.میومد داره خودش رو چنگ می

ای به سمت آسانسور رفت و دکمه آسانسور رو زد. قبل از بدون هیچ کلمه    

 رفت. و« شناسمت سحر.نمی» بسته شدنش گفت: 

ای تمام وجودم رو پر کرده بود. عادی بود چون من همین االن حس لعنتی   

به احتمال زیاد بهترین دوست بچگیام رو برای همیشه از دست داده بودم. 

انداخت. به سمت حمام دویدم و همونجور که چیزی داشت به سینم چنگ می

ی بدجور داشت لباس تنم بود شیر آب رو باز کردم و زیر دوش رفتم. چیز

 دونستم از کی؟دونستم چرا؟ و نمیدونستم چی؟ نمیکرد. نمیاذیتم می

_____ 
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شد و من قرار بود که ساعت پنج عصر بود و کم کم هوا داشت تاریک می   

هام رو فردا نامزد کنم. چیزی درون وجودم، مثل خوره داشت تک تک سلول

  خورد.می

دونستم کجا ولی از تماس صبح مامانم فهمیدم که پیمان صبح امروز از نمی   

شهر رفته بود. شاید اینجوری بهتر بود. شاید اینکه همدیگه رو اصال نبینیم، در 

حال حاضر بهترین گزینه بود؛ به هر حال که سالیان سال بود که همدیگه رو 

دیدیم. برای یک یگه رو میندیده بودیم. شاید این هفته هم اصال نباید همد

 ام چنگ انداخت. لحظه دوباره حس کردم که چیزی به قفسه سینه

 همه چیز عجیب شده بود.    

کردم، بیشتر سر همه چیز غیرقابل درک کردن بود. هر چی بیشتر فکر می   

کنم و چرا دارم با دونستم اصال دارم به چی فکر میشدم. حتی نمیدر گم می

 رم.می خودم کلنجار

 صدای زنگ گوشیم بلند شد.   

 الو محمد. _   
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 سالم نامزد فردام. _   

 سالم روانی! خوبی؟ _   

زنگ زدم که بگم که فردی که برای کارهای فردا استخدام شده بود تا  _   

تشریفات رو آماده کنه، زنگ زده و میگه که کارش تموم شده و مایله که ما 

هایی که آماده کرده، راضی هستیم یا ات و پزیراییامشب بریم ببینیم از تزیین

 نه.

های فقط یک مهمونی ساده با فقط خونواده تشریفات؟ فکر کردم قراره که _   

 خودمون  دوتا باشه نه کس دیگه.

ای قرار نیست بیاد ولی خواستم همین مراسمی که همینطوره. کس دیگه _   

 گرفته میشه قشنگ باشه.

بیرونم. به سمت خونمون میام تا یک و نیم ساعت دیگه  باشه. االن _   

 رسم.می

 بینمت.می خوبه. _   
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 بینمت.می _   

های بنفش و سفید، تزیین شده بود و میز پزیرایی وسط سالن خونه با زنبق

 .دم مراسم داخل عمارت مامانم باشهبود. خودم گفته بودم که ترجیح می

 قشنگ شده. _   

 ه از راه رسیده بود و کنارم ایستاده بود.محمد بود ک   

 آره. _   

 مطمئنم که این مهمونی قراره شروع زندگی قشنگی باشه. _   

 با لبخند بهش نگاهی انداختم.   

 طوره.قطعا همین _   

های بزرگ عمارت پایین اومد. معلوم بود که توی دفترش مامانم از پله   

 مشغول به کاری بوده.

 خوشحالم که امشب اینجا اومدید. _   
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به سمت من اومد و من رو بغل کرد. میشه گفت این نادرترین اتفاق زندگیم    

 بود.

 برای شام امشب، بهمون ملحق شین. _

نگاهی به محمد کردم که ببینم اون نظرش راجب پیشنهاد مامانم چیه که    

 لبخندی زد و خوشحال پیشنهادش رو پذیرفت.

