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 پرتالطم آسمان

 خالصه 

دختر  تجاوز    ی آسمان،  تهمت  روانشناسش  دکتر  شاهرخ،  به  که 

 .... کند یو او را به ازدواج مجبور م زند یم

 

  ریز  یکرد و لعنت  کتریاش را به هم نزد  یارتش  ی پالتو  ی ها  لبه

را درست    پشیلب به خودش فرستاد که صبح فراموش کرده بود ز

و    کردیتنش سرما را تجربه م  ی تک تک سلول ها کند، داشت با  

ن  کیاز    شتریب پ  میو  بخصوص    ،ی رو  ادهیساعت  تنش،  تمام 

ل واقعاً استخوان یماه اردب  ی د  ی را سر کرده بود. سرما  شیپاها

برا قطعاً  سرما  فصل  بود.  ل  ی سوز  بود....  پولدارها  تر  بخش  ذت 

وقت   ی پوزخند نباشد؟  چرا  و  س   یزد  ز  ا  ،یشیگرما  ستم یکنار 
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ب   حالی  در  لوکسشان  آپارتمانپنجره   در  قهوه  فنجان    ن یکه 

م  دهیپوش   ی ابانهایانگشتانشان است، خ تماشا  را  برف    کنند، یاز 

لذت بخش نباشد؟   شانیبرا  خبندانی  نیسرما و ا  نیا  دیچرا نبا

و    دهیسرعت بخش  شیساختمانشان به قدم ها  یدر آهن  دنیبا د

نگاه شد،  راهرو  اندا  ی وارد  پله  راه  پلکها به  و  برا  شیخت   ی را 

 خ یهم فشرد و دوباره باز کرد، انگار چشمانش هم    ی رو   یلحظه ا

که    رتمانرفت. وارد آپا  نییگرفته و از پله ها پا  ی زده بودند. نفس

ر نگاهش  عزشد،  چرخاند،  گوشه  زش یا  در   اسم  که  حال  ٔ  را 

دوباره جان گرفت    شیعقده ها  د،یترش آشپزخانه بود د  کالسی

با ترس   رزنیپ  ی ورش کرد در را بکوبد و شانه هاو همانها مجب

 دند یباال پر

 آسو..  یبش لیذل ــ
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 ی کوچک گاز  ی قدم برداشت، مقابل بخار  ی توجه، سمت بخار  یب

  داشت   سرما.  چسباند  داغش  ٔ  بدنه  ی نشست و کف دستانش را رو

 ... گرفتمی  را جانش

و تخم مرغ    ین یزم   بی دو سه تا س  ا یپاشو ب  ی حاال که اومد  ــ

 بپزه.  ادیاکبر م یا وقتاز تو قابلمه تبند

 چسباند  ی به بخار  شتریو خودش را ب دیکش ی کالفه ا پوف

جهنم    نیتا ا  ی باکر  د یشه   دانی+ بذار برسم، بعد شروع کن. از م  

 اومدم.  ادهیو پ

 د یرا باال گرفت و طلبکار توپ شیعصا رزنیپ

 از فردا کولت کنم ببرمت؟ ی خوایکنم؟ م کاریمن چ ــ

ر  دستش  کف سرش    د،یکوب  ی بخار  ی ورا  درون  داشتند  انگار 

 رفتند یم یاسک
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خراب شده، بعد غر بزن به جونم.    نیبذار برسم به ا  گمی+ دارم م

 حوصله ندارم.

 ننه ات... ن یع ؟ی ریگیم   افهیتو ق یک ی مرده، برا لیذل ــ

ناگهان   عیسر  یلیخ رو  یو  عز  ن یزم  ی از  مقابل  و  شده   ز یبلند 

  رزن یپ  ی مردمک ها  ، درست در مقابلانگشت سبابه اش  ستادیا

نشانه تهد   یرا رو  شیاز ترس عصا  زیو عز  خوردیتکان م  دیبه 

 دخترک گذاشته بود  ٔ  نهیس

 ...زیعز  شمیسگ م  ی+ حرفت و تموم کن

 دیترسش از خشم دخترک اخم در هم کش برخالف

پسر    ریهمش تقص   ؟یبخور  ی خوایمگهی  چه    نمیسگ شو بب   ــ

 ه تون، هم تو هم اون مادرِ... خر منه که سوار خودش کرد
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انگشتان دخترک مشت شد، حرفش، در  نیکه ب راهنشیپ ٔ  قهی

دخترک    ی که از چشمان قهوه ا  یمُرد و متعجب به خشم  شیگلو

را با دست آزادش   رزنیپ  ی عصا  ی زل زد، او اما عصب  دی کشیزبانه م

ا انگار داشتند جان را از دهانش   ی گرفت و گوشه  پرتاب کرد، 

 دند ی شکیم رونیب

  ز،،،،یعز خورمی+ قسم م

 دیبه خودش چسباند و در صورتش غر شتریرا ب رزنیپ

به روح مادرم قسم م برا  هیاگه    خورمی+  بافتن    ی بار اسمش و 

 کنم یهم رحم نم دتیسف ی به مو  ،ی اریبه زبونت ب  ی ور  ی در

را   رزنیپ  ٔ  قهی اش  سبابه  انگشت  دوباره  و  کرد  رها  محکم  را 

  ی   دهینگاهش هنوز در چشمان ترس  ر یسمتش نشانه گرفت، ت
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را   شیتکان خوردن به مردمک ها  ی بود و اجازه    فرو رفته  رزنیپ

 دادینم

 + بگو باشه.... 

اش قدم برداشت    یشگیهم  ی و سمت جا  دیاخم در هم کش  زیعز

 رزن یکوچک آپارتمان قلب پ   ی دخترک در فضا  ادیفر  ی اما صدا

 کرد  یاش متالش نهیرا انگار درون س

 ... زیباشه عز+ گفتم بگو 

رنگ و رفته شان که    یتشک نشست و به تنها پشت  ی رو   زیعز

 داد هیبود تک ی کنار بخار

بال  ــ زم  ،یآسمون  ی باشه  رو  از  آسو،،، خدا   نیخدا  داره  ورت 

 خاکت کنه من راحت بشم از دستت.  بی نص
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  یعادت کرده بود. قبلها، وقت   شی نهایبه نفر  گریزد، د  ی پوزخند

را    نهاینفر  نیسرش بود، ا  ی مادر باال   ٔ  هیسا  یکوچک بود، وقت 

  ز یکه چرا عز  دیپرسیاز مادرش م  شکست،یدلش م  دیشن یکه م

  ستند؟ یدوستش ندارد؟ مگر در قصه ها تمام مادربزرگها مهربان ن

برا مادربزرگها  ها  ی مگر  تعر  شانینوه  مگر    کنند؟ینم  فی قصه 

نوه ها نوازششان   شانیزانوها  ی را رو  شانیمادربزرگها    نشانده و 

 ی دست رو  یو مادرش، با مهربان   دی پرسی زاران سوال مه  کنند؟ینم

م  ی موها م   د یکشیفردارش  لب  تنها  داره   ز ی»عز  زد،یو  دوست 

  ی ق ی چطور دوست داشته باشه«. نفس عم  تونهی آسمانم، فقط نم

 باهم   مادرش  دوم   و  اول  ٔ  چرا جمله  دانستیآنروزها نم  د،یکش

دوست   زیعز  یوقت  دیپرسنمی  مادرش  از  ٔ  اصال  بود،  متفاوت

  د یپرسیمرا دوست دارد؟ نم  ییگویپس چطور م  داند،یداشتن نم

مادربزرگش دوستش دارد   نکهی و دل آشوب و شکسته اش را با ا
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. اما بعدها، کم کم بزرگ  کردیآرام م  داندیو تنها دوست داشتن نم

  ش ینهایدوست داشتن ندانست. نفر  شتریتر شد و مادربزرگش ب

با    شتریب دخترک  دل  و  نفرشد  ا  نشیهر  برکه  که    ی مانند 

حجم   دهیخشک از  قلبش  شد،  سخت  شد،  گرفته  آبش  باشد 

همان چروکها    ی در البال  میعظ  ی ا  نهیو ک  دیچروک   یخشکسال

با بد زبان  نینشست. ا   ی بدبخت  کرد،ی اش کامش را زهر م  یزن 

 .زدیبه هم م   رزنیپ  نیآرامشش را ا  دیکم بود و در خانه هم با  اش

چون تازه   شم،ی خاک نم  ب یحاال ها نص  حاال من    ز،یعز  شمی+ نم

 و پنج سالمه. ستیب

زنان زخم زبان زد، تمام آن زخم   شخند یو ن  دیبه کمر کوب   دست

زبانها، پرخاشها و عقده ها را همان زن در وجودش تلنبار کرده  

 بود.... 
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 همان زن مقابل نگاهش بود. ی او، دست پرورده  نیا

 ذشته. ازت گ یسن گهی+ تو نگران باش که د

پرتابش کرد، خسته بود    ی آورد و گوشه ا  رونیپالتو را از تنش ب 

 ....  دنیو نرس دنیدو.... خسته از  گرید

 ی برا  ست یتو خونه ن  یچ  چیه  ؟ی ریقراره حقوقت و بگ  یک  ــ

 خوردن. 

را در حدقه   شی فوت کرد و مردمک ها  رونیب  یرا با کالفگ   نفسش

انگار با سرنگ از   آرامش داشت... آرامش را  یکم  شدیچرخاند، نم

 بودند  دهی کش رونیب شیسلول ها تک تک

 . ندهیدو روز آ  یکی+ 

را در دست گرفت و شروع  شی کالفه گفته و زانوها ینوچ رزنیپ

 به ماساژ دادن کرد. 
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 ... رونیب رمی + من امشب و م

سمت تنها اتاق    زیعز  ی به غر زدن ها  ت یاهم  یو سپس ب   گفت 

 ی ناله ها  ی از صدا  یکم  قدم برداشت، در را که بست،  تی سوئ

 داد...  هیکم شد و کالفه به در تک زیعز

 بود...  خسته

 ش خسته بود، هم جسمش از حجم کار... روح هم

 ... شدینم اما

ا  انیخدا م  دیبا  چرا   ی کی  شد؟یقائل م  ضیتبع  نهمهیبندگانش 

قرض پنجاه   کی  ریز دیعمل قلب مادرش با کی  ی مثل او که برا

پول    ونیلیپنجاه م  نیهم  گر،ی د  ی بنده    کیو    رفتیم   یونیلیم

در و    یب  ی ایدن  نی. چرا در ا شدیاش محصوب م  یبیخوردِ توج

آنها را هم همان   ر؟ مگ  بودیفرق م  نقدریآدمها ا  نیب   دیبا  کریپ
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در آسمان   الی ر  کی  ی بود؟ پس چرا امثال اوها برا  ده یافریخدا ن

 انداختند... اگر مادرش بود....  یگلوله م

 رش نبود.... مادو  دیکش  یقیعم  نفس

پ  مادرش پول   ،یعمل جراح  ریز  شی دو سال  با    یبا  پدرش  که 

قبل کار  د  ی ضمانت صاحب  بود،  گرفته  بانک  از  طاقت    گریاش 

 و رفته بود....  اوردهین

 ... ستاندیجانش را م مهینبودن داشت جان ن نینبود و ا گرید

با    ش یلباسها  ی و شلوار لوله    ای   سرمه  ٔ  مردانه  راهنیپ  کی را 

  یعوض کرد و از اتاق خارج شد، به محض خروجش صدا  یمشک

 نگاهش را سمت خود کشاند زیعز

 مرده؟ لیذل ی ریم ی کجا دار  ــ
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کردن   وانهیبا د  شدیم  دشیزن چه عا  نیا  د،یکش  ی کالفه ا  پوف

 دختر؟  نیا

 . یگور به گور بشم تا راحت ش خوامیقبرستون، م  رمی+ دارم م

ننداز  ن یبب  ــ در  پدرت  با  و  من  م آسو،  هر شب هرشب   ی ری، 

تو   شهیبگه خراب م  ی زیبه تو چ  تونهیاون پدرت هم نم  رونیب

 سر من مادر مرده. 

  گر یتوجه به او پالتو و شالش را برداشت و سمت در رفت، د  یب

 شدیم زیداشت صبرش لبر

 مرده،، لیبا توأم ذل ــ

 سرش انداخت ی را بپا زد و شالش را آزاد رو شیکفشها

  گم ی راحت شم از دستت. دارم م  یبشمرگ    جوون  شاهللیآسو ا  ــ

 نرو... 
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 یرا سر در خال  تشی از حرص و عصبان  یزد، کم  رونیدر که ب  از

 فرو خورده از پله ها باال رفت  یکرد و با خشم

 آسمان خانوم ؟ ــ

طبقه    ی آشنا  ی صدا  د،چرخی  پا   ٔ  پاشنه  ی رو لوس    ی پسرک 

طور    هی  دیو با  د یرقصیم  ی مغزش بندر  ی داشت رو  گرید  ییباال 

اش را تن کرد و با   یارتش  ی پالتو   کرد،یم  یچیدمش را ق  ییها

 ستادیدو قدم بلند درست مقابل پسر ا

 ... گهیبار د کی+ 

 پالتو اش فرو کرد  قیعم ی ها بیرا در ج  دستانش 

 ... برمیاسمم و از زبونت بشنوم زبونت و م گهیبار د کی+ فقط 

 زد ی لبخند پسر

 ناموصن...  ــ
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و اجازه نداد پسر جمله اش را تمام کند،   دیخند  نیو خشمگ  بلند

 دیخنده اش که تمام شد، لبش را گز

 + اِوا خوشگله... 

 ادامه داد  یشد و با بدجنس  حشیباعث تفر  شتری گنگ پسر ب  نگاه 

 اشه، نه ناموصن خوشگله... اِوا ب دیکالم تو با  کهی+ ت

به صورت مبهوت پسرک زده و از ساختمان خارج شد.    یچشمک

ب تند  رو بارش  را  پالتوأش  کاله  کرد  مجبورش  سرش    ی اران 

  ب یرا در ج  یسرعت ببخشد. لرزش گوش  شیو به قدم ها  اندازدیب

  ی به صفحه    ی آورد، نگاه  رونی را ب  یکتش، احساس کرد و گوش

  نداخت ا  کرد یم  ییگوشه اش خود نماکه اسم ساره    ی کوچک گوش

 سبز رنگ، تماس را وصل کرد ی و با فشردن دکمه 

 سر کوچه. امی+ دارم م
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سرعت    شیساره قطع کرد و به قدم ها  غیج  ی به صدا  تیاهم  یب

آمد و او مطمئن  یباران مانند شالق بر صورتش فرود م د،یبخش

نبودن لوازمش، به   کیاش، بخاطر اورگان  مهینصف و ن  شیبود آرا 

معراج   یکل کنار  را  و خودش  باز کرد  را  نابود شده. در شاگرد 

 انداخت.

 . میمنتظر نجایساعته ا می نتو آسو،  ییکجا ــ

کرد   ی داده و سع  هیتک   نیماش   ی   شرفتهیپ  ستمی را به س  دستانش 

  نیح  نیاز راه دستانش گرما را در تمام تنش پخش کند و در هم

 جواب ساره را داد

 ... ی+ مجبورت نکردم که منتظرم باش 

 سشیبه صورت خ  یداده ونگاه   ن ییرا پا  ن یماش  ر یآفتابگ  سپس 

 انداخت
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 *  تو صورتم.  نیبب  شت،یلوازم آرا نیا اندت بزنن ب+ ااااه، گ

ب  ساره ا  نی لبش را  قرار    یدختر ک  نیدندان گرفت و فکر کرد 

د  کیرک  ی حرفها  ردیبگ  ادیاست   دختر   کیهان  مناسب 

 دیبلند خند ال،یخ یاما ب ست؟معراجین

 آسو جون. ی هم خوشگل شی تو بدون آرا  ــ

 اش را با چندش جمع کرد  ین یب

منم    یبگو کجا اون ابروهات و برداشت  گر، یج  یگل + تو هم خوش

 سر برم.  هی

 شیپاها  ی را رو  ی دستمال کاغذ  یو قوط  دیبلندتر خند  معراج

 پرتاب کرد 

 بهت.   گمی پاک کن اون چش و چالت و م ریبگ ــ

 . کشد یبرگ از دستمال م دو
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 ؟ ی + ساره الل شد 

بجا  مه،ی حال  ایالل نشدم، چون من ح  ــ پ  ی مثالً دارم   شیتو 

 . چند بار بهت گفتم درست صحبت کن؟ کشمیخجالت م شونیا

شده    اه یس  ی چشمها  ریصورتش را گرفت و ز  یس یدستمال خ  با

به رنگ کردن چشم و    ،یاش را پاک کرد، لعنت او را چه  اصال 

 چالش...  

  ، یکن یبهم ولم نم  ی دی* چسب  ن یکه هستم، تو ع   نم ی + من هم

 کنم؟  کاریمن چ

بحث    د،ییهم سا  ی رو و دندان    هم گذاشت  ی را رو  شیپلکها  ساره

 نداشت....  دهیدختر فا نیبا ا

 دیاما دوباره خند معراج

 هر هر هر. یباال؟ ه یخنده انداخت تو هم قرص  هی+ چ
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 آسو...  نیبب ــ

افتاده مقابل    موی   ٔ  که طره   دی دوباره سمت ساره چرخ  نگاهش

 و هزاران عشوه پشت گوش زد نهی چشمش را با طمان

دوست دختر سامان. لطفاً امشب    س،یپارم  یتپار  میریم  میدار  ــ

 نکن، باشه؟ ی رو ادهیز

به جا  ی رو  ی پوزخند کارش  نشاند،  ا  ده یرس   ییلب  که    ن یبود 

  ه یتک  ن یچرم ماش   ی ها  ی . به صندلکردیم  حتشی دختر داشت نص

 قالب کرد. نهیداد و دستانش را مقابل س 

دارم،  شما بچه پولدارا ن  ی ها  یپارت   نیبه اومدن به ا  ی + من اصرار

هامم به جون   ی رو  ادهیز  دیرو من و با  ی کرد  کیکه کل  ییتو  نیا

 دار.  هیخوشگل ما ی بخر
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  ش یشانه ها  ی پوستش را رو  ی که توقف کرد، ساره پالتو   نی ماش

 خم شد  یانداخت و کم

به کارات   یتونیم  ی خوایمعراج، اگه م   یمنتظر بمون   ستیالزم ن  ــ

 . یبرس

برد تا    رهیسمت دستگ تکان داده و دست    ی سر  تیبا جد  معراج

 شد  ادهیپ شود که آسمان زود تر از او ادهیپ

 . ی ش ادهیپ  ی خودیب خوادینم کنم ی+ من باز م 

همه   نیکرد، از ا   نی در عقب را باز کرده و پشت به ماش  سپس

  نه ی ساره و او و معراج بود متنفر بود. ساره با طمان  نیکه ب  یتفاوت

 شد  ادهیپ

 من...  زم،یعز یالزم نبود تو باز کن ــ

 شیها حیسرش پر بود از توج پرد،یکالمش م  انیم
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 م؟یبر  دی+ کجا با

آسمان را و با    یحس کرده بود ناراحت   د،ی کش  یق ی نفس عم ساره

ا  "خود گفت با  نیاز  بعد  بگو  دیبه  باز و    ی ازین   د،یبه معراج  به 

 "تواند یو خودش م  ستی بسته کردن در ن

  یه خود سمت درآسمان حلقه کرد و او را همرا  ی دور بازو  دست

با    یکشاند، کارت دعوت را به نگهبان نشان داد و بعد از هماهنگ

داخل، باالخره اذن ورود دادند. داخل خانه باغ بزرگ که شدند،  

 آسمان نگاه در محوطه چرخاند

 کنن؟ یم نی چرا همچ نای+ ا 

 چطور عسلم؟  ــ

را کرد تا   شیو تمام سع  دیاز لحن لوس ساره کش  یقی عم  نفس

 بر سرش نپرد. دوباره
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 نگاه به دور و برت بنداز...  ه ینگهبانا؟  نیا هی واسه چ گمی + م

 گرداندی نگاه م ساره

 فکر کنم بخاطر اغتشاش گرهاست.  ــ

متوقف شد، مگر    شیسمتش برگشت و ناخودآگاه قدم ها  متعجب

 کجا رفته بودند؟

 + بخاطر اغتشاش گرها؟

 دتکان دا دییبه عالمت تأ ی و سر  ستادیهم ا ساره

 به یغر  هیکنن و    سکیر  توننیاُستانداره، نم  سیپارم  ی آره، بابا  ــ

 راه بدن.  شونیرو به مهمون

 بود !!!  یکردن   یچه طور زندگ گرید نیا د،ی باالتر پر شیابرو

 به. ی + وااا 
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و دوباره او را مجبور به همقدم کردن با   دیدستش را کش  ساره

 خودش کرد 

فرستادن خارج. کشور هاشون بچه هاشون و  یلیخ یآره، حت ــ

   شتر یب  کننشون،یام که م   یاست آسو. زندان  ختهیبه هم ر  یلیخ

 ... تازنیم

 باال انداخت. ی ا شانه

 . ستم ین داریما هیبرم دعا کنم دختر  دی+ پس با 

  ستادن یساره ناخودآگاه متوقف شد و او را هم وادار به ا   ی ها  قدم

 کرد

 آسو؟  ــ

 نگاه دوختساره رنگ  یو به چشمان آب ستادی ا خونسرد

 + هوم؟
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 را با زبان تر کرد شیبایشده و ز شیبا استرس لبان آرا 

  کاریچ  ی کله گنده ا  هیبهت بگه دختر    ادیب   یکیروز    هیاگه    ــ

 ؟ یکن یم

  یالیچه خ  گرید  نای  کرد،  نگاه  ساره   مضطرب  ٔ  به چهره   یکم

نگاهش را در    یآنقدر بلند که ساره با دلواپس  د،یبود؟ بلند خند

 نگاه خندان آسمان کرد  چرخاند و دوباره بنداطراف 

ا بافت   ی و تو جکوز  ال یخ  نی+  به هم  ماساژور   یوقت  ای  یاتاقت 

 داد؟یداشت کمرت و ماساژ م ت یشخص

  گرفت یاش نم  ی جد  یو چرا کم  دیکوب   نیراستش را زم  ی پا  ساره

 ؟ یدخترک عاص نیا

 آســـو؟  ــ

 به عالمت سوال تکان داد که آرام نجوا کرد  ی سر
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 .شدمیمثال اگه من بودم شوکه م ــ

 ... شدیداشت کالفه م گرید

باغ   کرد،یماه که داشت منجمدش م  ی د  ی سرما  نیا   در وسط 

ساره را کم داشت ، سرش   فیاراج  نیاستاندار فقط ا  کی  ی خانه  

 د یشده اش غر  د یکل  ی دندانها  ن یرا سمت صورت ساره برد و از ب 

  کنم، یم   من و سفره که اطراف  ییو شکم تموم کسا   زنم ی+ من قاط م

لخت    فتیمغزم و با اراج  ی مایس  ی که کم کم دار  میبر  ایحاال ب

 . یکن یم

به ساره، سمت ساختمان قدم برداشت، ساره    تیاهم  یب   سپس

اش را باز کرده و انگشتان لرزانش   ی اما با هزاران حس بد، گوش

 لغزاند پیتا ی صفحه، برا ی رو عیرا تند و سر

 ".هیمیاستاندار رح ی الی سالم، آسمان اآلن تو و "
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 فیرا دوباره به ک   یرا پاک کرده و گوش  امیدوم که خورد، پ  کیت

 اش برگرداند.  یدست

که    یخدمت  شیرا به پ  شانیکه شدند هر دو پالتو ها   الیو  وارد

آورد    رونیب  شیپالتو  بیاش را از ج  یکنارشان آمد سپردند، گوش

 و سمت ساره گرفت 

 . ست یر شأن ناگه برات کس فتی بذار تو ک نمی+ ا

  نهمهیبا ا  شدی م   بشیدختر چه نص   نیبا اندوه نگاهش کرد و ا  ساره

را   یبا او داشت؟ گوش  یچه پدر کشتگ  زد؟یبه او م  که  ی ا  هیکنا

  ی دست  فیو در ک  دیکش  رونیانگشتان آسمان ب   نیبا پرخاش از ب

 اش چپاند

 . نیی سالن پا میبر ــ

 هم وارد آسانسور شدند  همراه
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 نه؟ یرزمیتو ز ی+ پارت 

 صداست.  قیعا نیزم ریز یوارهایآره، د ــ

دست  بعد اش  گفتن جمله  ماکس  یاز  پوش  یبه  و  اش    دهیبلند 

 شده اش را از نظر گذراند.  شیآرا ی و چهره  دیکش

 من خوبم آسو ؟ ــ

فرستاد    رونیاز ته هنجره اش ب  ی نگاهش کند، هوم  نکهیا  بدون

 سر بلند کرد  ی شخندیمکث با ن یو بعد از کم

و از اون   یچوب هم بپوشون  کهیت  هیلباس و به    نیه اته اگ+ الب

 .شهیم ی حور  ،ی اصلت بهش بمال شیلوازم آرا 

هم با عشوه    شیچشم غره ها  ینازک کرد، حت  یپشت چشم  ساره

 و ناز بود

 آسو. ی ادب یب یلیخ ــ
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  کرد یهنوز هم درک نم  د،یبرگرداند و آسمان بلند خند  ی قهر رو  با

بود   یافاشاره اش ک  کیساره که تنها    ییبایبا امکانات و ز  یکی

چطور شده    شان،یالیهزاران دوست دم درِ و  دنیصف کش  ی برا

را تحمل    شیها   یها و بد خلق  ی بود، سه سال تمام، تمام بداخالق

که باز شد، هر دو از آن    انسورکرده و کنارش مانده بود. در آس

به سالن صدا  رونیب   ی فلز  یقوط به محض ورودشان    ی آمدند، 

  ی آسمان نشاند و بو  ی لبها  ی رو  ی پوزخند  یق یخراش موس  وشگ

زد،    یلیبه صورتش س  گاریمختلف، همراه با الکل و س  ی عطرها

بچه پولدارها،   ی شبانه    ی ها  یشده بود پارت   ی عاد   شیبرا  گرید

ا بق  گاران  یکی  نیاما  از  تر  را کنار گوش   هیمتفاوت  بود، سرش 

 گفت  ی نسبتاً بلند ی اره برد و با صداس

  ، یکلوپ  ،ی بار  ی آورد  ی تو من و گول زد  ای  رانه؟یواقعاً ا  نجایا+  

 ه؟ یتو ترک ی زیچ
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 دیخند ی با لوند ساره

 خودمونه. لیاردب نجایا زم،ینه عز ــ

  مهین  ی مورد نظرشان قدم برداشتند، فضا  زیساره، سمت م  همراه

اما بدون حرف و    داد،یو رقص نورها چشمانش را آزار م  کیتار

مانند تمام   خواستیدلش م  داشت، ی ه قدم برمارس  ی پا به پا  ع یمط

 دخترها او هم خوش بگذراند  نیا

 به بانک...   نشی سنگ یبه بده  تیاهم یب

 ... ش یها یبه خستگ  تیاهم یب

 ... شیها یبه دل مردگ  تیاهم یب

خواست او هم خوش بگذراند،    ی دلش م   ز،یبه همه چ  تیاهم  یب

  ب یان لبخند دلفرو ساره با هم  ستادندیا  ی کنار گروه پنج نفره ا

 دیکش ادیفر
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 .میبچه ها، ما اومد ــ

  یپسر  دنیآسمان با د  ی شد و اخم ها  دهیهمه سمتشان کش  نگاه 

 داده بود، در هم قفل شد....  ریبه او گ یقبل یکه در مهمان

 . دیسالم خانم ها خوش اومد ±

سرش    ه، یجابجا شد و بدون توجه به خوش آمد بق  شیپاها  ی رو

 ردرا کنار گوش ساره ب

 دارتیما  ی دوستا  نیآب بخورم، تو هم با ا  رمی + من تشنمه، م 

 باهاشون...  کنمی حال نم چیگپ بزن، چون من ه

گوشه  یب  سپس بار  سمت  ساره،  غرش  به    قدم   سالن  ٔ  توجه 

بلند نشست، با حرکت دستش در    هیپا  یصندل  روی   و  برداشت

  ز یم  ی که مشغول مرتب کردن جامها رو  یهوا، توجه پسر جوان

 ود جلب کردا به خبود ر
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 د؟یدار لیم یخانم، چ دییبفرما ــ

 .نیشامپا شهیش هی+ 

با تعجب نگاهش کرد که با حرکت چشم از او خواست به   پسر

  الکل.  برداشت  ها   مزه  ٔ  از کاسه  پس ی برگ چ  کیکارش برسد و  

 او را به خواسته اش برساند....  توانستیخوب م یلخی

 مهیرا تا ن   وانیگرفت، ل   که مقابلش قرار  وانیباز شده و ل  ی بطر

  ی ستیالونیرا سمت گروه نوازنده برگرداند و به و  یپر کرد، صندل

 ی از محتوا  یبود چشم دوخت. قلپ  یکه با مهارت مشغول نوازندگ 

ساز رقص و    شیدرون رگها  بیو طعم تلخش عج  د ینوش  وانشیل

خ  یکوبیپا دستان    رهیزد،  حرکت  آمد    ادشی  ست،یالونیوبه 

 ی نواختن را داشت و چرا دردها لحظه ا   نالیحسرت و  شهیهم

 ؟ کردند ینم شیرها
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را به ماست زده و در    پس یاز چ  گرید  یو برگ  دی را سر کش   وانیل

ذهنش    یامشب را به راحت  شد،ی ذهنش آرام م  دی دهانش چپاند، با

با  ازین را م  د یداشت...    یشگیکار هم  کرد،یمشروب کار خودش 

آرامش   یب کمکرد و دلش امشرا لبالب پر    وانشیل  نباریاش را... ا

 .... خواستیم

 ؟ی خانوم سپهر ــ

ا  ی صدا  سمت  ، برگشت  جا  نیآشنا  هر  چرا    شیدایپ  ییمرد 

  ی در پاساژ ، قلپ  یها، حت  یمقابل باشگاه، در تمام مهمان  شد؟یم

محتوا نوش  وانشیل  ی از  ب   دیرا  صندل  یو  او،  به  را   یتوجه  اش 

 ت. چرخاند و درست پشت به او نشس 

 گذاشتند؟؟؟ینمراحتش  چرا
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تصو  د شنی  را  مرد  جذاب  ٔ  تک خنده  ی صدا مانع    رش،یسپس 

رو  ستیالونیو   دید کنارش  از    یصندل  گرید  ی شد،  و  نشست 

  باً یبا حرکت لب، آب پرتقال خواست. آسمان اما تقر  شخدمتیپ

 د یکانتر کوب ی را رو  مهی ن  وانیو ل دیرا سر کش وانینصف ل

 + بزن به چاک

 من قصد مزاحمت ندارم.  ــ

داشت   گرید  د، ی مرد کوب  ینگاه پر جذبه اش را در چشمان رنگ  ریت

 شد یکالفه م

 که؟ یمرت یکنیم یچه غلط ی دار قاً ی+ پس اآلن دق

حرف    نیزد، بعد از حدود دو سال، به ا  ی لبخند  یبا خونسرد  مرد

 عادت کرده بود.   زشیها و زبان تند و ت 

 من دوستون دارم آسمان خانوم. ــ
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 نیچند  نکهیسر داد، با ا  ی ب کرده و قهقه ارا به عقب پرتا  سرش

  دنش یبود، اما باز هم با شن  دهیمرد شن  نیجمله را از زبان ا  نیبار ا

برا  را  سال  جک  اش   فی تعر   شیانگار  خنده  باشند،  کرده 

  ره یخم شد و خ  یصندل  ی ... خنده اش که تمام شد، روگرفتیم

چ ادعا  ی مرد  ی شمهادر  داشت  یکه  داشت،   نشدوست  را 

 زد  ی پوزخند

ن  به دهنت  و  من  اسم  م  اری+  پا    ت ی خط خط  نجا یهم  شم یکه 

 . هیبق  ی تا درس عبرت بشه برا کنمیم

باق  یچشمک و  نگاه خندان مرد زد  و   دیرا سر کش  کشیپ  یبه 

  ی تیرا دوباره پر کرد و اهم  وانی . لدیکانتر کوب   ی را رو  یخال  وانیل

کم دلش  نداد،  سرش  شدن  داغ  کمیبه  فقط  آرامش   ی... 

 ...  خواستیم
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روح انسان و هم   زنه،یکه به جسم م  یبیاز آس  ریمشروب غ  ــ

 . کنهیم یزخم

با   یکی؟    خواستی مرد چه از جانش م  نیزد، ا  ی صدادار   پوزخند

 آس و پاس را دوست بدارد....  ی او توانستیامکانات او قطعاً نم

تکان    یدن یسرش را از طعم تلخ نوش  د، یرا سر کش  وانیدوباره ل 

 وباره به مرد دوختخمارش را د داد و نگاه ی تند

 که؟یمرت ی خوایم ی+ چ

 دوباره لبخند زد...  مرد

نتواند    گریتا د  اوردیداشت مشتش را بر فک مرد فرود ب  دوست

 اه پر خشمش بدهدنگ لیتحو کوندیلبخند ژ نگونهیا

 .خوامیشما رو م ــ

 .... زی همه چ ی+ برو ننه ات و بخواه ب
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شانه اش نشست    ی که رو  یا دسترا دوباره پر کرد، اما ب  وانشیل

  یکه دست آن مرد است خشم بر تک تک سلول ها  نیو فکر ا

دست شخص را گرفت   ی حرفه ا  کیتکن  کیشد و با    رهیتنش چ

ممکن    ی مچش را تا جا  ، یصندل  ی و همراه با برخواستنش از رو

ب  غیج  ی صدا  چاند، یپ که  را    د، ینش   ی قیموس  ی صدا  نی ساره 

 دستش را رها کرد

 ؟یاره؟ خوب+ چت شد س 

که اشک براقشان کرده بود مچ دستش    یپر از درد و چشمان  ساره

 را نوازش کرد. 

 د شد.آسو، دستم خر ی شعور یب یلیخ ــ

 نشست   یصندل  ی کرد و دوباره رو ی خنده ا تک
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چند نزد  نی+  بهم  پشت  از  گفتم  بهت  چ  کیبار  حاال   ی نشو، 

 ؟ یخواستیم

را   ی ردهر مدل  شیباینازک کرد، چشمان ز  یپشت چشم  ساره

دلرزاندند یم قلپ  و  کرد  جمع  را  لبانش  اما  آسمان  از   ی گری... 

 ... دیاش نوش یدنینوش

 عروسک. ی ببر یرنگ ی چشا نیبا ا یتونی+ دل من و نم

 سالم خانوم. ــ

خوش پوش که کنار آسمان نشسته   ی متعجب سمت مرد  ساره

 بود، برگشت، آشنا بود... 

جذاب و پولدار بود    ی نقدربودش، و آ  دهیها د  یبار در مهمان   چند

جابجا    شیپاها  ی از دختران را مشغول کند. رو  ی اریکه ذهن بس

 شد... 
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 سالم. ــ

 د یرا سر کش  وانشیو آسمان ل  دیبه لبخند جذابش عمق بخش  مرد

 هستم.  یتهران ــ

خجول  ساره لبخند  بوها  یبا  اصال  داد،  تکان  به    یخوش  ی سر 

 ... دی رسیمشامش نم

 دوستتون....  ــ

 گریصبرش د  د،یپر  ن ییپا  یو از صندل  دیکانتر کوب   ی روا  ر  وانیل

م  ششیگنجا داشت  و  بود  شده  م  د،یترک یتمام    خواست یدلش 

حرف   ی برا  یینا  گریرا به صورت مرد بکوبد که د  شیآنقدر مشتها

 زدن نداشته باشد. 
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مرد کرد و او را سمت خود   یصندل   ی ها  لهیدستانش را بند م 

تهران ابروها  یچرخاند،  از چشمان    دهیپرال  با  ی با  نگاهش کرد، 

 دیکشیدخترک خشم زبانه م  ی قهوه ا

 دم. نش لتی+ بزن به چاک تا عزرائ

 کرد؟یآسمان را گرفت، داشت چه کار م ی با خجالت بازو ساره

 ؟یکنیم کاری چ ی آسو دار  ــ

  خواست یدلش م  گرفت،یمرد نم  یاما نگاه از چشمان رنگ  آسمان

 ... اوردشانیاز کاسه درب

  ٔ  کهیمرت  دارمی ورت م  ایدن  نیکه از ا  نمتیبرم نب   ر ودو  گهی+ د

.*** 
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نامربوط آسمان   ی را از خجالت کلمه    شیو پلکها  دیلب گز  ساره

داشت با خودش   کرد؟یهم گذاشت، آسمان داشت چه کار م  ی رو

 ؟یدخترک عاص نیا کردیچکار م

 را  مارکش  کت  تک  ٔ  بلند شد و دکمه  یصندل  ی از رو  یتهران

به خجل   شتری ب  ن یو ا  دیبارمی   حرکاتش  تک  تک  از  اصالت   بست،

خم شد و صورتش را درست مماس با صورت   زد،یساره دامن م 

خ داشت،  نگه  ها  ره یآسمان  مردمک  و   نیخشمگ  ی در 

 که تنها خود آسمان بشنود، لب زد ی آرام، طور انگرشیعص

که بهتون دارم    یحس  ی ها  شهیر  د یتونینم  دیهم بکن  ی هر کار  ــ

 دوستون دارم. کنم ین ثابت مهتو. ب دیببر نیو از ب

به ساق مرد   ی و با نوک کفشش ضربه ا   دییهم سا  ی رو   دندان

  تهرانی .  کند  محو  را  لبش  ٔ  کوفت، اما نتوانست آن لبخند گوشه
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آسمان گرفت و رو به ساره   نی نگاه از نگاه خشمگ  ی با خونسرد

 لب زد کرد،یکه با خجالت نگاهش م  ی ا

 شبتون خوش خانوما...  ــ

آسمان او را سمت   ی ه عبور کرد ساره با فشار بازوشان ککنار  از

 خود چرخاند. 

 گفت بهت ؟ یبود؟ چ یک نیا ــ

 ضش یکنجکاوش ناالن شد از افکار ضد و نق  لحن

  ن یآسو؟ چند بار گفتم با همچ  یگفت  ی زیچ  نیتو چرا همچ  ــ

 وفت؟یدرن ییآدما

نشست،    یصندل  ی و دوباره رو  د یرا با پرخاش پس کش  شیبازو

انگاانگ نه  دقار  چند  که  به    قهی ر  مقابل    کیقبل،  هم  آن  مرد، 

 داده بود.  یدوستش فحش ناموس
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م  ساره درونش  افکار  حجم  از  ا  د یترکی داشت    یخونسرد  نیو 

 ... گرفتیآسمان جانش را م

 دوستات.  شینداره ساره، برگرد پ  ی+ به تو ربط 

که از   یشخدمتیپ  ینیاز س  ی ا   وهیو جام آبم  ستادیا  زشیم  کنار

کرده بود،    یبرداشت، آسمان غرورش را زخم   شدیارش رد م کن

نگاه    ک ی  ی اما حاظر بود خود تمام غرورش را قتل عام کند برا

 دخترک. 

کش  نگاهش او  سمت  زاو   دهیدوباره  بخاطر  و    د،ید  ٔ  هیشد 

و    د یکشیبود که سر م   یوانیل  نی هشتم  قاًی دق  د،ی دیرا م   مرخشین

و    د یا نوشرتقالش راز آب پ  ی جلودارش نبود؟ جرعه ا   یچرا کس

مسموم   ی فضا  نیدست دخترک را گرفته و از ا  توانستیچرا نم

 دورش کند؟ 
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 ... دیببخش ــ

ا  نگاهش   قه یکه چند دق  ییبایدختر ز   ی و رو   دیچرخ  ی لحظه 

نام  شیپ ساره  ا  دهی آسو،  کنارش  ماند.  ثابت  و   ستادهی بودش، 

 نزد و ساره معذب نجوا کرد یحرف کرد،ینگاهش م 

 . خوامیدوستم واقعاً ازتون عذر م یبخاطر حرفا ــ

محتوا  گرید  یقلپ نوش  ی از  مگر    دیجامش  زد،  لبخند  کوتاه  و 

 ناراحت شود؟ یآن دخترک عاص ی از حرفاها شدیم

 .ست ین یمشکل ــ

جا  نگاهش دوباره سمت  و    ییرا  برگرداند  نشسته  دخترک  که 

ا  دینبا او  ی لحظه  از  اتفاق   داشت،یبرم  چشم  با    توانستی م  یهر 

 وفتدیب شیالکل برا دنیشوجود نو

 ... دیببخش ــ
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دوباره سمت    عیسر  یل یبه ساره انداخت و خ  یدوباره نگاه   کوتاه

 آسمان برگشت

 خانوم. دییبفرما ــ

دست از سرش   یلحظه ا  ی جابجا شد، کنجکاو  شی پاها  ی رو  ساره

 داشت یبرنم

  د ی شناسیبرام آشناست، شما دوست من و م  کمیچهره تون    ــ

 ؟ یتهران ی آقا

 .شناسمشونیساله م   میدو و ن باًی، تقرلهب ــ

 دی از آب پرتقال نوش گرید  ی ا جرعه

 ندارم.  ی در مورد قسمت اول سوالتون هم نظر ــ

اش، بغض  یک یکه تار ی ا هیانداخت، سا هیدر دل ساره، سا  ترس

 نشاند  شیبر گلو
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 دش؟ یشناسیبپرسم از کجا م شهیم ــ

 ساره کرد و نگاهش را بند نگاه مضطرب  دیکش  یقیعم  نفس

 خانم؟ دیکنجکاو نقدریبدونم چرا در موردم ا  شهیم ــ

امشب سر   نی هم  دیلبان رژ خوره اش را با زبان تر کرد، با  ساره

 آورد... یمرد درم نیاز کار ا

  نکهیدختر با هزاران اختالف با سطح شماست، ا  هیدوست من    ــ

  ی مهمونها  شتری که ب   یشخص  یک یکنجکاو بشم در مورد علت نزد

  ه، یبا دوست من چ  زنند،یحرف م  شیکار  ی تایدر مورد موفق  اجنیا

 کامالً نرماله. 

  گفت یکه م  ی زیچ  نیاز ا  شتریب  ی زیو چ  شودیم  کیبار  چشمانش

دوست نگران    کینگاه، نگاه    نی. ادیباریدختر م ٔ  دهیاز نگاه ترس 

ب نبود،  نگاه    شتریو کنجکاو  که    ی سرباز  کیبه  شباهت داشت 
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  ن یتاخته بودند... نگاه ا  کردیاش را م  ی که نگهبان  ییدشمن به جا

 دختر پر بود از ترس و اضطراب....

نزد علت  و   یکی+  من  به  تنها  عذر،  عرض  با  دوستتون،  با  من 

 خانوم.  شهیدوستتون مربوط م

 کردیرا زخم م  شیهم فشار داد، بغض داشت گلو  ی را رو  شیلبها

 + ســــاره؟؟؟ 

مت خود کشاند و  کشدار و مست آسمان نگاه هر دو را س  ی صدا

بار قلبش سقوط   نیچندم ی چشمان خمار دخترک، برا دنیبا د

کنار آسمان   ی را لرزاند، ساره اما با قدم بلندکرد و تمام تنش  

 خوردنش شد  ی و مانع سکندر ستادیا

 بلــه آسو؟  ــ
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  یخبر از قلب مرد  یب  د،یاز حرص گفت و آسمان بلند خند  پر

 .دیلرزیم  شتریکه هر بار ب

 ندن؟  یدنـــی بهم نوش گهید  یـگفتـ تــو ــ

 دختر. نیا ی فکر یهم گذاشت و امان از ب ی را رو شیپلکها 

 ؟ی حالتون خوبه خانم سپهر ــ

خود    ن یمت   ی صدا  با سمت  را  دختر  دو  هر  نگاه  اش  مردانه  و 

صورت آسمان چرخ خورد، آسمان    ی کشاند، نگاه نگرانش در اجزا 

 . دیخنداما دستش را در هوا تاب داد و دوباره 

 ****. ٔ  کهیمرت ی بازم که تو اومد ــ

  نیمثل ا  یو دو سال سنش، کس  یرا بست، در تمام س   چشمانش

  یشگون یدخترک در هر جمله اش، فحشش نداده بود. ساره اما ن

 دیدخترک گرفت و در گوشش غر ی از پهلو
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 ساکت شو آسو. ساکت شو...  ــ

  ی ند خجولاش را در چشمان نگران مرد دوخت و با لبخ  یآب  نگاه 

 لب زد.

 . میبر گهیبا اجازتون ما د ،یتهران ی آقا خوامیعذر م ــ

 با پرخاش دستش را پس زد. آسمان

م  ــ  * ا  ی بجا  ی خور یتو  از  م  نیمن  عذر   نیا  ،ی خوایچلغوز 

ناموس همش دنبالمه، دم در باشگاه،پاساژ، اگه چند    یب  ٔ  کهیمرت

 بودم کله اش، در خونه ام هم اومده بود.  هدیبار نپر

پلکها  سمت که  برا  شیمرد  و   یرا  برگشت  بسته  ماندن  آرام 

 تکان داد  دتهدی  ٔ  انگشت سبابه اش را به نشانه



 

49 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

که همش دور و بر ناموس مردم   ی مگه تو خودت ناموس ندار ــ

چِشَم تو چش و چالت افتاد،   گهیبار د  هیاوسکول؟ اگه    یپلکیم

 ***. کنمیو باهاش کله پاچه درست م برمیسرت و م

 د یرا کش شیبازو ساره

 . ی آسو جان، مست میبر ــ

ها  یتهران  سمت رگ  و  مرد،    یشانپی  ٔ  زده  رونیب  ی برگشت 

 معذب ترش کرد 

  یچ  دونهیاآلن مسته نم  ،یجناب تهران  خوامیمن بازم عذر م  ــ

 . گه یم

و سرکش    ی را باز کرد که نگاهش قفل چشمان قهوه ا  شیپلکها

ش  مرگ دوست  که در حد  رفتی پذیدختر نم  نیآسمان شد، چرا ا

 . گرفتی به دل م دینبا  د،یکش یق یدارد؟ نفس عم
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 . کنمی م تونیهمراه ــ

نگاهش دوباره سمت آسمان کش    دهیسوار آسانسور که شدند، 

 کرد؟ یشد. چه کار داشت م

 کرد یدخترک با خود و او چکار داشت م نیا

  نه یمنظورم ا  نمت یدور و برم نب   گمی م  ی؟وقتیکن ینگاه م  ویچ  ــ

 . یکن شیتو دروگان  دیتو هم با

ا   شیلبها  ی رو  ی لبخند سال    نینشست،  دو  عرض  در  دختر 

 بود. شیشده بود، آسمانش شده بود، هوا شیایدن

 ... زنمی نره خر؟ م ی خندیم یواس چ ــ

شدند و فرصت حرف    پ یدخترک ک  ی لبها  ی دست ساره رو  کف

مرد، با    کی  تیبا غرور و شخص  دیرا از او گرفت، نبا  شتریزدن ب

 .... کردیرفتار م نگونهیمقابلش ا مشخصات مرد
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 .... کردیم یدشمن تراش دینبا آسمان

دهانش برداشت و    ی ماهرانه، دست ساره را از رو  کیتکن  کی  با

پ ا   چاند،یآرام  و  بود  داغ  تنش  بود...  به    شتریب  یداغ  نیمست 

چند ساعت تمام مشتانش    خواستیقدرتش افزوده بود، دلش م

و اصال دلش    اوردی فرود ب  یکسرا با تمام قدرت بر تن و صورت  

 ساره آن شخص باشد  خواستینم

 ن.... ساره. ازم دور بمو کنمی که لهت م چیمن نپ  ی به پروپا ــ

د  ییتلو به  را  و خودش  کوب  ٔ  وارهی خورد  پا  د،یآسانسور    ش یبا 

 ها زد یبه شاس  محکمی ٔ  ضربه

 . مییتو نیدو ساعته ا شه؟یصاحاب چرا باز نم یب نی+ ا

به دور ماندش دوباره    یآسمان مبن  دیتهد  ه بهتوج  یاما ب  ساره

 را گرفت شیبازو
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 .ستهیا یاآلن م زم،ی آروم باش عز ــ

چرخ  نگاه حدقه  در  ه  دیخمارش  هم  دینفهم  چکسیو    ن ی با 

محکم مرد  دل  سر  بر  چه  کوچک  ا  یچرخش  برابر  در   نیکه 

 دخترک اصالً هم محکم نبود آورد.

 بزنم....  ونالیمن قراره و م؟یریم م ی+ اصالً چرا دار

 اش را مرتب کرد  ی شانیبه پ  دهیچسب ی موها ساره

 . یزنی خونه م میریباشه آسو جان، م ــ

غبار غم، هم دل ساره،    نیغبار درونش نشست و ا  کیمانند    غم

 قرار مرد را آشوب کرد.  ی هم دل ب

 خودش... ی بود برا  ییایدن تش یدختر مظلوم نیا

 ندارم. النی+ من که و
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انداخت و آب دهانش را همراه بغض   یرانته  به  ینگاه  می ن  ساره

 فرو داد... 

 ... خواستی م دنیترک دلش

 دختر؟!  نیا ی وها آرز ی شده بود برا چه

 فدات شم.  یزنمی و من مال ما،  ٔ  خونه میریم ــ

  یرا رو  شیداد و پلکها  هیآسانسور تک  ٔ  وارهیسرش را به د  آسمان

  یمتالش هم گذاشت، درونش گر گرفته بود و مغزش انگار داشت  

 .... الکل واقعاً چه بود؟شدیم

گوش   ک  یساره  از  را  ب  یدست  فیاش  و    رونیکوچکش  آورد 

  نکهیتماس، بدون ا  برقراری   محض  به  گرفت،  را   معراج  ٔ  شماره

 مهلت جواب دادن به او را بدهد لب زد

 کرده.  ی رو ادهیدم در، آسو ز اریو ب  نیمعراج ماش ــ
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 گذاشت  آسمان ٔ  نهگو ی را که قطع کرد، دستش را رو تماس

 آســـو؟  ــ

ب  ینیچ  آسمان برا  ینی به  تنها  و  داد  بودن   نکهیا  ی اش  خوب 

 حالش را به ساره نشان دهد، لب زد 

 انگار من جنس مخالفم.   یکشیاسمم و م "او" ی + طور

به نگاه    یرا باز کرد و با همان چشمان خمارش چشمک  شیپلکها

 نگران ساره زد، 

 من لِـ...   یکنیفکر م ای+ 

گذاشت تا جمله اش    شیلبها  ی دستش را رو  عی سر  یلیخ  رهسا

 نا تمام بماند 

حرف    گهیحالت د  ن یبا ا  کنمیآسو، خواهش م  کنمیخواهش م  ــ

 نزن.



 

55 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

که عبور کردند، نگاه ساره جستجوگرانه چرخ خورد   اطیدر ح  از

 شد  رهیچ شیبر گلو  شتریمعراج بغض ب  دنیو با ند

 وم. انخ رسونمتونیمن م دیندار  نیاگه ماش ــ

 نطوریمرد باال آمد، چرا امشب ا  یگاش تا چشمان رن  یاشک   نگاه

اش را باز کرده و با    یآمد، گوش  یشده بود ؟ داشت جانش در م

 دی تماس غر  ی معراج تماس گرفت، به محض برقرار

 تو معراج؟ ییکجا ــ

را   ای انگار دن  د،یو نشن   دیشرمنده اش را که پشت خط شن  ی صدا

 وفتدیب  دیو گفتند نبا شتندگذا شیشانه ها ی بر رو

سر اومدم   هیبه کارام برسم،    دی شرمنده ام خانوم، شما که گفت  ــ

م دارم  اما  بزنم،  سر  مادرم  ن  ام،یبه  د  می تا  و    گهیساعت  خودم 

 ... رسونمیم
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چتر را از راننده اش گرفت و بر سر دخترها باز کرد تا از    یتهران

 هجوم باران حفظشان کند 

دوستتون عرق    گه،ید  دی؟ سوار ش  دیتهس  یخانم منتظر چ  ــ

 .خورنیکردن سرما م

 زد یبه نگاه منتظر تهران یرا قطع کرد و لبخند پربغض  تماس

 ... میگردیبرم  م، یایبا شما ب می تونیاما ما نم د،یببخش ــ

 دیساره پر ی جمله  انیاخم م با

م  ــ شما  نم  ی خوایاگه  باهاتون  دوستتون  اما  مگه  ادیبرگرد،   .

من خانم    ، یمهمون  دی؟ شما برگرد  ستیخوب نلش حا  دی نی بینم

 خونه شون.  رسونمیو م ی سپهر

به خودش چسباند...    شتر یرا ب  اریهوش   مهیبا ترس آسمانِ ن ساره

 ؟  گفتیمرد داشت چه م نیا
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 من... من .... آسو...  ــ

را باز    ن یماش  ییدر کشو  یاجازه نداد حرفش را بزند و تهران  بغض

 کرد

 و برگردونم خونشون...   شونیا  دی اجازه بد  د،یایاگه خودتون نم  ــ

به حال خراب آسمان انداخت و ناچار کمک کرد آسمان    ی نگاه

اش را اشغال کرد،   ی کنار  یشود و خودش هم صندل  نیسوار ماش

قوان ز  نیداشت  م  ریرا  خ  ی رو  ی دست  ،گذاشتیپا    سیصورت 

 ... دادیخبر م دیشماره گرفت، با عیسر یلیو خ دیآسمان کش

 بود...  مجبور

  شان یکه روبرو  ی به مرد  ینگاه  میتماس ن  ی به محض بر قرار 

  شد یاز صورت آسمان کنده نم  ی نشسته بود و نگاهش لحظه ا

 انداخت و آرام لب زد
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 سالم. ــ

 شده؟ یچ ــ

 بد لب زد  یو با حال ختیفرو ر دلش

  م یمجبور شد  ست، ینا مسائد بود، معراج هم ن   کمیآسمان    حال—

 . م یبش گهید  نیماش هیسوار 

 پشت خط رعشه بر تنش انداخت  یعصب ی صدا

 چش شده؟  ست؟ یحالش خوب ن یچ یعنی—

 د یجنگ  شیخرد شد، اما سخت با اشکها  شیدر گلو بغض

 . میخوب د، ینگران نباش  ــ

ماش  هیچ  گهید  م یشد  گهید  نی ماش  هیسوار    ــ   ن یساره؟سوار 

 زود.  یلیو راننده رو بده، خ  نیپالک و مشخصات ماش  ؟شمارهیک
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تا    کندیمرد نشست، داشت جان م  ی سرگردانش دوباره رو  هنگا

 اما انگار موفق نبود.  ند،ی ترسش را نب

 آقا؟ هیاسم شما چ ــ

 د یغرش پشت خط را شن ی صدا همزمان

  د یبمونه نبا  ادتیکه    کنمیادبت م  ی طور  وفتهیب  یاگه اتفاق بد  ــ

 ... ش یشناسیکه نم یبش ی کی نی سوار ماش

 شد  گرفته آسمان خواب در غرق ٔ  همرد با اکراه از چهر نگاه 

 .ی تهران نیشاه ــ

 . ه یتهران نیاسمشون شاه ــ

لب نشانده و دستش را سمت ساره دراز   ی رو  ی پوزخند   ن یشاه

 کرد

 من باهاشون صحبت کنم؟ تونمیم ــ
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فشار آوردند و قلبش   گوشی  ٔ  بدنه  ی ساره از ترس، رو  انگشتان

  ی چه اتفاق   اش چسباند، داشت  نه یس   ی ها  وارهیخودش را بر د

 ... کردیافتاد درک نم یم

 به تنش وارد کرد  یخسرو خان از پشت خط تکان ی صدا

 بده بهش...  و یگوش ــ

 داد. ن یرا به دست شاه یدهانش را فروداده و با لرز گوش آب

 سالم...  ــ

 .... کشم یم  شی و به آت  ران یمو از سر اون دختر کم بشه کل ا  هی  ــ

تهد  نیشاه  ی ابروها به    نیخشمگ  ردم  یعلن  دیاز  خط  پشت 

 شد نیمز یاخم

ندارم، دوستشون حالشون    ی محترم، من با دخترتون کار  ی آقا  ــ

من    دییدادم برسونمشون. شما آدرس بفرما  شنهادیمسائد نبود، پ
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ن د  میتا  تحو  گهیساعت  و  ندمیم  لتونیدخترتون  به    ی ازی.  هم 

 . ستیشدن ن  یو عصب دیتهد

 . دیگ یباشه که م  نطوریهم دوارمیام ــ

را سمت ساره   یگوش  ی سرسر  یاز گرفتن آدرس، با خداحافظ   بعد

تهد  زیآنقدر عز  شیگرفت، خاطر دختر روبرو آشکار    دیبود که 

 رد یبگ  دهی مرد پشت خط را نشن

م  ــ نکن   دیتونیم  د یترسیاگه  قطع  و   تماس  مقصد  خانم    دیتا 

 محترم. 

باال آمد و کاش   ن یپر از ترس ساره تا چشمان خونسرد شاه  نگاه 

آدرس را به راننده گفت    ن یآورد. شاه  ینم  یپارت  نیسمان را به اآ

به مرد که نگاه    یچشم  ریآرام گرفت، ز  یو قلب کوبان ساره کم

نگاه کرد و تماس را   داشتبرنمی  آسمان  خواب  در  غرق  ٔ  از چهره
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مرد   نیسر از ا  دیقطع کرد، با  ".رم یگیباهاتون تماس م  "با گفتن 

 آورد....  یدر م

 د؟ی سته یشما ک ــ

بلند و فردار آسمان، آرام    ی بدون گرفتن نگاهش از پلکها  نیشاه

 لب زد

 بهتون گفتم.   کنمیفکر م ــ

  د یس پریسوالش را واضح م   دیلبان رژ خورده اش را تر کرد، با  ساره

  ن یا  کردیکه هنوز شک م  یکند در حال  افتیتا جواب واضح در

 مرد به او جواب بدهد

 ی چند باز جلو  دمی فکر فهم  کمیچهره تون برام آشناست، با    ــ

خودم   تونم یاما بازم نم  دمتون،ید  ی مهمون  ی باشگاه و چند بارم  تو

 فقط تصادف بوده. نایو قانع کنم که ا
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 مگه من به شما گفتم تصادف بوده؟ ــ

و با هزار زحمت مقطع    شودیاش خرد م  نهیساره درون س  نفس

 . اگر تصادف نبود، پس چطور.....فرستدی م  رونشیب

 د؟ی هست یلیاردب ــ

 سمت  و  شد  گرفته  آسمان  ٔ  باالخره از چشمان بسته  نی شاه  نگاه

اش کرده بود   یسر و تهش عاص  یکه با سواالت ب  سمجی  دختر

 گشت. بر

 نه، اهل تهرانم. ــ

تا او را   دادینم  یچرا جواب درست و حساب   د،یلبش را گز   کالفه

 اش خالص کند؟ یاز اوهام لعنت

   ؟دیمسافرت اومد ی برا ــ

 .ریخ ــ
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 کرد و نگاهش را دوباره سمت آسمان کشاند  ی کوتاه مکث

 به خاطر دوست شما اومدم.  ــ

را هم از   دنینفس کش  یحت  ستاد،یچند لحظه ا  ی ساره برا  قلب

 نای  و  زد  دو  دو   مرد  ٔ  اش در چهره  دهیبرد انگار، نگاه ترس  ادی

 چطور ممکن بود؟

 دوستتون باختم خانم.  ی دلم و برا ــ

کش  دور  دست   ساره اش   د، یگردنش  خفه  داشت  انگار  بغض 

 .... کردیم

مرئ  یدستان  انگار تمام    ینا  با  و  بودند  گردنش حلقه شده  دور 

 دادند یتوانشان فشارش م

 چـ... چرا اون؟  ــ

 با اخم نگاهش کرد  ن یشاه
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 بله؟  ــ

 جابجا شد  یصندل ی رو دستپاچه

 ... یعنی... ی عنیکه...  نهی مـ.. منظورم ا ــ

 مشتش فشرد  نیب اش را پالتو

خودش   ی که زندگ  هیدختر معمول  هیچطور ممکنه؟ آسو    یعنی  ــ

 ه یلباس تو    یتو باشگاه و فروشندگ   ی گر  یو خانواده اش و با مرب

 اما شما.... خب...   گذرونه،ی پاساژ م

 نیچه بود که ا  گریمضخرفات د  نیا  د،یکالمش پر  انیم  نیشاه

 ؟ دادیم لشی دختر تحو

م  ــ م  کنن،یم  کاریچ  ی م سپهر انخ  دونمیمن خودم    رن، یکجا 

روزانه به چند نفر    ان، یشاگردهاش تو باشگاه ک  ان،یدوستاش ک

خونه شون   دونمیم  ،ی روسر  ایو به چند نفر شلوار    فروشنیمانتو م
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باربر از    شی مادرشون و دوسال پ  کنه،یم  ی کجاست و پدرشون 

  ی . حتکننیم  یزندگو پدرشون    ی دست دادن و با مادربزرگ پدر

 به بانک دارن...   یونیلی پنجاه م یبده هی که  دونمیم نمیا

  ی مرد ب  نیآمد و چرا او و خسرو خان از ا  یساره باال نم  نفس 

متوقف    نیآسمان را ازبر بود؟ ماش  یاو تمام زندگ  یخبر بودند وقت

شد، اما   ادهیپ ن ی شد و سپس در به دست راننده کنار رفت، شاه

رو انگار  بود  یصندل  ی ساره  زده  جوابخشکش  چه  به    دیبا  ی، 

 ؟ گفتیم دیچه با داد؟یخسرو خان م

 د؟ یشینم  ادهیپ م، یدیخانم رس ــ

را قورت داد، جان  آب رو  یدهانش  را    ینداشت، دست سردش 

و چند بار اسمش را صدا کرد، چشمانش را    دکشی  آسمان  ٔ  گونه
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ساره دوخت،   ی بایکه آرام باز کرد و نگاه خمارش را به چشمان ز 

 زد یبغضساره لبخند پر

 کمکم کن ببرمت خونه.  کمی زم،یعز میدیرس ــ

  ن ی و پرت سرش را تکان داد و به کمک ساره از ماش   جیگ  آسمان

م  ادهیپ منفجر  داشت  سرش  حت  شدیشد،  کردن    باز  ی نا  یو 

  ن ی سنگ   یچند تن  ی   سهیک  کیچشمانش را نداشت. سرش مانند  

و لبش    انداخت  شانیالیبه نگهبانان مقابل در و  یبود. ساره نگاه 

اوج   ن، یبه شاه   نجاینگهبانها و دادن آدرس ا  نی وجود ا  د،یرا گز

 دادیخشم خسرو خان را نشان م

 کمکتون کنم خانم؟  نیخوایم ــ

 زد نیشاه ی به رو ی لبخند ش،ی پر از تشو ساره

 . دیو ما رو رسون دیممنون که لطف کرد یلیجناب، خ  ریخ ــ
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 فرو برد بیدست در ج ن یشاه

 . کنمیخواهش م ــ

 ساره؟  شهیم یاگه بفهمه چ ــ

لب   ری شد و آرام ز  دهکشی  باال   ٔ  پر از ترس ساره به طبقه  نگاه

 نجوا کرد

 مامان. دونمینم ــ

 مبل نشست و دست دخترش را در دست گرفت  ی رو فاطمه

 ساره.  شهینابود م ــ

نگاهش را به انگشتان دستش دوخت، بغض   یق یبا آه عم  ساره

 داشت.

 . کشهیخط بزرگ قرمز م هیداشتم، روم اگه بفهمه منم خبر  ــ
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 د یاش لرز چانه

که واقعا دوستمه،   هیکس  نیمامان من دوسش دارم. آسمان اول  ــ

. اون تنها  میاجتماع  ی براش مهمه نه پول و طبقه    تم ینه موقع 

 که بخاطر خودم باهام دوسته. هیکس

زنگ در نگاه هر دو را   ی بزند که صدا  یلب باز کرد حرف  فاطمه

باشد،    توانستیم  یچه کس  نکهیکشاند، حدس ا  یخروجسمت در  

 دیکش  رش یبه شال حر  یهر دو کامال آشکار بود. ساره دست  ی برا

 رخواست... مبل ب ی و از رو 

 . لطفاً باال   ٔ  مامان جان شما برو طبقه ــ

 خسروخان  خشم  پر  ٔ  و نگاهش را به چهره  ستادیا  فونیآ  مقابل

 .... دیآ ی م  دانستیدوخت، م  شگرنمای در
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صفحه   ی از رفتن مادرش مطمئن شد انگشتش را رو   نکهیاز ا  دبع

 لغزاند و در را باز کرد.

ا  ی ورود   در در چارچوبش  و  کرده  باز  را  سوز    ستاد،یساختمان 

آورد، اما او منتظر نگاه به    یرا به لرز درم  شیسرد استخوان ها 

 گاردبادی  به  دست  ٔ  با اشاره  ی ته باغ دوخت. خسرو مقابل در ورود

و خود از کنار ساره عبور   ستد،ی اره کرد همانجا بااش اش یشخص

 کرده و وارد ساختمان شد 

 کجاست؟ ــ

 اندازد،ینگاه به نگاه پر خشم خسرو ب  نکهیرا بست و بدون ا   در

 آرام لب زد 

 اال، خوابه.ب ٔ  طبقه ــ
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ط  ی آشنا  ریمس  خسرو را  سالن  تا  رو  ی راهرو  و  مبل    ی کرد 

  ی آنقدر عصبان  کرد،یمن  شیرها  ی نشست، خشم لحظه ا  یسلطنت 

 رسانده بود.  لیشب خودش را به اردب مهیو نگران بود که ن 

دهد و    حیدوستش زل زد تا توض  ٔ  کدانهی  یکیبه دختر    یسوال 

 یی مبل روبرو  ی و رو  دیچیساره دستپاچه انگشتانش را در هم پ

 شد ریخسرو جاگ

 دعوتم کرده بود و حضورمون اونجا...   شی به پارت  یمیدختر رح  ــ

گلو گم و گور شد و   انمی  کالمش  خسرو  ٔ  غرش خفه  ی صدا  با

؟ قطعاً از شدت   گفتی هم چفت کرد، داشت چه م  ی را رو  شیلبها

 پرت و پال بودند....  ی دستپاچگ

 کنه؟ ی رو  ادهیز ی چرا اجازه داد  ــ

 دیاش کش یشانیپ ی پدر دست رو  یبا هزاران حس ب  
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 . شمینم فشیخسرو خان، حر دیانیخودتون که در جر ــ

 ی را رو  شیو پلکها  دیمبل کوب   ی کالفه سرش را به پشت  خسرو

آن دخترک طبقه   یکله شق  انی بود ، در جر  انی.. در جرهم فشرد.

 بود...  ییباال  ی 

 که نرفته؟  ادتیساره،  یبش نکاریوارد ا یتو خودت خواست ــ

ا  ی لرز نشست،  ساره  تن  بر  گواه  نیمحسوس    ی لیخ  یجمله 

 بود زهایچ

 نشدم عمو....  مونیدرخواستم پش نیا وقت از چیمن ه ــ

ب  ادیگفته بود تا به    عمو او دختر    ز،یقبل از هر چ  اوردیخسرو 

 ی بود و انگار موفق هم شد که خسرو از گوشه    کشیدوست نزد

 چشم نگاهش کرد... 
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وجود    ی بعد  ی . دفعه  یمهارش کن  دیچطور با  ریبگ  ادیپس    ــ

رو جات   گهید  ی کینکن برت گردونم تهران و    ی نداره ساره، کار

 بذارم.

 ... کردیخوب درک م یلیآوانس را ساره خ  نیا د،یگز لب

  ی تهران  ی ممکنه شک کنن بهمون. امروز آقا  سک،یر  نهمهیبا ا  ــ

  ن یتو ا  ن،یدیفکر کردن من دخترتونم و بخاطر من اونقدر ترس 

اگه آسو    د،یکنیم  سکیر  دیاز هر سال دار  شتریب  یلیدو سال خ

که دور و برشن و تو    ییو تمام کسا  سوزهیم  شه،یبفهمه نابود م 

 . سوزونهیخودش م شیآت

هزار بار   نیرا خودش روزانه چند  نهایدوباره پلک بست، ا  خسرو

  ی کس  شیباشد، سه سال پ  الیخ   یب  توانستیاما نم  کرد،یمرور م

کرده بود، سراغ فرزند خسرو    مانی که همسرش زا  یمارستانیدر ب
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انگار جانش    موضوع  نیا  دنیاز فهمرا گرفته بود و او بعد    یپناه

  یی بود، صورتش را شناسا  کرده  ی رفته و برگشته بود... هر کار

  ده یدهان باز کرده و آن شخص را بلع ن یکرده بودند، اما انگار زم 

نشدن ها اصالً به مذاقش خوش    دایپ  نینشده و ا  شیدای بود. پ

با آنهمه ادعا و قدرت تر  امدهین اورا  سانده  بود، ترسانده بودش، 

 سخت گرفت...  یبود. نفس

 .... ی تهران نیشاه ــ

 مرد را کم داشت...  نیکرد... فقط ا مکث

برادر داره که دو سال از    هیموفق کشوره ،    ی از تاجرها  یکی  ــ

کوچ وقت   کترهیخودش  مادرشون  روانشناسه.  داداش    یو  که 

  ش ی و پدرشون هم پنج سال پ  کنه یفوت م  ادیم  ایبه دن   کهیکوچ

دارن،   ی دغدغه ا یآروم و ب یزندگ  فوت شده، هیان ربر اثر سرط
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اومده   لیبه اردب  شیپدو سال    قاًی دق  کنن،یم  یبا عمه شون زندگ 

 یو بعد از سه روز موندن برگشته تهران، اما بعد از اون، هفته ا

مدت به    هیاومد و رفت ها بعد از    نیا  ومده، یم  نجایبار به ا  کی

 نجایدفتر ا  هیموندگار،    لیدبتو ار  نیشاه  نیشده و ا  لیدائم تبد

  ن یوربد  ده،یخر  نجایباالتر از ا  ابونیخونه هم چند خ  هیباز کرده و  

  ه یمرد هر روز تو    نیو ا  رنبگی  گفتم  و  باشگاه  ٔ  مدار بسته  ی ها

اوقات   یبعض  مونه،یباشگاه منتظر آسمان م  ی زمان مشخص جلو

تا خونه    یحرف  چیوقتا هم بدون ه  ی و بعض  زنهیباهاش حرف م

 مدت...   نیرو تونستن بفهمن تو ا  نای. فقط همکنهیم   بشیش تعقا

  کیهمه اطالع در عرض    نیآب دهانش را قورت داد و ا   ساره

 د یچ ینبود؟ انگشتانش را به هم پ  ادیز ،ی ادیساعت، ز

 بهم گفت به آسو عالقه داره...  ــ
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ا  جیگ  خسرو ب  ی تک خنده  مبل مچاله    ی رو  شتریکرد و ساره 

از   قرمزهاخ  و  تهایحساسشد،  و    نیا  ی ط  داشت  خبر  مرد 

 ی اما چاره    کند،یاش م  وانهیجمله چقدر د  نیا  دن یشن  دانست یم

 نبود که بتواند پنهانش کند   ی زیچ  نیجز گفتن نداشت، ا  ی گرید

 ؟یچ _

تار مو  دهیخشک  لبان انگشت چند  با  از   شیاش را تر کرد و  را 

 کنار زد  دشیمقابل د

 داره.گفت به آسمان عالقه  یتهران ی آقا _

رو  یعصب  خسرو از    یاز  گرد شده  با چشمان  و  بلند شد  مبل 

 دیکش ادیدر صورت ساره فر ت یعصبان

 دختر جون؟  یگیم ی دار یچ _
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و حرکت  چیه   یب  ساره رو   یحرف  کاش   ی پلک  و  گذاشت  هم 

 مرد را نشنود. نیا یعصبان  ی آسمان آنقدر مست باشد که صدا

سه سال؟    نیتو ا   ی اون دختر نبود  شیمگه تو پبا توأم ساره؟    _

پس    م؟یدنبالش نبود  هیمگه مثل سا  م؟ینظرش نداشت  ریمگه ما ز

از   هوی  کهیمرت  نیا   م؟ی خبر نداشت  چکدوممونیمرد ه   نیچرا از ا

 ... گه یشد و م داشیپ ی کدوم جهنم دره ا

مرد    نیو چرا ا  دیصورت گر گرفته اش کش  ی دستش را رو  یعصب

نداز چشمش دور   دقت نکرده   ؟ چرابودش  دهیمانده بود؟ چرا 

مبل بلند شد و مقابل خسرو   ی از رو   شیبودند؟ ساره پر از تشو

هم قد   باًیاش تقر  یپاشنه ده سانت  ی به لطف کفش ها  ستاد،یا

و محکم    شتری بود و قلبش هر لحظه ب   شیروبرو  نیمرد خشمگ

 کوبد یتر م
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 عمو. دی لطفاً آروم باش  _

در آن لحظه آرام بودن،    د،یاش کش  یجو گندم   ی موها   ن یب  یدست

 دانست یاش را نم یبود که معن ی زینها چت

  ه یک   کهیمرت  نیا  دونمیآروم باشم دختر جون؟ هنوز نم  ی چجور  _

برنم آسمان  سر  از  دست  ساله  دو  چرا  نمدارهیو  هنوز    دونم ی. 

 با دخترِ....  شی کیهدفش از نزد

 عمو؟  _

نال  پر در    یعمو را و سه سال بود حت   ی بود کلمه    دهی از بغض 

خود تکرار  قلب  هم  کش  آسمان  آسمان   ستینکرده  اگر  که 

مدیفهمیم آسمان  اگر  تنها    یکینزد  د یفهمی ...  او  به   ک یاش 

و او حال که بعد از سالها    دیکشیخط م  کی  شیبود. رو  تیمأمور
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  ی دوست  توانستیو سرکش بسته بود، نم  یدل به دخترک عاص

 اش را از دست بدهد. 

 عمو. آسمان...  دی لطفاً آروم باش  _

شد، چند    ده یباال کش  ی کرد و نگاه خسرو سمت طبقه    سکوت

قدم رو   د،یدور خودش چرخ  د،یکش  قینفس عم  یدر پ  یبار پ

نم اما  بگ  توانستیرفت،  رو  یکی  رد،یآرام  قرمزش   ی پا  خط 

 منع کرده بود...  زیکه او از خودش ن ی گذاشته بود، خط قرمز

ته بود،  مبل نشس  ی ساره اما با هزاران حس آزار دهنده دوباره رو 

مرد آشوب مقابلش را اصال    ی رفتارها و کارها  کرد،یاصالً درک نم

 .کردیدرک نم

 بمونه. نجایمدت ا  هیقانعش کن  _

 دیرا باال کش نگاهش
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 عمو..  تونمی مدت و نم هیکنم، اما   شیراض تونمیامشب و م ــ

را رو   خسرو بود    یمبل  ی سته هاد  ی دستانش  که ساره نشسته 

 خم شد   یگذاشت و کم

 ساره.  یکن  شیراض دیتو با ــ

 راز ها....   نیپلک بست، خسته بود از تمام ا کالفه

 بود از تمام دروغ ها...  دهیبر

صدا  یکم که  گذشت  سکوت  هزارتو  ی در  در  انگار    یآسمان 

 دی کش غیسرش ج

 + ساره؟ 

اش   دهینگاه ترس  ستاد،یا  ی لحظه ا  ی و قلبش برا  دینفسش بر 

به طبقه    ییسمت خسرو نگاهش  و    دهیبود کشال  با  ی که  شد 

اسمش توسط آسمان، نگاهش صدا را دنبال   ی دوباره    دنیشن
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. آب دهانش  دشیباال، د  ی طبقه    ی شده از نرده ها  زانیکرد و آو

  ده یشن  کند بلند شدن نداشت، ن  ی برا  یجان  یرا قورت داد، حت

خسرو به خودش آورد و با   ی سرفه    ی را؟ صدا  شانیباشد صدا

 جانش لب زد مهیجان ن

 زم؟یزنم عجا _

 برگردم خونه.  خوام یم  ی+ کت من و کجا گذاشت

آرام   ی صدا  ستاد،یمبل بلند جدا کرد و ا  ی زور تنش را از رو  به

 ده ی نشن شانیاز حرفها ی زیبود چ نیآسمان نشانگر ا

 بمون، حالت هم خو....  نجایامشب و هم زم؟یعز ی کجا بر _

و   دشیسرش داشت منفجر م  د،یکالم ساره پر  انیم   یکالفگ  با

 اصال حوصله بحث نداشت 
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ا بگو  خوبه،  حالم  مرده    نی+  خبر    ی صاحب  برم  کجاست  من 

 مرگم. 

آسمان   یچشم  ریز  ساره به  را  نگاهش  که  کرد  نگاه  به خسرو 

 دوخته بود

وقته آسو، بمون امشب و، من به عمو اکبر خبر دادم که   رید  _

 . یمونیشب و م 

پا  از ها  ا  ن ییپله  احمقانه  طور  به  دلش  را     ی رفت،  پدرش 

 آغوشش را، خواست،یم

 ی شانیپ  ی بدرود رو  ی اش را به نشانه    یانیانگشت اشاره و م  دو

 اش گذاشت

باشه. من دارم   ی لی+ حاال که خ  از کتم خوشت اومده واس تو 

 . رمیم
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آنجا بماند و    ی چند روز  گفتیجلوتر رفت، خسرو خان م  ساره

 .کردی شب را قبول نم ک ی یآسمان حت

 . شمیبمون امشب و، من نگرانت م  کنمیآسو خواهش م _

و خوش پوش، کنار ساره،    انسالیمرد م  زیآسمان بعد از آنال  نگاه 

 دوباره نگاه بند نگاه ملتمس ساره کرد

 ه؟یک گهید نی+ ا

 "نیا"و خسرو فکر کرد، منظور دخترک از    دیساره لرز   ی زانوها

 او بود؟ 

 .... شون ی... اشونیا _

و دستش را سمتش    ستادیآسمان ا  ی جلوتر رفت، روبرو  خسرو

 گرفت 

 هستم دوست پدر ساره جان.  یخسرو پناه _
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باال انداخت، دوست پدر ساره، ساعت چهار صبح،    ییابرو  آسمان

از چشمان مرد تا دست دراز شده اش   نگاهش  کرد؟یآنجا چکار م

پوزخند و  خورد  م   ی رو  ی سر  نشاند،  دست    خواستیلب  او  با 

 بدهد؟ 

جناب دوست پدر   میدست بد  میرما عادت ندا  ی ول  اد،ی+ عزت ز

 ساره. 

 شلوارش فرو کرد بی با لبخند دستش را در ج خسرو

 ... نینکرد یخب خودتون و معرف ــ

انگشت سبابه و شست چشمانش را فشرد، انگار در سرش پتک   با

م  دند،یکوب یم الکل  از مصرف  بعد  بار  به سردرد   گفتیهر  اصال 

اش    یمست  ی   قهیقد دچن  ی ارزد، اما باز تنها برا  ی وحشتناکش نم

 د ینوشیم
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 . ی + آسو سپهر

 هر چه زود تر برود...  خواستیم  د،یو عقب کش  گفت

 . دیشما به ادامه بحثتون برسبرگردم خونه ام.  دی+ من با

 را گرفت  شیبا دستان لرزانش بازو ع،یسر  یلیخ ساره

 وقته. ریآسو، د کنم یخواهش م _

ب  دستش از  کش  نیرا  ب  ی   دهی انگشتان   ن یا  د،یشک  رونیساره 

 لوس نبود؟ ی ادیدخترک ز

 به دو نکن.  یکی+ گفتم باس برگردم ساره، با من  

به جلو برداشت،   یهم فشرد و خسرو قدم  ی را رو  شیلبها  ساره

خط   ی رو  گذاشتی خودش نبود، داشت پا م  اریکه به اخت   یقدم

 ده یخودش کش  ی و پنج سال بود برا  ستیب  کیکه نزد  ییقرمزها

 بود
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 برسونمتون.   تونمیم دیلیاگه ما  گه،یم دبر خواستم یمنم م _

م  ساره چکار  داشت  برگشت،  بغض سمت خسرو  چرا    کرد؟یبا 

را به    تشانیکارها موقع  نیبا ا  دانست ینم  کرد؟ی مراعات نم  گرید

 انداخت؟ یخطر م

که اصالت از تک تک   ی باال انداخت، مرد خوشپوش  ییابرو  آسمان

 ند؟او را برسا خواستیم  دیباری حرفها و حرکاتش م

 ندارم جناب دوست پدر ساره.  یاجی+ اما من به شوفر احت

 شیبازو  ی سمتش برداشت که دست لرزان ساره رو  یقدم  خسرو

و ملتمسش در چشمانش دوخته شد، دوست   باینشست و نگاه ز

  ز ی جلوتر نرود، داشت همه چ  نیاز ا  شتر یداشت التماس کند تا ب

  د، یکشیان مخسرو را سمت آسم ی قو ی. اما حسکردیرا خراب م

م  یحس پنج دق  یحت  کردیکه مجبورش    شده هم    قهی به مدت 
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به ترسها و دلهره    تیاهم  ی دختر وقت بگذراند، ب  نیبا ا  شتریب

 سالش.  نهمهیا ی ها

دختر    هی  ی وقته،برا  ریرفتم،دیگفتم که دخترم، من داشتم م   _

 باشه.   ابونیموقع از شب تو خ نیکه ا  ستیخوب ن

داد، از ترس    هی مبل تک  یبه پشت  ختنیفرو نر  ی دستش را برا  ساره

شده بود، آسمان اما پر از اخم و تنش انگار منجمد    ی تمام اعضا

در دلش   یو اصالً حس خوب  کردی به مرد مقابلش نگاه م  دیترد

 هم نداشت.  ی حس بد  د،یجوشی نسبت به مرد نم

 برم.  تونمی + من خودم م

 من...  د،یبترس ستیالزم ن ــ

 گره خوردند هم در شتریآسمان ب  ی ابروها

 ازت بترسم؟ دی+ چرا با
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انداخت،    ی م  یکس  ادیدختر او را    نیا  یوانگیزد، د  ی لبخند  خسرو

 که...  یکس ادی

 .ام یندارم، باهات م ی + من مخالفت

که    ی کوچک  دی مبل فرود آمد، تمام آن ام  ی رو  ی چارگ یبا ب  ساره

به قبول نکردن آسمان داشت را هم از دست داده بود، آسمان اما 

اش گذاشت    قهی شق  ی طبق عادت دو انگشتش را رو  ،یالیخ  ی ا بب

به نگاه لرزان ساره زد. خسرو هم نگاه به دختر رنگ    یو چشمک

 مبل آوار شده بود دوخت ی که رو  ی ا دهیپر

 . می زنی. بعداً دوباره با هم حرف م میخب ساره جان ما بر _

و با خنده سمت    د یکش  یسوت  گاردهایها و باد  نیماش   دنید  با

 سرو برگشتخ

 ساره!!  جناب دوست پدر ی + انگار کله گنده ا
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جرأت تو   یکه کس  شدیم   یو چند سال  یس  باًی زد، تقر  ی لبخند

و    دیکش یقیرا نداشت اما... نفس عم   یگفتن به خسروخان پناه

توسط راننده باز شد، آسمان با    نی دست،در ماش  ی اشاره    کیبا  

  دانستیش را نمسما  یکه حت  ی بزرگ  ن یباال رفته سوار ماش  ی ابرو

هتل    کیشباهت به    ی ب  باًیکه تقر  ین یشد و نگاهش را داخل ماش

سر شهر تا آن سرش   نیاز ا  نگونه یا  ی کیلوکس نبود چرخاند،  

اتوبوس ها و مترو ها بود.    ی هم مثل پدر او آواره    یکیو    رفت یم

را م  ی شبانگاه  ی ناله ها  ی صدا ب  دیشن یاش  از آن قشر   شتریو 

 ک یکنارش حس کرد با  ا که در  خسرو ر  .  حضورشدیمتنفر م 

سر روبرو  شیجا  عیحرکت  درست  و  کرده  عوض  خسرو    ی را 

جز پدرش و ساره اعتماد   چکسینشست، بحث ترس نبود، به ه 

 نداشت 

 دادا؟  ی ا کارهی+ تو چ
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 ییلبخند زد و با اشاره دست به راننده فهماند که در کشو  خسرو

اطم از  بعد  و  ببندد  را  جلو  با  نشدن  ز  ا  نانیمرتبط  شنفته 

 داد   هیتک یصندل  یبه پشت شانیصدا

 ؟ یشناسی واقعاً من و نم _

 بود  دنیو سرش انگار در حال ترک د،یخند آسمان

 تو رو بشناسم؟  دی+ نه جناب، من از کجا با

 د یاش کش یمرتب و جوگندم ی ها شیبه ر یدست خسرو

 م. ا یسردار خسرو پناه _

 دیبلند خند  آسمان

 ام. ی + منم آسو سپهر 

اش که ساده    ی نگاهش کرد، به خنده اش، به نگاه قهوه ا  یمک

 داشتند.  یحال جذبه و نفوذ خاص نی بودند، اما در ع
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 مجلسم. ی  ندهینما ــ

 خنده اش را جمع کرد  آسمان

 به...  ی + واااا

درونش    شتریکه هر لحظه ب   یض ی پر از احساسات ضد و نق  خسرو

م عواقبش  د،یخند  گرفتندیاوج  به  کردن  فکر  مبدون    دانست ی. 

  ی کالم   کهی. تکردیبود که تعجب م   یآسمان در مواقع  "به  ی وا"

پ  با    دهیفهم  شی که سه سال  اما  به اوست. آسمان  بود مختص 

کش  دنید هم  در  اخم  خسرو  ا  دیلبخند  را  نگاهش  مرد    ز و 

مشتش را   توانستیگرفت. کاش در باشگاه بودند و او م  شیروبرو

  کوند یبا لبخند ژ  نگونهیااند  نتو  گر یچشم مرد بکوبد تا د  ریمحکم ز

مردان  از  بود  متنفر  کند.  را در صورتش   ینگاهش  نگاهشان  که 
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م   چرخاندند یم نگاهش  لبخند  با  که  مرد  آن  استثنا    کردی و  هم 

 نبود. 

 دختر همسن شما دارم.  هیمنم  _

کوتاهش خاراند و نگاهش را دوباره سمت    ی را با ناخن ها  شیابرو

کرده بود، علت نگاه و لبخند    خسرو کشاند، پس اشتباه قضاوت

 دختر دردانه اش بوده.   ادیپر از حسش، 

از گزند دشمنام دورش کنم، از خانواده اش هم    نکهیبخاطر ا  _

 دورش کردم، از پدرش، مادرش.

ها  ی لبها  ی رو   ی پوزخند آرنج  و  نشست  ر  شیآسمان    یو را 

 شدند یم دایپ ییگذاشت، عجب آدم ها  شیزانوها

 + عجب. 

 و اضافه کرد دیاش کش ییباال  ی دندانها ی رو ور د کیرا  زبانش
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 ؟یکه بچه ات رو هم به ترست باخت  ییاونقدر ترسو یعنی+ 

 اش آوار شد...  نهیدرون س دلش

 ش یپاها  ریکه سقوط آزاد را تجربه کند ز  یمانند شخص  درست

 شد و قلبش....  یخال

از خسرو   یتحکم و ابهت  چیه  ستاد، یا  ی لحظه ا  ی انگار برا  قلبش

وقت از    چیکه ه  ی و پس کجا بود مرد  کردیحس نم  یپناهخان  

که ابهتش زبانزد    ی نشده بود؟ کجا بود مرد  مانیپش  مشیتصم

مور  یزیبود؟ چرا چ مغ  انهیمانند  بود؟ چرا  به جان  افتاده  زش 

  داد؟ یرا نم  شی هاتنفس به شش    ی اجازه    یمانیبه اسم پش   یحس

  نیی پاباال و  را که    شیگلو  ب یآب دهانش را فرو داد و حس کرد س

 شد 

 من ازش محافظت کردم.  _
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 زهرآلود در قلبش فرو رفت   ریصدادار آسمان مانند ت پوزخند

 به....  ی + وااا 

 و ترس ادامه داد  یستیرودربا یرا با تأسف تکان داد و ب سرش

و    یکله گندگ   نهمه یقدرت و نفوذ، با ا  الت،یتم تشک  نهمهی+ با ا

که مثالً ازش   ی دا کرددخترت و از خانواده اش ج  یگردن کلفت

 جناب سردار!!!  ی هست یک گهیتو د ؟یحفاظت کن

دلش    سکوت کرد، انگار حروف از ذهنش فرار کرده بود.  خسرو

. انگار حروف و کلمات را  آمدینم  یاما حرف  خواست،یحرف زدن م

م  بود  کرده  حس  انیگم  باد   یصدها  گرد  مانند  درونش  که 

 امه داد ره اددوبا ی ال یخی. آسمان اما با بدند یچرخیم

 ه؟یاوضاع راض نیاز ا گه؟ی م ی+ حاال دخترت چ 
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رو  شیلبها  خسرو نبا  ی را  بود،  با ساره  فشرد، حق  خط    دیهم 

  شد، یاحساساتش م  میتسل  دینبا  گذاشت،یپا م  ر یرا ز  شیقرمزها

با او همکالم    د یاصالً نبا  کرد،یدخترک نگاه م  نیدر چشمان ا  دینبا

مشت دستانش را محکم تر    . جواب دخترک را نداد و تنهاشدیم

 کرد

البته دخترا کلنمه کم دارن خب،    هیدار هم    هیما  ی +    ی دارم 

 نیبچه از خانواده اش دور باشه و در ا  هی  شهیاخه مگه م  گما،یم

 نکنه؟  یت یشکا چیمورد ه

 هی تک  ی چرم صندل  ی با درد پلک بست و سرش را به پشت  خسرو

 ... کردیلش نموقت قبو چیدختر ه نیداد. حق با ساره بود، ا

 رو روشن کنن، من لباسم نازکه سردم شد.  ای+ بگو بخار
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لحن   یدخترک گره خورد، حت  ینگرانش در چشمان قهوه ا  نگاه

  ع یسر  یلیاش کم کند. خ  یاش هم نتوانست از نگران   ی دستور

 پوستش را از تن کند و سمت دختر گرفت  ی پالتو

 . یو بپوش تا گرم بش نیا _

کرده و با    یشدستیاما خسرو پباز کرد  اعتراض    ی لب برا  آسمان

دختر انداخت،   فینح  ی شانه ها  ی خم شدن پالتو اش را رو   یکم

 را باال برد.  ی بخار ی سپس درجه 

را در آست  به   ی نهایآسمان دستانش  را  فرو کرد و سرش  کت 

 عالمت تشکر تکان داد 

 خودمون بمونه. نی لطفاً حرفام ب  _

ت فرو داخل ک شتریکرد و ب باال پرت ی شانه ا یال یخ یبا ب آسمان

لجباز بخاطر  پالتو  ی رفت،  ساره  با  و  ش یاش  در  جا   شانیال یرا 
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و    میعطر مال  ی به مقصد بو   دنی گذاشته بود و مجبور بود تا رس

را   د یچیپی اش م  ینی ب  ریکه از کت مرد خسرو نام، ز  ی معرکه ا

 تحمل کند. 

 بگمشون.  یحرفات که به کس خورهیم ی + به چه درد

حرف    هودهیب   گفتیدخترک داشت م  نیو ا  دیخند  با بهت  خسرو

 زند؟؟؟یم

چشمان    نی ماش در  و  خورد  چرخ  آسمان  نگاه  شد  متوقف  که 

 خسرو ثابت ماند 

 ساد؟ ی+ چرا وا 

 .مید یفکر کنم رس _

 پهن دخترک را در هم قفل کرد ی ابروها اخم

 + اما من که آدرس و بهت نگفتم!!! 



 

98 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 با لبخند جواب داد  خسرو

ساره جان بهم    میشدیخارج ممشفق    ی ال یو  از  میداشت  یوقت  _

 گفتن. 