 ال شدم و به سمت سالنی که میز غذاخوری درونش بود،  رفتم.خوشح   

 خدای من! شما خیلی به هم میاید. واقعا برای جفتتون خوشحالم.  _   

 ممنونم مامان جان. _   

 ممنونم مامان جان. _   

از اینکه محمد این حرفم رو تکرار کرد شوکه شدم. اون معموال رسمی حرف    

زد.  اولش تعجب کردم و بعدش ناخودآگاه لبخندی روی لبم اومد، محمد می

هم در جواب لبخندم، همراه با چشمک، لبخند آرامش بخشی زد و دوباره 

 مشغول خوردن شد.
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ش بود. ما باالخره مثل یک بخای، آرامشهمه چیز به طرز خیلی رویایی   

گه و من الکی خودم رو دارم رسیدیم. شاید محمد راست میخانواده به نظر می

 کنم.نگران می

گوشیم زنگ خورد و با دستمال دور دهنم رو پاک کردم و از افراد سر 

 میز عذرخواهی کردم و از سر میز بلند شدم تا گوشیم رو جواب بدم.

 الو نازنین؟ _    

خواستی از ماجرای سهیل و زمین گالبی سر الو سحر. یادت میاد می _    

 دربیاری؟

 نازنین االن جاییم. سرم مشغوله. بعدا باهات... _

 باید همین االن بهت بگم.  _   

 ساکت شدم و دلشوره عجیبی وجودم رو پر کرد.   

ه بمن کسایی رو فرستادم تا راجبش تحقیق کنند و چیزایی فهمیدم که  _   

 نظرم بخوای بدونی.
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هام زد ولی من از یک جایی به بعد، فقط توی گوشنازنین داشت حرف می   

 شنیدم. صدای سوت می

کردم که دستی داره قفسه شه. حس میکردم که داره حالم بد میحس می   

کردم که جز خشم فقط یک احساس برام زنه. حس میام رو چنگ میسینه

 مونده که اونم غمه.

 زنم.ممنونم نازنین. بعدا بهت زنگ می _   

این رو گفتم و بدون اینکه منتظر جوابی از پشت خط باشم، گوشی رو قطع    

خیالش رو پشت کردم و به سمت میز ناهارخوری حرکت کردم. وقتی چهره بی

 تر شدم. میز دیدم، عصبی

 با عصبانیت کنار صندلی محمد ایستادم.   

گفتم راجب اون روزی که برای داشتم به مامانت می عزیزم همین االن _   

 اولین بار  با هم آشنا شدیم. یادته که...
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تونیم همه مشکالتمون رو حل کنیم نه؟ پس چرا که با حرف زدن می _   

خواستی که راجب این یکی حرفی نزدی؟ آها یادم نبود چون به هر قیمتی می

 حت نباشم.کارت راه بیوفته و بهتر بود که من سد را

 مامانم بلند شد.  

 گی؟سحر معلوم هست چی می _   

 سحر جان. شاید بهتر باشه بیرون با هم صحبت کنیم. _   

 نه نیازی به صحبت نیست. به اندازه کافی تا حاال آسمون ریسمون بافتیم. _   

 سحر تمومش کن. _   

کترین توجهی بهش مامانم با عصبانیت این رو داد زد و من بدون اینکه کوچ   

 بکنم، به حرفم ادامه دادم.

برای اینکه من نفهمم به حسابدارم گفتی تا شماره دوم سهیل رو برات از   _   

مال برداره، چون شماره جدیدش رو خودت های جهانروی قولنامه زمین

خوای منو با خریدن باغ گالبی سورپرایز کنی و نداشتی و ادعا کردی که می



 

178 
 

نه آقا اصال حتی خوشحالی من به ذهنش هم خطور نکرده و  فهمم،یهو می

 _خواسته مرکز ورزشیخواسته؟ چون آقا میبزن چرا اون زمین رو می حدس

 تفریحیش رو بزنه اونم با زمین مورد عالقه من که دست شوهر سابقمه. 

ای دونی همچین پروژهسحر کار رو با خونواده قاطی نکن. خودت هم می _    

 سازیم، سودآور باشه.ای که داریم میتونه برای خانوادهیچقدر م

سود آور؟ آره فکر خوبیه. چرا به فکر بقیه نرسید. بیاین همه مکان مورد  _   

مون خراب کنیم، و به همسرمون عالقه همسرمون رو برای سود زندگی آینده

ایده  .داریم هم نگیم. اونم زمانی که میلیاردها میلیارد، بیشتر از نیازمون، پول

جالبیه نه؟ آها! اینم فراموش نشه که اون زمین رو از همسر سابقش بخرین تا 

 قشنگ جلوش سکه یک پول بشه.