 انگار    زندیجنتلمانه حرف م  ی اش داد، طور  ینیبه ب   ینیچ  آسمان

 دیو سمت در چرخ دیکش ی کالفه ا پوف

 ... گهی+ خو بگو بازش کنن د

  ن ی ماش  ییو با فشردن دکمه، در کشو  دیکش  یقینفس عم  خسرو

  دارشید  نیآخر  نیبه خود قول داده بود ا  ریمس  نی را باز کرد، ب

 دخترک باشد.  نیبا ا

به کوچه    یپرت کرد و نگاه  رونیخودش را ب  عیسر  یلیخ  آسمان

اش گذاشته و    قهی شق  ی انداخت، دو انگشتش را رو  کشانیبار  ی 

 خم کرد  یکمرش را کم
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 جناب دوست پدر ساره.   ادی+ عزت ز

دور   ن یاز ماش  یدخترک کم  یکرد و وقت  ی با لبخند تشکر  خسرو

 لب زد  گاردشیباد  شد ، رو به

 . ا یمطمئن شو از ورودش به ساختمون بعد ب _

هم گذاشت. واقعاً اشتباه کرده    یو پلک رو  دیکش  ی قینفس عم 

را در دلش آوار کرده    یمانیو پش  یشانیبود؟ آسمان آن شب پر

 که اگر دخترش را از خودشان جدا   نیبر ا  یبود... افکارش مبن

 .خوردندی مشتند مغزش افتاد، دا ینم یچه اتفاقات کرد،ینم

 در را بست ییصدا جادیآپارتمان که شد، آرام، بدون ا  وارد

 سالم دخترم. _
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جلوتر   شیهم فشار داد، بعد از درآوردن کفشها  ی را رو  شیلبها

نشسته بود کشاند،    ی رفت و نگاهش را سمت پدرش که کنار بخار

 انگار باز درد خواب را از چشمانش گرفته بود  اد،یبه احتمال ز

 + سالم. 

اما با لمس کت پوست مرد خسرو نام،   د،یشالش را از سرش کش 

 را کم داشت...  ن یفقط هم د،یکش ی پوف کالفه ا

 رفت.  ادمی ی+ لعنت

  ن یزم  ی تقال از رو  یب کتابش را بست و با کمدفتر حسا   اکبر

 ستاند یداشت کم کم جانش را م  گریبلند شد، درد کمر د

 شده؟ ی زیچ _

 آورد   رونیرا از تنش ب  پالتو

 رفت بهش برگردونم.  ادمیمرده رو  ی + پالتو
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که   ی زد، لبخند  ی پدرش نشست و او لبخند  یشانیپ  یرو  یاخم

 سال بود نداشتش...  میکه دو و ن ی پدرش بود و مادر ی تنها برا

+ دوست پدر ساره، من و تا خونه رسوند. پالتوش و هم داد تا 

 سردم نشه. 

باشد    یشخص  توانست ی ساره نم... دوست پدر  دی مرد لرز  ی زانوها

 زد ی که حدسش را م 

 ش؟ یشناخت یم _

 اش را به باال سوق داد  چانه

 . دمش یدیبار بود م نی+ نوچ. اول

از چهره    ی وزخندپ نگاه  و  پر  ی زد  گرفت.    ی   دهیرنگ  پدرش 

بودند در   ییخسرو در سرش چرخ خوردند و چه پدر ها  ی حرفها

 .... ی لعنت ی ایدن نیا
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 ه... مجلس ی  ندهینما اروی+ 

تا دو ساعت   خواستیرخت خواب ها قدم برداشت، دلش م  سمت

 را کنار پدرش باشد.   ی مانده تا شروع ساعت کار  یباق

منِ آس و پاس و رسوند    ی+ حاال فکر کن، مرد به اون کله گندگ

 تا دم در خونه ام.

 آپارتمان پرتش کرد ی پالتو، گوشه  ی به ارزش ماد الیخ یب

 ا؟ بخوابم باب شت ی+ امشب و پ

 گنگ لب زد  ،یفی با تکان خف اکبر

 هان؟_

 کرد، آثار الکل هنوز در تنش بود  ی خنده ا تک

 تو بخوابم؟ شیامشب و پ  گمیم ؟ییجا+ ک
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 نبود  یشباهت به دهان کج  یکه ب  ی زد، لبخند ی لبخند

 بابا.  شه یالبته که م ــ

که قطعاً به مشامش خورده   یالکل   ی منقلب پدرش را به بو  حال

مشروب   یبود گاه  دهیکه فهم  ل ی. اوادیدراز کشه و  کرد  ریبود، تعب

کرده بود، با زبان خوش...    حتشیشده بود، نص  ی عصبان  خورد،یم

 و تاختن.... اما گوش او بدهکار نبود...   تیبا عصبان 

  گر یو د  کندیمصرف م  حیتفر  ی اوقات، آن هم برا  ی بود گاه  گفته 

أسف نظاره  پدرانه اش گوش نداده بود و مرد تنها با ت  حیبه نصا

 گر بود. 

 سر زد و نگاه به سقف دوخت ریرا ز دستانش 

 کجاست؟ زی+ عز
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حال  اکبر بو  یبا  اش،  که سر چشمه  و حس حضور    ی بد  الکل 

 خسرو بود، برق را زد 

 نرگس خانوم، انگار حالش خوب نبوده. ی رفته خونه  _

 د ی کش یقی نفس عم آسمان

 کردم.  یقاط کمیمن رفته. عصر  ی رو دنی+ فک کنم بخاطر ند

رخت خواب خودش    ی با هزاران حس آشفته و مغشوش رو   اکبر

 دیدراز کش

 . ستیاز ته دلش ن  ر،یحرفاش و به دل نگ  _

 . شمیعادت کردم. ناراحت نم گهی+ د

بود    دهیو نگاهش را به پدرش که با فاصله از او دراز کش  دیچرخ

 دوخت 

 + بابا؟ 
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 جان بابا.  ــ

 ؟ ی گذریمحافظت از من، از من م  ی + برا

اما جان کند تا نگاهش به    خت،یاکبر فرو ر   ی   نهیدرون س  قلب

 باشد  ی دخترش عاد

 دخترم. کنن یم ی بچه هاشون هر کار  ی پدرا برا ــ

 گذرن؟ی ازشون م ی+ حت

 . گذره یاز بچه اش نم چوقتیپدر ه هی ــ

 را بست چشمانش

 ؟یزن ی+ از مامان حرف م 

ادا  لحنش بغض    ی با  هزاران  پس  از  خفه  بود،  خفه  که جمله 

  شیدو سال پ  کرد؟ ینم  هیگر  گری. چند سال بود ددادیقورتشان م

گرفت بخاطر عمل    م یتصم  یوقت  ایکه مادرش را از دست داد؟  
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کل مانع شد؟    هیمادرش  پدرش  و  بفروشد  را  چهار سال   ایاش 

  ن یزم  ی رو  ش،یها  یکودک  ی همباز  امک،یاز موتور س  یوقت   شیپ

 شکست؟   شیپا کیدست و  کیپرت شد و 

کمر پدرش را کرده و   سکیمجبور بود مراعات د  یوقت  یحت  ای

زده و مشغول به کار    ی درس و مدرسه را در سن هفده سالگ  دیق

 شود؟ 

 نبود...  نهایاز ا چکدامیه

 بود....   دهیخشک شی او درست ده سال پ اشک

 اش....  ی در پانزده سالگ  

 ماه....  بهشتیروز از ارد  کی در

 .... یوقت
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و    دیکش  رونی ب  شیافکار طاقت فرسا  پدرش او را از قعر  ی صدا

به حرفها به جمله ها  ی مجبورش کرد  بسپارد.  که   ییاو گوش 

اکبر سخت   ی حال گفتنش برا  نیمادرش بودند و در ع  ی درباره  

 بود... سخت بود از همسرش گفتن.... 

**************** 

 .... امهی+ 

بلندش هر دو شاگرد از هم فاصله گرفته و گارد   ادیفر  ی صدا  با

حرکت را   کیبار    نیدر هم بود، چند  شیاتمام گرفتند، اخمها

 گرفت یکه نم گرفتینم ادیداده بود، اما باز هم  حیتوض شیبرا

س نم  یسوک  یماواش  کنی+  انجام  درست  ا  ی دی رو   نیرها. 

 . د یبه کمرسف ی گرد یبرم ی رینگ ادیتذکره. اگه  ن یچندم
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ه توج  جلب  ی هم فشرد و آسمان کف دستانش را برا  ی لب رو  رها

 د ی به هم کوب

 .گردمی برم د،یادامه بد اری ی + با سن س

مشغول    تنس ی ساره در سالن ف  ادیبود و به احتمال ز  پنجشنبه

 .زدیدوست پدرش حرف م ی به او در مورد پالتو دیبود. با نیتمر

ب   از نگاهش    رونیدر سالن که  خوش پوش، که    ی مرد  ی روزد 

 ریگ  د،یچرخیه مو نگاهش جستجوگران  ستادهیا   شیروبرو  قاًیدق

اتمام   ی ساعت برا  میبه ساعتش انداخت و هنوز ن  ینگاه  میکرد. ن

داخل    ی مرد با چه جرأت و اجازه ا  نیوقت بانوان مانده بود. پس ا

 جلو برداشت یو خشم قدم تی ساختمان شده بود؟ با عصبان

  ن یوقت تمر  ین یب یمگه نم  که؟ی مرت  یکن یم   یچه غلط  نجای+ تو ا

 اسکول؟  ی به خر ی و زد دت خو ای ی بانوانه. خر
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ابروها  مرد پر  ی با  خند  دهیباال  بهت  سرتاپا  دیاز  نگاهش   ی و 

دور کمر بسته   اهیکه کمر س  یدختر  نیآسمان را اسکن کرد، ا

 گرفته بود، واقعاً دختر بود ؟ ن یبود و او را به رگ بار توه

 . گشتمی نفر م  هیدنبال  _

ب هلش  عق  به  یو قدم  دیمرد کوب  ی   نهیخشم دستش را در س  با

انداخته و داخل شده و   ریداد، مگر کاروانسرا بود که سرش را ز

 ؟ گشتی م ی دنبال نفر

م؟  .....کهیمرت  یچ  یعنی+   واس چرونیب   ادیب  یمونیمنتظر   ی. 

 ؟ ی تو؟ تو ادب و نزاکت ندار  ی اومد  نییپا  یبز انداخت  نیسرت و ع

گفتن    ای  دن یبه شن  دند،یرا در آغوش کش  گریمرد همد  ی ابروها

 عادت نداشت یدانیچاله م ی رفهاح
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که انگار ادب و   یتنها شخص  نجایخانم، ا  دی درست صحبت کن  _

 . من فقط.... دیینزاکت نداره شما

و چشمانش را از حد معمول گشاد کرد،   دهیبه کمر کوب  دست

 دیکشی داشت از چشمانش مانند آتش شعله م ت یعصبان

لباسات و   چالت کنم و  نجایدوباره بگو تا هم  ؟یزد  ی + چه زر

 فرستم واس ننه ات.... ب

 آســووووو؟؟؟  ــ

ن  ی صدا از  پر  با    ی از و عشوه  بلند و  و  برگردد  باعث شد  ساره 

د  مهی ن  باًیتقر  دنشید آنجا    گریلخت  مگر  برسد،  انفجار  مرز  به 

شل و باز    ی   قهیرنگش از    دیسف  ی تنه    میسالن فشن شو بود ؟ ن

خوشتراشش    ی اهابود و پ  دایرنگش پ  یزرشک  زیبزرگ سا   شرتیت

 ... رساندیخون را به مغزش نم  گرید  ن یهم با آن شلوارک کوتاه ج
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اونجا ؟ گمشو تو   ی سبز شد  یساره؟ واسه چ   هی چه وضع  نی+ ا 

 نجاست؟ ینره خر ا نیا ینی بیسالن، مگه نم

با د  ی بایز  نگاه  تا پشت سر آسمان سر خورد و  مرد   دنیساره 

افتاد و قلبش    نیزم  ی آبش رو  ی انگار تمام تنش سر شد، قمقمه  

 گرفت، آنجا چکار داشت ؟  ی تندتر تمیر

 ؟ ی سالم ساره جان. چطور _

ساره   ی   دهینگاه گنگ آسمان در چهره مرد و صورت رنگ پر 

 نداشت.  ی ساره برادر  دانستیکه م  ییو تا جا دیچرخ

 ساره؟ شی شناسی+ م

آسمان نشست، دلش    ی ساره در چشمان قهوه ا  ی   دهیترس   نگاه

ست، به زور خودش را جمع کرده و کنار آسمان  وا خ  یزار زدن م

 ستاد یا
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 بره.   فرستمشیآ... آره. تو برو من م  _

 سر راه آسمان قرار گرفت عیسر  یلیاما خ مرد

ساره   کیکه معلومه دوست نزد  نطوریا  م،یاما ما هنوز آشنا نشد  _

 . دیهست

فقط    آسمان پربود،  توپش  برا  ی کاف  تلنگر  کیاما    ی خال  ی بود 

ساره   ی و آشنا  ش یصورت قشنگ مرد روبرو   ی رو  کردن حرصش

 نداشت  یت یبودنش هم اهم

+ به تو چه منگول؟ زودتر شرت و کم کن تا خودم جنازه ات و  

 . رونینفرستادم ب

 و ساره آرام و پر از بغض نامش را زمزمه کرد دیخند مرد

 رهام؟؟؟  _
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توجه به لحن ملتمس ساره دستش را سمت آسمان   یاما ب  رهام

 دراز کرد 

 هستم.  یمن رهام پناه  _

به او و دست دراز شده اش به قصد دست    تیاهم  یاما ب  آسمان

 دیدادن، رو به ساره غر

 نکردم ساره.  یتا قاط رونیو بنداز ب نی+ ا

 ی زیتند تند سرش را تکان داد و آسمان بعد از نگاه تند و ت  ساره

  دوباره وارد سالن کاراته شد.  د،ی شمان خندان رهام کوبکه در چ

سالن گرفته نشده بود. با حلقه شدن    ی نگاه رهام اما از در بسته  

رو ساره  لرزان  تا   شیبازو  ی دست  را  نگاهش  و  آمده  خود  به 

  ی بود، عصب   نیبود، خشمگ  دلخورو خمارش کشاند،    بایچشمان ز
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 کرد،یکه در آن لحظه به آن فکر م  ی زی. تنها چدانستیبود، نم

 خواهرش بود، خواهرش.... 

 رهام؟  یکنی م کاریچ نجایا _

 گرفتیاش نشأت م  ی که از دلخور  یکرد، اخم اخم

 دختره، مگه نه؟ نیا _

لرز  ی مردمکها داخل حدقه  رس  گرید  د،یساره  آخر خط    ده یبه 

 چیبود، متوقف کردن رهام نه کار او بود، نه خسرو خان و نه ه

 ....  گریکس د

  زد، یرا کنار م  شدیو هر که مانعش م  رفتیراه خودش را م  رهام

 ... بایدختر ز نیا یحت ایاگر آن شخص پدرش باشد،  یحت

 .امیباش م  رونیب _
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آب  خم نگاه  در  نگاه  اشک  یشد،  ب  یو  از  و  دوخته    ن یساره 

 د یغر شیدندانها

 نه...  ایکلمه بگو آسمانه  هی _

م  داشت شن   کندیجان  با  تا  کند...  حفظ  را    ی ها  ده یآرامشش 

د  هم  وانهیامروزش  مثل  بتواند  تا  و   شهینشود....  خود  کنترل 

 خشمش را داشته باشد 

حرف   امیم  رونی . برو بشمیبدبخت م  شنوهیم  یک یآروم رهام.    _

 . میزن یم

 د ییهم سا ی را رو شیدندانها

 دارم اآلن...  یمن چه حال یدونیم ــ

 با بغض سرش را به چپ و راست تکان داد  ساره

 . م یزنیحرف م رونیب  امیمنتظرم باش، م رونیرهام، لطفا ب  ــ
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 زود باش ساره، زود باش...  _

قدمها  پشت با  و  به ساره کرد  و   ی بند جمله اش پشت  محکم 

تا   زدیمان رفت، ساره اما زور م ساخت  یاش سمت خروج  ی عصب

نر فرو  و اشکش  نکند  راهرو سقوط    ز ی. داشت همه چزدیوسط 

 .... ختیریبه هم م  روزیاز د شتریب

با دو کنار رهام رساند، نفس نفس م  خودش   دانست ینم  زد،یرا 

 زده بود  رونیچگونه لباس عوض کرده و از سالن ب

 . می زنیخونه حرف م میبر  ایب _

را   یقدم لرزانش  تن  و  گرفت  را  مچ دستش  رهام  برداشت که 

 ی شال ساره را که رو  یغصب  یمقابل خودش نگه داشت، با آرامش

از    یکیسرش قرار داد و با آرامش    ی افتاده بود رو  شیشانه ها

 شانه اش انداخت ی ورا ر شیلبه ها
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 من هنوز جواب سوالم و نگرفتم ساره.  _

 . کنمیرهام خواهش م _

 لرزاندیکه دل ساره را م ینشست، اخم شیوهاابر نیب اخم

دلخورم. خ_ ازت  ساره،  نکن  بازم   یلیخواهش  اما  دلخورم.  هم 

 اومدم از تو بپرسم. اومدم تا جواب سواالم و از توبپرسم. 

  ی شد و قطره اشک  لیتکه تبد  هزاربه    شیگلو  ان یساره م  بغض

 دیگونه اش لغز ی رو

 ؟ ی دیفهم یک _

 تا آرام باشد  کندیرهام کورتر شد،جان م ی اخمها

بهم دروغ    ی چند وقته که دار  ؟ی دیفهم  یدر اصل خودت ک  _

 ؟یگ یم



 

118 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

ن  ن   مکتی خودش را به   مکت ین  ی جانش را رو  مهیرساند و تن 

 نگار کار ممکن بود ا نیپرت کرد، تحمل وزنش سخت تر

 . ش یسه سال پ _

از خود و اعتماد واژگون شده اش که به   یعصب  د،یخند  یعصب

 داشت شینهایکترینزد

 چقدر احمق بودم من.  _

 هقش را درون گلو خفه کرد ساره

 نزنم.  یحرف چکسیعمو خسرو قسمم داد به ه _

 فرستاد و پدرش....  شیموها نیرا ب  دستش

 ... پدرش

 کرد یرا درک نم پدرش



 

119 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

بچه اش   تونهیآدم چطور م هی. آخه شمیم وونهی ارم د از صبح د _

کنه؟    ی خواهر من و ازم مخف  تونهیچطور م   گه؟ی د  یکیو بده به  

  نیو دم نزنه؟ من احمق چند  نه ی حال مامان و بب  تونهیچطور م

م  فکر  دختر    کردمیسال  عزادار  هنوز  مادرم  مرده.  خواهرم 

تا که از رساون    امون؟باه   کنهیم  کاریمرد داره چ  نی. اکشهیکوچ

 .... نمیمجبورش کرد بره تورنتو و ا شی از دوازده سالگ

چرخ  دور غ  رهیچ  د،یخودش  انگار  بر خشمش  ممکن    ریشدن 

خشم را   د یبا  گفت یم   شهیکار ممکن بود، مادربزرگش هم  نیتر

 کرده بود... انیدر آغوش بکشد، اما انگار خشم او طغ

 ه.د کردنابو که همه مون و یاس یس  یزندگ  نیــ لعنت به ا 

اش نگاه    یبه حرکات عصب  انیگر  یتنها با بغض و چشمان  ساره

 خسرو را.  ی کارها کردیکرد و حق داشت، او هم درک نم
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مادرم و از دخترش، من و رستا رو از خواهرمون دور کرده ساره،   _

 بخدا.   شمیم وونه یدارم د  گهید

 تو؟ یستی ن  وونهی+ مگه د

پشت  جان متعجب  رهام  و  رفت  ساره  تن  و    از  برگشت  سرش 

در چشمان خ را  م  یالنگاهش    یزیچ  خواستیآسمان دوخت، 

 ینم  رونیچفت شده اش ب  ی لبها  نیاز ب  یحرف  چیاما ه  د،یبگو

کامش چسب به  انگار  زبانش  و  پر    دهیآمد  نگاه  اما  آسمان  بود. 

 رهام نگرفت  ی  رهیاخمش را از چشمان ت

 کنه؟ یاره زر زر مکه د ی کرد کارشی+ چ

به    ی نفس .  دهینفهم  شانیاز حرفها  ی زیآمد چ  ی نظر مگرفت و 

که خشک شده    ی پر از استرس کرد و کنار ساره ا  ی تک خنده ا
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حلقه کرد و رو به    فشیظر  ی بود نشست، دستش را دور شانه ها

 آسمان لب زد

 ... نیهم ی دلش برام تنگ شده بود برا  ه،یاشک دلتنگ _

 د یکالمش پر انیرا در هوا تاب داده و م دستش

 با. با  خب لی+ خ

تا    چکسیبود!! ه  ی هم فشرد و عجب دختر  ی را رو  شیلبها  رهام

 حرفش را قطع نکرده بود.  نطوریکنون ا

 + حالت خوبه ساره؟

 و لب زد دیخورد، کلمات را به زور پشت سر هم چ ی تکان ساره

 .زمی. تو برو عزستی ن  یمـ....مشکل _

  اش   ی برداشت، اما نتوانست به کنجکاو  ین داد و قدمتکا  ی سر

 به کند و دوباره برگشت غل
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 ؟یی+ تو پسر خسرو 

و رهام گنگ سرش را تکان داد، پدرش    دیساره محسوس لرز  تن

 شناخت؟یرا م

 پدرم و؟ د یشناسیآره، م _

م  ی پوزخند عنوان    شناخت، یزد،  به  را  نمونه    کی او  پدر 

که حفاظت از دخترش را دور بودن از خانواده    ی پدر  شناخت،یم

 دانست یاش م

. کتش مونده دست من  گهیاره است ددوست پدر س+ آره خب،  

 ؟یرسون یتو بهش م

بلند شد، کت پدرش دست او   مکتین   ی از رو  عیسر  یلیخ  رهام

 کرد؟یچکار م

 . رسونمیالبته که م  _
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 .نجای هم ارمشیفردا صبح م ی+ اوک

بود، اما   گریچهار ساعت د  ی گشتش برافکر کرد، پرواز بر  یکم

که آسمان به    ماندیم  گرید  وزر  کینشاند،    شیلبها  ی رو  ی لبخند

 د یرسینم  نیزم

 خانمِ...؟ نمتون یب یباشه پس فردا صبح م _

 باال فرستاد ییابرو

 . ی + سپهر

 با لبخند سرش را با احترام خم کرد رهام

 . زیعز ی ممنون شدم خانم سپهر یلیباهاتون خ ییاز آشنا ــ

ساک    گرشیدوباره دستش را در هوا تاب داد و با دست د  آسمان

بزند    یحرف  خواستیشانه اش جابجا کرد، م   ی اش را رو  یشورز

 مشتاق رهام وادار به سکوتش کرد ی که صدا
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 .متونیبرسون   میتون یمن و ساره م  دیندار  نیاگه ماش ــ

پر  نگاه  رنگ  صورت  سمت  خورد،   ی   دهیآسمان  سر  ساره 

 ستیحالش روبراه ن  ندی بب توانستیم

مونده غش    که کمبرس    نیتو به ا  ، ی+ الزم نکرده من و برسون

 کنه. 

 د یرو به ساره پرس سپس

 چلمنگ؟ نیکرده ا تتی+ چته تو؟ اذ 

چه بود؟ تابحال    گریرهام گر گرفتند و چلمنگ د  ی گوشها  پشت

 نبود به نظرش...  یخوب زیبود و چ دهینکلمه را نش نیا

 . ستین ی زیچ زم،ینه عز ــ

 تکان داد  ی سر

 . ادیبرم، عزت ز  دیبا گهی+ من د
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اتوبوس قدم برداشت و ساره    ستاهیسمت او ساره    به رهام   پشت

 اورکت رهام کرد ی ملتمس دستش را بند گوشه 

م  ــ رو    کنمیرهام خواهش  عمو خسرو  من کت  تهران،  برگرد 

 . فرستم یم

 اخم کرد رهام

 ؟یترس یاز بابام م  نقدریچرا ا ــ

نم  ــ عمو  ا  ترسمیاز  از  چ  نیرهام،  همه  آسو  بفهمه   زیکه  و 

دوسش دارم،    یلیمن خ  ترسم،ی از دستش بدم م  هکنیاز ا  ترسم،یم

ه مثل  بق   ست،ین   چکسیاون  ن  ی   هیمثل  من    ست،یدوستام 

 و از دست بدم .  شی دوست خوامینم

 شیزانوها  ی را پاک کرد و مقابلش رو  شیبا لبخند اشکها  رهام

 نشست. 
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 ایراحت  نیو به ا  میکرد  داشیما تازه پ  زم، یعز  ی دیاز دستش نم  ــ

 . می دیاز دستش نم

بوها  لهیم  ی را رو  دستش بود از حجم   ی محکم تر کرد، متنفر 

  ش ی ب  یو شلوغ  دیچ یپیاش م  ین یب  ریکه ز  ی تند  ی مختلف عطرها

 از حد اتوبوسها.... 

ها  خسته فشار  از  م  ییبود  تحمل  عصب   کردیکه  بعض   یو    ی از 

اتوبوس استفاده کرده و اوج   ی انسان نما که از شلوغ  ی وانهایح

حفظ کردن خودش  ی و او برا  دادند یرا نشان م  شانیوانیح  ی خو

 ی اتوبوس را برا  ی گوشه    نیو کورتر  نیتر  ییگزند ها، انتها  نیاز ا

 انتخاب کرده بود...  ستادنیا

فروبرده    بشیکنار گوشش، دست در ج  یآشنا و مردانه ا  ی صدا  با

 ضامن دارش را لمس کرد  ی و چاقو
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 سالم...  ــ

 انگشتانش فشرد  نی آشنا، چاقو را ب  ی نگاه رنگ  دنیو با د  برگشت

 ؟ کهیمرت ی خوایم  ی+ باز چ 

 زد   ی لبخند ن یشاه

 حالتون خوبه؟  ــ

 کرد  ی قروچه ا  دندان

 مصرف؟ به تو چه حال من؟ ی+ به تو چه آخه ب

 د ی کش یقی نفس عم ن یشاه

 حالتون خوب نبود منم نگرانتون شدم.  شبیپر ــ

عصبان  جمجمه از  و  گرفت  گر  مغزش   تیاش  به  خون  انگار 

 کرد آرامش نداشته اش را حفظ کند   یسع د، یرسینم
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  که، یمرت  ن یاسکول، بب   نی داداش من، بب  ن یبرادر من، بب  ن ی+ بب 

 نشدم.   لتیدست از سر من بردار تا عزرائ

 زد   ی لبخند ن یشاه

 من دوستون دارم. ــ

 دستش را محکم تر کرد مشت

  نمت، ی دور و بر خودم بب  خوامی + و منم هزار دفه بهت گفتم نم 

 *؟ ٔ  کهیآخه مرت ی داریرم برنمچرا دست از س

و دادن آب دهانش خشمش پلک بست و با فر  کش یفحش رک  از

دو سال دنبال دخترک افتادن، انواع و اقسام فحش   نیا  د،یرا بلع

 خود او شده بودند.  بی بود ، که تمامشان نص  دهیها شن 

  کنم یچپ و راستت م  ی طور  نمتیدور و برم بب  گه یبار د  هی+ اگه  

 ستت کدومه. پ و رادست چ یکه نفهم
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در چشمان پر خشم دخترک    ت ی پلک باز کرد و با قاطع  ن یشاه

 لجوج نگاه دوخت

 .دارمیدست از سرتون برنم  دیبهم فرصت آشنا شدن ند  یتا وقت  ــ

 انگشت اشاره اش را مقابل نگاهش تکان داد  آسمان

هزار بار   ی که روز  کنمی م  مونتیحرف پش  نیاز زدن ا  ی + طور

 . گذاشتم ی ررو دم آسو سپه غلط کردم پا  یبگ

 دیکش ادیفر باًیپا بلند شده و تقر ی پاشنه  ی رو سپس

 بشه دادا، نگه دار....  ادهی پ خوادیم یکی+ 

*************** 

که آن مرد به    یخشم  د،یآپارتمان شد و در را به هم کوب   وارد

مغزش   شتریجانش انداخته بود فروکش نکرده بود و هر لحظه ب 

با د  تیل سوئرا داخ  . نگاهشگرفتیگر م   ز یعز  دنیچرخاند و 
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لب، لب زد که مثل    ریز  یلبانش را تر کرد، سالم  ی کنار بخار

  نت یکاب  ی را رو  ودکه کرده ب  ییدهایجواب ماند. خر  یب  شهیهم

پرتابش    ی را از تن کند و گوشه ا  شیکهنه شان گذاشت و پالتو

را  دستانش    د،ینشست تا سرما را از تنش بزدا  ی کرد، کنار بخار

که به کف دستانش    یی چسباند و گرما  ی بخار  ی فلز   ی بدنه    ی رو

  یزیهم بگذارد. با برخورد چ  ی باعث شد پلک رو  کردیبرخورد م

که بعد از   ی مردانه ا  فیکرد و نگاهش را به ک  یاخم   ش یبه پهلو

پهلو با  نگاه    نیزم  ی رو  شیبرخورد  سپس  و  کرد  بود،  افتاده 

تا چشمان عز را  باز غر زدنهانگا  د،یباال کش  زیگنگش  را   شیار 

 شروع کرده بود  

 باز؟  هی+ چ 

 د یدر هم قفل شد و طلبکار توپ  رزنیپ یهشت ی ابروها



 

131 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ه؟ یمال کدوم نره خر نیازت بپرسم ا دیمن با ــ

 

را    زیعز  ی بود و حال غر زدن ها  یشد، عصب   قتریعم  شیاخمها

 نداشت 

 داره؟  یبه من و تو چه دخل ه،ی+ مال هر خر

و تو خونه م،    فی ک  نیداره؟ ا  یو چه ربط ن و تبه م  یچ  یعنی  ــ

  دونم یکردم که م   دایکت مردونه پ  هی  بیتو، تو ج  ی لباسها  ن یب

 . س یاون کت مال پسرم ن

اصل    فیچرم نگاه کرد، ک  فیباال فرستاد و با دقت به ک   ییابرو

برداشت و بازش کرد،    نیزم  ی از رو  د،یرسیبه نظر م  یمتیگرانق

د شناس  دنیبا  کار  و  پناه  یی امدارک  رو   یخسرو  هم   ی پلک 

 لب زمزمه کرد ریز یظیغل  یگذاشت و لعنت 
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 ؟  یشناسیو از کجا م یتو خسرو پناه ــ

 کرد... کینبود، بار یعصب  گریکه د زینگاه عز یرا رو چشمانش

 ؟  شیشناس ی+ مگه تو م 

دستپاچه آب دهانش را قورت داد، انگار فراموش کرده بود   رزنیپ

 ان است... که مقابلش نشسته آسم یکس

  ش ی کارت مل  ف یمرده؟ تو ک  لی بشناسمش ذل  دیمن از کجا با  ــ

 ... می. بدهکار هم شددمیو د

  مت یرتش کرد، مهم نبود چقدر گرانق پ  ی را بست و گوشه ا  فیک

 است... 

 ... ستیچه کس ی نبود برا  مهم

 ... ستیخسرو چقدر ضرور  ی نبود مدارک داخلش برا  مهم

 تا خونه. رسوند من و   شبی+ دوست پدر ساره است، پر
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 ؟ یچــــ ــ

 کرد  یاخم

   ؟یزنیداد م  ی+ واسه چ

دوست پدر ساره    یآب دهانش را قورت داد، خسرو پناه  رزنیپ

 بود؟ همان دوست قر و فر دار آسمان ؟

 ... یعنی ــ

عمر گشتن و   کیکالفه بود از    د،یپر  زیکالم عز  انیم  یکالفگ  با

 چند لحظه....  ی برا یآرامش، حت افتنین

بهش برشگردونه. تو    یکی  دمیمن موند که فردا م  شی پ+ کتش  

 .... نقدریشو... غر نزن ا ال ی خیب گهیهم د

 ــز؟ یعز ــ
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 ریز  یو سالم  دیچرخ  ی پدرش، سرش سمت در ورود  ی صدا  با

جواب   همزمان  و  برداشت  قدم  سمتشان  اکبر  کرد،  زمزمه  لب 

 سالم آسمان را داد 

 باز؟ ی ؟ چرا اخم کرد زیشده عز یچ ــ

اص  زیعز  ی ها  اخم افکارش  شد...  م کورتر  باب  نبودند...    لشیالً 

 با برنامه باشد...   توانستیآسمان با ساره م  یدوست

 کرده بود...   مشیترس یکه خسرو پناه ی ا برنامه

ا  دیبا   گهیو د  نیا  ــ بپرس  نیاز  مرد   هیکت    ،ی شاهزاده خانوم 

 .هیاون مرد ک ستی رو آورده خونه و معلوم ن بهیغر

با تعجب باال انداخت... انگار نه انگار که چند لحظه   ییابرو   آسمان

 ... دادیم  حیزن توض نیا ی داشت برا شیپ
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بلند شد، انگشتش را چند بار  نیزم ی کرد و از رو  یخنده ا تک

 د یاش کوب قهیشق ی رو

دکتر برو به    هی .  هیریفکر کنم عالئم پ  ز،یعز  ی شد   وونهی+ تو د 

 نظرم... 

 مرده،   لیذل ییتو وونهید ــ

 د یو نال دهیسمت پسرش چرخ  سپس

با بزرگترش  دونه یجو ادب نداره، نم هی؟  ی دختره تو دار نمیا ــ

 چطور حرف بزنه... 

 + من...  

 .. پردیکالم آسمان م  انیم اکبر

 تو هم کم غر بزن...  زی. با هر دوتونم. عزگهیبسه د ــ
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رو   شیلبها  آسمان عز   ی را  و  کرد  از  زیهم چفت  نگاه  اکراه   با 

 رفت.پسرش گ

  ده یکه به در خورد نگاه هر سه سمت در کش  یتقه ا  ی با صدا

م باز  من  گفتن  با  آسمان  و  در    ش یقدمها  کنمیشد  سمت  را 

 چیبزرگ کادوپ  ی برداشت، به محض باز شدن در نگاهش به بسته  

نگاهش را باال    دند،یاز تعجب باال پر  شیافتاد و ابروها  ی شده ا

 بود، دوخت... آمده  یاه که انگار اشتب یو به مأمور پست دیکش

 + بفرما دادا...

 زد  ی پست لبخند مأمور

 د؟ ییشما ی سالم، خانم آسمان سپهر ــ
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او   ی مانده بود دو شاخ بزرگ در سرش ظاهر شود،بسته برا  کم

بسته را   یتکان داد، که پستچ  دییبه عالمت تأ  ی بود؟ تنها سر

 سمتش گرفت 

 شماست خانوم.  ی بسته برا نی+ ا

شدن متنفر بود... اما آن   ریاد، از غافلگاخم د  را به  شیجا  تعجب

  امضا   را  تحوبل  ٔ  عمرش بود انگار... برگه  ی ریغافلگ  نیروز بزرگتر

  ه یاز هد  دانستمی  ساره   بست،  را  در  بسته،   گرفتن   از  بعد   و  کرده

گذاشت و    نیزم   ی بسته را کنار در رو  د،یآ  یگرفتن خوشش نم

  ن یشکل ممکن تزئ  نیباتریبه ز  که  ی به بسته ا  ی شتریبا دقت ب 

 شده بود چشم دوخت... 

 نداشت کار ساره باشد...  امکان



 

138 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

قدر  او به  چن  ی را  جرأت  که  بود  ترسانده  خود  را    ی کار  ن یاز 

 نداشت... 

 آسمان؟  هیچ گهید  نیا ــ

 یبه عالمت ندانستن برا  ی گرفتن نگاهش از بسته شانه ا  بدون

  روز تولدش   ینشست، حت   شی زانوها  ی پدرش باال فرستاد و رو

نبود.. کسهم  و    ی .  پدرش  جز  نبود  هم  خبر  با  تولدش  روز  از 

 تولدش را... گفت ینم کی سال بود تبر میکه دو و ن ی مادر

 صبر کن، بازش نکن.  ــ

 پدرش نگاه کرد را باال گرفته و متعجب به سرش

 .گهید هیتوش چ نمی+ چرا؟ بذار بب

 آسمان گذاشت...  ی شانه  ی رو یدستش را با دلواپس اکبر

 حضور خسرو از جانش دور نشده بود...  یدلواپس هنوز
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 و فرستاده باشه ؟  نیممکنه برات ا یک ــ

 شد...  کالفه

 نبود...  ی صبور آدم

داخلش   نمی بازش کنم بب  خوامیم  ی بابا، اگه اجازه بد  دونمی+ نم

 .هیچ

 من بازش کنم.  نوریا ایب ــ

 دیپدرش توپ بیو غر بیاز حاالت عج خسته

 ؟ یکنیم نیمچ+ ااااه، بابا! چرا ه 

جعبه را باز کرد...با    شیها  یبدون توجه به اکبر و دلواپس  سپس

 ... دی درونش جوش ی زیدرونش چ ی محتوا دنید

 ؟ الونهیو  نیا ــ
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 بود...   دهیپدرش را نشن ی صدا

 .... دیدیرا داخل جعبه م خودش

 را...  شیها یکودک

 را....  شیها ینوجوان

 کوچک اما محالش را...  ی آرزوها

 برد و تارها و آرشه را لمس کرد... ت ساز را سم دستش

 . النهی+ و 

بسته برد و بازش کرد، نگاهش    ی دستش را سمت کارت گوشه   

 د یحروف چرخ نیب

 صدا....  کیرنگ بود و  کی ایقبل از تو تمام دن "
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ثابت کرد  تو با حضورت در قلبم،  در   شودیخالصه م  ایدن  ی اما 

 تو... 

 .... تیصدا در

 .... نگاهت

 . ...دستانت 

 .... لبخندت

 را نگاه کنم.  ایبنواز، من گوش بسپارم به ساز و دن تو

 را....  تو

 Sh.T" 

  ر یاش ت  ینیب  ی   غهیثابت ماند و ت  یسیحروف انگل  ی رو  نگاهش

ب  شیها  قه ی... شقدیکش به نبض زدن کردند و کارت    نیشروع 

 دستانش مشت شد....  
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 ...ستادیا

بود... شال و    را مچاله کرده  شیکه تک تک سلول ها   یخشم  با

 چنگ زد  زی را از آو شیپالتو

 شده آسمان. یچ ــ

 انداخت شیموها ی را تنش کرد و شالش را رو شیپالتو

 داغ بود....  ی کوره ا انیدر م انگار

 ساره، ساره فرستاده.  شیپ  رمی+ م 

 کمر دردناکش گذاشت  ی دستش را رو اکبر

 صبر کن پس منم باهات....  ــ

 کرد نگاهش

 با.با  رمی+ خودم م
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و بسته را با لگد    دیکش   رونیو آرشه اش را از داخل بسته ب  النیو

که    یبا آتش  سوختیپرتاب کرد، داشت م   ی به گوشه ا  یمحکم

نم آوار  تا  و  بود  افتاده  جانش  را   توانستینم  شد،یبه  آتش  آن 

 خاموش کند 

 کنه؟یم نیشده اکبر، چرا همچ یجن نیا ــ

زد و پله ها را دوتا   نوریاز آپارتمان ب  زیعز  ی به صدا  تیاهم  یب

ساره را گرفت.   ی زد و شماره   رونین بباال رفت، از ساختما یکی

 دیغر د،یچیپ یو پر نازش که در گوش بایز ی صدا

 بود،،،  یکه تو مهمون ی+ ساره آدرس اون آدم

 به ذهنش، که در مرز انفجار بود آورد  ی فشار

 کن.  دایو برام پ  ی+ تهران

 شود یاعصابش متشنج م  شتریو ب  شنودیپر از بهت ساره را م   ساره
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 شده آسو؟ ی زیچ ــ

 د یکش ادیکند. فر کیبرف باعث شده بود چشمانش را بار بارش

 نه؟  ای یتون یخواستم، م  ی زیچ هی+ ساره ازت 

 من...  ــ

 به دخترک نداد  یمهلت

 بخوام؟ گهید یک یاز  ای یتونی + م

خ  ــ اش چند  کنم خونه  فکر  باشه،  ما   ی با خونه    ابونیباشه 

 . گم یبهت م   پرسمیبازم م دونم،ینم قیفاصله داره، اما دق

 پس.  رمیگ یاونجا ازت م امی+ م

را قطع کرد   یاز جانب ساره بماند گوش   یمنتظر حرف  نکهیا  بدون

 ... د یسرعت بخش  شیو به قدم ها
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 بود...  سرد

حس    ییاما او سرما  خوردند،یبه هم م  شیسرد که دندانها  آنقدر

کرد،    دنیشروع به دو  ریبودن مس  یالنوطبه    تی. به اهمکردینم

 . سوخت یدرونش مانند آتش م

 ... دیدو یو م د یکشیم ادیفر ابانها یخ در

 .... دیبخشی سرعت م  شیو به قدمها دادیم فحش

 ... دیدوی و م کردیم  بغض

 خشمش کم کند.   عیاز حجم وس  توانست ی ورزش هم نم  یحت  اما

 ستانش دور نبود و د  شیدر پاها  یجان  گریبه خود آمد که د  یوقت

. نگاهش  سوختندیساز منجمد شده بودند، چشمانش م  ی بدنه  

نگاه کرد، تنها    ابانیخ  ی نصب شده ابتدا  ی را چرخاند و به تابلو

و درون   زدیمشفق فاصله داشت. نفس نفس م  ی الیبا و  ابانیدو خ
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چند لحظه پلک   ی ... براشمحتوات  انی معده اش انگار جنگ بود م

جانش جلوتر رفت، وارد    مهین  ی اهاهم گذاشت و با همان پ  ی رو

 داد.  صیخلوت و آشنا که شد از دور ساره را کنار در تشخ  ابانیخ

 ه یتک وار یبه د کردند، ینگاهش م  یکه با نگران  یساره و رهام  کنار

 لب زد دهیبر دهیداد و بر

 ؟ ی کرد داشی+ پ

نمانده بود   ی زی را گرفت، چ  شیبازو یبا نگران  ع،یسر یلیخ  ساره

 سقوط کند 

 ؟یتهران  ی کرده آقا  ی کار  ه؟یچه حال و روز  نیشده آسو؟ ا  یچ ـ ـ

ب  شیگلو پهلوها  سوختیم  یآب  یاز حجم   کردند،یدرد م  شیو 

 یتا خود ب  دهیدو  ابانهایچند ساعت در خ  قه،یچند دق  دانستینم
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انگار   کرد،یحس نم   گریجانش را به آنجا رسانده، دستانش را د

 اصالً متعلق به او نبودند... 

 ؟ ی کرد دایناموس و پ یاون ب+ آدرس 

سمتش گرفت، با نفوذ    یکوچک  ی با دستان لرزانش برگه    ساره

 ... دی فهمیکرده بود، اگر نه خسرو که م شیدایرهام پ

 ... دی فهمیکه اگر خسرو م ی وا

 ؟ی اومد ادهیکردم، تو پ دایآره پ ــ

جان را انگار داشتند از تک تک سلول    د،یاش را باال کش  ینیب  آب

 دند یکشیم رونیب  شیاها و رگ ه

 مونهیم ادمی+ بخون 

هر    دیبه عقب برداشت، با  یکه آدرس را خواند، آسمان قدم  ساره

م تر  زود  مرد خال  رفت یم   رفت،یچه  آن  بر سر  را    ی و خشمش 
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  ی نه قطعاً با حجم آن همه خشم سکته کردنش حتموگر  کرد،یم

 ... دیرا چسب شیبود، ساره اما سفت بازو

 . میایهم باهات مصبر کن من و رهام  ــ

 کرد  یاخم

 . ستمیچالق که ن رم،یخودم م خواد،ی+ نم 

به    ی را لمس گرفت که با پرخاش لگد  گرشید  ی رهام بازو  دست

 د یو دستش را عقب کش د یکوب شیساق پا

 + بهم دست نزن...  

دخترک گرفت، حال    نیکف دستانش را مقابل نگاه خشمگ  رهام

 و روزش ترسانده بودتش... 
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 م یریشو با هم م   ن یسوار ماش   ایفقط ب   زنم، یبهت نم  باشه، دست   ــ

ساره هم باهات   ،ی لرزیم  ی دار  ،ی زد  خی  نی بب  ،ی خوا یکه م  ییجا

 ... ادیم

 ساره شکست بغض

شده    یباخودت؟ چ  یکن یم  کاری چ  ی آسو، دار  کنمی+ خواهش م

 اصالً؟ 

که راننده بازش کرده بود رفت... خودش    ین یسمت در ماش  کالفه

 کردیم یاش چه غلط یلعنت  با خودداشت  دانست یهم نم

 . میریم  نی خب، با ماش لی+ خ 

گرفت و رهام    ی عقب جا  یصندل ی کنارش رو  عیسر  یلیخ  ساره

نشست، درجه   یصندل  ی رو و   بخاری   ٔ  جلو  برد  باال  انتها  تا  را 
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و نگاهش را از    د یکش  نییرا پا  ریآدرس را به راننده داد. آفتابگ

 بود.  شیسلول هاک تک در ت یبه آسمان دوخت... نگران نهیآ

 آمد... ادشی

سرش را   یسالش بود و سرما خورده بود، رستا با مهربان  هشت

تبش را    کرد،یرا نوازش م  شیخود گذاشته و موها  ی ازانوه  ی رو

م  روح  کرد،یکنترل  دختر   یخوب  ی  هیمادرش  عزادار  نداشت... 

 کرد،یم  ی سال سنش از او پرستار  ازدهیکوچکش بود و رستا با  

ماد خواهرها  ی رمثل  بود  گفته  برادر   ی وقت  زرگب  ی مهربان... 

 ... خورند یغصه م شوند،یناراحت م شود،یم ضیکوچکشان مر

 . گفت یرستا آن موقع چه م دیفهمی م حال

 ... رفتیداغ بر قلبش فرو م  خیو روز بد آسمان داشت مانند س  حال
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  ن یگرم و دلنش  ی به فضا  تیاهم  ی که متوقف شد آسمان ب   نی ماش

رنگ دوخت،  یو نگاهش را به پالک در مشک دیپر نیی پا نی ماش

جلو رفت شده بود،    قی تزر  شیخشم دوباره در تک تک سلول ها 

زنگ گذاشت، با پا به جان در افتاد    ی و انگشت سر شده اش را رو

 ... کردیمرا زخم  شیگلو شیادهایفر د،یکش ادیو فر

 در که باز شد با پرخاش هلش داده و داخل باغ شد که رهام هم  

 دنبالش به راه افتاد و خود را به آسمان رساند  عیسر یلیخ

ب   ب   ی ب  ٔ  کهیمرت  رونیب  ای+  با کدوم    نم یبب   رونیب  ا ینامـــوس.. 

 . یالش ی  کهیمرت  یفرستیبرا من کادو م ی جربزه ا

 شودیبلند تر م ادشیو فر بردیرا باال م آرشه

 . یو بکنم تو **** عوض نیا خوامیکه م   ای+ ب
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شدن دندان    دهیین آسمان آمد، باعث سار زباکه ب  ی کیفحش رک  

  کرد یکه اگر چند سال فکر هم م  ی هم شد، فحش  ی رهام رو  ی ها

نم ذهنش  شاه  کی  د یرسیبه  کند،  استفاده  آن  از  با    نی دختر 

تن   ی آمد و نگاه نگرانش رو  نیی تراس را پا  ی چند پله    ی گنگ

 د ش  نشیلرزان آسمان چرخ خورده و بند نگاه خشمگ

 افتاده؟ ی اتفاق بد ؟ی رم سپهه خان شد ی+ چ 

  نیشاه  ی   نهیرا باال برد تا به س  النیو  د،یمقابلش که رس  آسمان

با زم  النیو و  دیمتعجب عقب کش  ن یبکوبد که شاه    ن یمحکم 

ب  ی برخورد کرد، و صدا آسمان گم   ادیفر  ی صدا  نیبرخوردش 

 شد 

 ناموس؟  یب   یفرستیم هیبه خونه من هد ی+ تو با چه جرأت
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قابل کنترل آسمان جلوتر رفت، تا   ریخشونت غ  دنیبا د  ن یشاه

 بود او را...  دهی ند  نگونهیکنون ا

 آسو خانم.  دیآروم باش  خوام،لطفاًیعذر م ــ

و    دیکوب   نیبه شکم شاه  ی لگد  شیپرخاشگرانه با کف پا  آسمان

ا نم  چاره یب  ی گلو  ی بغض لحظه  را رها  نه    ی بغض  کرد،یاش  که 

  م ی بدخ  ی توده    کی. درست مانند  کردیم   شینه رها  شکست، یم

 بود  ده یچسب شیگلو خ یب  یسرطان

مرت تو ***  بکن  و  نگفتم    که ی+ عذرت  بهت  مگه من  آشغال، 

نحست و   ختی ر   خوامینم  گهیدست از سرم بردار؟ مگه نگفتم د

   نم؟ی بب

ب  نیشاه بد آسمان،  از حال و روز  به فحش    تیاهم   یبا ترس 

 با آرامش لب زد ش،یها
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 . کنمی نم ی کار نیهمچ گهید د،یخب آروم باش  لیخ ــ

را جلو کش  رهام به خود جلب    دیخودش  را  تا توجه مرد آشنا 

شاه نگران  نگاه  اما  ا  نیکند،  آسمان خشگ  یلحظه  که    ینیاز 

  خواست یدهد، نم  ییآشنا  خواستینم  گرفت،یکرده بود نم  انیعص

ا  بخاطر آشن خواستیکند... نم یعصب شتریکار آسمان را ب نیبا ا

 آسمان دور شود... ز ا ش،ی بودن مرد روبرو

اش   ی شانیپ  ی رو  یباالخره قفل چشمانش شد، اخم  ن یشاه  نگاه 

آسمان وادار   ی که صدا د یبگو ی زیخط انداخت، دهان باز کرد چ

 به سکوتش کرد

ا  گهیبار د  هی+ اگه   بکن   نیاز    کهی مرت  کنمی بهت رحم نم  یکارا 

 .... کشمتیاالغ. م

 کان داد مقابل نگاهش ت دیرا جلو برد و با تهد انگشتش
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 ناموس...  یب  کشمتی+ م

برداشت اما    یهم قدم   نیبه آنها کرد و سمت در رفت، شاه  پشت

و رهام بدون گرفتن    ستادیاش ا  نه یس  ی با نشستن دست رهام رو

 ساره را مخاطب قرار داد  نیشاه  ینگاهش از چشمان آب

 . ام یم گهید ی  قهیدق منم چند د،یشما با راننده برگرد ــ

 نه یس  ی دست رهام را از رو   نیشاه  د،یمان دو که دنبال آس  ساره

 اش را به او دوخت یاش پس زد و نگاه سوال

 د؟ یخوایم یازش چ ــ

شده بود،    رشیبانگیکه از بد بودن حال آسمان گر  ی حال بد  با

 اخم کرد 

 . دیی لطفا بفرما ،ی نداره جناب پناه  یربط چیبه شما ه نیا ــ

 د یبا خشم غرنشانه گرفت که رهام   اطیرا سمت در ح دستش
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 ؟ یتهران ی آقا  دیچرا دنبالش ــ

مرد قاعل    نی که به ا  یاحترام  خواستیبود، اما باز نم  نیخشمگ

 پا بگذارد...  ریبود را ز

بپرسم    دینداره، در اصل من با  یربط   چیگفتم که به شما ه  ــ

 شما با کدوم نسبت... 

 دیپر نی کالم شاه انیم

هم    گهیداره.... دبه خودمون ربط    ی نسبت من و خانم سپهر  ــ

  ی احترام  شمیباشه مجبور م   نیا  ریکه اگه غ   نمتونیدور و برش نب 

پا   ریکه به خاطر برادر بزرگتر شاهرخ بودنتون، بهتون دارم و ز

 بذارم.

ب   نیشاه کر  یال یخیبا  او  به  قدم پشت  ساختمان  سمت  و  د 

کنارش داشت عذابش    یبرداشت، حال بد آسمان و حضور پناه 
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باشد داشت آزارش   تواندینسبتش با او چه م  نکهی... فکر ادادیم

 ... دادیم

  یبود که او را همراه مرد  ی بار  نیاول  نیسال دنبالش بود و ا  دو

 ... دیدیم

 که... ی مرد همراه

 داد  هیرا بست و به آن تک در

 ن؟ یشاه  ی کرد کاریچ ــ

از   ی تن لرزان آسمان لحظه ا  ریتصو  د،یرا آرام به در کوب  سرش

 رفت ینار نممقابل چشمانش ک

 آ...  شیحال انداخت نیحالش و؟ تو به ا ی د ید ــ

 دهانش را قورت داد  آب
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  کار یچ  ن،یشاه ی علت اون لرزها، خشمها و حال بدش تو بود  ــ

 باهاش؟  ی کرد

  اج یو از در فاصله گرفت، احت  دیرا شن   اطیبسته شدن در ح  ی صدا

 داشت به درمان برادرش... 

ج  ی گوش  از  را  راآورد،    رونیب  بش یاش  و   اسمش  کرد  لمس 

  یرا کنار گوشش گذاشت و تن خسته و آشفته اش را رو یگوش

پرت کرد. صدا مردانه    ی مبل  و    ی برادرش که در گوش  ی آرام 

 لبانش نقش بست  ی هر چند تلخ رو ی پخش شد، لبخند

 سالم داداش.  ــ

سالمش را داد و چشمانش را با دو انگشت شست و اشاره   جواب

 فشرد 

 ل؟یاردب ی ای ب یتون ی شاهرخ م ــ
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 گرفت  یبرادرش رنگ نگران ی صدا

 شده داداش؟  ی زیچ ــ

 د یکش  یقیعم  نفس

 دارم.  اجینه، فقط بهت احت ــ

 . لم یباشه پس، تا صبح اردب ــ

 شاهرخ.   این  نی با ماش ــ

 خودم و... رسونم ینگران نباش، م  ــ

گفت و تماس را قطع کرد، نگاهش را به قاب عکس   ی باشه ا 

 دوخت  وارید ی شده رو دهیکوب

 حالم بده بابا...  ــ

 ... زدیهنوز داشت لبخند م پدرش
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 ... زدیلبخند م شهیهم او

 ... غیدر یبودند و ب  بایز شی هم مثل او بود، لبخندها شاهرخ

 ی که دلم و بدجور  ی کنم با خودم و دلم و اون دختر  کاریچ  ــ

 برده ؟

 دیبه مبل زد و خروش ی لگد یعصب

 ***.   ٔ  کهیش بترکونم، مرتو سرو ت  یاون ساز لعنت   خواستمی+ م

 نرفته بود...  ن یدستش را گرفت، هنوز خشمش از ب ساره

 آروم باش. زم،یباشه عز ــ

ساعت تمام    می ساره را که ن   ی انگار اصال صدا   د، یرا کش   دستش

 د یشنیداشت آرامش کند را نم  یبود سع

 فرسته؟یم  هیکه واسه من هد هیفکر کرده ک کهی+ مرت
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 مداخله کرد رهام

 شما؟   دیکنیم نیچرا همچ گه،یبود د هیهد هیفقط  ــ

رو  شیدندانها تهران  توانستی م  د،ییسا  ی را  از  خشمش   یتمام 

 اوردی درب یبچه سوسول مامان ی را سر او یلعنت

 بچه سوسول؟ ی کن یبلغور م یچ ی دار  گهی+ تو د

به آرامش کند،    رهام او را هم دعوت  تا  با آرامش نگاهش کرد 

 زدین دامن مبه خشم آسما شتریش بامشآر نی ا نکهیغافل از ا

از دهنتون    یهر چ  چارهیفرستاده بود که ب   هیهد  هی  گمیدارم م  ــ

تنها    ت یهمه پرخاش و عصبان  نیاگه ا  د،یو بهش گفت   ومدیدرم

 فرستادنه بنظر من...  هیبخاطر هد

 د یعربده کش  آسمان

 جهنم...  فرستمتونی و م  یتو گون   کنمی+ من تو و نظرت و با هم م  
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 ساره برگشت تسم

بچه سوسول دهن    نیتا با ا  نجا؟یا  ی من و آورد  ی+ تو واسه چ

 جد و آبادش و بفــ...  ی خوای به دهن بشم؟ م

 دهان آسمان گذاشت  ی دستش را رو عیسر  یلیخ ساره

 زنهینم یحرف گهیرهام د کم،یآروم باش  زم،یباشه عز ــ

 به نگاه متعجب و گنگ رهام انداخت و دعوت  ینگاه  یچشم  ریز

 د به سکوتش کرد، سپس رو به آسمان ادامه دا 

 داده بود؟    ریهم بهت گ یچرا تو مهمون ه؟یاصال اون آدم ک _

 ی و برا  ی ک  اورد،یب   ادیکرد به    ی دست ساره پس زد، سع  آسمان

به ذهنش    ی زی گفته بود که چ  الونیاز عالقه اش به و  یچه کس

کودک  د،یرس  ینم از  کس  یاو  نداشت،  دل  و  درد  از   یعادت 

که    یتا وقت  خواهدیچه م  دیفهمی نم  ی. کسشدیاتش باخبر نمعالق
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که چهار سال بود نبود... فقط با او   ی آورد جز مرد  یبه زبانش نم

و تنها او از عالقاتش خبر   کردیتنها با او درد و دل م  زد،یحرف م

 داشت.

 ی اش را که حت  یبزرگ کودک  یو آرزو  دهیاز راه رس  یکیحال    اما

  ن ی برآورده کرده بود و او آنقدر بدب  شیبود را برا  اوردهیبه زبان ن

بود، نقطه    ی گرید  زیبود که در تک تک حرکات آن مرد دنبال چ

مانند جغد شوم ج  اهیس  ی ا بخا  دیکش یم  غیاز ذهنش  طر  تنها 

  د، یرسیفکر به مرز انفجار م  نیکند فرستاده و او با ا  رتیتحق  نکهیا

 ... دیجویاش داشت مغزش را م یاغتشاش ذهن

 آسو؟ _

مقاومت کرد و    زیاما م  د،یکوب  ی ا  شهیش  زیلگدش را به م  کالفه

 نشکست  شیپا ی با ضربه 
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دو ساله   کهیمرت  ه؟یآسو آسو؟ من از کجا بدونم خر ک  یه  هی+ چ

 ... ست یهست. ول کنم ن گردونمی هر جا سر برم

اش که تا صورتش آمده بود را با    یشمیابر  ی چند تار مو   ساره

 وش زدپشت گ ی استرس و نگران

 خواد؟ یازت م یچ _

هم همان   یمشکل اصل  گر،یبود د  نیزد، هم  ی صدادار  پوزخند

 بود

 ناموس.   یب ی  کهیبهم عالقه داره مرت گهی + م

متعجب    شتری هر لحظه داشت ب  دند، یرهام دوباره باال پر  ی ابروها

 شد یم

 عالقه داره و شما....  ست،بهتونین ی بد زیچ نکهیخب ا _
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رهام را خفه    ی صدا  ی شکله کرد تا به  به ساره نگا  ی عصب  آسمان

ن  و ساره ملتمس در چشما  شدیکند وگرنه خودش دست به کار م

 رهام زل زده و وادار به سکوتش کرد ی  رهیت

 نداره آسو. ی رهام منظور _

خروج قدم برداشت که دست لرزان   ی برا  الیو  یسمت غرب  آسمان

بازو بند  ز  شیساره  چشمان  سمت  را  نگاهش  ساره   ی بایشد، 

 کشاند 

 . یمونیم  نجایبه بابات خبر دادم شب و ا _

 با پرخاش دستش را پس زد آسمان

 بمونم؟ نجاینره خر ا نیبا ا ی + نکنه انتظار دار

دخترک کالفه   ی داشت از بد دهان  گریپلک بست، رهام اما د  ساره

 عضالت صورتش را منقبض کرد  یق یاخم عم شد،یم
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 خانم.  دیمراقب حرف زدنتون باش  _

 زد و نگاه متأسفش را به ساره دوخت  ی صدادار  پوزخند

سوسول    نیبا ا  یاگه بگ  کنمیاما باورت نم  ،یچی درته ه+ اگه برا

 رو هم....  یختیر یمامان 

 گذاشت ی رگش م ی دست رو بیعج ز،یدخترک عز ستاد،یا رهام

 .دیاریشورش و درم دیدار  گهید _

 د یدست به کمر کوب آسمان

 ؟ ی دار ی. حرفنیریش  بخواماگه  کنم، ی+ من اگه بخوام شورش م

  ک یآسمان با  د یایرا گرفت، اما تا بخواهد به خود ب شیبازو رهام

با فک قفل شده به چشمان پر    نشیزم  یحرکت حرفه ا زد و 

 شد رهیو مبهوت رهام خ نیتحس
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  کمت یجا ش  نی نکن هم  ی شازده. کار  یوفتیورم  ی وفتی+ با من درب

 و باز کنم... 

آمده    ش یرا که تا رانها  زشیبزرگ سا  ی مردانه    راهنیشد و پ   بلند 

به تنش    یتکان  نکهیبود مرتب کرد، رهام اما از همانجا، بدون ا

ا نگاهش کرد،  عاص  نیبدهد  بود؟   یدخترک  واقعاً خواهر رستا 

ها  ییرستا معلم  مانند  درست  دبستانها  ی که  بود!    شانیاول 

 .... انقدرهمانقدر مهربان، همانقدر آرام و هم

 مقابلش بود...  ی درست نقطه  آسمان

 بود...   یعاص

 ... نیخشمگ

 ... یدانیحرفها و حرکات چاله م با
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پاشازاده رو از جلو    نیساره. فقط ا  خوابمیرو مبل م   نجای+ من هم

د که  کن  گمش  س  گهیچشم  وقت    هی.  کنهی م   یقاط   مامیداره 

 .. شکنمیدست و پاش و م زنم یم

، در بستر آتش انداخته بودند ی شعله ها  ان یتنش را انگار م تمام

. کردیلب نجوا م  ریرا ز  یو الفاظ نامفهوم  خوردی غلت م نم ناکش  

تنش مثل    شش،یده سال پ  تیواقع  هیشب   یخواب  د،یدیخواب م

  ی و لبانش از شدت گرما خشک شده بودند، موها  سوختیکوره م 

بودند و طره    دهیچسباز عرقش    سیخ  یشانیبلندش به گردن و پ

بود، ماگر   ی که رو  ی ا افتاده  ندنش  راه  را  نند طناب دار  فسش 

بود که  ی ریدرست مانند همان کو شیگلو یکرد،خشکیمختل م 

رفته    گرید  ی اش، همراه معلمها و دانش آموزها  یدر پانزده سالگ

را خشکانده بود.    شیتمام اشکها  شیکه گرما  ی ریبودند، همان کو
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اش  قه یشق ی عرق از رو  ی خورد و قطره ا کانت شیدوباره در جا

 و گم شد  دیلغز شیاموه  نیتا ب

 + بهم دست نزن....  

نبود   شیب  ی بود، اما ناله ا  دهیشده اش غر  دیکل  ی دندانها  نیب  از

 و بغض دار. فیضع ی آن صدا

صفحه نقش بسته بود و نشان از   ی که باال   لشیبه پروفا  ی نگاه

 ش یلبها یرو یانداخت و پوزخند داد،یاش م ی بودن استور ویال 

وارد اکانت    داد،ی ا نشان منش ربود  یکه عصب  ی نشست، پوزخند 

 ... وست یپ  ویبه ال  عیسر یل یشد و خ  کشیف

خنده اش از  ی بود و صدا یکه نه، پارت  یبود؛ مهمان یمهمان کی

 آمد ی م  نیپشت دورب

 گذاشتما...  ویسارا بدو ال  _
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  السشیخنده سمتش آمد و گ  رقصنده ها با   نیکه از ب  دیرا د  سارا

  برداال ب یکم ، یبه سالمت ی را با نشانه 

 خوشگله...   ی پر  ی سالم فالوورا _

 کردیانگار او را نگاه م  د،ینگاهش را باال کش  سپس

  هیبدو    کنم، ینرقصه شمعا رو فوت نم   ی داده تا پر  ریگ   یکام  _

 واسمون....  ایب  یعرب

 ی را خاموش و رو  ی گوش  عیسر  ی لیو خ  دیکش  ریاش ت  قهی شق

 تخت پرتابش کرد،

 ... یلعنت _

ب  دست آب  پارچ  وقت سمت  و  د  ی خال  یرد  را  از    دیبودنش  آه 

 را کم داشت.  نینهادش بلند شد... فقط هم
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رفت،    نییاز پله ها پا  یستالیشد و بعد از برداشتن پارچ کر  بلند

ب آسمان  بود  آنقدر   داریممکن  اما  بپرد،  سرش  بر  باز  و  باشد 

نداشت،    یتیاو هم اهم  ی ادهایداد و فر   یدرونش داغ بود که حت

 اندازدیبود ب   دهیکه او خواب  ی به سمت کاناپه ا  یاه نگ  نکهیبدون ا

با شن  اما  از   یفیضع  ی ناله    دنیسمت آشپزخانه قدم برداشت، 

 ی پا سمت آسمان  ی پاشنه    ی متوقف شدند، رو  شیسالن، قدمها

 دیبود چرخ  دهیکاناپه خواب ی که رو

  گر یکدیقفل    ی رهام از گنگ  ی کرد و اخمها  ی .آسمان دوباره ناله ا

را فراموش کرد و پارچ   و یو ال   ین مهماناخل اتاق و آشد، به کل د

با دودل  شپزخانهآ  ی   رهیجز  ی آب را رو   یخال قدم    یگذاشت و 

کم و  داد  فرو  را  دهانش  آب  برداشت.  کاناپه  از    یسمت  دورتر 

و   ستادیا چدیپی کاناپه به خود م  یاز عرق رو سیکه خ یدخترک

اجزا  در تک تک  را  رک  صورتش چرخاند، حال دخت  ی نگاهش 
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لبانش را تر    د،یدی م  ی ت کابوس وحشتناکخوب نبود. انگار داش

 کرد یم دارشیب دیخم شد، با اناپهک یرو یکرد و کم

 آسمان خانوم ؟ ــ

کورتر   شیابروها  ی و گره    دیآسمان را شن   فیخف   ی ناله    ی صدا

تر کرد تا   کی آسمان نزد  ی   دهیخشک  ی شد، گوشش را به لبها

 بهتر بشنود 

 ؟ یچ ــ

 کرد  ی و دوباره ناله ا دیچیخود پ در

 + ولم کن... 

، سرش    دیاز حد داغش که به پوست گوش رهام رس  شی نفس ب  

گذاشت،    سشی خ  یشانیپ  ی و پشت دستش را رو  دهیرا عقب کش

را خلوار خلوار بر دلش آوار کرد    یپوستش نگران  یتب داشت، داغ
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  آنقدر محکم که انگار   د، یکوب یو کنار کاناپه زانو زد، قلبش محکم م

گلو  خواستیم رو  د،ی ایب  رونیب  شیاز  را    ی ونه  گ  ی دستش 

  ت یبدنش آن قدر داغ بود که تمام عصبان   ی دخترک سر داد، دما

به کل را  اتاق  پرانده و جا  یو حس و حال داخل   شیاز سرش 

 که خواهرش بود...  یدخترک ی برا یپر کند، نگران ینگران

 زم؟ ی آسو؟ عز ــ

تر دوباره نشست و    گرانو ن  دیبلند شد، دور خودش چرخ   نگران

 هر دو دستش گرفت  نیدست داغ آسمان را ب

 دلم؟  زیآسمان؟ عز ــ

   دی دست داغش را بوس پشت

 آســو؟  _
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لب کرد که بلند شد، دستانش    ریز  ی نامفهوم  ی دوباره ناله    آسمان

از   ش یب  یزانو و کمر دخترک فرو برده و بلندش کرد، داغ  ریرا ز

نگران تنش  ب  ی حد  را  ها  د وکر  شتریاش  را سمت در    ش یقدم 

رو   ی ورود  آسمان  و جسم  او  به  نگاهش  که  نگهبان  تر،   ی تند 

 دستانش افتاد سمتشان قدم برداشت 

 افتاده رهام خان؟ یاتفاق ــ

رد، داشت  نازک تن آسمان ک  ی و لباسها  سیبه صورت خ  ی نگاه

 دانست یخود آشفته اش هم نم کردیچه کار م

  د ی هم آماده کن  نیماش  هیروش،    دیبنداز  دیاریکتتون و درب  ــ

 . مارستانی برسونمش ب  دیبا

طبق گفته اش اطاعت کرد و بعد از انداختن   عیسر   یلیخ  نگهبان

  د ی آسمان بعد از گفتن منتظر باش  ی باالتنه    ی اش،  رو  ی کت باران
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که از شدت    ی دوباره نگاهش را به آسمان   د،یدو  نگی سمت پارک

دوخت و بزاق   دیلرزیسرما در آغوشش جمع شده و چانه اش م

 شده بود شتریدهانش را به زحمت فرو داد، لرزشش ب 

 آسمان؟  ــ

                  

ه اش را به پرستار از اورژانس خارج شد و تن خست  یهمراه  با

  ده یرس   یداد و پلک بست، وقت  هی تک  واریرساند، سرش را به د   وارید

اش کرده بود، با تأسف نگاهش کرده و گفته    نهیبودند و دکتر معا

 تبش چهل درجه استبود 

 کمکم کن.  ایخدا  ــ

تا روشن شدن هوا نمانده بود، از    ی زیبه ساعتش کرد، چ  ی نگاه

 ده؟یذهنش گذشت پدرش خواب



 

176 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

دخترش    یخاطر بخوابد وقت  یبا آسودگ   توانستی پدر چطور م  کی

 تا مرز تشنج رفته و برگشته؟  

 و پدرش سنگدل شده بود....  دی کوب وار یرا به د سرش

 ود... رحم شده ب یب

 تا کرده بود؟  نگونه یبا خانواده شان ا یزندگ چرا

ها  توانستندینم  چکدامیه  چرا خانواده  هم    گرید  ی مانند  کنار 

 حرف بزنند؟  شانیها ینشسته و از روزمرگ

فقط چند قدم با او فاصله داشت    یکیبود و    ایآن سر دن  یکی  چرا

م ها  فرسخ  انگار  ا  انشانیو  چرا  بودن  نگونهیبود،  د سرگردان 

 ؟یهمگ
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اورژانس قدم رو رفت و   ییکشو  ی چقدر پشت درها  دانستینم

پرستار از   کیو زمان لعنت فرستاد که باالخره    نیچقدر به زم

 بخش خارج شد، به محض خروج پرستار سد راهش شد 

 شد؟ خوبه؟ یچ ــ

 زد ی لبخند یبا مهربان  پرستار

 .  نییبله خداروشکر تبشون اومد پا ــ

رو  دستانش کسان   شیازانوه  یرا  مانند  و  چند   یگذاشت  که 

و   قیعم  ی ، نفس ها  ستندیا  یو به استراحت م   دهیدو  ر لومتیک

نفس هم    یپرستار حت  ی انگار قبل از جمله    د،یکش  یدر پ  یپ

 ستادیلب، از ته دل گفت و صاف ا ریز ی شکر  ای. خدادیکشینم

 گه؟ یخوبه اآلن حالشون د ــ

 به لبخندش پهنا داد پرستار
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 .گهیفصل سرماست دبله خوبن،  _

ا  لبخند تشکر  ش یلبها  ی رو  ی خسته  و  تمام   ی نشاند  در  کرد، 

ب  یقیدقا به  را  او  و  بود  شده  آسمان  تب  متوجه    مارستانیکه 

 بود...   ده ی رسانده بود، جانش به لب رس

رو  وارد نشسته  را  آسمان  شد  که  با    ی اتاق  رفتن  ور  و  تخت 

دستش را    سمتش قدم تند کرد و مچ  عیسر  یلیخ  د،ید  وکتیآنژ

 گرفت 

 .شهیرگت پاره م  ؟ی کنیم کاریچ ــ

که مانند    یبه چشمان رهام انداخت، نگاه  ین ینگاه خشمگ  آسمان

 درون چشمانش فرو رفت و باعث شد دستش را عقب بکشد   خیم

 حالت خوبه؟  ــ
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حرف زدن متنفر    یاز کتاب   شهیزد، هم   ی پوزخند صدادار  آسمان

سر    ادیانسانها ز  نطوریبود و از شانس گندش، بخاطر شغلش با ا

ا اما  داشت.  کار  روبرو   نیو  ز  شی مرد  باشخص   ی ادیکه    ت ی هم 

 او را مفرد خطاب کرده بود.  داریبعد از تنها دوبار د زد،یم

 + به تو چه؟

برد که رهام دوباره مانع کارش    وکت یرا دوباره سمت آنژ  دستش

 شد 

 کم صبر کن تموم بشه بعد.  هی ــ

با لجاجت کار خود   آسمان باما  به خون   تیاهم  یش را کرد و 

  د یکش  نییرا پا  نش ی زد، آست  رونیزخم سوزن ب   ی که از جا  یکم

 کرد  زانیرا از تخت آو شیو پاها

 خودم با روش خودم کنارت بزنم؟ ای کنار  ی کشی+ م 
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و آسمان سمت در اتاق قدم   دیکنار کش  ی ف کالفه ابا پو  رهام

کرخت تنش  در  ح  دیشد  یسرماخوردگ  کی  ی برداشت،  س  را 

هم خوب نبود که بتواند مثل قبل محکم    ی و حالش آنقدر  کردیم

 و استوار باشد 

م  ــ کجا  کن  از    ؟ی ریصبر  برات   ی زیچ  یروسر  هی  یکیبذار 

 . رم یبگ

کوب  فقط  دلش  بست،  ها  دنیپلک  م  شیمشت   خواست،یرا 

او  یب  دنیکوب به صورت  پ  ییامانشان  به    شیکه    کیچشمش 

ب   سهیک تا مر  ی شتریبکس شباهت  با شخصداشت  از   یتید  که 

هم با ساره داشت. برگشت و پر از خشم    یقضا نسبت مشکوک

 فرو خورده به رهام نگاه کرد.  ی ها

 . ی بچه سوسول مامان  کنمیف م صا یکی+ بعداً حسابم و با تو 
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ها  به از در  از    یبا موج  مارستان،یب  ی ا  شهیش  ی محض خروج 

  د، یایه خود برهام بتواند ب   نکهیخبرنگاران مواجه شدند و قبل از ا

 شد و سواالت شروع میتنظ شانیها رو نیفلش دورب

 ؟ی پناه  ی دوست دخترتونن آقا ــ

 رهام خان؟  دیدار شونیبا ا  ینسبت ــ

 د؟یمارستان یاومده که تو ب   شیپ یمشکل ــ

 شبها؟ ی ایپدرتون خبر دارن از بازگشتتون به دن ــ

  یلرهام نشست و مغز آسمان گر گرفت با سوا  ی ابرو  ن یب  یاخم

شبها را    ی ای. مفهوم دندیکه از پس هزاران سوال به گوشش رس 

قدم  یلیخ بود.  متوجه  باحلقه شدن    ی خوب  اما  برداشت،  جلو 

 هنگ کرد یدست رهام دور کمرش و چسباندنش به خود به کل

 دوستان.  دیاجازه بد ــ
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 دیبرداشت و آسمان را هم دنبال خود کش نیسمت ماش  یقدم

 باهاتون دارن؟  ینسبت شونیا  د،یب بدلطفا جوا یپناه ی آقا ــ

ه کند،  خبرنگاران را خف  ی برگردد و همه    خواستیدلش م  آسمان

که همراهش بود   یبکشد با بچه سوسول  ادیفر  خواستیدلش م

ندارند، اما حرکت دست رهام آنقدر تند بود که اجازه   ینسبت  چیه

 او گرفته بود ی تمام حرکات را از تن خسته   ی 

 اه رهام قفل چشمان تبدارش شدو نگ شدند نی ماش سوار

 خبرها چاپ بشن.   نیا  دم یاجازه نم  زنم،ینگران نباش، حرف م  ــ

س  دست پشت   نه، ی به  به  را  تک  یسرش  و چشمان   ه یمبل  داده 

 خسته اش را بست

 چون من بلدم از خودم دفاع کنم.   ستم،ی+ نگران ن

 زد شی اراده ن یکرده و ب ی کوتاه مکث
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  ی شبهات و به باب ی ایجواب بازگشت به دن دی+ اما فکر کنم تو با

 آق پسر ی جونت بد

 رهام نشاند  ی لبها ی رو ی کوچکش لبخند  طنتیش 

 .زمیشما نگران من نباش عز ــ

با کشش خودش    گریکدیقفل    یآسمان به آن  ی اخمها شدند و 

 سمت رهام، صورتش را با فاصله مقابل نگاه خندانش نگه داشت 

 بار،  هیمگه بچه؟  ی + تو خار مادر ندار

 تکان داد  دیتهد ی سبابه اش را به نشانه  انگشت

 ی چطور  ن یجلف و به کار ببر بب  ی اون کلمه    گهیبار د  هی+ فقط  

 به معده ات.  فرستمیو دو تا دندونت و م  یتموم س

ب  دیخند  رهام نگاهش  آسمان    نی و  ملتهب  و  سرخ  چشمان 

 ی پشت دستش را رو  توانست یآمده؟ کاش م   نییتبش پا  د،یچرخ
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از جانش    یاش گذاشته و مطمئن شود آن تب و لرز لعنت  یناشیپ

 دور شده. 

 .اوردمیکن چشات و تا از کاسه درشون ن شی+ درو

دست دراز کرده و بدون لمس انگشتانش با    ی لبخند پر مهر   با

سرش مرتب   ی گشاد پرستار را رو ی ادیز ی پوست آسمان مغنه 

ش دلش  ش  خواست، یم  طنتی کرد،  همان  ده  عق  ییها  طنت یاز 

با د  ی که رو  ی مانند  ییماهان و مهربان)فرزندان دا  دنیدلش، 

 اش( تلنبار شده بود

 . کردیرو سر نم گهید یکی ی اما مغنه   مردیاگه ساره بود، م ــ

 ی بچگانه ا  ی پرخاش دست رهام را پس زده و دوباره با لجباز  با

  شتر یرهام را ب  ی مغنه را به حالت قبل برگرداند و حرکتش خنده  

 کرد
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 ؟ یدار یاره چه سنما س+ ب

  ل، یباال فرستاد، قطعاً رفت و آمدش به اردب  ییابرو  طنت ی شبا    رهام

 نشسته بود  ش یکه روبرو ی با حضور دخترک دلبر  شدیم  شتریب

 دوست پسرشم.  ــ

 کورتر شد شیابروها ی  گره

 .... نیورس یبالن   نی+ آهلل سن 

 نشده بود، کنجکاو خم شد   نشیخشمگ  ی که متوجه جمله    رهام

 ؟ یچ ــ

 رهام دوخت طنتیبه نگاه پر ش  نگاه 

 خدا لعنتت کنه لندهور....  گمی + م
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بلند    مکتین  ی اش انداخت و از رو  یبه ساعت گوش   ینگاه  دوباره

ظهر    کیداده بود که ساعت    امی شد، بعد از دو روز باالخره ساره پ 

ب خود  با  هم  را  خان  خسرو  کت  و  باشد  الله  پارک  ...  اوردیدر 

و   شد یشهر کم کم داشت آرام م  ف چرخاند،نگاهش را در اطرا

  ر یاخ  ی هفته    ی هنوز صدا  مانبود، ا  ی از اغتشاش مردم خبر  گرید

قدم  ده ینخواب نام   یبود.  خسرو  مرد  آن  کرد  فکر  و  برداشت 

در ذهن خود به    رد؟یگ یمدارکش را الزم ندارد که دنبالشان را نم

م من  گفته  زده  زنگ  پسرش  البد  داد»    ارم یسوال خود جواب 

 تو«.  یکنیکه فکر نم ایآسو به چ د»یکش ی پوف کالفه ا گه«ید

نشسته    مکتی ن   ی دو دختر جوان که رو  ی خلوت بود و صدا  پارک

 بودند توجهش را به خود جلب کرد

 دوست دخترشه. گنیآره خودشه، م ــ
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خبرنگارا صبح زود دم در   گنی رده. م بغلش ک  ی چطور  نی بب  ــ

دو تا عکس    نی ر افته، انگاپخش و گر  ی بودن، اما جلو  مارستان یب

که   معلومه  دررفته،  معمول  ه یاز دستش    ه یگرفته،وگرنه    یآدم 

  کنه یم  بیتکذ  یو که رهام پناه  ی خبر  کنهیخبرنگار جرأت نم

 به اشتراک بذاره. ی مجاز ی تو فضا  یرو حت

مشتش فشرده شد و نگاهش بند دو    نیب   یخسرو پناه  ی پالتو

گوش  ی دختر در  سرشان  دو    یکه  با  خودبود.  بلند  به   قدم  را 

و   دیکش  رونی انگشتان دختر ب  نی را از ب  یدخترها رساند و گوش

 را در آورد.  شیغویج غیج ی صدا

 دنینبض زدند با د  ش یها  قه یکه به عکس دوخته شد شق  نگاهش

و با   د ییهم سا  ی را رو  شی. دندانهای هخودش در آغوش رهام پنا

با    یپناه  سردار خسرو  "صفحه، کپشن را خواند    دنیکش   نییپا
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با    ریتصو  دنید اش،  دردانه  چه    کیپسر  آغوشش  در  دختر 

  انگشتانش و    دی چسب  شیگلو  خی ب   ی قو  یبغض با سماجت  "کند؟یم

 آورد  یفشار محکم یگوش ی بدنه  ی رو

 و...  م یخانم بده گوش یه ــ

دختر باال آمد، درونش پر بود از خشم    یتا چشمان رنگ  نگاهش

مشت انداختن    ی به دستانش برا  ی که انگار انرژ  یقابل کنترل  ریغ

دوستش زد و    ی به پهلو  ی سلقمه ا  ی دختر کنار  کرد،یم  قیتزر

 گوشش برد کی سرش را نزد

 بعد ...   دهیکله گنده خواب  هیرفته با پسر    ؟ی چشه آز  گهید  نیا  ــ

  د، یکوب   ن یزم  ی را با تمام قدرت رو  ی و گوش  دیسوت کش   مغزش

شته تر گذاچپ دخ  ی شانه    ی دست رو  ی و حرفه ا  عیسر  یلیخ

با دست د را چسب  ریز  ی موها  گرشیو  پا  دیمغنه اش  با    ن ییو 
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با صدا  ی مجبور به زانو زدنش کرد، جمله    دنش،یکش  یدختر 

  شتر یو قدرت آوار شدنش را ب   شدیپژواک م  شیبلند در گوشها

 کردیم

  ه یکه  ستم یمن و هرزه کوچولو، من مث تو و امثال تو ن نی+ بب  

تو پارک و   وفتمیم و با قر و فر راه بمن گوه بزنم به سر و صورت

رو   زمیکله گنده بر  هیبه قول خودت    یبچه مامان  هیکه با    ابونایخ

داره. و اما ما مردم    ی گرایداره از خون کردن ج  یهم که هر چ

 تو.... 

دستان لرزان دوستِ   دیکرد، در مرز انفجار بود اما د  یکوتاه   مکث

او، مچ دستش را    از  تر  ع یسر  یل یآمد، خ  یدختر را که سمتش م 

 چاند یگرفت و پ
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. من خط  یکنیدر مورد من قضاوت م  ی خوریم  ی+ تو گوه اضاف

کلمه در    هی  یرو که بخواد حت   ی ا  یاون مغز توخال  کنم یم   یخط

 رو که سمتم دراز شه. یدست  کنمیموردم فکر کنه، قلم م

 بلند تر از حد معمول شد  شیصدا

 و که به ناموسم انگ بزنه.   یکس کشم ی+ م 

عطر    د،یچیاش پ  ینیب  ریز  یم یاش گرفته شد و عطر مال  شانه

ا  میمال حت  یمردانه  قبل،  شب  کردن   یکه  عوض  وجود  با 

بود، با خشم    دهیخوره جانش را مک  کیا صبح مانند  ت  شیلباسها

کنارش بکشد،    کردیم ی سع یکمرنگ  ی برگشت و رهام با اخم ها

و کف   دردختران را رها ک د،یدر وجودش شعله کش شتر یخشم ب

 و هلش داد  دیرهام کوب ی  نه یدستانش را تخت س

 .... وونیتو رو ح کشمی+ م
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 ش یدست دور شانه ها  عیسر  یلیجلو برداشت که رهام خ  یقدم

او را به خود فشرد تا مانع    دیایبه خود ب   نکهیحلقه کرد و قبل از ا

رزم ا  یحرکات  حرفه  دخترها  ی و  به  رو  سپس  شود،   ی اش 

 و متعجب لب زد  دهیترس

  تونیخسارت گوش  مکت،ین  ی رو  دیبذار  دیسیشماره کارت بنو  ــ

 خانم.  کنم یو پرداخت م

 سرش را کنار گوش آسمان برد و نجوا کرد  سسپ

تقال   ی خوایآسو، حاال هر چقدر که م  کنمیولت نم  یتا آروم نش  ــ

 راه بنداز.  اد یکن و داد و فر

پا  با خ  ی پرخاش  رهام  اما  کرد  بلند  را  و    عیسر  یلیراستش 

رانه، ضربه اش را دفع کرد و نگاهش را دوباره سمت دخترها ماه
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دور   شانیگوش  ی که بعد از نوشتن شماره کارت و برداشتن الشه  

 کشاند  شدند،یم

 و که خبر و پخش کرده، نگران نباش.  یکس کنمیم دایپ ــ

 شدند   دهییهم سا ی آسمان رو ی دندانها

 ***. ی  کهی+ ولم کن مرت

فوحش   ی ماند، طبق معمول شروع به ادا   جهینت   ی که ب  شیتقالها

ب  کیرک  ی ها رهام  و  کنار   یکرد  را  تمامشان، سرش  به  توجه 

 گوشش برده و پچ زد

 ... یشیم  نی سوار ماش ی ایباهام م  _

 ی اش و انگار ساعت ها رو  جهینت   یب  ی از تقالها  زدینفس م   نفس 

 بوکس مبارزه کرده بود  نگیر

 . گم ی+ ولم کن بهت م 
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 تا ولت کنم.  یشیم  نیماش باهام سوار  _

  ی و نگاه به نگاه عاص   دی دست چپ آسمان را سفت چسب  سپس 

 دوخت نشیو خشمگ

 باهات حرف بزنم آسمان. دیبا _

 کرد ریتغ شیدندانها شیسا ریز از

 . وونیح فتی به اون دهن کث  اری+ اسم من و ن

تکان داد و بعد از برداشتن شماره کارت و    ی با آرامش سر  رهام

قدم    نیپارک سمت ماش   ی سنگفرش ها  ی پدرش از رو  ی پالتو

 برداشت و آسمان را هم با خود همراه کرد

خ   نیماش  سوار رهام  شدند،  شاس  عیسر  یلیکه  فشردن   ،یبا 

را    شانیرا بست تا راننده صدا  ن یماش  ی به جلو  ی منته  ی   شهیش

 نشنود. 
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 . کنمیحلش م  خورمیقسم م _

 سوزاند یدرون آسمان را مانند آتش م خشم

 نامو...  یب   یدرستش کن ی خوای+ چطور م

شد، آسمان سکوت   دهی کوب  شهی ش  ی دست رهام که محکم رو  کف

بود که داشت    انیدر جر  د،یبه صورتش کش  یکرد و کالفه دست 

آرام و خونسرد    ی به مردها  یشباهت  چیمرد مقابلش ه  رفت،یتند م

  دهیکه د  ی بود. اما خبر  انینما  یاش به خوب  ینداشت و آشفتگ 

 خوردیت مغزش را مبود مانند خوره داش

گفتن    یاون دخترا چ  ی دونیآخه؟ م  یحلش کن  ی خوای+ چطور م

 بهم؟ 
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ب  رهام را  فر  نیسرش  دلش  گرفت،   دن یکش  ادیدستانش 

  ی تلفن  ی که از صبح در تماسها  ییادهایاز همان فر  خواست،یم

 بود  دهی کش لیاش با وک

 .... دمیکله گنده خواب هی+ گفتن رفتم با پسر 

ب  درون کسگرفتگر    شتریرهام  چکش    ی،  مغزش  درون  انگار 

 انینگاه غرق در خونش را قفل نگاه آسمان کرد و م  د،یکوب یم

 د یکالمش پر

 چرت نگو....  _

 ... گن یمردم م گم یم  شعور،یاالغ ب گم ی+ من نم

را هم    نی ماش  ی ها  شهیتن آسمان ش  ی بعالوه    د یکه کش  ی ادیفر

 لرزاند

 . گنیم  کننیغلط اضافه م  _
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 نداشت آشکار کند  یلیرهام، اما دل ادیبود از فر ختهیر دلش

 تو حلقتــا...  زمیریدندونات و م زنم ی+ سر من داد نزن م

اش کوفت و دوباره    یشانیپ  ی کف دستش را رو  یچارگیبا ب   رهام

شان که مانند    یلعنت  ی به گذشته شان فرستاد، گذشته    یلعنت

 ی از آن ب  رانیا  کیکه    ی گذشته ا  رفت،یداغ در دلش فرو م  خیس

 ودند... ر بخب

 داد؟یخواهرش به تک تکشان جواب پس م   دنی د  ی برا  دیچرا با 

 . هر دومون... میآروم باش  نیباشه، بب  _

منفجر شده بود،   یبمب ساعت  کیخم شد، درونش انگار    آسمان

 نبود...  شیسرجا زشیچ چیبود و ه دهیاز هم پاش

م  اون  کنم،یکار م  یمثل چ  م،یدختر معمول  هیمنو دادا، من    نی+ بب 

 همخوا.... خواستمی . اگه مفتیش دو



 

197 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

  انیم   کردیرا باد م  شیکه تک تک رگها  ی و تعصب  ی با کالفگ  رهام

 د یکالمش پر

مباش  _ قول  بهت  تکذ  دمی ه،  کنم،  با  کنمیم  بیدرستش   د یو 

 . ی باش شمی اونموقع تو هم پ

 .  امیالدنگ نم ی با تو  یگورستون چی+ من ه 

برا   شیپلکها ا   ی را  د  ی رو  ی لحظه  گذاشت،  تمام  هم  اشت 

ممعا به هم  ز  خت، یریدالتش  روزها  زی عز  ی ادیدخترک   شیآن 

 کردیها و آرام بودن را از او دور م  ی تمام خونسرد 

 فکر کن من برادرتم،   ن،ی بب _

 برد شیموها  انیم  یدست

 فک کن دوستتم....  _

 کرد  انیدوباره عص آسمان
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و    ی گار  نیبگو نگه دارن ا  ،ی+ برو با خواهرت دوست باش عوض

 دارم.  یکار و زندگ  ستم،یشم. من مثل تو االف ن  ادهیپ اموخیم

چرا حرف در سر   د،یکوب  نی ماش  یکالفه کمرش را به صندل  رهام

با آن خبر،    ردیبپذ   خواستیچرا نم  رفت؟ینم  شی دخترک روبرو

در حال حاظر    کردیدشوار بود؟ چرا قبول نم  ابانهایگشتن در خ

 اند؟ دهیآن عکس را ند یتک و توک انسان

 نفله نکردم. نجایگفتم بگو نگه داره تا هر دوتون و هم +

 ؟ یکنیحرف گوش نمچرا  _

 بابام؟ ای ی گوش کنم؟ شوهرم یالش ی به تو دی+ چرا با

 را قفل طوفان نگاه آسمان کرد و لب زد نگاهش

 ؟ی حرفت و بزن ی فوحش بد  نکهیبدون ا یتون ینم _
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ه بود جلو فشرد  ی   شهیبستن ش  ی که رهام برا  ی شد، دکمه ا   خم

 فشرد را 

سر و دست و پا و دندونا    کستنیبا ش  شتریمن ب  تونم،ی + نه نم

 کنم.  یبا اونا امتحان م  یکنیاگه با فوحش حال نم کنم،یحال م

به رهام مهلت حرف زدن بدهد رو به راننده    نکهیبدون ا  سپس

 اضافه کرد

 شم.  ادهیپ خوامی+ دادا نگه دار م

 ... یکیبا    یبش  ریز درگنه با. ممکمتیبرسون   ی ریالقل بگو کجا م   _

 را باز کرد نیموزیل ییکه متوقف شد در کشو نی ماش

 هم بشم به خود مربوطه، ریدرگ یکه با کس نی+ الزم نکرده، ا

 شد  ادهیپ
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دد  _ د  ی کت  بهش،  بده  هم  ر  گهیجونت  نب  ختتی هم    نم، ی و 

 ... ی هر

فکر   گفت  هزار  هزاران  و  ماند  رهام  رفت،  و  گرفت  را  راهش  و 

را    یست و گوشتلفن همراهش که زنگ خورد در را ب  مغتشش...