 تا محمد خواست در جوابم حرفی بزنه، مامانم داد زد:     

خواست بهت بگه ولی تو سحر بچگونه فکر نکن. حق با محمده. اون می _   

کردم گرفتی. من فکر میبازیات جلوی کارش رو میقطعا مثل االن با بچه

 عوض شدی ولی االن....
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 دونستی؟ تو هم می _    

 ای کردم. خنده عصبی    

دونستی. هم می پرسم، معلومه که توایه که من میاین چه سوال مسخره _    

شه پای پول هنگفتی درمیون باشه و تو ازش خبر نداشته باشی. فقط مگه می

یه سوال! انتظار نداشتم که به ذهنتون خطور کرده باشه که نابود شدن مکان 

ام، چه بالیی سرم میاره چون به هر حال شما از چنین چیزهایی سر موردعالقه

مشغول کرده، اونم اینه که یعنی در نمیارید ولی فقط یه چیزی ذهنم رو 

خواید با خودخواهی تمام زمین موقعی که رفتید پیش سهیل تا بگید میناو

مجتمع کنید، به ذهنتون خطور نکرد که چقدر قراره  مورد عالقم رو تبدیل به

 یروزی که اومدی باغ گالبی پیمان، واسهمن جلوش تحقیر بشم؟ راستی اون

 های اطراف رو دید بزنی؟باغ خواستیمن اومدی یا می

کنی. این کاریه که هر ذهن سحر داری مساله رو زیادی بزرگش می _   

 داد.اقتصادی سالمی انجامش می

 این رو گفت و مامانم هم به تاییدش سری تکون داد. محمد   
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 .کنم با شماها حرف بزنمدونی چیه؟ احمق منم که دارم سعی میمی _   

 روی میز برداشتم و خواستم که به سمت در خروجی برم. کیفم رو از    

دیروز که از وسط مراسم پاشدی رفتی، امروز هم که این الم شنگه رو راه  _    

 خوای تمومش کنی؟انداختی. نمی

 خوام همینجا تمومش کنم.میتفاقا چرا ان _   

و روی مامانم با عصبانیت جلو اومد و دستش رو باال برد ولی من دستش ر   

 هوا گرفتم.

 دی.فکر کردم جدیدا عوض شدی و دیگه این کار رو انجام نمی _   

های احمق همیشه نیاز به یک گوشمالی دارند ولی تو عوض شدی و بچه _   

کردی، من هم رفتارم باهات دختر قابلی شدی، تا زمانی که درست رفتار می

 درست شده بود.

م ای تبدیل شده بودال رو دقیقا به بچهخوای بدونی چرا این چند سمی _   

خوای بدونی چرا دیروز وسط مراسم گذاشتم رفتم؟ وش رو داشتی؟ میکه آرز
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وقتی پرستو و نادر رفتند و دیدم که چطور حتی خونواده خودشون 

فراموششون کردند، ترسیدم که نکنه عاقبت من هم اینجوری شه و از اون به 

گذاشتم تا به چیزی تبدیل شم که تو  بعد هر روز تمام توان خودم رو

ولی  .ترسیدم تنها بمیرم، چون میخوای. تا بتونم نظرت رو جلب کنممی

دیروز سر مراسم خاکسپاری با چشم خودم دیدم که مشکل هیچوقت از پرستو 

و نادر نبوده بلکه مشکل شمایید که جز ارقام و اعداد، هیچ چیزی حالیتون 

خودم رو عوض کردم تا شاید یک روز الیق و  نیست. من تا خرخره ترسیدم

د شد شما بودیدونی چیه؟ اونی که باید عوض میمحبت تو و بابا باشم ولی می

 تونم ذات کسی رو عوض کنم. نه من . من هیچ جوره نمی

دست مامانم رو همونجور که توی هوا گرفته بودم، ول کردم و دوباره به    

 سمت در خروجی حرکت کردم.

گفت و اون شنیدم که داشت بد و بیراه میپشت سرم صدای مامانم رو می    

بین اسم پیمان هم از دهنش شنیدم، احتماال مثل همیشه اون رو مقصر 

 دونست.می
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 دم در مردی با کت و شلوار جلوی راهم ایستاد.   

 خانم از دکوراسیون راضی بودید. _   

 دم.دستم رو توی کیفم کردم و کارتی بهش دا   

وسایل رو جمع کن و به این شماره فردا پیام بده تا پولت رو به حسابت  _   

 واریز کنند.

 و بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه، از اونجا خارج شدم.   

یکی از خدمتکارها، ماشین رو از در پارکینگ اوورد،  در ماشین رو برام باز    

دوباره به جلو هول داد.  کرد، خواستم سوار بشم که ناگهان دستی در رو

 همونجور که انتظار داشتم، محمد بود.

کار درستی کردی. به نظر من هم بهتره نامزدی دیرتر برگزار شه تا یک  _   

 سری مشکالتمون رو با هم حل کنیم.

 اشتباه نکن. من نامزدی رو عقب ننداختم.  _   
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ازدواجی تن بدم.  خواست با این همه تفاوت به چنینواقعا دیگه دلم نمی   

سوار ماشین شدم و حرکت کردم. توی آینه محمد رو دیدم که با عصبانیت 

 فریاد زد.

 و ده برابر اون فریاد، درون مغز من وجود داشت.    

 همه چیز تموم شده بود.   

________ 

باالخره هفته عجیب من تموم شده بود و روز نامزدی من از راه رسیده بود    

 ولی هیچ خبری نبود.

تونستم به خاطر نامزدیم ناراحت باشم، چون اون اشتباهی بود که باید نمی   

ای ناراحت بودم. شدم ولی من از چیز دیگهاش میها متوجهتر از اینخیلی قبل

بودم، تنها چیزی که جز پول داشتم فقط پیمان  من پیمان رو از دست داده

هایی که به من داده بود، یکی پس از دیگری از بود، ولی اون رفته بود و فرصت

 دست داده بودم. 
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ترین شکل گذشت. رابطم با مامانم مثل قبل شده بود شب یلدا به غمگین   

ه زندگی تر و ارتباطم با محمد کامال قطع شده بود و من بولی کمی رسمی

گفت ولی واقعیت این دید، این رو میعادیم برگشته بودم، اگر کسی من رو می

بود که هیچ چیز عادی نبود. من نزدیک به یک ماه بود که پروانه بودم که توی 

 کردم.جسم سحر زندگی می

حساب ایمیل شخصیم از ایمیل کاریم جدا بود و من از همون روز    

م رو چک نکردم. وارد حساب شخصیم شدم و از های شخصیخاکسپاری، ایمیل

د های محمهای ایمیل حتی بدون بازکردنشون، گذشتم و ایمیلتک تک باکس

 رو هم پاک کردم. وسط راه متوجه اسم پیمان شدم.

 

 «کنی.خوشحالم که داری شجاعت زندگی کردن رو پیدا می»  

دو از تپه پایین  و بعد دیدم که عکسی فرستاده از من درحالیکه دارم با   

 رم. می

 اشک چشمام رو گرفت. هم زیبا بود هم غمگین.   
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_____  

، شاید «دیگه دیره! » گفت: شد که اینکار رو کردم. شاید میباورم نمی   

کرد و هزار تا شاید دیگه که ممکن بود من دست از پا درازتر به ام میمسخره

م، اونم اینکه به هر حال دونستایران برگردم ولی یه چیزی رو خوب می

 شدم.هیچوقت از این کارم پشیمون نمی

از منشی شرکتش آدرسش رو گرفتم و با پیام زمان رسیدنم رو بهش خبر    

دادم. دم در هتل بزرگی در کنار سواحل ایتالیا تاکسی فرودگاه ایستاد و خدا 

که  یششدم مثل یک سیرکردم که به استقبالم بیاد وگرنه مجبور میخدا می

 کنه، برم دنبالش.هر چقدر هم پس بزننش باز هم کار خودش رو می

 اطراف رو نگاه کردم، همونجور که انتظار داشتم، اون نیومده بود.    

 باید برم داخل. _   

 این رو بلند گفتم و آه سنگینی بیرون دادم.   
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برای ورود به اون هتل یا باید اتاق داشته باشی که همش پره، یا زنگ  _   

ای خوای به مالقاتش بری که اونم به نظر نمیاد عالقهزنند یه کسی که میمی

 به این کار داشته باشی.

صدا از پشت سرم بود. رومو برگردوندم و پیمان رو دیدم که پشت سرم    

 ایستاده بود.

تونستم مخفیش جوره نمیای روی لبم نشست که هیچیلبخند خوشحال   

 کنم.