  ن یاسکر  ی به اسم ساره رو  رهیخ  د، یکش  رونیبغل کتش ب  بیاز ج

 رو به راننده لب زد 

 . دیکن  بشیمتوجه بشه تعق نکهیبدون ا _

 تماس را وصل کرد سپس

 جانم ساره!  _

شن  ی صدا سکوت  لحظه  چند  از  بعد  را  دخترک  و    دیلرزان 

 دندیرا به آغوش کش گریمده عیسر یلیخ شیابروها

 . ادیعمو خسرو، رهامم اآلناست که ب  دی نی بش د ییبفرما _
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خسرو متوجه شود تماس گرفته بود، تماس را    نکهیبدون ا  انگار

 دیلب غر ریقطع کرد و ز

 ... یزندگ نیلعنت به ا _

 برگرداند  بشی را به ج یگوش

و    ی مشفق شما هم خانم سپهر  ی الیو  گردمیمن برم  دینگه دار  _

 . دیبود خبرم کن یمشکل د،یکن بیتعق

زم  یکیکه    مشکالتشان از  نبود،  م  نیدوتا  آسمان  و   دیباریو 

 دنبال راه چاره باشند...  کیکدام ی برا  دانستندینم چکدامیه

مبل بلند شد، ساره با    ی محض ورودش به سالن خسرو از رو  به

دوخت   یو نگاهش را به رهام  ستادیو بغض کنارش ا  ی دستپاچگ

 کردیچشمان پدرش م   بیاش را نص نهی پر از ک که نگاه

 ... ایدن ی بابا نی سالم به بهتر _
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خسرو    ی صدادار   پوزخند به  را  خودش  بلند  قدم  چند  با  و  زد 

  ل ی و با اتکا به مبل وزنش را به آن تحم دیرساند، ساره عقب کش 

 کرد

 سردار؟   دیکنی م کاریچ نجایا _

سرش گونه اش نشست،    ی و محکم خسرو که رو  نی سنگ  دست

کج   راست  پلکهابه  و  برا  شیشد  نبا  ی را  بست،  لحظه    دیچند 

شکسته شده شان   ی حرمت ها  دینبا  شد،یخشم درونش م  میتسل

 شکستیم  شتریرا ب

 تو؟  یکنیم یچه غلط نجایا _

اما از چشمانش   خوردیکه فرو م  یرا تند برگرداند، خشم  سرش

 له یکه در قفس مانده بود، پشت م  ی د ببرو مانن   دیکشیزبانه م 

 از قفس دوخته و غرش کرد.  رونیب  ی قفس چشم به طعمه    ی ها
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 خواهرم. دنیاومدم د _

 نبارشیا   ادیراستش را سوزاند، فر  ی دوم که دوباره گونه    یلیس

 خت یمبل فرو ر ی را رو انیگر ی تن ساره 

 نزن بابا...  _

پسرش دستش را دوباره بلند    ی به گفته    تیاهم  یاما ب  خسرو

  نه ی رهام گرفته شد و نگاه پر ک  ی دستان قو  نیراه ب  انیکرد، اما م

 پدرش شد  نیاش قفل نگاه خشمگ

 نزن.. نــــزّن... گمت یم _ 

 دی دستش را محکم پس کش خسرو

 ؟یکن یم یچه غلط نجا، یا دمیپرس _ 

طرف  عقب به  را  دستانش  تر،،،  عقب  عربده    نیرفت،  و  کرد  باز 

 د یکش
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 .... یخواهرم خسرو پناه دنی+ اومدم د

خگو  ادشیفر روش  را  لرزانش  تن  ساره  و  تر شد  مبل   ی راش 

 مچاله کرد

 دنش یو پنج سال تموم از د  ستیکه تو ب  ی خواهر  دنی+ اومدم د

 .... ی محروممون کرد 

 یخسرو پناه زد، یفرو نر مبل کرد تا یدستش را بند پشت   خسرو

چرا خانواده   زد؟یدست و پا م   یبزرگ داشت درون چه منجالب 

بود؟    گریشدنشان د بود؟    ریتمامشان تقص  یعنیسخت  خودش 

و لبخند تلخ رستا، شورش و کودتا   نی همسرش، نگاه غمگ  یضیمر

 او بود؟ ریرهام، همه اش تقص ی 

شده، تو    ماری و پنج ساله که عزادار دخترشه، ب  ست یمادر من ب  _

 بابا....  ی کرد مارشیب
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 مادرش...  د، یچسب شیگلو خ یب  یسخت  بغض

 کنه یبچه تر و خشک م  هی  عروسک و مثل  هیو پنج ساله    ستیب  _

 بابا. 

نبود، داشت    ریامکانپذ  گریماندن د  شیپاها  ی تر رفت، رو  عقب

و    دیون رس به ست  کرد،یم  یدلش داشت خودکش  خت،یریفرو م

 کرد لیوزنش را به آن تحم

مادر شدم در   ی سالم بود که ب   ش یسالم بود بابا، ش   شی من ش  _

 که مادرم زنده است....   یحال

 کی  ینی شده بود، به سنگ  نیانداخت، سنگ  نییسرش را پا   خسرو

 ... ایدن

 سر...  ی گردنش گذاشته بودند به جا ی را رو ایدن انگار

 کنه...  ی من مادر ی مجبور شد برارستا فقط نه سالش بود که   _
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 رونیاز چشمانش ب   شیرا باال گرفت تا حرارت بغض گلو  سرش

 نزند 

آسمان همه مون  تو با مرده جلوه دادن    ،یاما تو اونم ازم گرفت  _

  ، ی مادرم و گرفت  ، یبابا... از من فقط خواهرم و نگرفت  ی دیو از پاش

 ، یخواهر بزرگترم و گرفت

 د یناالن شد و نال لحنش

 باهامون بابا؟ ی کرد کاریچ _

مبل   ی مبل نشست و ساره پر از بغض رو  ی رو   ی با حال بد  خسرو

 بود، آشنا نبود..  ده یند چوقتیرهام را ه نیمچاله تر شد، ا

 با خانواده ات بابا؟ ی کرد کاریچ _

                  

 هم داره؟  ی مدل رنگبند نیا _
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 ش یدختر مقابلش داد، حرف ها  ی شده    شیبه چشمان آرا  نگاه

  یکیبود، کاش    ختهیانگار مغزش به هم ر  د،یشنی و نم  دیشنیرا م

کرده   ی افکارش را قفسه بند  کرد،یمغزش را باز کرده و مرتبش م

 . گذاشتیمخصوص م ی ه و هر کدام را در قفس

 خانم؟ _

 را خاراند  شیابرو کنار

ژورنال بدم تا بهتر    تونم یم  ی خوای مدل تک رنگه، اگه م   نی+ نه ا

 . ی انتخاب کن

مانتو   دختر به  با حسرت  و  فاصله گرفت  مانکن  ا  ی از   ی سرمه 

 رنگ چشم دوخت

 به دلم نشست، اگه قرمز بود...  یلی مدل خ  نینه ا _
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کرد،   ی ه آرام تشکررفتنش سمت در مغازنداد  همزمان با    ادامه

داشت، آنجا    یاب درست و حساباعص  د،یبه صورتش کش  یدست

 ها...  ی با سر و کله زدن با مشتر شد یکامل م گرید

ها  ی اتکا  با ب  شخوان،یپ  ی رو  شیآرنج  را  دستانش    نیسرش 

  خواست یبود که دلش م   ی گند  ی گرفت، آنروز هم از همان روزها

ها    ی اش پاکش کند، دو سه نفر از مشتر  یاز دفتر زندگ  ی به کل

 گریکدیو در گوش    کردندینگاهش م   یچشم  ری بود که ز  دهیرا د

بود تا بر سرشان آوار    دهیبا خودش سخت جنگ  گفتند، یم  ی زیچ

نکند.    یگندش را بر سر آنها خال  ی تمام روزها   ینشود. تا دق و دل 

ت  مسخورد و نگاه    یمغازه تکان   ی ا  شه یبسته شدن در ش  ی با صدا

د  یخروج با  کس  نیشاه   دنیبرگرداند،  ج  ی انگار   غیدر سرش 

احاطه کرد، فقط    یتحمل  رقابلی و تنش را خشم غ  دی بنفش کش

 کم داشت شا یمنجالب زندگ انیاو را م
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از دست تو    یجهنم  چیچرا من ه   که؟یمرت  ی خوا یازم م  ی+ چ

 ندارم؟ یخالص

  ، د یمکیکه از شب قبل داشت جانش را م  یبا حال خراب  ن یشاه

 و پر خشم آسمان گرفت  ی کف دستانش را مقابل نگاه عاص

 اومدم لباس بخرم. _

 آمد رونیب شخوانیو پر از خشم از پشت پ یعصب

چالت    نجایبزن به چاک تا هم  فروشم، یمن به تو لباس مباس نم  _

 نکردم.

  ن ی را ب   آسمان نگاهش  ی دیتهد  ی به جمله    تیاهم  ی اما ب  ن یشاه

 رگال لباسها چرخاند

 ... خوامیم ی روسر هی _
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به درد آمده بود، با چند    شیاش از شدت فشار دندانها  جمجمه

 قدم خود را به در رساند و بازش کرد 

 ...کهیمرت گمیم رونیگمشو ب  ایب _

 کرد نگاهش

 من فقط....  _

 چه خبره؟ نجایا _

 د یبه صورتش کش  یصاحب مغازه دست  ،یملک  دنیو با د  برگشت

 ... رفتیم  گهیداشت د نمیا ،یچی+ ه

ت  سپس  نگاه شاه   زینگاه  بند  را  برنده اش  کرد و خواست   ن یو 

دوباره نگاهش را سمت خود    ،ی ملک  یشاک  ی برود، اما صدا  رونیب

 کشاند 
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شمارشش از دستم در   گهیتو؟ من د  یدونیباره م  نیچندم  نیا  _

 .... ایبه مشتر ی دیرفته چقدر پر

 هم فشرد، اما نتوانست ساکت بماند ی را رو شیلبها

 ایبپرم به مردم؟ البد مشتر  یو الک  خودیرض دارم بمن م  + مگه 

 ... گهید دهیخاریم شونیجا هی

با چند قدم کنار آسمان   نیدر هم رفت و شاه  یملک  ی ها  اخم

 ستاد یا

 محترم.  ی دم آقامن مشکل درست کر _

بلند شده بود که ساز مخالف   یگرید  ی اما انگار از دنده    یملک

 دیشمان آسمان غربه چرو  ن، یبه شاه  ت یاهم ی ب زد،یم

 جمع کن جل و پالست و برو....  ،یاخراج _

 باز مداخله کرد ن یشاه
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 محترم، خانم...  ی من مشکل درست کردم آقا گمیم _

 ... رونی+ گمشو ب

خفه کرد. زل زد در نگاه    شیگلو  ان یرا م  شیآسمان صدا  غرش

 مرد مقابلش و اضافه کرد  یرنگ

 .م ی زنیحرف م  امیم  رونی+ گمشو ب

 تکان داد  ی متعجب سر ن یشاه

 اومده رو درست کنم.  شیسوءتفاهم پ  نیاول ا دیاجازه بد _

 دستش را در هوا تاباند  یملک

 نداره.   دهیفا گهیبه بعد التماسمم بکنه د نیاز ا _

  شخوان یزد سمت پ  یملک  ی که به شانه    یمحکم  یبا تنه    آسمان

شاه برداشت،  چهره    نیقدم  از  را  اخمش  پر  نگاه  مرد    ی اما 

انسانها  گرفت،ینم  شیبرورو از  بود  به    ییمتنفر  فکر  بدون  که 
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شکستن    ی صدا  گرفتند، یم   میتصم  شانیازهایو ن  گرید  ی انسانها

آسمانن را سمت  دو  هر  و  یگاه  کنار    ی شده    اژگونو  نیتریکه 

ا  ی روسر ملک  ستادهی ها،  برگرداند،  بود،    یبود،  زده  خشکش 

آسمان که   گرینشست و نگاه به حرکات د  شیلبها  ی رو  ی لبخند

دوخت، دستانش را   ختیریلباسها را به هم م  ی داشت قفسه ها 

که هنوز    یبه ملک  ینگاه  میشلوارش فرو برد و ن  ی بهایدرون ج

بود کرد، آسمان بعد از    امدهیدرن  نیتریاز شوک شکسته شدن و

شلوار ها و وارونه کردن مانکن ها، پالتو    ی قفسه ها  ختنیبه هم ر

 برداشت ی لکاش را برداشت و قدم سمت م

 مصرف..   یانگل ب  رم،ی+ جمع کردم جول و پالسم و دارم م
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  ی از کنار ملک  اندازد،یب   ن یسمت شاه  ینگاه   نکهیبدون ا  سپس

خشک شده گذشت و رفت. مقابلش قرار گرفت، تا توجهش را به  

 خود جلب کند و موفق هم بود 

  ی کس  ایشده،    ی از خانم سپهر   یت یاگه باد به گوشم برسونه شکا  _

 هش سبز شده... را سر

 زد ی خونسرد لبخند

اتفاق و پرداخت    نیا  ی   نهیمن دو برابر هز  دینداشت  ی ریاگه تقص  _

با    گهی. پس لطفا من و ددینبود  ر یتقص  یاما چه بد که ب  کردم،یم

 جناب...  شهیخودتون بد م ی که برا  دیخودتون روبرو نکن

مان  از گفتن جمله اش از مغازه خارج شد و با چشم دنبال آس  پس

نسور  سمت آسا  رفت،یم  نییپا  یکیگشت، داست پله ها را دو تا  

 . رساندیخود را به او م عیسر یلیخ دیقدم برداشت، با



 

215 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

و    ستادی آسانسور که خارج شد، با دو قدم بلند مقابل آسمان ا  از

 سد راهش شد 

 با هم...   میزنی حرف م  دیگفت  _

 تا...  ها؟ بکش از سر رام کنار ه یمن اآلن اعصابم قاط  نی+ بب 

 دیکالمش پر انیم

 پس لطفاً...  رم،ینم ییجا  م،یتا حرف نزن _

زد، مغزش   رونیاز کنارش عبور کرد و از پاساژ ب  ی محکم  ی تنه    با

که در سرش به پا بود، با برخورش   یاز شورش  شدی داشت منفجر م

به    ی ظیغل  ی ، لعنت  ن یزم  ی شخص رو  یو افتادن گوش  یبه شخص 

 د یاال کشروز گندش فرستاد و سرش را ب

 خانوم...  خوامیعذر م _

 د ی مرد حق به جانب توپ یمقصر خودش بود، اما با عذرخواه 
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 ؟ ینی بیو نم ی گندگ نیمگه؟ منِ به ا ی + کور

پا  نگاه از موضع طلبکارش  را  او  نتوانست    ن ییمتعجب مرد هم 

 اوردیب

 ؟ی خانم سپهر _

  یبه سرش زد، فکر  ی فکر  د،یرا از پشت سرش شن   نیشاه  ی صدا

کرده بود،    ادهی پ  شیها  یاز همکالس  یکی  رستانیدب  دوران  که در

 دوخت  شینگاهش را به مرد روبرو

من و به   خوادی مزاحمم شده، م  شعوریب  نی+ داداش کمکم کن!!! ا

 کنه!   نشیزور سوار ماش

مرد نگاهش را به    خورد،یلحن لوسش خودش حالش به هم م  از

برداشت    نیزم  یاش را از رو  یچشمانش دوخت، خم شد و گوش

 و سپس نگاهش را تا پشت سر آسمان سوق داد 
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 شده داداش؟  یچ _

  د ی کنار کش  شانیهردو  انیاز م  ع یسر  یلیو خ  دیسوت کش  مغزش

کامل به هر دو داشته باشد، آنقدر احمق نبود که نفهمد    دیتا د

 بود  نی که مرد خطاب کرده بود، شاه یمخاطب داداش

 ...الیشاهرخ، تو برگرد و یچیه _

و    دنیبعد از چند ساعت سرگردان چرخ  یباره بدشانسود  انگار

کرده و بر سرش   داینکردن، درست او را پ  دایرفتن پ  ی برا  ییجا

بود    ییکه شاخ و دم نداشت، درست او  یآوار شده بود... بدشانس

 در نوسان بود. شیدو مرد روبرو نیکه نگاه گنگش ب 

به او   ینگاه   نکهیتکان داد و سپس بدون ا  ی شاهرخ نام سر  مرد

 ی و رفت، نگاهش هنوز داشت قدم ها  دیراهش را کش  اندازد،یب

که چند لحظه    ی دختر شدیباورش نم کرد،یمحکمش را دنبال م 
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 ی تقاضا  بهیمرد غر  کیاز    یقبل با لحن لوس و حال به هم زن

 ستادیا گاهشن  ررسیدر ت نیکمک کرده بود خودش باشد. شاه

 . می حرف بزن کنم،یهش مخوا _

نم  یبه کل   د،یتش کشبه صور  یدست بود،    توانست یهنگ کرده 

 تکان داد  ن یشاه ی برا ی سر رد،یبگ   میدرست تصم

اونجا حرفات و بزن حال    میهست، بر  یپارک  هی+ چند متر جلوتر  

 و حوصله ندارم.

 د یبه اوور کتش کش یبا لبخند دست ن یشاه

 کافه، سرده هوا...  میبر _

شاه  یاخم نگاه  مخالفت    ن یبه  بدون  اما  قدم کرد،  همراهش 

هنو لعنتبرداشت،  از خود  عصبان  یز  هم   یاش  افکارش  از  بود، 

بود    ده یلحظه به ذهنش رس   کی همانطور، آخر چگونه و چطور  



 

219 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 دانستیاش داد، نم  ین یبه ب   ینی. چ اوردیدختران لوس را درب  ی ادا 

 .  هاآشنا بودن آن ایبود   یعصبان  شتریاز خودش ب

  یخال  ی بود، برا  ی ادیزهم    نیکافه شدند، خلوت بود و هم  وارد

 ی داشت. روبرو  ازین  ی مکان خلوت تر   کیبه    شی ادهایکردن فر

 نشستند  زیهم پشت م 

 د؟یدار لیم یچ _

 ی سرماخوردگ  یگذاشت، هنوز کرخت   شیپاها  ی را رو  شیپالتو

 در تنش بود

 دارم.  یو زندگحرفات بزن، من کار  ،یچی+ ه

اشاره    نیشاه و  لبخند  با  پ  یاما  توجه  به   شخدمتیسرش  را 

لبها با حرکت  و   رفرانسه یسفارش دو ش  شیسمت خود کشاند 

 دن،یشروع کند، بعد از دو سال دو  دیاز کجا با  دانستیکرد. نم
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شب قبل در    ر یتصاو  ی ادآور یکرده بود، اما    دایباالخره فرصت پ 

فرصت    ی برا  یخوشحال  ی اجازه    ی مجاز  ی فضا را   کوچکآن 

 دادینم

من    یحرف بزن ی خواینماهات،  با نگ  زنمیمن دارم قاط م  ن،ی + بب

 پاشم... 

فرصت و به هر دومون    نیمن و؟ چرا ا  دیبشناس   دییخوایچرا نم  _

 د؟یدینم

 نگاهش نکرد  آسمان

 من دوستون دارم. _

 + اما من ندارم. 

نگاهش را قفل چشمان   نیو تند گفته بود و در همان ح  حیصر

ند،  متفاوت بود  ی ایدو دن  ی کرده بود، آنها آدمها  شیمرد روبرو
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. او اهلش نبود، رسندیبه هم نم  چگاهیکه ه  ی و خط موازمانند د

 را بشناسد.  یبخواهد کس  خواستیکردن نبود. نم هیاهل تک

 دلب ز ن یدور شد، شاه سیکه بعد از سرو شخدمتیپ

  د یکن  یدوستون نداشتم، شما سع  شناختمتونی نم  ی منم وقت  ــ

 ... د یمن و بشناس

را داخل حدقه رقصاند،    شیو مردمک ها  دیکش  ی کالفه ا  پوف

  ی با زبان خوش حرف زدن مخالف بود همان بود،بعض  نکهیعلت ا

 کردند یها از آرامش حرفها سوءاستفاده م 

 .... ی تو دوسم داشته باش خوامی بشناسمت، نه م  خوامی+ من نه م 

زهرآلود   ریآسمان مانند ت  ی حرفها  گرفت، یداشت آتش م   قلبش

 خواست دست بکشد   ی ماما ن  رفت، یقلبش فرو م  ان یدرست در م

 وسطه؟  ی ا گهیکس د ی پا ــ
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 یبود برا  یتلنگر کاف  کیبلند شد، فقط    یصندل  ی از رو   آسمان

 ش یخراب کردن مکان بر سر مرد روبرو

فقط   ی با مرد جماعت که از مرد  کنم ی حال نمچون من    ست،ی+ ن

 *** دارن...

مهلت هضم جمله اش   ن یاز جمله اش، قبل از آنکه به شاه  پس

نشست، تنها    شیلبها  ی رو  ی زد و پوزخند  رونی از کافه ب  را بدهد

دهان  ی ب  تیمز بست  و  بود،    ی چاک  طرف  کردن  هنگ  همان 

ب  بردیمخاطب را در شوک فرو م  ی طور با خدا    رونیکه  آمدن 

 بود.

نشست و نگاه به    یصندل  ی سوار اتوبوس شد، خلوت بود و رو 

رد که ر کفک  ییدوخت، فکر کرد... اخراج شده و به فرداها  رونیب

م  دیبا کار  دنبال  مرب گشتیبه  تنها  ی گر  ی...  به  باشگاه    ییدر 
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هم  توانستینم بده  یشگیمخارج  تأم  شانیو  در   نیرا  کند، 

 باشگاه... 

 سرش را بلند کرد ش،یلبها ی رو ی لبخند یزیچ  ی ادآوری با

خدا قربون  که    تیی+  و    هیبرم  جفت  خودت  نگذشته  ساعت 

ور کن که فقط تو آخر هم جاش    ه ی... فقط لطفاً بقی کنیجورش م

 .... یمرام

                  

بوکس و کاراته   ،یانیکه دختر جان، خودت که در جر  شهینم  ــ

 ...میبد رشییکه تغ میتون ی ساعتِ، نم هیروز و   هیتو 

با او بود اما نم  د،یبه صورتش کش  یدست   ال یخیب   توانستی حق 

 شود

 به هر ....  دمی عمو، من قول م نی+ بب 
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 ... ی کن یدگیبه هر دو تاش رس  یتونینم دخترم، شهینم ــ

راه    ادیتا بلند شدن و داد و فر  ی زیچ  شد، یداشت کالفه م  گرید

وارونه   ی برا  کردندیانداختنش نمانده بود، دستانش داشتند درد م

 زیکردن م

  گه ید  ی و از باشگاه ها  رمیدنبالش و بگ  دمی اما من بهت قول م  ــ

داشتن، بهت خبر    اجیتبوکس اح  یمرب  هیپرس و جو کنم، اگه به  

 . دهم یم

عم  باالخره رو  د،ی کش  یقینفس  بود،    بایز  شیلبها  ی لبخند 

 را هم بخنداند  شیکه مرد روبرو بایز ی آنقدر

 .... یبود زیعز یلیخ امکیس ی برا ــ

  ی و قلبش ماالمال پر شد از غم   دیپر کش  شیلبها  ی رو  لبخند

 ستادیو او ا دیچسب شیگلو انی سخت م  ی. بغضن یسهمگ
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 . نمودی+ م

 بود پس زدن بغض، اما او خبره بود در قورت دادنش  سخت

 باال سرم هست...  تاشیحما هیاما سا ست،ی+ ن 

 و بغض یکه پر بود از تلخ ی زد، لبخند ی لبخند

 .کنم ی+ حسش م 

لبخندش طعم  د،یسنگ نشست و زانوانش را به آغوش کش کنار

 داد یزهر مار م

 + امروز از کار اخراج شدم... 

  یست ها دوخت، نگاه کردن به سنگ کار آسان ور دبه درا    نگاهش

 نبود 

به راه انداختم    یقشقرق  هیکردما...    یو خال  می+ اما منم دق و دل 

 خوشگل مغازه رو داغون کردم. نیتری... زدم وی دیدیم  دیکه با
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که مرتعش بود بخاطر رد شدن    یقینفس عم  د،یکش   یقی عم  نفس

 ش یاز جنگ با بغض سخت گلو

حال    ی لیخ  شی ... اما آخرای روزا بود س  نیاز گندتر  یکی+ امروزم  

 دست و بالم و گرفت و بلندم کرد.  اتیداد بهم، بازم عمو ض

سنگ دوخت، از خط   ی رو   ی و نگاهش را به نوشته ها  برگشت

  ی سنگ مشکآن    ی متفر بود بخاطر استفاده شدن رو  ن ینستعل

 رنگ... 

 ...ی کرد تمیحما ی باش نکهی+ بازم بدون ا 

سنگ، آن فاصله  ی شده رو یال گرفت، آن اسم حکاکبا را  سرش

 داد،یظهور و غروب داشت آزارش م  خیتار  نیو دو ساله ب  ستیب  ی 

 کردیداشت بغضش را منفجر م 
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پسر حرف زده بودم ؟ همون که دوساله دنبالمه...    هیاز    ادتهی+  

 امروز رفتم باهاش حرف بزنم... 

 ی و دلتنگ دادی بغض م ی که بو ی کرد، تک خنده ا ی خنده ا تک

  یجور   هیباهاش با آرامش حرف بزنم، آخرش    خواستمی+ مثال م 

 ترکوندمش که فکر نکنم حاال هم به خودش اومده باشه. 

 شدیکنار زد، داشت خفه م شالش را از شانه اش ی  لبه

که    ی دونیندونه تو خوب م  ی... هر کایبهم فرصت بده س   گهی + م

 من.... 

ب   نشیریز  لب گرفت  نیرا  سخت  دندان  چقدر  نبودنش، ،  بود 

 چقدر دردناک بود... 

 .... رفتیم ادمیداشت  ی ز یچ هی ،ی+ راست
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ز  زانوانش دوخت،  به سنگ  نگاه  دوباره  و  کرد  رها  سنگ   ریرا 

حام  شیها  یکودک  ی همباز همراه   ش،یها  ینوجوان  یبود، 

 ... شیها یوانگید

 بود....  نترنتیتو ا یبچه سوسولِ مامان  هی+ امروز عکسم با  

 دیدخن

  ه یتو گوش   یاما خب واسه من و تو هر چ  نستا،یا  گهی+ ساره م 

 ه نه ؟مگ  گه،ید شهیمحسوب م نترنتیا

 زده بود انگار....  خی د، یبه صورتش کش یدست

داغون    یلیمجلسه... صبح خ  ی   نده ینما  ی دردونه    زی+ پسره، عز 

  خته یر  یدختر معمول  هیبا    نکهیبود، فک کنم بابا جونش بخاطر ا

 کرده بود.  هشی نبرو هم ت
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رو  دستش را  اش  سبابه  انگشت  و  کرد  دراز  اسم    یحکاک  یرا 

 د یکش  امکیس

 مگه نه؟  یختیریو به هم م لیاردب ی + تو بود

که در    یحرارت بغض  ایاز سرما بود    سوخت،یداشت م  چشمانش

 د؟ یکوبیم ی پا شیگلو

  امک، یبخاطرم قشقرق به پا کنه س  ستین   یکس  ی ستی+ تو که ن 

و من خودم    یست یبشه.... ن   یرتی برام غ  ستین  یس ک  یستیتو که ن

غ  ی برا ن  شکنم،یم  زنم،یم   شم،یم  یرت یخودم  که  من    یستیتو 

 ... ایس  شمیم یرتی غ  امیخودم مردونه واسه دخترونگ

 سنگ سخت و سرد گذاشت و پلک بست ی اش را رو یشانیپ
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تو  ریغ یدونستیمن و، تو که م  یشناختی؟ تو که م ی+ چرا رفت 

به فکر غصه نخوردن    ی حت  یدونستیم  کنم،ینمو دل  درد    ی با کس

 ؟ییعالمه تنها  هیبا   یمامان و بابامم، چرا با رفتنت تنهام گذاشت

رو، حاال   تایمسئول  ی همه    میکردیبا هم حمل م  ی + تو که بود

کمرش    سکیکه د  ییبابا  هیتنهام، مامانمم بعد تو رفت، منم و  

. دلم  ییعالمه تنها  هیو  منم    ه،ار یاز پا درش م  شتریهر روز داره ب

... دلم لک زده واسه خنده هات، دلم لک  ایس  خوادتیم   یلیخ

واسه نشستن پشت موتورت   دهدلم لک ز  امون،یوونگیزده واسه د

گفتنات. دلم تنگ   یذره شده واسه آبج  هیتو.... دلم،    ی و گاز دادنا

و من   ی سال از من بزرگتر هیتو  نکهیدعواهامون سر ا ی شده برا

 بگم داداش. هتب دیبا
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مچاله شد،    شتری فرو کرد و ب  شی پالتو  ی بهایرا درون ج  دستانش 

 تنش انگار منجمد شده بودند.  ی تک تک اعضا

 ... یزن یم خی  ی باال دار ایب ــ

و صبر    کندیم  بش ی تعق  یرا برگرداند، حس کرده بود کس  نگاهش

وز را پا خره خود خسته شده و برود، اما او تمام رکرده بود تا باال 

 آمده بود شیبه پا

 نمت؟ ینب  گهی+ مگه نگفتم د

  د ی دیم  نی و رهام را از در باز ماش  کردیحرکت م  شیهمپا  نی ماش

 خم شده بود یکم دنشید ی که برا

مشکل    نیبا هم ا  د یو با  م یبا هم تو گِل فرو رفت ی نخوا  ی بخوا  ــ

 سوار شو...   م،ی و درست کن

 گرفت  نگاه 
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 بدو برو درستش کن.  ی تو دار+ من مشکل فالن ندارم، اگه 

ا  ادهیپ   نیماش  از آسمان  مقابل  و  دختر    یکدنگی از    ستاد،ی شد 

 خوشش آمده بود

به عواقبش    نکهیاما من دارم، من بخاطر نجات جون تو، بدون ا  ــ

 . مارستانیفکر کنم، بردمت ب

 نفوذ کرده بود  شیزد، سرما در تک تک سلول ها ی پوزخند

 ؟مثالً ی ذاری منت م ی + اآلن دار

 . یکن یم رشیکه تو تعب ی زیهر چ ــ

 باال انداخت، انگار واقعاً مشکل داشت با آن خبر. ییابرو

 کرد؟ هتی + بابا جونت تنب

نم  رهام کرد،  کند،    خواستیاخم  فکر  به خسرو  در حال حاظر 

 با آسمان باشد   شتریآن خبر ب ی خواست به بهانه  یدلش م
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من از مرگ    م،ی بزن  شو حرف  نی تو فکر کن آره. حاال سوار ماش  ــ

 ... ی دینجاتت دادم، تو هم اعتبار من و نجات م

 را باالتر برد ی بخار ی که شدند، رهام درجه ها نی ماش سوار

 ... یداشت ی ادیز ی منتظرت موندم، انگار حرفا یلیخ ــ

نم  آسمان دلش  نکرد،  مورد    بهیغر   کیبا    خواستینگاهش  در 

 حرف بزند امکیس

 کار کنم؟   یچ دیمن با  ؟ی ردار اون عکس و ب   ی خوا یم  ی+ چجور

 . می زنیگرم شو، حرف م   کمیصبر کن  ــ

به صفحه    یاش باعث شد اعتراض نکند و نگاه  یزنگ گوش  ی صدا

 .اندازدیکه اسم پدرش افتاده بود ب یگوش ی 

 + سالم بابا... 



 

234 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

کرد و آسمان نگاهش را به دست راستش که از    زیگوش ت  رهام

 شدت سرما سرخ شده بود دوخت

 بابا!  ی کرد رید سالم، ــ

 د یکش  یقیعم  نفس

 . امی+ تو راهم، دارم م 

  بی را به ج  یآرام قطع کرد و گوش   یخداحافظ  کیرا با    تماس

 پالتو برگرداند 

 . کنم ی+ خب بگو، گوش م 

پاک کردن   د،ی رسینم  ی ا  جهیاما به نت   کردیصبح داشت فکر م  از

بود، تا ظهر    دهینداشت و زحمتش را پدرش کش  ی آن عکس کار

 پاک کرده بود.  نستاگرام یاآن عکس ها را از  تمام

  م،یعکسا رو پاک کرد ــ
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 تنها نگاهش کرد، اگر پاک کرده بودند، پس...  آسمان

 ... خوامیم یزیچ هیازت  ــ

منتظر    د، ییهم سا  ی را رو  شیکرد و دندان ها  کیرا بار  چشمانش

  نیبخواهد و او همانجا، در ماش  ینامعقول  ی بود هر آن خواسته  

 اره کند... تکه پ او را

اش خنده اش گرفت، اما با زور   ی و عاص  نیاز نگاه خشمگ  رهام

آمد از خودش بخاطر هدف قرار    یو زحمت قورتش داد، بدش م

آسما  مرام  از  دادن  اما  م  گرید  ی سو  کین،  از    یخوشش  آمد 

 حرص دادنش... 

 ...ی و درشت خواهر و برادر زیر ی عقده داشت، عقده ها چقدر

 ... یبگردون  لیروز از صبح تا شب من و تو اردب  هی   خوامیازت م  ــ
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 د یبگو  ی زیگرد کرد و خواست چ  تی چشمانش را با عصبان  آسمان

 که رهام مانع شد 

  ،ی رو نشونم بد نجایا ی گردشگر ی جاها ــ

نگاه    ی که حواله    یداد و همراه با چشمک  هیتک  نی ماش   یصندل  به

 پر خشم آسمان کرد، ادامه داد 

 ی من و ببر  خوامیشهر معرکه است، م   نی مشک  دمیاز ساره شن   ــ

 اونجا.

ام که تو رو    ی اوسکل؟ من مگه تور گردشگر   ی شد   وونهی+ تو د 

تو اصال  م  ی بگردونم؟  ا  ن یمشک  ی دونیاآلغ  با  چقدر   نجایشهر 

 فاصله داره؟ 

 خواست ی م طنتیباال انداخت، دلش ش  ی شانه ا رهام
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  دیکمه، با  یلیکه من برات کردم خ   ی با کار  سهیدر مقا  نیا   ــ

 ... ی و قبول نکن  کمیدرخواست کوچ  نیاگه ا  یمرام باش  ی ب  یلیخ

که بر سرش آوار شده بود   یتی اش از حجم عصبان  ین یب  ی   غهیت

 د یکشیم ریت

دو تا    یحت  دم،ی من بخاطر تو از بابام تا دلت بخواد حرف شن  ــ

 ی سوال رفت با خبر  ریهم خوردم، اسم و رسم و اعتبارم ز  ی لیس

 . که پخش شد 

مرد مقابلش را خفه    خواستیهم فشرد، دلش م  ی را رو  شیلبها

 کند 

ندار   ــ باور  اومده    ی اگه  صبح  بابام  بپرس،  ساره  از  بزن  زنگ 

 .لیاردب
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 یکار و زندگ  نشهر،یبرم مشک  تونمیمن نم  گردونمت،یم  نجای+ هم

 دارم. 

 هم خوب بود  نیرهام نقش بست، هم ی لبها ی رو ی لبخند

 شهر...  ن ی مشکبرم   خواستمیاما من م ــ

 د ییهم سا ی رو دندان

 + برو به درک... 

م  د،یخند ش  خواستی دلش  دور  هادست  حلقه    ی انه  دخترک 

گونه اش را بکشد و    خواستیدلش م  رد،یکرده و در آغوشش بگ 

اش او را از قعر    یزنگ گوش  ی دوستش دارد. صدا  یلیخ  دیبگو

ب نگاه  دیکش  رونیافکارش  اسکر  ی و  د  نشیبه  با   دنیانداخت، 

عم  ارهشم گوش  قیلبخندش  نگهداشتن  با  و  شد  مقابل    ی تر 
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  ی رستا که در گوش  ریرا وصل کرد، تصو ی ریتماس تصو ورتشص

 زد یشد چشمک انینما

 ... ایدن ی بزرگه   یآبج نیسالم به بهتر ــ

 د ی شن یکوتاه ریرا با تأخ شیصدا

 ؟یسالم، خوب ــ

 بود، چون لحنش متفاوت بود   دهی خبرها به او هم رس انگار

 ام رستا.  یعال ــ

دوخته بود   رونیبه آسمان که نگاهش را از پنجره به ب  ینگاه  مین

 کرد و ادامه داد 

 خوبه؟  الیدان ؟ی تو چطور  ــ

 مدرسه است.  ــ
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 کرد ی کوتاه مکث

 رهام؟ نستایبود تو ا یخبرا چ ــ

سنگ   حس رو  ینی کرد  را  آسمان  از   ش،یکتفها  ی نگاه  نگاه  اما 

 اش نگرفت...  ی گوش ی صفحه 

از رسانه ها و موضوعات   ی ندار  انگار خبر  یزنیحرف م   یطور  ــ

 . کننیکه بزرگش م  یکیکوچ

 . شناسمینگاه نگران تو رو، من م  شناسنیرسانه ها که نم ــ

هم  ی لبخند مثل  کند،    شهیزد،  درکش  که  داشت  را  رستا 

 اش را بفهمد یدهد و نگران صیرا تشخ شیحالتها

حالش بد   یبود و وقتساره است، اونشب اونجا  ک یدوست نزد ــ

 . مارستانی شد رسوندمش ب
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در    ی زیخوب متوجه لنگ بودن چ  یلینگفت، انگار خ  چیه  رستا

ها  انیم بود، رهام گوش   ی گفته  و   ی برادر کوچکش  را چرخاند 

 را سمتش گرفت  نیدورب د،یا یآسمان به خودش ب نکهیقبل از ا

 ... نجاستیخودش ا نیاصال بب ــ

و آسمان    اندازدیبا خنده باال ب  ی اباعث شد شانه    نشیخشمگ  نگاه

صفحه بود تکان داد،   ی رو   رشی که تصو  ییبایدختر ز ی برا  ی سر

 لبخند زد   یرستا با مهربان 

 ؟ یخوب  زم،یسالم عز ــ

که انگار سالهاست او را   یآنقدر خودمان  زد،یخوب حرف م  چقدر

 ناچار شد لب باز کند  شناسد،یم

 ممنون. + 
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  بهیتر، حس بد غر  ی ه آسمان فرارتر شد و نگا  قی رستا عم  لبخند

 بودن داشت

 گلم ؟ هیاسمت چ ــ

آرام حرف بزند، اما    خواستیهم فشرد، دلش نم  ی را رو  شیلبها

 کردیدختر پشت خط وادار به آرامشش م ی آرامش صدا

 آسمانم.  یعنی+ آسو، 

 . ت ییمنم رستام، خواهر رهام. خوشبختم از آشنا ــ

  ی مت رهام کشاند تا گوشتکان داد و نگاهش را س  ی سر  دوباره

 کار را کرد نی را از مقابلش کنار بکشد که هم

 .زمیعز می زن یبرم، بعداً با هم مفصل حرف م  گهیخب من د ــ

 که کردند، رهام نگاه به آسمان دوخت  یخداحافظ

 . هیخواهر خوب یلیخ ــ
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بعد   بیعج  امکیس  یخال  ی جابجا شد، جا  یصندل  ی رو   آسمان

 . شدیقلبش حس م از تماس خواهر و برادر در

 + معلومه....  

 ؟ ی برادر دار  ایتو خواهر  ــ

را    یخال  ی جا قدرتش  کاش  شد،  جزغاله  و  سوخت  قلبش  در 

را    قیو آن زخم عم  دهیکش  رونیاش ب  نهیداشت و قلبش را از س

کاش    گذاشت،ی مرهم م  شیپانسمانش کرده و رو  کرد،یدرمان م

 رمان کردبه قلبش زده بود را  د امکیکه نبود س یداغ شدیم

 + داشتم. 

 را قفل نگاه کنجکاو رهام کرد نگاهش

 . امهی اشتم که دنداداش د  هی+ 
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  ی تیسنخ   چیآسمان ه  یماض  ی دستش را مشت کرد جمله    رهام

داشت    ی مضارع آخرش نداشت، انگار گفته بود برادر   ی با کلمه  

 است  ش یایکه هنوز دن 

 ؟یکنیاستفاده م  یچرا از فعل ماض ــ

و    نیخود غمگ  د،یا جلو کشگرفت و او ر  دست خشمش را  دوباره

 دیپشت خشمش پناه داد و توپ شهیبغض دارش را مثل هم

 نداره.  یربط  چی+ به تو ه

  خواستیکه توقف کرد نگاهش را به رهام دوخت، دلش نم  نی ماش

 منت او بر سرش باشد 

 ؟یینجایا ی+ تا ک

 دیمشتاق خودش را جلو کش رهام

 چطور؟  ــ
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 را خاراند شیابرو کنار

 + که ببرم بگردونمت... 

بود و   دهیخند  ریو او دهانش را کج کرد، تمام مس  دیخند  رهام

 ی مجاز  ی که عکس پخش شده در فضا  خوردینم  ی اصال به مرد

سوال برده باشد،    ریخودش اسم و رسم و اعتبارش را ز  ی به گفته  

 آورد و سمت آسمان گرفت رونیب یکتش کارت بیاز ج

 ... ریماس بگام تباه ی هر وقت مساعد بود ــ

 دنیکرد، با د  یجزئ  یاخم کارت را از دستش گرفت و نگاه  با

 باال انداخت ییاسم و رسمش ابرو

 پس!  ی + دکتر

 و قفل چشمان رهام کرد دیرا باال کش نگاهش

 ها...  وونهی+ اونم دکتر د
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 زده و ادامه داد ی صدادار  پوزخند

  ی گشت ا  ه  وونهیتخته ات کمه، از بس با د  هیچرا    گمی+ منم م 

 . ی شد ونهو یخودت هم د

 کج کرد ی با خنده سر  رهام

  ، ی دختر خانوم، روان شناسم. در ثان  ستمیها ن  وونهیمن دکتر د  ــ

 . ی که تو از من و اونا صد برابر بد تر وونهینگو د

  ی وانگینشست مقابله کند،د  شیلبها  ی که رو  ی با لبخند   نتوانست

  گفتی.. او هم م.بردیرا به هوا م  امکیس  ی قهقه ها  یزمان  شیها

 ... یدوست داشتن ی  وانهید  کیاست،  وانهید

  یفرو برد و اخم  شیپالتو  بیکارت را همراه دستش داخل ج  

 اش نشاند.  یشانیپ ی رو

 + باز کن در و من برم. 
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 ـــــــــــــــــ

  ی روبرو شد و متعجب سالم   زیمحض ورودش به آپارتمان با عز  به

 بکارش روبرو شد. حق به جانب و طل ی کرد که با اخم ها 

 تا اآلن؟  ی کجا بود ــ

 عبور کرد زیرا از تن درآورد و از کنار عز شیپالتو

 + قبرستون. 

جواب   نیریِقبرستان    ــ چرا  باشه(.  جات  اولسون،)قبرستون 

 مرده؟ لی ذل ی دیسرباال م

ا  پوف نبود و هم  دهیکش  ی کالفه  اتاق شد، پدرش   نیو داخل 

و    ختیکنار در آو  زیآو  ی والتو و شالش را رمتعجبش کرده بودپ

 دوباره از اتاق خارج شد 

 ... ایرفتم سر خاک س ز،ی+ واقعا اونجا بودم عز
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 را دوباره در اطراف چرخاند  نگاهش

 + بابام کجاست پس؟

 گذاشت  واریرا کنار د شی نشست و عصا ی کنار بخار زیعز

  اوردیچه بدونم، از عصر مثل مرغ سرکنده بود، آخرش طاقت ن  ــ

 نگفت.   ی زیبه منه مادر مرده هم چ رون،ی رفت بو گذاشت 

 نشست  شیابروها نیب اخم

 ... ش ی ساعت پ م ی+ به من زنگ زد ن

 نازک کرد  یچشم پشت

 خونه. ی ومدیمن بهش زنگ زدم و گفتم ن ــ

 نشست  نی زم ی و رو دهیکش ی کالفه ا پوف
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 یزدیبه خودم زنگ م می آخه؟ مستق ی نگرانش کرد یواسه چ+ 

 . گهید

 ... هش بزنزنگ ب هی ــ

 د یکورتر شد، خودش را جلو تر کش اخمش

 ؟ یبه من بگ  ی خوایافتاده که نم یاتفاق زی+ عز

 نازک کرد یپشت چشم  زیعز

ا  ــ تو  و  من  بدونم؟  چه  جال  نیمن  سر  مترسک  هم   زیخونه 

متر و   شیاز تو که زبونت برا بزرگترت ش  نیا  ن، یکنیحساب نم

 . دهیاز سواالم و نم چکدومیرد کرده، اونم از بابات که جواب ه

شمارش را رد کرده بودند.   گرید  شیدردها  د،یکش  ی کالفه ا  پوف

 را نداشت   زیعز ی غر زدن ها دنیحال شن  ستاد،یبلند شد و ا

  ؟ی ریکجا م ــ
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 قعر جهنم(.   رمی) م نهیبید نی جهنم رمی+ گد

وارد اتاق شد و از    رزنیپ  ی ها  نیبه ناله و نفر  تی اهم  یب  سپس

. ردیتا با پدرش تماس بگ  دیکش  رونیرا ب  یگوش  شیپالتو  بیج

 ی سمت پنجره    د،ی شن  یآرامش را که پشت گوش  ی بله    ی صدا

 شانیکه از آدما تنها پاها  ی اتاق رفت، پنجره ا  یسقف   ریکوچک ز

 را...  شانیها کیها هم الست نی و از ماش دادیرا نشان م

 پس؟  یی+ سالم بابا، کجا

 د یپدرش را شن ی مکث صدا یاز کم بعد

 ... گهیساعت د  مین  امی داشتم، م ی کار هی ــ

گنگ  یاخم ب  ی از  پدرش  متفاوت  نشست،    شیابروها  ن یلحن 

 حالش خوب بود؟

 شده بابا؟ ی زی+ چ



 

251 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ام یدور مالقات داشتم، دارم م  ی از آشناها  یکی نه دخترم، با    ــ

 خونه اآلن.

باشه    ی سر برداشت،  قدم  اتاق  در  و سمت  داد    ی آرام  ی تکان 

 رفت  رونیا قطع کرد، بزمزمه کرده و تماس ر

 از آشناهاش قرار داشت.  یکیگفت با  ز،یعز ادی+ داره م 

 د یپر رزنیاز صورت پ رنگ

 قرار داشت؟  ینگفت با ک  ــ

 اجاق رفت سمت

 + نه، نگفت. 

بسته    ی را رو  ی کتر کاب  یماکارون  ی اجاق گذاشت و  از    نت یرا 

 آورد  رونیب
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و با دوست    قرار داشت انگار بابات مچت  یبا ک  یپرس یم  ی + طور

 الم رفته حسابش و بذاره کف دستش. پسرت گرفته و حا

بلند خند  با بسنده    یبه پشت چشم  زیو عز  د یتصور گفته اش 

ها را داخل قابلمه از وسط نصف کرد و منتظر ماند    یکرد، ماکارون

 دیایآب به جوش ب

 ؟ ی غذا بخور یخواستیتو نم مردم،یم وفتادمیمن م دی+ شا

آسمان متعجب برگردد و   تش باعث شدنزد و سکو  یحرف  زیعز

آمد در خودش غرق شود،    یم  شینگاهش کند، در فکر بود، کم پ

 تا فکر کردن. زدیغر م  شتریب زیعز

 ها...  پوکهیفکر نکن مغزت م ادیز ــ
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آشفته بازار ذهنش لحن شوخش    انیدر م  دانستیهم نم  خودش

رد،  نگاهش ک  زی شده بود، عز  شی دایپ  ی از کدام جهنم دره ا  گرید

 بود بهیتا آسمان غر نیکه با آن زم ی نگاه

 شده؟ حالت خوبه؟ ی+ چ

آب   تیاهم  یب کتر  یبه  داخل  داشت  م  ی که  را   کشتیخودش 

 رفت زیسمت عز

 ز؟ ی+ عز

 نگاهش را گرفت  رزنیپ

مردم از   م، یدرست کن کوفت کن  ی زیچ  هیپاشو    س،ین  یچیه  ــ

 ... ی گشنگ

                  



 

254 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

نان    ی شت و همزمان لقمه اشانه و گوشش نگه دا  نیرا ب  یگوش 

 گرفت  ریو پن

 آدرسش عمو؟   قاًی+ کجاست دق 

ا  لقمه و جرعه  در دهان چپاند  شده اش   نی ریش  ی از چا   ی را 

 د ینوش

اکت  ــ باشگاه  اسم  شهدا،  آدرس   ای  ی کن  دایپ   یتون یم   وِ،ی بلوار 

 کاملش و برات اس ام اس کنم؟

که با    شیبه پدرش که در فکر بود کرد و از دو شب پ  ینگاه  مین

تماس   برد،ی ناشناس مالقات کرده بود در فکر به سر م  ی آن آشنا

 ی را با تشکر از مرد پشت خط قطع کرد و مشغول گرفتن لقمه  

 شد گرید

 + شما دو تا چتون شده بابا؟ 
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 جابجا شد  نیزم ی دو نگاهش کردند و اکبر رو هر

 شده باشه؟ دیبا ی زیچ ــ

ند  بپرس   نکهی ا  نکهیا  هیبود شب  یزیزد، سوال پدرش چ  ی پوزخند

همانقدر مضحک و همانقدر   "؟   ندی بیم  شیمگر آدم با چشمها  "

 خنده دار

 + من احمقم بابا؟

آنقدرها هم کور   سوالش بفهماند  تا  بود  با سوال جواب داده  را 

در خودشان   زیدو روز تمام است هم او و هم عز  ندی که نب  ستین

دن در  و  م  کنندیم  ریس  ی گرید  ی ا یغرقند  او  حرف  ندیب ی و    ی و 

 . زندینم

 البته که نه.  ــ
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مشغول پر کردن استکان    یحرف  چیه   ی که ب  زیبه عز   ی نگاه  م ین

 بود کرد شیچا

 حالتون و...  نی+ پس بهم بگو سبب ا 

 بلند شد  نیزم ی با تقال و آه از رو اکبر

 دخترم. ستیگفتن ن ی برا  ی زیچ ــ

 هم فشرد و او هم بلند شد  ی را رو شیلبها

 با. + احمق فرضم نکن با 

کرده بود،    رشیروزگار پ  د،یبه صورت چروکش کش  یدست  اکبر

 که بد، با او بد تا کرده بود ی روزگار

 . رمیمن دارم م ــ

 ستادیا مقابلش
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 .شمیحالتون نم نیا ریگ یشرط پ  هی+ به 

 کرد  ی به کنار بخار ی تنها نگاهش کرد و آسمان اشاره ا اکبر

 سر کار. ی بر دیبه بعد نبا نی+ از ا 

 پدرش در هم که فرو رفتند، اضافه کرد  ی اخمها

و    ی که اونشب مالقاتش کرد  یو اون   شم یم ریگی نه، پ ی+ اگه بگ  

  فهممیو م  کنمیم  داشیرو به اون رو شد و پ نیبعدش حالت از ا

  کنم ی که م  یدونی. منیکه حالت شد ا  نیحرف زد  یدر مورد چ

 بابا... 

  ز یت ر کرده و تمام حرکا  کیچشم بار  شیاز گفتن جمله ها  بعد

ز  را  پدرش  درشت  م  ریو  بود،  گرفته  آن   خواستینظر  بفهمد 

واقعا علت حال خرابش   ایپدرش مهم بود،    ی مالقات چقدر برا 

بود که    دهیکش انیکار نکردن را به م ی بخاطر آن مالقات بود. پا



 

258 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

ا  ی گذشته هر کار  ی در تمام سال ها تا  قانع کند که    وکرد  را 

 ی موضوع جد  ی بداند آنقدر  تخواس یو نتوانست. م کار نکند    گرید

کار کردن را بزند    دینشدن آسمان، ق  ریگیپ  ی هست که پدرش برا

 ی خوب جواب محکم  یلینه. و اکبر هم ناخواسته و ندانسته خ  ای

 ذهنش داده بود  ی به سوال ها

  تونم یکمر نم  سکید  نیبا ا  گهیبهت بگم که د   خواستمیمنم م   ــ

نم  ادیز دلمم  اما  کنم.  و   ی ها  ت یئولمس  ی همه    ادیکار  خونه 

 رو دوش تو باشه.  مونیبده

پازل   کی   ی را داشت که تکه ها  یزد، حال کودک  رونیخانه ب  از

ا  باال   ی بزرگ هزار تکه    ی مقابلش گذاشته بودند و سه نفر هم 

  خته ی. افکارش به هم رند یآن را بچ  دیبا  گفتندیو م  ستادهیسرش ا

  ص یتشخ  نستتوایرا نم  چکدامی که او ه  ختهیبود، آنقدر به هم ر
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عج و  گنگ  حال  سکوت    بیدهد،  صدر   زش،ی عزپدرش،  در 

ا ب  ستاده یافکارش  سرگردان  او  و  م  نیبودند  به    گشت یافکار  و 

 .. دیرس ینم یمطلوب  ی  جهینت

که با    یبرف  ی داخل پالتو فرو رفت و نگاهش را به دانه ها  شتریب

نا هزاران  و  رورقص  م  نیزم  ی ز  محض    یفرود  به  و  آمدند 

ز با  با خاک    ن،یم برخودشان  ابهتشان  و  غرور  آن    کسان یتمام 

 نیزد؛ زم  ی دوخت و پوزخند  کرد، یرا آب م  ییبایو آن ز  شدیم

آورد....    یدر م  ی پاو از    دهیرا سمت خود کش  زیهمه چ  گر،یبود د

 سرش را بلند کرد، رو به آسمان

چ تو    ی کنیم  ی دار  کاری+  داشتم  دغدغه  و  عقده  کم  مرام؟  با 

 وسط؟  یانداخت یا قلپکج از گهی و د نیا می زندگ

 چشمش افتاد که مجبور شد چشم ببندد  ی برف رو  ی ا دانه
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تا با اون مشورت کنم و خودم    ی بردیو نم  امکی+ کاش القل س

 خالص کنم.  ی جیو گ یندگ حالت درمو نیو از ا

نبود که نرگس    ییمثل خدا  شینازک کرد، خدا  یچشم  پشت

توص م   کرد، یم  فش یخاتون  و غضبش  او   ی داخ  گفت،یاز خشم 

 یلیدوست خ  توانست ی که م  یبود مهربان و دوست داشتن  ییخدا

  ش یکه برا  یکه با او درد و دل کند، دوست   یباشد، دوست  یخوب

اوقات هم پشت چشم نازک کند.    یو گاه   دهیخط و نشان کش

او حرف زدن را تنها در نماز خواندن   ی او خاص بود. خدا  ی داخ

هر وقت دلت گرفت،  ":گفتی او م  ی خدا  د،یدیو قرآن خواندن نم

با من    یتوان یخواهد م  ی هر گونه که دلت م  ، یدر هر زمان و مکان

 "یحرف بزن

 با تو حرف بزنم؟ یگی + م
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و اگر رهام آنجا   گرفتیداشت خنده اش م  د،یکش   یقی عم  نفس

م قطعاً  د  ی دید":   گفتیبود  با    ی دار  ،ی ا  وانهیگفتم  آنها  مثل 

 "یزنیخودت حرف م

من امشب    م،ی معامله کن  ایبامرام، اصال ب  ی ای+ تو که باهام را نم

 زیتو هم کمک کن علت حال بد بابا و عز  کنم،یباهات درد و دل م

 کنم، باشه ؟ دایو پ

 خواست....  ی، چقدر دلش درد و دل مزد ی لبخند

 گفته باشم...  ما،یدبه مبه ندار ،ی + حاال که قبول کرد

                  

که   ی دی، از کار جدباشگاه خارج شد، خوشحال بود  ی محوطه    از

خوب شد که از پاساژ "شروع کند. با خودش فکر کرد خواستیم
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مشتر با  اصال  شدم،  نم  اشیاخراج  عم  "کردمیحال    ی ق ینفس 

 ... کردیورزش روحش را درمان م د،یکش

 یارتش  ی پالتو  بیو کارت را از ج  یخوشحال بود که گوش  آنقدر

گرفت.    کارت را  ی شده رو  فیرد  ی و شماره ها  د یکش  رونیاش ب

انتظار گوش    یمتوال  ی گذاشت و به بوق هارا کنار گوشش    یوشگ

ابروها  یپشت سر هم  ی سپرد، بوق ها را به هم    شیکه داشت 

 داد یم  وندیپ

 گردش تو اردبـ... ی دیپشت گوشت و د گهید ی+ اگه جواب ند

آرام و مردانه   ی شاخ و شانه اش تمام شود، صدا نکهیقبل از ا  اما

 د ی شن یرهام را پشت گوش ی 

 بله ؟ ــ

 شماره اش را... شناختیزد، انگار نم ی پوزخند
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 + منم گل پسر... 

 بود دایاز پس خنده اش پ یکه به خوب یپر از بهت  د،یخند رهام

 چشممون روشن گل دختر...  ــ

 کرده بود دتقلی را او  ٔ  اش را قورت داد، جمله خنده

 که دادم عمل کنم.  یبه قول  تونمی+ امروز م 

 د یشن  یز مکث کوتاه ا بعد ارهام ر ی صدا

آ.... قرار بود از صبح تا شب باشه، اما اآلن نه صبحه و   یزرنگ  ــ

 نصف روز گذشته.   امیتا من ب 

با احت  دیاش کش  یشان یبه پ  یدست   ی را ط  ابانیعرض خ  اطیو 

 کرد

ما    یست یاگه ن  ا، یکه ب  ی+ من فقط امروز و وقت دارم، اگه هست

 رو.... 
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 دیپرکالمش  انیم رهام

 قرارمون دوازده ساعت بود.  گه،یمرام نباش د یب ــ

نبود و آن   شی نشست، خوب بود که روبرو  شیلبها  ی رو  ی لبخند

 دیدیلبخند ناخودآگاه را نم

 کرده باشم.  نییتو قرارمون تع یساعت  ادینم ادمی+ من 

 را شیو سپس صدا دیرهام را شن ی کالفه  نوچ

 خودمو. رسونم یم ،یتو، اوک یهست ی عجب دختر لجباز ــ

 کرد  کیرا بار چشمانش

 ؟ یستین لی+ اردب

 بهت چرا رفتنم و...   دمیم  حیتوض امینه، تهرانم. م  ــ
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  ن،یتریکه پشت و  ی و نگاه به شال چند رنگ  دیکش   ی قیعم  نفس 

کردنش    نییو باال پا  خیتار  نیمانکن بود دوخت، با تخم  کیبر سر  

 اخم کرد 

توض  نه  دل  حت، ی+  ربط  لت ینه  من  اوم  ی به  بزنگ   ی دنداره، 

 هماهنگ کنم. 

را قطع کرد و وارد مغازه شد، تولد ساره    یاز جمله اش گوش  پس

  ستادیخوان ا  شی بود و او مثل هر سال فراموش کرده بود. پشت پ

 . نهیتریکه تو و یخواستم، از همون مدل یشال م  هی+ 

                  

که   ی به بسته ا  ی گرینگاه د  می زنگ گذاشت و ن  ی را رو  انگشتش

کرده بود انداخت، در که بدون    چشیو پبا لبخند کادفروشنده  

را در   یشگیهم  ی سوال و جواب باز شد، داخل شده و راه آشنا
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 ی و لبخند  دید   شیکه شد، فاطمه را روبرو   الیگرفت. وارد و  شیپ

 نشاند  شیلبها ی رو

 + سالم.  

 د یسخم شد و گونه اش را بو ی با مهربان  فاطمه

 ؟ ی چطور زمیسالم عز ــ

بار    نیو بسته را در دست جابجا کرد، اول  دهیکش   ی قیعم  نفس 

و قهر کند، تولدش را به خاطر آورده    هیبود قبل از آنکه ساره گال

 بود دهیخر هیهد شیو برا

 + ممنون، ساره خونه است؟ 

 پله ها انداخت ریبه مس  ینگاه   مین فاطمه

 بره تهران.   شهیآره خونست، داره آماده م ــ
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آمده بود، فاطمه دست پشت    یموقع   تکان داد، انگار خوب  ی سر

 کمرش گذاشت

 برو باال، تو اتاقشه. ــ

را پشت کمرش پنهان کرد و بدون در زدن وارد اتاق شد و    بسته

 . داخل شد و در را بستدی تخت د ی ساره را چمباته زده رو

 ؟ی+ چرا ماتم گرفت  

اتاق رفت و   ی نگاهش کرد و او سمت پنجره ها  ارهس تمام قد 

اتاق   ی ریاز دلگ  ی تا نور کم  دی رنگش را کنار کش  ییطال  ی پرده  

 بکاهد 

 . شهیسفر م ی دردونه اش داره آماده   زیعز کنهی + مامانت فکر م

چه   گریدر هم قفل شوند و او د  شیساره باعث شد اخمها  سکوت

 مرگش بود؟ 
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 چته؟ گهی+ تو د

پاها  ی رو  کنارش کنار  را  کادو  و  نشست  تراش    ی تخت  خوش 

بود گذاشت و بدون حرف    انینما  ییبایبه ز  ساره که از شلوارکش

 و بسته را برداشت د یساره جوش  ینگاهش کرد، اشک در نگاه آب

 منه؟  ی برا ــ

 + آره واسه توعه...

گاه تنش کرده و به ساره اشاره    هیدستانش را از پشت تک  سپس

 کرد

 ازدواج گرفته...  شنهادیانگار پ ن، یو بب  افش ی+ ق

 دیبا بغض خند ساره

 ازدواج گرفتن نداره.  شنهادیگرفتن از تو کم از پ هیهد ــ

 ساره باعث شد بخندد  ی  جمله
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 .ی + خب حاال، بگو چرا غمبرک زد 

و گوشه    دیکش  رونیب  یاش دستمال  یپاتخت  ی رو  ی از جعبه    ساره

 چشمانش فشرد  ی 

 ام و باز کنم.  ه یبذار اول هد ــ

  ی شده شد، طور  چیکادو پ  ی آرام مشغول باز کردن بسته    سپس 

کاغذ پاره    خواستیکه انگار نم  کند یکاغذ م  ی چسب ها را از رو

 همان کاغذ کادوست؟ ه،یشود، نکند فکر کرده بود هد

 ؟ ی خودت کادوش کرد ــ

  د یساره رو کاغذ، سرش را باال کش  ی از حرکت آرام دست ها  کالفه

 ی داشت ستودن ی و نگاه به نگاهش دوخت، ساره حوصله و صبر
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و کادو کنم آخه؟ اآلن کم   نیبا حوصله ا  نم یبش  اد ی+ نه، به من م

  ی کنیمونده تو و کاغذ و با هم پاره کنم از بس با ناز و عشوه باز م

 ... گهیچسباش و، زود باش د

و همراهش نگاهش    دیکش  رونیسته بو شال را از ب  د یخند  ساره

 ی خواستن  یماالمال پر شد از تعجب و شور و شوق

 ...ی واااا  ــ

 سرش انداخت ی را رو شال

 خوشگله آسو...  یلیخ نیا ــ

آنقدر    ،یبود و دوست داشتن   ایر  ی ب  شیچقدر دختر روبرو  د،یخند

داشتن با    یدوست  آنقدر   ی   هیهد  کیکه  و کوچک  ارزش  کم 

 خوشحال شده و نگاهش برق بزند 

 + خوشت اومد؟
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 با خنده همراه بود نباریچشمان ساره ا اشک

 عاشقش شدم.  ه؟یچه حرف نیا ــ

نشست و قبل از آنکه آسمان به خودش   شیزانوها  ی رو  سپس 

 در آغوشش گرفت  د،یایب

 دوست دارم آسو... یلیخ ــ

م  یحرکت  نکهیا  بدون منتظر  بگکند،  فاصله  ساره  تا  و   ردیاند 

خ نکش   یلیانتظارش  طول  کش  ی دست  د،یهم  صورتش  و    د یبه 

 سوال قبلش را دوباره تکرار کرد 

 + حاال بگو چته... 

توانست    یکاش م  د،یگاهش را دزدن  و  دیبه شال کش  یدست   ساره

را با پاک کن از ذهنش پاک   شی ها  ی تمام راز ها و پنهان کار

ب با خبردادیآسمان داشت آزارش م  ی خبر  ی کند،  اش هم   ی . 
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م منجالب  داد،یزجرش  بود درون  نم  یمانده  چگونه    دانستیکه 

 برود رونیب

 تهران. رمیدارم م ــ

 نبود ی د یجد زیاخم کرد، تهران رفتن ساره که چ آسمان

 تو؟ ی+ من و گرفت

 نه خب، فقط دلم گرفته.  ــ

 اش داد  ی نیبه ب  ینیچ

 + جمع کن خودتو بابا، 

 تخت بلند شد  ی از رو سپس

 ؟ی ریم  ی+ ک
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  ی لبه    ی و نگاهش را به نقش و نگار ها  د یکش  یق ینفس عم  ساره

 شالش دوخت

 ساعت دوازده پرواز دارم. ــ

 . یی+ پس پاشو ببرمت جا

دلش ساره را همان گونه    ند،یبب  نگونه یساره را ا  ت خواسینم  دلش

خواست، نه ساکت و مغموم. ساره هم به    ی م  ال یخ  ی لوس و ب

رفته بود    ادشیدرست مانند بچه ها، انگار    ستاد،یاز او ا  تیتبع

 دلش گرفته بود 

 م؟یواقعاً؟ کجا بر ــ

 باال انداخت ییابرو

 + اونش بمونه حاال... 
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کرد و با   دیلرزیانگشتانش داشت م   ن یاش که ب  ی به گوش  ی نگاه

به    ینگاه  میلبش رو باال کج شد، ن  "بچه سوسول"اسم    دنید

درگ  و  تند  ی ریساره  فالفل  با  غذا  ی اش  درآورد  ی که    یمن 

بلند شد. بعد از    ی کیپالست   یصندل  ی بود انداخت و از رو  امکیس

بدو   ی فاصله تماس را وصل کرد و گوش  جادیا   ی حرف  چیه  نرا 

 گوشش گذاشت ار کن

 ...زمیسالم عز ــ

از   د،ییهم سا  ی را رو   شیجمع شد و دندانها  صورتش قبل  اما 

 خندان رهام فرصت را از او گرفت   ی آنکه بتواند فوحش دهد، صدا

 .  گهیخب، عادت کردم د دیببخش ــ

 دیچسباند و غر شیرا به لبها ی گوش ی + لبه 

 لعنت بهت...  ــ
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و سمت ساره برگشت، با    دیشنسرخوش رهام را    ی خنده    ی صدا

نگاهشان سرش را    یو به محض تالق  کردینگاهش م  ی کنجکاو

 تکان داد  یسوال

م آدرس  رسوند  م ین  دم، ی+  و  خودت  ه  نجای ا  ی ساعته    چ،ی که 

 .ی دیمن و د ی دیپشت گوشت و د ی نرسوند

قطع کرد و بعد از فرستادن آدرس دوباره سمت ساره قدم    سپس 

 برداشت

 اومده؟  شیپ یمشکل ــ

 را به چپ و راست تکان داد  شرس

 + نه، 

 ساره کرد و ادامه داد   چیساندو ی  ماندهیبه باق  ی ا اشاره

 چرا؟  ی + نخورد



 

276 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 پلک زد ساره

؟ من با نصفش    ی سره همش و خورد  هیتنده، تو چطور    یلیخ  ــ

 . دمی به نوشدو تا نوشا

 د یاز نوشابه اش نوش یداد، قلپ هیاش تک یو به صندل  دیخند

هم با  گه،ید  چسبهیم   شی تند  ن ی+  ضمن  تند    دیدر  فالفل 

 دار. هیتا نسوزوندت خوشگل ما ی مخصوص و تند تند بخور

کوچک   ی زد و نگاهش را داخل فست فود  ییبایلبخند ز  ساره

 چرخاند

 ؟ نجایا ی ایم ادیز ــ

م  نوشابه  سمت  نگاهش  و  سوزاند  را  اش  معده  زهر  و   ز یمانند 

 دیمغازه چرخ ی گوشه  ی آشنا یصندل

 بودم.   ومدهیبود ن  یل+ چهار سا
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  ی گوشه    ی بزرگ در بر گرفت، آن لژ شش نفره    یرا غم  دلش

دختر و    ک ی  ری داغ در چشمانش فرو رفت و تصو  خی کافه مانند س

که سر به سر    ی پسر  ریشش پسر مقابل نگاهش جان گرفت، تصو

که با خنده پشت چشم نازک    ی دختر  ریتصو  گذاشت، یدختر م

که    ی سر پ  ری. تصوزدیم  شیپاه  ب  ی اوقات هم لگد  یو گاه  کردیم

و دوستانش    کردیرا فوت م  یکوچک شکالت  کیک   ی تک شمع رو

بخند و عشق  که با ل  ی و دختر  کردند یحواله اش م  یپس گردن 

که از مقابل نگاهش محو شد    ری. تصاوگفت یم  ک ی تولدش را تبر

ا و  م  ستاد،یبلند شد  درد  جا  کرد،ی قلبش  همان  که    ییدرست 

کنده و سمت    زیباالخره از م  گاهش رابود، ن  امکیمتعلق به س 

 یساره چرخاند، نگاهش پر بود از نگران

 اآلن. امی م ن ی+ بش 
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اتاقک کوچک مخصوص پخت و پز شد و قدم سمت پسر    وارد

آماده    چیجوان برداشت، طبق گفته اش داشت کاغذ را دور ساندو

 د یچیپ یشده م 

 د؟یوح ی + آماده کرد

نگا  دیوح نگاهش کرد، درون  و  نبود  برگشت  او هم هنوز غم  ه 

 زد ی پرسه م امکیس

 آسو، یآره آبج ــ

گذاشت    ی نیرا داخل س   چیو ساندو  دیو سس قرمز و سف   نوشابه 

 و سمتش گرفت 

 بفرما...  ــ

 را گرفت  ین یس

 ؟ ی کرد  کاریو چ کی+ ک
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  ارم یم  گهیربع د  هی  ، یهمونطور که گفت   د،یرفت خر  ی گفتم عل  ــ

 . زیسر م

را    دیوح  ی دوباره    ی ت صدابرگشکه   نیتکان داد، اما هم  ی سر 

 د یشن

 .یآبج نجایا ای+ بازم ب 

نبود،    یجز دهان کج  ی زیو خواست لبخند بزند، اما چ  برگشت

 کردیرا م امکیس ی دلش هوا بیروزها عج نیا

 . ام یدادا، م امی+ م

که پشت به او کنار ساره   دیمحض خروج از اتاقک رهام را د  به

سمتش خم شده   یکم  ز،یم  ی و با گذاشتن دستانش رو   ستادهیا

برداشت و در همان    ش یکرد و قدم ها  یبود، اخم را سمتشان 

 د یغرش رهام را شن ی صدا نیح
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  رمیم   یو با ک   رمیکجا م   نکهیاز من حساب ا  تونهی نم  چکسیه  ــ

 من....  ،ی ا گهیکس د چیو بپرسه ساره، نه بابام، نه تو، نه ه 

م اضافه  غلط  تو  دوست  ی کنی+  بار  گنده  من،  مکان  من    تو 

 ... یکن یم

ما نگاهش نکرد، نگاهش به  و آسمان ا  ستادیصاف ا  عیسر  رهام

 بود که رنگ به رو نداشت ی ساره ا

 سالم...  ــ

  نکه یو نشست، انگار در مورد ا  دی را عقب کش  یهمان اخم صندل  با

 اشتباه کرده بود شود،یرهام حالش خوب م دنیساره با د

 بفرستمش بره؟ ی خوای+ م

اش را    ی کنار  ی صندل  عیسر  یلیاما رهام خساره بود،    مخاطبش

 و نشست و جواب داد  دیعقب کش 
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 خوام خب. یمعذرت م ــ

 دینگاهش را سمت او کش باالخره

 ... ی+ با چه جرأت

 د یکالمش پر انی با لبخند م  رهام

د  ــ خواستم  بخوا  گه،یمعذرت  رم    تونمیم  ی اگه  ساره  دست 

 ببوسم. 

 د ی رهام کوب ی را محکم به ساق پا شیپا

 ... یعوض+ 

را به سمتش   ینیباال انداخت و آسمان س  ی با خنده شانه ا  رهام

 را برداشت چیباال رفته ساندو یهل داد، با ابرو

 منه؟  ی برا ــ
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 ه،یرازی+ نه، واسه خواجه ش

خند  رهام ز  دیدوباره  گاز  ی ادیو  بود؟  نشده  از    ی خوشخنده 

ابه  داد و نوش  هی اش تک  یزد و آسمان با پوزخند به صندل  چیساندو

رهام    ی چهره    ی برداشت، نگاهش را درست رو  زیم  ی از رو اش را  

کند،    تشیاذ  تواند یفالفل چقدر م   ی تند  ندی زوم کرده بود تا بب

که از ته هنجره اش   یاما با بسته شدن چشمانش و اوووم پر لذت

قورت   رونیب از  بعد  رهام  به هم خورد.  معادالتش  به کل  آمد، 

 آسمان دوخت ی اخمودادن لقمه، نگاهش را به نگاه 

طعمش   خورم،ی که تو عمرم م  هیفسفود  ن یبهتر  خورمیقسم م  ــ

 معرکه است. 

را بردارد    چشیساندو  ی   مهیپر لذتش باعث شد ساره هم ن  لحن

 ردیبگ  یگاز کوچک دیو پر از ترد 
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 رهام. تنده  یلیخ ــ

 ... گهید چسبهیم شیتند نیهم ــ

 رو به آسمان ادامه داد  سپس

 تندم.  ی من عاشق غذاها ــ

نگاه مشتاق رهام نازک کرد، کودک تخس   ی برا   یچشم  پشت

دست   خوردیکه م  ی لقمه ا  نیرهام بعد از اول  خواستیدرونش م

باشد   به در دنبال آب  نگاهش در  با  و  مقابل دهانش تاب داده 

  قه ی . اما او ظرف پنج دقشیسوزش دهان و گلو  ی بر طرف  ی برا

بود،    دهیکشراهش سررا خورده و نوشابه را هم هم  چیتمام سانو

 دنیکه با کنار هم چ  یمعادالت  خورد،یداشت معادالتش به هم م

عمرش ساخته بود و    ی سالهاکه در تمام    ییپازل ها  ی تکه تکه  

و    فته یخود ش  ی بود که پولدار ها انسان ها  دهی رس  ی ا  جهیبه نت
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چ  یخودخواه دماغشان  نوک  جز  که  ...  نندیبینم  ی ز یهستند 

مانند    شتریبه ساره داشت که ب  ی شباهت  ذهن او نه  ی پولدار ها

فست    ی کیپالست  یصندل  ی به رهام که رو  ی کودکها بود، نه شباهت

و همراه او فالفل تند مخصوص پخت برادرش را   ند یبنش  ی فود

 بخورد.

 م، ی ساعت از جامعه عقب هیماها  خورمیقسم م ــ

 را سمت ساره کشاند و ادامه داد  نگاهش

 مگه نه ساره؟  ــ

 تکان داد  ی سرهم   ساره

  دن یبا شن   شهی طعم خوردم حالم بد م  یب  ی آره، از بس غذاها  ــ

 ... رهیو غ  یاسم ماه
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گوش به آنها سپرده    یحرف  چیه   یکه ب  یآسمان  سمت   نباریا  رهام

 دیبود، چرخ

 مکان توعه !  نجایا یگفت ــ

 ینبود، پر بود از کنجکاو  یسوال لحنش

 پاتوق من و....  نجای+ ا 

رد و نگاهش دوباره با سماجت سمت آن  فش  هم  ی را رو  شیلبها

 شد.  دهیکش زیم

 + داداشمه. 

 متعجب نگاهش کرد ساره

 ؟ ی تو داداش دار  ــ

شد هم نتوانست از حجم تعجبش   بشیرهام که نص   زیتند و ت  نگاه

  خواستیکم کند و منتظر نگاه به آسمان دوخته بود، آسمان نم
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ها از فعل  با  یماض  ی جواب دهد،  ر  دیکه  در  تش  جمال   شیبه 

 متنفر بود،  بستیم  امکیمورد س

 ـــد؟ ی+ داش وح

و    ست یدو شمع عدد ب  که  ییکوچک آلبالو  کیکه همراه ک  دیوح

رو شد،    شیسه  خارج  مخصوص  اتاقک  از  بود  شده  گذاشته 

 نشاند.  شیلبها ی رو ی لبخند

  یجمله    یگذاشت، فکر ساره اما در پ  زیم  ی را رو  کیک  دیوح

به وح را  نگاهش  بود،  ناتن  دیآسمان  برادر  او    یدوخت،  آسمان 

 بود؟؟؟ 

جابجا شده و نگاهش را   یصندل  ی که دور شد، ساره رو  دیوح

 دوباره بند نگاه آسمان کرد

 شونه؟یداداشت ا ــ
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علت خنده اش هم لحن پر احترام ساره بود، آخر   د،یخند  آسمان

بود   ممکن  اندازه    کیچگونه  به  و    ی دختر  باشد  محترم  ساره 

 د و دلبر؟اشب ایر یمهربان، ب

 + آره داداشمه. 

سرا پا گوش بود   یبه رهام که با اخم  ینگاه  یچشم  ریز  ساره

 کرد

 هم داره. ی عمو اکبر پسر دونستمینم ــ

 زد ی شخندین

خوشگل خانوم. داداش من   سی ن   ی خون  ی که رابطه    ی+ همه چ

ن من  خون  سا  ست،یاز  هم  هیاما  جا    شهیاش  همه  سرمه،  باال 

م  تشیحما نم  قمه،ی رف  کنم،یو حس  اجازه  من   هی  دهیداداش 

 ناکس چپ نگام کنه... 
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رو  دیرا خراش  شیگلو  بغض مشت شد، دلش    زیم  ی و دستش 

 خواست یرا م امکیس

 + داداش من.... 

قفل زبانش    دی اصال نبا  داد،ی ادامه م  دیفشرد، نبا  ی را رو  ش یلبها

بلند شود و ساره    خواستیدلش م   گفت،ی م  امکی و از س   شدیباز م 

و خود    امکیبودن در قلبش، از پاتوق س  زیآنهمه عزرا همراه با  

پرت کند، اصال چرا   رونیرهام را ب  خواست یدلش م  برد،ی م  رونیب

بود دعوت کرده بود؟    شیاو و برادرها  ی که تنها برا  ییاو را به جا

چرا ساره را با خود به آنجا برده بود؟ آب دهانش را همراه بغض 

  ک یک  ی روشن رو  ی شمع ها  وارها غم فرو داد و با ابرو به و خل

 اشاره کرد

 از پرواز...  یمونی+ فوت کن، جا م 
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 ی خنده ا  د،یگنگ تنها نگاهش کرد و آسمان خند  یبا حس  ساره

 دادی که طعم تلخ زهر مار م

 ... ستین میداش خون دی+ در ضمن وح

 کرد پای چل نهیداد و دستانش را مقابل س   هیتک یصندل به

دار، ما تو محله همه خواهر    هیبگم به خدمتت خوشگل ما  یعنی+  

من اگه بخوام حساب کنم پنج تا داداش دارم و   م،یو برادر هم

 دو تا خواهر. 

 نشست  شیلبها ی رو ی پوزخند

هم، اما خب ما رامون   ییو حروم خورا  یالبته هستن بچه مفنگ   ــ

 اس...  باهاشون جد

 گذاشت  زیم  ی را رو شیو آرنجها دیخودش را جلو کش رهام

 . ی پاتوق تو و داداشته، جمع نبست اجنیا یگفت ــ
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در روز تولد ساره خاطره    خواستینگاهش نکرد، دلش نم  آسمان

نم  ی بد  ی  بر سر رهام  خواستیجا دهد، دلش  که    یآوار شود 

 بکس شباهت داشت سهیچشمش به ک  شی پ بیعج

بق   شیکی+    م  هی با  وقت  کنهیفرق  از  شناختم    یبرام،  و  خودم 

  کنمیفکر م   یوقتا وقت   ی که بعض  کنهی باهامه، اونقدر برام فرق م

واقعن  فهممیم داداش  اندازه    یاگه  به  دوسش   یداشتمم  اون 

 نداشتم. 

که نصفشان آب   ییرهام کورتر شد و ساره با بغض شمعها  اخم

  یکرد، قبل از فوت کردنشان هم در دلش آرزوشده بود را فوت 

که    یو آسمان  شدیکه مربوط به خودش م  ییکرد، آرزو  ینیریش

واقع  نست ادیم م  تیاگر  چگونه  بفهمد  م   سوزد یرا    سوزاند، یو 
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م م  شکند یچگونه  مشکاند یو  اگر  آسمان   کی  مانند  دی فهمی. 

 . شدیخودش هم نابود م  کرد،یرا نابود م زیطوفان همه چ

نشست، هنوز بغض داشت،    مایهواپ  ی کنار پنجره    یصندل  ی رو

  فش یاش را از ک  ی. گوش دیبریسخت که داشت نفسش را م  ی بغض

دو روز قبل   ام یبار به پ  نیچندم  ی آورد و نگاهش را برا  رونیب

ازبر   دانستیکه نم  یامیخسرو خان دوخت، پ بار خوانده،  چند 

. بغضش باالخره  رامفهومش    کردیار درک نمبود متنش را، اما انگ

زد و   ی خرد شد ، هق  شیگلو  انیم   دنیبعد از ساعت ها پا کوب 

داشت به    زیت... همه چانگشتان لرزانش را مقابل دهانش گذاش

که انگار به    یمقابله با خسروخان  ی برا  ی جان  گرید  خت،یریهم م 

آزارش    یآخر زده بود نداشت، دستور برگشتش به طور دائم  میس

  ش ی مقابل نگاهش، لبها  ی رنگ  یدستمال آب   ن. با گرفته شددادیم

اش سوق داد، با  ی هم فشرد و نگاهش را به شخص کنار ی را رو 
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در    شیبایز  ی مچاله شد و مردمک ها  یصندل  ی رو  نیشاه  دنید

 زد ی لبخند نیشاه د،یحدقه لرز

 خانوم؟ حالتون خوبه ــ

 نشده بود انگار  یاالتیدهانش را فرو داد، خ آب

 سـ... سالم.  ــ

 انگاشتانش بود اشاره کرد   نی که هنوز ب یبه دستمال ن یشاه

 . د یاشکاتون و پاک کن ــ

لب    ریز  یو تشکر آرامهزاران حس گنگ دستمال را گرفت    با

دستانش    نی را پاک کرد و دستمال را ب  شینجوا کرد، گونه ها

شاه  سمت  دوباره  را  نگاهش  و  بست  را  کمربندش    ن یفشرد. 

مرد   خواستیگرداند، او هم مشغول بستن کمربندش بود، دلش م
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با    توانستیم  دیشا  د،یاش از عالقه اش به آسمان بگو  یکنار دست

 برگردد لی دوباره به اردب داد،یان مکه به خسرو خ یاطالعات

سخته    یلیخ  گهیعادت کردم، تهران رفتن د  یل یخ  نجایبه ا  ــ

 برام.

آب  نیشاه اما گاه  ینگاهش کرد، رنگ چشمانش  اوقات   یبود، 

 .کردیم ییخودنما  نشانی سبز رنگ هم ب ی رگه ها

 منم همنطور. ی برا ــ

کت  کم کم شروع به حر  مایاش جابجا شد و هواپ  یصندل  ی رو

 چگونه بحث را سمت آسمان بکشاند   دانستیکرد، نم

 حال دوستتون چطوره؟ ــ

 بود ده یرا شن شیانگار خدا صدا د،یکش  یقیعم  نفس

 ازشون جدا شدم.  شی پ ی  قهیچند دق  نیخوبه، هم ــ
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رگش قفل    ی با دست گذاشتن رو   توانست یم  دیشا   د،یرا گز  لبش

 زبانش را باز کند 

 برن گردش...  یهناپ ی امروز قرار بود با آقا ــ

به هم خوردن مهره    ی که صدا  دیسمتش چرخ  ی طور   نی شاه  سر

زد و ادامه   یپر از دلواپس  ی لبخند  د،یبه گوش او هم رس   شیها

 داد 

 و تو شهر بگردونه.  یپناه ی قراره آسو آقا  ــ

کرد، اما با اوج گرفتن   یته دلش را خال  نیشاه  یشانیپ  ی رو   اخم

  یدوخت. طول  رونیکوچک به ب   ی نگاهش را از پنجره    ما،یهواپ

و سمتش برگشت، انگار همه    د یرا شن  ن یشاه   ی که صدا  د ینکش

 رفت یم شیداشت طبق خواسته اش پ زیچ

 هست ؟ شونی و ا ی خانم سپهر نیب ی رابطه ا ــ
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 دندانش برد ن ی را دوباره ب نشیریلب ز ساره

 ؟  ی مثال چطور رابطه ا ــ

کنار  نی شاه  ی ها  اخم دختر  شد،  خود  ی کورتر  بهاش  را   ش 

خنگ بود که نفهمد منظورش از   ی واقعاً آنقدر  ایزده بود،    یخنگ

جابجا شد،    یصندل  ی ساره دوباره رو  ست؟یرابطه چه طور رابطه ا

به خودش و سوال احمقانه    یخار نشسته بود، لعنت  کی  ی انگار رو

 د لب نشان ی رو ی بخند مضحکاش فرستاد و ل

 که، تازه با هم آشنا شدن. دونمینم ــ

بگرداند؟    لیاو را در اردب  خواستیآشنا شده بودند و آسمان م  هتاز

  ی که او در دوسال شناخته بود با کس ی چطور ممکن بود؟ دختر

م آشنا  ی مرد  کی   خواستیکه  قضا  از  بود،    شان ییکه  تازه  هم 

 تا آسمان متفاوت بود نیبگرداند، زم 
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 د؟یآشنا شد یشما با آسمان ک ــ

 د یکش رونیکننده اش ب  یعاصساره اورا از قعر افکار  سوال

 .شهیم یدو سال ــ

اذ   یلب  ساره عامدانه  از  کرد،  شاه  تی تر  خوب  نی کردن    ی حس 

 او نداشت ی عالقه  اتیجزئ دنیهم جز فهم ی نداشت اما چاره ا

 د؟ یبه آسو عالقه دار دیچطور شد حس کرد ــ

پ  ینفس  نیشاه در  هنوز  افکارش  پناه  یگرفت،  و  و   یآسمان 

کاش    کرد، یا کنسل مجلسه اش در تهران ر  گردششان بود. کاش

 ماند یم لیدر اردب

د  نیاول  ــ پاساژ  تو  برم   دمشون،یبار  تهران    گشتمی داشتم 

 . رم یعمه خانومم بگ ی برا یسوغات هی خواستمیوم
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چشمانش نقش    ش یآن روز پ  ریو تصو  دیکش  ی گرید  قیعم  نفس 

 بست 

اره، عشق تو نگاه اول اصال وجود ند  کردمیقبل از اون فکر م  ــ

 اما داشته. 

او را از فکر کردن به    توانستیبست، فکر کردن به آنروز م  پلک

 بازدارد،   یگردش آسمان با پناه

  یحت شهینگاه هم عاشق شد، م هیبا  شهیم دمیاما اونروز فهم ــ

و پرخاش   اخم  برا  هیعاشق  معن  ی نفر شد. آسمان  تمام    یمن 

 .هی عشق ی و داستان ها دیشعر و سپ

  ی ها  لمیف   یکه وقت  ییاز همان بغض ها  د،یقد کش  ساره باز  بغض

اش واقعاً   ی . مرد کناردیچسبیم   شیگلو  خیب  دید یدرام عاشقانه م 

 عاشق بود
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روسر  ــ ازشون  موندم    دمیخر   یاونروز  تهران،  برنگشتم  اما 

از تموم شدن ساعت کار  بشونیتعق بعد  تو پاساژ،    شونیکردم، 

شگاه. همراه شما  با  هم  گهیدو ساعت د  یکیرفتن خونه و بعد از  

دارم   دونستمیاومدن، من خودم و نشون ندادم. نم  رونیاز باشگاه ب 

خودم و. به خودم    دمیفهمیبودم با خودم، نم  ریدرگ  کنم، یم  کاریچ

  ل یاردب  امیم  شهیهر وقت کارم تو شرکت تموم م  دمیکه اومدم د

  شون یبار که از عالقه ام به ا  نی . اولوفتمیو دنبال آسمان راه م

چند    دونم ی. نمدنیبار با تمسخر خند  نیفوحشم دادن، دومتم  گف

  تنها .  نجایبه ا  میدیگرفتن که باالخره رس  دهیبار گفتم و چقدر ناد

 از من.  ی شده جزو گهیکه د نهیا دونمیکه م ی زیچ

  ن یبعد از شاهرخ اول  د،یرا باز کرد و سمت ساره چرخ  چشمانش

. شاهرخ هم  گفتیاز عالقه اش به آسمان م  شی بود که برا  ی نفر
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 داد، یگوش م  شیاش تنها به حرف ها  ی کنار  ی بایمثل دختر ز

 . دیبگو ی زیچ نکهیبدون ا

 ن؟یشما تا حاال عاشق شد ــ

 ی لبخند  نیتنها سرش را به چپ و راست تکان داد و شاه  ساره

 زد 

 . یدرد داره عاشق  یلیخ ن،ی وقت نش چیه ــ

 دیخند  ن ینداشت که شاه دنیبا ترک ی ساره فاصله ا بغض

 دستمال ندارما، گفته باشم.  گهیمن د دی کن هیاگه گر ــ

 ام.  یاحساسات کمیمن  ــ

مستق  نیشاه را  نگاهش  و  شد  ز  می خم  ساره   ی بایبه چشمان 

 دوخت 

 کم ؟  هیفقط  ــ
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ج  دستانش  در  ز  شیپالتو  ی بهایرا  به  را  نگاهش  و  برد   ر یفرو 

  یی جا  نیبعد از حدود پنج ساعت گردش، آخر  دوخت،  شیپاها

ب ذهن که  رسه  بود... صدا  ده یش  آنجا  از   ی بود،  را درست  رهام 

 د یکنارش شن 

 مثل بامه خودمونه.  نجایا ــ

 و نگاه گنگش باعث شد رهام بخندد  دیچرخ سمتش

 منظورم بام تهرانه. ــ

 صد تا بهتر از تهرونه، چشمات و ببند...  لی+ اردب

 د ی کش یقیچشم بست و آسمان نفس عم رهام

 ن؟ ییپا یپرتم کن اجنیکه از ا ی خواینم ــ

 کردیکه خدا را شکر م  ی نشست، لبخند  شیلبها  ی رو  ی لبخند

 ندی بی چشمان رهام بسته است و نم
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و دوست    دنی از پشت خنجر بزنم، رودر رو جنگ   ست ی+ تو مرامم ن 

 دارم. 

 کرد  ی تک خنده ا رهام

 از پشت خنجر خوردم. ادیاما من ز ــ

ن  برگشت به  نگاه  کنجکاو    مرخیو  دوخت،  مرد رهام  بداند  بود 

 زد یکه از خوردنش حرف م  ستیخنجر چ   دانستیاصال م   کنارش

 زنبوره پسر جان. شین ی که تو خورد یی+ اونا 

 دیخند رهام

 ؟ یدونیعــه! از کجا م ــ

 باال انداخت و نگاه از رهام گرفت  ی ا شانه

 ندارن. ی چون به نظر من پولدارا غم و غصه ا ،ی نجوری+ هم
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 نکرد  اما چشمانش را بازسرش را بلند کرد  رهام

 غم و غصه داشتم.  ادمهی یمن از وقت ــ

 د یکش  یقیعم  نفس

حاد گرفت.   یشد، افسردگ   ضیفقط پنج سالم بود که مامانم مر   ــ

 اتاقش و ....  ی گوشه  نشستیم  کرد،ینگاهمم نم یحت گهید

دندانش گرفت تا حرارت درونش به چشمانش منتقل    ریرا ز  لبش

 نشود

هرم برام شد هم مادر هم خواهر، البته بابام  واخ  ی عنیرستا،    ــ

با خانوادم   دادمی م   حیچند تا برام پرستار گرفت، اما خب من ترج

  کرد، یموهام و نوازش م  ت،گف ی. رستا برام قصه مبهیغر  هیباشم تا  

فقط سه سال از من    کرد،یم  ی ازم پرستار  شدمی م  ضیمر  یوقت

  میسالگ دم، تولد نه  کرد. بزرگ ش  ی درمن ما  ی بزرگتر بود، اما برا 
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آخر شب بابام هنوز تو   ی اما حرفا اد،ینم ادمیاز تولد  ی زیبود، چ

در نگاشون    ی گوشمه، تو اتاق رستا، کنارش نشسته بود. منم از ال 

  د یبا  گفتیبزرگ شده، م   گهید  گفتیداشت به رستا م   کردم،یم

با  ی پاها  ی رو  رهیبگ  ادی و    ت... گفت و گفت و گف ستهی خودش 

از دوستاش،   ی کی  شیبره تورنتو پ   دیکه با  نیاه  ب  دیآخرش رس

. مادرم که نبود، بابام که اصال نبود، فقط رستا  دیاونشب تنم لرز

به حرفاش گوش نکردم و   گهی. د رفتیرو داشتم که اونم داشت م

 نکهیا   ی و برا   ستادمیپله ها ا  ی روز بعدش باال  ی رفتم اتاقم. فردا 

ا خودم و پرت کردم  ه هپل  ی از باال   رمیرفتن رستا رو بگ  ی جلو

 . نییپا

تمسخر نگاهش نبود،    گرید  د،یآسمان دوباره سمتش چرخ  نگاه 

چشمانش را باز   خواستیرهام اما نم  ،ی و دلسوز   ی پر بود از ناباور

 حرف بزند.   خواستیکند، دلش م
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  ی خورد، دو هفته    ه یچند تا بخ  می شونیدست و پام شکست، پ   ــ

ب تخت  رو  رس  مارستانی تمام  پروازافتادم،  از  بابام    تا  موند،  جا 

بود، تو حال خودش   ضی. مردنمید  ومد یم بود، مامانم اما ننگران

که خودم به جسمم زده  ییتمام اون زخما ی نبود. اونروز بعالوه 

 شد..  یبودم روحم هم زخم

اما    کردینگاه آسمان را حس م  ینی لحظه مکث کرد، سنگ  چند

که با    زدیحرف م  ییزهایسمتش برگردد، داشت از چ  خواستینم

  ی زیچ  یدر موردشان به کس  چگاه یود، اما هکرده ب  یآنها زندگ

 نگفته بود 

 ؟ یبه خودت ضرر بزن یتا حاال خواست ــ

هنگ بود، اصال   یآب دهانش را فرو داد، ذهنش به کل  آسمان

داشته   ییتجربه ها  نیاش چن  ی مرد کنار  کردیفکرش را هم نم
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  ی دختر ریشد، تصاو ردایچشمانش پد شی پ یگنگ ریباشد، تصاو

 نییو دستانش را باز کرده بود تا خودش را پا  ستادهیپل ا  ی که رو

 پرت کند 

 + نه...  

نه ساله چقدر روح و روانش به هم    ی بچه    هی  ی فهمی پس نم  ــ

 .  زنهی به خودش ضربه م  یوقت زهیریم

 که آسمان را وادار کرد آرام لب بزند  یکرد، سکوت سکوت

 تا خواهرت نره، اما رفت، مگه نه ؟  ی + تو به خودت ضرر زد 

  ی نقطه    نیرهام نقش بست، دردناک تر  ی لبها  ی رو  ی پوزخند

به او و حال بدش    نکهیاش هم همان بود، پدرش بدون ا  یزندگ

 فکر کند رستا را فرستاده بود
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صبر کنه من کامل خوب    گفت ی بره، به بابام م  خواستیرستا نم  ــ

  ه یه رهام بچه است ؟ گفت  گمبشم بعد، اما بابام اخم کرد، گفت  

از خودش محافظت کنه،    تونهی خودم، گفت م   ی شدم برا  ی مرد

 رستا. گفت تورنتو منتظرشن.   ی بر دیگفت تو با

 + پدرت چرا خواهرت و فرستاد؟

 طرز فکر رهام را بداند خواست یاما م دانست،یم خودش

ازش   تونهیبا دور کردنش از خانواده اش م  کردیچون فکر م  ــ

سرهنگ تابع قانون    هیبود،    سی پل  هیکنه، بابام اونوقتا    تمحافظ

رو دم   پا  که  معتقد  روز   یقاچاقچ  هیو  بود، هر  انسان گذاشته 

محافظت   ی راه برا  نیفکر کرد دور کردن رستا بهتر  شد،یم  دیتهد

 ازشه.

 ازتو محافظت کنه؟  خواستی+ چرا تو رو نفرستاد؟ مثال نم
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کرد    د،یخند  رهام باز  چشم  سوالباالخره  و  کنجکاو  نگاه    ی و 

 کرد. ریآسمان را غافلگ

  ازیفقط دخترا ن  کنهیکه فکر م  هییپدر من از اون دسته آدما  ــ

من    کردیو حفاظت دارن. من و نفرستاد، چون فکر م  تیبه حما

 از خودم دفاع کنم.  تونمیم

پدرانگ  ش یلبها  ی رو  ی پوزخند پوش   ینشست،  مرد خوش  آن 

رهام.   ی سوال رفته بود با حرفها  ر یدر ذهنش ز  شتریام بخسرو ن

 سوختیرهام هم م ی آن دختر، بلکه دلش برا  ی نه تنها برا  گرید

نظرش عوض   یبه کل  نهیاما مطمئنم اگه تو و مبارزه ات و بب  ــ

 . شهیم

 د یواکنش نشان ندهد و خند طنتشیپر ش ی به جمله   نتوانست

 خب تو هم از خودت بگو. ــ
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 اضافه کرد عیسر یلیخحواله اش کرد که رهام  یچپ نگاه 

که    یبگردون  ل یروز از صبح تا شب من و تو اردب  هیقرار بود    ــ

 ساعتش و از خودت بگو.  میشد، القل ن بمیفقط پنج ساعت نص

 . خورهیمن به درد تو نم ی + داستان زندگ

 وفتاد؟یکه ن  یامروزت چطور گذشت بابا؟ اتفاق ــ

 کرد.  کیچشمان پدرش بار  ی را رو نگاهش

 ؟یبگ ی خوایمبابا؟ ن + تو چته

زد و مشغول پاک کردن ترب ها شد،    ی لبخند دستپاچه ا  اکبر

بماند و   یدست خال  توانستیاما نم  رفت،یدو هفته بود سر کار نم

 خانه شده بود ی اش دست به دامان کارها ی کاریدر مدت ب

 افتاده؟ یاتفاق  ست،ین میزیمعلومه که چ ــ
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ا  پوف بار آن  دو هفته چ  در طول آن  قاًیدق  د،یکش  ی کالفه  ند 

 دانست یبود خدا م دهیرا پرس "افتاده یاتفاق"سوال 

ن احمق  که  من  بابا  م  ستم،ی+  هست،    تیزیچ  هی  نمی بی دارم 

افتاده،    یاتفاق  یپرسیهر روز صد بار سر هر جمله م  ،ی دستپاچه ا

 بابا ؟ وفتهیب  ی؟ مگه قراره اتفاق وفتهیب  یاتفاق دیمگه با

دستانش بود، سر و   ن یدوخت که ب   ی انگاهش را به تربچه    اکبر

 تربچه ها گذاشت. گریو کنار د دیتهش را با چاقو بر

 ی زوم کرد   ی ادیاواخر ز  نیبودم بابا جان، تو ا  ی نجور یمن هم  ــ

 من. ی رو

بلند    نیزم  ی پاک شده را داخل سبد پرت کرد و از رو  ی ها  نعناع

 ی بود برا  یتمام کاف  ی سکوت کرد، دو هفته    شدینم  گریشد، د

از حجم    شدیداشت جان به لب م  گریجگر گذاشتن، د  ی دندان رو
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بار د  ی نگران با هر  و عز  یآشفتگ  دنیکه   ریدر دلش سراز  زیاو 

 شد یم

نبود، اون چشه؟ چرا    زیعز  ،ی بود  ی نجوریهم  شه ی+ تو هم که 

العالج گرفتم و قراره    یضیمر  هی که انگار    کنه ینگا م  ی من و طور

که من باهاش   کنه ینگام م   ی ر ؟ چرا طو  رمیبم  گه یچند هفته د

 ام؟  بهیغر

 لبش را گاز گرفت  اکبر

 ؟یزن یم هیچ گهیحرفا د نیخدا نکنه آسمان، ا ــ

که از    ی ز یقبله؟؟ عز  زیبه نظر تو عز  زیبابا؟ عز  گمی+ مگه دروغ م

جا   هیبود، اما حاال ساکت    نیده تا کلمه اش نه تاش ناله و نفر

که    شهینگم نگم نم  ی چیه  گمی م  ی. هر چکنهیو نگاه م   نهی شیم

که   نیاز ا   شمیم  وونهیهست و د  تونیزیچ  هی  نمی بیآخه. دارم م
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دردتون چ ندارم  خبر  مهیمن  قاط    ی کار  تونم ینم  یوقت  زنمی... 

 حال بدتون کنم.  ی برا

بد بلند شد، دست به کمر زد و کنار دخترش   ی هم با حال  اکبر

 ستاد یا

  ن ی. ازیعز   ی برا  نوه  نیو بهتر  یمن   ی برا  ایدختر دن  نیتو بهتر  ــ

است، خب سن    ختهیبه هم ر  کمی  زتیآخه؟ عز  ی زنیم   هیحرفا چ

ب   یو سال بچه هاست،  اون درست مثل  اآلن  هونه  ازش گذشته، 

تو    رهیچند وقته م  ن یوقتا هم مثل هم  یبعض  زنه،یغر م  ره،یگ یم

دوست داره شک نکن.    روکه تو    نیهم کرد به ا  یخودش. هر کار

 ی لیخ  یلیاما خ  م،یمن و تو بفهم  ادخوینشون بده، نم  خوادینم

وقت از    چیه  ناشیدوست داره. من از دلش خبر دارم. ناله و نفر
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  نم یهم سن و سال تو بودم نفر  یمنم وقت   ست،یته دلش نبوده و ن 

 عادتشه، اخالقشه.  کرد،یم

ب  دست را  آسمان  دست  و  کرد  چروک  نیدراز  اش   دهیدستان 

روبرو دختر  برا  شیگرفت،  بود،  نبود،    ی پدر  شیجانش  نمونه 

آرزوها بود  کند، هم  شینتوانسته  برآورده  رو  شهیرا  شانه    ی بار 

 ی دوستش داشت، لحظه ا  شهی گذاشته بود، اما هم  ش فینح  ی ها

لحظه   ان. او را از همستیگرینبود که حس کند او دختر کس د

ا  ی  لحظه  و    ی اول، همان  آغوشش گذاشته  در  که خسروخان 

  ش یداینتواند پ  که خود خسرو همگم و گور شود    ی گفته بود طور

 کند، دختر خود دانسته بود. 

 بابا.  یبگ ی خوای+ بازم نم
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 رون یدستان پدرش ب  ن یو آسمان دستش را از ب  دینگاه دزد اکبر

 د یکش

من پوستم کلفتر    یگفتم تا بدون   کنم،یو تحمل م  ی + من هر درد

 . گهیشده د

 را برداشت شیشال و پالتو دیآنکه دستانش را بشو بدون

 .گردمیبخورم، برم ییهوا هی رمی+ من م 

  دانستینم  گرید  د، یکش   یقیزد نفس عم  رونیساختمان که ب   از

. ساره هم نبود، برنگشته بود.  اوردیچطور پدرش را به حرف ب  دیبا

اخم  ی آور  ادیبا   در    شینشست، سفرها  شیابروها  نی ب  یساره 

  ی از دو سه روز نشده بود، گوش  ش یتمام مدت دوست بودنشان ب 

گرفت، بعد از چهار    او شماره اش ر  دیکش  رونیب   بشیاش را از ج



 

314 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

رفت و باعث   ری غامگیپ  ی نکردنش تماس رو   افتیدر   یبوق و جواب

 کورتر شود. شیابروها  ی شد گره 

اعصاب   ی پس تو ساره؟ القل جواب بده بفهمم زنده ا  یی+ کجا

به   دست  همه  نکن.  خورد  و  حرص    نیکرد  یکیمن  از  و  من 

 است هستما.منتظر تمانگار.   نیبکش

 د یوح  ی را سمت مغازه    شیبرگرداند و قدمها  بشی را به ج  یگوش

نگاهش رو مغازه که شد  وارد    ی آشنا  ی ها  یصندل  ی کج کرد. 

را    امکیاو و س  ی که جا   ی مغازه ثابت ماند و دو پسر  ی گوشه  

به ذهن پر مشغله    کردندیم  یدهان کج  بیاشغال کرده بودند، عج

دستش    ز،یبه م  دنشیو به محض رس  اش. سمتشان قدم برداشت

 د یکوب زیم ی را محکم رو

 منه.  ی جا نجایا نیآوار کن گهید  ی تنه لشتون و جا د ی+ پاش
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  یگرینگاهش کرد و د  د ینوشی که داشت نوشابه اش را م  ی پسر

 د یبلند خند

 ... یمتوجه نشدم آبج ــ

صبرش را امتحان   ی ... داشتند او و کاسه  ی.... آبجی... آبجیآبج

 د؟ کردنیم

من که با تو    ی پاشو گم شو از جا  ستم،یتو ن  یمابج   ی+ من آبج

 بودن. ت یهم کالم شدنم کفاره داره چه برسه به آبج

 بلند شد  یصندل ی از رو  پسر

 بگو...  خاره ی؟ اگه تنت م هیچ ــ

زد که دست آسمان مشت شد، مغزش در حال   ی چندش  لبخند

  ی ست روفک پسر فرود آمد، پسر د  ی انفجار بود. مشتش که رو

و متعجب قدم د  گونه اش گذاشت    یگر ینگاهش کرد، آسمان 
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ب با گرفته شدن کمرش خشمش  شد و    شتریسمتش برداشت، 

  ته که او را محکم نگه داش  یبداند شخص  نکهیتقال کرد. اما قبل از ا

 رونیرا هم از اتاقک ب  دیو وح  د یچیدر مغازه پ  ادشیفر  ست،یک

 کشاند 

من    خاره؟؟یتنم م  یگ یمن م*** به  ی ناموس، تو  ی+ تنه لش ب

کنار؟؟ ولم   ذارمیاآلن هر دوتون و*** م  نیکه اگه اراده کنم هم

 ... نمی کن بب

 ی دستان قدرتمند  ن یاز ب   توانستی کرد، اما نم  شتر یرا ب   شیتقال

 د یایب رومیکه دور کمرش حلقه شده بود ب 

 .....  ییهستن هرزه ها یلیخ ــ

مرگ   ی نکردم آرزو   ی تا کار  نجایخفه شو گورت و گم کن از ا  ــ

 ... یکن
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رهام، آسمان را از تقال باز داشت و حرف  نیخشمگ ادیفر ی صدا

هم سمت پسر ها قدم   دیپسر خفه کرد، وح  ی گلو  انیرا هم م

 برداشت. 

چشَم بهت    گهینشدم. برو دعا کن که د  وونهیبزن به چاک تا د  ــ

 . کنمی سقطت م   نیزم ی که از رو وفتهین

بازوان   نیزدند، آسمان با پرخاش از ب  رونیکه از مغازه ب  پسرها

 د ی اش کوب نهیآمد و کف دستانش را تخت س رونیرهام ب

 شد؟ داتیپ ی + تو باز از کدوم گور

  شیناقص پسر در گوش ها  ی رهام قفل هم بود، جمله    ی اخمها

خشم   ش یو در تک تک سلول ها  شدیبا ولوم ها متفاوت پژواک م

 کرد یم قیتزر
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که هر پرت و    ی ذاریدهن به دهن م  یشبا چند تا ال   یچ  ی برا  ــ

 از دعوا؟  ادیببندن؟ خوشت م   شتیبه ر  ادیاز دهنشون در م  ییپال

 خودم بلد بودم...  ی گرفتینداره، اگه جلوم و نم  یدخل   چی+ به تو ه

 دیکالم آسمان پر انی بلند م ی صدا با

 ی فوحش بد  ا ی  ؟یو درب و داغون کن  یبزن   نکهیا  ؟ی بلد  ویچ  ــ

  ؟ی و بشنوبزرگترش  یکیو 

رو  کف دوباره  را  فر  ی   نهیس  یدستانش  و  کوفت   ادشیرهام 

 بلندتر شد 

نداره، بزن به چاک تا دندونات و نفرستادم    ی+ گفتم به تو ربط

 تو حلقت. 
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ب   شیبازو  دیجلو برداشت که وح  یقدم  رهام و    ستیرا گرفت، 

ب  سال  پنج  ه  شتریچهار  آن  با  ا  کلینداشت،  مالغر    ی ندامش 

 شود؟  خواست سد راه او

 برو.  ایداش ب ــ

را بدهد    دیو بدون آنکه جواب وح  دیرا محکم پس کش  شیبازو

 دی رو به آسمان غر

 کارت دارم.  رونیب میبر ــ

 + من با تو.... 

 باهات حرف بزنم.  دیدر مورد باباته، با ــ

 ی از ذهن آسمان گم و گور شدند و تنها جمله    ی به کل  کلمات

د پدرش  ردش کرد، در مورمغزش شروع به گ ی حسام در هزارتو 

 بود... 



 

320 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 در مورد پدر او بزند ؟  توانستیم یچه حرف بهیمرد غر کی

 مجلس بود....  ی  ندهینما کیکه پسر  بهیمرد غر کی

 را سمت آسمان گرفت و لب زد  نیماش  چیسو

 اآلن. امی بمون، م منتظرم  نیداخل ماش ــ

پ   نکهیا  بدون با  بخواهد،  کنجکاو  ی رویخودش  اش    ی از حس 

ها به جان مغزش    انهیزد، مور  رونیرا گرفت و از مغازه ب  چیسو

چه در مورد پدر او   یپسر خسرو پناه  ،یافتاده بودند، رهام پناه 

را زد و نگاهش را سمت صدا چرخاند،   موتی. ردیبگو  خواستیم

ماش  نشی ماش دا  نی با  فرق  قبلش  هفته   ن یماش  کی.  شتچند 

  ی . روستدانی اسمش را هم نم  یبزرگ که حت   بیو غر  بیعج

شاگرد نشست و نگاه به رو برو دوخت، هنوز نتوانسته بود   یصندل

تمام رفتار پدر و   ی بزند، دو هفته    رونیجنگ افکارش ب  انیاز م
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چرا و با کدام   دانستیبود و نم  ختهیامش را به هم رتم  زشیعز

علت    دانستیبود که رهام م   دهیرس  جه ینت  نیعقل و منطق به ا

 ....را زیحال خراب پدر و عز

کج   یصندل ی که رهام پشت فرمان قرار گرفت. رو  دینکش یطول

  شیکامل به او را داشته باشد، نگاهش به روبرو  دینشست تا د

 بود.

 ؟یبگ ی خوایم یمن چ ی + تو در مورد بابا  

 آورد و حرکت کرد رونیرا از پارک ب نی ماش رهام

 دروغ گفتم...  ــ

 آسمان گر گرفت مغز

 ؟ی+ چ
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  ن یقفل کودک ماش  اطیاحت  ی ش کرد و برامتس  ینگاه   مین  رهام

 را زد 

نکنم و با    نتی به زور سوار ماش   نکهیا  ی گفتم دروغ گفتم، برا  ــ

 نشم دروغ گفتم.  ریهم درگ دتیاون داش وح

م   توانست ینم عظ   انی از  بود    یمیشوک  کرده  پرتش  رهام  که 

بار بود    نی.اولکردیناک اوتش م  یکیبار بود    نی ... اولدیایب  رونیب

 . ختیریآنطور ذهن و فکرش را به هم م یکی

 بزند که رهام مانع شد  یباز کرد حرف دهان

اونقدر  ــ کنم  دار  ی فکر  بدون  ی عقل  من    ی تونینم  ی که  با 

 ... ی وفتیدرب

 آسمان انداخت و ادامه داد   نیبه چشمان خشمگ   ی گرینگاه د  م ین
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کاراته داشتم، پونزده ساله    ینه سالم بود کمربند مشک  یوقت  ــ

بود مقام دکه  نوجوانان کشور  تو مسابقات  و    کیوم ک م  بوکس 

ا  ی با ضربه ها  تونمیگرفتم، پس بدون م مقابله کنم،    تی حرفه 

نشانه    ومدمیباهات را م  نی. اگه قبل اشتره یب  یل یزورمم از تو خ

و از دست بدم. اما    کنترلم  خواستمیترسم ازت نبود، فقط نم  ی 

خشمم و    تونمینم  گهیکنترلم و از دست دادم، د  گهین دامشب م

 و اونا....  یشی م  ریتو با آدم و عالم درگ یوقت تونمیبغل کنم. نم

  ی به خودش آمد، مشت گره خورده اش را محکم به بازو  باالخره

 د ی رهام کوب

دلم بخواد   ی+ به تو چه اآلغ؟ به تو چه؟ هـــان؟ من با هر ک 

 بابام؟ ای یبه تو چه آخه؟ شوهرم  شم،یم ریدرگ

 رهام فشرده تر شد شتانانگ نی ب فرمان
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د  ــ تو  د   ی ا  وونهیاگه  تو  از  با    وونهیمن  و  من  پس  آسو.  ترم 

 امتحان نکن.  میوونگید

 شم.  ادهیپ خوامیو م ن ی+ برو به جهنم. نگه دار ماش

 را باال تر برد نیبه او سرعت ماش تی اهم یاما ب رهام

  ران یا  هیو من اگه آروم نشم    شم یمنم آروم نم  یتا آروم نش  ــ

با  تونهینم ام ام    یچه کله خراب  یبدون  ی خوای. اگه مستهی جلوم 

 فقط آروم نشو. 

 . ی ا گهیخر د چی ازت، نه از تو نه از ه ترسمی+ نم

 . یبترس  دی وقتا با یبعض ی ر یبگ ادی دیبا ــ

 دیکش ادیفر

 ..... ٔ  کهی مرت یکن یم دیمن و تهد ی + دار

 انداخت.  یکه عرب ن ییجا برمت ی م  یجمله ات و تموم کن ــ
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که هر   یاز حجم خشم  شدیم  یداشت متالش  گر یآسمان د  زغم

ب م  شتریلحظه  کنار  گرفت،یاوج  ماش  ی مرد  که  به    نیاش  را 

تر م   ن یوحشتناک  ممکن  ا  راندیشکل  دره  جهنم  کدام    ی از 

بود،   وانهید  کرد؟یراه او قد الم م   ان یشده و درست در م  شیدایپ

که دو سال    یم ا ن  ن یتر از او، سمج بود، سمج تر از مرد شاه  وانهید

بود که به   ی مرد  نیتر  یاش لعنت  ی تمام دنبالش بود، مرد کنار

 .دیدیعمرش م

و پا رو دمشون    یبترس   دیو پست. با  یالش  ی از مردا  یبترس  دیبا  ــ

 آسو...   ی نذار

در وجودش قابل فرو دادن نبود چند    گریکه د  ی با خشم  آسمان

و   دیکوبصوت   ستمیکنار س توریمان ی کفشش را رو ی بار پاشنه 

 واژگونش کرد
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نم  من  ه  ترسم ی +  غ  یالش  ،ی خر  چیاز  و   یالش   ریو  پست  و 

 به درک.  فرستمیو با هم م رپستیغ

 پخش افتاد ستم یکه مطمئن شد، به جان س  توری مان یواژگون از

 و که برام خط و نشون بکشه. یسک   کشمی+ من م 

بکند،    نی افتاد تا از سقف ماش  ریتقال و زحمت به جان آفتابگ  با

خشم آسمان   میمقاومت کرد و خود را تسل  یلعنت   ریابگاما آفت

ن  به  نگاه  ب  الیخ   یب  مرخینکرد. دوباره  و  گر    شتریرهام دوخت 

 اش یال یخ  یگرفت با ب

 . کنم یپاره م  کهیخودتم ت ،ی و نگه ندار نی+ ماش 

نگات    ستمینمیمطمئن باش وا  ،ییزایچ  هیگفتم که، منم بلدم    ــ

کن که    یخال  ن یداغون کردن ماشکنم. پس خودت و با درب و  

 . شهیمتوقف نم نی ماش نیا یتا آروم نش
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به جان   ی شتری با قدرت ب  کرد،ی م  یداشت مغزش را متالش  خشم

 ذهنش آرام شد یفقط کم ،یکه کم یافتاد تا وقت نی ماش

 اآلن؟  یآروم ــ

دست دراز کرده و سرش    خواستینگاهش هم نکرد، دلش م  یحت

  دا یونوم* به درونش راه پ  کی  ست خوایرا از تنش بکند، دلش م

کرده و سر رهام را از    دایپ  ییقدرت ماءورا  توانستیو او م   کردیم

 تنش بکند. 

 .... یلی+ خ

  یی. تا جاستمی نمیوا  یالتماسمم کن  یحت  گهید  ی فوحش بد  ــ

 . رونمیکه جون داشته باشم م 
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ا  د،یخند  آسمان عصب  ی خنده  بود.    ی که  آشکارا  کامالً  بودنش 

  ه یکنده بود تک   ش یداشبود که دربش را با لگد ها  ی دستانش را رو

 که رفته بودند دوخت ی داد و نگاهش را به آسمان ناکجا آباد

وسط  درست    یبود انداخت  ی چه جونور  گهید  نی+ آخه بامرام، ا

.  ینداختی و م  ش یآدم حساب  هی  ی نداختیمن؟ حداقل اگه م   ی زندگ

 آخه؟  خورهیپاره کرده چه به دردم م ریزنج ی  وونهید نیا

از عشق  ی خنده    د، یهم خند  رهام بود  اما پر  به دختر    ی او  که 

دوخت،   رونیبه ب  شهیاش داشت، خم شد و نگاهش را از ش  ی کنار

با تمام خشمش تخته گاز گرفته    شناخت،یکه بودند را نم  ییجا

 بودند   دهیو آخرش به آنجا رس

 اآلن؟  میی+ کجا
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 دیچرخ  ،ردخویچرخ م   نی از ماش  رونیکه نگاهش ب   یآسمان  سمت

  تشانیخودش هم از موقع  یوقت  دادیو چطور جواب سوالش را م

 خبر نداشت؟ 

 . دونمینم ــ

 چشمانش شد  ب یآسمان نص زیتند و ت نگاه 

  ی گیحاال م  مون،یجهنم آورد  نی غ؟ تو تا ا اآل   دونمینم  یچ  یعنی+  

 دونم؟ ینم

ب  رهام دقت  با  و  زد  را  باال  نور  اطراف   ی شتریمتعجب  به  نگاه 

  یبا آن جاده    کرد،ینداشت، هر چقدر هم نگاه م   هدیدوخت، فا

 بود و نا آشنا.  بهیغر ی و عابر نیماش چیکور، بدون ه

از کدوم سمت    می بودم که نفهم  ی اونقدر عصب  دونم، یبخدا نم  ــ

 .نجایاومدم ا
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 د، یکش رونیب  بشیاش را از ج یگوش

 اس نگاه کنم.  یپ یصبر کن از ج ــ

را    ید شد و گوشاز نهادش بلن  بودن آنتن آه  یخال  دنیاما با د 

 کنار آمپر سرعت پرت کرد.

 .یکدوم جهمنم میاومد ستیمعلوم ن  ست،ی آنتن ن  یلعنت ــ

داغان شده    توریبه مان  یآسمان نشست، نگاه   ی ابروها  نیب  اخم

 . کندیم  دایرا پ  ریمس   توری مان  ی بود معراج از رو  دهیانداخت، قبالً د

 . میاستفاده کن  نیماشاس  ی پ یاز ج کنه؟یکار م  نیا نی+ بب 

سرزنش رنگ نوازش داشت   ی که بجا   ینگاهش کرد، نگاه  رهام

 ت یو حما

 . میدار نینترس هنوز بنز  کنه،یکار نم گهیاون د ــ
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و دست راستش را    ردیباعث شد آسمان نگاه بگ  شیصدا  آرامش

 مشت کند 

نم بب  کمیالقل    ترسم،ی+  برو    یی تابلو  هی  میتون یم   نی عقب جلو 

 . م ین یبب ی زیچ

 کرد  یبه آنتن خال  یو نگاه  دیکش  رونیب  بشیاش را از ج  یشوگ

 شبه... . ساعت دوازده شهیبابام نگرانم م ، ی+ لعنت

جلو رفته بود که    ی حرکت کرد. صد متر  یحرف  چیبدون ه  رهام

که کنار جاده بود توقف کرد و سمت    یرنگ   یآب   ی تابلو  دنیبا د

 د یآسمان چرخ

و تو به بابات خبر   می کن  دایتلفن پ  هیتو روستا    می بتون  دیشا  ــ

 ه؟ی. نظرت چی بد

 اعتماد کنم.  یبه کس  تونمی+ من نم
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کر  رهام نگاهش  محبت  از حس خوب با  بود  شده  پر  دلش  د، 

 اعتماد کردن آسمان. به او اعتماد کرده بود. 

 . شنیم  دایخوب هم پ ی نباش، آدما نی بدب نقدریا ــ

 دیوجه نبا  چی ه   + درس اخالق و بذار کنار، برو تو روستا، اما به 

 . میاز هم دور بش

  ی. مشت آسمان که رورفت یدلش داشت ضعف م  د،یخند  رهام

 دیشد بلندتر خند  دهی کوب شیبازو

 مگه؟ دنهی+ نخند چلمنگ. وقت خند

 کرد حرکت

 باشه بابا.  ــ
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خانه ها روشن بود   ی ها  ییروستا شدند، تک توک روشنا  داخل

وقف  رهام باالخره تچه کار کنند.    دیبا  دانستندینم  چکدامیو ه

 کرد و کمربندش را باز کرد.

 شو.  ادهیپ ــ

را گرفت، آسمان که تقال  شدند و رهام دست آسمان    ادهیدو پ  هر

 کرد، سرش را کنار گوشش برد

با  ــ آسو،  باش  کن  ی طور  د یآروم  رابطه    می رفتار  کنن  فکر  که 

 .میبا هم دار یکینزد

 داخت انباال  ی نگاهش کرد که شانه ا تی با عصبان آسمان

 . رسم ی+ حسابت و بعداً م

در  رهام همراه   یچوب  ی سمت  هم  را  آسمان  و  برداشت  قدم 

 خودش کشاند
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 بودم. یچوب ی عاشق درا یمن از بچگ نجا،یا ایب ــ

و هر دو منتظر    دیکج کرد و رهام درکوب در را کوب  یدهان  آسمان

 نگاه به در دوختند. 

 باشه، وگرنه....  ی+ خدا کنه حاال کس

 آسمان نا تمام  ی باز شد، جمله    شیلوالها  غیج  ی دابا صکه    در

شده نگاهشان   کیکه با چشمان بار  یرزن یماند و نگاهش را به پ

 دوخت. کرد،یم

 سالم مادر جان....  ــ

 بود به چشم زد زانیرا که از گردنش آو ی نکیع رزنیپ

 سالم اوغلوم ، نمه اُلوپ؟  کیعل ــ

تنها  رزنیپ ی د، از جمله  به آسمان کر ینگاه  می با لبخند ن  رهام

 بود  دهیجواب سالمش را فهم
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  ده، یهم آنتن نم  امونیگوش   م،ی من و خواهرم تو جاده گم شد  ــ

 کرد؟  دایپ  شهی تلفن ثابت م  هی  نطرفا ی. ام یزنگ بزن  هی  می خواستیم

 شد یرا  متوجه م یجابجا شد فارس شی پاها ی رو رزنیپ

  ز یریستیتلفون وار، ا  نده یاو  نیخان   سکندریواال بوراالردا فاقات ا  ــ

اسکند خان،   ی فقط تو خونه   نطرفایباش وورون.) واال ا ایاورا ریب

 (دی سر اونجا بزن هی دیخوایتلفن هست، م 

  ی سوال  یمتوجه نشده بود نگاه  رزنیاز جمالت پ  چیکه ه  رهام

آسمان   رزن،یپ  ی گفته ها  ی ترجمه    دیبه آسمان انداخت به ام 

 رفتنگاه از رهام گ ی اما با پوزخند

)  ز؟ینرده بوالر  ینیاو  نیآن  سکندریبو ا  زیخاال، ب  ی+ ساغول سن  

 (م؟یکن  دایاسکند خان و پ نی ا ی ممنون خاله، ما چطور خونه 

 آمد و با دست به سمت راست اشاره کرد.  رونیکامل ب رزنیپ
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بو  ه یساق کوچو  ــ اوو  یقاپ  وکیدوالنساز،    ی.) کوچه  ی اونون 

 ه( ونا ی در بزرگ خونه  د،یچیراست بپ 

 زد ی لبخند سپس

بفرما  ی چا  ریب  رونیبو  ــ الون؟)  مهمونم    ی چا   هی  دیی قوناق  و 

 (دی باش

 د یکه کرد رهام را همراه خود کش ی بعد از تشکر آسمان

 خانه را زد. یو رهام زنگ بلبل ستادندیدر بزرگ ا مقابل 

نداره اگه اصال   یخوشم اومد، برام مشکل  یلیروستا خ  نیاز ا  ــ

 . می نش دایپ

 د یکوب شیبه ساق پا ی لگد نآسما

با روش خودم خفه ات نکردم. تو اگه  تا من خودم  + خفه شو 

 دفنت کنم.  نجای هم تونمیمن م خوادیدلت م
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در چارچوب قرار گرفت و رهام    یدر که باز شد، پسر جوان  ی   لنگه

 به خود چسباند شتریآسمان را ب

 سالم عرض شد.  ــ

 . دیی بفرما ک،یعل ــ

ب   ی   خنده   باعث  نشیریش  ی   لهجه دستش  و  شد    ن یآسمان 

 انگشتان رهام فشرده تر

از خونه    شهیم  ده، یهم آنتن نم  ی گوش  نجایا  م،یما راه و گم کرد  ــ

 که نگرانمون نشن؟  میزنگ به خونواده مون بزن هیشما  ی 

 د یجوان عقب کش پسر

 . دیچند لحظه صبر کن  ــ

 و رفت.  دی در را کوب  سپس

 ... نمیبب نجایا این بپسر جو ی آها د؟ی صبر کن یچ یعنی+ 
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عقب    ی در قدم برداشت اما با کشش دست رهام با سکندر  سمت

او خورد، با خشم سر بلند کرد و نگاهش    ی   نه یرفت و سرش به س

 را به نگاه خندان رهام دوخت

تر م  یدار   گهی+ تو د   نجا ی مجبورم نکن هم  ،ی ریاز حدت جلو 

 درازکشت کنم و ... 

ساعت به    هیساعت، فقط    هی  شهیآسو. م  داتیمغزم پره از تهد  ــ

 من حلش کنم؟  ی و اجازه بد ی و اون نپر نیا

بکشد،    رونیانگشتان رهام ب  نی ز ب کرد دستش را ا  یتقال سع  با

انگشتانش،    ی نداشت و جز محکم تر شدن حلقه    ی ا  دهیاما فا

 شدینم بشینص ی زیچ

 + ولم کن... 

 . کنمیولت نم ــ
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 ... ی شعور عوض ی+ برو به جهنم ب 

 آسمان گرفت.    یو نگاه از نگاه عاص  دیندخ رهام

خواهرش چه   ن یبب   گهیم   ادیچند لحظه تقال نکن، اآلن پسره م  ــ

 ... هیوحش

آخ دردناکش را در   ی رهام رفت و صدا  ی پا  ی با پاشنه رو  آسمان

 آورد 

 . ستمین ی بچه سوسول مامان ی + خدا رو شکر که خواهر تو

نداد و نگاهش    یابجو  گریبار باز شد، رهام د  نی دوم  ی که برا  در

 بود دوخت.  ستادهیدر چارچوب ا  که با عصا ی رمردیرا به پ

 سالم جناب. ــ

 داخل. دیی سالم پسر جان، بفرما ــ

 چارچوب کنار رفت و با دست به داخل اشاره کرد از
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 .خوامی لطفاً، من به خاطر رفتار پسرم عذر م دییبفرما ــ

حرکت نکردن   با لبخند سمت در قدم برداشت، اما با حس  رهام

 د،یرا که د   شی سمتش برگشت. نگاه اخمو  یو سوال  ستادیآسمان ا 

 گام پر کرد میفاصله شان را با ن 

 افتاده ؟ یاتفاق ــ

 م؟ی بهش اعتماد کن دی+ چرا با

 ی گونه ها  دنیکش  ی برا  رفتیدلش داشت ضعف م  د،یخند  رهام

 آسمان  ی سرخ و سرمازده  

 . می کنیم سکیر م،ی کنیاعتماد نم ــ

پشت بند جمله اش کرد و آسمان را هم همراه خودش   یچشمک

 بزرگ کشاند  اطیداخل ح

 . می. راه و گم کردمیشب مزاحم شما شد  نوقتیکه ا دیببخش ــ
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امشب و مهمون   خواستهیخواست خدا بوده پسرم، انگار خدا م  ــ

 . د یما باش

باال رفتند،    وانیا  یچوب  ی را که رد کردند، از پله ها  یچوب  داالن 

 قصه ها بود.  ی درست مانند خانه  د،یام اطراف را کاونگاه ره

آنقدر    شیبزرگ که مجلل نبود، اما فضا  ی خانه شدند، خانه ا  وارد 

  ی . مخصوصاً آن کرس کردیبود که دلش را گرم م  ن یگم و دلنش 

 به استقبالشان آمد...   انسالیم ی. زنییرایگوشه پز

 دانم( فرزن دی ... )خوش اومدمیاوشاغالر زینیشسیخوش گلم ــ

به زبان   ی و شک، تشکر  دیتنها لبخند زد و آسمان با ترد  رهام

بکشد،    رونیدستش را از دست رهام ب  خواستیکرد. دلش م  یترک

 . دی چسبیرهام سفت تر دستش را م کرد،یاما هر بار که اقدام م

 .شهی بابام نگرانم م رم؟یتماس بگ هی متون ی + من کجا م
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 ره کردبود اشاطاقچه  ی که رو  یبا لبخند به تلفن زن

 .میز یبوتارافدان ق ــ

و سمت تلفن قدم برداشت،    دیکش  رونیرا از دست رهام ب  دستش

پدرش را گرفت و نگاهش را به قاب عکس    ی شماره    عیسر  یلیخ

.  دیسف   اه یبود و س  یمیکه قد  یکوچک کنار تلفن دوخت. عکس 

 تر کرد یلب دیچینگران اکبر که در گوشش پ ی صدا

 + سالم بابا. 

 جواب داد  یمکث با دلواپس ی بعد از چند  اکبر

 کجاست؟  یشماره  نیتو آسمان؟ حالت خوبه؟ ا ییکجا ــ

 را به حداقل رساند  ش یصدالبش را کند و تن  پوست

  یمن با رهام پناه   د،ی+ مفصله بابا، فقط زنگ زدم بگم نگرانم نش 

 . د ی. نگرانم نشهیام، دوست ساره، آدم مطمئن
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 آسمان؟  ــ

 + جانم بابا؟ 

 بابا؟ ییکجا ــ

 دی به صورتش کش ی با کالفگ یدست

سر از   هویاما    م،ییتو کدوم روستا  قیدق  دونمیروستا، نم  هی+ تو  

 .  دهیآنتن نم امونم یگوش م،یدر آورد  نجایا

 آسمان. ریاز اون پسر فاصله بگ  ــ

و نگاهش را به رهام دوخت، داشت با لبخند با آن مرد   دیچرخ

 زدیاسکندر نام حرف م

 بابا. نگرانم نباش.  هیوب+ پسر خ

بب  ــ هم  ،ییکجا  نیبپرس  ماش  نی من    ام یم  رمیگ یم  نیاآلن 

 دنبالت.. 
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 یتو بابا؟ اون شب هم که خونه    یکنیم  نیبابا، چرا همچ  ی + ا

ا بودم  کار  نیساره  بود.  اونجا  ما    ی پسره  نداشت.  کارم  به  هم 

برم ن  م،یگردیخودمون  ا  ستیالزم  ب  نیتو  دنبال    یوفت یسرما 

 کمرت بدتر شه.  سکیده ک نی ماش

 آسمان؟  ــ

 زنم؟ یاصال باهاش حرفم نم  مونم،ی+ باشه بابا، ازش دور م

 راقب خودت باش. م ــ

خودش هم   کردیم  یدندان گرفت، داشت چه غلط  ریرا ز  زبانش 

 . دانستینم

 . یعل ایبرم،  گهیبادمجون بم آفت نداره. من د ن، ی + نگرانم نباش

گذاشت   شیلفن را سر جات  و  دیخدابه همراه پدرش را شن  ی صدا

 و قدم سمت رهام برداشت
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 . گهید می+ بر

 برگشت و نگاهش کرد  رهام

 زم؟ یعز  ی به بابا اطالع داد ــ

دندان    تیو همان باعث شد، با عصبان   طنتیپر بود از ش  نگاهش

 و لبانش را به طرح لبخند کش دهد  دهییهم سا ی رو

 + آره.

 با خنده دست دور شانه اش انداخت رهام

  ن یکه ا  خوامیعذر م   یلی. خمیما زحمت و کم کن   گه،یخب د  ــ

 . میمتون شدوقت شب مزاح

نشاند و همسرش خودش را جلو   شیابروها  نیب  یظیاخم غل  مرد

 د یکش



 

346 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

آخ  ــ نه سوز  نر  یبو  ا  زیجیگد  هیباالم؟  ؟)  دا  چه    نیبو سات 

 ( د؟یبر نیخوایساعت کجا م نیآخه فرزندم؟ ا هیحرف

لب نشاند و آسمان جواب    ی رو  ی لبخند مضحک  یجیبا گ   رهام

 داد 

 خاله( میمون یم  نیخاال. ) تو ماش زیدا قاالر نی+ ماش  

بو گجه بوردا   ر،ید  یرحمت  نی ورمم، قوناخ آلله  نیذیا  یوالله  ــ

 ... نیقال

هم   ــ و  امشب  جان،  پسر  من   ن،یبمون   نجایآره  صبح  فردا 

مسرت تو و ه  ی اتاق برا  هی.  دمی و راه و نشونتون م   امیهمراهتون م

 .م یکن یآماده م  هم

پهلو  یمحکم  شگونین  آسمان رهام گرفت که مجبور شد    ی از 

 دستش را از گردن آسمان باز کند
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 قربان، خواهرمن. ستنیهمسرم ن شونی ا ــ

 دیکالم رهام پر انیم یی با خنده رو زن

. )  للرییبنز  نهیرلر یربیبوالر چوخ ب  رمییماشاهلل، ماشاهلل، من د  ــ

 (گنیهمد ه یچقدر شب نایا گم یمن م   ماشاهلل، ماشاهلل،

 رو به همسرش ادامه داد  سپس

گوزلر  ــ کسل  ی آلماد  ریب   نییَد  ی باخ  ببپیوسطدن    ن ی) 

 که از وسط نصف شده(.  بهیس هیچشماشون انگار 

و در   دیگویچه م ظیغل یترک ی زن با لهجه   شدی متوجه نم رهام

 . ردیبگ ادیرا  یزود زبان ترک  یلیگرفت خ میهمان لحظه تصم

 همسرتون. گنیم یچ شم یاما من متوجه نم دیببخش ــ

  خواست یجابجا شد، دلش نم  شی پاها  ی و آسمان رو   دیخند  مرد

 د یگویرهام بفهمد زن چه م



 

348 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 همه...  هی شب یلیچشماتون خ گهیداره م ــ

  قیتزر  شیدر تک تک سلول ها  ی خاص  ی انرژ  د،یبلند خند  رهام

 آسمان انداخت ی شد و دوباره دست دور شانه 

حالت  میهم  ه یشب  یلیخ  . نطورهیهم  ــ هم  اخالقمون،  هم   .

 صورتمون.

 اشاره کرد  یبا دست به کرس مرد

 . دیگرم بش ارنیب ییچا هیخانوم براتون  دین یبش  دییبفرما ــ

قدم    ی به نظر آسمان و نخواستنش سمت کرس  ت یاهم  یب  رهام

از آنجا   خواستی. دلش نمدیبرداشت و او را هم همراه خود کش

و با    کردیزمان را در همان لحظه متوقف م  توانستیاگر م بروند.  

خانه   همان  در  دلنش  ی آسمان  و  و  ماندندیم   نیگرم  نشست   .

 آسمان را هم وادار به نشستن کرد.
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 ؟  زمیتو هم سردته عز ــ

را   یزد و لحاف کرس  یبه خشم نگاه آسمان چشمک  تیاهم  یب

 د یکش شیپاها ی رو

 . یشیاآلن گرم م ــ

 د یپرسرو به مرد   سپس

 چقدر فاصله داره عموجان؟  لیجا با اردب نیا ــ

 داد   ه یتک یفرو برد و به پشت یرا در کرس شیپاها مرد

 باشه.   ی لومتری فکر کنم صد و چهل، پنجاه ک  ــ

 تکان داد  ی سر  دیکه کش یقی با نفس عم  رهام

 نجایو از ا  رونیب  میاز شهر زد  ی و چطور  یک  دمیاصالً نفهم  ــ

 .میسر در آورد 
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  خواست، یگونه اش م  دنیبه آسمان کرد، دلش کش  ینگاه  مین

 گونه اش رو به مرد ادامه داد  دن یدست دراز کرد و همراه با کش

 دیحواسمون جمع باشه، همش تهد  ذارهی خواهر ما مگه م  نیا   ــ

 ... کنه یم

 د یآسمان گرفت و سمت مرد چرخ یاز چشمان طوفان نگاه 

 بزن هم دارن.  دست ــ

  ی نی و همسرش با لبخند س  دیهام خندبه لحن شوخ ر  اسکندر

 گذاشت  یکرس ی را رو ی چا

 ن؟ یشام خورد ــ

اش را به آسمان دوخت که با حرکت سر اشاره   ینگاه سوال رهام

 کرد خورده است

 بله قربان.  ــ
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تو   سپس از  و  شد  چا   ی برا  ی نیس  ی خم  آسمان  و   یخودش 

 آسمان را به دستش داد و نگاه به نگاه مرد دوخت  ی برداشت، چا

 ممنونم واقعاً. یلیخ ــ

 لب زد یکنار آسمان نشست و به زبان ترک زن

بخور  تونییچا  ــ کنار  د،یو  اتاق  آماده   یگفتم پسرم  براتون  و 

 . د یرسیخسته به نظر م  د،یاستراحت کن  کمیکنه 

به ه  یکرس  ی را رو   ی استکان چا  آسمان   نچکدامشایگذاشت، 

 تبش کردسرش مر  ی و رو  دیبه شالش کش  ی اعتماد نداشت. دست

 بهتره.  م یتو هال بمون نجا،یما هم ی+ ممنون، ول

 دهانش را فرو داده و اضافه کرد  آب

 گرمه.   یلیخ ی+ کرس

 زد ی لبخند زن
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 دخترم؟(  هی)اسمت چم؟یزیق نی نه سن  نیآد  ــ

 + آسمان.

لهجه    زن را نجوا کرد که آسمان    ریز  یظیغل  ی با  لب اسمش 

 دیخند

  گن یو تلفظ کنه بهم م مم  اس  توننیترکا چون درست نم  شتری+ ب

 عادت کردم تا آسمان. شتریآسو، منم به آسو ب

 دست آسمان گذاشت  ی و دستش را رو دیهم خند زن

 . کنمیپس منم آسو صدات م ــ

به رهام که مشغول    ینگاه  یچشم  ریتکان داد و ز  ی سر  آسمان

 دیحرف زدن با اسکندر بود کرد و دوباره سمت زن چرخ

 ن ؟ خاله جا ه ی+ اسم شما چ 

 لب نشاند  یرو ی لبخند زن
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 ...رانیج ــ

آنجا بود قطعاً پشت چشم نازک کرده    زیتکان داد، اگر عز  ی سر

م ر   گفتیو  چشمان  آن  با  بادام  ز یتو  کجا  یو  آهو   تیات  به 

باعث   زیگذاشته اند. تصور حرف عز  انریکه اسمت را ج  خوردیم

  ی اما با قورت دادنش تنها به زدن لبخند  رد،یشد خنده اش بگ

 اکتفا کرد 

 شیدر جا  ی اش انداخت و با پوف کالفه ا  یبه گوش  ی گرید  نگاه 

  شد، یو منقل ساطع م   یکرس  ری که داشت از ز   ییجابجا شد، گرما

پچ مانند رهام باعث شد در   ی . صداکردیداشت کالفه اش م  گرید

 بچرخاند دنشید ی نگاهش را برا یکیتار

 ... گهی آسو؟ بخواب د ی کنیم کاریچ ــ

 واضح به گوش رهام برسد  شیداتا ص دیچرخ
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 تو؟ ی+ خوب 

شد و متعجب نگاهش را به چشمان آسمان که در    زیمخین  رهام

 دوخت دیدرخشیم یکیتار

 آره، مگه قرار بود بد باشم؟ ــ

 کالفه نفسش را فوت کرد آسمان

تو عقلت    ،ی خورد  ییپنج تا چا  دایبد  د ی+ چه بدونم آخه، مثل ند

 کنه؟ یکار نم

بزند    یاجازه دهد رهام حرف  نکهیاز ا  و قبلکرد    یکوتاه   مکث

 ادامه داد 

  ، ی خواب آور  ی باشن؟ دارو  ختهی ر  ی زیچ  هیتوش    دیشا  یگی + نم 

 ... ی زیچ یالکل ،ی زهر ،یسم
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خنده زد و باعث شد آسمان    ریز  کهو یش کرد، اما  نگاه   یکم  رهام

  یو دست مقابل دهانش بگذارد تا صدا   دهیخودش را جلو کش

 ه کند بلند خنده اش را خف

 بکش...  ههی+ چته االغ نفهم، آروم تر ش

فشارش    ی و طور  ردیآسمان را در آغوش بگ  خواستیدلش م  رهام

آرامش و    توانستیم  ایدن  ی آخر کجا  اورد،یرا درب  غشیدهد تا ج

مچ آسمان را گرفت و دستش    ابد؟یکه در کنار او داشت را ب  یشوق

 د یکش  نییپا شیلبها ی را از رو 

 دختر؟ ی هست یک  گهیآخه تو د ــ

 کرد  ی زیر ی  خنده

 به خورد تو بده آخه؟ ی زیچ تونهیم  یمگه کس ــ

 د یدستش را عقب کش آسمان
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 . زدمیحرف م  تیخنگ+ معلومه که نه، من از اولش در مورد تو و  

 را کنار زد یکرس لحاف

بدم، مطمئن باش    ی زنه بودم و قرار بود به تو چا  ی + اگه من جا 

 .ختمیری توش زهر مار م

 با لبخند نگاهش کرد رهام

 تو دلم بود...  یحسرت هی شهیهم ــ

را از    ی کرد کنجکاو  ینگاهش را سمتش چرخاند و سع  آسمان

رب او چه  بزند، حسرت  کنار  به    ی طچشمانش  مار دادن  به زهر 

 دادنش داشت؟ ی چا

 کردن،یبا هم دعوا م  م،ییدا   ی ماهان و مهربان، بچه ها   یوقت  ــ

 .اوردیو درم غشیو ج د یکشیمهربان و م ی ماهان موها
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م   آسمان نگاهش  علت    کردیمتعجب  دنبال  به  جمالتش  در  و 

 د یرسیبه ذهنش نم ی زیاما چ گشت،یحسرت م

هم  ــ ه  شهیرستا  بود،  خوبه  نکرد،    چوقتیدختر  دعوا  باهام 

 گهیخواهر د  هی  خواست یدلم م  شهینوازشم کرد، من هم  شهیهم

 غیون جا  و  دمیکشی. موهاش و مکردمیداشتم و باهاش دعوا م

و اون    کردمی. مثل ماهان سر عروسکاش و از تنش جدا مد یکشیم

هم    ی ا  گهیخواهر د  هی  خواستی. دلم مکردی و خراب م  نام ی ماش

 .ارمیداشتم که باهاش کل کل کنم و حرصش و در ب

 شد  رهیدر نگاه آسمان خ قتری شد و عم جابجا

  ی شد  ،ی بریم  ن یتموم اون حسرت ها رو از ب  ی و حاال تو دار   ــ

 داشته باشمش.  خواست یدلم م شهیکه من هم ی همون خواهر 
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مقابل    امکیس   ریچرا، اما تصو  د ینگاهش را گرفت، نفهم  آسمان

نگاهش   ی که داشت با دلخور یامک یس ریهر شد، تصونگاهش ظا

 . دیفهمیاش را نم ی . علت دلخورکردیم

 . ستم یتو به عقده هات ن دنی+ من اسباب رس  

ب  دیباال پر  شیابلند اذان شانه ه  ی صدا  با  رونیو نگاهش را از 

بلند از   ی که خواب بود چرخاند، انگار صدا  یگرفت و سمت رهام

برگشت،    یآمد. شالش را مرتب کرد و کنار کرس  ی مسجد روستا م

با خواب زور  پلکها  یبه  پشت  تا  و    دهی آمد جنگ  ی م  شیکه  بود 

کش  شیبرا نشان  و  نگاهش    دهیخط  رهام    دوبارهبود.  سمت 

 چشمان بسته اش کج کرد ی برا یندهاو  دیچرخ

بده من    یاون باال سر من نگهبان  نکهیا  ی احمق، بجا  ی + پسره   

 . دمیم
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  ی نگاهش را برگرداند و دوباره    عیسر  یلیکه تکان خورد، خ  رهام

  ستادهیکوچک خانه، که چند ساعت تمام مقابلش ا  ی به پنجره  

نبود   ی زیچ  ی اعتماد  یشد. ب   رهیرا تماشا کرده بود خ  رونیو ب

بود که روزگار    یحس مضخرف  ی اعتماد  یکه با خودش باشد، ب

بود. با خودش    کرده  قیتزر  شی شکل ممکن در رگ ها  نیبا بدتر

 . کردیکس اعتماد نم  چی نبود که به ه

 چ؟یتو ه ی دینخواب ــ

 خواب آلود رهام نگاهش را سمت خود کشاند ی صدا

 . دمی+ نه، نخواب

 دیآشفته اش کش ی موها  نیب  یهم نشست و دست رهام

 اذان صبحه؟  ــ

 زد ی شخندین
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 ن پ، اذان مغربه. + پ 

 شد  یو مشغول مرتب کردن لحاف بزرگ کرس دیخند رهام

دختر   هیبود که    نی. فکر کنم بخاطر ادمیراحت خواب  یلیخ  ــ

 . دادیم  یباال سرم نگهبان  یخانوم خوشگل و وحش

  ر شتیوحشتناک نگاه گرفت و رهام خنده اش ب  ی چشم غره ا  با

هر دو نگاه به هم  که از اتاق بلند شد، باعث شد    یتق  ی شد، صدا

 بدوزند و رهام آرام لب بزند 

 شدن.  داریفکر کنم واسه نماز ب ــ

 ادامه داد  طنت یبا ش   سپس

 ؟ یخونیتو نماز م ــ

 ی آسمان طبق معمول با پرخاش بود و عاص جواب

 ؟ییخدا لی+ به تو چه؟ نکنه وک 



 

361 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 د یگز یلب رهام

 .گهیسوال بود د هیقط اهلل، فاستغفر ــ

 + نپرس، تو از من نه سوال بپرس، نه حرف بزن.  

 بچه ها؟ دیداریب ــ

چرخ  صدا  دو سمت  هر  تنها    د، ینگاه  و  نبود  انگار خودش  اما 

 بود شیصدا

 اسکندر خان،  می شد داریبله، ب ــ

 ادامه داد طنتیبه آسمان انداخت و با ش ینگاه  مین

 رد.نک دای نه، اما جانماز پو بخو نمازش خواستیخواهرم م ــ

وارد  انیگو ااهللیو اسکندر  د یرهام کوب ی به پا ی لگد  ،یکرس ریز

طاقچه   زد. سپس سمت  را  برق  و  شد  و   ی هال  رفت  کوچک 

 برداشت و سمت آسمان رفت ی جانماز
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 ی نمازت و تو اتاق کنار  یتونیدخترم، اجرت با خدا باشه، م  ایب  ــ

کنار پنجره    ی نماز هم تو طاقچه  در  چا  هی.  هیاونجا خال  ، یبخون

 هست. 

و دلش    دیرهام کوب  طنتیپر خشمش را در چشمان پر ش  نگاه 

لخت و حالت دارش   یمشک  ی دست دراز کند و موها  خواستیم

و تا    ردیبگ   شیمشت و لگد ها  ر ی او را ز  خواستی را بکند، دلش م

 بزند.  خورد،یکه م ییجا

اتاق  وارد شد،  ز  یاتاق  شباهت  خاتون  اتابه    ی ادیکه  نرگس  ق 

  ک ی از همه نزد  شتریبه خدا ب  کردیکه فکر م  یداشت، نرگس خاتون

با آن   رشینشست و تصو  شیلبها   ی است. با تصورش لبخند رو

 شیرنگش که لبه اش را تا کنار ابروها  یچانه دار مشک  ی مغنه  

  گفت یآمد را م  یاو هر چه بر زبانش م   یو وقت  دیکش  یم  نییپا
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 دوخت یم  زیزگاه شماتت بارش را به عپشت چشم نازک کرده و ن

 کی  ی حت  دیشد. نرگس خاتون معتقد بود نبا  می در ذهنش ترس

باشد که    رونی ب   ده یرس  فیدختر به سن تکل  کی   ی تار مو از موها

غ موها  نیا  ریاگر  از  و  برده  جهنم  را  او  خدا    زان یآو  شیباشد 

 یی از عذاب ها  گفت،ی و خشم خدا م  باز عذ  شهی. او همکندیم

  ب یمرد نامحرم برسد، نص   کیزن، به    کیبلند    ی صدا  یکه وقت

م زن  سوره  گفتیم  شودیآن  مادرش  اما  برا   ی .  را   شیواقعه 

برا  یعرب  اتیآ  خواند،یم مهربان  کردی م  یمعن  شیرا  از  و    یو 

را   ی. نرگس خاتون معتقد بود خدا کسانگفت یخدا م  ی بزرگوار

 .  سوزاندیدر آتش جهنم م انندخویکه نماز نم

ب  نماز  چادر آخررا  نمازخانه    نیرداشت،  در    یدوره    ی بار 

را   ینید  یبه جبر مرب  ،ییراهنما نگاهش  بود.  نماز خوانده  اش 

از    ی و با قهر رو  ستادهیا   ی داخل اتاق چرخاند، انگار خدا گوشه ا
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بار هم که شده    کی  ی برا  خواستیاو برگردانده بود، انگار از او م

نم بخواند.  نماز  خود  خواست  خقه  خواستی با  با ر  بغض  را،  دا 

 نشست.  شیگلو خی ب ی قو یسماجت

 با مرام...  گه ی+ قهر نکن د 

رنگ را    ییو خم شد، جا نماز مخمل طال  دیکش  یق یعم  نفس

 باز کرد نیزم ی رو

 و دارم واسه درد و دل کردن؟ ی+ آخه من جز تو ک

  ش یسرش انداخت و لبه ها  ی چادر نماز را رو  ستاد،یشد و ا بلند

 چپش محکم نگه داشت یبازو ری درش زرا درست مانند ما

 + نماز بخونم حله؟؟  

 ی که رو یعرب ی زد و قامت بست... بغضش با هر کلمه   ی لبخند

انگار خدا داشت نگاهش   د،یکشی قد م  شتریب  شدی م ی زبانش جار
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  یی ها  تی خاص خودش، با همان خصوص  ی ها  یبا مهربان   کرد،یم

  ت ی خصوصنه    کرد،یاش م  یقرآن معن  اتیآ  ی که مادرش از رو 

 . کردیم فیکه نرگس خاتون توص ییخدا ی ها

 کیگذاشت.... خدا انگار نزد  شیزانوها  ی شد، دستانش را رو  خم

 زد یم قهر نبود، داشت لبخند  گریتر شد، انگار د

مُهر گذاشت، بغضش باالتر آمد،   ی اش را رو   یشانیکرد و پ  سجده

 شی. خدا انگار روبروستادیلب نجوا کرد و ا  ریرا ز  یکلمات عرب

 بود، لبخند داشت.  ستادهیا

بار توانسته بود بند    نیاول  ی برا  یدرست مانند لبخند مادرش وقت 

 را ببندد...  ش یکفش ها
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 یبه لبخند بغض دار پدرش داشت وقت  ی اد یشباهت ز  لبخندش

کتش گذاشته و    بیدر ج یحقوق کار کردنش را پنهان نیکه اول

 بود.   ستادهیدر عکس العمل پدرش را به تماشا ا ی بعد از ال 

مشت شدند، خدا هنوز    شیزانوها  ی را داد و دستانش رو  سالم

برا م  شیداشت  داشتنزدیلبخند  لبخند خدا دوست    ی ... چقدر 

 ش را بلند کرد و نگاه به سقف دوختبود... سر

 لبخند بزن.  نطوریهم شهی+ قهر نباش باهام، هم

ه و کلنگ برداشت  لیشده بود، ب   دیکه از خرد شدن نا ام  بغضش

 ی. چه بغض سمجشیگلو  ی ها  وارهیبود به کندن دو شروع کرده  

 بود... 

 هم بودم تو باهام قهر نکن.   ی بد  ی + اگه نمازم نخوندم، اگه بنده  
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با دختر  شهیمگه م  ــ باشه آخه دختر    یبه ماه  ی خدا  تو قهر 

 خوب؟ 

که دست    یرهام  دنیو با د  دیسمت در چرخ   عیسر   یلیخ  نگاهش

داده بود،    هیراستش را به چارچوب تک  ی زده و شانه    نهیبه س

 نشاند  شیابروها نیب یاخم

 ؟ی اومد ی+ تو ک 

 داخل اتاق شد و در را بست.  د،یخند رهام

چادر اونقدر    نیکه تو ا  نه یمهم ا  ست، یاومدن من مهم ن   یک  ــ

 که نشه نگاه ازت برداشت.   ی ماه شد

  یکور تر شد، جانماز را جمع کرد و چادر را از رو   شیها  اخم

 سرش برداشت



 

368 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

اون چشا الزمه  درب  ی + پس  کاسه  از  رو  د  ارمیتو  هرز    گهیکه 

 نپرن. 

 انماز پرت کرد که رهام نگاهش را تا چادر سر داد را کنار ج  چادر

 !  ی کنیمثل قبل مقابلم پرخاش نم گهید ــ

که    یهم نبود، پر بود از حس خوب  ی نبود، خبر  ی اش سوال جمله

خم    کرد،یتنش پمپاژ م  ی و به تک تک اعضا  دیجوش یدر قلبش م 

 شد، چادر را برداشت و مشغول تا کردنش شد 

 مگه نه؟  ،ی بهم اعتماد دار  ــ

چرا در عرض   دانستی اعتماد داشت، اما نم  د،یعقب کش   آسمان

 شده بود  ریچند روز آن همه حس اعتماد بر وجودش سراز

  ل یبا کمال م  ی چزوندت تنگ شده. اگه بخوا   ی + انگار دلت برا

 . کنمیاجراش م
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در قدم برداشت، جواب سوال رهام را نداده بود، خودش   سمت

نکرده بود و طفره رفتن    دایخودش پ  ی قانع کننده برا  یهم جواب

 افکارش بود یپراکندگ ی راه برا نیبهتر

 خشمت کنترلت کنه.  ی دیچرا اجازه م ــ

و نگاه پر تمسخرش را بند نگاه رهام    دیپا چرخ  ی پاشنه    ی رو

 کرد

نکنگا  ی نطوریا  ــ م  ی لیروانشناسم. خ  هین، من  م    تونم یخوب 

م  پناه  خشمت  پشت  کنم  ای ریگیحس  چرا    ی اعتماد  ی ب  نی. 

 باهاته؟

رو داده بود  ی ادیز شیانگار به پسر روبرو د،ییهم سا ی رو دندان

 کند  فیاو را توص کردیو جرأت م ستادهیکه مقابلش ا
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 ن یباعث شده ا  یچ  یبهم بگ  یتون ی کمکت کنم، م  تونمیمن م  ــ

 تو وجودت رخنه کنه.   ی اعتماد یب

ا  ی   نه یبه س  نهی اشت و درست سبرد  یقدم خشم   ستاد،یرهام 

 را در آتش خود بسوزاند  شیداشت تک تک سلول ها ی انگار سع

 هستا،   ت ی+ به تو چه؟ من اون مدرک روانشناس

 د یکش یکه خشم در آن نعره م یکرد، مکث   یمکث

 .... ذایو م  کنمی+ من اون مدرکت و لوله م

تا جمله اش را    د ینشست عقب کش  شیلبها  ی رهام که رو  دست

  یرهام پشت گردنش بند شد و اجازه    گریتمام کند که دست د

دخترک بود    ی لبها   ی دستش رو  کی را به او نداد.    دنی عقب کش

 پشت گردنش.    گرشیو دست د

 ؟ی من بد لیتحو  ی ور  ی در دی گفته بودم نبا ــ
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و سرش را    دی ش کشخود  سمت  شتریکه تقال کرد، او را ب  آسمان

و دهان دخترک را پوشانده بود و به    ینی تر برد، دستش ب  کینزد

نگاهش درون چشمان پر خشم آسمان   د،یکشی نفس م  یسخت

آن دخترک مظلوم و بغض    یکه به خوب  یدر چشمان   داد،یمانور م 

 . دیدیافتاده بود را م ریدار را که پشت آتش خشم گ

 لب زد یآرام ی با صداخم شد و در صورت آسمان،  شتریب

 ... زمیعز گمیاگه نگفته بودم اآلن م ــ

  ی راه  چیشده بود اما او ه  شتریآسمان ب  ی کرد، تقال  یکوتاه  مکث

 نگذاشته بود شی برا یخالص ی برا

  ستیقرار ن  ،ی بد   یناموس  ی فوحش ها  ستیبه بعد قرار ن  نیاز ا   ــ

 .ی اریبه زبونت ب  فیکث ی حرفا یدون یچاله م ی مثل مردا
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شل کرد تا دخترک راحت    یدهانش بود را کم  ی که رو  یدست

 تر نفس بکشد و اضافه کرد

خود و   ی ب  دیپرت و پال بگه. نبا   دیبه بعد خواهر من نبا  نیاز ا  ــ

 بشه. ریجهت با عالم و آدم درگ یب

رهام گذاشت و با   ی انگشتان پا  ی پاشنه اش را محکم رو   آسمان

 د یکش رونیدستان شل شده اش ب  نیش خود را از بفشردن

  غه یچه ص  گهیورت داشته؟ خواهر د   ابوی  م،یشو با هم بر  ادهی+ پ 

باورت شده    ای  ی ؟ من و مسخره کرد  هیچه پخ  گه یخواهر د  ه؟یا

 مسخره رو؟   ی باز نیا

 را کج کرد و همراه با تاب دادن سرش ادامه داد  دهانش

 باشه.  نطوریا دیباشه، خواهر من نبا نطوریا د ی+ خواهر من با

 برو بابا به عقب پرت کرد ی را به نشانه  دستش
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. با اعصاب ستمیجمع کن خودت و شازده، من خواهر تو فالن ن  ــ

  یطور  ی دید  هو ینکن، من دهنم چاک و بست نداره،    ی من باز

اردب  نجایا که  کردم  راستت  و  عمر    هیسهله،    لیبا حرفام چپ 

و بچسب به   وفتی. پس با من درنینکن  دایخود قبلت و پ  ی بگرد

 خودت. یمامان شی تیاون خواهر ت

زد و رهام ماند و هزاران    رونیاز اتاق ب   شیاز رگبار جمله ها  بعد

 ... یهزار نگران

                  

 اندازدیبه او ب  ی را که متوقف کرد، آسمان بدون آنکه نگاه  نی ماش

  ی رو گم شد. حرف  ادهیرهگزران پ  نیب  عیسر  یلیشد و خ  ادهیپ

  نشان ی را با سکوت سنگ  ریتمام مس  نزده بود، نه آسمان نه خودش.

  یآورد و شماره ا  رونیب  بشیاش را از ج یسر کرده بودند. گوش
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ثابت    نی ماش  ی ستم داغان شده  ی و س  تور یمان  ی گرفت، نگاهش رو

  ، یانتظار پشت گوش   ی ماند و همزمان با گوش سپردن به بوق ها

که طعم تلخ زهر مار   ی جان گرفت، لبخند  شیلبها  ی رو  ی لبخند

 دادیم

 بله؟  ــ

  گذاشت، ی را پشت سر م  شانیهایدلخور  دیبا  د،یکش   یق یعم  نفس 

به    توانستیم  یبخاطر آسمان، حت   خت،یریتمامشان را دور م  دیبا

 مرد پشت خط التماس هم کند 

 سالم. ــ

از کجا   دانستی و پلک بست، نم  دیسالم متعجبش را شن   جواب

 شروع کند  دیبا

 باهات حرف بزنم.  دیبا ــ
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 رهام ؟اده افت یاتفاق ــ

مرد پشت خط ته ته مرام و معرفت    د،ی کش  یقی نفس عم  دوباره

باشد.    دهیرا د  انتیخ  نیتناک ترو وحش  نیاگر بدتر  یبود، حت

 بود...  ییایلحن سردش هم دن

 باهات حرف بزنم شاهرخ.  دیبا ــ

ب  ی برا حکمفرما شد، آنقدر    ی نیسکوت سنگ   نشانی چند لحظه 

 د یشنیم م لبش را هضربان ق ی صدا یکه رهام حت  نیسنگ 

 .نجا یا ایب ی خوایتو مطبم، اگه م ــ

 چقدر سخت بود  د، یبه صورتش کش یدست

 .  رسونمیاگه تونستم تا عصر خودم و م ستم،یاآلن تهران ن ــ

 ی برا  مونه یهم م   ی ومدین  ا، یب  ی . اومدنجامیتا حدود هشت ا  ــ

 بعد. 
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چگونه از   دانستیکه رهام نم  یسکوت شد، سکوت  نشانیب  دوباره

 ببرد.   نشیب

 هم هست رهام ؟  ی ا  گهید زیچ ــ

تمام   الیخ  یب   توانستیمچاله شد، مرد پشت خط چگونه م   قلبش

ب نارف  نشان،یاتفاقات  تمام  خونسرد   نگونهیا  شیها  یقیبا وجود 

   ال؟یخیباشد و ب

 . نمتی ب ی. م ست ینه ن ــ

فرمان گذاشت و به    ی اش را رو  ی شانیرا که قطع کرد، پ   تماس

کر  یشاهرخ لحفکر  که  هد  سال    یفرق  چینش  شاهرخ چند  با 

سالهانداشت  ش یپ رف  یی ، همان  از   قیکه  او  اما  برادر.  و  بودند 

اش   یو مردانگ  رتیکه درست غ  ی پشت خنجر زده بود، خنجر

خورد. بعد  یرا نشانه گرفته بود. حالش داشت از خودش به هم م
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شده    ی قیاز حدود دو سال بخاطر آسمان دست به دامان همان رف

و چوب   دیکشی رفاقتشان بر سرش عربده م  الیخ  یب  ی زد که روبو

  د،ی فهمیحال آسمان اصال خوب نبود، م   زد،یحراج به رفاقتشان م

پناهگاه    کی. او به  کردیبغضش را حس م  د،یدیاش را م  یناآرام

بغض    اجیاحت دخترک  التماس    دارداشت،  چشمانش  درون 

درو  ،اماییرها  ی برا  کردندیم را  آن دخترک  مخفآسمان    ی نش 

 شیصدا  یکرده بود حت  دیو تهد  ده یدورش را فوالد کش  کرده بود، 

 یکس  خواستیبود که نم  ی. آسمان دختر خود ساخته ادیایدرن

شکننده   و  مهربان  دختر  صدا  ی آن  کند.  کشف  را   ی درونش 

گوش او    یزنگخور  ب  راهمراهش  افکارش  قعر  و    دیکش  رونیاز 

انداخت و   یگوش  نیسکربه ا  یسرش را از فرمان فاصله داد، نگاه

 دردناک، تماس را وصل کرد  ی همراه با پوزخند 

 بله؟  ــ
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 روز؟ یتو از د  ییکجا ــ

 و باالخره حرکت کرد دیبه صورتش کش یدست

 باشم ؟ دی خواستیبابا، کجا م لمیاردب ــ

گشتانش  ان  ی را کورتر کرد و حلقه    شیاخم ها   ی پدرش گره    ریتغ

 دور فرمان محکم تر شد

 ت نگفتم... مگه من به  ــ

  ر یرا ازبر بود، تمام آن تصو  شی تمام حرفها  د،ی کالمش پر  انیم

 چشمانش بود  شیچند روز قبل هنوز پ

.  دم یبهت نم  ی اجازه ا   نیاما من همچ  ، یگفت  یچ  ادمهیآره،    ــ

باز بغلشون و    ی بچه بذار  هیروز    ه یکه    ستن یتو ن  ی   چهیمردم 

دل اون بچه   مال شما و چند سال بعد که با خون  د،یی بفرما  یبگ

منه و منم    ی بچه بچه    یفالن  ی که آ  یو بگ   ی ایرو بزرگ کردن ب 
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که  ییآسو رو از آدما دمیم. من بهت اجازه نرمشیاومدم ازت بگ

ها   یخودخواه  یقربان  دم یبهت اجازه نم  ، یدوسشون داره دور کن

تصم کن  ماتیو  نم  ش،یخودت  اجازه  بهت  که   ی مرد  دمی من 

. من مثل  یپاهات له کن  ریو ز  در کیاونشب اونطور بهت التماس م

که برادرش من   هیاز اون  شتریب  اقتشی. آسمان لستمیرحم ن  یتو ب

 . توباشم و پدرش 

پرتاب   ی کنار یصندل   ی را رو  ی را قطع کرد و سپس گوش  تماس

 یسخت  ی بود، اما روزها  مانیآخرش پش  ی کرد. از گفتن جمله ها

م نه گذراندیداشت  بود،  خودش  دست  کلماتش  نه   ...

.  شدیآهن پخته م  ی کوره    کی  انیحرکاتش...سرش انگار داشت م

 داشت...  اجیدرمان احت  کیروانشناس بود، اما خودش به 
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ن   وارد و  منش  می مطب شد، ساعت هفت  و  بود  مشغول    یعصر 

  ز یم  ی به ساعت رو  ی نگاه  م یاو ن  دنیبا د  لش،یجمع کردن وسا

 کرد 

 بهتون ....  نموتیم دیدکتر وقت ندارن جناب، اگه بخوا ی آقا ــ

 رفت  جلوتر

 صبر کنم.   تونمیباهاشون قرار داشتم، اگه ارباب رجوع داخلن م  ــ

 زد ی لبخند یمنش

. اگه  ادیدکتر گفته بودن قراره دوستشون ب  ی آقا  د، یبله ببخش  ــ

 . دییبفرما  دیتونیشما م ن،رویب  انیم دی منتظر بمون  کمی

ها  سمت د  ده یچ  ی مبل  کنار  ت  واریشده  و  برداشت  نها  قدم 

که    یچقدر دلش مچاله شده بود از لفظ دوست  دانستیخودش م

 ای  گفت، یبسته بود. دردناک بود، اگر نامرد م  ششیشاهرخ به ر
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 یکه دوست قلبش را سوراخ کرد، درد نم  ی آنقدر  قینارف   یحت

پا   خاطرشکه ب  ی مبل ها نشست، فکر کرد، به دختر  ی آورد. رو 

را داشت ؟ خودش   رفاقتش با شاهرخ گذاشته بود، ارزشش  ی رو

و به دختر   دی باز شدن در نگاه باال کش  ی . با صدادانست یهم نم

ب   یجوان اتاق  از  منش  ی م  رونیکه  با  دختر  دوخت،    یآمد 

قفل شده    نیزم  ی رو  شیکرد و رفت، او اما انگار پاها  یخداحافظ

بلند شود. عذاب وجدان داشت، معذب بود. در    توانستی بودند، نم

رنگ   ی سرمه ا  راهنیقامت بلند شاهرخ با پ  ارنبیدوباره باز شد و ا

کبر شلوار  روزها  ی تیو  از همان  اول   ی در چارچوب ظاهر شد، 

پزشک روپوش  بود  اضطراب    ماریب   یمعتقد  و  استرس  دچار  را 

 کرد  ی. نگاهش که به رهام افتاد رو به منشکندیم

 . دیببر  فیتشر دی تونیشما م ،یممنون خانوم عزت یلیخ ــ
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تشکر  یمنش ک   ریز  ی با  از خاموش   فشیلب  بعد  و  برداشت  را 

از مطب خارج شد و در را بست، شاهرخ دوباره    ستم یکردن س

 گاهش را بند نگاه رهام کردن

 تو...  ایب ــ

از گفتن جمله اش داخل اتاق شد و رهام باالخره با زحمت   پس

دل داخل   ش،یها  ییوفا  یاز حجم ب  دیترک یدلش داشت م   ستاد،یا

اما کس نداشت،  کند.   ی گرید  رفتن  اعتماد  او  به  که  نبود  هم 

رو شاهرخ  بست،  را  در  و  شد  اتاق  محرکش    یصندل  ی داخل 

 یبود. رو  هنگاهش گرفت  نیذرب  رینشسته و تک تک حرکاتش را ز

  دیمبل چرم نشست و نگاهش را به دستانش دوخت، از کجا با

 . دانستیرا نم کردیشروع م

 رهام؟  ــ
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ب  نشیریز  لب و سر  نیرا  دلش بلند کرد، چقدر    دندان گرفت 

 تنگ شده بود  شیداداشم گفتن ها ی برا

 افتاده ؟ ی اتفاق بد ــ

 من، ــ

عسل  نگاهش نگاه  آن  به  کردن  نگاه  گرفت،  برا  یرا  آرام    شیو 

باتالق که    کیکار ممکن بود، آرام بود، درست مانند    نیسخت تر

 آن بگذارد تا در خودش جذبت کند  ی بود پا رو یکاف

 داره. یلمشک هیخواهرم   ــ

  یرهام، رو   ی را دور زده و درست روبرو  زشیبلند شد، م  شاهرخ

 رنگ نشست  یمشک  یمبل چرم

 رستا خانوم....  ی برا یچه مشکل ــ

 دیکالمش پر انیم
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 آسمان. کم،یرستا نه، خواهر کوچ ــ

رو  به نگاهش  رختکن  از  گ   سهی ک  ی محض خروجش    ر یبوکس 

زدن با شاگرد ده  لکه با سر و کله  کرد، ذهنش آرام نشده بود، ب

مغزش ورم کرده بود، دخترک پر   شتر یب  دیساله در باشگاه جد

پرس آنقدر سوال  بود که کم    دهیحرفِ وراج  آنقدر حرف زده  و 

صورت   کس،بو  سهیک  ی نشان دادن ضربه ها رو  ی مانده بود بجا

انداخت.    ن یزم  ی اش را رو  ی. ساک ورزشردیاو را نشانه بگ  ی بایز

آورد    رونیکوچک ساک ب  بیز جرا ا  رنگش  دیسف  یکش  ی باندها

ک از  گرفتن  نگاه  بدون  پ   سهیو  مشغول  دور   دنشانیچی بکس 

 دستانش شد... 

نبود، نه جواب    شیدایاما پ  گذشتیهفته از رفتن ساره م   چهار

به   گرفت،یاز او م  یزده و حال ینه خود زنگ داد،یرا م شیتماسها
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ده بود. جه شموا  یخال  ی الی و  کی بود، اما با    هم سر زده  شانیال یو

 فینام هم برگشته و شغل شر  ن ی مادرش هم نبود. مرد شاه  یحت

انگار با او سر جنگ داشتند،    زیاو را از سر گرفته بود، همه چ  ییبپا

 ی زیپش  ی لعنت  ی ایدن  نیبه او بفهمانند که در ا  خواستندیانگار م 

بکس قدم برداشت،    سهیارزش ندارد. باندها را که بست سمت ک

و    دهیافکار پوس  کرد،یو سرش را باز م  توانستیم  خواستیدلش م

  اخل و د  دهیکش  رونیذهنش ب  ی قفسه ها  نیبه درد نخور را از ب

و    کردیم  ی ریانداخت، افکار مهمش را گردگ   یزباله م  ی ها  سهیک

. گارد گرفت  دی چیمربوطه م  ی در قفسه ها  ب،یرا با نظم و ترت  هیبق

م دلش  کرد،  شروع  را  پا  رقص  بوکس    هسیک  ی بجا  خواستیو 

با مشت انداختن به سر    توانستی بودند و او م شی مشکالت روبرو

. مشت اول و دومش با  بکشدو صورتشان آنها را از راهش کنار  

بکس فرود آمدند. رهام    سهیک  ی رو  یکم  اریبس  یزمان  ی فاصله  
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از کدام جهنم دره    گریبود، رهام د  دهیرا هم بعد از آن روستا ند

ر  ن یب  ی ا هم  به  پ  ی   ختهیافکار  را   ش یدایمغزش  بود  شده 

 .  دانستینم

 + بره.... به.... درک.....  

پ  ش یها  مشت پ  یرا  لگد  ی در  با  و  آورد  عقب    ی فرود  زد  که 

ا  تمیر  شیپاها  د،یکش حرفه  و  مرق  ی منظم  دنبال  را  پا    ی ص 

سر و  محکم  دستانش  و  کوب   سهیک  ی رو   عیکردند    ده یبکس 

 . شدند یم

 سالم خانم بوکسور....  ــ

 د،یآشنا چرخ  ی را با دست گرفت و سمت صدا تابان  بوکس    سهیک

م که  زاده  نم  گفتندیحالل  چرا  بود؟  برنم  رفت؟یاو    گشت یچرا 
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ها؟    ثیچه مانده بود بعد از تمام آن حرف و حد  ی شهرش؟ برا

 گذاشت؟یچرا راحتش نم

دور   یکش  ی بوکس را رها کرد و مشغول باز کردن باند ها  سهیک

 دستانش شد 

 و ندارم. یکی سر و کله زدن با تو + بزن به چاک، اعصاب

 ستادی ساکش فرو برد و ا بیرا داخل ج  باندها 

 خوام شاگردت بشم. یم ــ

سالن قدم برداشت،    یاو و حرف زدنش سمت خروج  به   ت یاهم  یب

به    شیکردن مچ پا  چیبرگشت و با پ  ش،یاما با گرفته شدن بازو

 زد نیاش زم یقبل ی با همان حرفه   قاًیمچ رهام، او را دق

 برات. نمیچیپرات و م دار،یبچه ما  چیمن نپ  ی + به پر و پا
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حلقه کرد و آسمان را سمت خودش    شیدستش را دور بازو  رهام

 بودش و دلش آنگونه تنگ شده بود.   دهیدو هفته بود ند د،یکش

که با زبون خودت بهم    ی تا وقت  ی ندار  یاز دست من خالص  ــ

 خواهرت. مشیبه بعد م نیباشه رهام، من از ا  ینگفت

  د ی کش  رونیرهام ب   ی را از اسارت پنجه    شیبازو  یمحکم  ی تقال  با

 مانتو را در تنش مرتب کرد ستاد،یو ا

 مونیجلو رام سبز شد پ  یمن اگه قرار بود با هر ک  ،ی + کور خوند

 بودن. المیفک و فام رانیببندم که کل ا ی خواهر برادر 

با    یو دست  ستادیبا خنده ا  رهام برخودش به  به اوور کتش که 

 د ی نامرتب شده بود کش  نیزم

 فقط منم، من. جونم،  یکه آبج ستیمن منظورم همه ن ــ

 ساکش را برداشت آسمان
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  ی بچه مامان   هی. من خودم داداش دارم، به  ی ا  گهیهر خر د  ای+ تو  

 ندارم. ی ازیدار هم ن هیو ما

 سالن را باز کردو خارج شد در

 ن. برو گمشو و چاک دهن من و باز نک  ای+ ب

ها  رهام دکمه  که  م  ی همانطور  را  به   بست،یکتش  را  خودش 

 آسمان رساند

 ؟  ی از ساره خبر دار ــ

اش که   یو نگران  ی رگ کنجکاو  ی دست گذاشته بود رو  درست

 دیسمتش چرخ ستادند،یا شیقدم ها

 واسش افتاده؟ ی+ اتفاق

زد، جلب کردن توجه آسمان درست مانند فتح    ی لبخند  رهام

 بود.  ناشناختهبلند و  ی قله  کی
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  ن یواسه هم  ل،یبرگرده اردب  تونهی نم  گهینه خوبه، اما خب، د  ــ

 ...  کمیهم 

 داده و اضافه کرد یرا تکان کوچک سرس

 ... ستیخوب ن شیحال روح ــ

 ه؟ یمگه زور ل؟یبرگرده اردب  تونهی+ چرا نم

 انحنا داد یکم  شیبه لبها رهام

 شده؟  پورتی تو فکر کن د ــ

 دیو غر د یرهام کوب  ی شانه  ی ا روبا خشم مشتش ر آسمان

مگه    ه؟یا  غهی چه ص  گهید  پورتیمن احمقم؟ د  ی فکر کرد+ تو  

 بشه؟  پورتیبود که د یخارج

 شانه اش گذاشت ی با خنده دستش را رو رهام
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 ها...  نهی دستت سنگ ــ

 آسمان زد و ادامه داد  نیبه نگاه خشمگ یچشمک

 ی نطوریتو اشده خواهر من، گفتم    پورتید  ینگفتم که راستک  ــ

 تا آسمون با هم متفاوتن. نیدو جمله زم نیفکر کن. ا

داشت    شیخندان روبرو  ی اد یمرد ز  د،ییهم سا  ی دندان رو   آسمان

 ؟ کردیاو را طفره م

 مصرف؟  ی انگل ب ی + تو من و مسخره کرد

م  د،یبلند خند  رهام بود که  فوحش   ی برا  شودیم  دیفهمی آنگاه 

ناسزا و بد و    ی برا  ستتوانی م  یهم ضعف کرد، دل حت  یکی  ی ها

 ... گفتندیم   گفتند،یهم اگر م   وانهیگفتن ها هم تنگ شود. د  راهیب

باشم که بخوام شما رو مسخره    یحاشا خواهر جانم، من ک  ــ

 کنم.  یکنم؟ فقط خواستم فرق دو تا جمله رو برات معن
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 جلو برداشت یقدم آسمان

حرف تو با روش خودم    دیحتماً با  که، یمرت  ستمی + من خواهر تو ن 

 کنم ؟ کله ات

 دیدوباره خند رهام

نده که    یتو هم مقبوله، فقط لطفاً فوحش ناموس  ی روش ها  ــ

کردم، مغزم    ی قاط  ی دید  هویام.    وونهیتو د  ی منم حداقلش اندازه  

  گهیناکجاآباد د  ی جا  هی  ی دید  ی و تو هم به خودت اومد  دیپوک

 . یبار کن  یو باقال ی ار یخر ب  دیبا گهی. اونوقته که دی ا

 زدند رونیدو همراه هم از باشگاه ب  هر

 ده؟یساره جواب م  ی+ تو زنگ بزن

 دیکه نگاهش کرد، با خشم غر رهام

 چون. دهیمن و جواب نم ی + تلفنا
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 بغل کتش کرد بیو دست در ج دیکش یق ینفس عم رهام

اون   ،یکه درکش کن   ی بهم قول بد  دیاما با  زنم،ی بهش زنگ م  ــ

 .اری روش فشار ن گهیدنداره، تو  ی خودش حال مساعد

 ی متیمال  چیتنها با اخم نگاهش کرد و رهام اما بدون ه   آسمان

 منتظر قول گرفتن بود. 

 + باشه، زنگ بزن. 

پ  با شماره    ی سر  ی ا  روزمندانهیلبخند  و  داد  را   ی تکان  ساره 

حالش   یب  ی بود که صدا  دهینرس  یبوق به چهارم  نیگرفت، سوم

 د ی چیپ یدر گوش

 بله؟  ــ

 شد  ر تقیعم لبخندش

 زم؟یعز یسالم ساره جان، خوب ــ
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کج کرد و رهام    ی اش داده بود، دهان  ی نیکه به ب   ینی با چ  آسمان

 گوش به جواب ساره داد  ،یبا چشمک

 ممنون خوبم، تو؟  ــ

که آسمان با پرخاش    دیآسمان را کش  ی دراز کرد و گونه    دست

 دستش را پس زد

 زنه. حرف ب باهات خوادیآسو م لم،یاردب زم،ی م خوبم عزمن ــ

سو  ییصدا آن  نرس   ی از  گوشش  به  باعث شد    دیخط  همان  و 

 اندازدیب  یگوش ی به صفحه   ی نگاه

 ؟ییالو ساره؟ اونجا ــ

 د یمکث شن ی بغض دار و خفه اش را بعد از چند ی صدا

 اآلن؟  شتهیپ ــ

 بهش، چند لحظه....   دمیو م یآره، گوش ــ
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 ی بهایجرا به دست آسمان داد و دستانش را درون    یگوش  سپس

اوا کرد،  فرو  سرما  لیکتش  و  بود  اردب  ی اسفند  ...  لیجانسوز 

 بود انگار. خبندانی

 تو ساره؟  یهست ی + کدوم گور

را باال فرستاد و اگر قول نداده بود آرام باشد   شی از ابروها  یکی

بر سر ساره   ساره چه    دانستینم  شد؟یآوار م  چارهیب  ی چگونه 

 دیداد که آسمان طلبکار توپ یجواب

 ؟ ینیتو  ی فکر  یب نقدریا  ؟ی زنده ا  نمی بب ی خبر بد هی دیبا+ ن

  یادیآن دختر شکننده و ز  کرد،یبغض ساره را حس م  شکستن

  ه یو گر  دیترک یبغضش م   دن یوقع سرزنش شنم  شهیهم  یاحساسات

 .کردیقلب مخاطبش را آب م شیها

 خب حاال، زر زر نکن واسه من.  لی+ خ
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گر  شیلبها  ی رو  ی لبخند ساره    ی ه  ومانمعص  ی ها  هینشست، 

خشم آسمان را هم   توانستندیم   یخوب بلد بودند کارشان را، حت

 کنند.  ی اریآب

 روبراهه؟ ی+ همه چ 

چند متر    ،ییمرد آشنا  دنیرا در محوطه چرخاند، اما با د  نگاهش

.  دندیرا به آغوش کش  گریهمد  ع یسر  یلیخ  شیآنطرف تر اخم ها

. پر بود  شناختیکه جنسش را خوب م  یاو هم اخم داشت، اخم

 از حسادت و تعصب... 

 را سمتش گرفت    یکه تماسش با ساره را قطع کرد، گوش  آسمان

 ...وال ی+ ا 
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لبخند نگاهش کرد، تشکرش هم فرق داشت با تمام دختران    با

  ی و او آن صدا  دیبگو  وال یاطرافش... دوست داشت آسمان دوباره ا

 آرام را در ذهنش ضبط کند. 

 منتظرته. یکیانگار  ــ

  د یاشاره کند، چرخ  نی گنگ آسمان باعث شد با ابرو به شاه  نگاه 

گذشته بود،    ت ی از عصبان  گرید  د،یکش  ی پوف کالفه ا  دنشیو با د

 . نگاه کالفه اش را به رهام دوختشدی داشت خسته م

 . نی+ جون به جونتون کنن، همتون سمج

لب، رو به آسمان نجوا   ریسمتشان قدم برداشت و رهام ز  ن یشاه

 کرد

 . نطرفیا ادیه مدار ــ
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رهام   ی شانه اش انداخت و شانه به شانه    ی ساک را رو  آسمان

 ستاد یا

 گم کن خودت و. ا یالل شو،  ای. تو هم نم یبب   ادی+ ب 

شاه   یچشم  ریز قامت  اما  کرد،  ا  ن ینگاهش  مقابلش   ستاد یکه 

 اش به درازا بکشد یچشم ری اجازه نداد نگاه ز

 سالم. ــ

 ش؟یفرما ک،ی+ عل

نگاهش    یحت  نیرا قورت داد و شاه  خنده اش  به زحمت  رهام

 نکرد

 ؟ ی خانوم سپهر  میحرف بزن شهیم ــ
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ا  نوچ روگ   ی کالفه  و  روبرو   شی پاها  یفت  مرد   ش یجابجا شد، 

را حفظ کرده بود که مانند ربات   یپنج حرف  ی انگار آن جمله  

 کرد یهمان را ادا م شدند، یها، هر وقت با هم روبرو م

شن از  شدم  خسته  من  نشد  ی فاحر  دنی+  خسته  تو  از   ی تو، 

 گفتنشون دادا ؟ 

  کرد،ینگاهش م  یال یخ  یکه با ب  ینگاهش را سمت رهام  نیشاه

که در موردش   ی زیتنها چ  شناختش،ینم  د،یکه با  ی کشاند. آنقدر

که    ی پنج ساله ا  یدوست برادرش بودنش بود. دوست  دانست یم

ه  کهوی و  بود  شده  را   چیتمام  خوردنش  هم  به  علت  کس 

   .دانستینم

ا  دیشا  ــ ه   نهیبخاطر  شما  بهم    چوقتی که  زدن  فرصت حرف 

 . دیدینم
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 آسمان کرد و ادامه داد  ینگاهش را قفل نگاه عاص دوباره

 . ی خانم سپهر میبا هم حرف بزن  دیبا ــ

را داخل حدقه لرزاند، اما   شیو مردمک ها  دیخند  یعصب  آسمان

ز  ا  ی به سرش زد، فکر  ی رهام فکر  مرخیبا قفل شدن نگاهش به ن

 مانیکه بعدها ممکن بود پش  یهمان افکار بچگانه و احمقانه ا

افکارش    انیدفعه م  کی  ی که فکر  ی ت مانند همان روزشود. درس

از    ی خود بود و  مرد   ی اصل آشنا  درکه    بهیغر  کینشان داده 

 کمک کرده بود. ی هم بود تقاضا شیروبرو

 ؟ هی ک نیا یدون ی+ م

نگاه  نیشاه و  یگنگ،  که خم شده  رهام  تماشا    به  را  آسمان 

هضم جمله   ی به او برا  یانداخت و آسمان بدون آنکه مهلت   کردیم

 اش بدهد اضافه کرد



 

401 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 مجلسه. ی  ندهیپسر نما ش،ی شناسی + معلومه که م 

هر دو مرد،   ج ی به گردنش داد و در مقابل نگاه گنگ و گ  ی قر

 شمرده شمرده لب زد

 + و در حال حاظر هم دوست پسر من.  