 تو اومدی. _   

 تو هم اومدی پروانه. _   

 تونست نشونه خوبی باشه.اون بهم گفت پروانه و این می   

 آره من اومدم.  _   



 

187 
 

ساکم رو همونجا که پیاده شده بودم گذاشتم و به سمت پیمان رفتم. پیمان    

خص بود که منتظره تا من حرف بزنم. پس من هم گفت و مشهیچ چیز نمی

 ای شروع کردم.بدون هیچ مقدمه

این شند و دارها، عاشق نمیاز بچگی به من یاد داده بودند که سرمایه _   

سحر کسیه که ذهن  ،وقت زیادی داشتم تا راجب همه چیز فکر کنم مدت رو

گی کنه. من همیشه یا اقتصادی باالیی داره و پروانه کسیه که بلده چطور زند

کردم، این یک سحر بودم یا پروانه و همیشه داشتم بین این دوتا انتخاب می

دونم که من هم سحرم هم پروانه. من یک ماه خیلی فکر کردم و االن خوب می

تونه عاشق بشه، درس مثل نادر، درست مثل پرستو. و االن دارم که میسرمایه

ی که بین ما هست خیلی بیشتر از اونه که دونم که چیزبهتر از هر کسی می

 بخوام توصیفش کنم.

ای رنگ، دور از توی جیبم کیف پولم رو بیرون اووردم و کاغذ قهوه   

ای رو دادم  به پیمان. پیمان اون رو باز کرد و بلند بلند شروع کرد به سوخته

 خوندن.
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 من از سطح سیمانی قرن می ترسم _   

 

 شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه جرثقیل استبیا تا نترسم من از   

 

 مرا باز کن مثل یک در به روی هبوط گالبی در این عصر معراج پوالد   

کردم که چیزی نگه که سرش رو باال اوورد و من با تمام وجودم خدا خدا می   

 ناامیدم کنه.

خوای بگی که من این همه سال برای لحظه پیشنهادم خانم رستمی! می _   

به تو، خیالبافی کردم که آخرش هم تو اول بیای و  سعی کنی با یک تیکه 

م تونی راضیم کنی تا بگکاغذ ازم خواستگاری کنی و با خودت فکر کنی که می

 آره؟

 یه جورایی. _   

 من جوابم مثبته.خب باید بگم فکرت درست بوده و  _   
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 یک لحظه گیج شده بودم.   

 به همین راحتی؟ _   

به همین راحتی هم نبوده. یک هفته هست که داری هر روز برام چند ده  _   

 فرستی.صفحه ایمیل می

هام رو دیده بوده. بعد از خوندن ایمیلش تصمیم گرفتم راجب پس ایمیل   

بزنم که با ایمیل کردنشون، اینکار هام باهاش حرف هام، افکارم و خواستهترس

 رو  کردم. 

 شد.روی زانوهاش خم شد و من هیچ جوره باورم نمی   

 خانم سحر رستمی ملقب به پروانه با من .... _   

 هول شده بودم.  

ها رو بزاریم برای یک وقت ای نیست. شاید بهتر باشه همه اینعجله _   

 تر.مناسب
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! االن سیزده ساله که دارم این کار رو تمرین ای نیست و کوفتعجله _   

 کنم، پس ساکت شو و بزار تمرکزم رو کنم.می

بیرون اوورد و دور  از توی جیبش زنجیر طالی سفیدرنگ بدون پالکی رو   

 کردم.دستم بست. با تعجب داشتم بهش نگاه می

کردی، محض رضای خدا وسطش تو که این همه سال داشتی تمرین می _   

 دند.دیدی تا بفهمی با حلقه درخواست میه فیلمم میی

 زنجیر رو بست و روی پاش بلند شد.    

زدم و یادته اون روزی رو که توی خاکسپاری داشتم با برادر نادر حرف می _   

 کنم و عصبی شدی؟تو فکر کردی که دارم بحث مالی می

 هفته عجیب رو یادم بود. تک تک لحظات اون یک   

ظاهرا بعد از تصادف، این زنجیر رو پیدا کرده بود ولی پالکش ازش جدا  _   

ینه تا بشده بوده و فکر کرده که شاید بهتر باشه به من بدتش ولی من رو نمی

 اون روز.
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 داد.شد، اون داشت زنجیر پرستو رو به من میباورم نمی   

 پیمان من... _   

گیرم ولی گفتم ، برات حلقه هم میاینجوری نیست که فقط همین باشه _   

 االن...

 نه پیمان. همین کافیه. _   

 .برای عاشق شدن همین کافیه    

 پایان                                       
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