در  بزاق رهام  آسمان   شیگلو  دهان  افتاد،  سرفه  به  و  شکست 

پنجه   نیاش را ب چهیرهام حلقه کرد و ماه ی دستش را دور بازو

 د یخند نیشاه جیاش فشرد و در مقابل نگاه گ 

 شده.  ی عصب ین یبی + م

 اش ادامه داد ین یرا کج کرد و با جمع کردن ب سرش

لطفاً سر راهم سبز نشو. بخاطر    گهیپس د  ه،یرتیغ  یلی+ آخه خ

 کله گنده است.  هیپسر  گم،یم خودت
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و    یچشمک لحن  از  داشت  حالش  کرد،  اش  جمله  بند  پشت 

تا هم    کردیم  ی باز  دیبا  یاما گاه  خورد،یحرکات خودش به هم م 

  د یبا  رفت، یکه م  نیرا... شاه   گرانیخودش را نجات دهد، هم د

 کرد یبه رفتن رهام م ی فکر

 .یجناب تهران شهیت بد م+ پس واسه خود

 .ی خانم سپهر  ستی ن یخوب ی باز ــ

حرف بزند را با فشردن   خواستیکه م   یباال انداخت و رهام  ییابرو

 ساکت کرد.  شیبازو ی پنجه اش رو شتریب

 ؟یکنی فکر م نطوری+ ا

 به رهام کرد و آسمان اضافه کرد  ینگاه ن یشاه

 دم؟ یم تی+ که دارم باز
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  نشان یب  ی گام کوتاه، فاصله    میتکان داد که آسمان با ن  ی سر  تنها

 را به حداقل رساند

که فکرت هنوز تو عهد قجر مونده    ی خر  یلیبگم خ  دیپس با  ــ

گل پسر، خاستگارشون و    نیمثل ا  یکیکردن    ر یکه دخترا با اج

م م  ای.  کردنیرد  و  ارث  گرفتن  واسه  باب  راثشونیپسرا   ی از 

و باهاش عقد    گرفتنی دختر آس و پاس و م  هیجونشون، دست  

فرمال   یمسلحت اکردنیم   تهیو   یا  شهیکل  یلیخ  گهیفکرا د  نی. 

 شده چشم قشنگ.

از هر دو فاصله گرفت و سپس با    یرهام را رها کرد و کم  ی بازو

 رهام اشاره کرد ی دست به سرتاپا

ه نظرت  . بیپسر سردار خسرو پناه  ه، ی+ نگاش کن... رهام پناه 

 دست من بشه؟ دکتره، دکتر.   ی  چهیباز ادی اونقدر خره که ب 
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مان کم کم داشت حالش از خودش ش کرد و آستنها نگاه   نیشاه

 که به راه انداخته بود.  ی بخاطر معرکه ا خوردیبه هم م

 .زمی عز گهید میبر ــ

آسمان و متعجب   یعاص   ینگاه  نیب  یمحکم  تی رهام پاراز   ی صدا

. مغزش طبق معمول دیپرتاب کرد. آسمان سمتش چرخ  ن یشاه

داغ    ی ل کوره  سرش را با انبر داخ   خواستیگر گرفته بود، دلش م

با چکش آهنگر از داغ شدنش  بعد  به جان سرش   ی بفرستد و 

د  ی سر  وفتد،یب مغزش    گریکه  افکار جورواجور  از حجم  داشت 

با رهام همراه شد و نگاهدیترک یم را    نی پر حسرت و داغ شاه  . 

غلط چه  داشت  گذاشت.  سر  هم   کردیم   یپشت  خودش 

  چشمانش  داغ بر  خیکه درست مانند س  ی زی. تنها چدانستینم

  شهیهم  امکیبود. س   یتهران   نیشاه   ی غرور خرد شده    رفت یفرو م
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ب  کی  تی شکستن غرور و شخص  گفتیم   ن از شکست  شتریمرد، 

گرفت   ی رهام که جا  نیشاگرد ماش  یصندل  ی قلبش درد دارد. رو

 ی قیکه دقا  ییو نگاهش را سمت جا  دیبه صورتش کش  یدست

ا  ستادهیا  ش یپ همانجا  هنوز  کشاند،  سرش    دهستایبودند  بود، 

. رهام  گشت یم  ی زیدنبال چ  نیزم  ی بود و نگاهش انگار رو  نییپا

 هم سوار شد و استارت زد.

 د.به وسط دروازه خور  م یگلت مستق  گم،یم کیتبر ــ

 گرفت  نینگاه از قامت شاه   نی حرکت ماش با

 + الل شو تو... 

 د یکش یق ینفس عم رهام
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قه  هش عالکه ب  ی روز دختر  هی بکنم    تونمیفکرش هم نم  یحت  ــ

بخنده چه    شمیچشمم با دوست پسرش به ر   ی دارم و اون جلو 

 .  کنم یم یغلط

 انداخت کردینگاهش م   یبه آسمان که عاص ینگاه  مین

ا   ــ م  نیاما  ه  دونمیو  به  اندازه    چی که  به   یتهران  ی وجه 

 آروم بمونم.  تونستمینم

 دمیبکنم ؟ دو سال دنبالمه، هر چقدر پر  یچه غلط  ی خواستی+ م 

 سرم برنداشته.  دست از تو سرش

 دنده را عوض کرد رهام

که من نباشم.    ییمثالً جا  ،یآروم تر بهش بفهمون  یتونست یم  ــ

 . یکن رشیتحق نکهیبدون ا

 د یکش رینف  ریمتح آسمان
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 کردم؟  رشی+ من تحق

 ؟ ی نکرد ــ

 دیبه صورتش کش یدست  یبا کالفگ  

 شم.  ادهیپ خوام ی+ نگه دار م

 بشه؟  یکه چ ــ

 دیکش ادیفر

 شم.  ادهیپ خوامی+ گفتم نگه دار م 

 را بلند کرد  ش یهم صدا رهام

 . دارمینگه نم ــ

شالش را باز کرد، داشت خفه    ی دست بلند کرد و لبه    آسمان

 خواست یرا م امکیبچگانه س  یانگار، دلش با سماجت شدیم
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 + برو قبرستون.... 

 همونجا.  می فرستیم ی به زود ی بر شیپ ی نطوریاگه تو هم ــ

 د یکشورتش به ص یدست

 من و ببر اونجا. ینیبرو قبرستون،  گمی م ؟ی + قاط زد 

را باالتر   نی اشسرعت م  یکه متوجه جمله اش شده بود کم  رهام

اش را کنار گذاشته    یو کله شق  ی برد، خوب بود که القل لجباز

فهم اندازه    ده یو  به  هم  رهام  د  ی بود  و  کله شق    وانهیخودش 

 است. 

 کمربندت و ببند.  ــ

 پرخاش جوابش را داد ا ب آسمان

 . بندمی+ نم
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 سرش مرتب کرد ی که توقف کرد، شالش را رو نی ماش

 من و، حاال هم برو به درک... ی + رسوند

 شود ادهیدر برد تا پ ی  رهیرا سمت دستگ دستش

 . مونمیمنتظرت م نجایهم ــ

 شد.  ادهیوپ دیکش ی کالفه ا پوف

 .( عنتت کنه، گاواوکوز) خدا ل ن،یورس یبالن   نی+ آهلل سن 

  ی و سمت قطعه    د یاش را گفت و در را محکم به هم کوب  جمله

 مورد نظرش قدم برداشت. 

 . کنه یبهم ولم نم  دهیمثل کنه چسب  تیخاص ی+ لندهورِ ب 

و    ده یسنگ نشست و طبق عادت زانوانش را به آغوش کش  کنار

 شد  رهیبه دوردست ها خ
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 + بازم من اومدم. 

کم کم داشت    شانیسیو خنشسته    برف ها  ی سرد بود، رو  نیزم

 کرد ینفوذ م شیلباسها افیدر ال

 ا؟ یس شهیسردت نم نجای+ تو ا

را بلند کرد، آفتاب غروب کرده بود، آما در آن دوردست   سرش

نورها هم  هنوز  رنگ  ی ها  نشانه    ی قرمز  پ  ی که  بود   دای بودنش 

 بودند 

 خودش بود، مگه نه؟ ری+ تقص

قرمز    ی جک تا آن نور ها  ی ایدرست مانند لوب   ش یدر گلو  بغض

 . دیقد کش دیرنگ خورش

 ه ی... که اگه  د؟یذهن وامونده ام رس  به  یلحظه چ  هی  یدونی+ م

بکنم؟   د یبا یروز واقعاً خواست باهام ازواج کنه مثال من چه غلط 
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باور   یکه ده سال تموم سکوت کردم و ک  یمگه؟ من  کنه یباورم م

 امک؟یس  کنهیم

  ی و ب   ی وخت، بغض لعنتگ دسن   ی رو  یو نگاه به حکاک  برگشت

 پدرش هم انگار قصد جانش را داشت  

بپرم   یذاشتی کاش م  م،یاون پل نگرفته بود  ی + کاش اونشب، رو

 و مغزم بترکه. 

شده    یباز کرد و سمت اسم حکاک  شیرا از دور زانوها  دستانش 

 سنگ برد ی رو

  ی دیپرسی و تو م  دمیلرزیداشتم م  ؟ی پل بغلم کرد  ی رو  ادتهی+  

  ادته؟ی سرما خوردم.

آمد، آسان که نبود از   یم  رونی گار از قعر چاه ب داشت ان   شیصدا

 فرستادن  رونیب شهیمثل هم ییآنهمه بغض آوا انیم
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انداخته  خی یقوط کی انیانگار قلبش را م د،یلرزیداشت م دلش

 اش مچاله شده بود نهیس ی قفسه  ی بودند. گوشه 

م! سگ جونم من چطور هنوز زنده ا  گمیوقتا با خودم م  ی+ بعض 

ن نه؟  وقتمگه  نه  بکشم،  و  خودم  تونستم  داشت  یه  جون   یتو 

بم  ی دادیم و  بدم  نمرمیباهات جون  اصرار  اونروز   کردم ی. کاش 

 ی روز  یدون یتند تر برو... م  ایس   گفتمی . کاش نمی موتور سوار   میبر

 گم ؟یخودم م شیکاش ها رو پ نیچند بار ا

نبود که دم   یافک شیها هیر ی برا دی کشیکه م ی انگار حجم نفس

 تند شده بودند  شیو بازدم ها

 خودم و بکشم. چرا؟ خواستمی چرا م ی دیوقت ازم نپرس چی+ ه

 گرفتند یانگار داشتند آتش م  چشمانش
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دردم و رو شونه    ی نتون  نکهیخودت هم، مگه نه؟ از ا  ی دی+ ترس

 مگه نه؟ ی دیترس ی هات نگه دار

  ی پر از بغضشده سر داد و لبخند    یعکس حکاک   ی را تا رو  دستش

 لب نشاند  ی رو

م  اگه  نم  ی د یپرسی +  من  م   گفتم، یهم  دلم  به    ی بار  ومد یمگه 

  زدم یرو شونه هات بذارم؟ من داشتم دست و پا م  ایدن  هی  ی اندازه  

عوض    ویتو چ  دنیبود. فهم  یکاف  سوختمیبس بود، من داشتم م 

 ؟  ا یس کردیم

د  انگشتان د  گریدستش  را  سرما  بودند،  شده  حس   گریسر 

 . ددنکرینم

  امک،ی+ من اونروز تمام خودم و آرزوهام و همونجا دفن کردم س

بسوزم. قرار    گهیبار د  هی  ستیهمه شون و... من سوختم، اما قرار ن
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خودم و به در   ستیبسوزم. قرار ن  گرانید  یبا باورا  نباریا  ستین

گه من اون مرد و اونطور باورم کنه. امروز ا یبزنم که کس واریو د

. اون با من تباه  میشدیهر دومون تباه م   کردمیماز خودم دور ن

 من با باور نکردنش.  شد،یم

به صورت    یو دست  دیرا شن  شدندیم  کیکه نزد  یی قدم ها  ی صدا

...  شینبود، نه چشمانش، نه گونه ها  سی . خدیکرده اش کش   خی

 ی با سرد  یتفاوت  چی بود که ه  نیی پا  ی صورتش آنقدر  ی اما دما

گرفت و سپس رهام،  ش قرار  شانه ا   ی رو  یسنگ نداشت. دست

 چپش نشست  ی پا ی کنارش، رو

 آسو، پاشو....  نیسرده زم ــ

 رهام.  خوادشیم  یلی+ دلم خ
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برا  قلب از غم و دلش مچاله شد  پر شد  بغض    ی رهام ماالمال 

 آسمان  ی صدا

 .دنیسنگ خواب نیا  ریز ی جوون بود برا یلی+ هنوز خ

 د یسنگ کش ی دستش را نوازشگونه رو 

 گفتناش.  یواسه آبج زنهی ر م+ دلم داره پ 

اخم مشغول خودن قهوه    یبه آسمان که با کم  ینگاه   یچشم  ریز

 انگشتانش را چرخاند نی ب  یکیپالست وانیاش بود کرد و ل

 اآلن؟  یخوب ــ

 تکان داد  ی نگاهش کند سر نکهیبدون ا آسمان

 + خوبم. 
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مانند    شیلبها  ی رو  ی دلبخن درست  آسمان  آرامش  نشست، 

و همانقدر    یبود، همانگونه آب  یآسمان آفتاب  کی  ییبایآرامش و ز

 ی دوست داشتن

 امک؟یهمون بود؟ س ،ی زدیکه در مورد حرف م ی برادر  ــ

 تنگ تر شد وانیانگشتان آسمان دور ل ی  حلقه

 + آره.  

فرو کرد و    یکی پالست  لونیقهوه اش را داخل نا  یخال  وانیل  رهام

 لب زد دیپر از ترد 

 ... یف بزن در موردش با من حر یتون یم ــ

 خواست یدوخت، دلش حرف زدن نم رونیاما نگاه به ب آسمان

 شده.  رمیجلوتر نگهدار من با اتوبوس برگردم خونه، د کمی+  

 را روشن کرد نیماش ی با پوف کالفه ا رهام
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  ؟ ینیبیبرادر نم  هیچرا من و مثل    ،ی حاال که بهم اعتماد دار  ــ

  ی بود، چ  دیوحتونستم برات مثل اون پسره،    دی کن شا  یتو سع

 بود اسمش! مثل اون باشم. 

کش  یباق  آسمان سر  را  قهوه  ل   دیمانده  تبع  وانیو  به  از    تی را 

 کرد. کیحرکت رهام، داخل پالست

 گفته من بهت اعتماد دارم؟  ی+ ک

 دیندخ رهام

ثابت کرد  ــ بهم  اون   ن یبار هم هم  نی آخر  ،ی خودت  اآلن که 

خورد  یدنینوش می و  کن  یتونست ی.  فکر  داخلش، خواب    یمثالً 

 باشم.  ختهی ر  ی زیچ ی مواد مخدر ،یسم ،ی زهر ،یالکل  ،ی آور

لبخندش دلش    دنیبا لبخندش مقابله کند و رهام با د  نتوانست 

اش چسبانده و   نهیسرش را به س  توانستیضعف رفت. کاش م
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کوچک    ی بود که به حرکت ها  چاره یسرش را ببوسد. چقدر ب  ی رو

 سرتشان را داشت. ح و کردیم ی خواهر و برادرانه هم حسود

 سوال ازت بپرسم؟  هی ــ

 + نوچ، نپرس. 

ب   رهام صر  تیاهم  یاما  نوچ  را    حیبه  سوالش  آسمان  محکم  و 

 د یپرس

 م، یاونشب که تو روستا موند ــ

 به آسمان انداخت و ادامه داد  ینگاه  مین

 ؟ یگفت یبه پدرت چ ــ

ا  آسمان تر  ی شانه  مضحک  نظرش  به  انداخت،  سوال    نیباال 

 ود ممکن ب

 . گهیو گفتم د  قتیبگم؟ حق یخواست یم ی+ چ 
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 کاست.  نیاز سرعت ماش  یموشکافانه نگاهش کرد و کم  رهام

 ؟ ی پسر  هیبا  یعن ی ،یبا من  یبهش گفت ــ

 آسمان نشست ی ابروها نیب اخم

 هی  یعنی.  ی ساره تو اونجا بود  ی اونشب هم تو خونه    دونستی+ م

  ی کار  ی تونی. منم بهش گفتم که نمشناختت یاز دور م  ییجورا

 داشت؟ رادیکجاش ا ن یو راحت کردم. ا الشیو خ یکن

م   رادیا   ییجا  ــ فقط  و    خواستمی نداشت،  پدرت  العمل  عکس 

 بفهمم. 

 به تو داره؟ یمن چه دخل  ی + عکس العمل بابا

 با خنده جواب داد  رهام

 ...مایکرد ی ریبابا، عجب گ ی ا ــ

 به آسمان انداخت  یچشم، نگاه ی از گوشه   سپس
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 شدم فقط. کاو کنج ــ

                  

باعث شد بدون آنکه در    زیعز  یآپارتمان را باز کرد، اما صدا  در

 کند  زیت شیرا بببندد گوش به حرفها

 ه؟ یکنه اکبر، مگه الک تونه ینم  یغلط چیه ــ

 د یاما از جانب پدرش نشن  ییمکث کرد، صدا زیعز

؟    گمیم  ی چ  ی شنویم  ــ ب  کمیاکبر  خودت  تابلو   یدار  ا،یبه 

شک   نیاز ا  شترینکن آسو ب  ی هست... کار  تیمرگ  هیکه    یکن یم

 کنه.... 

  ی و با کالفگ  دی نشن  ییصدا  گریهم منتظر ماند، اما د  گرید  یکم

کوب  چارچوبش  به  را  راهرو  ده یدر  ط  ی و  را  کرد،    یکوچک 

 را از تن کند  شیپالتو
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 + سالم.  

آرام جواب سالمش را داد و او کت و شالش را از رخت    پدرش

درش قدم برداشت و مالقه را از دستش کرد، سمت پ  نازیآو   زیآو

 گرفت 

 . کنمیبابا، من آماده م نیبش ــ

نشست و او درب قابلمه را باز کرد،   زیبا لبخند کنار عز  پدرش

کرد و   دیجوشیاجاق داشت م  ی که رو  یبه سوپ خوشرنگ  ینگاه

 د یبخارش کش ن ی ب  یقینفس عم

 پز؟ زیعز ایاکبر پزه  ، ی+ اوووم، به به، عجب سوپ توپ

 نشان نداد  یواکنش چیه  زیتر شد و عز قی اکبر عم لبخند

 + انگار اکبر پزه. 
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اش   یته استکان  نکیکردن ع  زیکه مشغول تم  زیبه عز  ینگاه  مین

 بود کرد و ادامه داد 

 . کنهیغذاها درست نم نیاز ا زیعز گمی+ من م 

و    دیرا به جان خر  رزنیاتمام جمله اش پشت چشم خفن پ  با

 شد.   نتی ها از داخل کاب آوردن کاسه مشغول در

م تو هم خوب درست  و،  نکن چشات    بی س  یکن ی+ حاال چپ 

 و تخم مرغ آب پز و. ی نیزم

گذاشت و مشغول باز کردن    نیزم  ی ها و قاشق ها را رو  کاسه

 سفره شد 

 ن؟ یمن اومدم ساکت شد نی گفتیم   نیداشت ی+ چ
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ند  ینگاه  یچشم  ریز به رو  انداخت  به پدرش که رنگ  و اشت 

جوابش را    یبود که با دستپاچگ  زیعز  د،ی ا در سفره چکاسه ها ر

 داد 

دختر   هیبه    دیحرف زدن با پسرمون با  ی به خدا، برا  بهیعج  ــ

 .میبچه جواب پس بد

دستپاچه    ینظر گرفت، ازبرشان بود، وقت  ریرا ز  زیعز  ی ها  حالت

سوالش را گم کند    چارهیکه ب  ی آنقدر  داد،یم  ری بود به طرفش گ

مشغو توضو  توج  حی ل  عز  هیو  باشد.  دست    شهیهم  زشیخود 

اگرفتی م  یشیپ و  شد  بلند  را   دیبا  ستاد،ی .  دنبالش  خودش 

 گرفت یم

تا خود صبح با پسرت   نیبش  ؟یاریخب بابا، چرا جوش م  لی+ خ

 گل بگو و گل بشنو.  
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 هم بشنود غر زد  زیکه عز ی لب طور ریز بعد

ن توجه ن به م از او  شتریشوهرش ب  ترسهی م+ انگار من هووشم که  

 نشون بده. 

انداخت،   زیبه عز  ی گرینگاه د  می اجاق برداشت و ن  ی را از رو   قابلمه

طبق معمول    ده، یرس  رزنیپ  زیت   ی به گوشها  شیمطمئن بود صدا

م  یوقت  دیبا را  اش  و    د یشنیجمله  ناله  دامان  به  دست  دوباره 

بود، نه ناله و   زی عز  ی از غر زدنها  ی . اما نه خبرشدیم   شینهاینفر

 . شیها نیرنف

باالخره بر او و خوابش غلبه کرد و مجبورش کرد از رخت    یتشنگ

لعنت را زد و  اتاق  برق  بلند شود،  به خودش که قبل    ی خوابش 

ب   یدگیبر  ی خواب تمام راه ها فرستاد،    بردینم   ن یخوابش را از 
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شب هم مثانه    ک یگرسنه و    گریشب د  شد،یشب تشنه اش م  کی

 شکست. یبش را مواخ  دی. هر شب خدا باشدیاش پر م

بودند انداخت    ده ی و پدرش که با فاصله از هم خواب  زیبه عز  ی نگاه

در    خچالیو سمت   کردن  باز  محض  به  برداشت،   خچالیقدم 

صدا  ونیز یتلو و  شد  پ  ی باز  خانه  در  را   ی بطر  د، یچیاذان  آب 

پدرش چرخ و سمت  هر شبش    د،یبرداشت  زمانبندکار    ی بود 

وقت جزو    رماز سان صبح... ندرست در اذ  ونیزی روشن شدن تلو

نگاهش اما از پدرش جدا    د،یرا سر کش  ی بود. بطر  شیها  تیاولو

 نبود اما انگار...   نیخوابش سنگ  شد،ینم

پدرش بود،    ی برگرداند، هنوز نگاهش رو  خچالیرا داخل    ی بطر

 ی صدا  ی نشده بود، حت  داریو پدرش اما ب   شدیاذان داشت تمام م

  یبود از کارها   یمعمول عاصطبق  که    زیعز  یلب  ریز   ی غر زدن ها
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  یرا دور زد و کنار پدرش رو  زی. عزخوردیپسرش به گوشش م

 زانو نشست

 + بابا....  

 سمت پدرش خم شد شتریگذاشت و ب  نیزم  ی را رو دستانش 

 و گفتنا....  + بابا اذان

 ییبلند تر و واضح تر شد، نگاهش را سمت او زی غر غر عز ی صدا

 کشاند  نشستی که م

 ؟یشب نصف شده یچ ــ

 + اذانه.

ر  زیعز برداشتن  از  بعد  و  کرد  دراز    ون، یز یتلو  موتیدست 

 خاموشش کرد 
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دستش    گفت ی شب م   ؟یکنیم  دارشیب  یبذار بخوابه، واسه چ  _

 . کنهیدرد م

اول وقت   ی پدرش چقدر رو  دانستیم  د،یاما عقب نکش  آسمان

 بودن نمازش حساس است

 . گهید خوابهیکنم، اگه نخواست م دارشی + بذار ب

 ی دستش را رو  زیعز  ی به چشم غره    تیاهم  یاز جمله اش، ب  بعد

 کرد شیپدرش گذاشت و دوباره صدا ی شانه 

 + بابا اذان گفتنا! 

خودش    یهم با نگران  زینکردند، عز  افتیکه از جانبش در  یجواب

 د یرا سمت پسرش کش

 . نمی پاشو المپ و بزن بب ــ
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پسرش را    ی شانه    زیبلند شد و عز  یتیشکا  چیبدون ه  آسمان

 تکان داد 

 اکبر؟  ــ

را که زد دوباره برگشت و کنار پدرش که رنگ به رو نداشت   برق

 نشست

 شده؟ یچ زی+ عز

 ی پسرش گذاشت و از سرد  ی گونه    ی دست لرزانش را رو  زیعز

 د یاش دلش لرز

 زنگ بزن آمبوالنس آسو....  ــ

 پدرش را تکان داد  ی را جلو برد و شانه  دستانش 

 ... شهی؟ اآلن پا م ی+ آمبوالنس واسه چ

 دست آسمان را پس زد ریعز
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نم  ینیبینم  ــ بلند  م   شه؟یمگه  بزن   گمیبهت  زنگ  پاشو 

 آمبوالنس. 

  ش یبر تک تک سلول ها  قیعم  ی و لرز  ختیآسمان فرو ر  دل

  ی خودش را به اتاق رسانده و گوش  عیسر  یلینشست. بلند شد و خ

نبود،   ادشیاورژانس    ی چنگ زد... شماره    نیزم  ی اش را از رو

گزارش تماسش   نیبرده بود، به آخر  ادیرا از    زیاصال انگار همه چ 

 نگاه انداخت، ساره بود و قبلش هم رهام..... 

 .... رهام

ا  عیسر  یلیخ از  قبل  اما  گرفت،  او   نکهیتماس  به  تماسش  از 

پ  ی شود صدا  مانیپش او هم   د،یچیآرام رهام در گوشش  انگار 

 بود  داریب

 بله؟  ــ
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 ... یرانتعجب و نگ  پر بود از لحنش

 اورژانس چنده رهام؟  ی + شماره 

 د یمکث به گوشش رس  یرهام بعد از کم ی صدا

 ؟  زمیافتاده عز یاتفاق ــ

 پدرش...   یبسته بود وقت  ششیکه به ر  یزمیداشت عز  یتیاهم  چه

 + بابام، بابام.... 

 آورد  یرا در م شیبغض داشت پدر گلو 

بب  ــ آسمان،  باش  جلو   نیآروم  اآلن  به  اخ س  ی من  تمونتونم، 

 تو....  امیدر و باز کن ب  ایمن، ب  زنمی اورژانس زنگ م

دکتر بودن   دی که به ذهنش رس  ی زیچ  نیرا قطع کرد، اول  تماس

حضور نابه هنگام رهام مقابل ساختمانشان هم   یرهام بود، حت

 ا بخواند.... پدرش بلند شده و نمازش ر  ینداشت، فقط کاف   یتیاهم
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زد، نگاهش را به    رونیاز اتاق بخت و  اندا  شیموها  ی را رو  شالش

دوخت و بغضش    دیکشیدست بر صورت پسرش م  هیکه با گر  زیعز

 در را باز کرد و از پله ها باال رفت   د،یکوب   ی پا  شی گلو  انی م  شتر یب

که داشت   دیساختمان را که باز کرد رهام را آشفته پشت در د  در

د  . تماس را که قطع کردادیم  ی آدرس را به شخص پشت گوش

 با آوار شدن نداشت گرفت  ی را که فاصله ا یآسمان ی بازو

 کجاست بابات ؟ ــ

م  به از  و  کرد  اشاره  ها   "اونجا    "  هیشب  ییآوا  شیگلو  انیپله 

آسمان سمت پله ها    ی فرستاد. رهام بدون رها کردن بازو  رونیب

 رفت

 ...زمینگران نباش عز ــ
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د  وارد با  رهام  و   شیها  هیگر  گر یکه د  ی زیعز  دنیخانه شدند 

 د یشده بود، آسمان را رها کرده و سمت او و اکبر دو  ونیش  هیشب

 مادرجان.  ن یآروم باش ــ

دو    خت،یته دلش فرو ر  زد،یم  ی صورت اکبر که به کبود   دنید  با

لب   ر یو سبابه اش را سمت رگ گردن اکبر برد و ز  یانیانگشت م

 . کردینباشد که فکرش را م ی زیدعا کرد چ

بزند    رونید آسمان دوباره از خانه ب س باعث شآمبوالن  ریآژ  ی صدا

ب  انیو خودش را م بلند کرده بود تا اندازدیکوچه  . دستانش را 

  را به خود جلب کند، آمبوالنس که  نیماش  ی بتواند توجه راننده  

شدند، دستش را   ادهیبا برانکارد پ  نی کنارش توقف کرد و مسئول

 سمت در گرفت 

 .... نطرفی+ از ا



 

433 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

سر    ی د خانه که شد، رهام را باال ان شد. وارهم همراهش  خودش

م  زیعز خودش  سر  بر  داشت  سع  دید  دی کوبیکه  داشت   یکه 

 آرامش کند. 

که از پدرش   ی زیتنها چ  گریپدرش را دوره کردند، د  ن یمسئول

 ستادهی ا  ی بود، کنار در ورود   شیزده از پتو  رونیب  ی پاها  دیدیم

 یبرا  یجان   شی هاپدرش دوخته بود. انگار پا  ی بود و نگاه به پاها 

که او   یآب  ی آب از بطر   یوانیرهام ل   دیدی جلو رفتن نداشتند... م

داد،    زیو به خورد عز  ختیر  بود،قبل از آن خورده    قهیچند دق

همز  دیدیم مسئولکه  با  م  نیمان  ه  زند،یحرف   ییصدا  چیاما 

 ... د یشنینم

سر    ن ی. مسئولشدیم   دهیکش  ش یسوت ممتد در گوش ها  انگار

برانکارد باز کردند و    ی را رو  یرنگ   یمشک  ی   سهیتکان دادند، ک
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ک آن  داخل  را  وقت  سهیپدرش  درست    خواستند یم  ی گذاشتند. 

که داشت گوش   ی به آن سوت ممتد  تی اهم  یرا ببندند، ب  پشیز

دستان    نشست،جلوتر رفت و کنار برانکارد    کردیرا سوراخ م  شیها

 مسئول اورژانس را پس زد ی شده  دهی با دستکش پوش 

 ن؟ یکن یم کاریچ نی+ دار 

او   زی از کنار عز  رهام اما  به آسمان رساند و  بلند شد و خود را 

 د یکش ادیبا خشم فر نباریا

دار  چرا  م  پشیز   ی +  م  ی بندیو  خودت  ا   ی تونی؟  نفس    نیتو 

 ؟یبکش

 را گرفت  شیبه صورت پدرش دوخت و رهام شانه ها نگاه 

 نفس بکشه....   تونهینم نکهیا ی + تو 
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رو  دستش پدصورت    ی را  کشسرد  که    دیرش  رهام  دستان  و 

 به عقب بکشدش را پس زد  خواستیم

 من قراره پاشه نمازش و بخونه...  ی + بابا 

 نست تن لرزانش را از برانکارد فاصله بدهد رهام توا باالخره

 + ولم کن رهام... 

به محض    کرد،ی م  یاش خودکش  نهی انگار داشت درون س  قلبش

.  دندیرا کش  یمشک  ی   سهیآن ک  پیز  ن یمسئول  دنشیعقب کش

  نکه یبر ا  یآسمان مبن  ی ادهایو فر   زی عز  ی ها  هی زجه و گر  ی صدا

باال را هم تا واحدشان   ی طبقه    ی ها  هیکند، همسا  شیرهام رها

رهام آسمان   ورساند    زیکشانده بود. نرگس خاتون خودش را به عز

 خون بودند.    ی را سمت خود چرخاند، چشمان دخترک دو کاسه  

 بابام. ش یبرم پ دی+ ولم کن رهام، با
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تقالها  شالش و موها  شیشانه ها  یرو  شیبخاطر  بود    یافتاده 

  ش یبودند، دل رهام داشت برا  شان یپر  شیشانه ها  ی بلندش رو

 .  شدیجزغاله م

 .زمی آروم باش عز ــ

با   دانستینم داغ   ی برا  د،یبگو  دیچه  گرفتن  دل    یآرام  بر  که 

نم بود،  با  دانستیآسمان  ب  دیچکار  از  و  پ  دست  یکند   یی او 

سال درس خوانده  نی. چندخوردیخودش داشت حالش به هم م 

روبرو دخترک  مقابل  در  اما  آم  شیبود،  هاتمام  دود    شیوخته 

م  شدندیم چرفتندیو  نم  ی زی.  خاطرش  نمماندیدر    توانستی. 

 آمدند آرام کند.  ی که به مطبش م ی خواهرش را هم مانند کسان

 بابام رهام.  شی + من و ببر پ  
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جمع کرد و پشت سرش   شی آسمان را از شانه ها  ی موها  رهام

 برد.

 آسمان. میریبذار هوا روشن بشه، م  ــ

دلش داغ    ی رو  شتر یداشت ب  زشیجگرسوز عز  یها  ادیفر  ی صدا

 گذاشت یم

 + کجا بردنش؟ 

 . مارستانیب ــ

 زانوانش هم همانطور  د،یلرزیاش داشت م چانه

     دوم  فصل     

 خیپدرش تا تار   ی شده    یسنگ و اسم حکاک  ی را از رو   نگاهش

سالش بود، اما    کیسنگ سر داد. هفتاد و    ی ثبت شده انتها  ی ها

 ی کرده بود. دستانش را رو  ی پدر  شیو پنج سال برا  ستیتنها ب 
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بسته اش را...    نهیدستان پ  ی زبر  کردیسنگ مشت کرد، حس م 

هوا    ی ها  مولکول  ن یکه انگار ب  یچهل روز گذشته بود، چهل روز

با بودند،  درونش    دیکشیکه نفس م  ییهر هوا   سم پخش کرده 

عزشد یم  یمتالش را   زی...  داشت   ی رو  خودش  و  انداخته  سنگ 

م  کرد،یم  هیگر پسرش حرف  حرفهازدیبا   یمادرانگ  ی بو   شی... 

بازو  کیجگر    یسوختگ  ی بو  دادند، یم ب  شیمادر...  از    ن یرا 

کشاند... مگر    ز یعز   سمتو خودش را    دیکش  رونیانگشتان رهام ب

قلب را داغ   کی مادر با فرزند آنگونه    کی  یمولمع  ی حرفها  شدیم

که زمانه    ییپر بود از داغ ها  گریقلب او د  شد،یکند؟ اما قلب او م

 ... زدیبر جانش م

شانه اش   ی حلقه کرد و سرش را رو  زشیرا دور کمر عز  دستش

  ه یاش چشمان سرخ از گر  یآفتاب  نکیساره با ع  دیگذاشت... د
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سنگ برداشت و مشغول    ی ز روخرما را ا  ین یاش را پوشاند و س

 شد... تعارف 

 بودند...  بیغر چقدر

 و ساکت رفته بود....  بانهیچه غر پدرش

 آسو رو...   نی اکبرم؟ پاشو قربونت برم، بب ــ

حکم    چشمانش هم  بودنشان  پدرها،  بست،  و   کیرا  بود  کوه 

 اگر ناتوان بودند....  ی استقامت... حت

نکنم فقط تو    نشیرو نف  ناله  گهید  دم یاکبر، قول م  دمی قول م  ــ

 .... نجایپاشو از ا

کند به جانش    ی چاقو  کیانگار با    شد،یداشت تکه پاره م  قلبش

 کردیاما بد زخم م  د، یبریکه نم ییافتاده بودند، چاقو
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م  ــ بم  شهیمگه  مادرشون  از  قبل  ها  قربون    رن؟یبچه  پاشو 

 .... ز یچشمات بره عز

 ش یده بود برااو مان تنها    د، یرا بوس  زیرا کج کرد و کتف عز  سرش

پسرم.   شهیداره کباب م  گرمیاکبر، ج  رهیگی م  شی دلم داره آت  ــ

 ... نجایپاشو از ا

بلند کرد و    زیعز  ی شانه ها  ی کنارش، سر از رو  ینشستن کس  با

 بود.  یعل  د،ینگاهش چرخ

 . میبر گهید  دیپاش یآبج ــ

پدرش    خواست،یدل او تنها پدرش را م  خواست،یرفتن نم  دلش

برااز رف  شب قبلکه   بود. دلش    شانیتنش  سوپ درست کرده 

م  ی لبخندها را  رو  کینه    خواستیپدرش  که  سرد   شیسنگ 

را در    زانشیکه عز  ی سرد  ی اسمش حک شده باشد. او از خاکها
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 شتکان داد و سر  یعل  ی برا  ی بودند متنفر بود. سر   دهیخود بلع

 برد زیرا کنار گوش عز

 ...  میپاشو بر زی+ عز

  م؟ی کن کاریچآسو؟  میکجا بر ــ

و   سیکه با چشمان خ  دیرا با بغض بلند کرد، رهام را د  سرش

که    یکرده بود. تمام چهل روز نحس  هیگر  کرد،ی سرخ نگاهش م

 نکرده بود.   شانیرها ی لحظه ا ی گذشته بود حت

 نشست  نیزم ی رهام را سمتش کشاند، کنارش رو نگاهش

 ؟ ی خوا یم ی زیچ ــ

 د یبه صورتش کش یدست

 . ستیوب نحالش خ زی+ عز
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استراحت    کمیخونه،    م یبر  گهی د  دیپاش   ، یستیتو هم خوب ن   ــ

 کن. 

با    دادیطعم تلخ زهر مار م  ی اش را مرتب کرد، بغض لعنت  مغنه

 هر فرو خوردنش

 هست؟  ی+ تو خونه کس

 تکان داد  ی سر رهام

دو تا از دوستات با نرگس خاتون   یکیفکر نکن،    زایچ  نیتو به ا  ــ

 خونه ان.

را از سنگ   زیعز  دیرا از رهام گرفت، باو نگاهش    تکان داد  ی سر

 هم خودش....  شدیاو کباب م ی دلش هم داشت برا کرد،یجدا م

که  دید ی محض ورودشان به خانه نرگس خاتون را کنار بخار به

  ی اشانه ه  خت،یریم   ین یپخته شده را داخل س  ی داشت حلوا ها
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  زیو عز  توجه نرگس خاتون به او  یرا محکم تر گرفت و وقت  زیعز

را به دست نوه اش الله داده و سمتشان قدم    ی نی جلب شد، س

 خت یریم  ییها چا  نداشت تند تند داخل استکا  لوفریبرداشت. ن

بود. دختران نرگس   ینیخرما ها داخل س  دنیو نسترن مشغول چ

بازو بودند.  او را همراه خودش    زیعز  گرید  ی خاتون  را گرفت و 

  ی همه بودند، حت   د،یچرخ  برد، آسمان  واریکنار د  ی سمت پشت

. با نگاه دنبال رهام و ساره گشت، اما نبود.  شانی قبل  ی ها  هیهمسا

 داده بودند قدم برداشت   ه یتک  وار یکه به د  ی سمت طاها و محمد

 کجا موندن؟  هی+ بق 

 به محمد کرد   ینگاه طاها

  ی هم رفت عمو  ی ن واسه گرفتن غذا، مهدرفت  یو عل  دیوح  ــ

 . یآبج  روننیتو هم ب  ی تارو برسونه خونش. دوس  ایس
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 تکان داد و از کنارشان عبور کرد ی سر

 سر به اونا بزنم.    هیباشه من  زی+ حواستون به عز

لب زمزمه کرد از پله ها باال رفت، از در   ریز  ی که باشه ا  طاها

  د، ید  نیزد، رهام و ساره را کنار ماش  رونیساختمان که ب  یآهن

 کرد یهش ما اخم نگاو رهام ب زدیساره داشت با تلفن حرف م

 + رهام؟

کش  نگاه برداشت،    دهیرهام سمتش  قدم سمتش  و سپس  شد 

ان  آسم  ی دور در چهره    کینگاه نگرانش را    د،ی مقابلش که رس

 چرخاند

 جان؟  ــ

 د یبه صورتش کش یدست

 . میفردا با هم حرف بزن  دی+ برنگرد تهران، با 
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 تکان داد  ی سر رهام

 باشه.  ــ

ه بود، اما حرکات که نگاه به او دوخت  را دوباره سمت ساره   نگاهش

 ی را برا  ی زیچ  دادی آشفته اش نگان م  ی دست راستش و چهره  

 .دهد یم  حیشخص پشت تلفن توض

 ...وال ی+ ا 

 به نگاه رهام دوخت و ادامه داد  نگاه 

 ... ی+ بخاطر همه چ

خفه   ی   هیگر  ی و صدا  دی به آغوشش کش  لوفر یخانه که شد ن  وارد

 د یاش به گوشش رس

 ؟یخواهر ی+ خوب
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دختر بزرگ نرگس خاتون   لوفری کمرش گذاشت، ن  ی را رو  دستش

 بود. او که فاصله گرفت نسترن در آغوشش گرفت. 

 .ی بده خواهرخدا بهت صبر  ــ

 دستش را گرفت  فرلو یاو هم که جدا شد، ن  از

 . میخودمون و زودتر برسون   میکه نتونست  خوامیمعذرت م ــ

ه انگار  قدر سر تکان داده بود کتکان داد، آن روزها آن  ی سر  دوباره

گردنش گذاشته    ی رو  شیرا با تمام آدمها  ایسر دن  کی  ی به جا

 گرفت.  شیخواهرش را در پ ی جمله   ی ادامه  لوفریبودند. ن

 گذاشتند ینم نشیزم  چگاهیبود که ه  یخلصت یهمان کودک از

اما خب هم    م،ی باش   شتون یپ  خواستیم   یلیدلمون خ  یعنیــ   

ن ه  لویشوهر  من نبود،  که  بذارم.    م ی نس  تونستم ینم  مم  تنها  و 

 مجبور شدم منتظر بمونم مادر شوهرم از بندر برگرده بعد. 
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 دیاش کش ی شان یبه پ یدست

 .نی+ خوش اومد

قدم برداشت    زیاش سمت عز  ی دو کلمه ا   ی از گفتن جمله    پس

 و کنارش نشست.

داشت با نرگس خاتون حرف    گرفت،یلحظه هم آرام نم  کی  رزنیپ

سوزناکش در تمام لحظات چهل روز، دل تک تک    ی فهاحر  زد،یم

 کنده بود شی را از جا انیآشنا

  ی که بچم... اولش واسه ازدواجش با اسرا کل  دی کم درد نکش  ــ

 . بعدشم که.... امرزشیخداب ی از بابا د یحرف شن

 شانه اش گذاشت   ی و آسمان سر رو  د یاش کوب  نهیرا به س   مشتش

  اد یم  ادمی  یوقت  سوزمیرم منرگس، دا  شهیدلم داره کباب م  ــ

 اسرا و لب باز نکرد بچه ام...   یضیبا مر دیکش ی چه درد 
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 د یاش کوب نهی به س گریرا بار د دستش

بخاطر    یدونیمن همه ش کج کرد نرگس، م   یبا بچه    ایدن  ــ

 زدن و دم نزدن؟  واریآسو چقدر زن و شوهر به در و د نیهم

 را بست شیپلکها آسمان

 بچه دار بشن نرگس.... در به در گشتن که پونزده سال تموم  ــ

 و زجه زد  دیرا بلند کرد و محکم بر سرش کوبدستش  دو

 ی دختر و مادرت تو چه حال و روز  ی نی که بب  ییاکبر؟ کجا  ــ

که   ی سپرد  یدخترت و به ک  ز،یپام لب گوره عز  هیان؟ من که  

 ؟ یرفت یگذاشت

سوا  بلند و  برداشت  قدم  در  سمت  نداشت،  ماندن  دل  ل  شد، 

بر کجا رفتنش پشت گوش انداخت و از   ینرگس خاتون را مبن 

نبود پدرش انگار درون    ی زد. بهار بود، اما سرد  رونیساختمان ب
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و به    ستادیا  شیشده بود. با گرفته شدن بازو  قیتزر  شیسلول ها

 و پرت نگاه به رهام دوخت  جی عقب برگشت، گ 

 آسو؟ ی ریکجا م ــ

 فرستاد رونیرا مقطع ب  نفسش

 . تونم ی که بتونم نفس بکشم رهام، نم ییببر جان و  + م 

آسمان حلقه کرد و    ی رهام مچاله شد، دستش را دور شانه    قلب

 کشاند  نشیاو را سمت ماش

 . زمیعز میبر ــ

سرش به ساره فهماند داخل شود و آسمان را   ی با اشاره    سپس 

ند. خودش هم پشت رل نشست و حرکت شاگرد نشا  یصندل  ی رو

 به آسمان انداخت، حالش اصال خوب نبود.    ینگاه می کرد. ن
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داغ  ــ م  یخدا  هم  و  صبرش  نم  دهیبده  فراموش    گمیآسمان. 

به نبود    یکه حت  یکن یعادت م  گمینم  ،یکن ینم  دونمیکه م   یکن یم

. به تو ده ی. فقط خدا بهمون صبر ممیکن یعادت هم نم  زامونیعز

 . یسرپا باش نکهیبه ا  ده،ی هم م

اندا  ی گرینگاه د  مین انگاسمتش  نبود،    ایر اصالً در آن دنخت... 

درد   ی که بو  یو خوفناک  کیتار  ی ایبود، دن  ی گرید  ی ایانگار در دن

را   ن یآورد و سرعت ماش   رونیب  بشیاش را از ج  ی. گوش دادیم

 را کنار گوشش گذاشت.  یکم کرد، تماس گرفت و گوش

 بله رهام؟ ــ

 به آسمان کرد  ی گرینگاه د  مین

 هنوز؟  یلیاردب ــ

 تهران.  گشتمی فروش دفتر و حل کردم، داشتم برم ی اکار آره ــ
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برا  یآدرس  ی بر  یتونیم  ــ همون    فرستمیم  یکه  مورد  در  ؟ 

 که باهات حرف زده بودم.  هیموضوع

 ... یکنیحلش م ی خودت دار ی گفته بود ــ

دست   رهام و  کرده  رها  را  کش  یفرمان  صورتش  خودش   د،یبه 

مهم تر   ی زیاز هر چ  شیآسمان برا  یوقت  توانستینم  توانست،ینم

 بود و با ارزش تر 

 . عیمنتظرتم. فقط لطفا سر تونم،یخودم نم ــ

جدا کرده و سمت    ریرا قطع کرد و دوباره نگاهش را از مس  تماس

 آسمان کشاند

پرتگاه قدم برداشت،    ی شد و تا لبه    اده یپ  ن یمحض توقف ماش  به

نما  امکیس ها  ی عاشق  فصل  در  بود...    ی آنجا  تابستان  و  بهار 

ها  ی صدا صدا  زیعز  ی زجه  بود،  گوشش  کنار  پدرش،   ی انگار 
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همگ   ی صدا  امک، یس  ی صدا انگار  صحبت    یمادرش.  هم  با 

سر  کردند،یم و  ه  ی طور  ع،یبلند  حرفها  چیکه   چکدامیه  ی از 

 . شدیم  جیگ شتریو ب د یفهمینم

 ... گهی+ بسه د

پشت   دست دلواپس  رهام  و  گذاشت  گوشش  کنار  را  راستش 

  ن یماش   ی با صدا  خواست، یلو تر رفتن م سرش قرار گرفت، دلش ج

  اده یو پ  یتاکس  دنینگاهش را از آسمان گرفته و چرخاند. با د

کردند، دل فاصله    مشیتقد  یرا دو دست   ا یشدن شاهرخ انگار دن

ت.شاهرخ خود را به رهام رساند و نگاه  گرفتن از آسمان را نداش

ار  او و آسمان در گشت... به محض قرار گرفتن در کن  نی گنگش ب

 د یرهام پرس

 کنه؟ی م کاریداره چ ــ
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 فرستاد.  شی موها ن یکالفه دستانش را ب رهام

که به    ییکه بتونم نفس بکشم، منم تنها جا  ییگفت ببرم جا  ــ

 بار خودش آورده بودتم.  ه یبود که  یینجای هم د یذهنم رس

آسمان نگاه هر دو را سمت خود کشاند، دستانش را   ادیفر  ی صدا

 بود  گذاشته شیگوشها ی رو

 ـــگه؟ی + بســـه د

 را گرفت شیسمتش قدم برداشت که شاهرخ بازو رهام

 برو..  ای ن، یتو ماش نیبش ای ــ

 ...ی دار  یچ ــ

 را سمت رهام چرخاند نگاهش

کمک کنم.    خوامیکمکم کن. منم م  یتگف  ،ی بهم اعتماد کرد  ــ

 کالً برو...  ای ن،ی تو ماش نی بش ایپس 
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ا سمت آسمان که دستانش  دستش را مشت کرد، نگاهش ر  رهام

  ی هم فشرد. قدم ی را رو  شیبود کشاند و لبها  شیگوش ها  ی رو

 به عقب برداشت 

 بهت اعتماد دارم. ــ

 به عقب برداشت  ی گریرا رها کرد و رهام قدم د شیبازو شاهرخ

 کمکش کن شاهرخ.  کنمیخواهش م ــ

ماش  نیماش  سوار از  نگاهش  گرفت،  عقب  دنده  و  رهام    نیشد 

 د یدخترک بلند تر به گوشش رس  ادیفر  ی ود که صداکنده نشده ب

 خـــدا؟  یکنی+ چرا تمومش نم

ج  دستانش  در  حرفها  ی بهایرا  کرد،  فرو  در    ی شلوارش  رهام 

اعتماده، و بازم نا    ینا آرومه، پرخاشگره، ب   "  خوردیسرش چرخ م

 "آرومه
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 ؟ ینیب ی+ اصالً من و م  

صدا  شیزانوها  ی رو بود،  شکسته  بغضش  ها  ی افتاد،   ی هق 

 د یشنیدردناکش را م

 من و.... منم، آسمان.    نی+ بب  

رو  کف محکم  را  رو  دیکوب   نی زم  ی دستانش  شاهرخ  نگاه   ی و 

  شان یدختر رو  ک یشدن دستان    دهیکوب  ی سنگ ها ثابت ماند، برا

 سخت نبودند؟ ی ادیز

 ؟ی ریازم بگ  ی مونده که بازم بخوا   یاز جونـــم؟ چ  ی خوایم   ی+ چ

 را در هم فرو برد  هرخشا ی که اخم ها یزد، هق  یهق

برادرم و ازم    ،یدختر بودنم و ازم گرفت   ،یو ازم گرفت  زمی+ همه چ

. فقط بابام مونده بود برام، فقط اون ی مادرم و ازم گرفت  ، یگرفت

 .... یمونده بود که اونم ازم گرفت
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 ی جمله    نیشاهرخ کور تر شده بود، ذهنش در دوم  ی ها  اخم

. خوردیمغزش چرخ م  م دررها  ی کرده بود و حرفها  ریآسمان گ

 ستاد یر آسمان اجلو تر رفت، درست پشت س

 ؟ ی د یو شن وبیداستان حضرت ا ــ

خوردند، اما قبل از آنکه بتواند    ی آسمان تکان محسوس  ی ها  شانه 

 برگردد، شاهرخ ادامه داد 

 ؟ ی خواهش کنم برنگرد شهیم ــ

بودند،   سیخ د،یکش شیبه گونه ها ینخورد، دست یتکان آسمان

 ی خرد شده بود آنقدر کار  شیگلو  انیدفعه در م  کیکه    یبغض

برده بود.   ادشیاش را از    یقبل  ی بود که تمام عکس العمل ها

را    یباشد مست  یکه هر چه قدمتش طوالن   یدرست مانند شراب

مانند    کند،یم   شتریب داشت..  ساله  ده  قدمت  هم  او   کیبغض 
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با خاک    رانگریو افتاده بود و تمامش را  کرده   نکسایبه جانش 

 را....  شی داشت، نه حرفها ادیقبلش را به بود.... نه حرکات  

 پوچ پوچ بود. انگار

  ی درست پشت سر آسمان، پشت به او نشست، فاصله ا  شاهرخ

 نبود.   نشانیب

.  می داشته باش  یبا هم مالقات  گهی+ من اهل تهرانم و فکر نکنم د

حرف    با هم  می تونیبهتره. راحت تر م  مین یرو نب  گهیپس اگه همد

با کس  ی که بر  یشناس یم. نه تو من و  می زنب حرف    یدر موردم 

.  م یکن یم  ادی  بهی به عنوان دو تا غر   گهینه من. فقط از همد  ،یبزن

 . می فراموش کن یکل هرو ب گهیهمد  میتون یاصال م ای

 دیآسمان لرز ی لبها

 بدبختم.   یلی+ من خ
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 شناسن؟ ی که داشته م ی و با صبر وبیچرا همه ا یدونیم ــ

پاها  ی کیزمزمه کرد و شاهرخ    یآرام  دانم ینم  آسمان را    شیاز 

 دراز کرد 

ا  ــ زمان حضرت  تر  وب،یتو  درستکار  بود،    نیاون  روز   هیآدم 

پ  سیابل ا  شی رفت  با  گفت  ک  نهمهیخدا،  هر  از    یرفاه  بود 

. از خدا خواست بهش اجازه بده  داشت یتو دست برنم  ی شکرگزار

 ر خدا دور کنه. تا با گرفتن نعمتهاش اونو از سپاس و شک

 که تنها بخاطر جلب توجه آسمان بود یکرد، مکث کوتاه مکث

 شد؟ ی+ بعدش چ

 نشست  شیلبها ی رو ی لبخند

اول از همه دام و گوسفنداش و ازش گرفت، اما حضرت   سیابل  ــ

بچه هاش   طانیاز خدا برنداشت... ش  ی دست از سپاسگزار  وبیا
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ه آسمون بلند کرد بازم دستاش و رو ب  وبیو هم ازش گرفت، اما ا

اومدم و قراره برهنه    ایشکرت. گفت من برهنه به دن  ایگفت خدا  و

دن چ  ایاز  هر  تو  پس  د  یبرم،  .  نده یبرام خوشا  ی دیبرام صالح 

هنوز خدا   نیو ازش گرفته بود، گفت ا  وبیا  زیکه همه چ  طانیش

م  و بهش بد  ی درد  هی  د یچون سالمه، پس با  کنه،یرو پرستش م

شد، چهار تا همسر    ضیمر  وبی. حضرت اارهیکه نتونه طاقت ب 

 ی کیترکش کردن و تنها    شیضیداشت که سه تاش بخاطر مر

لحظه هم از   هی یحت شیضیبهش وفادار موند. تو تمام دوران مر

از خدا   ی. نه پنهون دیدست نکش  شیخدا غافل نشد. از شکر گذار

 گله کرد، نه آشکارا، نه تو دلش گله کرد نه به زبون آورد. 

که باعث شد آسمان لب    ی ا  قهی مکث کرد ، مکث چند دق  ارهدوب

 بزند 
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 نجا؟یا   ی + تو چرا اومد

پسره آورد و   هی   دمیبودم، د  نجایدلم گرفته بود، قبل از تو ا  ــ

. درد می با هم درد و دل کن کمی امی ات کرد و رفت، گفتم ب ادهیپ

تجربه اش و    اد،یآدم خوب م  ی برا  یلیخ  بهیغر  ه یو دل کردن با  

 رم. دا

 + رفت؟

 .... ی تنها باش دیبا کردیفکر م دیآره، شا ــ

  ی اشک چشمانش بند نم  د،یکش   شیبه گونه ها  یدست  آسمان

 آمدند. 

 + امروز چهلم بابام بود. 

 خدا بهت صبر بده.  ــ

 هم مامانم مرد.  ش ی + سه سال پ 
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  د، یطعم داشتن مادر را نفهم  چگاهی. هد یکش  یقی نفس عم  شاهرخ

 کردیر را درک ماما خوب درد رفتن پد

 خدا رحمتشون کنه.  ــ

 و جز مادربزرگم ندارم. یکس گهی+ د

حرفها  ی ابروها  ن یب  یاخم دوباره  و  نشست  در    ی شاهرخ  رهام 

از   که پشت سرش نشسته بود و دم  ی ذهنش پژواک شد، دختر

خبر داشته باشد خانواده داشت، خواهر   نکهیبدون ا  زدیم  ییتنها

 تو برادر داشت، پدر و مادر داش

 خدا بزرگه...  ــ

انگار    کنه،یامتحان م  شهیچرا من و هم  دونمی+ خدا بزرگه، اما نم

 گرفته.  یاشتباه وبیمن و با ا

 لبخند زد شاهرخ
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که    ی کیطرفم    ه یاست مثل من،    بهیغر  هیطرف    هیفرض کن    ــ

و   یک  م،یکدوممون دوست دار  یبفهم  ی خوایبرات مهمه. و تو م

که برات مهمه و    ی کس  ایو،  م  ا  به یکه غر  ی من  ؟یکنیامتحان م

 و؟  ی دوسش دار

 چشمانش را بست آسمان

 و که برام مهمه و کنجکاوم بدونم من چقدر براش مهمم.  ی+ کس 

بود و   ی به آسمان دوخت، ابرسرش را بلند کرد و نگاه    شاهرخ

 کرد یم دنیکم کم باران شروع به بار

 جواب همون جواب سوال خودت بود.  نیا ــ

مرد  دی کش  یقینفس عم  آسمان باز کرد،  را  که   یو چشمانش 

نم را  اش  م  یلیخ  دیدیچهره  که   زد،یخوب حرف  آنقدر خوب 

 کند یپرخاش نم شهیچرا مثل هم  دانستیانگار نم
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 ؟ ی کرد داشیمکان من و داداشمه، از کجا پ نجای+ ا 

 نجا؟ یا ی بود که باهاش اومد یداداشت همون ــ

که باهاش    هیرم کسمنظو  گمی+ نه، من تک فرزندم، داداش که م 

 بزرگ شدم.  

انداخت، اگر ده دق  ی به ساعت رو  ینگاه   شاهرخ   ی   قهی مچش 

 ممکن بود دخترک کالفه شود داد،یادامه م گرید

 و ازت گرفته...   زت یکه چرا همه چ  ی کردیاز خدا گله م  یداشت  ــ

و   رویبغض شکسته شده اش تمام ن  د،یکش   یقی نفس عم  آسمان

 اش را گرفته بود  ی انرژ

 ... گهیگرفته د+  

 دختر بودن و ازت گرفته...  یگفت ــ
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د  یکوتاه  مکث ها  گریکرد،  نم  ی نفس  را  گار  ان  د، یشنیآسمان 

 د ی کشیحبسشان کرده بود، انگار اصال نفس نم

 بهت...  ــ

رو  دستش و    شیزانو  ی را  بود  سخت  گفتنش  کرد،  مشت 

به ذهن   یشوک  دیبزرگ، اما با  سکیر   کیآسمان    ی برا  دنشیشن

 کرد ید مدخترک وار

 بهت د....  ــ

 ...  دیکالم شاهرخ پر انیم

 ...  گشتیبرنم گریو د  رفت یهم جانش م ادشیبا  یحت

  ؟ یهست یتو ک+ 

و نگاهش را دوباره سمت ساعت بسته    دی کش  یقی نفس عم  شاهرخ

 شده دور مچش چرخاند
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 ...  بهیغر هی _

که از دخترک در    ی زیچ  نیشانه اش کج کرد و اول  ی را رو   سرش

  خته یشانه اش ر  ی بلندش بود که رو  ی ست،  موهانگاهش نش

بسته شده بود،     شانیبه انتها  یرنگ   یمشک  ی شده بود و کش مو

 شل شده بود...   ش یکش مو شیانگار در اثر تقالها

 تر کرد و نگاه گرفت و به دستانش دوخت یلب

 مثل تو داشته...   ی خوش شانس بوده که دختر یلیپدرت خ _

 آمد؟   یا بند نمکش چرو اش دیآسمان لرز ی لبها

روزه    کیحبس شده در چشمانش    ی قرار بود تمام اشک ها  انگار

 زند یبر رونیب

 بهش نگفتم دوسش دارم.   چوقتی+ من ه 
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دخترک سوخت   ی لحن پر حسرت و درمانده    یشاهرخ برا  دل

 ...  دیکش یقی و نفس عم

که رهام    یاز آن  شتریب  یلیکه خواهر کوچک رهام بود،  خ  ی دختر

 به کمک داشت...    ازیبود و ن ختهی هم ره ب  گفتیم

 که بچه هاشون دوسشون دارن...  فهمن یپدرا م _

 کاغذ مچاله شد  کیآسمان مانند  دل

 نه؟ ی بی+ خدا چرا من و نم

 ...  زدیبا رهام حرف م دیبا

اش   یزندگ  تیهر چه زودتر با واقع   دیکه خواهرش با  گفتی م  دیبا

 روبرو شود...  

  ی دگ یو از هم پاش  یختگیبه هم ر  نیاز ا اش او را    یزندگ  تیواقع

  کرد؟یخالص م
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 حواسش به بنده هاش هست دختر خوب...  شهیخدا هم _

هم فشرد و    ی را رو   شیکنترل لرزش چانه اش لبها  ی برا  آسمان

که پشت سرش نشسته    ی با دختر  شتر یب  دیشاهرخ فکر کرد با

 ...  زدیحرف م  دیباریاز تک تک حروف کلماتش م ی دیبود و ناام

   ؟یچند لحظه دستت و دراز کن شهیم ــ

را    سشیسمتش دراز شد و او خودنو  ریتأخ  یمآسمان با ک  دست

و بدون لمس دست آسمان،  شماره  دیکش رونی کتش ب بیاز ج

 همراهش را در کف دست دخترک نوشت  ی 

 به حرفات گوش کنم.    تونمیم  شهیمنه، من هم ی شماره  نیا _

ده به کف دستش دوخت  ته شنوش  ی نگاهش را به عدد ها  آسمان

 و اشک نگاهش را تار کرده بود...  
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پرتگاه، تا ته   ی خودش را رها کند و از همان باال   خواستیم  دلش

 دره قل بخورد...  

کم  ی درد  توانستیم  یجسم  درد را  بود  قلبش  در  فقط    ،یکه 

 آرام کند؟ یکم

 ...  نطرفایا  نمتی نب گهی+ د

ند، نجوا خترک برگردانگاه سمت د  نکهیو بدون ا  ستادیا  شاهرخ

 کرد

رو   _ بذار  ن  ی دستتو  الزم   ی جا  ستیقلبت... خدا همونجاست، 

بگرد  ی ا   گهید الراحم  ،ی دنبالش  ارحم  بدون   نِیاون خودش  و 

 بنده هاش درنظر گرفته...  ی انتخابا رو برا نیشک بهتر

 شد شاهرخ؟ یچ ــ
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گرفت، قبل از آنکه   نیاش را از ماش  هیو تک  دیکش   یقی عم  نفس

 هام سد راهش شده بودد از آن پرتگاه دور شود ربتوان

م  ــ بگم    ییحرفا  ی خوا یازم  بهت  و  زد  بهم  اشتباه    ایکه  من 

 متوجه شدم؟ 

  د ی فهمیشاهرخ را م  ی   هیکنا  د،ی دور خودش چرخ  یبا کالفگ  رهام

 د یفهمیو نم

نم  دونم یم  ــ نزده، اون حرف  با ساره که سه    ی حت  زنه، یحرف 

هسا باهاش دوسته هم  ساره    یف حر  چی له  نزده،  اش  از گذشته 

نداشت. فقط    امک، ی از س  یحت برادر آسمان هم خبر  و  دوست 

بود    خوامیم د  ای بدونم حالش خوب  با  که    دنتینه؟  بد  حالش 

 نشد؟

 تکان داد  ی سر
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بخاطر مرگ پدرش نرماله، اما روحش داغونه،   شی حال جسم  ــ

تره، باهاش حرف    میحالش وخ  ی کرد  فشیکه تو توص  ی زیاز چ

تلخ    یلیخ  ی گفتم، تجربه ها   ی چ  دیفهماما به نظرم اصالً ن  زدم.

 داشته.   یو سخت

 شد یرهام داشت مچاله م قلب

 کنم براش؟  کاریچ ــ

 ... اریبهش فشار ن  ــ

بگو  دانستینم  د،یبه صورتش کش   یدست دخترک چند    د، یچه 

ه   قهیدق نداشت،    یشباهت   چی قبل،  کنندگانش  مراجعه  به 

  ان یبود و از م  خته یذهنش به هم ر  مرتب نبودند، انگار   شیحرفها

 دیکشیم رونیرا ب شیذهن آشفته اش به زحمت حرفها
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هم  دونهینم  ــ بذار  آشنام،  باهات  شا  ی نطوریمن  کنه،   د یفکر 

ا بزنه.    ی نطوریتونست  به حرفاحرف  توجه  تو زد  ییبا  و    ی که 

 مشکلش حرف نزدنه.   نیخودش بزرگتر ی حرفا

 . ره یگی شت خشمش پناه مقبال که بهت گفتم شاهرخ، آسو پ ــ

 تکان داد  ی سر شاهرخ

از خودش دفاع کنه. به    تونهیو خشم م  تیبا عصبان  کنهیفکر م  ــ

 .... گهید دینداره. و هزار تا شا تی حس امن دیشا  ؟ی فکر کرد نیا

 باهات حرف زد؟  ــ

شد که    رهیبزند تنها به چشمان نگران رهام خ  یانکه حرف  بدون

 فرستاد شیموها نیکالفه تر دستش را ب
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خواهرم داغونه،   ترکه،یلطفاً درکم کن شاهرخ، دلم انگار داره م  ــ

اما    یلیخ نم  هیداغونه  اشکم  از   زه،یریقطره  گذشته  روز   چهل 

 . نگرانم براش.ست یتو تنش ن یمرگ پدرش، انگار روح

 . دیباهاش حرف بزن شیاصل ی در مورد خانواده  دیبه نظرم با ــ

 به عقب برداشت   یقدم رهام

 .شهیامکان نداره، داغون م ی زیچ نیهمچ شه،ینم ــ

 کرد یاخم شاهرخ

  نایزود تر از ا  ی لیخ  دیکه با  یدون یرهام، م  ی تو خودت دکتر  ــ

 بگذره.... شتریب یهر چ شد،یبهش گفته م قت یحق

 دیکالم شاهرخ پر انیم
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  ذارم یبزنه شاهرخ. نم  ی بهش حرف  دم یکس اجازه نم  چیبه ه   ــ

 دیوجه نبا چی وقت، به ه چینن. آسمان هرو رو سرش آوار ک ایدن

 . میی ما شیاصل ی بفهمه که خانواده 

بخاطر خواهرته، مطمئن باش اصال براش   متیتصم  نیاگه ا  ــ

نجات  کنهیم  یکه داره توش زندگ  ی. اون و از دروغستیخوب ن

 بده. 

فقط خط    ینگاه و  بود  را شسته  انداخت، دستانش  به دستش 

مانده بود، دستش را دراز کرد   ی اقاز شماره ها ب  ی کمرنگ و محو

  و یس  بهیو تلفنش را از کنار بالشش برداشت، شماره را به اسم غر

 . زدیبه بانک م ی سر دیکرد و از اتاق خارج شد. با

 و سمتش قدم برداشت دید ی را طبق معمول کنار بخار زیعز

 + سالم. 
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پلکها  نگاهش و آسمان    ی بودند. سر  س یخ  شیکرد،  داد  تکان 

 ت کنارش نشس

 ز؟یعز ی+ خوب

کنار   ی چروکها  نیاز ب  خت،یفرو ر  رزنیکه از چشمان پ  یاشک

 چشمش عبود کرد 

 آسو.  مونمیمن زنده نم ــ

و اشک چشمانش را تار   دیقد کش  ی آسمان به آن  ی در گلو  بغض

 کرد

 ...زیعز ی نطوری+ نگو ا

 نفس بکشم.  تونم ی آسو، نم رمیمیدارم م ــ

 ی شانه ها  ی را رو  و سرش  دیکش   زیسمت عز  شتریا بر  خودش

 لرزانش گذاشت 
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 برام.  ی فقط تو موند ز؟ی دارم عز  و ی+ من جز تو ک

  نت یرفته همه اش ناله و نفر  ادتی  کار؟یچ  ی خوایتو من و م  ــ

 دوست نداشتم؟  کردم؟یم

 آسمان مچاله شد  قلب

 هم افتاد به دوست داشتن تو شک نکنم.   یهر اتفاق  گفتی + بابام م

چشمش فرو    ی و اشک او از گوشه    دیلرز  شتریب   زیعز  ی ها  شانه

 ختیر

 مگه نه؟ ، ی اما تو هست ست،ین گهی+ بابام د

 ... ی بدون  دیهست که با ی زیچ هی ــ

 دوخت زشیرا بلند کرد و نگاه به چشمان عز سرش

 ؟ی+ چ
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 جهت تو خواب سکته نکرد.  یخود و ب یپدرت ب ــ

 قفل هم شدند  شیدر بر گرفت و ابروها یرا لرز محسوس تنش

 ز؟یعز یچ ینی+ 

خ  یدست  زیعز چشمان  پر   دهیترس  ی صدا  د،یکش  سشیبه  و 

 استرس پسرش در سرش بود

و حال    ی بود که پدرت و نگران کرده بود، نگران  ی ز یچ  هی  یعنی  ــ

 .ی بود  دهی... فهم یدونست یخرابش و تو هم م

 که نگرانش کرده بود؟ ی زیبود چ ی+ چ

 ... ینه، کس ی زیچ ــ

ر خشم آسمان کرد و ادامه پ  و  یمقابل نگاه عصب  یکوتاه  مکث

 داد 
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که گفت    یکه اون شب باهاش قرار داشت، کس  یهمون کس  ــ

 دوره. ی از آشناها یکی

 دیغر شیدندان ها شیسا نیب از

 بود؟ یاون آدم ک ز،ی+ طفره نرو عز

 کرد یم ینگاه گرفت، داغ فرزند داشت قلبش را متالش  زیعز

 نگفت.  ی زیبه من چ دونم،یمن نم ــ

دماندن   آرام ها  ریامکانپذ  گریش  انگار    شینبود، تک تک سلول 

 آتش گرفته بودند

  نمیواسه هم  ،یدونستیتو هم م  ز،ی+ من و احمق فرض نکن عز

 حالت خوب نبود. 

 . دونمینم ی زیمن چ ــ

 نکن...  ی من باز ی با اعصاب نداشته  ز،ینکن عز وونهی+ من و د
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 بفهم.   برو خودت  یبدون  ی خوایاگه م   دونم،ینم  ی زیگفتم من چ  ــ

 د یبه صورتش کش یدست

 . فهممی + م 

انگار سونام  ستاد،یا آمده و در عرض چند   یدرونش  بود،  آمده 

 کرده بود رانیلحظه تمامش را و

م کس   فممی+  س  یو  خاک  به  رو  شده  بابام  مرگ  باعث    اه یکه 

 اما....  نشونم،یم

 تکان داد  زیمقابل نگاه عز  دیتهد  ی سبابه اش را به نشانه    انگشت

 ... زیعز یو بهم نگفت  یخبر داشت  فهمم که+ اما ن

با سا  دییهم سا  ی را رو  شیها  دندان هم    ی دندانش رو  دنییو 

 تکرار کرد 

 + نفهمم. 
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 بلند تر کرد  یرا کم شیدااتاقش قدم برداشت و ص سمت

 قسط بانک کجاست؟  ی + دفترچه ها

 کار؟ یچ ی خوایم ــ

 بکنمشون....  خوامی+ م

 دیصورتش کشه ب یهم فشرد و دست ی را رو شیلبها

 . مینداد شمیببرم قسط و بدم، ماه پ  خوامی+ م

 ؟ ی مگه پول دار ــ

 جمع کردن رخت خوابش شد  مشغول

 + دارم.

سمتش انداخته   ینگاه  می در چارچوب باعث شد ن  زیعز   ستادنیا

 شود ش یمانتو دنیو مشغول پوش
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کفن و دفن بابات و   ی پول و ؟ هم کارا  نهمهیا  یاز کجا آورد  ــ

 اونم دوماه.  ،ی که قسط وام و بد ی ول دارزم پهنو ،ی کرد

 اش را سر کرد یمانتو را بست و شال مشک ی ها دکمه

کارا  م  ی +  با پول خودم  و  وام  رهام کرده، قسط  و    دمیبابا رو 

 کنم.  کاری چ تونمی م نم یبب  مونهیقرض اون م

 د یکش رونیرا از داخل کمد ب شرتشیسو

 پسره... نیا ــ

 د یپر زیکالم عز انیچنگ زد و م نیزم ی اش را از رو یگوش

نکن، من خودم   فکر  بهش  قرضم  به  تو  کو  کنم یم  ی کار  هی+   .

 دفترچه؟ 

 را سمتش گرفت ی رنگ دیکوچک سف ی پوشه  زیعز

 ؟ یبکن ی خوایم کاریچ ــ
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 به مدارک داخلش انداخت   یگرفت و نگاه  زیرا از دست عز  پوشه

 اشه. ح بصب  فتیکه ش   ی کار  هیدنبال    رمیباشگاه عصره، م  ی + کارا

شروع    ابانیو کنار خ  دیرا پوش  شرتشیزد، سو  رونیخانه که ب  از

 شدیمغزش پژواک م  ی در هزارتو  زیعز  ی به قدم زدن کرد، حرفها

عج  و  بد  حال  چ  بیو  چه  بود.  چشمانش  مقابل    یزیپدرش 

خراب کند که در خواب سکته   ی حال پدرش را آنقدر  توانستیم

  کشان ینزد  ی آشناهانداشت، تنها    ییکند؟ پدرش آشنا  یقلب  ی 

آشنا  گانشانیهمسا آن  کرد،  مشت  را  دستانش  که    ییبود.  را 

 . کردیم دایمسبب حال خراب پدرش بود پ

در نصب شده بود باعث    ی که باال   ی زنگوله ا  ی باز کردن در صدا  با

و نگاهش را باال بکشد، زنگوله    ند یبنش  شیابروها  نیب  یشد اخم

  ی که در روستا زندگ  یعل  ریپ  ی گوسفندان عمه    اد یاو را تنها  
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انداخت،    یبود م  همراه پسرها به آن روستا رفته  کباریو    کردیم

هر چقدر   شد،یگوسفندان از خاطرش محو نم   ی پهن و صدا  ی بو

اخمآلود    ی عمه    ی عاشق گوسفندان و مرغ و خروس ها  امکیس

هم نداشت، تنفر هم    یبود، او از آنها متنفر بود، علت خاص  یعل

باشد. نگاه چرخاند و رهام را پشت    لین دلبدو  توانستیم   یگاه

نشست و جواب   ی صندل  ی . مقابلش رودیکافه د  ی گوشه    ی زیم

 حرکت سرش داد.  اسالم رهام را ب

 حالت خوبه؟ _

 گذاشت  زیم ی مدارک بانک را رو ی پوشه  آسمان

 راحت بود...  ی کردیآزاد انتخاب م ی فضا هی+ آره، 

 داد هیتک یبه صندل رهام

 ؟ی خوریم یچ ن و،مکا الیخ یب _
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 . کنهینم ی+ فرق

 بلند شد  رهام

 . ام یسفارش بدم ب نی پس بش _

خسته بود از   د،یبه صورتش کش  یدور شد دست   زیکه از م   رهام

 زیعز  ی . حرفهاشانیختگ یبود از به هم ر  ده یافکارش، بر  یآشفتگ 

که آن شب با پدرش  ییو آن شخص آشنا شدیاز ذهنش دور نم 

باعث   از قضا  نها  یآشفتگ قرار داشت و  مسبب    تیپدرش و در 

مغز ها    کاش  د،یجویدر خوابش بود، داشت مغزش را م  ی سکته  

به آشفته بازار   یبازش کرده و کم  توانستیداشتند تا م  دیهم کل

روبرو دوباره  که  رهام  بدهد.  نظم  از   شیذهنش  دست  نشست 

 داد هیتک زیرا به م شیافکارش شست و آرنجها

 و....  ی و کفن و دفنش کرد خرج بابام و مراسم  ی+ هر چ
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درآورد و سمت    شرتشیسو  بیکوچکش را از ج  ادداشتی  دفترچه

 هل داد  زیم ی رهام، رو

 . سیدفترچه بنو نیا ی + تو

 رهام را منقبض کرد ی ابروها نیب اخم

 ... ینم _

 دیکالمش پر  انیم 

نباشه، اما واسه من    ی زیمقدار پول چ  نیا  دیتو شا  ی برا  دونم ی + م

پولت و کامل بهت برگردونم،    تونمیم   یبگم ک  تونمیهست، پس نم

 نجایا  ی ای جا بهت بدم. پس گفتم ب  هیهمه اش و    ستیقرار هم ن

 . گردونمیچقدره و بهت قول بدم برش م  میتا من بفهمم بده 

  م، ی ما با هم دوست  ،یبرش گردون  ستین   یاجیاحت  چیآسو واقعاً ه  _

 ... یتو خواهرم
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. ی ریها رو به عهده بگ   تیاجازه دادم مسئول  نیهم   ی + و منم برا

 نه صدقه...  رن، یگ یاز برادراشون قرض م ییوقتا هیچون خواهرا 

رهام، با ابرو به    ی به اخمها  تیاهم  یاز گفتن جمله اش، ب  پس

 دفترچه اشاره کرد

چقدر   سیبنو  یکن  رمیبا صدقه دادن تحق  ی خوای+ پس اگه نم

 .ی خرج کرد

بود، آسمان با   فرستاد، ناک اوت شده  شیموها  نی ب  یدست  رهام

 نبود  یحرف  ی جا   گریناک اوتش کرده بود که د  یطور  شیحرفها

  ی من راض  ار،یپس لطفاً بخاطر برگردون پول به خودت فشار ن  _

 .ی نطوریا ستم ین

 تکان داد  ی سر آسمان
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که دوسش دارم، پس    هیزیورزش چ  ست،یخت ن من س  ی + کارا

 .شمی باهاش خسته نم

 لبخند زد  رهام

 ؟ ی اردوست د ایچ گهید _

  ت ی دوست داشت، امن  زها یچ  یلیداد، خ  ه یتک  یبه صندل   آسمان

که    یبود، دوست داشتن  شیدوست داشتن ها  نی مثالً پر رنگ تر

قلبش    انیدست در م  میبدخ  ی عقده    کیبه    لیتبد   شی ده سال پ

زنده بودند،    امکشیشده بود. مثال دوست داشت پدر و مادر و س

فراهم   ی پدرش برا  پول داشتند که  ی مثال دوست داشت آنقدر

 سکینکند، نه سال تمام با د  ی کردن خرج و مخارجشان باربر

  شیاز دوست داشتن ها  گرید  ی کیگاه هم    هینکند. تک  یکمر ط

راحت    الیفکر کند با خ  ی زیبه چ  نکهیبود، دوست داشت بدون ا
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کم  هیتک دلش  کم  ،یکند.  م  یفقط  بودن  ساره  .  خواست یمثل 

ب  و  پاک  او  سا   ایر  یمثل  و  بودن،  ب  مهربانده    ال یخ  ی بودن، 

م  ی دردها بودن  مخواستیزمانه  اگر  هم  حسادت    گفتند، ی. 

سادت  احساسات که دست خود انسان نبودند، مثل ح  گفتند، یم

 . کردیقلبش را سوراخ م بیاوقات عج یکه گاه

 بزرگ بودند  شیعقده ها چقدر

که  یکاش کس دند،یرسیبه نظر م یمعمول شیخواسته ها چقدر

نشست بود  مقابلش  غر  بهیغر   کی ه  مانند همان  روز    ی   بهیبود، 

کم و  آمده  که  دردها  یقبلش  رو  شیاز  از  ها  یرا    ش یشانه 

و نه او،   ندیکه نه او را بب  بهیغر  کیبرداشته و با خود برده بود،  

بب را  شاند یاو  آنوقت  ها  دی.  عقده  دوست   گفت،ی م  شیاز  از 

لش بود  که مقاب  ی. اما کسگفتیم   ش یاز خواسته ها  ش، یداشتنها
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بود که چهل    ی بود که دوست ساره بود، رهام  ینبود، رهام   بهیرغ

تنها تمام  بود،  شی روز  بود    یکس  نگذاشته  نشسته  مقابلش  که 

  ک ینزد  ییجا  ساخت،یخود م  ی برا  ییداشت کم کم در قلبش جا

 .... یو عل ی محمد، مهد  ا،طاه د،یوح امک، یبه مکان س 

 دوست دارم. ی+ فکر کنم قبالً بهت گفتم چ

 دیمشتاق خودش را جلو کش رهام

 ؟یچ _

که    یکس ینیدوست دارم ب  یلی وقتا خ ی+ ترکوندن و، مثالً بعض

بترکونم،   مشتم  با  رو  م  یبعض  یحت  ایکنارمه  دلم   خوادیوقتا 

 سودا رو تو سرش بترکونم.  هی ی  شهیش

 و آسمان با پوزخند ادامه داد  دیبلند خند رهام

 ترکوندن و دوست دارم. گه،ی ام د وونهیخودت د ی + به گفته 
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  ی شکالت   کیک ی رنگ و برش ها  د یسف  ی که فنجانها  شخدمت یپ

رو  و    زشانیم  ی را  کرده  را جمع  اش  رهام هم خنده  گذاشت، 

 کرد  ی تشکر

 تو دختر...  یماه یلیخ _

  دیفنجان قهوه اش را سمت خود کش آسمان

 بابا....   هیچ گهی+ ماه د

 د یاز قهوه اش نوش یبا خنده قلپ  رهام

 توعه آسو خانوم.  یقالب ی  نسخه  ماه _

شد.  قهوه اش    دن یتکان داد و مشغول نوش   ی با خنده سر  آسمان

روانشناس پولدار که    کیبه    یاز آنکه شباهت   شتریمرد مقابلش ب

  ه یمجلس داشته باشد، شب   ی   نده ینما  کی  ی از قضا پسر دردانه  

ها ا  ی الت  م   ی محله  که  حرفها  خواستیبود  مخ    شیبایز  ی با 
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دب از    یرستان یدختران  بزنند.  را  به    ه یتشبمحله شان   ک یرهام 

که همراه قهوه قورتش    گرفت یسر و پا داشت خنده اش م   یالت ب

 داد. 

باز کرد و دفترچه  ی   دکمه ب  بانکی   ٔ  پوشه را  و   دیکش  رونی را 

 گذاشت  شخوانیپ ی رو

 به داخلش انداخت  یجوان دفترچه را باز کرد و نگاه دختر

 ؟ ییشما دختر اکبر آقا _

 یدگیخم شد تا از بر  ی اراد  ری شدند و به طور غ  زیت  شیشهاوگ

 نگاه به نگاه دختر بدوزد  شهی شکل ش  یهالل

 + بله... 

 زد و مشغول نوشتن شد.  ی لبخند دختر

 ان. یمرد ماه  یلیخ _
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  د، کشی  دختر مضارع  ٔ  که قلبش از جمله  ی ریرا بخاطر ت  نفسش 

 حبس کرد

 . نطوره ی+ هم

 گذاشت  شخوانیپ ی و رو با لبخند دفترچه را بسته دختر

راستش    اوردن،یم  فی پرداخت قسط تشر  ی ون براهر ماه خودش  _

بجا  ندفعهیا د   شونیا   ی که  رو  سالم   دمیشما  کردم.  تعجب 

 خدمتشون. دیبرسون 

مدارک    گریدهانش را همراه بغض فرو داد و دفترچه را کنار د  آب

ه منتظر جواب آسمان باشد ادام  نکهیبرگرداند، دخترک اما بدون ا

 داد 
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زنگ بزنن    خواستنیماه قبل که قسط پرداخت نشد همکاران م  _

ماه هم صبر کنن،    هیوام، اما من گفتم    ی به ضامن پدرتون برا

 ان...  یاکبر آقا مرد مطمئن

خواست هر   یدخترک تکان داد، دلش م  یچرب زبان  ی برا  ی سر

  رون یب  تیبانک پر جمعچه زود تر کارها تمام شده و او از آن  

 برود... 

 گذاشت  شخوانیپ ی را رو ی برگه ا دختر

 ... د یرو امضا کن نجایلطفاً ا _

 را برداشت و بعد از امضا، لبانش را تر کرد خودکار

 + بابام فوت شده. 

از تأسف و    ی باال آمد و نگاهش را غبار  عیسر  یل یدخترک خ  سر

 در برگرفت...  یناراحت
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 واقعاً؟  _

 جابجا شد  شیپاها ی تکان داد و رو ی سر

بود به خودم زنگ   یبه بعد اگه مشکل  نیاز ا  سیو بنو  ره ام + شما

 بزن... 

زمزمه کرد و شماره    یلب   ریخدا رحمتش کند ز  یق ی با آه عم  دختر

 کرد.  ادداشتیرا  گفتیکه آسمان م ییها

 بودن.  یخوب  یلیناراحت شدم، مرد خ یلیخ _

پ   یدست از ساره، قطعا همان   پر  د،یاش کش  یشان یبه  تر  حرف 

نشسته بود. انگار زبانش قفل و   شخوانیت پکه پشبود    ی دختر

 .... زدیحرف م زیر کیکهنه  ی ها ویبست نداشت و مانند راد

 + کار من تموم شد برم؟ 

 تکان داد  ی با لبخند سر دختر



 

494 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 .دیخوش اومد یلیالبته، خ _

  کهویبانک قدم برداشت اما    یو سمت خروج  دهیکش   ی قیعم  نفس 

 اک شدندژوپ ییدرون آشفته بازار ذهنش صداها

عمل مادرت از    ی دورمون ضامن شده تا برا  ی از آشناها  یکی  _»

 دخترم....  میریبانک وام بگ 

 دور مالقات داشتم دخترم....  ی از آشناها یکیبا  _

که بابات   یکه اون شب باهاش قرار داشت، کس  یهمون کس  _

 دوره....  ی از آشناها یکیگفت 

 تون....«زنگ بزنن به ضامن پدر خواستنیهمکاران م _

  خواست یکه انگار م  دی کوبیاش م  نهیچنان محکم درون س  قلبش

 بزند....  رونیاش را شکافته و ب  نه یس ی قفسه 
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رو  عقب انگشتانش  فشار  کرد،  قدر  ی گرد  به  که   ی پوشه  بود 

 ی قبل  ی که در جا   یپسر جوان  زدند،یم  ی دیسرانگشتانش رو به سف

 ی ر زد و صداو مشغول حرف زدن با دختر بود را کنا   ستادهیاش ا

آشفته خم   یبه پسر، با حال  تیاهم یاش را در آورد، اما ب یشاک

 را هم بردارد. شهیشد تا آن مانع ش 

 . خواستمیضامن بابام و م  ی + شماره 

چرخانش    یصندل  ی که از حرکت آسمان متعجب بود، رو  دختر

بود تا او جواب    ستادهیبه پسر، که طلبکار ا  ینگاه  میجابجا شد و ن 

 ن را بدهد، انداخت کار آسما

 چند لحظه؟ دی صبر کن  شهیم _
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کش  یدست  آسمان صورتش  ا  د، یبه  حال  نه    ستادنینه  داشت، 

تاده بود و انگار به جان مغزش اف  یکیصبر کردن،    ی برا  یاعصاب

 د ی کوبیآهنگر، درون سرش چکش م کیمانند 

  د؟یدی خانوم اجازه م _

  ان یحرص ب  یبه پسر که جمله اش را با کم   ینگاه  میو ن  برگشت

زده و با    نیهمانجا او را زم  خواستیکرده بود انداخت، دلش م

. اما  وفتدیگره خورده به جان صورت اصالح شده اش ب  ی مشتها

. دلش  دیکنترل درونش عقب کش  رقابلیبه خشم غ  تیاهم  یب

فر  خواستینم و  داد  عق  انش یعص  ادیبخاطر  .  وفتد یب  بکارش 

اما   بترکد،  خشم  حجم  از  مغزش  بود  ضامن حاظر  آن  بفهمد 

کس  ی آشنا پدرش چه  دور خودش چرخ  یدور   انیپا  د،یبوده. 

 .  شدیبود و بانک کم کم داشت خلوت م ی ر وقت ادا
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ز شباهت  اما  او  ها  ی ادیذهن  بازار  دوشنبه  فروش  ی به    یارزان 

و   سراز    دنیداشت که مردم بخاطر چند کروش ارزان خر  ییها

بود که چند    یقربان داشت. مانند گوسفند    رفتند،یکول هم باال م

از   را بسته بودند و او شیکردنش دست و پا یلحظه قبل از قربان

  کرد،یبسته شده اش فکر کند، تقال م   ی ترس بدون انکه به پاها

قصاب با چکمه    کیکه دورش جمع شده و    یتی از جمع  دیترس یم

 را ببرد. شیتا گلو ردیآرام بگ  ودو منتظر ب ستادهیسرش ا ی باال 

ضربان قلبش    ی شل کرد، صدا  یکمو شالش را  دراز کرد    دست

در   یکی  ی نفسها  ی صدا  یحت  د،ی شنیمردم م  ی اهو یه   نیرا در ب

 را....  انشیم
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محض کنار رفتن پسر از مقابل باجه، خودش را به باجه رساند    به

داد و منتظر به دخترک چشم   هیتک  شخوانیو دستانش را به پ

 دوخت...

 ضامن پدرم و بده...   ی + بهم شماره 

 سرچ کرد شیروبرو ستمیرا در س ی زیچ دختر

 ... د یچند لحظه صبر کن _

بود که    ی زیصبر در آن لحظه تنها چ  د،ی به صورتش کش  یدست

کوچک مقابلش    دیاز سررس  ی. دختر ورق دیفهمی را نم  شیمعنا

نوشت و نگاه آسمان تک تک    ش یرا رو  یکند و با خودکار ارقام

 حرکات دستش را دنبال کرد. 

 نوشتم.  نجا یو اره تماسشون اسم و شما _
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به   ی لبخندگذاشت و    شخوانی پ  ی کوچک را رو  ی برگه    سپس

 برگه انداخت   ی آسمان از نوشته ها ی نگاه فرار

 . د ییبفرما _

گذاشت و    شی دستش را رو  اندازدیبه برگه ب  یآنکه نگاه   بدون

 سپس دستش را همراه کاغذ مشت کرد

 ...وال ی+ ا

ظه  شت، مشتش هر لحبانک قدم بردا  یو سمت خروج  برگشت

ب   شدیداشت محکم تر م او    نیو کاغذ  اما  انگشتانش مچاله تر، 

قلب  توانستینم ضربان  گلو  شیکه صدا  یبا  در    د یشنیم  شیرا 

 مقابله کند. 

ب بانک که  ب   رونیاز  نگاهش  از خ  ییها  نیماش   نی زد،   ابانیکه 

اند و کش  واریگم شد...تن خسته اش را تا کنار د  کردندی عبور م
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ستش را باال آورد و مشتش را باز کرد،  را فرو داد، د  آب دهانش

...  کردی را سوراخ م  شیگلو  ی   وارهیکه داشت د  یبغض داشت، بغض 

.... امکان  دیاسم لرز  ی رو  گاهشکاغذ مچاله شده را صاف کرد و ن

اگر   ایباشد....    یپدرش خسرو پناه  ی نداشت، امکان نداشت آشنا

 کی دیشا کرد،ی رش را منبود که او فک ییهم بود آن خسرو پناه

 بود....  گرید یخسرو پناه

نم  رانیا  کی  در پناه  ک ی  توانستیکه  هشتاد    یخسرو  باشد... 

باشد   ی دور پدرش مرد  ی که آشنا  شدیبودند، نم  تیجمع  ونیلیم

مجلس بود. اصال او کجا و پدر او کجا، پدر او که    ی   نده یکه نما

نم  کی پدرش  بود،    ی   ندهیانم  کی   ی آشنا  ستتوانیباربر ساده 

باشد.   ضام  ی   ندهینما  کی مجلس  هرگز  پنجاه    نمجلس  وام 

 ... شدیباربر ساده نم کی یونیلیم
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 را تکان داد سرش

 آسمان، خل نشو...  هیتشابه اسم هی+ فقط 

را   شیفرو کرد و قدم ها  شرتشیسو  بیمچاله شده را در ج  کاغذ

ا برداشت. صدا  ستاهیسمت  را   یزنگخور گوش  ی اتوبوس  او  اش 

از    یاش دور کرد. گوش  ختهیافکار به هم رقعر  از    یکم اش را 

نگاه  دهیکش  رونیب   شیمانتو  بیج کوچکش   ی به صفحه    یو 

را وصل    تماسو    ستادی انتظار اتوبوس ا  ی ها  یانداخت، کنار صندل

 کرد

 + بگو ساره... 

 د یشن  ریتأخ یرا با کم شیصدا

 سالم...  _

 . کی+ عل
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که سمتش    یساتوبو  ی و نگاهش را رو  دیبه صورتش کش  یدست

 آمد قفل کرد  یم

 ؟یخوب _

را کالفه داخل حدقه چرخاند، خسته بود از تمام   شیها مردمک

 دندیپرسیکه حالش را م یسواالت

 به تک تکتون جواب بدم؟ دی+ آره خوبم ساره، هر روز با

 .تهران.. گردمی من امروز دارم برم _

 یلاتوبوس خا  ی در انتها  یصندل  کیو سوار شد،    ستادیا   اتوبوس

 بود و او خودش را به آن رساند و نشست

 ؟ ییالو؟ آسو؟ اونجا _

 خب برو به سالمت. نجام،ی+ آره ا
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برود،   خواستیاگر نم  کرد،یو درکش نم  کردیساره را حس م  بغض

 رفت؟ مجبور که نبود...  یچرا م

 اد؟ی+ رهام هم باهات م

 . ادیآره، م _

دوست  مامانت که اونجاست،    ؟ی کنیواسه بغض م   گه،ی+ خب د

 ه.  پسرتم که همراهت

 ... ستیرهام دوست پسرم ن _

 باال انداخت ییابرو

 دوست پسرته...  گفت یبه.... پس اون م ی + وااا 

متعصب  ده یفهم  دیشا  ست،ین  _ ا  ی که  به  ها    نیو  رابطه  طور 

 خواسته سر به سرت بذاره. ،یحساس

 اش را جمع کرد ین یب
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  بشم؟  یرتی+ برو بابا، مگه من شوهرتم که واست غ

 نشست  شیلبها ی رو ی و لبخند دیساره را شن  ی خنده  ی صدا

 . ریبرو وقتم و نگ  گهی+ خب د

 دوست دارم آسو...  یلیخ _

  ی . اشتب گرفتستم ی+ جمع کن خودت و، من دخترم، *** هم ن 

 ساره خانوم. 

شن   غیج  ی صدا پشت خط  از  را  پ  دیساره  کنارش    یرزن یو  که 

 نازک کرد  شیبرا ینشسته بود پشت چشم

 آسو....  ی ادب یب یلیخ _

نرگس    ی را سمت قفل برد، اما قبل از آنکه داخل کند صدا  دیکل

شن را  کش  یدست  د، یخاتون  کل  د یبه صورتش  ج  دی و  به    ب ی را 

به هم    ی برگرداند و از پله ها باال رفت، ذهنش به قدر  شرتشیسو
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انرژ  ختهیر که  بود  داغان  و   دنیشن  ی برا  شیبرا  ی و  حرفها 

درشت    زیر  ی ها  حتینص خاتو  نداشت.  نرگس  صندوق    درون 

را داخل صندوق   ی مدارک بانک  ی باز کرد و پوشه    دیپست را با کل 

برداشت.    قدم  ابانیگذاشت و دوباره درش را قفل کرد و کنار خ

ها گفتن  تنگ دخترم  بود،  تنگ  لبخندها  ی دلش    ش، یپدرش، 

تنگ    ش،یدلش تنگ پدرش بود. تنگ مادرش و آسمانم گفتن ها

ها تبلند    ی خنده  از  س و  دل  را  امکشی ه  اش  خانواده  دلش   ...

 .... خواستیم

سنگ نشست، چقدر پوستش کلفت بود که در چهار سال   کنار

.  د یکشیرا به خاک سپرده بود و هنوز نفس م   زانشیسه تن از عز 

 د یسنگ کش ی دستش را رو

 + سالم بابا....  
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 و نگاهش تار شد  دیقد کش  یبه آن  بغضش

جان بابا، حاال چرا جوابم و   یگفت ی بابا م  کردمیصدات م  ی+ وقت

  ؟ی دینم

با    پلک هم، چند قطره اشک   ی رو  شی افتادن پلکها  کباریزد و 

ده ساله    ی حبس شده    ی ، اشکهاسر خوردند  ش یگونه ها  ی رو

 نداشتند  یتمام گریاش انگار د

 یو آشفته    شونیپر  ی است بابا، اون حالها  ختهی+ فکرم به هم ر

  شه، یچشمام دور نم  ی از جلو   لحظه هم  هیاون سه چهار هفته  

ب به جون مغزم و هر لحظه  افتاده   خوردش،یداره م  شتریخوره 

  زیبابا... عز  مکهیبود داره خونم و م  یعلت اون حال بدت چ  نکهیا

نظ  ییحرفا  هیزد،    ییحرفا  هی به  تو    رمکه  قلب  باهاشه...  حق 

  سکی. تو جز د زهیجهت به هم بر  یو ب  خودینداشت که ب  یمشکل
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  ه ی....  ی تو خواب سکته کن  هویکه    ینداشت  ی ا  گهیل دکمر مشک

 ی زیچ  هیزارت داده،  فکرت و خراب کرده، سه چهار هفته آ  ی زیچ

 .  ارهیکه قلبت طاقت ن  ختهیکه اونقدر به همت ر

 د یسنگ مشت شد و نفرت درونش جوش ی رو دستش

  کنم یم دایعلت حال خرابت و پ دم یبابا، قول م دم ی+ بهت قول م

  دنیشب خواب   هیکه آرزوش بشه    کنم یم  و خرابحالش    ی و طور

و اونوقته که بدون    کنمیم  داشیپ   خورمینشدن... قسم م  داریو ب

 ... نشونمشی م  اه ی بهش فرصت حساب دادن بدم به خاک س  نکهیا

سنگ دوخت    ی شده رو   یو سرخش را به اسم حکاک  یاشک   نگاه

 آتش گرفت  شتریو قلبش ب 

و باعث شده    یت داشتکه اونشب باهاش مالقا  ی+ من اون آدم

 بابا.   کنمی م دایو پ ی زیبود اونقدر به هم بر
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  دم یپس طفره نرو.... اونشب شن   دم، یپرس  یسوال  هیازت    زی+ عز

  ی داشت  دم یبکنه، شن  تونهی نم  یغلط   چیه   گفتیبه بابام م   یداشت

م م  ی گفتی بهش  تابلو  ن  کنهیداره  خوب  به    ی گفت  ست،ی حالش 

 دم، یرو شن  نایا  ی کنه.... همه  سو شک  نکن آ  ی و کار  ایودت بخ

خسرو   کهیمرت  نیگند نزن به اعصاب من و بگو ا  نیاز ا  شتریپس ب 

 .... هیک  یپناه

آسمان به   کردی در هم بود، اصال فکرش را هم نم  زیعز  ی ها  اخم

بلند آسمان باعث    ادیکند. فر  دایاسم و شماره اش را پ  ی آن زود 

برابر    ی رد، دخترک کپشد و سر بلند ک  شیتکان خوردن شانه ها

 خشن تر از او...  یکم  دیاصل مادر بزرگش بود... شا

 که اون شب با پدرت قرار داشت....  هیهمون  یخسرو پناه ــ
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 بودند  ختهیآسمان گر گرفته بود، انگار درونش مواد مذاب ر مغز

و اونور کوبوند....    نوریغ پر کنده به اکه پدرت و مثل مر  هیهمون  ــ

پناه آدهمو  یخسرو  نامردن  پ   هی م  ماه  چند  کتش  تو    شیکه 

 تا خونه رسوندتت...  یخونمون بود و تو گفت 

 نشست نیزم ی رو  خچالیکنار  د،یآسمان لرز  زانوان

وقته    یلیکه بهت گفته بود دوست پدر ساره است.... خ  یهمون  ــ

م  و  م  شناسه،یبابات  کار  خونشون  تو  پدربزرگت  و    میکردیمنو 

 ود. مادرش ب ی پدرت هم راننده  

نداشت، باد کرده    زیعز  ی حرفها دنی شن  ی برا  ییجا  گرید  مغزش

 .... دیترکی بود و داشت م
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 یعنی  ؟ین کیم  ی با اعصاب من باز  ی .... تو دارزی عز  یچ  یعنی+  

 ی عنی  ن؟یکردیکار م  یخسرو پناه  یتو خونه    یتو و حاج  یچ

 ؟ی من و سکته بد ی خوایمادرش بود؟ م ی بابام راننده   یچ

 دیچیآپارتمان پ  ی در فضا  ادشیبلند کرد و فرا  ر  ش یهم صدا  زیعز

  ، ی دیکه تو حرفامون و شن  یبابات سکته کرد آسو، همون شب   ــ

کرده    دیزنگ زده بود و پدرت و تهد  یکه خسرو پناه  یهمون شب

... پدر  زدیکه برامون سوپ پخته بود و لبخند م   یبود، همون شب

  دستش  داشت  دمیسکته کرد که قبل خواب من د  یتو همون شب

تو، پسر من، تو خواب سکته  ... پدر  دادیماساژ م  کردیو که درد م

 کرد آسو... 

کوه    کی  ی گدازه ها  انی تمام تنش را انگار م  ستاد،یشد و ا  بلند

 آشتفشان انداخته بودند...  
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  خواست یم  یشرف از بابام چ  ی؟ اون ب   خواستی م  ی+ از بابام چ 

 کرد؟ یم دشیکه تهد

بابات و تهد  هکنیا  نه؟یاآلن موضوع ا  ــ کرده؟ مگه    دی اون چرا 

 گردونه؟یمهمه؟ مگه علتش پسر من و برم

گذاشته بودند    نکیکه کنار س  ی دراز کرد و آبچکان کوچک  دست

شکستن بشقاب ها    ی را برداشت و وسط خانه پرتابش کرد، صدا

رس به گوشش  ها  استکان  اشک  د،یو  نگاه  از  نگاه   زشیعز  یاما 

 نگرفت 

. اون کنمیآوار م  ی سر خسرو پناه  ی رو رو  ا یند  کنم،ی+ نابودش م  

 ... نشونم یم   اهیو به خاک س
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پشت  زیعز م  هیتک  یبه  فکر  از    کردیداد،  آسمان  و خشم  نفرت 

که در   یداغ  شد، یاما نم  کند،ی داغ قلبش را آرام م   یخسرو پناه

 . شدیآسمان هم آرام نم انیبا عص   یقلبش بود، حت

 نکن... به ساره اعتماد  ــ

 آسمان شعله ور تر شد نیمگ نگاه خش آتش

 ؟یگیم ی دار ی+ چ

  یاحساس بد  ستاد،یبرداشت و ا  نیزم  ی را از رو   شیعصا  زیعز

داشت...    ی که زده بود حس بد  ییداشت، از حرف زدن و حرفها

 یو پنج سال تمام با ترس و دلهره از خسرو پناه  ستیپسرش ب

نکرده بود که آخرش او آسمان را به سمت آن خانواده    یزندگ

 ل دهد.... ه
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دوست پدر ساره است    یخسرو پناه  یکه گفت  ی همون روز   ــ

 ممکنه....  ی زیبهش شک کردم، هر چ

که درون    یآتش خشم  کرد،یخود خدا آرام م  دیبا   گریرا د  آسمان

 شد یخاموش نم یبه آسان کرد،ی انند خون حرکت مم شیرگ ها

 داره؟ ینکن، به ساره چه ربط وونهیمن و د زی+ عز

و با ساره به هم بزن، هم با    تی شو، هم دوست  الیخ  یاصال ب  ــ

پناه  آمد  گهید  یرهام  و  پناه   ی رفت  به    ینکن، خسرو  بره  هم 

 که ازش اومده...  یهمون جهنم

دستانش گرفت، انگار به درد جنون مبتال    نیسرش را ب  آسمان

 شده بود

م تو  بد  ی خوای+  سکته  و  واسه   ی گیم   یچ   ی دار   ز؟یعز  ی من 

 خودت ؟ 
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فکر   کیبه خاطر    دتنهایبه صورتش کش  یدست  یرگ چایبا ب  زیعز

درون قلب خود و آسمان انداخته بود    یآتش  ،ی و انتقام لحظه ا 

...  گرفتی مآتش    شتریفقط لحظه به لحظه ب  شد،یکه خاموش نم

 ... ش یبود از گفتن حرفها مانیپش

حرفام و فراموش کن، پدرت اگه صالح    ی بس کن آسو... همه    ــ

 یپ  یو تو هم اگه بهش احترام قائل  گفتیخودش بهت م  دیدیم

 .  ریحرفام و نگ

 دیکش  ادیچنگ زد و فر  نتی کاب  ی را از رو  دشیو دسته کل   یگوش

م   و  من  آخرش  تو  م زیعز  ی کشی+  و  من  با   زیعز  یــکــشی. 

 حرفات...

ب  از   ی   قهیاگر چند دق  د،یزد و در را به هم کوب   رونیآپارتمان 

  ی ... گوش شودیآوار م  رزنیپمعلوم نبود چطور بر سر    ماند،یم  گرید
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  ی تماس گرفت، بوق دوم  یاش را مقابل صورتش گرفته و با عل

 دی را شن شیصدا ده ینرس  یبه سوم 

 آسو....  یجانم آبج ــ

 دیبه صورت داغ و ملتهبش کش یدست

 .... رمش یبگ   امیموتورت و الزم دارم، کجا ب ی+ عل 

 ... یاما آبج ــ

 دیکش ادیفر

طفره نرو، بگو دنبال    ی بد  ی خواینم  گها  ،ی+ گفتم الزمش دارم عل

 باشم.  گهید یکی

 کاله را سمتش گرفت  یموتور نشست و عل ترک

 باهات...  امی بذار منم ب یآبج ــ
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را گرفت و سرش را داخلش فرو کرد و مشغول بستن قفلش    کاله

 شد 

هم نگو من با موتور رفتم،    ی+ الزم نکرده... نگرانم نشو، به کس

 اخم و تخمش و ندارم...  ی حوصله مخصوصاً به محمد که 

 .... ی آبج نیبب ــ

  ن یدوخت، کوچکتر  یعل  ی کاله به نگاه آشفته    ریرا از ز   نگاهش

 ...  نشانیمهربان تر نشان،یآرام تر نشان،ی بود ب

 ... یخودم و بکشم عل رمی+ نم 

ا  ــ نکنه، من منظورم  نروند  یلیکه خ  نهیخدا  ممکنه   ،ی وقته 

 ... وفتهیب  یتفاقده انکر ی رفته باشه و خدا ادتی

را برداشت و دستش کرد و سپس با دست به    یعل  ی ها  دستکش

 زد  ی ضربه ا یعل ی بازو
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 بچه... ریآسوت و دست کم نگ  ی+ نگران نباش، آبج 

 را چرخاند و هندل زد  چیسو

 ... شهی+ برو تو مامانت نگران م

 کیاش با ت  کهیبه خاطر ت  یعل ی به نگاه اخمو  ت ی اهم  یب  سپس

 اهش دور شد... ابل نگاز مق یآف

بود، پشت س  ی بار  نیآخر نشسته و   امکیکه سوار موتور شده 

 گذاشته بود.   شیشانه ها  ی دستانش را رو

گفته بود به ساره اعتماد نکند،    زیآرام و قرار نداشت، عز  ذهنش

گفته بود    زیبود... عز  ده یکه سه سال بود او را دوست نام   ی ساره ا

سوپ پخته بود   شانیکه برا  ین شبپدرش را هما  یخسرو پناه

 کرده....   دیتهد
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؟ کس  یچه کس  ساره با خسرو    یبود  پدرش  بودن  آشنا  از  که 

سر راهش سبز شده    یکه کامالً اتفاق  یکس  ایخبر داشت؟    یپناه

 بود؟

که پدرش را تا   ی دیکرده بود، تهد  دیپدرش را تهد  یپناه  خسرو

 مرگ و سکته کردن بکشاند... 

به مکان مورد نظرش رد تا هرچه زود تر  موتور را باالتر ب  سرعت

 برسد 

قابل اعتماد بود ؟ او هم    ریغ  زیچطور ؟ رهام هم از نظر عز  رهام

 پدرش و پدر خودش خبر داشت ؟  نیاز اتفاقات ب

  یدور دسته    شتر یاش دستش را ب  ختهیاز افکار به هم ر  خسته

 دیکش ادیموتور چرخاند و فر

 .... هــگی+ بســه د 
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 ی ترمز فشرد و موتور را متوقف کرد، صداها  ی رو را    انگشتانش

به گوش م از گاه  دی رسیگوناگون حشرات  پاس    ی صدا  ی و هر 

بار بود که در آن ساعت، تنها    نی اول  شد،یهم به آن اضافه م   یسگ

رفت و   یم امکیآمد، قبل تر ها همراه س یبه آن نقطه از کوه م

جک، رها کرد   دن یموتور را با کش  هم همراه رهام آمده بود.  کباری

در همان   بهیغر  کیو سمت پرتگاه قدم برداشت، روز قبل همراه  

بار کوله  و  نشسته  ها  ی نقطه  درد  رو  شیاز  ها  ی را  او    ی شانه 

اش را مقابل نگاهش    ینشست و گوش  نیزم  ی انداخته بود. رو 

  به یاسم غر ی رو شیکردن مخاطب ها نیینگه داشت، با باال و پا

 ی نه دردها  شناخت،ینه او را مکه    بود  بهیغر  کیمکث کرد،    یکم

  یداشت. با انگشت شست دکمه    تیاو اهم  ی و درشتش برا  زیر

انتظار   ی را کنار گوشش برد و به بوق ها  یتماس را فشرد و گوش

آستانه   در  درست  سپرد....  که   ی گوش  بود  تماس  قطع شدن 
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  ت انتظار پش  یبوق ها  نیگزیمردانه اش جا  ی آرام و آشنا  ی صدا

 خط شد 

 ؟ لهب ــ

از آشوب    ی لحظه ا  یرا تر کرد، دستش را مشت کرد، اما حت  لبش

 د یرا شن بهیغر ی دوباره  ی درونش کم نشد، صدا

 ...دییبله؟ بفرما ــ

 و مشت دستش را باز کرد، عرق کرده بود دهیکش  یقیعم  نفس

 باهات حرف بزنم.   تونمیهر وقت هر وقت خواستم م ی+ گفت 

 د یرس  گوششبه  ریتأخ یبعد از کم بهیغر ی صدا

 سالم...  ــ

 زمزمه کرد یلب ریو سالم ز دیاش کش ی شان یبه پ یدست
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 ؟ یخوب ــ

 + نه... 

 شب دوخت یکیبه تار نگاه 

 ؟یزن ی+ حرف م

قلب   ی که انگار وزنش رو  ن یسکوت سنگ  کیسکوت شد،    یکم

 قلبش را....  کردیآسمان بود، داشت له م 

 تو حرف بزن...  یخوایم نباریا ــ

 .  ست یخوب ن حرف زدنام با   ونه ی+ من م 

سوال بپرس من جواب بدم،    هیاول تو    م، یکن  ی باز   هی  ا یپس ب  ــ

 ... باشه؟ ی دیو تو جواب م پرسمیبعدش من م 

 ی باز  کی  د، یرس  یم   یجالب  ی را جمع کرد، به نظرش باز  شیپاها

 بود  دهیاسمش را هم نشن یکه حت
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 + باشه پس.... 

 فکر کرد یکم

 ه؟یهت زده چ که زمونه ب ی ضربه ا نیبزرگ تر ــ

پنجره    ی صندل  ی از رو  شاهرخ قدم    ی بلند شد و سمت  مطب 

 برداشت، نگاهش را به شهر دوخت و لب زد

 فوت پدرم....  ــ

  ش یاز درد ها  یکه روز قبل کم  ی ا  بهیان مچاله شد، غرآسم  قلب

گاه نداشت، به سن    هیبرداشته بود هم تک   شیشانه ها  ی را از رو

 داد یپدرش را از دست م  یوقت  ینبود، هر کس  کلیو سال و ه

  د،یبگو  دیچه با  دانست ینم  داد،یگاهش را از دست م   هیانگار تک

افکارش   ن یشاهرخ او را از ب  ی کلمات را گم کرده بود که صدا 

 د یکش رونیب
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 ؟  یتو چ ی برا ــ

 د یکش  یقیعم  نفس

و داغ زدن.... داغ برادر  گرمیجور ج هیمن دردا هر کدوم  ی + برا

جور    هیداغ پدر هم    گه،یجور د   هیاغ مادر  جور بود، د  هیدردش  

 جور متفاوت از جاش کندن....  هی... هر سه شون قلبم و گهید

رو  دست را  داغ  نهیس  ی چپش  فشرد،  بود   یاش  درونش  که 

 ... کردیم یدرونش را متالش  شتر ینداشت و هر لحظه ب یدرمان

 ؟ ی+ تو خواهر، برادر دار

 تره. برادر دارم که دو سال از من بزرگ هی ــ

 کرد، نوبت سوال او بود ی کوتاه مکث

 از برادرت بگو، رابطه ات باهاش چطور بود؟ ــ
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  شش یکه به ر  ییراهای+ تنها داداشم بود که با اخالق گند و بد و ب 

و مسخره    وفتادیاونقدر دنبالم راه م  کرد،یباهام قهر نم  بستم،یم

 .اوردمیکه آخرش کم م کردیم ی باز

  ش یکه به ر  یود از جمالت ماضفر بمتن  د، یبه صورتش کش  یدست

 شدی بسته م  امکیس

 ؟یاز خودت دوست داشت شتریو ب ی+ تا حاال کس

 از خود دوست داشتم.  شتر یب شهیآره، خانواده ام و هم ــ

عم  آسمان درونش   د،یکش  یقینفس  ناخودآگاه  حسادت، 

و قلبش    دهیسر رس  کهویکرد، شاخ و دم هم نداشت،    ییخودنما

 ... کاش او هم خانواده اش را داشت....  کردیاخ مرا مانند مته سور

 اخالقت به قول خودت گنده؟ یکن یچرا فکر م ــ

 شدیزد، داشت کم کم سردش م ی صدادار  پوزخند
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با پسرا بزرگ شدم    یبچگمطمئنم. من از همون    کنم، ی + فکر نم 

 اونا بود. اما بعد از...  هیو اخالقم شب

ت  یاخم انگار داشت  آن    ی ادآوریاز    دیکش یم  ر یکرد، معده اش 

انگشت در حلق فرو کرده و    توانستینم  ینحس که حت  ی روزها

 ... اوردیب شانیباال 

از پونزده سالگ بعد  با    وونهید  ختم،یبه هم ر  کمی  می +  تر شدم، 

برا داشتم.  دعوا  آدم  و  برد   ی عمو  نیهم  ی عالم  و  من  برادرم 

ه  کنم، ب  یخشمم و فقط تو باشگاه خال  خواستی باشگاهش، ازم م

ا سنظر  و  م  ایون  هم   کمی  تونست یورزش  حق  که  کنه  آرومم 

 هیکنم. انگار    یخال  تونمیاز خشمم و م  کمیداشتن. من با ورزش  

پشت سرم  روسیو درست  سرمه،  جوتو  حال  در   دنی... همش 

 خوادیبکشم، دلم م  ادیفر   خوادی .... دلم مذارهیمغزمه... راحتم نم
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قدرتش و دارم که   یحت  کنمیوقتا حس م   یبزنم و بشکنم، بعض

بدم و سرم و چند بار محکم بکوبم به    هیتک  واریکف دستام و به د

 ....وارید

مثالً    ؟یکنیآروم شدن انتخاب نم  ی برا  ی ا  گهید  ی چرا راه ها  ــ

 حرف زدن...

 بود  الیخوش خ   ی ادیزد، مرد پشت خط انگار ز ی پوزخند

و    ادیداد و فر  رسهیکه به ذهنم م   ی زیتنها چ  ت ی + موقع عصبان

 درب و داغون کردنه.... 

عصب  ی همه    ــ بعض  شن،یم  یآدما  چطور    توننی نم  ای اما خب 

آروم کنه، اما نه    ذهن و  تونهیخشمشون و کنترل کنن. ورزش م

آم خشونت   ی برا  یلیخ  شنیتیمد  ای  یچ  ی تا  وگا،ی.  زیورزش 

آرام بخش بدون کالم.    ی ها  کی موز  یحت   ایآرامش روح خوبه.  
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وقت من  م  یمثال  عصب  کنمیحس  عم  شم، یم  ی دارم   قینفس 

تو ذهنم تکرار م  کشمیم باش، چ  کنم،یو    ی ب   ست،ین  ی ز یآروم 

 . ر یآسون بگ ایشو  الشیخ

 .... یزنیها حرف م وونهیمثل دکتر د+ عجب، 

 بود  ی کرد، عجب دختر ی تک خنده ا شاهرخ

 جالب نشد...  ادیها به نظرم ز وونهیدکتر د ــ

 را از پشت تکاند  شیبلند شد و مانتو نیزم  ی از رو  آسمان

ا  ی + اون مرد  وونهیولم کرد رفت هم دکتر د  نجایکه اون روز 

ب  بد تر اون  برابر  اما اون خودش صد    ه ی هاست...    چارهیهاست، 

 .... هی ریزنج ی  وونهید

شاهرخ را منقبض کرد، منظور دخترک از کلمه    یابروها  نیب  اخم

 چه بود؟  " نجایا" ی 
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 اآلن؟  ییکجا ــ

انگار مرد غر  د،یکش  ی قینفس عم  آسمان بود،   ی   بهیآرام شده 

از درد ها و دغدغه    یهم کم  ی پشت خط بلد بود از پشت گوش 

 بردارد  شیشانه ها ی را از رو  شیها

 + لبه پرتگاه.... 

از شهر گرفت و سمت ساعت چرخ  شاهرخ شب    ازدهی  د،ی نگاه 

 کوه باشد  ک یدختر تک و تنها در  کینبود که  ی وقت مناسب

 تنها؟ ــ

 + تنها. 

 سد راهت بشه.....  هوی یشغال  ی گرگ نکهیاز ا یترسینم ــ

 دیخند آسمان

 از من بترسه.  دی+ گرگ و شغال با
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 چرخانش نشست  یصندل ی دوباره رو  شاهرخ

 ییتنها  ی برا  ی ممکنه دختر خوب، اآلن وقت مناسب   یهر اتفاق  ــ

به   کوهستان   ی جا   هیرفتن  و  ستین   یپرت  گرگ  از  منظورم   ...

اون م   تو  که   ستین   ی شغال    ی هستن گرگ و شغالها  ، یکنی فکر 

 .... ییآدم نما

که    ی لبها  ی رو  ی پوزخند بود  تنها  چقدر  نشست،    کیآسمان 

 ... کردیم حتشینص کرد،یخرج م یناموسش نگران  ی برا بهیغر

 .... چکدومشونی از ه ترسمی+ نم

گاه  ــ نشونه    یترس  ن  ی وقتا  نوع  ست،یضعف  زنگ   یترس 

تر   هیهشداره درون برابر خطر،  بعضدر  از  ما رو  که   ییکارا  یس 

 ن یدکترا به ا  شتریب  ی. حتکنهی خط قرمزهامونه منع م  میدون یم

آدرنال بردن  باال  با  ترس  که  افسردگ  نیمعتقدن  دور   یخون  و 
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کسا کنه یم مثال  هوا  یی.  ترن  سوار  باز  ای  شن،یم  ییکه    یچتر 

  ن یکه باعث باال بردن آدرنال  ننی ب یترسناک م  ی ها  لمیف  ای  کنن،یم

افراد  شه،یم به  زندگ  ی نسبت  آروم  یب   یکه  و  دارن    یدغدغه 

وقت فکر نکن ترس   چی. پس هکننیم   یاحساس سرزندگ  شتریب

 ...  هیضعف و ناتوان ی نشونه  ای ه،یبد زیچ

 مشت دست چپش مچاله شد  نیآسمان ب  ی مانتو ی  گوشه

 بودم....  ده یترس یلی+ اونروز خ

تن  ی ابروها  ی برا  یوباصال زمان خ  دند،یپرپشت شاهرخ در هم 

اتفاق عمرش نبود،    نیحرف زدن آسمان در مورد وحشتناک تر

مناسب وقت  ی وقت  لبه    ینبود  چند  ی آسمان  و  بود   نیپرتگاه 

برا   ینبود وقت  یدور، وقت مناسب  لومتریک او  آرام کردنش   ی به 

 نداشت...  یدسترس
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 ... دم یترس یلیروز خ هیمنم  ــ

بود تا    ده یکشبحث را به سمت خود    انه یکرد، ناش   یکوتاه  مکث

بود، خاطرات مدفون  حواس آسمان را پرت کند که موفق هم 

درآوردن    ی شده   خاک  از  سر  قصد  سالها  از  پس  که  آسمان 

 د داشتند، دوباره در دل خاک فرو رفتن

 ؟ ی دیترس ی+ از چ

از   ی وقت مشاوره  چیانگار کوه کنده بود، ه  د،یکش  یق یعم نفس 

رضا بدون  ه   تیراه دور،  نداشت.  مراجعه    ی برا  قت و  چیشخص 

از خودش حرف ترج  زدینم  یکنندگانش  آنها حرف   دادیم  حیو 

شان متفاوت بود، خواهر    یبزنند، اما دخترک پشت خط با تمام

 کرده بود....   زرهام بود و رهام عاجزانه دست کمک به سمتش درا
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مون    ــ دانشکده  ش  هیتو  به سرم   طونی پسره  سر  بود، همش 

داخلش    ی مار کبر  هیو باز کردم    فمیک   پیز  یبار وقت  هی  ذاشت،یم

سرش و بلند کرد. اون روز    فی ک  پیبود که به محض باز شدن ز

  ی کار اون پسره است، من  دمیبعدش که فهم  یحت  دم، یترس  یلیخ

بودم، اون پسره   یآروم  ی نداشتم و بچه    یبه کار کس  ی که کار

 سر کالس...  ادیزدم که دو روز نتونست ب ی رو طور

خند  آسمان صدا  دیبلند  لبخند  یو  اش   ی لبها  ی رو   ی خنده 

 شاهرخ نشاند، خوب بود که توانسته بود حواسش را پرت کند

 ؟ی ترسی + از مار م

 تر شد قیعم لبخندش

 ک ی  دنیهر چقدر تالش کرده بود آن حس ترس را که موقع د 

سرکوب کند نتوانسته بود. انگار ترس    شودیم  ریمار به جانش سراز
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اگر زهرش را هم گرفته    ید، حتده بودوان  شهیاز مار در جانش ر

 باشند 

 .  ترسمی + آره م

 دیدوباره خند آسمان

 گذاشت  نکی س ی آبچکان گوشه  ی و رو دیرا آب کش تابهیماه

و تنهات نذاره، تو    ستمی+ به نرگس خاتون گفتم دو سه روز ن 

 اخمات و باز کن که دلم گرفت به خدا....  کمیهم 

باز نشده   زیعز  ی شت، اخمهارا با حوله خشک کرد و برگ  دستانش

 کور تر هم شده بود   چ،یبود ه

 آسو...  ترسمیمن دارم ازت م ــ

 کرد ی خنده ا تک

 ؟یترسیهم م  یحرف و، تو مگه از کس نیا زی+ نگو عز 
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نکن، بگو کدوم    ی پرت و پال نگو آسو با اعصاب مصاب منم باز  ــ

 و اون؟  نیبه ا ی سپاریکه من و م  ی بر ی خوایم ی گور

 اتاق قدم برداشت  سمتو  دیچرخ

عز  که  گفتم  ب  ز،ی +  مسابقات  تهران،   دیبا   یالملل  ن یواسه  برم 

 شاگردام مسابقه دارن. 

اش ثابت ماند، بعد از   یساک ورزش ی و نگاهش رواتاق شد  وارد

 بود  دهیرس ی ا جهینت کیدو هفته فکر باالخره به 

  وفتم یب   د یمن و احمق فرض نکن آسو، من اگه نشناسمت که با  ــ

 سر وقت خسرو، مگه نه؟  ی ریم ی . داررمیمب

نود   کیبا وجود سن نزد  زینشست، عز  شیلبها  ی رو  ی پوزخند

 زرنگ بود...  ی لیسالش، خ
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کردن    نییباال پا  یکم  هیمنم با    ز؟یعز  رمیو نگ  شیِ پِ   ی+ مگه نگفت 

مهم تر از افتادن دنبال خسرو   ی که من کارا  دمی رس  جهینت   نیبه ا

  ی بانک، اجاره    یبده  کنه،ینم  تیه کفادارم. کار تو باشگا   یپناه

رهام... من به افتادن دنبال خسرو نه، به پول و کار    یخونه، بده

به مغزت فشار    زایچ  نیبا فکر کردن به ا  ی خودی دارم. پس ب  زاین

 . ارین

را رو  یمشک  شال از رو  شیموها  ی اش  را   ی انداخت و ساکش 

ست در  را عصا به د  زیکه برگشت عز  نی برداشت، اما هم  نیزم

 د ید  چارچوب

 ... یمن و دست به سر کن ی خوایم  ،یگیدروغ م ی دار ــ

نفر  ستاد،یا  زی عز  ی روبرو ناله و  بود،  اگر  هم    نشیبد دهان هم 

 ....  شناختیطلبکار هم اگر بود، خوب او را م  شهیهم کرد،یم
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 .... یگ یم  ونیهز ی کم کم دار گهیجانم، د زیعز ی شد ری+ پ

 کنارش عبور کرد  از

  ی من؟ مگه کس  زی عز  هیا  غهیچه ص   گهیسر کردن د + دست به  

 تو رو دست به سر کنه؟  تونهیم

و نگاهش    دیکش  رونیکنار در ب   یرا از داخل جاکفش  شیها  کفش

 آمد دوخت یم  شیکه پا به پا  ی زیرا سمت عز

کس هم    چیاز ه  رم،ی+ اگه بخوام برم سراغ اون حروم خور م 

سه روزه دارم   رم،ی. اما نمگمی ندارم، رک و راست بهت م  یترس

من    نکهیبرم تهران و تو همه اش ساز ا  دیمسابقه هست، با  گمیم

زنگ بزن از    ی . اگه شک داریزن یو م   ی برم سر وقت پناه  خوامیم

 بپرس...  ایعمو ض

 شد  دنشانی پرت کرد و مشغول پوش نیزم ی را رو شیها کالج
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 بهشت زهرا.  رمیسر م هی+ قبل از رفتن 

 ا برانداز کردر زینرفت و نگاهش عز نرویرا باز کرد، اما ب در

 ... زی+ مراقب خودت باش عز 

                  

 خانوم...  میدیرس ــ

دوخت.   رونیفاصله گرفت و نگاهش را به ب  ضشیافکار ضد و نق  از

 کرد  فشیدست در ک

 دادا؟  شهی+ چقدر م

 چهل تومن. ــ

 چرخاند نهیو نگاه سمت آ دیدر هم کش اخم

 سوار شدم؟  ستین قهیدق ده ؟ی + اوهه، مگه سر آورد 
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ب  دهیکش  رونیب  فشیاز داخل ک  یده هزار تومان  دو از  دو   نیو 

 سمت راننده گرفت   یصندل

  ی چیام و ه   یبچه شهرستان   ی سوارم کرد  نالی+ فکر نکن تو ترم

 و ببر...  رشیو خ نیا ری ... بگ سین  میحال

زدنها  ت یاهم  یب غر  پ   ی به  از ج  ادهیراننده  را  و کارت    ب یشد 

به کارت و سپس به ساختمان   ینگاه  می ن  د،یکش  رونیب  شیمانتو

 نشست شیروز لبها ی انداخت. پوزخند  شیبزرگ روبرو

بش  فقط  تو  م  نی +  پات  کله  چطور  کن  تماشا  خسرو   کنمیو 

 ... یپناه

 د،یرا فشرد و چرخ  یساختمان شد، شاس  ی ا  شهی آسانسور ش  وارد

بزند    خواستیکه م   ییو او حرف ها  رفتیاتاقک هر لحظه باالتر م

از دست دادن    ی برا  ی زی. چدی چیرا در ذهنش پشت سر هم م
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 چیآسانسور فکر کرد ه  ی   نهی خودش درون آ   دنینداشت... با د

از    زیچ تر  زخم  کی خطرناک  ه  یدختر  از    ی برا  ی زیچ  چیکه 

 ... ست یدارد ندست دادن ن

اش را کف اتاقک گذاشت و مشغول مرتب کردن   یورزش  ساک

  ی شیت، آرارا به چشمانش دوخرنگش شد. نگاهش   یشال مشک

بلند و پرپشتش که چشمان درشت و قهوه   ی نداشتند، اما مژه ها

بودند و پرجذبه. آسانسور    بایز  ب یرنگش را قاب گرفته بودند عج

گردش کوتاه    کی  اتر کرد و از اتاقک خارج شد. ب  ی لب  ستاد،یکه ا

بش  را تا در باز کشاند.... قل  شی کرد و قدمها  دایمطب را پ  ،یچشم

اما او   شدیاش له م  نهیدرون س  داشتیکه برم  ی انگار با هر قدم 

 قلبش، از چارچوب رد شد و خود را کنار  ی به زجه ها  تیاهم  یب

پوزخند  یمنش که  آنقدر شلوغ  بود   ی رو   ی رساند. مطب شلوغ 

 نشست...   شیلبها
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 داشتم...  تیزی+ وقت و

 رهام با لبخند نگاهش کرد ی بایز یمنش

 د؟ییفرما یو متون اسم زم،یسالم عز ــ

 پنجه اش فشرد  نیب  شتریساک را ب  ی بندها

 ام...  ی + سپهر

کرده و با دست به    دشیبه سررس  یبا همان لبخند نگاه  یمنش

 مبلمان انتظار گوشه مطب اشاره کرد

 . کنمینوبتتون شد صداتون م  د،ینی بنش دییبفرما ــ

و سمت مبلمان قدم برداشت، مبل ال    دیبه صورتش کش  یدست

و   دی سف  ونیبا دکوراس  یکه هارمون جالب  یرنگ  ی ا  روزهیف  مانند

گوشه    یاسی داشت.  مطب  به    ی رنگ  گوش  و  نشست  مبل 

  ییسپرد... حرفا  زدیحرف م  رزنیپ  کیکه با    ی مرد کنار  ی حرفها
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 ودش ... کم مانده بود خدیخندی بود غش غش م   امکیکه اگر س 

  "کند و تشر بزند  زیو چشم ر  دهیمبل سمت پسرک کش  ی را رو

از مادرت که به رنگ الک هات و    رزنیپ  هیآخه مرد گنده به  

و همش ناله  رهیگیم رادیا دنتیم کشبلند و از خط چش ی ناخونا

آخه مرد و چه به ناخون بلند    ؟یکنیم  تیشکا  کنهیم   نتیو نفر

 "کردن و الک زدن؟ 

م  دانستینم داشت  به    گذشت،یچقدر  را  سرش  و  بسته  چشم 

تک  یپشت د  ه یمبل  بود.  مداده  کف    خواستیلش  و  شده  بلند 

رو را  بغرد  ره یو خ  دهی کوب   ی منش  زیم  ی دستانش  نگاهش    "در 

  کشه یدو ساعت طول م ی وقت ی مگه من وقت نگرفتم؟ مرض دار

اما با بستن چشمها    "؟ی دیساعت قبلش وقت م  هینوبتم بشه به  

باش آن    ال یخیو ب   ریو جمالت آسان بگ   قیعم  ی نفسها   دنیکش  و

 آرامش دعوت کرده بود. زحمت، به  خود را به بهیمرد غر
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 . دیینوبت شماست بفرما  ی خانم سپهر ــ

را باز کرد و نگاه چرخاند، مطب شلوغ تر شده بود، اما    چشمانش

اش را از    یو ساک ورزش  ستادیاز نفرات قبل از او نبود. ا  ی اثر

کرده    با دست اشاره  یکه منش  ی مبل برداشت و سمت اتاق  ی پا

را پشت   آنکه در بزند داخل شد و رهامبود قدم برداشت. بدون  

نشست و بعد    شیلبها  ی رو  ی . پوزخنددید  ادداشتیمشغول    زیم

 از بستن در جلوتر رفت

 + سالم جناب دکتر... 

  ی آسمان لبخند بزرگ  دنیباال آمد و با د  عیسر  یل یرهام خ  نگاه

م  شیلبها  ی رو از پشت  لبخند سمت    زینشست،  با  و  بلند شد 

 آسمان قدم برداشت 

 ماهت خواهرم...   ی سالم به رو ــ
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مبل   ینشاند و از کنار رهام عبور کرده و رو  شی ابروها  نیب  یاخم

 نشست  زیکنار م ی تک نفره 

 رهام.  ستمی+ من خواهر تو ن 

رو  دستش دندان  و  تر شد  بند ساک محکم  .  د ییهم سا  ی دور 

که دو   ییکرد حرفها  یت سعمبل نشس   ی رهام که مقابلش رو

 اوردیب ادیکار کرده بود را به  شانی تمام رو ی هفته 

 باشم. خواممی+ نم

 شده؟ ی زیچ ــ

خسرو    سوخت،یاو م  ی به نگاه نگران رهام دوخت، دلش برا  نگاه

از خواهرش دور کرده   یپدرانگ  شیبرا  یپناه او را  بود...  نکرده 

باز از  م  ییبود...  ب  خواستیکه  هم   اندازدیراه  در  اش  معده 
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و نفرت در   گرفتی بش آتش مش قل پدر  ی ادآور ی... اما با  دیچیپ یم

 گرفتی جان م شی تک تک سلولها

 + نه. 

 داد هیمبل تک  یرا رها کرد و به پشت ساک

 ... نمتی بب امی+ دلم برات تنگ شده بود، گفتم ب 

د  یمحکم  تکان وضوح  به  را  خورد  رهام  زحمت   دیکه  به  و 

 پوزخندش را جمع کرد. رهام اما با لبخند نگاهش کرد

  غ یو در  یبگ   ی تونستیقشنگ م  ی حرفا  نیاز ا  بابا، تو هم   ی ا  ــ

 که؟یکوچ یآبج ی کردیم

ا  نوچ فضا  ی کالفه  چرخاند،  مطب  داخل  را  نگاهش  و   ی گفت 

 داشت  یآرامش بخش

 ... ادیبدم م ،ینگو آبج نقدری+ ا
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 جمله اش کرد  یقاط طنتی خم شد و ش  یبا خنده کم  رهام

 چرا آخه جانم؟ ــ

 باال انداخت ی ا شانه

 ندارم. ی + بهت حس خواهر

بزرگ    ی و سمت پنجره    ستادی به رهام خشک شده ا  ت یاهم  یب

 اتاق قدم برداشت

نشستم   رونی ب  قهیشغل؟ من چهل دق  نیبا ا یکن ی+ چطور سر م

 سرم باد کرد. 

آسمان    ی بود، جمله    امدهیدوخت رهام اما به خود ن  رونیبه ب   نگاه 

ام به تنش وصل شده و تم  یولت  ۲۲۰... انگار برق  کردیرا هضم نم

و    دیکشیم   غیکرده بود... منطقش داشت ج  خیتنش را س  ی موها
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آسمان    ی تا عکس مفهوم جمله    دیکوبیم  واریاو خود را به در و د

 را ثابت کند... 

 + رهام؟

نگاه قهوه رنگ آسمان شد و   یسخت  تکان خورد، نگاهش قفل 

 بود؟  ستادهیاز کنار پنجره برگشته و درست مقابلش ا یک

 ؟ی+ چه ت شده؟ خوب

و تا پشت گردنش امتداد داد...   دی کش  ش یموها  نی ب  یدست  ستاد،یا

 مغزش گر گرفته بود

 آسو...  نیبب ــ

 دیبا  ی چه کار  گفت؟ی م  دیهم چفت کرد، چه با  ی را رو  شیلبها

خودش هم مجهول بود... آسمان   ی برا  بردیبه که پناه م   کرد؟یم

 خم شد و ساکش را برداشت.
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هتل هماهنگ کنم، شب قراره  و با  برم    دیبرم، با  دیبا  گهیمن د  +

زنگ   هی  یخواست  نجام،یتهران. دو سه روز ا   انیباشگاه ب   ی بچه ها

 بزن... 

و آشفته    شانی پر  ی به رهام و چهره    تیاهم  ی را که زد، ب  حرفش

احساسات با  ماند  رهام  شد،  خارج  اتاق  از  نم  یاش    د یفهمی که 

سمت    چکدامشانیه برگشت،  و  رفت  در  سمت  قدم  چند  را، 

 ک یخواست با  یاز منش یقدم برداشت و با فشردن داخل شزیم

کند.    موکول  ی گرید  خیوقت مراجعه کنندگاه را به تار  یعذرخواه

ب را  زن   ن یسرش  انگار  گرفت،  ج  خ یب  یدستانش    غیگوشش 

مغزش   گرید  یکیو    کردیبا پوزخند نگاهش م   گرید  ی زن  د، یکشیم

م  هیرا عل پر  را روکردیپدرش  با  کرد    دراز  زیم  ی ... دستانش  و 

 ن یزم  ی را رو  لشیتمام وسا  ز،یم  ی ساعد دستانش رو  دنیکش

 ...داد هیتک  زیاش را به م یشانیپرت کرد و پ
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کرد  ــ برداشت  اشتباه  تو  رهام،  باش  آسمان   ،ی آروم  منظور 

همچ  ستین  ی زیچ اته....  مرده  صاحب  ذهن  تو   یزیچ  نیکه 

 امکان نداره... 

 د یکوب  زیم ی اش را چند بار رو یشانیپ

 ؟ ی کرد کاریباهامون بابا؟ چ ی کرد کاریچ +

   ــــــــــــــــ

که    یقینفس عم  د،ی کش  یقیزدنفس عم   رونیساختمان که ب   از

شده و خارج شد. تمام    شیها  هیو برنده وارد ر  ز یت  ی مانند چاقو

حالش داشت   د، یبه صورتش کش  یاش را زخم کرد. دست  نهیس

  د یکش  رونیب  بشیاش را از ج  ی . گوشخوردیاز خودش به هم م

را    شیلبها  زیعز   ی حرفها  ی ادآوریاما با    رد،یتا با ساره تماس بگ

گوش  ی رو و  فشرد  به ج  یهم  در   بشیرا  را  نگاهش  برگرداند. 
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 کی   یدر پ  ،ی برنامه ا  چیچرخاند، بدون ه  نهای ماش  نیب   ابانیخ

ا لحظه  کارها  رفتیم   ی فکر  عاقبت  آنکه  تخم  شیبدون    ن یرا 

  ش ی برا  ییهوا  ی باال رفت، تمام پلها  ییپل هوا  ی بزند.... از پله ها 

را د  کیحکم   را  اشتکشتارگاه  او  از   امکیشب س  کی ... خود 

نجات داده بود... درست وسط    ی پل، در حال خودکش  کی  ی اال ب

باالتنه    یداده و کم  هینرده تک  ی دستانش را به لبه    ستاد،یپل ا

که با سرعت    ییها  نی و ماش  نیی اش را خم کرد. نگاهش را به پا

 اش آتش گرفت...  نهیس  انیم ییدوخت و جا شدندیرد م

 کرد؟ یدر آن شهر شلوغ چه کار م او

 شدن از اتوبوس خود را به رهام رسانده بود؟  ادهی به محض پ  چرا

 خواست؟؟؟؟ یم  انتقام
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با  یمقصر نبود پدرش خسرو پناه  ؟یچه کس  از او    دیبود، چرا 

 ... گرفت یخسرو را از رهام م ی تقاص کارها

 جون ؟ دختر  ــ

 یشیکه غرق بود در لوازش آرا   یو نگاه به دختر جوان  برگشت

 ستاد یکنارش ا دیجویکه م یدوخت که با لبخند و آدامس

 من دارم...  یاگه دنبال مکان  ــ

فرستاد، س  ییابرو ر  شهی هم  امکیباال  لقب    ش یبه  آدمها  آنطور 

را بسته بود... دختر که سکوت آسمان را    هیکل  ی آقا  ایخانم    ی ها

 د یسمتش کش شتریگرفت و خود را ب ی شتریجرأت ب دید

 از خونه؟  ی مگه فرار نکرد گر، یکمکت کنم ج  خوامیفقط م ــ
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ورزش  پس ساک  به  اش  جمله  نگاه    یاز  و  کرده  اشاره  آسمان 

ابتدا رو  یسوال  شیپاها  ی اش را به چشمانش دوخت... آسمان 

 جابجا شد و سپس سرش را کنار گوش دختر برد

سگش.... من خودم   ی اوسکوله که تو شد  یلیخ  هیهر ک  درتی+ ل

و باز کنم و دل و روده ات   کمتیش  نجا یهم  تونمی اآلن م  نیهم

ات و هم بفرستم اونور آب...   هیروزنامه و قلب و کل  ی ال   چمیو بپ

 ... ی خانم بدل ی سبز شد یپس بدون سر راه بد آدم

شوکه    ی زخندپو نگاه  تنه    ی به  با  و  زده  از    یمحکم  ی دختر 

 بور کرد... کنارش ع

 + اوسکول هرزه....
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اش زنگ خورد، دست در   یرفت گوش  نییپل که پا  ی پله ها  از

به    ینگاه  مین  بش یاز ج  یآوردن گوش  رونیکرد و بعد ب  بشیج

 انداخت و تماس را وصل کرد  یکوچک گوش ی صفحه 

 ا؟ ی+ بله عمو ض

 دختر جان؟  ی دیرس ــ

 هتل...  رمی+ آره، دارم م

 ... یبیاونجا غر م،یرفتیا با هم مردف ی موندی خوبه، کاش م ــ

 نشست   شیلبها ی رو ی لبخند

 شما نگران نباش...   نجاستی+ نه، دوستم ا

عم  ی صدا ب  ایض  قی نفس  دختر  ی صدا  ن یرا  پشت    ی آرام  که 

ا  یاسم رهام   د، یود شن سرش ب با لحن نازک دخترانه  ادا    ی که 

 کند.  زیشده بود باعث شد گوش ت
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  س ی پارم  ی... وقترونیم اومد باز مطب رها  ،ی آره خودشه پر  ــ

زود اومدم... من دنبالشم تو هم زود تر خودت و    یلیخبر داد خ

 برسون.... 

را   ی کرد و گوش  یخداحافظ  ایآنکه جلب توجه کند از ض   بدون

خ  ن یب که  سرش  پشت  دختر  فشرد،    انهیناش  یلیانگشتانش 

تلفن   پشت  شخص  به  او  مورد  در  انگار  بود  افتاده  دنبالش 

بود که هم اسم شخص پشت خط را، هم    یآنقدر ناش  ....گفتیم

بود    یناش   درکه به او اطالع داده بود را گفته بود.... آنق  یاسم کس

ب  فاصله  آنکه  بدون  م  نشانیکه  حرف  او  کند،از  حفظ  .  زد یرا 

رو مشغول قدم زدن   ادهینشست و در پ  شیلبها  ی رو   ی پوزخند

 لب نجوا کرد  ریشد و ز

 ... یهست ی کدوم خر گهیتو د  نمی بب ایب خانوم،  ی پر نمیبب   ای+ ب
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 ش یاش را کنار پاها  یپارک نشست و ساک ورزش  مکتین  ی رو

از    نیزم  ی رو بعد  چرخ   کیگذاشت،  و   دنیساعت  شهر  در 

کرده    دایپ  یکشاندن دختر مرموز به دنبال خودش، باالخره پارک

نشسته بود. نگاهش را به طور نا محسوس در   مکتش ین  ی و رو

  ی و که چند متر آنطرف تر ر  یدختر  دنیبا داطراف چرخاند و  

روزنامه مقابل صورتش   ی کمد  ی ها لمینشسته و مانند ف   مکتین

 نشست...  شی لبها ی رو ی گرفته بود پوزخند

 ...  نی + عجب احمقه ا

وس  نگاهش سمت  تمام    ی باز  ی ها  لهیرا  اما  کشاند،  کودکان 

اش را   یهر از چند گاه  ی نگاه ها  یواسش به دختر بود و سنگح

مح اکردیس  با  ت  یشخص  ستادنی...  نفس    ررسیدر  نگاهش 

کند، تنها    جادی در حاالتش ا  ی ر ییو بدون آنکه تغ  د یکش  یقیعم
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 ی اندام  غررا در حدقه رقصاند. دختر کوتاه قد و ال   شیمردمک ها

رنگش که خط    یرنگ و تاپ کوتاه مشک  یاسی  ی بهاره    ی با مانتو

نگاهش    ی بکاربود با طل  انیشکمش نما  دیاز پوست سف  یکیبار

کشکردیم باال  نگاه  ز   د، ی.  خ  ییبایدختر  دختر  بایز  یل یبود،   ...

رو به باال انحناء    شتریلبش را ب   ستادیکه کنارش ا  یکاراگاه ناش

 بانو روشن شده بود....   ی داد و انگار چشمش به جمال پر 

 سالم...  ــ

مقابلش که بود؟   ی   زهیم  زهیمانده بود قهقهه بزند، دختر ر  کم

 جابجا شد  شیپاها ی داد و دخترک رو ان تک ی سر

نم  نیبب  ــ خانوم،  دختر  اومد  دونمی منو  کجا  کدوم   ،ی از  از 

  ی همون جهنم  ی برگرد  دمیبهت هشدار م  یول  ،ی اومد  یجهنم
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که براش   یاون  ،ی و دست از سر رهام من بردار  ی که ازش اومد

 صاحب داره...  یکرد زیدندون ت

با  گرید اش  خنده  مقابل  زد،   ریز  یقپ  و  ستدینتوانست  خنده 

 سمیانگار ساد  بافت؟ی داشت پشت سر هم م  یفیدخترک چه اراج

دعوا آمده بود و قبلش سالمش را هم داده بود. رهام    ی داشت، برا

اش   زهیر  کلیکه با آن ه   ی ا  زهیم  زهی ر  ی او  ی او بود؟ برا  ی برا

رهام    ی شبها  ی ایبود از دن  یکیبود؟ حتماً    یرستانیانگار بچه دب

شده و    شیش که تمام شد نگاه به چشمان آرانده ا ... خ یپناه

در هم بودند و انگار خنده اش   شیدخترک دوخت اخمها  ی بایز

داد و دستش را   مکتیبه ن  هی بود... تک  امدهیبه مذاقش خوش ن

 اش گذاشت  یپشت ی رو

 البد...  یی+ صاحبش هم تو 
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  کرد یو با اخم نگاهش م  ستادهی ا  شیکه طلبکارانه روبرو  ی دختر

و از حد و    دهی چیبود که بلند شده و دستش را پ   ی نر از آبچه ت

 .د یبگو شیمرز ها

 آره منم، رهام منو دوست داره.  ــ

که در لحن دخترک بود پر   یتی . مالک دیدور دهانش کش   یدست

 ییبخاطر حرفها  یکم  شدیبود از حس حسادت... چقدر خوب م

 ... کردیآمدنش گفته بود ادبش م یکه در مورد جا

به نگاه دخترک   یو چشمک  دیکش  رونیب   بش یجا از  اش ر  ی گوش

 زد 

 ان... یکیاصال رهام من و تو  نم ی + صبر کن بب

و آسمان پوزخند    ی پر شد از حس نگران  عیسر  یل یدخترک خ  نگاه 

 زد  ی صدادار
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نباش دختر جون، نم تو فقط گوش کن    ،یینجایا  گمی+ نگران 

 باشه؟ انه،یرهام توعه  ی صدا نی بب

  ی رهام را گرفته و گوش  ی ره  کرد و او شماتنها نگاهش    دخترک

خش   ی بود که صدا  دهینکش  یحالت بلندگو گذاشت. طول   ی را رو 

 د یچیپ  یدار و آرام رهام از گوش

 جانم آسو؟ ــ

دختر   غیج  ی برداشت، اما صدا  نیزم  ی و ساکش را از رو   برگشت

 ی حرف هاکند    یهم گذاشته و سع  ی را رو   شیباعث شد پلک ها

 اوردیب ادیرا به  بهیمرد غر

اون بخاطر فراموش کردن من با توعه،    کشم،یمن پا پس نم   ــ

اما رهام تو و امثال    ان،یصد تا قبل تو بودن و صد تا هم بعد تو م 



 

559 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

فقط چند    نکهی ا  ی برا  خواد،ینفسش م  ی تو رو فقط بخاطر ارضا

 لحظه من و فراموش کنه... 

ب  بند هم    نیساک  سر  پشت  ذهنش  و  شد  مچاله  انگشتانش 

دخترک    ی را تکرار کرد تا صدا  ر یت آرام باش و آسان بگجمال 

 گم شود، اما سخت بود....   انشانیم

 کرد....   انتیکه مثل برادرش بود خ ی اون به خاطر من به کس ــ

  توانست یآرام شود، نم  انستتوینم  د،ییهم سا  ی را رو  شیها  دندان

قدم  بود..  خون  در  غرق  نگاهش  برگشت،  بگذرد،  جلو   یآسان 

از قدم جلو برداشتن او دو   یش به تالفه دختر و دوستبرداشت ک

 قدم عقب رفتند...

نبر که    ادتیو از    ی تو هم اسم آسو سپهر  مونه،ی م  ادمی+ تو رو   

 قراره من تو رو نابود کنم... 
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با شما کار    گنیاومدن و م   یپناه  ی آقا  ،ی خانم سپهر  دیببخش  ــ

 دارن. 

 به ساعت انداخت ی نگاه

 . نیی پا امیشه م + بهش بگو منتظر با

 نییاتاق پا  ی تلفن گذاشت و از تخت تک نفره    ی را رو  یگوش

انداخت و بعد از سر کردن    رشیبه تصو  نهیدر آ  ینگاه  م یرفت، ن 

 شالش از اتاق خارج شد.  

 ی بهایرهام دستانش را داخل ج  دنیچرخاند، با د  یدر الب  نگاه

 مانتواش کرد و جلو تر رفت

 + به به، رهام خان....  

 تنگاهش کرد، اخم داش رهام
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 باال تو اتاقت، کارت دارم...  میبر ــ

نشاند، عجب خوش خ  ی رو  ی پوزخند  آسمان مرد    الیلب  بود 

 مقابلش... 

 جناب دکتر...  شهیم  تیادیز گمی + م

اخمها  رهام در شوک عظ  شی اما  انگار  نکرد،  باز    ی حرفها  میرا 

  ی  آسمان بود، انگار خوب توانسته بود فکر و ذهن پسر دردانه

 ردیرا نشانه بگ  یخسرو پناه

 . میتنها باش  دیبا شه،ینم نجایباهات حرف بزنم آسو، ا دیبا ــ

 چرخاند، آنقدرها هم شلوغ نبود  ینگاهش را در الب آسمان

 به اتاقم رات بدم...  تونم ی+ اما من نم

 جمله اش کرد و ادامه داد  ی   نهیزم یچشمک

 . می مونیو پنبه م شیمثل آت گه،ی+ معلومه د
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  ی به رهام و حال بدش، سمت مبلمان گوشه    ت یاهم  ی ب  س سپ

 حرکت کرد یالب

 بگو...  نجایا یبگ ی خوای م یهر چ  ای+ ب

که بعد از چند لحظه خود   یمبل نشست و نگاه به رهام  ی   گوشه

مبل   ی کنارش رو  را جمع کرده و سمتش قدم برداشت، دوخت. 

از کجا   دانستیبرد، نم  شیموها  نیب  یسه نفره نشست و دست

 شروع کند،  دیبا

دخترک دوخت که رنگ به    ی چشم نگاه به چهره    ی گوشه    از

 صورت نداشت 

 + رهام من چقدر برات ارزش دارم؟

 افتاده آسو؟ یاتفاق ــ

 فقط خواستم بدونم چقدر برات مهمم.  وفتاده،ی+ نه اتفاق ن 
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 . یباارزش یلی. خزمیعز  یمهم یلیخ ــ

را گرفت   شیبازو  با افتادن نداشت که دوستش  ی فاصله ا   دخترک

 زد... ی و آسمان پوزخند

 + دمت گرم.. 

قبل از آنکه تماس را قطع کند رهام دستپاچه اسمش را صدا    اما

و نگاهش را به تلفن همراه ساده   دهیبه صورتش کش  یکرد، دست

 اش دوخت

 ه؟ی+ چ

 ... یمونیتو کدوم هتل م ــ

 د دخترک باال فرستا ی برا ییباال رفت و ابرو طنتشی پر ش نگاه 

 کار؟یچ ی خوای+ م

 دارم.  یباهات کار مهم ــ
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  ی مسابقات م   یکه هر دفعه برا ی و اسم هتل  دیکش یقی عم  نفس

 رهام نجوا کرد ی رفتند را برا

 . میبا هم بخور امیشام نخور م ــ

زمزمه کرد و به تماسش خاتمه داد... چشمان دخترک    ی ا  باشه

بکوبد تا  پلک کوچک بر هم    کی بود    یپر بود از اشک و تنها کاف 

 نش واژگون شودسد چشما

 رهام تو بود؟ ی + صدا

به چشمانش   یخود را از آغوش دوستش جدا کرد و دست  دخترک

 د یکش

 کنم،ینابودت م ــ

 دیکش ادیشد و در مقابل نگاه پر تمسخر آسمان فر خم
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هم گورت و    ی طور  ،ی کنیبهش قرارت و کنسل م  یزنیزنگ م  ــ

 به اسم تو بوده...  ی خترز درو هیکه انگار نه انگار  ی کنیگم م 

  ی   نهیس  ی اش رو  ی انیدو انگشت سبابه و م  دنیا کوب و ب  ستادیا

پاشنه بلندش    ی دخترک به عقب هلش داد و او بخاطر کفشها

 خورد و به زحمت تعادلش را حفظ کرد ی سکندر

و که بخواد   یکس  دهییمادر نزا  ، ی ور ور کرد  یهر چ  گهی+ بسه د

 ییجا  نیمن اگه اراده کنم هم  واسه آسو خط و نشون بکشه...

به درد نخور...    یِ رنگ  یسنجاقک رنگ  کنمیچالت م   ی سادیکه وا

 خود خود جهنم...  فرستمتیکه م  نمتیجلو چشم نب  گهیپس د

بتواند کار  دختر کند،    ی سمتش حمله ور شد، اما قبل از آنکه 

 غ یکه دخترک ج  چاندیقدرت پآسمان دستش را گرفت و با تمام  
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نگاهش را به دوستش که رنگ   ستاد،یبه او ا  پشتو    دی کش  ی بلند

 دیبه رو نداشت دوخت و در گوشش غر

 خوشگله....  چیمن نپ  ی + به پر و پا

 د یچیکه دخترک از درد به خود پ چاندیپ  شتریرا ب  دستش

تا از دست من نجاتت    کنهینم  یغلط   چیدوستت هم ه  ن،ی+ بب 

  هو ی...  هیخرابآخر کله    مینکن که کله خراب  وونهی بده. پس من و د

  اریو بعدش خر ب  زنمتیم  ی خوریکه م  ییو تا جا  زمیریبه هم م

 خوشگله رو جمع کن...  یپر ی ها کهیو ت

 خورد  ی رها کرد که سکندر یدختر را با فشار محکم دست

و فراموش   دنی کش  + حاال برو به عروسکات برس و خط و نشون 

پست    هات و با   که یت  ،ی به پستم بخور  گهیبار د  ه یکن که اگه  

 واسه ننه بابات...  فرستمیم
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تا د  یاز سکوت آسمان کج رو  کالفه به    دیمبل نشست  کامل 

 رهام داشته باشد 

 ؟یشناس یم  سیبه اسم پارم ی+ کس

 کج کرد ی رهام کورتر شد و سر ی اخمها

 نه،چطور؟  ــ

 د یبه صورتش کش یدست

 ... انتی+ خوب فکر کن، به اطراف

 سکوت آرام نجوا کرد یبعد از کم رهام

 نه؟  ایشده  یچ یبگ ی خوای مطبه، م  هیفکر کنم اسم منش ــ

 باال فرستاد ییو ابرو دیخند متعجب

 .... ی به اسم پر هیدختر هیخانومت جاسوس  یمنش نی+ ا
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ت  ی دیشد  تکان چشمان  از  خورد  رهام  و    زش یکه  نماند  دور 

 نشست  شیلبها ی رو ی پوزخند

 ؟ یپر ــ

  یکجا  گریرا د  شیبرومرد رو  ی را خاراند، لرزش صدا  شیابرو  کنار

 گذاشت؟ یدلش م

 .ی کرد انتیکه به خاطرش به دوستت خ  ی... همونی + آره، پر

را گم کرده بود، اصال تمام   شی کج کرد، دست و پا  ی سر  رهام

 گم و گور شده بودند...  شیحس ها

 ؟ یدونیرو از کجا م نایتو ا  ــ

داد و با دستش    هیمبل تک   یبا خنده آرنجش را به پشت   آسمان

از    ی را گرفت، طورسرش   به رهام دوخته بود که تمسخر  نگاه 

 دیکشی م ادیاهش فرنگ
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 . شناسمیو از کجا م ی من پر  یبپرس دی+ سوالت اشتباهه، با

 با همان اخمها بالفاصله جواب داد  رهام

 ؟یشناسیو از کجا م ی پر پرسم،یخب حاال م ــ

 + امروز مثل کاراگاه ها افتاده بود دنبالم، 

 دیحرص خند با

 بهم گفت دست از سر رهامش بردارم... + 

  نیاز ب  ی که در چشمان رهام بود، باعث شد نوچ کالفه ا  یبرق

 دیای ب رونیب  شیلبها

 ...ی نطوریا گه ی+ نوچ، نشد د

 به جمله اش، لب زد تی اهم یاما ب رهام

 بهت گفت؟ یچ ــ
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 را با صدا آزاد کرد  نفسش

از    قبلو    ی + بهم گفت دست از سرت بردارم که تو صاحب دار

 و....  ادیب  من صد تا اومدن و صد تا هم قراره

 به غرش شد لیو لحنش تبد دیدرونش شعله کش خشم

 ... ی فقط بخاطر ارضا ی + گفت با من

 د یکالمش پر انی باالفاصله م  رهام

 ... یمضخرف گفته،، چرنده.... تو خواهرم ــ

 .... اوردمی+ اما من اون و از اشتباهش درن

 شمش را فرو داد و آسمان خ نگاهش کرد یسوال رهام

 بسوزه...   شتریو اضافه کردم تا ب ازداغشیپ  ی+ حت 
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باز رهام خارج شد که آسمان   مه ین  ی لبها  ن یاز ب  ی چ  هیشب  ییآوا 

 د یسرخوش خند

امشب    دونهیخوشگله م  ی که پر  نهیتو، منظوم ا  ی+ چقدر خنگ 

من  بب  یبا  و  تو هتل هم  قراره  فک  مینی و  اصال  تو ذهنش    یراو 

 ... ستین یخوب

 کرد یکنارش داشت چه کار م یخم شد، دخترک عاص رهام

  یکار  بهیدختر غر  ه یآسو؟ چرا بخاطر    یکن یم  کاریچ  یدار  ــ

 سوال بره؟ ری ناموس و آبروت ز یکن یم

اعصابش    ی رو  یلیخ  بهیآن غر  ی تنها نگاهش کرد، حرفها  آسمان

خودش را آرام نگه   توانستیم  ش یکم و ب  گریگذاشته بود، د  ریتأث

 رد دا

 ... خوامی+ چون منم تو رو م
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ر  ته فرو  رهام  بر سرش    یو کس  ختیدل  پتک  با  محکم  انگار 

داشت    د،یکوب بود،  م  کیخواب  وحشتناک   کی  د، یدیکابوس 

شده و   داریاما قبلش ب   رد،یکابوس وحشتناک که حاظر بود بم

باشد    ده یکه ترس  ی خواب است. مانند کس  کیمطمئن شود فقط  

 د یمبل کش  ی شه ا به گوخودش ر  ردیمرض جزام بگ

 چرند نگو آسو...  ــ

 باال انداخت ی شانه ا آسمان

 . ستی+ چرند ن

 ... یامکان نداره، تو خواهرم نیا ــ

 . ستم یفالن ن+ من خواهر تو 

  ش یپنجه ها  نیرا ب   شیدستانش گرفت و موها  نی سرش را ب   رهام

 کرد؟ینم دارشیخدا چرا از آن کابوس وحشتناک ب  د،یکش
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  ، یتونینم  ،ی بخوا  ی زیچ  نیهمچ  یتونیتو نمنه،  ممک  ریغ  نیا   ــ

 ... شهینم

 را بلند کرد و نگاه ملتمسش را قفل نگاه آسمان کرد سرش

ا  ــ بگو که    ، یبگو که سر به سرم گذاشتکار و نکن.    نیبا من 

 ... یادبم کن  ی خوا یفقط م 

تنها با اخم نگاهش کرد و رهام خم شد، دست آسمان را   آسمان

 در دستش گرفت 

 مگه نه؟   ،یکنی م تمیاذ ی ردا  ــ

 د ی دستش را پس کش آسمان

 ؟ ی + اون دختر و دوست دار

ب  رهام پررنگ  یچارگ یبا  اخم  آسمان  و  کرد    ن ی ب  ینگاهش 

 نشاند  شیابروها
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 + بهم بگو... 

اما ازش جدا شدم... خودم و    اد،یز  یلیآره دوسش داشتم، خ   ــ

رف  انتیبخاطر خ به  از عشقم مجازا  قم،یکردن  ت با دور کردن 

 کردم.

 زد  ی پوزخند 

 .... ی خر یلی+ خ

 کرد نییتند تند سرش را باال و پا رهام

ب  دونم،یم  ــ و  نفهم  من  خر،  باهام    یمن  که  بگو  فقط  شعور. 

 .ی کرد یشوخ

ا  پوف ب   ش یدو هفته فکر کردن ها  د،یکش  ی کالفه  انگار    ی هم 

 بود  جهینت

 بدم.  ت یباز  خواستمینکردم، م ی+ شوخ
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کند، رهام    یبتواند حرکت   نکهیا قبل از ا مبل بلند شد، ام  ی رو  از

 مبل پرتش کرد ی دستش را گرفت و دوباره رو

 ؟ییچه باز ؟یچ یعنی ــ

 ... رمیبا استفاده از تو از بابات انتقام مرگ پدرم و بگ  خواستمی+ م

برج    کیشد و ته دلش مانند    ختهیبر سر رهام ر  یآب داغ  انگار

 خت یفرو ر ی شتریچند ر  ی زلزله  کیدر 

 ؟  یچ ــ

که دور مچش حلقه شده بود را پس زد،   یدست رهام  آسمان

و    شدیاز هجوم بغض سوراخ م  شیگلو  سوخت،ی قلبش داشت م

 بودند  ختهیداخل چشمانش انگار نمک ر

 تو بود...  زیهمه چ ی ب  ی بابام، بابا ی + مسبب سکته  
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ب  اخم هم    ی ابرو  نی عضالت  چقدر  هر  کرد،  منقبض  را  رهام 

متف  ی ها  یپدرانگ بود،  پدرش  هم  اوت  چقدر  هاهر   شیروش 

به پدرش   دادیاجازه نم  ی احد  چیاشتباه بود، پدرش بود... و او به ه 

 اگر آن شخص آسمان، بود یکنند، حت  نیتوه

 درست صحبت کن آسمان...  ــ

با  ی رو   از چرا  اصال  شد،  بلند  م  دیمبل  خودش  تا    دیجنگ یبا 

 خشمش را کنترل کند؟  

پدر تو رو به خاک   یب   ی بامن اون با   کنم، ی+ درست صحبت نم

 ... نشونم ی م  اهیس

نشانه    انگشت به  را  اش  نگاه خشمگ  دیتهد  ی سبابه    ن یمقابل 

 بلند کرد  یرا کم شیرهام تکان داد و صدا
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من تو خواب سکته کردن،    ی آرزوش بشه مثل بابا  کنمیم  ی + کار

اآلن برو بهش بگو.... بگو اگه   نیهم   ی خوای... مکشمشیذره ذره م

و تنها    کنهینابودش م  ی و بپا کنه، بگو آسو سپهر  رانیا  هی  خوادیم

در برابر   ی خوای راه متوقف کردن من کشتنمه... بهش بگو اگه م

... چون فقط  شی کش ب  دیفقط با  یدختر اکبر از خودت دفاع کن

 .  رهیگیمردن جلوم و م

 تکان داد  ی انداخت و سر شیرا کنار پا  دستش

من اصالً اهل نقشه  + حاال که بهت گفتم راحت تر شدم، چون  

 . جنگمی ... من روبرو م ستمیکار کردن، ن  یو پنهان دنیچ

از   ع یسر  یلیو پس از جمله اش عقب گرد کرد، رهام خ  گفت 

 مبل بلند شد ی رو

 آسمان...  یکنیاشتباه م  ی دار ــ
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که راه درست و از پسر قاتل بابام    ستمین  ی+ مطمئن باش آدم

 بپرسم. 

 تو سکته کرده بود...  ی بابا ــ

 د یکش ادیپر از خشم فر آسمان

که سکته    یتو مسبب سکته اش بود، عصر همون شب  ی + و بابا

 کرده...  دشیکرده بهش زنگ زده، تهد

بود   ختهیبه هم ر  ی طور  زیفرستاد، همه چ  شی وهام  نی ب  یدست

د شدن  گریکه  نفرت  یدرست  زبانه   ینبود...  آسمان  نگاه  از  که 

  شد یانش ساطع م که از چشم  ی. آتش خشم ترساندشی م  دیکشیم

به خود آمد    یبودند؟ وقت  دهی... چطور به آن نقطه رسسوزاندشیم

. از دیکشینم ان مقابلش خط و نش یکس گر یآسمان رفته بود و د

  ش یخراب پشت فرمان نشست... کابوسها  یزد و با حال  رونیهتل ب 
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بدون اجازه    ی گر ید  امدهین  رونیب  یکینداشت... از شوک    یتمام

 .  دشیبر تمامش مسلط م

صدا  نی ماش کرد،  خارج  پارک  از  که  گوش  ی را  اش   یزنگخور 

رند مقابل    ی اکشاند... شماره ه   ن یماش   تورینگاهش را سمت مان 

نگاهش را لرزاندند و ضربان قلبش کند شد.... آن شماره را، اگر 

هر جا  ویس نبود،  م  ییهم  لرزشناختیم  دید یهم   د ی... دستش 

بله از ته هنجره    هیشب   ییوالغزاند و آ  کونیآ  ی انگشتش را رو  یوقت

بر خالف آشوب    شیفرستاد... جان کنده بود تا صدا  رونیاش ب

 درونش خونسرد باشد 

 سالم...  ــ

کرده    هیخشدار بود و انگار ساعت ها گر  د،یلرزیاو هم م   ی صدا

 بود
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 ... دییبفرما ــ

 انگشتانش دور فرمان محکم تر شدند  ی و حلقه  گفت

 ... و نکن رهام. نکاریبا من ا ــ

حاش  نی ماش به    ی رانندگ  ی برا  یجان  د،یکش  ابان یخ  ی   هیرا 

 کرده بودند.   هیاش را تخل ی نداشت، تمام انرژ 

 کردم؟  کاریمن چ ــ

باهاش  ی اون دختر  ــ باهاش پخش شد و امشب    ی که عکست 

 ه؟یک

 کی بودند تک تکشان، او    چارهیچقدر ب  د،یبه صورتش کش  یدست

اعتقاد.گریجور و آسمان طور د  کیجور، رستا   به خرافات   ی .. 

 طلسم شده بودند.  یپناه ی خانواده  دینداشت، اما واقعاً شا
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 خانم...  دمیربطش به شما رو نفهم ــ

و قلبش را   دیچی پ  ن یدخترک در ماش  انیلرزان و گر  ادیفر  ی صدا

همان گونه که    چالند،یداشت قلبش را م  یکیمچاله تر کرد، انگار  

 رند یگ یم  دنشی چیلباس را با چالندن و پ کی آب 

کردم جز   یحرف نزن رهام؟ مگه من چه گناه  ی نطوریبا من ا  ــ

   ن؟یدوست داشتن تو که مجازاتم باشه ا

هم فشرد، دخترک پشت خط فراموش کرده بود   ی را رو  شیلبها

 گناهش را؟؟؟ 

و با افتخار چون ت  ست،یبه گفتنش ن   یاجیگناه من و تو، احت  ــ

 ... یگیو اون م نی در موردش به ا
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م  ی هقها  ی اصد آزارش  داشت  خط  پشت    داد،یدخترک 

ب  خواستیم تا دل  بدهد  تماسشان خاتمه  به  تر  زود   یهر چه 

 نشده ییصاحبش هوا

از   شتر یرهام، تو ب  کنه یوجود اون دختره داره قلبم و سوراخ م   ــ

با ه  یکی   ی نگفت   چکدومشونیبه ه   ،ی نبود  ی دختر  چیدو شب 

 مهمن برات.... 

 دیکش ادیشکست و فر شیصدا

شب و تموم شدن کارت، با    هیو بعد از    چکدومشونیتماس ه   ــ

 ... ی جانم جواب نداد

نبود، در آن ولوله    شیسر جا  زیچ  چیه  د،یبه صورتش کش  یدست

اش نسبت به حرفها و خشونت آسمان، تنها   یبازار و آشوب ذهن

 را کم داشت...  شیها یو خودخواه  ی پر
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 .... مایسیمن و کارام نباش پر ریگیپ ــ

 شیهر دومون و تو آت  ی لعنت بهت رهام، لعنت بهت که دار  ــ

خرک وجدان  ا  ،یسوزون یم  تیعذاب  من  بهت    نیاما  رو  اجازه 

... تو اگه مال  کنم یرو نابود م  ره یقرار بگ  نمونی ب   ی . هر کدمینم

 ....ی برا یمن نباش 

به حرف زدنش، تماس را قطع کرد...    تیاهم  یدراز کرد و ب  دست

خود درونش  داشت  جا  کردیم  یکشدلش  مغزش    ی برا   ییو 

و   ختیرا به هم ر  شیدخترک نداشت.. موها  یتو خال   ی دهایتهد

با بازدیبا پدرش حرف م  دی حرکت کرد...   دی... از کجا و چگونه 

 ... دانستیرا نم کردیشروع م

                  

 خانوم؟ مایس  ستیبابام ن  ــ
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 ساعد دستش مرتب کرد  ی تک کت رهام را رو مایس

 ن... نه رهام خا ــ

 د یبه صورتش کش یدست

 م؟ یمامان مر _

هم عصر رفتن کرمان. قبلش به تلفن همراهتون و مطب    شونیا  _

بهتون دست نتونستن  اما  زدن،  گفتن    ی رسزنگ  و  باشن  داشته 

 . دیریباهاشون تماس بگ  دیبهتون بگم هر وقت مساعد شد

کف    ما،یس  ی تکان داد و سمت پله ها قدم برداشت که صدا  ی سر

 چسباند  نی به زما ر شیپاها

بگم    ــ بهتون  م  ی کیپدرتون هم زنگ زدن گفتن   رنیدو روز 

ن  لیاردب اش    ستن،یو  خانواده  و  خانوم  رستا  قراره  هفته  آخر 

 برگردن... گفت بهتون بگم که... 
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 دیپر  میکالم مر انیم

 بفهمم؟  دیو من اآلن با گردهی رستا داره برم ــ

هش را سمت الفه رانزد، ک  یانداخت و حرف  نییسرش را پا  مایس

... سمت  د یاتاق کار کج کرد و بعد از وارد شدنش، در را به هم کوب

لپ تاپ را باز    ی صندل  ی نشستنش رو  نیم برداشت و حقد  زیم

برنامه شده و خ وارد  اما کس   عیسر  یل یکرد،    ی تماس گرفت.... 

 دیکشیخط م  ش اعصاب ی رو شتریب نیجوابگو نبود و ا

 ... جواب بده رستا، جواب بده ــ

پدرش    ی و شماره    دیکش  رونیشلوارش ب  بیاش را از ج  یگوش

ها بوق  از  بعد  پ  یپ  ی را گرفت،  ب  ییدر  لحظه  به    شتریکه هر 

م  یکالفگ دامن  زمان   زد،یاش  درست  جواب    یباالخره،  از  که 

 د یپدرش را شن ی شده بود صدا  دیدادنش ناام
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 بله؟  ــ

مان پر  دل او و آس   یآنهمه خونسرد باشد وقت  توانست یم  چگونه

 از آشوب؟ بود 

 ... می حرف بزن دیبابا با ــ

 زیچ  هی  دیبا  ی ز یکه قبل از هر چ  ی دیفهم  یقطع کن، وقت  ــ

 زنگ بزن. یبگ  یکه گفت  ینیا ریغ

 د یکوب  زیم ی که قطع شد، مشتش را رو تماس

 .... ستیبابا، وقتش ن  ستی اآلن وقتش ن ــ

قرار س برتما یبعد از دو بوق متوال  نباریتماس گرفت که ا دوباره

 شد. چشمانش را بست 

 سالم. ــ

 سالم. ــ
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بکوبد   واریوچندبار به د  نیمانده بود بلند شده و سرش را چند  کم

 زندیبر رونیتا افکار آزار دهنده اش ب

 باهات حرف بزنم بابا...  دیبا ــ

 خب حرف بزن...  ــ

 ؟ لیاردب یرفت  یچ ی برا ــ

 ؟یکنیفکر م یتو چ ــ

کم کم سرش شروع   د، یاش کوب  ی شانیپ بار کف دستش را به    چند

 به درد کردن کرده بود...  

 آسمان اآلن تهرانه بابا....  ــ

 د یبگوشش رس   ریبا تأخ نباریپدرش ا ی صدا

 . دمیاآلن فهم نیمنم هم  دونم،یم ــ
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 اومده؟ یچ ی که برا ی د یفهم نمیو ا  ــ

 بخاطر مسابقات...  ــ

به    شتریب   به خنده نداشت و  یشباهت  چیکه ه  ی خنده ا   د،یخند

 بود هیزار زدن شب

اومدنشه. هدف    ی از برنامه    ی نه سردار، مسابقات فقط جزو  ــ

 ... دونهیکه مسبب مرگ پدرش م  ی انتقامه، انتقام از مرد  شیاصل

منتظر حرف  مکث وقت  یکرد،  و  ماند  پدرش    ییصدا  یاز جانب 

 تمام ادامه داد  یچارگ یبا ب د ینشن

  رهیو بگ  دونستیرش مپد  که  یاومده از پدرش انتقام مرگ کس   ــ

 بابا...  

رگها  دستش و  گذاشت  گردنش  پشت  با    ی را  را  دردناکش 

 انگشست فشرد.
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اونقدر به هم    خته، یبه هم ر  زیبابا، همه چ  شمیم   وونهیدارم د  ــ

م   که  ختهیر ا  خوادیدلم  تموم  و  تو حلقم کنم  انگشت   نیفقط 

باال ب و بهت    زمان و به عقب بکشم  خوادی... دلم م ارمیاتفاقا رو 

 ... ی و رو به اون آدم بداجازه ندم آس

و    دیخش دار پدرش را شن   ی صدا  ی   قه یبعد از چند دق   باالخره

 آتش گرفت  شتریدلش ب

 ؟  دهیو فهم  قتیحق ــ

م  دلش زدن  مادرش....  خواستیزار  آسمان،  به حال خودش،   ...

 پدرش یحت

 دشیکه قبل از مرگ پدرش، تهد  دونهی... فقط مدونهی نه، نم  ــ

  ی بهش گفته که با تو دشمن   یموضوع و کس  نی... حتماً ای کرد
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اون بهت ضربه بزنه.    لهیبه وس  خواد یآسو دخترته و م  دونهیداره، م

 ه؟یک  یحدس بزن یتونیم

 میکبر باشه. اون از همون اولش هم مخالف تصممادر ا  تونهیم  ــ

برم  امشب  بود.  جا  گردمیاکبر  با  ییتهران،  حرف    دی نرو  باهات 

 بزنم... 

  رزن یآن پ  یعنیداد و پلک بست،    هیمبل تک  یرا به پشت   شسر

 شدینم  یبه آسمان نداشت؟ که اگر داشت راض  ی عالقه ا  چیه

 اش... یقلبش را پر کند از حس نفرت به پدر واقع

 برگشتن رستا...  ــ

  دیکالمش پر انیم خسرو

 رهام.  می زنیاومدم حرف م ــ
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 یرا رو  ی وشو گ  د یبه صورتش کش  یرا که قطع کرد، دست   تماس

ب  زیم را  سرش  و  کرد  رستا    ن یپرتاب  آمدن  گرفت،  دستانش 

  یکه همه شان سرگردان بودند کار درست  ییدرست در لحظه ها

نشان   یچه واکنش دانستیرا م تی... او اگر واقعدانستیبود را نم

 شد؟ی؟ مادرش، مادرش چه م دادیم

 ... زدیبه مادرش م ی سر  دیبلند شد، با یصندل ی رو از

کند و در    کیاراتاق باعث شد چشم ب  یکیاتاق که شد، تار  وارد

رو  یکیتار تخت  کنار  باالخره  و  بگردد  مادرش    ن یزم  ی دنبال 

چالند و بدون آنکه   یکرد. قلبش را انگار کس  شی دایچمباته زده پ

 شد یم  کیکه نزد  یبرق را بزند، سمتش قدم برداشت. با هر قدم 

 ش... حرکات مادر  دنیبا د سوختیم  شتریچشمانش ب
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اش را در دهان    نهیس  کردیم  یو سع  دهیرا به آغوش کش  عروسک

خرد شد و نگاهش را از   شیگلو  انیعروسک فرو کند. بغض م

نشست و با انگشت سبابه و شست    شیمادرش گرفت، کنار پاها

 را فشرد... سش یچشمان خ

 نداشتند؟  یبر سرشان آمده بود؟ چرا خالص ییبال چه

 مامان؟ ــ

دادن به عروسک برداشته بود، اما    ریش   ی ال برادست از تق  مادرش

 ...  داشتینگاه از صورت عروسک برنم

...  شهیم  داری ، بچه ام ب"رهام  ییدا"حرف نزن بهمن    س،ییی ه  ــ

 شده...  ضیهم نخورده فکر کنم مر ریاز صبح ش 

داد...   هیتک  شی اش را به زانوها  یشانیرا جمع کرد و پ  زانوانش

تقص هم  مادرش  هپدرش    ریحال  هق  یقبود؟  تمام   یزد....  که 
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با خود عهد    یوجودش را با باال آمدن زخم کرده بود... از کودک 

بخاطر همان   کند...  را درمان  مادرش  بزرگ که شد،  بود  کرده 

 لیبود، از همان اوا  کردهرا انتخاب  یروانشناس ی عهد هم رشته 

  برگرداند، اما  یمادرش را به زندگ   اتمام درسش جان کنده بود تا 

تالش نم  ی برا  یمادرش  شدن  خانوادگکردیخوب  دکتر   شانی... 

حاملگ  گفتیم مغتشش  یبخاطر  ذهن  و  هنگام    یسخت  که 

ناموفق گرفته و به مرور   مانیبعد از زا   یداشته، افسردگ  ی باردار

و پنج سال تمام بود مادرش بهتر    ستی... اما ب شودیزمان بهتر م 

 .شدیاش تمام نم یافسردگ ...شدینم

 بهمن؟ یکنیم هیگر ی دار ــ

برق    یکیرا بلند کرد و نگاه به چشمان مادرش که در تار  سرش

 دوخت زدیم
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 من رهامم مامان... پسرت....  ــ

 زد  ی او لبخند ی به جمله  تیاهم یاما ب مادرش

  زنم ینگران نباش من باهاش حرف م  ؟ی بازم با مه لقا دعوا کرد  ــ

 برگرده...  کنم ی م شیو راض

را با انگشت گرفت و   ختیش فرو رشمچ  ی که از گوشه    یاشک

مر تمام  به  مرایدن  ی ها  یضیلعنت  به  لعنت  که    ییها  یضی... 

 داشت ی مادران را از شناخت فرزندانشان باز م

 من رهامم مامان. ــ

به لحن ناالنش نداد و نگاه به عروسک   یتیاما دوباره اهم  مادرش

 دستانش دوخت نیب

 .دیبچه ام خواب ــ
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 رهام....  ــ

 کرد شیدوباره صدا یخورد و کس  یاش تکان شانه

 ؟ی دیخواب نجایرهام چرا ا ــ

و گنگش را در اطراف چرخاند و   جی را باز کرد و نگاه گ  چشمانش

به تنش داد  یپدرش ثابت نگه داشت. تکان  یسوال ی چهره  ی رو

  دنش ینامناسب خواب  ی گردن و کمرش بخاطر جا  ی که عضله ها

 نش را با دست ماساژ دادگردو    دی. چهره در هم کشدندیکش  ریت

 خوابم برد....  یک دونمیسالم... منتظر شما بودم، نم ــ

 اش نشست ی مبل کنار ی رو پدرش

رو   ــ م  ی القل  تکنفره    نیا   ی رو   نجا،یا  ،ی دیخوابیکاناپه  مبل 

 ... شهیاستخونات داغون م
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نمانده   دیتا طلوع خورش  ی زیبه ساعتش انداخت و چ  ی نگاه  م ین

 لند شد مبل ب ی بود، از رو

 ... ام یبه سر و صورتم بزنم م یآب هیمن  ــ

  ی قدم برداشت، دست  سیتکان داد و رهام سمت سرو  ی سر   خسرو

 لیچگونه خود را از اردب  دانستینم  د،یدردناکش کش  یشانیبه پ

بود... حرفها رسانده  تهران  ا  ی به  لحظه  دور   ی رهام  از ذهنش 

ب   شدینم لحظه  هر  متالش  شتریو  را  حس    ...کردیم   یوجودش 

بود داکه چند    یمانیپش وبال مغزش شده  بود  پا  شتماه    یاز 

 افتیدر  یجواب  چی آورد... با رستا تماس گرفته بود، اما ه  یدرش م

م هم  رستا  بود  مطمئن  بود،  شدن   دیترسینکرده  عوض  از 

تماسها  مشیتصم ندادن  جواب  علت  ترسش    شیو  همان  هم 
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اش نشست،   یی مبل روبرو  ی بود... رهام که برگشت و دوباره رو

 صاف نشست 

 ده؟ یو نفهم قتیآسمان حق یاز کجا مطمئن ــ

 د یبه صورتش کش  یدست رهام

 خواست با استفاده از من بهت ضربه بزنه...  یمطمئنم چون م ــ

 نگاه گرفت.  دیگنگ خسرو را که د نگاه 

 صحبت کن... رهام؟ درست  یچ یعنی ــ

م   ــ ا  شهیبابا  مورد  ب  م یکن   کار یچ  دی با  نکهیدر  نه    م یزن حرف 

مطمئن شدن من؟ مثال قبلش بگو اومدن رستا، اآلن،   ی چجور

 اوضاع از کجا دراومد؟  نیتو ا
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به    نیسوالت و قبالً دادم، گفتم که از ا  نیجواب ا  کنم یفکر م  ــ

محافظت کنم... بهت گفتم هم رستا    زامیخودم از عز  خوامیبعد م

 هم آسمان و...  گردونم،یرو برم

م  یدار  ــ اگه حقاب ب  یکن یاشتباه  نابود    قتیا، آسمان  بفهمه  و 

 دردسر داره. یکاف ی اون خودش به اندازه  شه،یم

  م ی حتماً بهش بگ  دیبا  دونه یحاال که من و مسبب مرگ اکبر م  ــ

نبا بد  دیرهام...  خانواده    میاجازه  باشه...    ی با  دشمن  خودش 

 بدونه....  دیآسمان با

 ... شدیدوباره داشت کالفه م  رهام

 ...  شهیکه هست نابودتر م ینیبابا، از ا شهی د م نابو  گمیم ــ

 کنم؟   کاریچ یگیم ــ

 ... رهیانتقامش و بگ ی دی بهش اجازه م ــ
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 کرد یاخم خسرو

 رهام؟ یچه انتقام ــ

 انتقام مرگ پدرش و... ــ

 د یپشت گردنش کش یدست ی با کالفگ خسرو

و خواستم که    ی زیمن از اون چ  ستم، یمن مسبب مرگ اکبر ن   ــ

هم ناراحت شدم.    یلیمرگش متأسف شدم، خ  ی .. برا بود.من    ی برا

احساس د بهش  ب   نیچون  مقابلش  ارزش   یداشتم که جونمم 

 بود، اما من مسببش نبودم. 

 دستانش گرفت نیکرد و رهام سرش را ب ی کوتاه مکث

 . دمی م حیبراش توض زنم، یبا آسمان هم حرف م ــ

 بود  دهیبر گریمبل برخواست، د ی از رو رهام

 کار دارم...  رونیب  رمیمن م ــ
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 رهام.  زنمیدارم باهات حرف م ــ

ن  ــ واقعا حالم خوب  و دوباره غرق    نیهم  ست،یبابا  که خودم 

 . اریپس ترو خدا بهم فشار ن  ه،ی لیلجن نکردم خ

گوش  پس اش  گفتن جمله  رو   یاز  از  را  و    زیم  ی اش  برداشت 

نم  یسمت خروج برداشت...  وقت  شدیقدم  بود  مشکالت   یآرام 

 نداشتند.  یتمام

اش انداخت، اگر همانطور    یبه گوش  ی آسانسور شد و نگاه  وارد

شاهرخ    ی شماره    شد،یم  وانهیکه د  دی کشینم  یطول   رفت یم  شیپ

اسانسور که اعداد طبقات را   ی گوشه    شگریرا گرفت و نگاه به نما

 دوخت...  دادینشان م

 تر کرد یلب  دیچیپ  یآرام شاهرخ که در گوش ی بله  ی صدا

 شاهرخ؟ ی وقت دار  ــ
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 دو ساعت وقت صبحم آزاده. یکی ــ

 مطب؟ ی ایب  یتون یم ــ

 افتاده؟ یاتفاق ــ

گذاشت و سمت    رونیاسانسور باز شد و او قدم به ب  ییکشو  در

 رفت  نشی ماش

 ؟ی ایب  یتون یم ــ

 . رسونمیخودم و م گهیساعت د میو ن کی باًی. تقرامیآره م ــ

ماش  تماس سوار  کرد  قطع  که  ک  نیرا  حرکت  و  دلش  شد  رد، 

که انگار از تک تک   ی. آرامشخواستیآرامش م  یفقط کم ،یکم

شده بود. انگار خدا   دهیاو و خانواده اش با سرنگ کش  ی رگ ها

آسمان را    یسرشان باز کرده بود که نه آب  ی را رو  یچتر بدبخت
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رنگ  دند،یدیم بهار  نی نه  باران  از  بعد  زندگ..را  ی کمان  همه    ی. 

 بهمن ماه بود...  ی هاروز خبندانیشان انگار عصر 

                  

 شدن؟ ریبچه ها جاگ ــ

نگاه از دستانش که در هم قفلشان کرده بود گرفت    ایض  ی صدا  با

 تکان داد  ی و سرش را بلند کرد، سر

 + آره.  

 نشست  یالب ی مبل سه نفره  یکنارش رو ایض

 .... یست یافتاده؟ روبراه ن یاتفاق ــ

 د یکش  یقیعم  نفس

 م.مسابقه اتو فکر   ست،ین ی زی+ چ
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 د یخند ایض

تو   ی من مطمئنم شاگردا  خواد؟یمسابقه هم مگه فکر کردن م  ــ

 . انی خوب از پسش برم یلیخ

داد...   رییداد و طرز نشستنش را تغ  هیمبل تک  یرا به پشت  دستش

 اشت د دی... به تک تکشان امدانستیخودش هم م

 تهران ؟  ی گرد یبرم  ی+ تو ک

باشگاه و هم امروز   دم،ید  کیموندم و مسابقات و از نزد  دیشا  ــ

 .... لیدست فرشاد، فردا هم که جمعه است و تعط سپرمیو م

 بچه ها رو تنها نزار.   ستمیروبراه ن  کمیمن  ا، ی+ بمون عمو ض

 نگاهش کرد  یبا نگران  ایض

 شده دختر جان ؟  یچ ــ

 برداشت زیم ی اش را از رو یکاناپه بلند شد و گوش  ی رو از
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ام و ممکنه از بچه ها غافل    ختهیر  به هم  کمی  ست، ین  دی+ جد

بار به خودشون سپردم، اما بازم اگه چشم   نیکه چند  نیبشم، با ا

 .گردمی هوا بخورم برم  کمیخوبه.... من  میازشون برندار

خارج   یمهلت حرف زدن بدهد از الب  ایو بدون آنکه به ض  گفت

اش انداخت، رهام تماس نگرفت   یگوش  ی به صفحه    یشد. نگاه

اح به  خ و  جبهه    ادیز  یلیتمال  پ   ی به  بود...    وسته یپدرش 

 ی ا  جهیبه نت   کردینشست، هر چه فکر م   شیلبها  ی رو  ی پوزخند

 ییبایهمان دختر ز  یظرش نقطه ضعف خسرو پناهبه ن  د، یرسینم

که آن شب با رهام تماس گرفته بود، بود. اما او هم آنقدر دور  

  زد یم  ی کار  ی   به او ضربه   دیبود که دستش به او نرسد... چگونه با

آوردن    ر یآمد، تنها گ  ی که از دست او برم  ی ... تنها کاردانستینم

 و تا حد مرگ زدنش بود...  یخسرو پناه
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به خود آمد، مقابل ساختمان    ی فکر کرد و راه رفت که وقت  آنقدر

هشتم ثابت مانده بود...    ی طبقه    ی مطب رهام بود و نگاهش رو

بزرگ    نی کند که ماش  یطرا    ابانی قدم به جلو برداشت تا عرض خ

و    دیچیمقابلش پ  دانستیاسمش را هم نم  یکه حت  یرنگ  اهیو س

باز شد... ذهنش خ  ییدر کشو آنال  تیوضع  عیرس  یلیاش    زیرا 

که   کند  فرار  خواست  کرد...  صادر  فرار  دستور  مغزش  و  کرد 

دستش گرفته شد، برگشت و با آرنج دستش محکم بر ساعد مرد 

...بدون  ختیستش گرشل شدن د  و به محض   د یکوب  کریغول پ 

را  ابانیتوجه کند، عرض خ نهایماش  یدر پ یپ ی آنکه به بوق ها

که دنبالش بودند به قدم  ی مرد هس دنیکرد. برگشت و با د یط

 . دیسرعت بخش شیها
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پارک کرد، توجهش را جلب   شیکه روبرو   ی بلند  یشاس  نی ماش

مت  در س  شود،  ادهیقبل از آنکه راننده پ   ع،یسر  یلیخود کرد و خ

 د یا کوبانداخت و در ر  ی صندل  ی شاگرد را باز کرد و خودش را رو

 + داداش برو تو رو خدا.... 

 ی هنگ کرده بود، دختر  یتنها نگاهش کرد، مغزش به کل  مرد

رنگ   شیبود و صدا  دهیکه آن روز همراه برادرش مقابل پاساژ د

ماش  ییآشنا در  م  نیداشت،  چه  آنکه   کرد؟یاو  بدون  آسمان 

نمانده بود    نیبه ماش   دنشان یتا رس  ی زیکه چ  ی را از افراد   نگاهش

 دی اد کشیو فر دیداشبورد کوب ی دستش را رو رد،یبگ

 ... گمی+ برو زود باش بهت م  

آشناتر بود، مغزش داشت   یلیرا دوباره روشن کرد، صدا خ   نی ماش

که کنارش نشسته بود، شباهت    ی دختر   ی صدا  زد،یم  یکاوریر
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پرتگاه همراه رهام ده  ک  ی دختر  یبه صدا  ی ادیز بود    دهیکنار 

از خدا    دیکشیم   ادیکه فر  ی به دختر  ی ادیشباهت زداشت...   و 

قابل    ریغ  باهتاش ش  ی دختر کنار  ی داشت.... صدا  کردیگله م

که با زجه از مورد تجاوز قرار گرفتنش    ی دختر  ی با صدا  ی انکار

م دختر  زد،یحرف  تمام    ی داشت...  سال  دو  برادرش  که 

که از بدو تولدش  ی هر رهام بود، همان خواهرواخ دش،ی پرستیم

فرزندخواندگ  دختر  یبه  همان  بودند،  رهام    یداده  که  بود 

بود... چقدر همه چ او شده  به دامان  به هم    زیبخاطرش دست 

پ  ختهیر دختر  ده یچیو  در    ی بود.  داشت  دوستش  برادرش  که 

  اشاعتماد بود، پرخ  یمورد تعرض قرار گرفته بود. ب   ی پانزده سالگ

 ... ی ر و عصبگ

برده بود، داخل کرد و نگاهش   رونیب  شهیسرش را که از ش  آسمان

با د راننده چرخاند،   یشاهرخ اخم  ی آشنا  مرخین  دنیرا سمت 
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ه  شیابروها  ن یب مرتکب   یوقت حماقت  چینشست،  روز  آن  که 

. آب دهانش را فرو  بردینم  ادیشده و از او کمک خواسته بود را از  

 د ن کنتش را پنهاگرفت شناخ میداد و تصم

 دادا... شمیم  ادهیپ نجاینگه دار هم وال،ی+ ا

مس  شاهرخ از  نگاه  م  ریاما  حرف  اگر  بود،  فکر  در   زدینگرفت، 

 ممکن بود آسمان هم او را بشناسد... 

 نگه دار...  گم یـو... با توأم داداش... م + الـــــ

و نگاهش    دیکش  ابانیخ  ی   هیرا به حاش   نیماش  یحرف  چیه  یب

خواست    یدست خودش نبود وقت  ستان آسمان کشاند،را سمت د

 که آن روز شماره اش را کفش نوشته بود بشناسد  یاو را از دست
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نشست اما تعللش باعث شد شاهرخ    رهیدستگ  ی آسمان رو   دست

باال کش   ص یو نگاهش کند، رنگ چشمانش قابل تشخ  ده ینگاه 

 یبود، هم مشک  ی نبود، هم قهوه ا

 داداش... وال ی+ ا

را   شیتکان داد، ممکن بود حرف بزند و آسمان صدا  ی سر  تنها

پ که  دخترک  ب  یدستشد،    ادهیبشناسد،    ش یموها  نیکالفه 

 شناخت؟ی که دوستش داشت را م ی دختر  نیفرستاد، شاه 

 ست؟ یدختر کوچک خسرو پناه دانستیم

تنها کسش    کندیخانواده دارد، فکر م  نکهیدخترک با ا  دانستیم

 مادربزرگش است؟

 تر؟  یو جسمش زخم ستیروحش زخم ست دانی م ن یشاه
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افتاد و در    نی ماش به دنبال آسمان  نامحسوس  را روشن کرد و 

 ی صدا  دنیچی رهام را گرفت، به محض پ   ی شماره    نیهمان ح

نشاند،    شیابروها  ن یب  یاخم  ن،یرهام در ماش  ی خسته    ی بله  

 به خواهرش؟  نیشاه ی رهام خبر داشت از عالقه 

 هرت بودن.دنبال خوا ییکسا هیرهام  ــ

 د یپر هراس و دلواپسش را شن ی صدا

  ؟ یدونیتو از کجا م ؟ی؟ کِ یچ ــ

نگاهش    رفت،ی باال م  ییپل هوا  یکه داشت از پله ها  دیرا د  آسمان

نبود،    ن یدور زدن ماش   ی برا  یدگ یبر  چیچرخاند، ه   ابانیرا در خ

 ی به تابلو  تیاهم  یکشاند و ب  هی را به حاش  ن یخاطر ماش  نیبه هم

شد.    ادهیاش پ  یعد از برداشتن گوش و ب  ع پارک کردتوقف ممنو

و او   کردیم  شیداشت صدا  مرا به گوشش چسباند، رها  یگوش
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داده و باال تنه   هینگاهش را به آسمان که دستانش را به نرده تک

 خم کرده بود دوخته بود. ابانیسمت خ یاش را کم

د  دونم،ینم  ــ بود  وقت  دنیاومده  که  جلو  نیماش   یتو   ی و 

پساخت کردم  مون  ماش  هویارک  سوار  گفت    ن یخواهرت  و  شد 

که اصالً آدم درست   ی برم... دو سه نفر دنبالش بودن، دو سه نفر

 ... دنیرسیبه نظر نم یو حساب

 پل را باال رفت و ادامه داد  ی پله ها یکیتا  دو

 من اآلن دنبالشم. ــ

کجا  هی  ــ شاهرخ،  برندار  ازش  چشم  و   یی لحظه  خودم  من 

 ؟ برسونم

به پله    ریرا ز  ابانیخ  اسم   ی لب زمزمه کرد و چند قدم مانده 

  نش یمخاطب   انیرا مقابل نگاهش آورد و در م  ی. گوشستادیآخر، ا
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کردنش، انگشتش را   دایدنبال اسم آسمان گشت و به محض پ

را کنار گوشش گذاشت... نگاه به دخترک  یلغزاند و گوش شیرو

و دست   ستادیاش صاف ا   یزنگ گوش  ی صدا  دنی دوخت که با شن 

در جواب    ی. کمدیکش  رونیاش را ب  یفرو کرد و گوش  بشیدر ج

وقت اما  کرد،  تعلل  حرف  یدادن  اما  کرد  وصل  را  نزد.   یتماس 

را   شیکف پل نشست و پاها  ی برگشت و با اتکا به نرده ها، رو

 رد. شاهرخ اما نگاه از او نگرفت... دراز ک

 سالم.. ــ

آسمان   ی را که وقت  ی سو او هم نف  د یرا شن   قشی نفس عم  ی صدا

 بود حبس کرده بود را آزاد کرد دهید نییرا از آن پا 

 + سالم. 

 .رمیگفتم من باهات تماس بگ ،ی زنگ نزد  گهید ــ
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 .  ست یام، اصال حالم خوب ن ختهیبه هم ر  یلیروزا خ نی+ ا

 جمله اش را.  ی و سپس ادامه    دی پوزخند صدادارش را شن  ی صدا

 بگم چقد داغونم..  یس به ک  تونمی+ و چقدر بده که نم

 .... ی به من بگ یتون یم ــ

 دادیکه طعم زهر مار م  ی خنده ا د،یخند آسمان

 کردم؟ یفکر م یقبل از زنگ زدنت به چ  یدون ی+ م

 ؟یبه چ ــ

اونقدر جسارت داشتم که بخوام خودم    ش یده سال پ   نکهی+ به ا

 اما اآلن ندارم... ن،یی پل پرت کنم پا ی و از باال 

و  یسخت  تکان به    ی رو   نگاهش  خود  ماند،  ثابت  آسمان  جسم 

 هم اقدام کرده بود؟ یخودکش
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که   ییچون کسا  ،ی جسور تر   یلیپس حتماً از اون موقع خ  ــ

 آدما هستن.  نیتر  فیضع کننیقصد جونشون و م

 داد و چشمانش را بست...  هیسرش را به نرده ها تک آسمان

 ... دمی + من امروز ترس

 بدهدمان ادامه نزد تا آس یکرد و شاهرخ حرف مکث

 نی.... از ادمیترس   وفتهیب   یبرام اتفاق  نکهیچرا، اما از ا  دونمی+ نم

  ی لیخ  یکس  ی ... بدم یترس  رهیو نگ   میَ پِ  یکه بعد از اون اتفاق کس

  شه، یم  ی رتیداداش. آدم خودش واسه خودش غ  ه یمضخرف  زیچ

م نگران  خودش  واسه  برا  شه،یخودش  تنگ    ی دلش  خودش 

 نیاول  ی .... من امروز براکنهیزش م خودش خودش و نوا  شه،یم

 . دمیده سال ترس نیبار تو ا

 ؟ی دیشد که ترس یچ ــ
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ناموس افتادن دنبالم. به زور خودم و از دستشون   ی+ چند تا ب

 دادم... ی فرار

 و ادامه داد دیخند

 بچه مثبت شدم. هی  نی+ سوار ماش  

انگار م  کی را بار  چشمانش   یاز آن فاصله ادامه    خواستی کرد، 

 د،یآسمان را از ذهنش بخواند، سکوتش که به درازا کش  ی فهاحر

 جابجا شد  شیپاها ی رو

 بچه مثبت؟ ــ

  کنه یدار که فکر م  هیبچه مثبتِ ما  یِپسر از خود راض  هی+ آره  

بودمش،    دهید  لیبار هم تو اردب  هی...  چرخهیفقط دور اون م  ایدن

 ... واریبه د  سرم و بکوبم  خوامیاونروز، م   ادیم  ادمی   یپووووف.... وقت
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رهام زنگ زده بود زودتر خود را برساند، اما در آن لحظه در    به

م دعا  کم  کردیدل  د  رید  یرهام  آنقدر  برسد،  آسمان   ریتر  که 

 حرف بزند  شتریب

 بود؟  شدهیمگه چ ــ

 اوسکلش کنم خودم خوردم... خواستمی+ م

ند؟ تنها  اوسکولش ک  خواستیرا باال برد، م  شیهر دو ابرو  شاهرخ

برداشت کرده بود کمک   دارشانید  نیکه او در مورد اول  ی زیچ

  ی هم حرف  نی شاه  گرید  ی... حتچیه  گریخواستن آسمان بود و د 

رهام را   "؟ی چطور"دهان باز کرد بپرسد   ینزده بود، درست وقت

مانده را باال   یباق   ی ها  پلهآسمان،    دنیکه با د  دیپله ها د  ی آنسو

به آسمان سرعت    دنیرس  هر چه زود تر  ی برا  شی رفت و به قدمها
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را    یاما گوش  ستاد،یرهام ا  دنیتر کرد و آسمان با د  ی . لبدیبخش

 از گوشش فاصله نداد

 ؟یسالم، خوب ــ

 به تو چه؟ ک،ی+ عل

را قطع    یگوش  دیبا  ی رهام را حس کرد، در مواقع عاد  یدستپاچگ

به گوشش    شتریرا ب  یچطور شد که گوش  دانستیاما نم  کرد،یم

 ز آنها برنداشت چسباند و نگاه ا

از دست چند نفر فرار   یکه داشت  دمتیمطب د  ی از پنجره    ــ

 .....  یچ ،ی کردیم

 د یکالمش پر انیم آسمان
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و کف    زیهمه چ  یبابات نبودن؟ تو رفت  ی + از کجا معلوم سگا

منم   خواستیاونم همونطور که بابام و کشت م   ، یدستش گذاشت 

 کنه....  ستم یسر به ن 

حت  خشک بود،  خدستان   یشده  هم  که  ش  بودند  شده  شک 

را از گوشش فاصله داده و بعد از قطع تماس    یگوش   توانست ینم

شود، خودش را از آن پل    نشی برود و سوار ماش  نییپله ها را پا

بسپارد. دروغ   یپل را به فراموش  ی دور کرده و رهام و آسمان رو

  ش یاز تنفر آسمان که از واج به واج حرف ها  گفتیاگر م   شدینم

  یکه پدر واقع  ی بود، آن همه نفرت، از کس  ده یترس  د،ی کشیزبانه م

 اش بود.

تو چه ت شده؟    کنه، ینم  ی کار  نیچرند نگو آسو، بابام همچ  ــ

 که....  یبفهم ی خوا یچرا نم
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 کرد ی کوتاه مکث

من    ی تو سکته کرد آسو، بابا  ی که بابا  یبفهم  یخوا یچرا نم  ــ

 . مرگ آدما دست خداست... ستیهم مقصر ن 

و به    دیرهام کوب   ی   نه یکف دستانش را به سرخاش  با پ  آسمان

 عقب هلش داد 

هم همه  غلط  نطورن،ی+  م  ی هر  دلشون  عشقشون   خوادیکه  و 

وقت  کننیم   کشهیم بعد  بپرسه   ادیم  یک ی  یو  حساب  ازشون 

 ... گنیم

 را درآورد  شیادا ی شتریرا کج کرد و با خشم ب دهانش

 + خواست خدا بوده... 

 به جلو برداشت  یقدم
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به د + مگه خ به خالفکار    ی برو دزد   گهیزد مدا  کن؟ مگه خدا 

 ی برو تن فروش  گهیشه مبرو خالف کن؟ مگه خدا به فاح  گهیم

 برو آدم بکش؟   گهی کن؟ مگه خدا به قاتل م

 دیکش ادیرهام کوفت و فر ی  نهیرا به س دستش

 کنه؟  دیبابام و تهد ادی+ مگه خدا به بابات گفت ب 

 دی ملتمس نال رهام

 آسو! ــ

اآل  بن ه+  نگفته  به من  با خواست خودم   نجا،یا  ام یم خدا  من 

 کنم...  یکیو با خاک  یاومدم تا خسرو پناه

و رفت. رهام ماند و    دیو پس از جمله اش راهش را کش  گفت

رفت    نییبود. آسمان که از پله ها پا  لیرو به تحل  گریکه د  یجان

آسمان   ی شاهرخ سمت رهام قدم برداشت، هنوز در شوک حرفها
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ببو از خشم تمامش   ی ربا آن دخت  د،یگنج یاورش نمد... در  که 

آسمان   یقبل  ی جا  رکه د  یچه کرده بودند، مقابل رهام  دیلرزیم

 ستادینشسته بود ا

 پاشو برو دنبالش رهام، ممکنه باز دنبالش باشن....  ــ

ب  رهام تو  ینگاهش کرد، اشک  ی چارگیبا  چشمانش حلقه    ی که 

 رد شاهرخ را در هم ک  ی اخمها زد،یم

  ی خانواده    گفتنی بهش م  دیپنج سالش بود با  یاون دختر وقت   ــ

  شه، یتو نفرت و خشمش خفه م   د یاآلن اگه بهش بگ  ه،یک  شیواقع

 هم...  دی اگه نگ

جا  ادامه به  و  گردنش کش  یدست  شینداد  نگاه    د،یپشت  رهام 

 . ند یشاهرخ اشکش را بب  خواستیگرفت، نم

 پاشو رهام...  ــ
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به دنبال    نییرد و نگاهش را در پارا سمت رهام دراز ک  دستش

 آسمان فرستاد

 بشه...   داشونی پاشو ممکنه تو خطر باشه، اون آدما باز ممکنه پ  ــ

 شاهرخ؟ ی تو بر شهیم ــ

  ابان یمانتوأش کرده و کنار خ   ی بها یکه دست در ج  ی از دختر  نگاه 

 د یبرداشت و سمت رهام کش  داشت،یقدم برم 

 تو؟  ــ

 . کنم ی م. خواهش شاهرخ..  ستمیمن روبراه ن ــ

را پارک کرد و تا آسمان وارد هتل شد چشم   نی هتل ماش  مقابل 

فرمان ضرب گرفته بود و هنوز   ی از او برنداشت، با انگشتانش رو

آسمان و رهام نداشت، به دنبال    ن یب   ی از مکالمه    یدرست  درک

دخترک از ته باتالق بود و پشت در    دنیکش  رونیب  یراه چاره برا
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  بی نبود که بدون آس  ینجاتراه    چیود، ه ض بمح  یهر فکرش پوچ

زنگ    ی بکشد... صدا  رونشیبه روح آسمان از آن باتالق ب  دنیرس

به    ی پخش شد، نگاه  نیماش   ی خور تلفن همراهش که در فضا

 یانداخت و تماس را وصل کرد، اما نگاه از درها  تور ی مان  ی صفحه  

 هتل نگرفت  ی ا شهیش

 جانم داداش... ــ

 د ی به گوشش رس ریتأخ یز کمبرادرش بعد ا ی صدا

 شاهرخ؟ ییکجا ــ

که برادرش عاشقش    ی افتاده بود دنبال دختر  د، ی کش  ریت  قلبش

ن فرق  تش ی بود،  ه  نیشاه   یوقت   کردیم  یچه  خبر    زیچ  چی از 

 هم داشت...  د یشا اینداشت ؟ 

 . رونمیب ــ
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 خونه؟ ی ایم ــ

 نشست  شیابروها نیب یاخم

 افتاده؟ یاتفاق ــ

 برگشته.... ی پر ــ

 کورتر شد، مگر رفته بود که برگردد؟ اخمش

  تونم یدارم و نم  یمکردم داداش، کار مه  رید  دی من امروز شا  ــ

نواز از طرفم معذرت خواه  ی مهمون  از عمه خانوم هم   ی کنم، 

 کن. 

 شاهـ....  ــ

با آن دخترک خودخواه   ییدلش روبرو  د،یکالم برادرش پر  انیم

 خواستیرا نم

 !! نیشاه ــ



 

625 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ... یلیور ماه، هر طخب باش  لیخ ــ

زمان  تشکر درست  و  م   یکرد  کند،    خواستیکه  قطع  را  تماس 

آن پل به جان مغزش افتاده بود،    ی که رو  یهمان موجود لعنت

 کرد  شینشان داد و ناخودآگاه دوباره صدا ی خود

 ن؟یشاه ــ

 بله؟  ــ

  دیآن موجود پل  فیاش حر  یمان یشده بود، اما حس پش  مانیپش

 درون مغزش نشد

 ی تهران و رو   ی برگرد   یگرفت   می افتاد که تصم  لیتو اردب  یفاقات  ــ

 ؟ یخط بزرگ بکش هیو اون دختره  لیاردب
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به حرف زدن در آن   لشیعدم تما ی برادرش را به نشانه  سکوت

تعب نکش  ریمورد  از موضعش عقب  اما  و مصرانه منتظر    دیکرد، 

 جوابش ماند 

 ؟ یپرسیچرا م ــ

تو  ــ بدونم  اون  ییکنجکاو شدم  پاکه  موند  ی قدر   ،ی عالقه ات 

 ؟ی شد الشیخ  یشد که ب یچ

که  یقیو دلش فشرده شد از آه عم دیرا شن نی شاه قیعم نفس

 آن نفس حس کرد ی در تک تک مولکول ها

 .دنیو نرس دنیخسته شده بودم از دو گهیچون د  ــ

 ش؟ یشناختیچقدر م ــ

که آمار تک تک کاراش و داشته باشم، آمار خودش   ی اونقدر  ــ

 انواده اش و....و خ
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  د یدیکرد، از آن فاصله آسمان را م  کیدر بار  ی را رو   چشمانش

 دستانش گرفته بود  نینشسته و سرش را ب یمبل الب  ی که رو

 در مورد اخالق و رفتارش...  یعنیمنظورم خودشه داداش،  ــ

 ه؟یچ  ی سواال برا نیبپرسم ا تونمیم ــ

 . ضامهیاز مر یکیبخاطر  ــ

 نداشت  قتی از نگفتن تمام حق  یا حس خوبنگفته بود، ام دروغ

که آروم    ییدختر متفاوته بر خالف تموم دخترا  ه یخب آسمان    ــ

عاص خشنه،  اون  ان،  شکننده  م  ه،یو  طوفان  شبمونهیمثل    ه ی. 

که توش بزرگ شده.    هیطیمرداست و به نظرم همه اش بخاطر مح

همه پسرن. و خشونتش    هیتنها دوست دخترش خانم مشفقه و بق

گرفته حقش    ادی  وخاطره، با اون پسرا بزرگ شده    ن یبه همهم  

 ... ره یشده با زور بازو و فوحش و ناسزا بگ یو حت
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برادرش اصال درست نبود،   دگاهیشاهرخ قفل هم بودند، د  ی اخمها

اش را، نه   یآسمان را متوجه شده بود نه ناآرام  ی اعتماد  یاو نه ب

د نه دنبال  ه بوبرد  یشده در وجود دخترک پ  ی به آرامش زندان

علت خشم و خشونت درونش گشته بود. برادرش بدون آنکه ذره  

شکست    ی ا از  نه  برادرش  بود...  بسته  دل  بشناسد  را  دخترک 

  یواقع  تیاش خبر داشت، نه هو  یآسمان در پانزده سالگ   یروح

 اش...

 شاهرخ؟ ــ

 جان!  ــ

 شده؟ ی زیچ ــ

 من برم؟ گهید ی ندار ی کار کرد،ینه داشتم به حرفات فکر م ــ

 دوباره...   دیتونست  دیشاهرخ، شا ریفاصله نگ  مایسیاز پر  ــ



 

629 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 د یکالم برادرش پر انیم

 خدانگهدار داداش. ــ

ذره    مایسیپر  د،ی پشت گردنش کش   یرا که قطع کرد، دست   تماس

که فکرش را   ی زینداشت، در آن لحظه تنها چ  تی اهم  شیبرا   ی ا

دن  ریدرگ بود،  پ  ی ای خودش کرده  که    ی ترو خم دخ  چیپر  بود 

  شهیبه تماشا نشسته بود. هم  شه یرا از پشت ش  شیها  یکالفگ

ش باشد، اما  یها ضیمر ی برا ی جان کنده بود دکتر موفق و مأثر 

م  ریرا ز  شیخواهر رهام تمام آموخته ها . آن دختر بردیسوال 

که   ییاز علم ها  گریبود. د  ختهیبار به هم ر  نیاول  یذهنش را برا

 . آموخته بود مطمئن نبود

با  قتیحق   گفتیم  یروانشناس  علم بگو  دیرا  آسمان  اما    ند، یبه 

مانند   از حس  زدیجور حس ترس پرسه م  کی درونش  ... ترس 
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که از او    ستیاش همان  یپدر واقع  دیفهمیم  یتنفر دخترک وقت 

آن حس تنفر دست دور حلقش حلقه   دیفهمیمتنفر است... اگر م

 از آن مطمئن بود...  کرد،یو خفه اش مکرده 

                  

به احوال آسو خانوم؟ چه عجب تلفن ما هم به شماره تون   ــ

 منور شد... 

شاخ    یب   ی ها  یمعراج بود و چرب زبان   د،یبه صورتش کش یدست

 و دمش

 + مزه نپرون معراج... 

 ؟ ی از ما کرد  ی ادیشده که  یباشه بابا گلم، بگو چ ــ

 .... کنمایم سیدهنت و سرو زنمی+ م 
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کاکتوس    هیآخه؟ تو درست مثل    گم یمن م   هیباشه بابا، گلم چ  ــ

 شده؟  یحاال بگو چ ،یمونیم

 بفهمه....  ی زیساره چ خوامی+ تهرانم اما نم

 اووو، آسو خانوم افتخار دادن بهمون....  ــ

 قطع کنم معراج.   یهمش مزه بپرون ی خوای+ اگه م

 و گوشام و باز کردم، بگوشم...  باشه، آه، دهنم و بستم ــ

 .... خوامیم ی دنی+ نوش 

 ؟ یچ ــ

 جورش کن برام. خوام،یم  یدن ینوش  گمی مگه؟ م ی + کر

اش    ختهیاعصاب به هم ر  ی رو  شتریمعراج ب  ی بلند خنده    ی صدا

 د یناخن کش
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 ؟یتی تهران صفا س ی بابا، اومد ولیا ــ

سا  ی رو  دندان باق   کی  د، یهم  عمرش  از  هم    ماند،یم  یروز 

 ختیریمعراج را درون حلقش م ی دندانها

 انه؟ی ی کنی+ جور م

 . شم یکار م  یفقط ساره نفهمه که از کار ب   کنم، یجورش م  یاوک  ــ

 + خاک بر سرت کنن.. 

 دیدوباره خند معراج

و بخاطرت پا رو اوامر اربابم    ادی کنم که ازت خوشم م  کاریچ  ــ

 . ذارمیم

 هتل *.  اریب ی جورش کرد ،ی ری+ الل بم

 یدارجوره، فقط.... اگه مسابقه   گه یدو ساعت د ی کیتا    ،یاوک  ــ

 بهتره...  ی به نظرم نخور
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 + نظرت و بکن تو*.

 د یبا  گریشب بود و د   ازدهیبه ساعتش انداخت، ساعت    ینگاه   مین

تا درها  رفت،یم  ادهیهتل سوق داد و پ  ی ا  شهی ش  ی نگاهش را 

داد   هیتک  ن یبود. دستانش را به در ماش  ده یند  یمشکوک   زیشد، چ

ه  ن به خان. دل رفتدیهتل چرخ  ی و نگاهش در تک تک طبقه ها

بود، آزار   تیاهم  یب  ههمانقدر ک  مایسیباغ را نداشت، حضور پر

آن خانه باغ    ی ر لومتیاز صد ک   ی دهنده هم بود، دو سال تمام حت

 شیبرا  یخوش  ریرد هم نشده بود و حضور نابهنگامش اصالً تصو

محق   دانست،ی بود که خود را محق م   ینداشت. او دختر خودخواه

ناچ  زیهر چ با صدازیو  از    ی گوش  ی زنگخور خفه    ی .  نگاه  اش 

با د  نیو دوباره داخل ماش  تساختمان هتل گرف  دن یبرگشت. 

باال فرستاد و تماس   ییاش ابرو  یگوش  نیاسم آسمان در اسکر

 را وصل کرد
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  ی زود  نیانتظار نداشتم به ا  ی قطع کرد  ییهوی   نکهیبعد از ا  ــ

 ... یزنگ بزن

  ن یب  یان، اخمکشدار و متفاوت آسم  ی سکوت صدا  یاز کم  بعد

 نشاند  شیابروها

 + از همه شون متنفرم...  

 شد، مست بود؟  ادهیخمها پکرد و شاهرخ با همان ا ی ا سکسکه

و بعد    کننیم  خوادیدلشون م  ی که هر غلط  ییآدما  ی + از همه  

 گردن حکمت و خواست خدا، متنفرم...  ندازنیم

کوب   نیماش  در هم  به  قو  د،یرا  دخترک  آسمان   ی آن  از  که 

ر  کیمانند    کهو ی  خت،شنایم مقابل چشمانش  کرده   زش یکوه 

  کردند یکه خود را در مشروب غرق م  یی بود، متنفر بود از انسانها

 موقت داشتند.  یو از آن الکل سکرآور انتظار فراموش
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 ...ی الکل مصرف کرد ــ

حالش را به هم    شتریآسمان ب  ی پروا  یبلند و ب  ی خنده    ی صدا

 زد 

 ..... هی + نه بابا، الکل چ

 ؟ ییکجا ــ

 .... نجای+ ا

 د یخود غش غش خند ی خود به گفته  سپس

مستانه    ی صورتش را جمع کرد و آسمان بعد از خنده ها  شاهرخ

 ادا کرد   دهیبر دهیاش، بر

 حالم خوشه...  یلی+ پشت بوم هتلم. خ

سا  ی رو  دندان ها  د ییهم  قدم  ورود  شیو  سمت  هتل   ی را 

که    یهام هم ر  خواست، یمعاخذه کردن م  بیبرداشت، دلش عج
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را که   یخود را به دوش او گذاشته بود، هم آسمان  تی بار مسئول

 دست به دامان الکل شده بود... 

بخش راه پله شد و همراه با قطع کردن تماس پله ها را دو    وارد

از پله ها  یکیتا   باال رفتن  بود و    یباال رفت، هتل چهار طبقه 

 یحس چه از تی چرا و به تبع دانستیچهار طبقه سخت نبود. نم

احساساتش در   دنیهم بداند، فهم  خواستیو نم  تداش یقدم برم

ها لحظه  ب  رخواهیغ  ی آن  ز   خودش  شتریمطمئنن  سوال   ریرا 

 ... بردیم

 ی گذاشت، در آن فضا  رونیبه بام را باز کرد و قدم به ب  یمنته   در

ا  کیتار نشانه  دنبال  خ  ی به  و  آسمان گشت  کنار    یلیاز  زود، 

سر داد    شیکنار پاها... نگاهش را  دید  نیزم  ی نشسته رو   وار،ید
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و    یخال  ی بطر  کیو   رنگ  در   ی پر  مهین  ی بطر  کیسبز  که 

 د یبه صورتش کش  ی کرد، دست  ی دستش بود، به تمامش دهان کج

 آروم باش شاهرخ، آروم باش. ــ

فضا  جلو آن  در  رفت،  الکل  ک،ی تار   ی تر  همه  آن  در    یبا  که 

 ی برا  ی نه عقل  ماند،یم  ادشیاز او در    ی زیوجودش بود، قطعاً نه چ

نشست و نگاه مهاخذه    شیپاها  ی رو   شیشناختن داشت. روبرو

تنها   و  آسمان دوخت  و سرکش  پر جذبه  به چشمان  را  گرش 

باال    ی نگاهش کرد که نگاهش سبب شد آسمان با خنده شانه ا

 اندازدیب

 ؟یهست یک گهی+ تو د

 ... ی هست ییدختر قو کردمیفکر م ــ
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که   یدر هوا تاب داد، الکلاش را    یو دست خال  دیخند  آسمان

داشت که آنگونه تمامش را   ییآورده بود درصد باال  شیمعراج برا

آرام و مردانه   یهم آن صدا  یبه تصرف خود درآورده بود، اما مست

 کردیپرتگاه را از خاطرش دور نم ی لبه  ی 

 ؟یکن یم کاریچ نجای! تو ابهی غر  ی + اوووو آقا

ام  ی بطر  سر برد،  لبه  را سمت دهانش  آنکه  از  قبل    ی بطر  ی ا 

 را از دستش گرفت ی را لمس کند، شاهرخ بطر  شیلبها

 . دمیکه تو عمرم د یهست ی دختر نیتر فیضع ــ

پنجه    ی رو  نکهیو بخاطر ا  د یکوب  شیشانه ها  ی دست رو  آسمان

 ی نشسته بود، قبل از آنکه بتواند تعادلش را حفظ کند، رو  شیها

 افتاد  نیزم

 ... کشتیو مر بار خودش من بود هزا ی جا ی+ هر ک
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 . میبا هم حلش کن   میتونست  دیمگه؟ به من بگو، شا شدهیچ ــ

نم حل  مشکال  چیه  شه،ی+  از  نم  ی کدوم  حل  چون    شه،یمن 

که چرک کردن... من    یعفون  یزخما  هیزخمن،    ستن،یمشکل ن 

 ... ه یعفون ی تمام وجودم پر از چرکها

 من...  شتم یپ  نیخب اآلن بگو بهم، بب  ــ

 اخم شاهرخ کورتر شد  ی و گره  ردک ی ا سکسکه

داشتم تو بم جون   ی نبود. من وقت  شمیتا حاال پ  ی شکی+ اما ه 

وقت  شمی پ  یکس  دادمیم م  ینبود،  التماس   یکس  کردمیداشتم 

 گهینباش، من د  ی خوایم  کار؟یچ   خوامیآلن منبود که نجاتم بده، ا

 نداره که.  یوجب، چه هزار وجب، فرق هیآب سرم گذشته، چه 

 نقطه به آسمان گذاشت نیرا به دور تر  ی ربط شاهرخ

 شه؟یعوض م یچ  نایبا خودن ا ــ
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 د ی منفجر شدن بود نال ی سخت که آماده  یو پر از بغض صادقانه

 ام.  یتو چه باتالق کنمیچند ساعت فراموش م ی + برا

 کرد   ریآسمان گ  ی شاهرخ مچاله شد و نگاهش در نگاه قهوه ا  دل

 افتاد؟ یتو بم چه اتفاق ــ

نبود،    ی نبود، آسمان مست بود و اصال وقت مناسب  ی مناسب  وقت

وقت فرصت روبرو شدن با او وجود نداشت،    چی ه  گرید  د یاما شا

 دیرا جمع کرد و به آغوش کش شیآسمان پاها

ارد بر  بهشتی+  بود  قرار  بابام    یاردو  ه یاردو،    میبود،  سه روزه. 

از خونه    چوقتی نرو، مامانم نگرانم بود، چون تا اون روز ه  گفت یم

 هفت ساعت دور نشده بودم.  شیاز ش  شتریب

 آمدن رونیب ی برا زدیتاده بود و زجه مانگار درون چاه اف نفسش
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تا دانش آموز.   شیهفت تا معلم، چهل و ش  م،ی+ دو تا اتوبوس بود

بچگ لوس  یاز  ز  یدختر  نه  ب  یاحساسات  ادینبودم،  نه    ی بودم، 

ز نامهربون،  نه  بودم  مهربون  نه  جوش    ی ادیاحساس،  زود  هم 

مدرسه   تو  ز  یکینبودم،  هم  اونا  که  داشتم  دوست  تا   اد یدو 

هام و به  یمحل مخودم و ه ی دوستا  شتری. من ب مینبود یمیصم

واسه    یکی.  میده تا چادر زد  م،یبود  ری. تو کودادمی م  حیهمه ترج

واسه  یکیاتوبوس،  ی و راننده ها اتمونیاضیر یو مرب ریمد ی آقا

 هم واسه ما بچه ها.   هیخانوم و بق ی ها یمرب

خفه    دست داشت  انگار  برداشت،  را  شالش  و  کرد    شد، یم دراز 

گرمش بود، مست بود و در همان حال داشت خاطرات عذاب آور  

خورده   خاک  م  ی و  مرور  را  روز  یخاطرات  کرد،یذهنش   ی که 

با   بهیغر  ی تمامشان را زنده به گور کرده بود و حاال، در کنار مرد

  ی مانند مرده ها  را، تمامشان دستانشان  تاهکو  ی لرزه   نیزم  کی
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کرده و    رونیکه دفن شده بودند ب  ییترسناک از جا  ی ها  لمیف

  ختهیر  شانیکه رو  ییخروار خاک ها  ریداشتند خود را از ز  یسع

 بکشند  رونیبود ب

  شد، یتشنه ام م  ایعادت شده بود برام که وسط خواب    ی+ از بچگ

. از شانس گندم  گرفت یم   مییوقتا هم دسشو  یگشنه ام و بعض   ای

 به آب.دست   رفتمی م دیاونروز هم با

تمام آن خاطرات    خواستیکرد، حالت تهوع داشت، م  ی ا  سکسکه

 .اوردیرا باال ب یگند و عفون

و    نتمینب   ی+ معذب بودم، خواستم دور تر بشم از چادرا تا کس

  ی کی  دونم،یبعدش مسخره ام نکنن، چند متر دور شده بودم نم

 هویاز راننده ها بود که    یکی... برگشتم،  دمیفت... ترسبازوم و گر
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نگه   صورتم  مقابل  و  صورتش  و  گذاشت  دهنم  رو  و  دستش 

 داشت... 

تنش داغ بود، اما در قلبش انگار بهمن آمده بود.    د،یلرزیداشت م 

انگار داشتند موها  سوختیکف سرش داشت م  را محکم    شیو 

 ی زیاما چ  ز کرد،را با   شیدست بلند کرد، کش موها  دند،یکشیم

ک کشش  آن  رواز  آگاه  ناخود  شاهرخ  نگاه  نشد،   شیموها  ی م 

که که مانند موج    یتدرش  ی بلند بودند و پر پشت با فر ها  د،یلغز

 کشاندند  یرا سمت خود م ی ا نندهی نگاه هر ب ایدر ی ها

...  برهیهمونجا زبونم و م  ادی+ بهم گفت الل شم، گفت صدام درب

ب گرفته  ام  ترس سکسکه  گراز  داشتم  اما صدام   کردمیم  هیود، 

 کنم....  یازش... گفت باهاش همراه دمیترس ی. م ومدیدرنم
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 ش یگلو  انیرا با درد بست و آسمان بغضش م   شی پلک ها  شاهرخ

که نه تنها خودش را، بلکه قلب مرد   یزد، هق  یخرد شد... هق

 اش را هم تار و پود کرد  ی کنار

 ی صدام تو دستا  دم،یکش  ادیو فر  غ ی+ دست و پا زدم، ولم نکرد. ج

با همون صدا التماسش کردم، اما اون    یبزرگش گم شد.  خفه 

...  ینه زورم به اون الش  د،یرس  ی. اونشب نه صدام به کسد ینشن

و نجابتم. همه   یگرگ گرسنه افتاد به جون خودم و پاک  هیمثل  

 .  گرفتو ازم گرفت، بکر بودن و ازم  زمیچ

 . شده بود کیستریه گرید شیها لرزش

 که باهام تموم شد، سرش و کنار گوشم برد...   فشی+ کار کث 
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زم  دستش به  را  مشتش  و  کرد  بلند  ها  د، یکوب  نی را    ی مفصل 

ت ت  د،یکش  ر یانگشتانش  برابر  در  روحش    ی ریاما  و  قلب  که 

 نبود ی زیچ  دیکشیم

صدا ب  ی +  گفت  گوشمه،....  تو  هنوز  و    ی خودی نحسش  خودم 

 .. ..کنهیرم نماوب یعالم و آدم نکنم، گفت کس ی رسوا

ه  با حالت  انگار    کیستریهمان  زد،  چنگ  راستش  گوش  به 

 آن هرم داغ نفس ها را از پوستش بکند  خواستیم

 نحسش هنوز تو گوشمه....  ی + صدا

 دستش را گرفت شاهرخ

 آروم باش...  ــ

شاهرخ    یهمان چشمان  با به  نگاه  بود  کرده  براقشان  اشک  که 

 دوخت 
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 ... کنهیباورم نم  ی+ گفت کس

 ... کنمیمن باورت م ــ

داد،   هیشاهرخ تک  ی   نهی اش را به س  یشان یزد، خم شد و پ  یهق

 کردیباورش م بهیغر کیچقدر درد داشت 

 پاشو ببرمت اتاقت.  ــ

دخترک هق    ستد،یآسمان برد و کمک کرد با  یبازو  ریز  دست

نا  دزیم با دست د  ستادنیا  ی و    یرو  گریهم نداشت. شالش را 

 سرش انداخت

 تاقت؟کجاست ا ــ

 خودم و بکشم....  خواستمی+ م

  یخال اتشیالکل زد تا محتو ی به بطر  ی تر کرد، با پا ضربه ا یلب

 شود و آسمان را سمت در پشت بام کشاند 
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 . رم یآورد و نذاشت بم نمییپل پا ی نذاشت، اون از رو  امکی+ س

خورد و شاهرخ مجبور شد دستش را دور کمرش حلقه   ی سکندر

 شودکرده و وزنش را متحمل 

 اتاقت کدوم طبقه است؟  ــ

 د ی شنیاو را نم ی صدا یاما انگار حت آسمان

 .کردیباورم نم یچکی ه گفتمی + اگه م

  ند، یآسمان را بب  ی و سرش را خم کرد تا چهره    ستادیدر ا  کنار

م   یالکل  ی بو مشامش  به  آسمان  بازدم  هر  با  آزارش    د یرسیکه 

 دادیم

 آسمان؟  ــ

  ی شدند، لب  دهیمانش کشلرزان آسمان که تا چش  ی ها  مردمک

 تر کرد 
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 کجا ببرمت؟ نتت،یحال بب  نیتو ا یکیممکنه  ــ

فرستاد و دست    نییآب دهانش را از پس خروارها بغض پا  آسمان

و سمت شاهرخ   دیکش  رونیاتاق را ب  دیکرد، کل  شی مانتو  بیدر ج

 گرفت 

 ... ش یو ش یس ی سوم، اتاق شماره  ی + طبقه 

  ی ها  سانسور شد، سکسکهو همراهش وارد آ  دیکش   یق یعم  نفس 

 شده بودند  شتریآسمان ب

 دختر...   یاحمق یلیخ ــ

خودش    خواستی و باال آمد، م  دیآسمان جوش  ی معده    اتیمحتو

دست شاهرخ دور   ی بکشد، اما حلقه    رونیرا از آغوش شاهرخ ب

شد و باعث شد همانجا در آغوش او عق بزند و   شتریکمرش ب

  راهن یپ  ی اش کرده بود رو  یخال  ی که وارد معده    یاز الکل  یبخش
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اش    ی اراد  ریحرکت غ   می و او را در شوک عظ  د یایشاهرخ باال ب 

آسانسور که باز شدند، شاهرخ به خودش آمد و   ی بگذارد. در ها

و    دیچیاش پ  ینیب  ریکه ز  ی تند  ی صورتش جمع شد با بو  تمام

 دییهم سا ی معده اش را به تقال وا داشت، دندان رو

 .... یلعنت ــ

و در دل    دیج شد و آسمان را هم همراه خود کشور خارآسانس  از

 "کنه رهام  کارتیخدا بگم چ "دیغر

باز کرد، دست و پا  در شل شده بود و    گریآسمان د  ی واحد را 

او    ی معده اش را رو  اتیمطمئن بود خوابش برده... تمام محتو

بود. برق را زد و سپس در را بست... سمت    دهیکرده و خواب  یخال

  دانست یتخت گذاشت، نم  ی اشت و دخترک را روتخت قدم برد

 .... ودشحال خراب خ  ایبه حال خراب دخترک فکر کند  
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داشت حالش را به هم    گرید  شی انداخت، بو  راهنشیبه پ   ینگاه

با دزدیم  ی لیخ  شیدر سرو  دنی. نگاهش را در اتاق چرخاند و 

را از خودش   یلعنت   ی آن بو  دیخود را داخل پرت کرد، با   عیسر

 .درکیدور م

که   ی دوخت، خود  نهیرا باز کرد و نگاه به آ  راهنشیپ  ی ها  دکمه

فرسخ ها فاصله داشت.    شناختیکه م  ی بود، با خود  نهیدرون آ

را درآورد و درون سطل زباله انداخت. نگاهش را دوباره    راهنشیپ

آ ت  نهیسمت  ز  یشرتیکشاند،  هم    ده یپوش  راهنشیپ  ریکه  بود 

 ... اوردیدرب نستتواینم گریبود، اما آن را د سیخ

خارج شد، نگاهش دوباره سمت   سیبه صورتش زد و از سرو   یآب

لب گفت سمتش    ریکه ز  ی کالفه او بعد از نوچ    دیآسمان چرخ

  ی اش گذاشت، دما  یشانیپ  ی قدم برداشت. پشت دستش را رو
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که نگران کننده باشد. دستش را    ی بدنش باال بود، اما نه آنقدر

درشت    انشسته اش دوخت، چشمو نگاه به چشمان ب  د یعقب کش

 پرپشت.  شیبودند و ابروها و پلک ها

 . یهست یدختر احمق یلیخ ــ

  ی خط ممتد رو  مایسیپر  ی چند قدم برنداشته بود که صدا  هنوز

 دیمغزش کش

 ؟یشاه ــ

با او روبرو شود اما همان    خواستیاما برنگشت، دلش نم  ستادیا

ن  بود. با قرار گرفتبا او روبرو شده    ی ورود، قبل از هر کس  ی لحظه  

را دم   شیدرست مقابلش، مجبور شد نگاهش کند، موها  مایسیپر

  یصبحگاه  دنیاش نشان از دو  ی ورزش  ی و لباسهابسته بود    یاسب

 دادیاش م
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 سالم...  ــ

استفراغ آسمان را با   ی و اگر هنوز بو  دیبه صورتش کش  یدست

به خانه    کرد،یتنش حس نم   ی هم، رو  شیلباسها  ضیوجود تعو 

 آمد  ینم باغ

 .ی سالم، خوش اومد ــ

 جابجا شد  شیپاها ی با لبخند رو مایسیپر 

 ؟ی . چطورییممنون پسردا  ــ

 کرد، ینم  افتیدر   یحس خوب  نشانیب  ی تکان داد، از مکالمه    ی سر

 برنگشته بود.  یو فقط بخاطر دلتنگ  هودهی ب مایسیمطمئن بود پر

 برم داخل.   دیمن با ی خوبم، اگه اجازه بد ــ

 ... یباهات حرف بزنم شاه  خوامیم ــ

 کنارش عبور کرد  از
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 برم، کار دارم. دیبعد، اآلن با ی بمونه برا ــ

 دوباره سد راهش شد  مایسیپر اما

 مهمه شاهرخ.  ــ

 د یبه صورتش کش یدست

 تو اتاق کار منتظرم باش.  گهید ی   قه یدق ستیب ــ

روز بخاطر احترام به بزرگترش    کیو وارد ساختمان شد،    گفت 

را نامزدش    ،ی ه نامزد دواج با او داده بود، اما بعد از دو ماتن به از

بود. درست بود که عالقه    دهیبا دوستش د  یمعقول  ریغ   تیدر وضع

بود، اما    یسنت  ی نامزد کی شانینبود و نامزد نشانی ب  یچندان ی 

 آن روز....
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  ش یبرا  ی سود  چیو شخم زدن گذشته ه  دیکش  ی کالفه ا  پوف

خودش... وارد اتاقش شد    ی ن براافسوس خورد   شتر ینداشت جز ب 

 و خودش را در حمام انداخت.

الکل به تار به    ی سبد رختها پرت کرد، انگار بو   ی را تو  ش یلباسها

  ی هقها  ستاد،ی دوش ا   ریبود... ز  دهیاش چسب  ییایبو  ی تار حسها

بود.    شیشب قبل آسمان هنوز در گوش ها  ی دلخراش و حرفها

برا برا  شیدلش  دلش  بود،  پ   ی هازجه    ی سوخته  سال    ش یده 

  اد یفر  یحت  کرد،یرا تصور م  شیدخترک کباب شده بود، تقالها

خفه   ی التماس ها  ی را، ترس و واهمه اش را و انگار صدا  شیها

...  گرفتی درونش آتش م  شتریو با هر تصور ب  دی شنیاش را هم م

 شست.   تش یخودش را با فکر به آسمان و وضع



 

655 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 مایسی پر  دنیاما با در بست و از حمام خارج شد،  را به کم  حوله

 نشست شیابروها نیب یاتاقش اخم ی کنار پنجره 

 گفتم اتاق کار، نه اتاق خوابم.  ــ

اش    دهیدور در اندام ورز  کی  شیپروا  یبرگشت و نگاه ب   مایسیپر

 و در چشمانش ثابت ماند  دیچرخ

 .ی ریدوش بگ ی بخوا کردمیفکر نم  ومدم،یزدنت ن  دید  ی برا ــ

بده  ی بجا را  جوابش  گوشه آنکه  پاراوان  سمت  قدم    ی   د  اتاق 

 رونیاز اتاق ب  "تو اتاق کار منتظرتم  "با گفتن  مایسیبرداشت و پر

 رفت. 

نگاه جد   ی صندل  ی رو و  سوال  ی نشست  به چشمان   یو  را  اش 

نگاهش باعث شد دخترک نگاه از   تیدوخت، اخم و جد  مایسیپر

 لباسش بکشد  ی   قهیبه  یچشمانش گرفته و دست
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 رهام...  ــ

 ی اسم رهام اخم  دنیو شاهرخ با شن   د یچیرا به هم پ  دستانش 

 نشاند  شیابروها نیب

 ؟ یرهام چ ــ

هم فشرد، سخت بود مقابل نامزد سابق،    ی را رو  ش یلبها  دستپاچه

 در مورد معشوقه حرف زدن 

 ! یبا رهام در ارتباط ــ

ابروها  ی نبود و خبر  ی اش سوال  جمله باال   ی بودنش  را  شاهرخ 

 چه بود؟ شیوفرستاد، قصد دخترک روبر

 . دمی موضوع با تو رو نفهم نیربط ا ــ

  نت ی دختر سوار ماش  هیمطبش،    ی بر  یخواستیم  یوقت  روزی د  ــ

 ش؟ی شناسیشده، م
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بار  چشمانش افکار  کیرا  به    یکرد،  لحظه  چند  عرض  در  که 

 نبودند.  ندیذهنش هجوم برده بودند، اصال خوش آ

 بدم؟  حیبهت توض  دیبا ــ

 شد  ده یکش زشیت چشمان تباالخره سم مایسیپر نگاه 

 جواب سواله...  هیفقط  ،یشاه ست ین حیتوض ــ

که    شناختیم  ی را آنقدر  شیسوال بود، دختر روبرو  کیاز    شتریب

مطمئن بود برگشتش به خانه    یحت  .ست یسوال ن  کیبفهمد فقط  

 را به همان سوال داشت.  لی دل نیشتریباغ، ب

 که دنبالش بودن،  ییآدما ــ

 برد لیدخترک را تحل ی ه بود، اما انرژکوتاکه  یکرد، مکث   یمکث

 مگه نه؟ شون،یتو فرستاده بود ــ

 به شک شاهرخ دامن زد شتری و با خنده اش ب   دیخند دخترک
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 کدوم آدما؟  ــ

  شناختشان یکه دخترک خوب م  ییزد، از همان لبخندها  ی لبخند

 د یماس  شیلبها ی خنده رو نیهم ی و برا

اونقدر ر رهام، اون دختر  شک و بندازم تو س  نی ا  هیفقط کاف  ــ

پس    کنه،یکه نم کارایچ  ی حدس بزن  ینتون   یبراش مهمه که حت

 ؟ یخواستیم یمنو احمق فرض نکن و بگو از جون اون دختر چ

 که متعلق به منه.  خوامیو م ی زیازش چ ــ

نکرده بود و شاهرخ سخت با خود در جنگ بود تا اعصابش    انکار

 را کنترل کند 

 رهامه؟ زین چاو یکن ینکنه فکر م  ــ

 نکن شاهرخ.  ی با من باز ــ

 نگاهش کرد  یبه تذکرش سوال تیاهم یاما ب شاهرخ
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م  ی کن  کاریچ  یخواستیم  ــ چقدر   ه ی  یدونیباهاش؟  دختر 

 دنبالش؟ وفتنیچند تا گردن کلفت م یوقت ترسه یم

 ی از اعضا  یک ی  چگاهیمبل بلند شد، شاهرخ ه  ی از رو  دخترک

نم را    یآن شخص دختر عمه    گرا  ی حت  فروخت،یخانواده اش 

 بودی کارش م  انتیخ

خواستم با زبون خوش باهاش حرف بزنم، پاچه گرفت، منم    ــ

 خواستم بترسونمش... 

 د یبه صورتش کش یدست

ا   ــ پر  یخودخواه  نقدریچرا  باز  ما؟یسیتو  و  هوس   چهیرهام 

که خط    یدنبال کس  یوفتیبسش نبود که حاال م  ی کرد  اتیباز

 ؟یو عوض کن  یبا ترسوندنش چ  ی خوایقرمزشه و براش مهمه؟ م



 

660 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

و مهم بودنش و    ادشیخودش و    خوامیبره گم شه؟ م  خوامیم  ــ

 ی مهم نباشه برا  خوامی. مرونی رهام ب  یبرداره و گم شه از زندگ

دم    ی مثل همون زنا  خوامیخط قرمزش نباشه. م  خوامیرهام، م

  ی دوساعت باهاشون بود و حت  یکیکه فقط    ی و دو هزار   یدست

نماسماشون   هم  کنار...    دونست،یو  جواب    خوامینمبندازتش 

 و نداره.  یتلفنش و با جانم بده... رهام حق دوست داشتن کس

با تأسف به دخترک  ستادیا  ش یاز اشکها  سی که صورتش خ  ی و 

هم    ت یعصبان  قیال   یبود، نگاه کرد، آنقدر پست شده بود که حت

 نبود 

م که دخترش عمه خانومم متأسف   ی برا  ما،یسیبرات متأسفم پر  ــ

 ... ییتو
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صدا  گفت اما  برداشت،  قدم  در  سمت  لرزان    ی و  و  خشم  پر 

 ستدیمجبورش کرد با ما،یسیپر

که    یبهش بگو بره همون گورستون  ،یشناسیاگه اون دختر و م  ــ

برا همچنان  و  بمونه  اگه  چون  کار  ی بوده.  باشه  مهم     ی رهام 

 برگشتن به خونه اش و نداشته باشه. ی رو کنمیم

چه بود،   شیدختر روبرو   ستیا  دیکل  د،یپا چرخ  ی ه  پاشن  ی رو

 بود ده ینفهم  چگاهیه

  ال یخ  یاونقدر مهمه که ب  ما،یسیمنم مهمه پر  ی اون دختر برا   ــ

رهام بدم   لیاسمت و تحو   یدختر عمه ام بودنت بشم و دو دست

باور  ی رستاده بودکه دنبال آسمان بودن و تو ف  ییو بگم کسا  .

که رهام اونوقت    کنهیعبور نم  ذهنت هم  ی از گوشه    یکن حت 
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م  یچ براکنهیکار  ش  هی  ی . پس  که  هم  کار   دهبار  به  و  عقلت 

 بنداز.... حواسم بهت هست.... 

به حال    تیاهم  یو پس از رگبار جمالت تکان دهنده اش، ب  گفت

هر چه   دیبا  د،ی به صورتش کش  ی خراب او از اتاق خارج شد. دست

بل صورتش گرفت  ا مقااش ر  ی... گوش زدیزود تر با رهام حرف م

 رون یبا موضوع قرار گذاشتنشان فرستاد و از ساختمان ب  ی امیو پ

 ستادیا  داشتی قدم برم   انکه سمت ساختم نیشاه   دنیزد... با د

 امکیه از برادرش گرفته و به اعالن پاعالن باعث شد نگا   ی و صدا

تر   ی اش بدهد، نوشته بود در مطب است. لب  یگوش   نیدر اسکر

 شلوارش فرو برد و سرش را باال گرفت بیدر جا ر یکرد و گوش

 سالم...  ــ

 د ی کوب شیدست به بازو ن یشاه



 

663 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ... ی ومدیمنتظرت موندم، ن  شبی سالم پسر، د ــ

 لب نشاند  ی رو ی لبخند

 عقب افتاده داشتم.  ی کارا کمی ــ

نجوا   یآرام  ی دور اطراف را از نظر گذراند و با صدا   کی  ن یشاه

 کرد

 ست؟ ین ما یسیربخاطر حضور پ یمطمئن ــ

 د یلبش کش ی شستش را گوشه  انگشت

پر  ستین  ــ ب  مایسیداداش،  تو    نیتر  ت یاهم  یاآلن  موضوع 

بحث به سمتش،    دنیبا هر بار کش  کنمیذهنمه، پس خواهش م

 .شهیچون نم  ،ی نکن تو ذهنم بزرگش کن یسع

که   یبود، از اتفاق  ختهیو از کنار برادرش عبور کرد. به هم ر  گفت

 ی بودن عشق برادرش و خواهر رهام، کارها  یکید،  افتا  یداشت م
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داشتند    یتلخش. همگ  ی گذشته    ما،یسیبچه گانه و خطرناک پر

 . دیکشیرا کنار مخودش  دی. باختندیریذهنش را به هم م

هوش  دهیکوب  ی صدا  با در  سردرد    اریشدن  بخاطر  اما  شد، 

دست   یوحشتناک نکرد،  باز  کامل  را  چشمانش  داشت،  به    یکه 

  ی و او نا دیکوبیهمچنان داشت به در م یکی د،یکش اش یشانیپ

گ  نداشت،  موقع  جیبلند شدن  بود،  پرت  نم  تی و  . کردیرا درک 

چه    د،یکش  یق یاتاق هتل نفس عم  ی فضا  دنیشد و با د  زیمخین

 دیرفت و در همان حال غر ن ییپشت در بود؟ از تخت پا یکس

 ؟ ی اَه، مگه سر آورد گه،ید امی+ دارم م 

باز   دیباال کش  شیتا موها  دنش بود راکه دور گر  یشال و در را 

 د یکش ی قی نفس عم دنشیبا د  ایکرد، ض

 پس تو دختر؟  ییکجا ــ
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 فشرد.   د،یکشی م  ریسمت راستش را که ت  ی   قهیدو انگشت، شق   با

 ا؟یمگه عمو ض شدهی+ چ 

مسابقات شروع    گهیساعت د  می شده دختر؟ تا ن   ی چ  یچ  یعنی  ــ

 اوردمی ن، اما طاقت نرو بردم سال من بچه ها    ی ومدین   ی وقت  شن، یم

 برات افتاده.  یو برگشتم. فکر کردم اتفاق

  ی تی مسئول  یفرستاد، فقط ب  به خودش  یرا بست و لعنت  چشمانش

 کرد. لیاش مانده بود که آن را هم تکم

ساعته. بچه    می ن  امیم   شم ی+ شما برگرد سالن عمو، منم آماده م

 ها رو تنها نذار. 

 تکان داد ی با همان اخمها سر  ایض

مبارزه کنن، اسم تو رم بگم    کننیم  یسیهم دارن اسم نو  ایمرب  _

 سن؟یبنو
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هم فشار داد، چطور قرار بود مبارزه کند    ی را محکم رو  شیپلکها

 ... دی ترکی سرش داشت م یوقت

 . تونم ی+ نه، من امسال نم

رو  ایض از  را  شالش  و  بست  را  در  رفت  برداشت.   ی که  سرش 

 داشت، پشت بام بود...  ادی به که از شب قبل  ی ز یچ نیآخر

باا   سیسرو   داخل و  بود  کرده  عرق  شد،  دوش    کی  دیتاق 

 ... گرفتیم

ز  ش یلباسها و  درآورد  ا  ریرا  و    ستاد،یدوش  بست  را  چشمانش 

آب   ی رو م  یقطرات  سرش  بر  د  ختیریکه  کرد،   شبی تمرکز 

به    ی زیخودش تا اتاق آمده بود؟ ذهنش انگار پوچ پوچ بود و چ

سرش نداشت،  ب  خاطر  آب  و  کرد  بلند  صورتش  را  به  قدرت  ا 

  غول شب قبلش مش  ی ادآور یذهنش را با به    دیبرخورد کرد، نبا
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 دان یم   روزیپ  دی... باکردیمسابقه تمرکز م  ی تنها رو  د یبا  کرد،یم

 .... شدند یم

                  

کش داد و نگاه به    شتریشاگردانش لبخندش را ب  ی اهویه  ی صدا

ا  ی پانزده ساله که رو  ی سارا با تالق  ادهتسیسکو    ی بود دوخت، 

زد. دخترک خود    یتر شد و چشمک  قینگاهشان لبخند او هم عم

 ... نیریش

تشکر   ی و او برا  ختیمدال را بر گردنش آو  ونیمسئول فدراس  

  ی بود وقت   یروز خوب  د،یکش  شیبه مانتو  یخم شد. دست  یکم

را به دست آورده   ی کشور   ی مقام اول کاراته    از شاگردانش  یکی

 بود.  

 ؟ یسن س ــ
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 بود  ستادهیکه کنارش ا دیو رها را د دیچرخ

حتماً مقام اول   نیاگه شما بود  ن؟یچرا تو مسابقه شرکت نکرد  ــ

 ..  شدیباشگاه ما م ب یبزرگساالن هم نص

 چشم نگاهش کرد  ی گوشه  از

تو هم    ه، یکاف  ن یشده. هم+ نونهاالن و نوجوانان و باشگاه ما اول  

 ....وال ی. ای خوب مبارزه کرد

آمده و   نییرا سمت سارا برداشت، از سکو پا  شیو قدم ها  تگف

بود... کنارشان که    یخراسان  انی از مرب  ی کیمشغول حرف زدن با  

با خنده خودش را باال کش  ستادیا آسمان را    ی و گونه    دیسارا 

 د یبوس

 ... کنمیبه داشتن شما افتخار م ــ

 د یبه شانه اش کوب یدست
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 بهت.   گمیم کی+ تبر

 دست سمتش دراز کرد  ی نید و خانم خوئنگاهش کربا ذوق    سارا

 .ی خانم سپهر گمیم کیبهتون تبر ــ

لب   ریز  ی آنها را تنها گذاشت و آسمان تشکر  یبا عذر کوتاه   سارا

 زمزمه کرد

 شه ینم  شهیاما متأسفانه هم  د،یهست   یخوب  یبا سن کمتون مرب  ــ

 موفق شد. 

 دادیتمسخر م ی که بو  ی لب نشاند، لبخند ی رو ی لبخند

نم  فکرشم  من  مثالً  خب،  آره  ا  کردمی+  حرفه  از   ی با  بودنت 

  ه، یهم دختر فرز و سخت  ی...اما خب صادقی شکست بخور  یصالح

 شکستش داد.  یراحت نیبه ا شهینم
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  افت یاش را در  کهیت  ی تکان داد، انگار به خوب  ی با اخم سر  ی نیخوئ

 کرده بود. 

                  

ه بود، صبح ساعت هشت  اتاق شد، خسته بود و انگار کوه کند   وارد 

نکرده    یدر مورد خسرو پناه  ی کار  چیو ه  لیاردب  گشتی برم  دیبا

ورزش ساک  رو  یبود.  رو   نیزم  ی را  و  کرد  دراز    ی پرت  تخت 

سمت پدرش   ی آرام و قرار نداشتند، گاه   یافکارش لحظه ا  د،یکش

  ی رهام و گاه  سمت  یگاه  ،یسمت خسرو پناه  یو گاه رفتندیم

آورد چطور و    یبه خاطر نم  کردیر مهم به شب قبل. هر چه فک

تخت    ی چگونه به اتاقش برگشته بود و با همان مانتو و شال رو

مغنه  بود  دهیدراز کش و  بلند شد  از سرش    یمشک  ی .  را  رنگ 

کرده   ضشانیکه صبح تعو  ییشد، لباسها  سیدرآورد و وارد سرو

و    ستادی ا  ی بودند. مقابل روشو  سیو سر  زیبود، هنوز در رخت آو
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پناهصو  به   یآب خسرو  زد،  با  یرتش  چگونه   زدیم   نی زم  دی را 

از  دادیو همان آزارش م  دانستینم نگاه  آنکه  چشمانش . بدون 

کند و مشغول خشک   ی از دستمال کاغذ یبرگ رد،یبگ نهیآ  ی تو

کرده بود، اما    دیپدرش را تهد  ی کردن صورتش شد... خسرو پناه

پدرش  رو  خس  دیدر هم فرو رفتند، اصال چرا با  شیهاچرا؟ اخم  

که باعث    دانستیچه م  ای؟ پدرش چه داشت،    کردیم  دیرا تهد

  دیبود که تهد  ده یترس  یهشده بود؟ خسرو پنا  یترس خسرو پناه

 ...  کردیم

را داخل پرت    ی سطل زباله را با پا باز کرد و دستمال کاغذ درب

اهرم سطل   ی را از رو   شیپا  خواستیکه م  یکرد، اما درست زمان

ا  ی بردارد، نگاهش رو داشت    یکرد. روز قبل وقت  ری گ  ی پارچه 

در سطل نبود، مطمئن    ی زیچ  کردیدستمال را داخلش پرت م

رنگ   ی دود   ی   رچهبود. خم شد و با دو انگشت شست و سبابه پا
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باال کش با د  دیرا    ک یمردانه، متعجب اخم کرد.    راهنیپ  دنیو 

را   راهنیپ  کرد؟یاتاق او چه م  ی مردانه،داخل سطل زباله    راهنیپ

از   ی به کل  یاش نگاه کرد. خسرو پناه   قهیتر برد و به مارک  باال 

عالمت بزرگ سوال پر کرده بود، آن   کیرا    شیه و جا ذهنش رفت

 بود؟  یبزرگ، متعلق به چه کس زیسا دارمارک  راهنیپ

بود که به ذهن پر مشغله    یکس  ن یخارج شد، رهام اول  سیسرو  از

اش را از    یگوش.  ختیمغزش را به هم ر  ی و عصب ها  دیاش رس

با    دیکش  رونیب   شیمانتو  بیج با خشم وارد تماسها شد، اما  و 

تماسها و    نیآخر  ستیدر ل  بهیاسم غر   ی کردن نگاهش رو  ریگ

 قلبش کند شد تمیساعت تماس، ر

ج  یگوش از  را  وارد   د یکش  رونیب  ش یمانتو  بیاش  خشم  با  و 

  ست یدر ل  بهیاسم غر  ی کردن نگاهش رو  ریتماسها شد، اما با گ
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تخت   ی ند شد. روقلبش ک  تمیتماسها و ساعت تماس، ر  نیخرآ

اش زل زد.    یگوش   ی چند لحظه تنها به صفحه    ی نشست و برا

بود آن   ممکننداشت.    ادیبه    چیکه با او گرفته بود ه  یاز تماس

 رنگ متعلق به او باشد؟ ی دود راهنیپ

افسار هم نداشتند،    گریافکارش د  یداد، لعنت  ی را تکان تند  سرش

تر کرد... لعنت به    ی. لب رفتندیم  خواست یکه دلشان م  ییاهر ج

  ی برده بود و حت  نیکه تمام هوش و عقل و منطقش را از ب   یالکل

با    ادیاز اتفاقات شب قبل را به    ی لحظه ا  میتصم  کینداشت. 

را    یرنگ فشرد و گوش  سبز  ی دکمه    ی انگشتش را رو  ،یناگهان

بوق  ی رو  دیچ یپیم  شیکه در گوشها  یبه گوشش چسباند. هر 

 ترسناک...  جانیه  کیداشت،    جانیداشت، ه   ری ضربان قلبش تأث

 بله؟  ــ
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جواب   ی سخت  تکان انتظار  اصالً  اما  بود،  گرفته  تماس  خورد، 

 دادنش را نداشت 

 بهت زنگ زدم؟ شبی+ من د

 سالم...  ــ

 لب نجوا کرد ریز یو ناخودآگاه سالم دیبه صورتش کش یدست

 + سالم. 

 د یشن سکوت یز کمشاهرخ را بعد ا ی صدا

  ادت ی  ی زیبا مصرف اون مقدار از الکل، چ  کردمیمنم فکر نم  ــ

 . ادیب

 وحشتناکش درست بود  اتی... پس حدس ی لعنت ، یلعنت ،یلعنت

 بهت گفتم؟ ی+ چ
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گفت  زا،یچ  یلیخ  ــ و    امیب  یمثال  اومدم  منم   ، بام هتل  پشت 

 کردم...  داتیمست پ

را    بهیمرد غر  کردن خود و  ستی را بست،دلش سر به ن  چشمانش

 خواست یم

 تو اتاق؟ می+ تو آورد 

 آره. ــ

  ک یخودش،    د،یرا کش  شیبرد و ساقه ها  شیموها  نیرا ب  دستش

 کرد یلعنتش م دیراه داده بود و خدا با مشیرا به حر بهیمرد غر

 توعه تو سطل آشغال؟  رهنی+ پ

 آره. ــ

به انفجار سرش نمانده    ی زیچ  د،ییهم سا  ی را رو  شیها  دندان

 بود
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به تو    ؟ی ایم  زنمیزنگ م  یبه تو چه که وقت  که؟یمرت  یچ  یعنی  +

م  که  من    میاریچه  اتاق  تو  و  لباست  جرأت  کدوم  با  و  اتاقم 

 ؟ ی اریدرم

 . گمیبهت م یخشمت و کنترل کن  ی اگه اآلن بتون ــ

آنکه خشمش را آرام کند،   ی اما بجا  د،یبه صورتش کش  یدست

 دیکش ادیفر

 نکن.  می من و عصب+ 

هم    یتونیاگه نم  گم،یحرفم هستم، آروم شو بهت م   ی هنوز رو  ــ

 .ی زنیخودت زنگ م ی آروم شد یوقت  کنم،یقطع م 

ب  سر م  شتریآسمان  دلش  گرفت،  آنقدر   ی تکنولوژ  خواستیگر 

کرده و تا   یکه قادر بود دستش را درون گوش  کردی م  شرفتیپ

 ام توانش بفشارد را با تم بهی مرد غر ی خط ببرد و گلو ی آنسو
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 پس خداحافظ...  ،ی هات معلومه که آروم نشدفسن ی از صدا ــ

و خشم  تماس شده  گرد  با چشمان  شد،  قطع  قابل    ریغ  یکه 

 دوخت یکنترل نگاه به گوش

 ؟ یکنیمن قطع م  ی * تلفن و رو ی  کهی+ مرت

                  

 !ی د ینگران نباش خسارتاشون و م ــ

 دیکه کنارش نشسته بود چرخ  ایاز جاده گرفت و سمت ض  نگاه 

 ؟ی+ چ

 د یخند ایض

 . گمی غرق شده ات و م ی ها یکشت ــ

 د یبه صورتش کش یدست
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 ا؟یما رو عمو ض  ی+ گرفت

 ... ستیاگه حالت خوب ن ،یچند روزه تو خودت ــ

 دیپر ایکالم ض  انیم

 . ستین  میزی+ خوبم، چ

 فکر کرد یکم

 کنم به نظرت؟  کارشیچ  ست،ی بعد بابا اصالً روبراه ن   زم،ی+ فکر عز

 فکر کرد  یکم ایض

بره مشهد، اگه فکر    ی خاتون قرار بود ده پونزده روزگس  نر  ــ

 ... می همراهش بفرست کنه،یسفر حالش و خوب م یکن یم

 نشست  شیلبها ی رو ی لبخند

 ا؟ یعمو ض رسه یکچلت م ی فکرها از کجا به اون کله   نی+ تو ا
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 د یخند ایض

 . کننی کچلها بهتر از تو فکر م نیهم ــ

 اضافه کرد ایو ض دیخند

 ندفه؟یا ومدی... دوستت چرا نی زیچ هی یراست ــ

  ن یچرخاند، بهار داشت به تمام زم  شهینگاهش را دوباره سمت ش  

  شد ی. کاش قلبها هم فصل داشتند، مثالً مدیبخشیرنگ نشاط م

از   به    کیبعد  سخت،  ز  کیزمستان  ام  بایبهار  رنگارنگ    د ی و 

 داشت... 

 یوستبا فکر به آب و هوا ساره و د  خواستیکودکانه بود که م  چه

 دور کند  ادشیرا از   زیعز ی و جمله  

 + کار داشت 
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 از کجا اومد؟ گهید نیا دهینرس ــ

 زی بشقاب عز  ی که پخته بود، تو  یخوش رنگ و لعاب  یماکارون  از

 ختیر

گفتم تو    ارت،یز  رهیگفت مامان گل و گالبش م  ایعموض  ی+ وقت

 ز؟ یداره عز بیکجاش ع  نیرم بفرستم، ا

 داره.  بی، تنها موندن تو تو خونه عارهند یبیاون ع ــ

 بود غذا را مانند زهر کردن زیدر خون عز د،یکش ی کالفه ا پوف

 + خب پس نرو... 

 کنم؟یم  یمن بخاطر تو زندگ ی چرا نرم؟ نکنه فکر کرد ــ

م  ی لبخند ماکارون  ندی بنش  شیلبها  ی رو  رفتیکه  همراه    یرا 

 خورد  
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پت پت    یراغ نفت ل چمث  ی ... همش دارایست یبابا، روشن ن  ی + ا 

م یکن یم م  گمی...  برو،  خاتونت  نرگس  نرو   گمی م  رم،ینم  یگی با 

 با خودت خاتون؟  ی . چند چندرمیم  یگ یم

 پشت چشم نازک کرد زیعز

 دق کن.   ییتنها نجایاصال، تو هم ا رمیم ــ

 را کرده بود شینشست، او دقها شیلبها ی رو ی پوزخند

 ... ستین   یچیه   زیعز  یب تو    یکه بدون  مونمیماه هم م   هیو    رمیم  ــ

س   کف مقابل  را  قاط  نهیدستانش  تمسخر  و  چسباند  هم   ی به 

 نگاهش کرد

 از نبودنت.  رمیمیمن م ی نرو جون من، بر زیعز ی + وااا  

خم شد و نمکدان را از داخل سفره برداشت و سمتش پرتاب    زیعز

 دیداد و بلند خند یخال  ی کرد که جا
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 آسو...  ی ریالل بم ــ

 ی سنگ گذاشت و نگاه به دو شاخه    ی رو  گل نرگس را  شاخه

 دستش دوخت  نی گلها ب گرید

 بابا؟ ی نرگس دوست دار دمیفهم ی ک یدون ی+ م

  ی نشست و نگاهش را تا سنگ مشک  شیلبها  ی رو  یتلخ  لبخند

 رنگ سوق داد 

اونروز    ،ی بود  ده یبود و براش نرگس خر  ی که مامان بستر  ی + روز

 . دمیشن  یگفتی به مامان م  یداشت یوقت

سنگ مقابل نگاهش تار شد و لعنت به تمام    ی نرگس رو  ریتصو

ها چشمه    ی قطره  دوباره  رفتنش  با  پدرش  جوشان   ی اشک، 

بغض خفه اش کند،    دادیم   حیته بود. ترجرا به راه انداخ  شیاشکها

 را سوراخ کند، اما پدرش را داشته باشد  شیگلو
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م و  انتقامت  بهت قول دادم  ا  رمیگ ی+  اما  .  ..شهینم  ی نطوریبابا، 

 .... شهی بدون برنامه نم

و    د یسنگ را بوس  ی پدرش رو  ی شده    یحکاک  ریشد، تصو  خم

 داد  هیبه سنگ تک  یشانیپ

 . کنم یاون و با نقطه ضعفش نابود م  دمی+ اما بهت قول م 

 یرا سمت قطعه ا  شیخواند و قدمها  ی حمد و سوره ا  ستاد،یا

کج کرد، چقدر پوستش کلفت شده بود، زنده بود و سه تن    گرید

 را به خاک سپرده بود.  زانشیز عزا

دستش کشاند،    ی و نگاهش را به گلها  ستادیا   امکیمزار س  کنار

  یرا رو   یده بودند... گل رز آبگل رز دستش را زخم کر  ی خار ها

 سنگ گذاشت و کنار سنگ نشست
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هر سه  ی درآوردم و خواستم برا ی امروز لوس باز ا،یس  ین یب ی+ م

 هنوز...  ادمهی ، یداشتوست و د ی. تو گل رز آبارمیتون گل ب

 سوخت  شتر یباال آمد و چشمانش ب  بغضش

 ... ی که گال رو دوست دار ی مگه دختر گفتمی+ منم بهت م 

 بود   نیسنگ  یلی حجم بغضش خ  د،یاش لرز چانه

  گفتم یکنم؟.... منم گال رو دوست دارم، بهت دروغ م  یاعتراف  هی+  

 ازشون...  ادیکه بدم م

دوردستها دوخت،  نگاهش به  ده  را  تمام وجودش  به  ان  سنگ 

 انگار کردیم یکج

تموم گلبرگاش که    هیشاخه گل  هیحالم مثل    ا،یداغونم س  یلی+ خ 

  که یت  کهیاما هنوزم جون داره، پژمرده است اما هنوزم ت  خته،یر



 

685 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

درد    یلی. خامکیس   ی حال  نیدرد داره همچ  یلی . خ کشهینفس م 

 داره مردن و نمردن.

پا  سرش به   نییرا  نگاه  و  گل  انداخت  شاخه  و   میمر  دستانش 

 دوخت 

  ل، یخبر داد مادرت برگشته اردب  دیوح  نجایا  امیب   نکه ی+ قبل ا 

د منم شا  ریپ   یلی. خ دمش یرفتم  و    ی اگه جا   دیشده،  بودم  تو 

تو دوسالگ  م   میمامانم  اومدم دمش یبخشینم  کردیولم  اما حاال   .

  ش ی دختر ش هی. شوهرش مُرده و ش یکه از تو بخوام ببخش نجایا

که خواهر توعه، اومدم بگم بخاطر خواهرت    ی دختر  هیاره.  ساله د

 . ای نکرده ات و ببخش س ی اون مادرِ مادر
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که    ییوقت ها  ی زمستان را برا  ی بلند شد، سرما  نیزم  ی رو   از

که    کردیدر تنش نفوذ م  ی دوست داشت، سرما طور  رفتیآنجا م

 شد یاز داغ درونش کم م  یفقط کم ،یکم

 بزنم... هم به مامانم  ی سر هی+ برم 

 لرزان ادامه داد  ی و با صدا دیاش لرز چانه

ا تاتون  بده که هر سه  با  دیینجای+ چقدر  ا  د یو من    که یت  نیبا 

 سنگا حرف بزنم. 

آمد، مزار مادرش دور تر بود، شاخه گل   رونیآن قطعه هم ب   از

بودن کف دستش    یدر دستش بود و ساقه اش بخاطر زخم  میمر

قلبش داشت سوراخ   د،یلرز  شی اشده بود. کنار مزار زانوه  یخون

ا  شد،یم زندگ  نکهیفکر  قلب  درد  با  سالها  بود    یمادرش  کرده 

 . کردیم  یداشت قلبش را متالش
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پس    یکیسنگ نشست، سد چشمانش شکست و اشکها    مقابل 

  مرخ ین  ریسنگ تصو  ی فرود آمدند، رو  ش یگونه ها  ی رو   ی گریاز د

ن مادرش شده بود و انگار آن ز  یکاککه قنوت بسته بود ح  یزن

 بود... 

 + سالم مامان.... 

 سنگ گذاشت و قلبش مچاله تر شد  ی را رو میمر

 .شهی+ من اومدم... تنهاتر از هم

 د یسنگ کش ی را نوازگونه رو دستش

 از من دوست داره؟ شتری ب  یلیبابا تو رو خ  گفتمیم ادتهی+ 

 سوخت و دوباره تار شد چشمانش

و اومد   ارهیطاقت ب حق با من بود، نبودن تو رو نتونست  ی دی+ د

 ...  شتیپ
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 .... ی لعنت ی اشکها ختند،یزد و اشکها فرو ر یپلک

دارم،   یکار دارم، زندگ  نجا،یخوبه ا ی+ اما تو غصه نخور، همه چ

 هست...  زیبچه ها هستن، عز

  ال یود به دروغ خشانه اش کج کرد، چقدر سخت ب  ی را رو  سرش

 را از خود راحت کردن  یکس

 ... دیباشداشته هم و  ی + فقط اونجا هوا 

 را هم لرزان کرد  شیو ارتعاشش صدا دیلرز شتریاش ب چانه

 هم باشه.  امکی+ حواستون به س 

 شینوای شد، چقدر درد داشت قلب ب بلند

 برم سلطانم، باشگاه دارم... گهی+ من د
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کوپه   ی   شهیکرد و نگاه به ش  شی مانتو  ی بهایرا درون ج  دستانش

پنج از  خاتون  نرگس  آودوخت،  به   زانیره  داشت  و  بود  شده 

بار تذکر   نیچندم  ی برا  شیبلند در مورد گلها  یپسرش با صدا

عز  دادیم م  زی و  نگاهش  اخم  با همان  که   ی زیتنها چ  کرد،یاما 

بود که    یکوتاهگفته بود، مراقب خودت باش    یهنگام خداحافظ 

ساختن    ی بود برا  رید  یلیخ  دیکرده بود، شا   غشیسالها از او در

هم تلخ   ی برا  گرید  شدیاما خب م  نشان،یخوب ب  ی   رابطه  کی

 نشوند. 

تکان    زی عز  ی نگاه اخمو  ی برا  یلب نشاند و دست   ی رو  ی لبخند

 لب زد  شیداد و با حرکت لبها

 ون... + اخمات و باز کن خات
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پ  سوت کوتاه  لبخند  آن  بود  نتوانسته  هم  قطار  تلخ   رزنیبلند 

  لیتحو  یو چشمک  دیرا از چشمش دور کند، خند  شیها  یکودک

 اخم نداشت داد.. گریکه د زینگاه عز

قدم    قطار قطار  همراه  هم  او  و  کرد  حرکت  به  شروع  کم  کم 

دستش را تکان داد... هر چند سفرش کوتاه بود    شتر یبرداشت و ب

 ... یی داشت و تنها ییو چند روزه، اما باز هم تنها

بگو مگو    ی دلش برا  یحت  کردی که قطار رفته بود، حس م  حال

 شود یهم تنگ م زیعزبا  شیها

 طرف.  نیاز ا ایآسو ب ــ

 کرد  ا یض ی ساله  زدهیبه دختر س  ینگاه  میو ن دیچرخ

 کنم.  ی رو ادهیپ  کمیمن   ا،یعمو ض دی+ شما بر
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راه    یتکان داد و همراه همسر و دخترش سمت خروج  ی سر  ایض

 آهن قدم برداشت. 

از   یاش باعث شد، دستش را همراه گوش  یزنگخور گوش  ی صدا

  دنی. با داندازدیبه صفحه اش ب  یو نگاه   دهیکش  رونیب   بشیج

تمام بود تماس    ی خورد... دو هفته    یصفحه تکان  ی رو  بهیاسم غر

 راهنشیبه بودن پ  یو هنوز جواب  گذاشتیجواب م  یرا ب  شیها

تماس را وصل    عیرس  یلیاتاق او نداده بود. خ  ی در سطل زباله  

 را به گوشش چسباند یکرد و گوش

 . کنم ی م یتمومت و خط خط نم ی + من تو رو بب

 کرد یاعصابش را متالش  شتریمرد ب زیر ی خنده  ی صدا

 ... نمت یب یاما من اآلن دارم م ــ
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  اده یپ   نها،یماش  نی در ب  د،یو چرخ  دیچرخ  عیسر  یلیخ  نگاهش

 بدهد کدام است  صی که تشخ شناختیها، اما او را نم

 نشون بده خودت و...  ی + اگه مرد

 ... ین ک دامیتو پ دمیم حیترج ــ

  بهیکردن مرد غر  دایپ  ی گشت برا  شتریو ب   دییهم سا  ی رو  دندان

 نکنم.  داتی+ دعا کن پ 

 ... ی نوچ، قرار بود خشمت و کنترل کن ــ

 ... ی شدینم میدختر قا  هیاز  ی که اگه بود یست ی+ مرد ن

مابونه یخ  نطرفیا  پیج  ه ی  ــ اگه  و    ی خوای.  سواالتت  جواب 

 شو.  نی سوار ماش ا یب ی بشنو

که    ینی زد و همزمان نگاهش را چرخاند، ماش  ی دارداص  پوزخند

 . شناختیگفته بود را نم
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 ؟یآورد ریهالو گ ی . فکر کردی+ نه بابا، خنگ خودت

م  ــ حدس  ن  ،ی این  زدمینه،  اگه  چون  شد،  بد  واقعا   ی ایاما 

 افتاد.  یتو اتاق هتل چه اتفاق یفهم ی نم چوقتیه

 زد؟یمحرف  یاتفاق؟ در مورد چه اتفاق د،یسوت کش مغزش

 . ی زنیزر اضافه م ی + دار

 ؟یکنیفکر م نطوریا ــ

 دیغر گشتی به دست م  یگوش ی که با نگاه دنبال مرد همانطور

 ناموس؟  یب  یهست  ی+ ک

دست  تماس شد  قطع  کش  یکه  صورتش  دور    کیو    دیبه  دور 

را به    ستشیاو بود که هر چه هست و ن   یلعنت  د،یخودش چرخ

 .کردیم ی قلدر شیبرا نگونهیگفته بود و که ا بهیغر کی



 

694 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

اش گرفته شد، نگاهش    یقدم  کیکه درست در    ی ترمز  ی صدا

ماش سمت  ا  ی کریغولپ   یمشک  ن ی را  مقابلش  بود   ستادهیکه 

ابروها سمت   ی دود   ی   شهیدر هم فرو رفتند، ش   شیچرخاند و 

از راننده   ی زیچهار انگشت باز شد، چ  ی شاگرد، درست به اندازه  

 د ییساهم  ی دندان رو د،یرا شن شیصدا یمعلوم نبود، اما وقت

 ... یترسو باش  نقدریا  کردمیفکر نم ــ

 دی کوب  ن یماش ی به بدنه  ی پا لگد با

 اوسکول به درد نخور. ترسمینم شنیم  میکه قا  یی+ من از موشا

م  ــ اگه  ندارم،  وقت  سواالت    میبشناس   ی خوایمن  جواب  به  و 

و جرأت روبرو شدن باهام و    یترس یسوار شو، اگه نه،،، م  ی برس

 داره. یسوار نشو... به خودت بستگ  ی دارن
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ماش  دست در  و  کرد  بب  نیدراز  را  راننده  تا  کرد  باز  اما    ند،ی را 

 صورتش آنطرف بود

 .. شمیسوار نم  نمتی+ اگه نب 

 . مین یب ینم یاگه سوار نش ــ

پشت   ی ها  یو بعد از چک کردن صندل  دییهم سا  ی رو   دندان

  ن ی دن در ماش به محض بسته ش  د، یسوار شد و در را به هم کوب 

به چشم داشت و    ی آفتاب  نکیقفل شد و شاهرخ حرکت کرد، ع 

آسمان نبود.   ی برا   یو لبها، کار آسان   ینیفرم ب  ی از رو   صشیتشخ

  نک یع   عیسر  ی لیدست دراز کرد و خ  ن یبه محض حرکت ماش 

رو  یآفتاب از  را  د  ی شاهرخ  با  و  برداشت  و    دنیچشماهش 

 رفت.   لیاش تحل ی شناختنش، چشمانش گرد شد و انرژ

 .... ی + تو بود
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 سمتش انداخت ینگاه   مین  شاهرخ

 آره من بودم...  ــ

ماش  به مضخرف  د،یچسب  نیدر  و    یاحساسات  بهت  کنار  در 

پر و    چکدامشانیبه ه  خواستی تعجبش شکل گرفته بود که نم

 بال دهد 

 ازم؟  ی خوایم ی+ چ

ا  دانستینم دره  جهنم  کدام  از  انتقام  و    شیدایپ  ی فکر  شده 

 ستادی فکارش ادرست صدر ا

  ؟ی ریازم انتقام بگ  ی خوای+ م 

گرفت و نگاه    ریآسمان، نگاه از مس  ی متعجب از جمله    شاهرخ

 سمتش انداخت یکوتاه

 ؟ ی کرد کاریمگه تو چ ؟یچه انتقام ــ
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تحق   در د   قیموردش  اول  بار  همان  بود،  مقابل    دارشانی کرده 

  ه دی فهم  یتهران  نی نت رفته و با سرچ اسم شاه  یپاساژ، به کاف 

 برادر کوچک اوست یبود شاهرخ تهران 

 چون برادرت و نخواستم...  دی+ شا

و عالقه    نیشاهرخ در هم فرو رفتند، فکر کردن به شاه  ی ابروها

و او آن   کردینع ماش تنها او را از کارش م  ی اش به دختر کنار

 خواستیکه آمده را تا آخر برود، م  یراه  خواستی م  خواست،یرا نم

 ل کند... که داده عم یبه قول

 ... دمیپرتگاه صورتت و ند ی اون روز لبه  شناختمت،یمنم نم ــ

آسمان انداخت و   یبه چشمان عاص  ی گرینگاه د  می و ن  دیچرخ

 ادامه داد 
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  یاز صدات شناختمت و برا  ی شد  نمی سوار ماش  یتو تهران وقت  ــ

 حرف نزدم. نمیهم

 دیخند یعصب آسمان

 و باور کنم؟  فتیاراج ی + نکنه انتظار دار

تو    ی بدم، پس مسئول باورا  یحی بهت توض  ستمی من مجبور ن   ــ

 . ستمیهم ن 

 سمتش خم شد  ن یخشمگ آسمان

 .کشمی+ من تو رو م

  یآسمان زد لبخند  نیبه نگاه خشمگ  ی و لبخند خونسرد  برگشت

غ خشم  با  کرد  وادار  را  آسمان  کنترل  ریکه  به    یقابل  دست 

 صورتش بکشد 

 ؟ ی کردیم ی+ اونشب تو هتل چه غلط
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 به سوال آسمان لب زد تیاهم یاما ب خشاهر

 از اخالق خودم و بهت بگم...  یمهم زیچ هیبذار  ــ

 سمت آسمان انداخت و اضافه کرد ینگاه  مین

 ت یکه با عصبان   یسوال  چیدارم، پس به ه  ی جور آلرژ   هیبه خشم    _

بهم داده بشه    یکه عصب  یجواب  دم،یبشه جواب نم  ده یازم پرس

 . کنمیرو قبول نم

 ؟ ی ره کردن و مسخ + تو م 

من مخالف   یداشته باش   یبرداشت  نیهمچ  ی اگه دوست دار  ــ

 . شمینم

 یچطور وارد زندگ  گریاو د  د،یرس یداشت به استخوانش م   کارد

انسانها چرا  بود؟  شده  م   ییاش  پستش  به    چیه  خوردندی که 
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آن    د؟یلنگیم  شان یجا  کی  یبه انسان نداشتند و همگ  یشباهت 

 شده بود؟ شیدایپ ی هنم دره ااز کدام ج گرید یمردک لعنت

 ؟یکنیم یچه غلط لیتو اردب نجا،ی+ ا

 تو اومدم...  ی جواب دادن به سوالها ی برا ــ

که با    ی آرام ماند با حضور مرد  شد یمگر م  د،ییهم سا  ی رو  دندان

 کرد؟یم  یتمام رانندگ ی خونسرد

 ؟ ی ریم ی + کجا دار

 ی خودت و خال  ی جواب سواالت و دادم بتون  یکه وقت  ییجا   ــ

 . یکن

 دیغر شیدندانها شیسا ریز از

 ی جلو ارمینکن که جد و آبادت و م ی + با اعصاب و روان من باز

 چشمت...
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  ی پدر و مادر من فوت شدن و فکر کنم اونقدر درک داشته باش  ــ

کوتاه شده    ایدن   نیکه دستشون از ا  ییبه کسا  ن یتوه  ی که بدون

 . ست ین  یاصالً کار درست

 تر کرد  یلب آسمان

 عتماد ندارم.بهت ا+ من  

 ... ی شدینم نمیسوار ماش یاگه نداشت ــ

 دبه چشمان در حال خروش آسمان کر ینگاه  میو ن  برگشت

 .. یترسینم ی نشون بد  نکهیا ی اونم فقط برا ــ

 زد یپوزخند صدادار و پر حرص آسمان

 ازت بترسم؟ ی+ هه، نکنه انتظار داشت

 باال انداخت ی شانه ا ی با همان خونسرد شاهرخ
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 . یترس نه، اما انتظار داشتم محتاط باش  ــ

 ؟ی ریکجا م دمی+ ازت پرس

 ؟ ی دیترس ــ

 که؟یمرت ی ریکجا م   دمی+ پرس

ب  دنمونی تا رس  ی زیچ  ــ و خسته   ی خودینمونده، پس  خودت 

 دارم.  ی نکن، بهت که گفتم، به خشم آلرژ

  ه ی  هیمن و، فقط کاف  یشناس یم  کنمیچون فکر م  ترسمی+ ازت نم

دارم   ییات کنن، آدما  کهیت  کهی سرت و ت  زنیر برآخ بگم که ده نف

  چن یپ یشده و چطور شده شلوارت و م  یچ  یبفهم  نکهیکه قبل ا

 دور سرت. 

م  ــ من  توعه،  با  حق  و   شناسمت،ی آره  من  اصال  تو  اما 

شای شناسینم نم  دی ...  بکن   ی تونیاصالً  هم  و    ی وقت  یتصورش 
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چ  یعصب دکنم یم  کاریبشم  اونوقت  خودم    د،یشا  گهی.  و منم 

 نشناسم. 

را باالتر برده بود، دخترک   نیسرعت ماش   د،یآسمان چرخ  سمت

 اش کند.  یاالخره توانسته بود عصبب

 ؟یکن یم  دمیتهد ی + دار 

 خودم. ی تو، هم برا ی هشدار، هم برا  گمیمن بهش م  ــ

 . ترسمی+ من ازت نم

 خوبه، نترس ذاتاً. ــ

 چه بود؟  گریاش د ی موجود کنار د، یبه صورتش کش یدست

 . نمتیام نب  گهینگه دار، جواب سواالم و بده، د نجایهم +

 د یخند شاهرخ
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دنده    هیلجباز و    یتو گوشت خوندن وقت  ی بچه بود  یانگار وقت  ــ

 ... ادی طرفت کوتاه م  یباش

 چشم نگاه به دخترک دوخت  ی گوشه  از

اگه طرفت صد    شهیاما انگار بهت نگفتن چقدر کارت سخت م  ــ

 باشه... برابر بدتر از تو لجباز 

و    نیبشنوم جوابت و برو به جهنم. نگه دار ماش خوامی+ اصال نم 

 شم.  ادهیپ خوامیم

چرخاند،   رونیکه توقف کرد، آسمان متعجب نگاه در ب  نی ماش 

ناآشنا بود، شاهرخ سمتش که خم شد    شیکه بودند برا  یابان یخ

به آسمان و گارد دفاعش، داشبورد   تیاهم  یگارد گرفت، اما او ب

از داخلش برداشت و دکمه اش را    یکوچک  موتیز کرد و ر را با
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به ذهنش    کهویکه    ی ارافک  د،یچرخ  عیسر  یلیزد. نگاه آسمان خ

 هجوم برده بودند، باعث شده بود بترسد... 

کنار   یکسان  مرد  به  بودند  دنبالش  تهران  در  ربط  ی که   یاش 

 داشتند؟

 بود؟  یاتفاق ابانیآن خحضورش در  یحت ای

فرمان    عیسر  ی لیباز شد، مغزش خبلشان که  بزرگ مقا  ی درها

چنگ شد و سمت   نیماش  ی   رهیدستگ  ی فرار داد و دستش رو

 ... دیخود کش

 قفل بود...  یلعنت

 ؟ یکنیم یچه غلط  ی + دار

به او    تیاهم  یو شاهرخ ب  دیرا کش  رهیدستگ  یدر پ  یپ  چندبار

 شد الیبزرگ و اطیداخل ح
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 نترس...  ــ

 دیکش ادیو فر دییهم سا ی دندان رو  آسمان

 ؟یکنی م یچه غلط ی + در و باز کن، دار

  ی  قهیدق  کی خاموش کرد، اگر    اطیرا همانجا وسط ح  نی ماش

  شد یم  وانهید  ماند،یکوچک با آن دخترک م  ی در آن فضا  گر،ید

گرفته    ییبه آدم ربا  م یتصم  یبا چه عقل و منطق  دانستیو خدا م

پ هم خ  ادهیبود.  آسمان  و  ماش  عیسر  یلیشد  از  را    ن یخودش 

 انداخت رونیب

 هیکدوم گور گه ید نجایا گمیاالغ نفهم؟ دارم بهت م ی + الل شد

 ؟ یمن و آورد
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ب  شاهرخ رفت،    تیاهم  ی که  او و خشمش سمت ساختمان  به 

درها  نیخشمگ سمت  و  مشک  ی برگشت  ح  یبزرگ   اط یرنگ 

 بزرگ قدم برداشت

اوسکول به درد نخور... تو از داداشت هم خر    تیبا آلرژ  ری+ برو بم

 ...ی و االغ تر تر

  وار یبه د  دیایو تا به خود ب  دهیاز پشت کش  شیبازو  د یدر که رس  به

 چسبانده شد 

 ن؟ی که دنبالتن ک ییکسا یدونیم ــ

قابل کنترل، دستان شاهرخ را از    ریغ  یبه خود آمد و با خشم 

 دست به او زده بود؟ یپس زد، با چه جرأت شیبازوها ی رو

 داره؟ یبه تو چه ربط ،ی + هر خر

 که دنبال توعه به من ربط داره...  یکس یتو نه، ول ــ
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 کور تر شد اخمش

 ؟ ی+ چه ربط 

 دختر عمه ام بودن...  ی اون آدما، آدما  ــ

 د یکش ادیو فر دیشاهرخ کوب  ی  نه یدستانش را به س کف

 ازم؟  خواستی م یبه من داره؟ چ یتو چه ربط ی + دختر عمه  

 ... دم یقول م گم، یتو بهت م  میبر ــ

جا بنال و بعد باز کن    نیهم  ام،یبا تو نم  یگورستون   چیه + من   

 برم....  خوامیدر و م

 ندارم، نترس ازم... تیبه شرفم قسم کار ــ

 شاهرخ گفت  یدر چشمان رنگ رهیخ انیبا همان عص آسمان

 ... ی+ تو اگه شرف داشت
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 تند نــــرو....  ــ

گار  فرستاد، ان  ش یموها  نی ب  یو دست  دیکالم آسمان را بر  ادشیفر

خود   یجاذبه    ی روین سمت  را  دخترک  خشم  داشت  درونش 

 .... کردیجذب م

به جواب   زنم،یتو، باهات حرف م  میندارم، بر  تیمن کار  ن،یبب  ــ

 اول راه پرخاش نکن...  نی هم... فقط یرسیتموم سواالت م

  ی آدم درست و حساب   هیچرا    گه؟یشد د  داتونی + شما از کجا پ  

 آخه... خورهی به پست من نم

  ی لیخ د،ینرمش آسمان استفاده کرده و خودش را جلو تر کش از

و به    داشتیاگر دخترک را با خواست خودش نگه م  شدیخوب م

 . شدیزور متوصل نم
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بهت برسونم. فقط قصدم    یب یآس  امخوینم  ستم،ین  ی من آدم بد  ــ

 ... خورمیکمکه، قسم م

 + بهت اعتماد ندارم. 

ندارم،    ــ کردن  اعتماد  انتظار  ازت  ممنم  خودت  از    یتونیتو 

... بهم اعتماد نکن  ستین  دنتی. پس الزم به ترسی خودت دفاع کن

 باشه، اما ازم نترس... 

ضامن دارش را   ی فرستاد و چاقو  ش یمانتو  بی را در ج  دستش

 مشتش گرفت  نیب

 .... کشمتی+ م

در   رهیسمتش برداشت و خ  یتکان داد، قدم   ی که سر  شاهرخ

 دیاش غر ینگاه رنگ 

 . کنم یکار و م  نیمطمئن باش ا م یشناسی مذره  هی+ اگه 
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 ساختمان اشاره کرد به

 پشت سرت...   امی+ برو م

سر  شاهرخ قدمها  ی دوباره  و  داد  ساختمان   ش یتکان  را سمت 

 بود؟   دهیرس نجایشت. چگونه به ابردا

کند...    ییقرار است آدمربا  گفتیآمده و م   یکی  شی چند روز پ  اگر

 .. دیخندیبه او م

 ... کرد یم ی کار دیبا

 ... دیایاز پسشان برب توانستینم یی به تنها رهام

 یساختمان شدند و شاهرخ در را بست. کاش دخترک کنار  وارد 

 آمد.  یراه م ماتشیبا تصم دیکاویاش که با شک اطراف را م

 ... میآماده کنم بخور ی زیچ هیمن   نیبرو بش ــ

 .خورمی نم ی زی+ من چ 
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با  گفت اما  شاهرخ  برداشت،  قدم  مبلمان  سمت    یادآور ی  و 

 نیبا تأسف تکان داد و دورتر   ی رهام در مورد آسمان سر  ی حرفها

 مبل به آسمان را انتخاب کرد و نشست

 + خب بنال من... 

 دیکالم آسمان پر انیم 

به پرخاش و داد و    ی ازین  م،یرو نگه دار  گهیلطفاً احترام همد  ــ

تو سواالتت و آروم بپرس، منم با    ست،یو فوحش و ناسزا ن  ادیفر

خشونت   یاما اگه ذره ا  دم،یبه تک تکشون جواب م  لیکمال م

 حس کنم معامله فسخه.... 

خشم   آسمان م   یبا  جان  دست  کندی که  کند،  به    یکنترلش 

 د یصورتش کش

 خب، آرومم...  لی+ خ
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 .... هیعال ــ

 ... کردی م  کاریتو اتاق هتل چ رهنتی+ پ

 تو رو بردم اتاقت...  ــ

 نه خودت.  رهنته،ی + من منظورم پ 

 .ی اتاق، روم باال آورد  ی بر  کردمیداشتم کمکت م یوقت ــ

با همان چشمان گشاد شده از حرص نگاهش کرد و با   آسمان

و آب دهانش را فرو داد،    دینگاه دزد  عیسر  یلیدرک موضوع خ

 .... یلعنت

بو   ــ با  الکل  ی نتونستم  لباسم   ی بد  از  تو    ومد یم   که  و  سر کنم 

انداختمش    سیسرو و  آوردم  درش  اتاقت  اتاقت  از  بعد  و  زباله 

 م. خارج شد
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بار   نیاول  ی را گم کرده بود، سواالتش را هم همانطور، برا  کلمات

خودش را جمع    دیچگونه با  دانستیدر عمرش معذب بود و نم

 کند...  

گونه   ی آسمان نگاهش رو  ی به نگاه فرار  تیاهم  یاما ب   شاهرخ

مانده    یرنگ سرخ  یکه کم  شیها ثابت  بودند،  به خود گرفته 

 بود... 

 + خب؟ 

 ییپروا  یاز خجالت چشمانش نبود و با ب  ی خبر  د،یباال کش  نگاه 

  اش را به چشمان او دوخته بود... اصال   یتمام نگاه طلبکار و عاص

که چند لحظه قبل از چشمانش فرار کرده بود متعلق   ی انگار نگاه

 به او نبود... 

 ؟ یخب چ ــ
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 هتل؟ ی + چرا اومد

 . یتو تماس گرفت ــ

احساس انسان دوستانه ات   د،یبهت زنگ   یهر ک  ،ی نجوری+ تو هم

 شش؟یپ ی ر یم  شیپ یت شی پ یو ت کنهیگل م

چند ساعت قبلش هم چند    ،ییتنها  ی نه خب، تو گفته بود  ــ

 نفر دنبالت بودن، بعدش هم... 

 کرد ی کوتاه مکث

  یکه داشت  دمی مکالمه ات با رهام، من پشت خط بودم و شن   ــ

 . ..ی زدیدر مورد انتقام حرف م

 کرد  کی چشم بار آسمان

 ... ی شناسی+ تو رهام و م
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بود   ی آسمان خبر  ی شاهرخ نشست، جمله    ی لبها  ی رو  ی لبخند

 کردیکه فکر م  ستیحواسش جمع تر از آن دادیو نشان م

 . شناسمشیآره م ــ

م  تو  د  ی خوای+  و  قسط  که؟یمرت  یکن   وونهیمن  حرف    یچرا 

 ه؟یحرفات فروش ؟یزنیم

 و مرتبشان کرد دی کوتاهش کش ی موها   نیب  یدست

 .  می . با هم دوست بودمیدانشکده درس خوند هیتو  ــ

 د؟ی+ بود 

 .میــ آره، بود 

پر  ی کرد، حرفها  یاخم  آسمان پژواک   ی دختر  نام در گوشش 

 رهام او بود؟   ی شد و آن دوست خنجر خورده 

 .... ی تو بود زدیدر مودش حرف م ی که پر  ی+ دوست 
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لب نشاند و به    ی خند رووزپ  کنند،یکه اتم کشف م یکسان  مانند

 داد هیمبل تک

 + دورت زدن، مگه نه؟

 دخالت کردن...  گرانید یتو مسائل شخص ستین یکار خوب ــ

او را   خواستیکرد، مرد مقابلش اگر م   کیچشمانش را بار  آسمان

 دور بزند، غلط اضافه کرده بود، چون او احمق نبود

 ... ی شدسبز  من    ی تو چطور وسط زندگ  هو ی+ بذار من حدس بزنم  

اتش مبل نشست و تمام حواسش به شاهرخ و حرک  ی زانو رو   دو

حرکت کوچک از جانب   کیبود، در آماده باش کامل بود و منتظر  

 کند...  نی را با خونش رنگ  بشیدرون ج ی شاهرخ که چاقو 
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کرد و تو بعد از دو سال،   انتیبهت خ   یجوجه رنگ  هی+ رهام با   

  ه یهمون  نیا  ،ی دِک  یمه، گفتدختر واسه رهام مه  هی  ی دید  یوقت

 باهاش رهام و کله پا کنم، درسته؟ تونمی که م

 یی قو  لیتخ  ی خواهرک رهام عجب قوه    د،یمتعجب خند  شاهرخ

چند لحظه به هم بافته    یحرفها را، تنها در ط  نیداشت، تمام ا 

 بود؟

 ؟یرهام مهم ی چرا برا ــ

 دیبا تمسخر خند آسمان

 ... یهامگفتم دنبال کله پا کردن ر ی دی+ د

 کرد ی کوتاه مکث

و اون   نیدست ا  ی   چهیکه من باز  ی دیفهمیم  دیباو    نی+ اما ا

محو    نی. وجودت و از زمستمین   فشونی کث  ی به هدفا  دنیرس  ی برا
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طورکنمیم هم    ی ...  خودت  زم  ادت یکه  رو    یزندگ   نیبره 

 ... ی کردیم

داد و دستانش را به هم قفل   هیرا به زانو تک  شیآرنج ها  شاهرخ

بود، اما به   سکیرا هم امتحان کرد، ر  گریراه د  کی  شدیکرد، م

 دیارز یامتحان کردنش م

ب  میتونست  دیشا  ــ کنار  هم  م  م،یا یبا  تو  خسرو   یخواستیمثال 

با استفاده از رهام    کنم ی. من بهت کمک میو مجازات کن  یپناه

 ....ی به هدفت برس

 د ییهم سا ی رو دندان

 از من؟  ی خوایم ی+ چ

 زد  ی دلبخند خونسر شاهرخ

 . ی دیو گفتم، تو نفهم خوامیکه م ی زیمن چ ــ
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  تش یندارم که بخوام اذ یمنم با اون مشکل ست،ی + رهام خسرو ن

 کنم. 

نبود؟ مگه بهش ابراز   نیاز رفتن به تهران هم  تت ی اما مگه ن  ــ

 ؟ ی عالقه نکرد

 بهش دارم...  یواقعاً حس دی+ کردم که کردم، به تو چه؟ شا

را که    یرهام  توانست یباور بود و نمبل  قا  رینگاهش کرد، غ  شاهرخ

 درک کند  ده،یخواهرش را شن ی ابراز عالقه 

 که بشه پنهونش کرد. ستین ی زیعشق چ ،ی ندار ــ

  ی چه مشق   گریفرستاد، عشق د  نرویتمام ب   یرا با کالفگ  نفسش

 بود؟

چلغوزش سواست، بهت اجازه   ی من و شازده، رهام با بابا نی + بب

 . .. یبهش بزن   یبی آس دمینم
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 چرا؟   ــ

 + چون دوستمه.

  ؟یچجور دوست ــ

 مبل جابجا شد ی کالفه رو  آسمان

نه من بهت جواب   ،ی من و بد  یتا تو جواب سواال   نجایا  می+ اومد

 پس بدم. 

  ی ل یخ  ستم،یتا جواب بدم. من مثل تو ن  یبپرس  یتونیخب م  ــ

م م  زنمیراحت حرف  م  دم،یو جواب  از حرفام  از    ترسم،ینه  نه 

 بشنوم، نه از جوابام. راره که ق ییایزیچ

 ی دوباره دست رو  شیمرد روبرو  د، یبه صورتش کش  یدست  آسمان

 گذاشته بود.  شینقطه ضعف ها

 خواد؟یم ی و از من چ هی+ دختر عمه ات ک
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 ... هیمن همون پر ی دختر عمه   ــ

متعجب آسمان چرخاند و ادامه   ی دور در چهره    کیرا    نگاهش

 داد 

ب  هی  ــ و  خراب  کله  کفک   یدختر  همر  و  محق   شهیه خودش 

به اون   کنه یکه فکر م  هییزایاز همون چ  یکیدونسته، رهام هم  

...  یتو، به قلمروش پا گذاشت  یعن یدختر،    هیحاال    تعلق داره. اما

به هر نحو  نم یا  دیبا تا تو رو،  از    ی بهت بگم که اون  که هست 

 ... ستی قلمروش دور نکنه دست بردار ن

 زد  ی پوزخند صدادار آسمان

  ش ینی اون که از ب  ؟یزن یدر مورد اون سنجاقک حرف م  ی دار  + 

 . ادیجونش درم ی ریبگ
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واسه گفتن نداشته    یتو حرف  ی مقابل قدرت و حرفه ها  دیشا  ــ

مثل    کنه،یمبارزه نم  چکسیبا ه  چوقتیباشه، اما اون خودش ه

 که سه چهار تا گردن کلفت انداخته بود دنبالت.  ی همون روز 

نقشه    ،ی بود  ابونیاون روز تو اون خ  نیمواسه ه  ،ی+ تو هم باهاش 

 بشم. مگه نه؟  نت ی بود، که من سوار ماش

نم  نه  ــ تا اون روز اصالً  تو    دونستمیاصالً. بهت که گفتم، من 

 . زنهیکه برادرم درموردش حرف م یهست ی همون دختر

  یزنیحرف نم  یچرا درست و حساب  ؟یپس چ  که؟یمرت  ی+ پس چ

 و بگو...  نیا ؟ی خوایم یمن چتو از  ؟یگی م یکه منم بفهمم چ 

 خب...  لیخ ــ

 زمزمه کرد یآرام "گمی م"لب   ریتکان داد و چند بار ز ی سر

 ... یبمون نجایمدت ا هی  خوامیازت م ــ
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برا  بلند    ی آسمان  سپس  و  کرد  نگاهش  تعجب  با  لحظه  چند 

 .  دیخندی م یپروا و عصب  یسرش را بلند کرده و ب د،یخند

  یخنده اش را قطع کرد و از رو  کیستریدفعه، به طور ه  کی  اما

 ستادیمبل بلند شد و مقابل شاهرخ ا

 ؟ ی + تو من و مسخره کرد 

عصبان   چشمانش ها  تیاز  رگ  و  شده  رنگ  ی گشاد  در   یقرمز 

آتش شعله   دنی با د  شدیم  کرد،ی م  ییچشمانش خودنما  ی دیسف

 ی ا  قهی به جنگ و جدال چند دق  یپ  شیها  ی قهوه ا  انیور در م

ج شد.  خودش  با  در  ی واباش  شاهرخ  جانب  از  نکرد    افتیکه 

 بلندتر شد ادشیدستش را به شانه اش کوفت و فر

  ن یتو ا  دیچرا با  ؟یمن و مسخره کرد  گمیم  که،ی+ با توأم مرت 

 جهنم بمونم؟
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به خود دهد، تنها مردمک چشمانش    ی بدون آنکه حرکت  شاهرخ

 اند را در حدقه چرخ 

هم رهام و هم خسرو    ما،یسیتا هم تو، هم پر  یمون یم  نجایتو ا   ــ

 و بدونن.  ستیا ی و مفهوم کلمه  یخان معن

  کرد، یکه قلبش پمپاژ م  ی نیقادر به سوزاندن آدرنال  گرید  مغزش

مغز در جمجمه    ی نبود... داغ شده بود، گر گرفته بود، انگار به جا

هر چه   دیبودند، از شاهرخ فاصله گرفت، با  ختهی اش سرب داغ ر

که با    ی ادب کردن مرد  کرد،یدور م زود تر خود را از آن جهنم  

  ماند، یم  ی گریوقت د  ی مبل نشسته بود، برا  ی تمام رو  ی خونسرد

د نم  گریچون  خشم  د، یکشیمغزش  وجودش    یحجم  در  که 

 بود....  یدش کافآنروز و چند روز بع  ی برا د یجوشیم
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که دور   ی گرفته شد و دست قدرتمند  شیکه برگشت بازو  نیهم

قدرت داشت که او را از حرکت   ی حلقه شده بود، آنقدر  شیبازو

 باز دارد و سمت و خود برگرداند... 

 سختش نکن.  کنمیخواهش م ــ

 کرد تقال

  ی ایهرزه ات برب  ی از پس دختر عمه    یتون ی+ برو به جهنم، نم 

 شم؟   یزندان نجایا دیداره که با  یبه من چه ربط

و    دیاو را باال کش  یرا محکم گرفت و کم  شیهر دو بازو  شاهرخ

 داشت رخش نگه  رخ به

چند    هیانجامشون بدم.    خوامینکن که نم   ییمنو وادار به کارا  ــ

 . کنمینم تتیبه کارت ندارم، اذ ی بمون، کار نجایروز ا

 سرت...  زنیبر  زنمینگ ماآلن ز نی+ مگه شهر هرته؟هم 
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دستش    رکانه،یاز آنکه آسمان بتواند جمله اش را تمام کند، ز   قبل

  رون یرا ب  شیو چاقو  یگوش  کرد و  آسمان  ی مانتو  بیرا درون ج

 و دستش را بلند کرد دیکش

نه خودت و خسته    ی خود  یپس ب  ،ی بر  رونیب  یتون ینم  نجایاز ا  ــ

 کن نه من و... 

 ... ی حبس کن نجایمن و ا یتونی+ نم

  ن یا  یبه نظرم فکر کن   ، یفکر کن  ی نطوریا  خوامیباور کن نم  ــ

 ره... هر دومون خوب ت  ی موقته برا یمهمون هیچند روز 

 دیکش ادیفر

 .... یالش ی + تو

 دیکالمش پر انیبلند م  ی با صدا شاهرخ
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هم  ــ بد  ی نطوریاگه  م  ی ادامه  اتاق حبست   ی تو   شمیمجبور 

درد سر   یچند روز و بذار خوب و ب  نیکنم. پس عاقل باش و ا

 بگذره. 

پس زد،   شیبازو  یشاهرخ را از رو  ی پرخاش دست شل شده    با

با دوز و کلک    ابانیو را از وسط خارام بود؟ مردک ا  شد یمگر م

 آرام هم باشد؟ خواستیخرابشده آورده و م کیبرداشته و به 

 رونیخرابشده ب   نیاآلن از ا  نی+ من خود خود درد سرم، اگه هم

آوارم    ریاز ز  یعمر نتون  هیکه    شمیرو سرت خراب م  ی نرم، طور

 . ی ایب رونیب

 ی وباره بازوشلوارش فروکرد و د  بیو چاقو را در ج  ی گوش  شاهرخ

که قبالً آماده کرده بود قدم    یآسمان را گرفت و سمت در اتاق

 برداشت
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  ی دیم  حیو ترج  ادیاز نرمش و رفتار آروم خوشت نم  نکهیمثل ا  ــ

 باهات خشن باشم... 

 را باز کرد و آسمان را داخل اتاق فرستاد  در

اما اگه   کنم،یدر و باز م  نیبمون، فردا ا  نجایپس تا صبح هم  ــ

 ... یاره پرخاش کندوب

را در    دیآسمان کل  ی ادهایبه داد و فر  تیاهم  ی را بست و ب  در

 قفل چرخاند و ادامه داد. 

 . یکه آروم بش یتا وقت یمونیهمونجا م ــ

 ی شد و صدا  نییدر باال و پا  رهیکه در را قفل کرد دستگ   نیهم

 د یدر به گوشش رس  ی آسمان از آونسو ادیفر

نفهم؟   االغ  سرت  به  زده  تو  ا+  در  کن  تا   نیباز  رو  خرابشده 

 نشکستمش... 
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  تواند یمطمئن بود آسمان نم  د، یبه صورت ملتهبش کش  یدست

بستن تمام راه   ی بود برا  یتمام کاف  ی هفته    کیدر را بشکند،  

 ... شد یختم م رونیکه به ب ییها

داخل    یاش را دخترک عاص  ی مبل ها قدم برداشت، انرژ  سمت

نداشت،    یبه در تمام  شیهاو مشت و لگد  ادیفر  ی اتاق که صدا

بود... دختر که ه   لیتحل و   ی به سر سخت  یانسان  چیه  چ، یبرده 

 ص یتشخ  توانستینم  کردیبود و هر چه فکر م  دهیاو ند  یکدندگی

. درست بود که  دبه چه خصلت او دل برده بو  قاًیدق  ن یدهد شاه

 بود، اما اخالق و رفتارش اصالً....  بایت و زداش یظاهر خوب

فشرد،   شیگوشها  ی و کف دستانش را رو  دیکش  ی اکالفه    پوف

 ش؟یادهایو فر غیبا آنهمه ج  شدینم یهنجره اش زخم 
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تو   کنمیچوب م ام یدرب نجای*.... از ا ی  که یدر و باز کن مرت ای+ ب 

باز کن تا نشونت بدم    ایب  ی مصرف... اگه جرأت دار  ی**، االغ ب

 ... هیآسو ک

سمت د و با خشم  مبل بلند ش  ی و از رو  دییهم سا  ی رو  دندان

به در، دستانش را به    دنشیاتاق قدم برداشت... اما به محض رس

ب  دهیبر  دهیداد و نفس بر  هیچارچوب تک فرستاد و    رونیاش را 

 پلک بست...  

اش کند و انگار موفق هم شده بود،    یعصب  خواستیم  دخترک

 د یکش  یدر پ یو پ ق یچند نفس عم

اونم  ــ قصد  باش.  آروم  شاهرخ،  باش   خوادیم   نه،یهم  آروم 

 کنه..  ت یعصبان

 د یرا چند بار به چارچوب کوب دستش
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 کنه...    یعصب نقدریتو رو ا تونهینم  چکسیه ، ی ستین نیتو ا  ــ

 کن درو...  باز  گمی ناموس، بهت م یب ی پشت در دونمی+ م

 دش یبرود که محکم به در کوب دیسمت کل  خواستیم  دستش

 ...  ی کنیتر م ینرو طوال  نجایبا فوحش دادنت فقط موندنت ا ــ

   د یدستش را کوب دوباره

نم  ــ و  خیکن  یعصب  یتون یمن  عروسک  من  باز  مهی .    ی شب 

 . ستمیخشمم ن

 ی دستانش گرفت، فوحش ها  نی تاب نشست و سرش را ب  ی رو

و تمام    شد یدختر درست پشت سرش، در مرکز مغزش پژواک م

 ...  دیپاشیمعادالت آرام بودنش را از هم م 

تر    یعاص  یلیبود، خ  مان حبسش کردهکه داخل ساخت  یدخترک

 کرده بود...  فشیبود که رهام توص یاز آن
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 ... گفتیبود که برادرش م یتر از آن یبد دهان تر و وحش یلیخ

ز  د یبا  چگونه نامعلوم  مدت  به  او،  م  کی  ریبا  خدا   ماند یسقف 

 ... کردیکمکش م  دیو خود او با دانستیم

ت بدهد، نه اعصابش  تا نه عقلش را از دس   کردیخدا کمکش م  دیبا

 .... را

ضامن دار دخترک را    یو چاقو  یفرو کرد و گوش  بیدر ج  دست

چاقو ماند و چه   ی ... نگاهش رودیکش  رونیشلوارش ب  بیاز ج

دفاع از خود همراه    ی سالح سرد را برا  کیبود که حمل    دهیکش

 داشت؟

را در دست   شیاینوک   ی ساده    ی برگرداند و گوش  بیرا به ج  چاقو

 ... جابجا کرد
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  ی ها  ی که از آن گوش  شدینم  دای به سن و سال او پ  ی دختر  گرید

تقر  یمیقد و  کند  گوش  باًیاستفاده  از  هوشمند    ی ها  یهمه 

هم بود،    یدر دو باشگاه شغل خوب  ی گر  ی.... مربکردندیاستفاده م 

با گوشه    توانستیاما م   داد،یرا نم  یآن چنان  یکفاف زندگ   دیشا

خود    ی برا  یگوش  کی  شیهاهم سن    گریاز حقوقش، مانند د ی ا

 بخرد... 

 هم بود....  گرید زیچ کی

 ... دانستیرهام هم نم یحت دیکه شا گرید زیچ کی

از ج  ی گوش را  را   ی و شماره    د یکش  رونیب   بش یخودش  رهام 

دلواپسش که بعد از   ی بله  ی . صدادادیبه او اطالع م  دیگرفت، با

مان ساخت  ی نگاه به در ورود  د،یچیدر گوشش پ   یدو بوق متوال

 وخت د



 

735 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 سالم. ــ

 شد شاهرخ؟  یسالم، چ ــ

  ی آسمان از داخل نم  ی ادهایفر  ی صدا  گرید  د،یکش   یقی عم  نفس

 جهینت  یب ادیآمد و انگار او هم خسته شده بود از داد و فر

 .  میی الی اآلن تو و ــ

 نشون داد؟  یچه واکنش ــ

 دیلرزیم یو نگران جانیرهام از حجم ه ی صدا

 ؟یکنیفکر م یتو چ ــ

 و.... ادیاش کرد! داد و فر رخپ ــ

ادامه   ی رفته ا  لیتحل  ی کالمش را قطع و با صدا  ی نوچ کالفه ا  با

 داد 
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اوضاع و کنترل کرد شاهرخ؟ آسمان   شهیم  ی نطوریا  یمطمئن  ــ

 زه؟یبه هم نر  شتریب

که دنبالش    ییاز اون آدما  شه،یفکرش از انتقام دور م   ی نطوریا  ــ

نفهم هنوز  و  دوبو  ایک  دیدیبودن  مدن  از   مونهیر  تر  مهم  و.... 

آماده    قتیحق  دنیشن  ی برا  تونهیهمه،بعد از چند بار مشاوره م

 بشه....  

 ؟ی بهش مشاوره بد یتونی به نظرت م ــ

د  شیها  پلک از  قبل  اگر  بست،  به    دنیرا  درصد  صد  آسمان 

نداشت...    نانیآن قدرها اطم   گریمشاوره دادن به او مطمئن بود، د

 ...کردیاش م  وانهی خود کرده و د  یخود ب  آن دخترک، خود او را از

کن  دیبا  ــ خواهرت،    میتالش  هم  و  من،  هم  تو،  هم  رهام، 

 برد. شیاز پ ی کار شهینم ی نجوریهم
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 ادامه داد   دیرهام نشن  از جانب  یی صدا  یکرد و وقت  یکوتاه   مکث

 یتو ازم خواست  نکهیاما در مورد ا  م،یشناسیبهش گفتم هم و م  ــ

 نگفتم. ی زیخواهرت باشم چ شیپ

آسو رفته   زیعز  ده یبابام فهم  ست،یاصال اوضاع روبراه ن  نجایا   ــ

 ... لیاردب ادی ب خوادیمشهد، م 

رهام داشته باشد،    ی حرفها  ی رو  ی خودآگاه بدون آنکه تمرکز  نا

 آسمان پرواز کرد ی فکرش سمت حرفها

 رهام؟  ــ

 جان؟  ــ

 ؟یبه خواهرت گفت ی زیچ مایسی تو در مورد پر  ــ
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  ما یسیپر   ایبه آسمان    یربط  خت،ی اش فرو ر  نهیون سرهام در  قلب

قلبش، حرف زدن شاهرخ در مورد آن    زشینداشت، تنها علت ر

 بود...  شانیموضوع، بعد از به هم خوردن دوست

 نگفتم، اون خودش گفته...  ی زینه من چ ــ

 شناسن؟ یرو م گهیهمد ــ

 د یبه گوش رس ریتأخ یرهام بعد از کم ی صدا

 ... م یحرف نزندر موردش  شهیم ــ

 تاب بلند شد  ی و از رو دیکش  یقیعم  نفس

 . میزنیحرف نم ــ

شد،    نشان یب   یکم ساختمان  داخل  شاهرخ  و  شد  سکوت 

 باال بفرستد  ییآمد و باعث شد ابرو یاز داخل اتاق م ییصداها

 من برم...  ستین ی ا گه ید زیاگه چ ــ
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 حواست به آسمان باشه شاهرخ. ــ

 هست. ــ

  برد،  د یقطع کرد و دستش را سمت کل  س راتما  د یدر که رس  به

 آمد... یکوتاه م  دی نبا  د،یشد و عقب کش مانیاما پش

  یآماده ا  ی غذاها  نیرا سمت آشپزخانه کج کرد، از ب  شیقدمها

 کروفریبود، دو ظرف برداشت و داخل ما  دهیچ  خچالی  ی که تو

 کرد و از آشپزخانه خارج شد.  میگذاشت، درجه اش را تنظ

  ه یدر به مبل تک  ی شده بودند، روبرو  شتریاتاق بداخل    ی صداها

قالب کرد. دخترک داشت داخل   نهیس  ی داد و دستانش را رو

  ی حدس بزند.... با تکانها  توانستینم  یحت  کرد؟یاتاق چه کار م

اش را از در گرفت و متعجب تک  هیکه به در خورد، تک یمحکم

م   ی خند د  خواستی کرد،  هم  آن  بشکند؟  را  سمت    ی ردر  که 
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سمت در قدم برداشت و با پشت دست، ضربه    د؟ شیخل باز مدا

 به در زد یآرام ی 

تا من خودم   یفقط آروم بش   هی تالش نکن، کاف  اد یبه نظرم ز  ــ

 بازش کنم. 

 ال مذهب و...  نی+ خدا لعنتت کنه، باشه آرومم باز کن در ا

دست دراز کرد و قفل را باز کرد و کنار   ی ا روزمندانهیلبخند پ با

کسان  ستاد،یا همانند  ب  یآسمان  ساعت  چند  مانده    یکه  هوا 

پرتاب کرد و نگاه شاهرخ    رونیباشند، نفس نفس زنان خود را ب

از   گریکه در دستش بود ثابت ماند، آن را د  ی قطور  ی   لهیم  ی رو

ژگون  تخت وا  دنیو با د چرخاندکجا آورده بود؟ نگاه داخل اتاق  

با تعجب باال   شی هاباز بود ابرو  ش یو مهره ها  چی شده که تمام پ 

 رفتند... 
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 ؟ ی داغون کرد  یتخت و واسه چ ــ

م   آسمان نفس  نفس  انگار،  نبود  خود  در  ه  زدیاما  انگار   چیو 

 تنفس نداشت...   ی برا ییمولکول هوا

واژگون  الیخ  یب و  قدم  یتخت  هراسان  دخترک   یاش،  سمت 

 شد  برداشت و در صورتش خم

 شده حالت خوبه؟ یچ ــ

ناموزونش    ی نفس ها  رنگ سرخ چهره و  که از جانبش جز  یجواب

نکرد، دست بند چانه اش کرد و صورت دخترک را مقابل    افتیدر

 صورت خود نگه داشت

 ؟ ی آسم دار  ــ

رو  آسمان و  زد  پس  را  دستش  پرخاش  نشست،    ن یزم  ی با 

با پنجره    دانستینم اتاق    ر ی کوچک ز  ی چند ساعت داخل آن 
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سکته    شد،یدر باز م  گرید   ی   قهیمانده بود، اما اگر چند دق  یسقف

 ... کردیم

  وان یرا سمت کنسول برداشت و ل  شیقدم ها  عیسر   یلیخ  شاهرخ

 یآب را سمت لبها  وانیرا پر از آب کرد و کنار آسمان نشست... ل 

 دخترک برد 

 بخور....  ایب ــ

زد که از    ی ا  شه یش  وانیبه ل  ی با دست لرزانش ضربه ا  آسمان

 افتاد نیزم ی انگشتان شاهرخ سر خورد و رو نیب

 + برو به جهنم... 

 کن.... به من نگاه  ــ

نم گرفته بود بند نگاه آرام   یرا که کم  نشیو نگاه خشمگ  دیچرخ

 بودند  انیدر م ی کیهنوز  شیشاهرخ کرد، نفسها
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 .... ن ی... ببیکن همراه من نفس بکش  یسع ــ

 کرد قینفس عم دنیگرفت و آسمان را هم دعوت به کش ینفس

 دم.....  ــ

 فرستاد و نجوا کرد رونیب  یطوالن رام ورا آ نفسش

 بازدم....  ــ

و   قیعم  ی آسمان را دعوت به نفس ها  یدر پ  یبار که پ  چند

 کرد، لب زد دنیمرتب کش

 خوبه اآلن حالت؟ ــ

 تر کرد ی پلک بست و شاهرخ لب آسمان

 ؟ ی دار ایفوب ــ

 حس و حال آسمان که قفل نگاهش شد، ادامه داد  ی ب نگاه 
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 ؟ ی ار ینفس کم م ته بس ی تو فضاها ــ

 + دست از سرم بردار....

 را با دست مرتب کرد   شیموها

 کنم...   تتیاذ خوامینم  ستم،یمن دشمنت ن  ــ

 ... یکن یم ی + اما دار

 بود  یدرون نگاه دخترک کار سخت یدرماندگ دنیبست، د پلک

 . یشیم تیاذ یهم باش رونیاوضاع ب  نیاآلن با ا ــ

 .از خودم دفاع کنم..  تونمی+ من م 

بد   ی بردن حس ها  نیاز ب  ی که تنها برا  ی زد، لبخند  ی لبخند

 دخترک مقابلش بود
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از همتون مراقبت کنم، از    خوامی اما من م   ، یتونی که م  دونمیم  ــ

تو در مقابل خشم و نفرتت از پدر رهام، از دختر عمه ام در برابر  

  ا یو از عمه ام در برابر دخترش... ب   شیحس حسادت و خودخواه

 .  میاوضاع نامرتب و مرتب کن  ن ی، ابا کمک هم

و به دختر عمه ات هم   نیبا رهام ندارم، ا  یارتباط  چی+ من ه

 ... یمراقبت کن  یتو از کس ستیالزم ن گهی. اونوقت دگمیم

 دیعقب کش ی با پوف کالفه ا شاهرخ

 رهامه...  ی که، مشکل مهم بودنت برا یستیمشکل تو ن ــ

 گرفت ی و شماره ا دیکش رونی شلوارش ب بیاش را از ج یگوش

 ... ادیصبر کن، فقط لطفاً صدات درن ــ
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  یگذاشت و نگاه به چشمان قهوه ا  کریحالت اسپ  ی را رو  یگوش

  ما یسیآرام و نازک پر  ی که صدا  دینکش  یدخترک دوخت، طول

 تلفن همراه سر خورد  ی و نگاه هر دو رو د ی چیپ یدر گوش

 ... یسالم شاه ــ

 سالم، ــ

اما   ما،یسیود حرف زدن با پرت بسخ   د،یبه صورتش کش  یدست

 کرد یکم م شیاز حس بد دخترک روبرو یکم دیبا

 با رهام نداره...  یارتباط چی ه گهی با دختره حرف زدم، م ــ

 بود  یبه آسمان دوخت، نگاهش به گوش نگاه 

رهام و که بهش گفت    ی صدا  دمیاونروز شن  گه،یداره دروغ م  ــ

 که گفت براش مهمه...   دمیجانم... شن
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به رهام    ی عالقه ا  گهیم  زنم،یمن دارم در مورد دختره حرف م  ــ

 نداره... 

تو باور نکن، اون ماموز تر از   ،یشاه   گهیدروغ م  یداره مثل چ  ــ

با ادا اطوارش رهام و سمت خودش بکشه  خوادی حرفاست، م  نیا

 ... کنم یم ی که موفق هم شده، اما منم بلدم کار خودم و... کار 

 ... مایسیپر  یبکن دینبا ی بهت گفتم کار  ــ

که   یدونیم  نمیشاهرخ، ا  یشناسیمن و م  یتو بهتر از هر کس  ــ

  المم یخ  نیع  یچ یو ه  کنمیم  ی به خواسته ام هر کار   دنیرس  ی برا

...  یمنصرف کن  مم ینکن من و از تصم  یسع  ی خودیپس ب   ست، ین

ا  ت شم، ینکردم رهام از دختره متنفر بشه منصرف نم ی من تا کار

اش و نداشته باشه    ونهبرگشتن به خ  ی ره رونکنم اون دخت  ی کار

 ... شم ینم الیخ یب
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ر  تمام ز   ز یحرکات  را  و درست   ریو درشت آسمان  نظر داشت 

قطع   کونیآ  ی دهان باز کند، انگشتش را رو  خواستیکه م  یوقت

 برگرداند...  بشی را به ج یتماس لغزاند و گوش

 ه؟یدختر ک نیا یدونیم ــ

رهام  آسمان و  کرد  نگاهش  خشم  ب  با  کوتاه،  مکث  از    ن یبعد 

 سوالش، جواب داد

نشون بده خودش   نکهیکه فقط بخاطر ا  هیدختر همون آدم  نیا  ــ

تصم  ی برا  تونهیم بهتر  ره،یبگ   میخودش  با  نامزدش،    نیبه 

ب   انت یدوستش خ اما من    ریتقص  یکرد. رهام هم  نبود درست، 

بهت    ییزایچ  هی   دونمیبود. م  مای سیسر پر  زیکه تمومش ر  دونمیم

از من و رهام    ری چون غ  ان،یاز جر  ی خبر دار  شی کم و بفته و  گ

خبر نداره.    فشونیکث  انت یخ  انیاز جر   ی ا  گهیو خود اون، کس د
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قرار داد تا به پدر و مادرش بفهمونه   چهیهم رهام و هم من و باز

ا، سر و صد  یانجام بده، اما من، ب  تونهیدلش بخواد م  ی که هر کار

ازدواج کنم    خوادینمت کنم گفتم دلم  عمه ام و ناراح  نکهیبدون ا

 و به هم زدم.  ی زدو نام

 .... ی خر یلی+ خ 

 اخم کرد...  شاهرخ

 متوجه نشدم!  ــ

راست    یو گذاشت  ینگفت  یبه کس  یچیکه ه  ی خر  یلیخ  گمی+ م

 بخنده.  شتیراست بگرده و همش به ر

و با همان اخم ها نگاه به چشمان سرکش آسمان    د یکش  عقب 

 دوخت 
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عالم و   ی که رسوا  ی نکرد  ی چرا کار  ،ی نکرده بود  ی + تو که کار

 آدم بشه؟ 

اونم هم   ــ م  نیچون  و    خواست، یو  کردن خودش  رسوا  با  که 

در مورد   دهیاجازه نم  چوقت،یخانواده اش به همه نشون بده که ه

 ... رنیبگ  م یتصم شی زندگ

مرد مقابلش    کردیاش داد، اصال درک نم  ینی به ب  ینیچ  آسمان

 را 

 ... ینی خواستی+ اون تو رو نم

 .خواستینم ــ

 ش؟ی خواستیم ؟یتو چ ــ
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او و    دانست یاز آسمان گرفت، نم  نگاه به  بحث چگونه و چطور 

شده و او هم جواب سواالتش   دهیرابطه اش با دختر عمه اش کش

 دادیرا م

 به عالقه بعد از ازواج اعتقاد داشتم...  ــ

 بود  یزد، عجب مردک احمق ی صدادار  پوزخند

نکرد  یمجازاتش کن  نکهیابه    چوقتی+ ه بهت    ؟ی فکر  باالخره 

  کشتم ی، اونم با دوستت. من اگه بودم هر دوشون و م کرده  انت یخ

وسط شهر تا درس عبرت بشه    نداختمیو دل و روده شون و م

 . هیواسه بق

کنم که ارزششون    ییاحساساتم و خرج کسا  دمیم  حیمن ترج  ــ

ل و  ف مقابکه طر  یحسه، حس  هیخودش    ی و دارن. تنفر هم برا
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ا اونقدر مهمه که ت  رسونهیباور م   نیبه  ونسته تو رو تحت  برات 

 و ذهنت و مشغول کنه.  رهیکنترلش بگ 

غرق در    ی چهره    ش،یمکث کرد و به دنبال اثرات جمله ها  یکم

 د یفکر آسمان را کاو

 ؟یبه ازدواج فکر کن  ومدهین  شیتا حاال پ ؟یتو چ ــ

و شومش را   اهیس  ی رده  از غبار گرفت و غم، پ  ی آسمان رد  نگاه

   د،یدوباره دورش کش 

 + نکردم، چون نفرت دارم از مرد جماعت.

 ستادیاز او ا تیو شاهرخ هم به تبع ستادیشد و ا بلند

 دارم.  یبمونم، کار و زندگ نجایا تونمی+ من نم

  نجا یسفر، اونوقت نه ا  ی اومد  یبه خودت بفهمون  هیفقط کاف  ــ

 ... ی مونیعقب م نه از کارات   ده،یبهت م  ی حس بد
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 نم؟یبب دیو با ی + من نخوام سفر برم، ک

 ... ن یبب ــ

ب  یقدم آسمان  سرکش  نگاه  برگشت  و  رفت  برداشت،    ن ی جلو 

م اش  کالفه  داشت  قدر  کرد،یچشمانش  که   ی به  کالفه 

با  توانستینم که  ها  ی رو  دیآنطور  جمله  و  تمرکز   شیکلمات 

 داشته باشد 

ن  ــ تو  قابل  م  ست،ین   ینی اصال فکر کن شاه  ستم،یمن دشمن 

  نجایما ا  م،یمن ک  یدونیو تو اصال نم  میدیرو ند  گهیپاساژ همد

تا دوست  از راز ها  م،یفقط دو  تا دوست که  خبر   گهیهمد  ی دو 

 یاعتماد کنن و حرفا  گهیبه همد  توننی دارن. دو تا دوست که م

 درد و دل کنن...  مبا ه  توننیبگن... م  گهیدلشون و به همد

 کرد  کیچشمانش را بار آسمان
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 .... ی دار یهدف هی+ تو 

 مکث کوتاه  کیکرد،  مکث

با    ی حرفا  هی+ حرفات شب تو    ی حرفا  دی... شا رییتغ  کمیرهامه، 

به   آخر حرفاتون  اما  اونه،  مال  از  م   زیچ  هیبهتر  هر  شهیختم   .

 ... نیبد   رییمن و تغ دی دار  یدوتون سع

 کف دستش را مقابل آسمان گرفت  شاهرخ

بدم،    رییتو رو تغ  خوامینم  چوقتیمن هنه، اشتباه فکر نکن،    ــ

 کمکت کنم.  خوامیمن فقط م 

نگاه    ینی از بدب  ی زیتکان داد، اما چ  دییتأ  ی را به نشانه    سرش

 آسمان کم نشد 

 دکترم، روانشناس....  هی من ــ

 کرد و شاهرخ ادامه داد  کی چشم بار آسمان



 

755 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

...  یامتحان کن  ، ی چند روز و به خودت وقت بد  هی  خوامیازت م  ــ

بود  ادتهی بهم گفته  تلفن  تو سرته؟....    روسیو  هیانگار    ی پشت 

  دن یو همش درحال جو  ذارهیراحتت نم  روسیاون و   ی گفته بود

....  ی بشکن  ،یبزن  ،یبکش  ادیفر  خواد یدلت م  ی مغزته... گفته بود

و از    روسیکنم اون و  مکتا ک  ی به خودت فرصت بد  خوامیمن م

 .... یوجودت دور کن

 ی ... براکردینه درک م  د، یفهمی را نه م  شیروتر کرد، مرد روب  یلب

 به او کمک کند؟ خواستیچه م

 ؟ یکمکم کن ی خوای+ چرا م

صدا   د،یکش  ی قیعم  نفس  تو  یدخترک  ی انگار    یچشمها  ی که 

داشت    د،یشنیکمکم کن را م   دی کشیم  ادیآسمان نشسته بود و فر

 .... کردیالتماس م
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 نداره، من دکترم.  یعلّت ــ

 کنن؟یو درمان م دی از راه رس یدکترا هر ک ی + همه 

 تکان داد  ی سر شاهرخ

تو هم    ــ پرت  ی جا   هیتو    ،ی دکتر  هیالبته، فرض کن  و   یدور 

زخم  میهست من  خ  یو  زخمم  چقهیعم  یلیشدم...  تو    کار ی... 

 ؟یکن یم

 باال انداخت ی شانه ا آسمان

 ... کنم ینگات م ستمیمی+ وا

ت و با خنده اش آسمان را هم به خنده وا داش  د،یخند  شاهرخ

کرد خنده اش را پنهان کند، اما خنده اش    یگردش سرش، سع

و درشتش   زیه تمام حرکات رنبود که از چشمان شاهرخ ک  ی زیچ

 نظر داشت دور بماند...  ریرا ز
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.  کنمیکه من دارم م  ی کردیو م  ی نکاریمن مطمئنم تو هم هم  ــ

 ... ی کردیکمکم م

رم خودم و کنترل  مطمئن نباش، من اآلن به زور دا  ادی+ به نظرم ز

 که دندونات و نفرستم تو حلقت...  کنمیم

 خوبه...  ــ

 نشست شیابروها نیب  یاز گنگ یاخم

 خوبه؟ ی+ چ

 ن یبا لبخند سمت آشپزخانه قدم برداشت و در همان ح  شاهرخ

 نجوا کرد

 . یخودت و کنترل کن  یکنیم ی سع نکهیهم ــ
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وقت   ماگ اما  گرفت،  آسمان  سمت  را  از   یملالع  عکس  یقهوه 

ند ن  آسما  ی گذاشت و روبرو  زیهر دو ماگ را رو م   د، یجانبش 

 نشست

 کمکت کنم؟ ی دیاجازه م ،یخب نگفت  ــ

دارم، هم به تو اعتماد   ی بمونم، هم کار و زندگ  نجایا  تونم ی + من نم

 ندارم.

اما لطفاً   ه،یزور  یحس کن  خوامیشرطه، نم  نجایاما موندنت ا  ــ

است.    ختهیبه هم ر  کمی  نجایاز ا  نوریاوضاع و درک کن. اوضاع ب 

 ... رم یمن م ی مشکل دار  نجایاگه با موندن من ا

دارم، باشگاه دارم، من که    یمن کار و زندگ  گمی + دارم بهت م

  ی ... اگه سر موقع، سر کارم نباشم بستمیمثل تو عالف و پولدار ن
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م  ن شمیکار  خونه  خرج  و  خودرن  فقط  دردمم  بدهستی ...    ی ... 

 دارم...

 ... ری بگ  یبزن چند روز مرخص نگز ــ

دست  آسمان کش  یکالفه  ملتهبش  عصب  د، ی به صورت    ی داشت 

 شد یم

 شه؟ینم تی بمونم، چرا حرف حال خوامی+ نم

 من حلش کنم...  ی دار یبگو هر مشکل شه؟ی م یچ یبمون ــ

 بمونم.  خوامیموندنم سر تا پا مشکله و من نم نجای+ ا

 داد هیبه مبل تک شاهرخ

 ؟ی لجباز نقدریچرا ا ــ

 باال انداخت ی شانه ا آسمان
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 نیبا تو بمونم تو ا  ی خوایاز من م  ،یزن ی+ چون تو حرف مفت م

 درندشت.  ی خونه 

 . مونمینم نجایگفتم که، اگه مشکلت منم، من شبا ا ــ

 دیکش ی کالفه ا پوف

 نیخونم، اگه تو رم تو ا  گردمیو بعدش برم  مونمی دو روز م   یکی+  

  گرتیو دل و ج  کنمیشکمت و باز م  نم،ی بب  میقدم   هیدو روز تو  

 . یگرکی ج فرستمیو م

 برداشت   زیم  ی تکان داد و قهوه اش را از رو   ی با لبخند سر  شاهرخ

 ... ی دیکه به خودت م یممنون بابت فرصت  یلیخ ــ

 د یاز قهوه اش نوش  ی ا جرعه

 ... ختمیتوش نر ی زیمطمئن باش چ ،ی بخور  یتون یم ــ

 . خورمی+ نم
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آماده   ی زیچ  هی خودت    یتونیسنته ماگه گر  ،ی شامم نخورد   ــ

 ...  ی بخور  یکن

خودش کرده بود، خودش تمام هست و    د،ییهم سا  یرو  دندان

گذاشته بود و   ش یاش را کف دست مردک روبرو  یزندگ  ستین

مبل   ی هم همان بود... همان تحمل کردن اوضاع... از رو  شیجزا

 بلند شد 

 بخوابم....  رمی+ من م 

 و سمت شاهرخ برگشت  ستادیا راه انی برداشت، اما م  یقدم

که    ی قلب کس  ی صدا  ی + اما خوابم سبکه، اونقدر سبک که حت

. پس حواست و جمع کن و سرت  شنومیرو هم م  مهیتو دو قدم

 ه باد نده. و ب
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داخلش حبس شده بود قدم   شی که چند ساعت پ   یاتاق  سمت

 ستد یشاهرخ باعث شد با ی برداشت، اما صدا 

 ... ی کرد اتاق و داغون  باال، تخت اون ی برو طبقه  ــ

قدم برداشت. شاهرخ    ی چوب  چیمارپ   ی حرف سمت پله ها  بدون

اگر در عرض   شدیدخترک دوخت و چقدر خوب م  ی نگاه به قدمها

آسمان را مداوا کند. دخترک را به آن   یهمان دو روز زخم روح

شروع کند... دو   دیچگونه و از کجا با  دانستیبرده بود، اما نم  الیو

فکر کر بود، دو هفته سبک سنهفته  به    ن یگ ده  اما  بود...  کرده 

 ییحال بچه هابود. حالش مانند   دهینرس  یمطلوب ی  جهینت  چیه

و بعد، در اتمام    کردندیم  ی بود که با اعتماد به نفس کامل کار

ابتدا اعتماد آسمان را به   دی. او هم مانده بود، باماندند یکارشان م 
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انگار سخت تر  یدست م همان بود...    مکن همکار م  نیآورد و 

 ...  دیایبدست ب   ینبود که به آسان ی زیدخترک چ ماداعت

آسمان درست کرده بود را برداشت و جرعه از    یکه برا  ی ا  قهوه

خسرو    ی برا  سوخت،یرهام م  ی دلش برا   د،یدرونش نوش  ی محتوا

درک کند   توانستیآسمان... م   ی از همه برا   شتریخان هم.... و ب 

را... و مهم تر از همه   شید دردهاکن  حس  توانستیحالش را... م 

مهم راز  به  بود  زندگ  یقرار  پ  یاز  و  ببرد    یاش  تمام خود  که 

 ... کردیو رو م ر یاش را ز یزندگ

غذا   یمبل بلند شد و سمت آشپزخانه رفت... آسمان حت ی رو  از

را باز کرد    خچالیهم نخورده بود و ممکن بود گرسنه اش شود.  

بود را در دسترس    دهیچ  خچالی   ی که از قبل تو  ییو کنسروها
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 خچال یگذاشت تا به محض باز شدن در    خچالی  ی نقطه    نیتر

 باشند و سپس در را بست...  دیدر د

دوخت،   زیم  ی رو  ینیداد و نگاهش را به قندان چ  هیکانتر تک  به

از دو روز   شتری که بتواند آسمان را ب  یراه  بود،یم  یدنبال راه  دیبا

 نگه دارد. در آن خانه 

                  

به آن سمت    رهی جز  ی پا، از سمت پله ها، نگاهش را از رو  ی صدا  با

 آسمان دوباره مشغول کارش شد  دنیدوخت با د

   ؟ی ری م  ی+ مگه نگفت

دو استکان و بشقاب   نتی گذاشت و از کاب  ی کتر  ی را رو   ی قور

و   ی جواب سوال جد  ز،یم  ی گذاشتنش رو  نیو ح  د یکش  رونیب

 آسمان را داد  ی پرخاش گونه 
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 اومدم. شهیم ی ا قهیرفته بودم، چند دق ــ

 یخال  ی جا  دنیرا باز کرده بود و با د  خچالیمحض آمدن در    به

 فرستاده بود...  رونی ب ی نفس آسوده ا  ایکنسرو لوب

 ه؟ یچ گهید نی+ ا

د  سرش با  و  کرد  بلند  ب   دنیرا  ارده  و    ن یظرف  آسمان  دست 

 دیصورت جمع شده اش خند

 ؟ی دوست ندار گه،یارده است د ــ

 گذاشت  زیم ی با انزجار ظرف را رو آسمان

 ... خورمیآت آشغاال نم نی+ من از ا

 ختیر ی استکانها چا ی با همان لبخند، تو شاهرخ

ن   ــ آشغال  و  کوب  ست،یآت  خ  دهیکنجد  است،  هم    ی لیشده 

 . دهیمف
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 نشست یصندل ی رو

مرغ آبپز هم گذاشتم، خامه و عسل هست. هر کدوم و تخم    ــ

 بخور. ی دوست دار

  ی اتفاق   ستیجات ن  چی که انگار به ه  یکنیرفتار م  ی چرا طور+  

 افتاده؟

 نگاهش کرد  ی با خونسرد شاهرخ

 افتاده؟ یمگه اتفاق ــ

 داد هیتک زیدستانش را به م کف

  وفتاده؟ین  ی+ اتفاق

موضوع    نیا  شبیبه نظرم ما د  نجاست، یاگه منظورت موندنت ا  ــ

 .میو حل کرد
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با همان   ی شاهرخ  ی روو روب  دیرا عقب کش  یصندل  آسمان که 

 اش بود، نشست افهیبد ق ی مشغول خوردن ارده   ،ی خونسرد

 یفهمیحالم بده، چرا نم  نجایو نتونستم بخوابم، ا  شبی+ من د

 تو؟ 

  ی ب یآس خوامیم  ی کنیفکر م  ،ی نرماله، چون به من اعتماد ندار ــ

موندن    نجایهم ا  یفکرا رو از سرت دور کن  نیبهت برسونم... اگه ا

و حالت هم بد    ی راحت بخواب  ی تونیهم م   شه،یاحت تر م برات ر

 نشه. 

 دستانش گرفت  نیسرش را ب ی با کالفگ آسمان

 ... کنهی+ سرم درد م

 ...ی خوری باشه که مشروب م یوقت ی فکر نکنم به اندازه  ــ
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عص   آسمان خونسرد  انیبا  با  شاهرخ  اما  کرد،  تمام   ی نگاهش 

 خورد یداشت صبحانه اش را م

با تو جو  دی+  بدم به  پس  ا  اب  مورد    ی چ  خورمیم  یچ  نکهیدر 

 خورم؟ینم

ب  دور با آرامش پاک کرد و  بشقاب    ی از تو  ی تیسکویدهانش را 

 را بنوشد  شیبرداشت تا چا

  قت، یو حق  یفرار از خودت و زندگ  ی برا  یتون ی البته که نه، تو م  ــ

... اما برام  یتو مشروب غرق کن  ی خوایخودت و هرچقدر هم که م

 سواله....  ی جا

 د ینوش ی از چا یوپلق

   شه؟یعوض م یچ  ،یدن یبعد از خوردن اون نوش ــ
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  ی چند ساعت خودم و زندگ  ی برا   کنم یفراموش م  شه، ی+ عوض نم

 گندم و... 

  ی حت  ،ی که فراموش کرده باش  دی رسیاما اونشب اصال به نظر نم  ــ

 ...  یداشت ادیجزء به جزء همه رو به 

 شد  یآسمان درونش متالش  قلب

 ؟یگیم ی دار ی+ چ

م  ــ خ  گمیدارم  و  هم  لحظه    ادتیودت  به  لحظه  هم   ی بود، 

 برات افتاده رو...  ش یکه ده سال پ یاتفاق

بود    ده یاش گم و گور شد، انگار ترس  نه یس  انیم  ییجا  نفسش

از    ی زیسردش بود... چرا چ  د،یلرزیقلبش داشت م   د،یایب  رونیب

مرد   کردیپشت بام در خاطرش نبود؟ چرا فکر م  ی آن شب رو

شمقا آن  هم  بلش  ببندد  را  هم چشمانش  تا  بود  آمده  تنها  ب 
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از مرور    تمامرا؟ اصال او چطور حرف زده بود؟ده سال    شیگوشها

هم   داشت... پس چگونه  واهمه  هم  در ذهن خودش  اتفاق  آن 

از آن لحظات مرگ   بهیمرد غر  کی   ی مرورش کرده بود، هم برا

 ر گفته بود؟آو

الکل  نقدریا  ــ نکن،  اونش  یتعجب  ککه  مصرف  شصت    ی ردب 

فراموش هم  الکل  بود،  ب  اره،ینم  یدرصد  م  یاز خود  .  کنهیخود 

تا آخر   تیاریکه بعد از هوش  یکن   ی ممکن بود تو اون حال کار

 .یبش مونیعمرت پش

را به عقب راند و بلند شد، با عقلش    ی صندل  شیپشت زانوها  با

 آمد...  یجور در نم

 ... یگی چرند م ی + دار
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به آسمان هم   کردیرا م  شیکه تمام سع  یبا همان آرامش  شاهرخ

بشقاب گذاشت و نگاه به نگاه قهوه    ی انتقالش دهد، استکان را تو

آسمان دوخت... نگاهش درست مانند قهوه بود... هم رنگشان،    ی ا

 .. ..شانیهم تلخ

اردو برده بودتتون بم... دو اتوبوس   ی بود، مدرسه برا  بهشتیارد   ــ

 ...  ی ر ب یخواست یم ی... شب وقت نیبود

 دیکش ادیو فر دیکوب زیم ی دستانش را رو کف

 + خفه شو... 

 اتوبوس ی راننده  ــ

انداخته بود کرد و    زیم  ی که شاهرخ رو  ی را بند سفره ا  دستش

آشپزخانه    ی کهایسرام  ی را رو  ز یم  ی رو  لیتمام وسا  دنشیبا کش 
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شکستنشان هم از شدت خشمش کم   بی مه  ی انداخت و صدا

 نکرد

 ... + بهت گفتم خفه شو

 ... یکنیفرار م ی بازم دار ــ

را   راهنشیپ  ی   قهیدو قدم بلد خودش را به شاهرخ رساند و    با

 مشتانش گرفت انیم

 ... کنم یمن خودم خفه ات م  ی+ اگه خفه نش

... باورت فهممتی من م  ،ی که ازش فرار کن  ستی ن  ی زیچ  نجایا  ــ

 ... کنمیم

.  چشمان آرام و روشن شاهرخ جابجا شد  نیب  نش ی خشمگ  نگاه

 د یعقب کش ی اش را محکم رها کرد و قدم قهی

 من و بفهمه...  تونهی نم گهیکس د  چی+ نه تو، نه ه
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شد،    گفت خارج  آشپزخانه  از  اش  جمله  بند  پشت  باورت "و 

  تی و رو کرده بود... قاطع  ریا انگار زِِ شاهرخ تمامش ر"کنمیم

 کرده بود...  یدلش را خال ریچشمانش ز

ونه باطن و ظاهرش را به که آنگ  چه بود  ی دو کلمه ا   ی جمله    آن

ر اول  ختهیهم  اصال  انگار  را    ی بار  نی بود؟  جمله  آن  که  بود 

بار بود از همان بدو تولدش تا کنون   نیاول  ی ... انگار برادیشن یم

 ... کردیباورش م یکس

را به کف   شیشاهرخ قدم ها   ی بود که صدا   دهیوسط سالن رس   به

 پارکت ها چسباند

وقت  ــ ا  یتا  فرار    یسع  یینجای که  از خودت و گذشته ات  کن 

 ...  ی نکن



 

774 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 یاز اعضا  کی  چیکه انگار ه  یآسمان  د،یفهمیحالش را نم  برگشت،

نم انجام  را  کارشان  قلبش  جز  نم  دادندیبدنش  ...  شناختیرا 

ترک انگار  ها  دهیمغزش  عصب  سوخته    ی بود،  انگار  منطقش 

پا و  بودند، معده اش د  شیبودند... دست  از    گریانگار سر شده 

  یو خالپر    رزانگار ط   شیها  هی و ر  دی کشینم  ریت   یسنگ جم گرح

عادت  بود که طبق  قلبش  تنها  بودند...  فراموش کرده  را  شدن 

 ... کردیمنجمد شده اش پمپاژ م ی و خون درون رگ ها دیکوب یم

 ستاد یاش ا یقدم کیدرست در  شاهرخ

اعتراف کنم    دیروبرو شدم، اما با  یمختلف  ی بخاطر کارم با آدما  ــ

 تو متعجب نکرد...  ی من و به اندازه  چکدومشونیه که

 جابجا شد  شیپاها ی رو
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اول  ــ کمک   ی بود  ی دختر  هیشب  دارمونید  نیتو  به  واقعاً  که 

دوم  اجیاحت ا  نیداشت،  به  و  من  رسوند  نیبار  که حال    ی باور 

رو  یلیخ  تیروح بازم سخت  تو  اما  ا  ی خرابه،  . ی ستادی پاهات 

با خودت   یمجادله ات و حت  یتبار، تو تهران بود که وق  نی سوم

پشت    ی مست رو  یکردم... اما همون شب، وقت  نتیو تحس  دمید

  ی هست  یفیضع  یلیکه دختر خ  دمیرس  جهینت   نیبه ا  دمت،یبوم د

 ف یدختر ضع  هی...  ی به چهره ات زد  ی نقاب محکم و قو  هیو فقط  

و خودش   ارهیم   ی فرار از مشکالتش به مشروب و الکل رو  ی که برا

ت اونقدر  مو  تا    هی  فهمهی نم  یکه حت  کنهیوش غرق  و  اون  مرد 

همراه دکنه یم  یاتاقش  هم  ی.  عصر  د  هیروز  کوه   گهیبار  اون 

 ی کرد وقت  زشیکه کنار اون پرتگاه ازت ساخته بودم ر  یمحکم

...  ی شد  نمیسوار ماش  یترس یازم نم  نکهیفقط بخاطر نشون دادن ا 
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  ده ین م بهت گفته بودم ترس اونقدرها هم که نشو  یتلفن  ادتهی

 ست؟ین ی بد زیچ

  یبرا  ی که کوتاه بود، آنقدر کوتاه که اجازه ا  یکرد، مکث   مکث

به آسمان را م  یحرف زدن  نه خودش  را،   دیفهمیکه  نه حالش 

 ندهد 

 ، ی و از دست اون آدما فرار کرد   ی دیتو اونروز تو تهران ترس  ــ

  روز یز دست اون آدما نجات داد. اما ددرواقع ترست تو رو اونروز ا

که    ی تو رو از کار  ی و بهش اجازه نداد  ی ست و پنهون کردتر  تو

که    ی منع کنه... تو نشون داد  ست یدرست ن  زدی م  ادیمنطقت فر

  گرفت، ی بود و ترست و نشونه م  ی ا  گهیمن، هر کس د  ی اگه به جا

ا بخاطر  تنها  بد  نکهیتو  چ  ی نشون  سوار    یترسینم   یزیاز 

نه برات مکم  یو بعدش معلوم نبود چه اتفاق  ی شد یم   نشی ماش
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تلخ پونزده   ی هم همون تجربه    دیشا  دنت،یدزدی م   دی... شاوفتهیب

انسان   یقاچاقچ  هیسر راه    یحت  ای  ومد،یدوباره به سرت م  تی سالگ

م صفحه  ی گرفتیقرار  همچ  ی ...   از  پره  ها  روزنامه   ن یحوادث 

که همه شون نباشه، ده درصدشون   ییها  یداستان قربان  ،ییخبرا

 شون و باخته ان...   ندهیو آ  یگنشون، زند نترس بود  نیبخاطر هم

نباشند و دخترک به    ده یچیپ   شی تا حرفها  کردیرا م   ش یسع  تمام

 درکشان کند  یخوب

اگه بخوام   کنم،یم  تیزی روانشناسم، روزانه چند نفر و و  هیمن    ــ

 ی ان که ضربه ها  ییدخترا  نمیبگم، چهل درصد از مراجع  یبیتقر

استفاده شده، از   اشونیبعض   یخوردن. از سادگ  یو روح  یجسم

هم مورد تعرض قرار گرفتن،    اشون یبعض   ینقطه ضعفاشون... حت

مثل   اشونی... بعضرنیبگاز تجربه هاشون درس  کننیم یاما سع
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بعض و  کردن  سکوت  کس  اشون یتو  و  زدن  و    یجار  صداشون 

  ستادنیهم پشتشون ا   ی عده ا  یطرد شدن، اما خانواده    ده،ینشن

برا زندگبرگردوندن دخترش  ی و  به  فکر    ی ون  کردن...  کار  همه 

از دست   زایچ  یل یاز تو کم شده و خ  ی زینکن با اون اتفاقات چ

  ست، یزن به باکره بودنش ن  هی. ارزش  ست ین  نطوریکه اصالً ا  ی اد د

و نجابت    یبره... پاک  نی که از ب  ست ین   ی زیو نجابتش هم چ  یپاک

رار  حاال که مورد تعرض ق  یکنی زن تو قلب و روحشه. اگه فکر م

سخت    ،یبکش  ا یدن  ی هایها و قشنگ  یدست از خوش  دیبا  یگرفت

 ... یدر اشتباه

از خشم نبود،    ی اثر   گرید  د،یآرام آسمان را کاو  ی چهره    نگاهش

غم بغل گرفته و    ی زانو  کشیچشمان تار   ی تو  ی اما انگار دخترک

اش را   یکه زندگ  یدخترک  کرد،یاو گوش م  ی با بغض به حرفا

 ی که صاحبش به جا  ییانده بود، زندگاز غم و حسرت پوش  ی غبار
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شت خشم  آنها را پ  ا،بردن حسرت ه  نیتکاندن آن غبارها و از ب

بود... دخترک درون چشمان آسمان دختر   شیها پنهان کرده 

بغض پر  و  م   یشکننده  دلش  که  به    شیصدا  خواستیبود  را 

حرفها  یشاهرخ م  ی که  را  چشمان   زدیدلش  آرامش  برساند. 

 جلو برداشت و خم شد  ی مقد د،ی دخترک را که د 

که دور خودت    یخشن  ی   لهیات و بشکن آسمان، از اون پ  لهیپ  ــ

 . ای ب رونیب  یبست

 ... ترسمی+ من م 

جان کنده بود آن جمله    باًیکه با بغض تقر  یدخترک  ی برا  دلش

 را بنالد، مچاله شد...   ی دو کلمه ا ی 

 باهاش روبرو شو...   یترسیکه م ی ز یاز هر چ ــ

 ... دمیترس  نیاز ا شهیهم ترسم، ی نکنن م ورمبا نکهی+ از ا 
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بود    دهیهم چفت کرد، چه ها کش  ی را ناخودآگاه رو  شیدندانها

 د؟ یترسی که آن قدر از باورها م

ترس و   نیا  یکه بتون   ییمهم تو  ستن،یو باوراش مهم ن  ه یبق  ــ

 . یتو وجودت بکش

عقب تر رفت و با خوردن    رفت،یم  لیداشت تحل  شیپاها  ی روین

 آوار شد شیرو ش،یبه پشت ساق ها  ءیش نیاول

که    یاز وقت  دمی فکر کنم، ترس  ی زندگ  هیه  ب  دمی ترس  شهی+ هم 

 شوهرم ازم حساب دختر نبودنم و بپرسه.  

  ی چشمانش داشت از حجم بغض  ی را بلند کرد، دخترک تو  سرش

 د یچیپیبود در خود م شیکه در گلو
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ه کس  چوقتی+  ه  ینخواستم  باشم،  داشته  دوست    چوقت یو 

که    یکس  یوقت  مردمیدوسم داشته باشه... من م   یکس شتم  نذا

 ... کردیدوسش داشتم باورم نم

پس    یممکن بود علت واقع  یعنیآب دهانش را فرو داد،    شاهرخ

 هم همان ترسها باشند؟  نیزدن عشق شاه

 ؟ ینگفت یزیپدر و مادرت! به اونا چرا چ ــ

خورد شد، اشک داشت چشمانش را   شیگلو  انیآسمان م  بغض

م  سوزاند،یم آنها  با  سخت  او  ا  د، یجنگ یاما  بچگانه  طور   ی به 

 ند یرا بب  شیشاهرخ اشکها خواستینم

داشت، پدرمم در به در   یقلب  ی ماریب  ادمهیکه    ی+ مادرم از وقت

  ی لیخ  دیمامانم، با  متیگرونق  یداروها  ی   هیته  ی دنبال پول برا

م بزرگ و سنگ   ن یکه همچ  بودمی خودخواه  رو   ی ا  گهید  نی بار 
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اگه مامانم    دیشا  م،یاگه پول داشت  دی... شاذاشتمی دوششون م  ی رو

کنه و شبا از درد  ی نبود باربر راگه بابام مجبو  دینبود، شا ضیمر

ناموس    یاز اون ب  دی. شاگفتمیکمرش تو خواب ناله کنه، بهشون م

شاکردمیم  تیشکا اگه    دی...  مثل    یزندگ  هیمنم  داشتم  نرمال 

  گرفتم یاز تجربه هام درس م  ،ی که مثالشون و زد   ییهمون دخترا 

... اما من مثل  وفتادمیم  دیخوب و جد  یزندگ  هیو دنبال ساختن  

بود، مادربزرگم دوست داشتن بلد    ضینبودم، مادر من مر  ه یبق

درس و مدرسه رو زدم تا کمک    دیبودم که ق  ی نبود... من دختر 

 خرج بابام باشم. 

 ... یبرادر داشت هی ی بهم گفته بود ــ

و    ی ندلبخ   زد،  ی لبخند بود  تلخ  بس  از  سوزاند  را  تمامش  که 

 سوزناک
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 ی زیاما نه ازم چ  د،یروزام و اون فقط فهم+ آره داشتم، حال اون

چ  د،یپرس م   ی ز ینه  رو  خواستمیگفت...  بکشم،  و  پل   ی خودم 

 گهیپرت کنم خودم و تا مغزم بپوکه و د  خواستمیبودم، م  سادهیوا

  نمییاون پل پا  ی و، از رنذاشت  امکیاو لحظات و مرور نکنه، اما س 

 ؟ی لرزیچرا م  د یازم نپرس   ،،،یجآب  ی لرزیم  ی برد، بهم گفت دار

  د ی پرسیازم م  امک یو س  دمیلرزی من داشتم م  بهشت،یبهار بود، ارد

بگم و من    ی ز یاون منتظر بود من چ  دینه.... شا  ایسرما خوردم  

 منتظر بودم اون بپرسه... 

 گار به تن امروزش لرزش آن روزش ان  د،یلرزیکرد، داشت م  مکث

 کرده بود تیهم سرا

 ؟ یگفتیبهش م  دی پرسیاگه م ــ
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گونه اش   ی رو یو بدون آنکه بخواهد، قطره اشک  دیاش لرز  چانه

رساند، طعم شور اشک   شیخودش را به لبها  عیسر  یلیو خ  دیغلت

 را مزه کرد

 ... گفتم ی+ نم

 چرا؟  ــ

م   امکی+ س به سمتم روونه  نگاه چپ  بود،   نهووید  شد،یبرادرم 

مشدیم اگه  م  رفتیم  گفتم ی ...  و  آدم  اون  م کشتیو    وفتاد ی... 

 زندان...  

 برداشت و به دست آسمان داد   زیم ی آب را از رو  وانیل

فکر  یپل، دوباره به خودکش ی بعد از اون روز رو  یعنیبعدها،  ــ

 ؟ ی کرد
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  وان یکه داخل ل  ییآب ها  ی ونگاهش رو  دیلرزیداشت م   دستانش

 ... نده بود.ثابت ما  خوردندیتاب م

 فکر نکردم. گهی+ د

و با همان بغض    دیشاهرخ باال کش   یرا تا چشمان رنگ  نگاهش

 نجوا کرد شیخانه خراب کن گلو

سختره...    یلیبودن تو خانواده خ  ی+ تک فرزند بودن و نورچشم

و دوا و درمون    ی سال دربه در  ست یبودم که بعد از ب   ی من دختر

داغ طاقت فرسا تو   هیکشم و  اومدم. انصاف بود خودم و ب  ایبه دن

 دل پدر و مادرم بذارم؟ 

 ی نشسته بود، رو  زیم  ی که رو  ی جلو برداشت و مقابل آسمان  قدم

 نشست   نیزم
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 ختنیبا پنهون کردن و ر  نکهیبه ا   ؟یاصال به خودت فکر نکرد  ــ

 اد؟یسرت م ییغمهات تو خودت چه بال

 بغض سرش را به چپ و راست تکان داد  با

 مرده بودم...   + نکردم، چون من

  یداد  حیتو ترج  تپه،یقلبت داره م   ، یکشینفس م  ی دار   ،ی نمرد  ــ

زندگ برا   یبا وقف کردن    ، ی که دوسشون دار  ییکسا  ی خودت 

 ...ی مرد. اما نی خودت و مرده جلوه بد

 + کاش مرده بودم.

با  ی ابروها  نیب  یاخم نشست،  به   ی دی ناام   دیشاهرخ  هم  را 

 کرد یآسمان اضافه م ی ها ت یخصوص

 چشمات و ببند...  ــ
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رو  خود آسمان  نگاه  و  بست  را  اش    ی پلکها  ی چشمانش  بسته 

  یرو  ش،یکه کنار پاها  ی و آب دهانش را فرو داد، مرد  دیچرخ

  خواست؟یم  دهیبر  ایاز دن  یچهار زانو نشسته بود، چه از او  ن،یزم

هم آسمان  بست،  نگاهش    یشگیپلک  طلبکار  و  اخم  با  داشت 

شاهرخ دو    ی به گفته    خواستیش ماما دل  بهیغر  یآسمان  کرد،یم

 که در آنجا بود، از خود و گذشته اش فرار نکند.  ی روز

بهت    ــ فکر کن خدا  تا    هیحاال  داده  آ  یکیفرصت    ی رزوهااز 

 ؟ ی بچه بود  یوقت یداشت ییبرآورده بشه، چه آرزو  تی بچگ

 مچاله شد ، آرام، پر از بغض و حسرت نجوا کرد  دلش

 ... النی+ و
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ک  شاهرخ باز  لبهارد، چشمان  پلک  و  بود  بسته    مه ین  ی آسمان 

از همان فاصله لمس    توانستی... بغض را م دیلرزیبازش داشت م

 کند 

 ؟ی بش ستیالونیو یدوست داشت ــ

داشته باشم... اگه بلد هم نبودم زدنش و،   النی+ دوست داشتم و

 دستم و روش بکشم.

 یکیخودت    ی برا  ی تونستیم  ،ی کار کرد   ،ی بزرگ شد  یوقت  ــ

 ؟ ی دی چرا نخر ،ی بخر

 گفت  یشده بود وقت  شتریچانه اش ب  ارتعاش

د من  چون  ه  گهی+  و  خواست،ینم   یچیدلم  لمس    الن،ینه  نه 

 کردنش... نه زدنش و، نه گوش دادن به صداش و...

 ؟ یدوست داشت یچ گهید ــ
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 لرزانش نشاند  ی لبها  ی رو یلبخند پر بغض آسمان

و من با شوق تموم شده بود    دیع  التی+ هشت سالم بود... تعط

تعط  نکهیا روز  پونزده  از  صبح    یلیبعد  تا  و  شب  مدرسه  برم 

  دشیع  التیاز تعط   یرسه، هر ک مد  دمیرس   ی... اما وقتدمینخواب

ش  ی کیگفت...   بود    ی کیشمال،    ی کیمشهد،    یک ی  راز،یرفته 

 دیازم پرس  کردم،اسمم و صدا کرد نگاش    یاصفهان.... معلم وقت

گاش کردم...  اما من بازم فقط نو چطور گذروندم،    التیمن تعط

  ه یشمال هم اسم    کردمیاونموقع دلم خواست برم شمال. فکر م

... بچه  هییایجغراف  تیموقع  هیشمال    دونستمیشهره، اونموقع نم

در از  آب  گفتن،یم  اشیها  صدا  یاز  و  موجها  از   ی خوشرنگش، 

جنگال  نش،یدلنش هوا  الشم  ی از  همه    ی و  و  اش    یمعرکه 

 دلم.  ی گوشه  دی چسب یه مقدع هی حرفاشون مثل 
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اش نشسته بود،    یشانیپ  ی رو  تی که از جد  یبا همان اخم  شاهرخ

 آسمان گرفت و آسمان ادامه داد  ی نگاهش را از چهره 

شمال، اما   میبه بابام بگم ما هم بر   خواستمی+ خونه که اومدم، م

نبودن، عز بابام    زیخونه  بود، گفت حال مامانم بد شده و  خونه 

  ی نه شمال  گهیبشه... د  ی بستر  دیگفت چند روز بابردتش دکتر،  

اسمش    میدار  ی ا  هیهمسا  هی.  یی ایدر   دنید  ی موند، نه آرزو  ادمی

  یی زایخدا همون چ  میکن  ی شکر  ااگه ن  گفتیم  شهینرگسه... هم

دار م  ممیکه  کوچرهیگ یازمون  عقل  همون  با  کردم    کمی ...  فکر 

مر مامانم  شمال  برم  خواستم  من  اونموقع  ضیچون  به    شده، 

 آرزوش و کنم.   یبرم، نه حت ی نه سفر گهیدادم دخودم قول 

چشمانش   د،یشاهرخ از ناکجاآباد دوباره سمت آسمان چرخ  نگاه 

تر کرده بود...    رهیرا غبار غم و حسرت تاش    رهیباز بود، اما نگاه ت 
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  یکه تمام آرزوها  بودی بزرگ م  دی کودک هشت ساله چقدر با  کی

حرف در خودش دفن   کیر تنها  اش را بخاط  یع یکودکانه و طب

 !!! کردیم

دست  زیم  ی رو  از و  شد  کش  یبلند  چشمانش    ش یپلکها  د،یبه 

 بودند  سیخ

 برم خونه....  دی+ من با

 ستادیهم ا شاهرخ

 .میمورد حرف زد نیدر ا  ــ

 سر برم و برگردم...  هی دیبازم، اما با   امی+ م

کرد و    گام بلند پر  میرا با ن  نشانیب  یجلو برداشت و فاصله    قدم

 دیدر نگاه شاهرخ غر رهیخ

 الزم دارم؟  ی+ بگم چ
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ب   نگاه  گنگ  ابتدا  آسمان    ن یشاهرخ  خروش  حال  در  چشمان 

 دیو با درک جمله اش، نگاه گرفت و عقب کش دیچرخ

 ... رسونمتیمن م ــ

                  

 برد  رهیکه متوقف شد دستش را سمت دستگ  نی ماش

 ... مونمیمنتظرت م ــ

 دیسمتش چرخ آسمان

 اوکوز....  ن،ی ورس ی الن ب+ اهلل

 د،یدور اطرافش چرخ  کی. نگاهش  دی شد و در را به هم کوب  ادهیپ

نبود... سمت ساختمان قدم برداشت، درست مقابل    یمشکوک  زیچ

 توجهش را جلب کرد...   ی ریانعکاس تصو شه،یش ی در، رو
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بود، باعث    ستادهیا  یلیکت و شلوار پوش که پشت اتومب  ی مرد

بار را  تصو  کیشد چشمانش  خوب  ریکند،  به  اما  نبود،    ی واضح 

ساختمان شد،  ... وارد  دهدی را م  ی کس  کیکه کش  دیفهم  شدیم

گنگ که با    یحس   د،یکوب یاش م  نهیس  ی   وارهیقلبش محکم به د

به سراغش   بوددر تهران تجربه اش کرده    کباری بود و    بهیآن غر

  شتر یو ب  شدیپژواک م  شیشاهرخ در گوش ها  ی آمده بود، حرفها 

ح گنگبه  م  س  دامن  پازدیدرونش  ها  پله  از  رفت،    نیی... 

باز شدن در ساختمان کرده بود تا به    ز یرا ت  شیگوشها محض 

داخل   دیگفت گاردش را هم گرفته بود، کل  شدی م  ی برگردد... حت

... نفسش  دیساختمان را نشن  رباز شدن د  ی قفل انداخت، اما صدا

در را    عیسر  یل یفرستاد و وارد آپارتمان شد و خ  رونیرا مقطع ب 

 اش که تمامش درام بود و اکشن....  یبست. لعنت به زندگ
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اش را   یخود را داخل اتاقش انداخت، ساک ورزش  عیسر  یلیخ

کردن لباس کاراته اش،    یو بعد از خال  دیکش  رونیاز داخل کمد ب

لباس ضرور  کی برد  ی دست  از  اشتن  داخل ساک چپاند و بعد 

  ی وار یکمد د  ی د... نگاهش رواش از اتاق خارج ش  ی لوازم بهداشت

داخل کمد بود،    که  ییچاقو  ی ادآور یکرد و با    ری هال گ  ی گوشه  

رو را  بقچه    نیزم  ی ساک  کرد،  باز  را  کمد  در  و    ی انداخت 

 ه یکه جهز  یگذاشت صندوق بزرگ  ن یزم  ی را رو  زیعز  ی لباسها

قوط  ی  داخل  را  چاقو  کرد،  باز  را  بود  د  یمادرش  با    دیابزار  و 

م از  پ  ان یلبخند  و  درست    ی چگوشتیانبردست  اما  برداشت.  ها 

نگاهش رو  ادر صندوق ر  خواستیکه م  یوقت   یدفتر   ی ببندد، 

اجازه   چگاه یآشنا بود، اما ه  شیکه برا  ی کرد... دفتر  ریگ  یمیقد

  ده یخشک  شیکرد، گلوتر    یشدن به آن را نداشت... لب  کینزد  ی 
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گرانه   نگاه سرزنش  م  ی بود،  را حس  هنو  کرد،یمادرش  ز  انگار 

 را که به جان مغزش افتاده بود را...    ییخوره ها  دیدی و م  زنده بود

با صدا  در هم افتاد و از   ی رو  یب یمه  ی صندوق را رها کرد که 

. آن دفتر  شدیکمد فاصله گرفت... نگاهش اما از صندوق رها نم 

وقت  شیبرا درست  بود،  حت  یممنوعه  و  بود  سالش  پنج   یکه 

دست زدن به آن دفتر   درشما دانست،یخواندن و نوشتن هم نم

با جد ف  تیرا  را  بود... آب دهانش  داد، مادرش    روممنوع کرده 

افکار   نیهم نبود... با ا  یتیممنوع  رگینبود، پدرش هم نبود. پس د

از آنکه پش شود و    مانیدوباره قدم سمت کمد برداشت و قبل 

مادرش در خاطرش زنده شود، دست در صندوق کرد    ی نگاه جد

بر را  دفتر  نگاهو  ا  یداشت.  قهوه  جلد  کرد،   ی به  اش  سوخته 

فرق کرده بود. دفتر   شیرنگ و رو  هک  یمیبود، آنقدر قد  یمیقد
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لباسها، داخل   ی اش چسباند و بعد از گذاشتن بقچه    نه یرا به س 

 کمد در را بست.  

داخل    قبل را  راستش  دست  کند،  باز  را  ساختمان  در  آنکه  از 

فشرد، ضامن دار تانش  انگش   نی را ب   شیفرو کرد و چاقو  بش یج

از ه اما  ب  چینبود،  جا چرخاند، مرد همان  رونیبهتر بود. نگاه در 

... ممکن بود  زدیو با تلفن همراهش حرف م  ستادهیبود، همانجا ا

دخترک همان  دس  یآدم  پارک  آن  در  بودش   تکه  گرفته  کم 

و    زیر  ی   افهیو پر ناز و ادا، اصال به ق  ی باشد؟ دخترک عفاده ا

خورد. نگاه از مرد گرفت و بدون آنکه نشان   ینم  توپش  لیاستا

از کرد و خارج شد... اصال به  در ساختمان را ب  دهیدهد، مرد را د

بود نگاه نکرد، اما تمام حواسش آنجا   ستادهیکه مرد ا  یآن سمت

 بود...  
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 گرفت  ی را باز کرد و کنار شاهرخ جا نیماش در

 ...  ی ایب  کردمیاصال فکرش هم نم ــ

 شاهرخ مشغول بستن کمربندش شد ی جمله ه ب  تیاهم یب

 ... دهیم کیساختمون کش ی جلو یکی+ 

 استارت زد شاهرخ

 ... ی پس تو هم متوجه شد ــ

 رخ خونسرد شاهرخ دوخت میاش را به ن ی و نگاه جد برگشت

 سگ دختر عمه ته؟  ستم،ی+ خنگ ن

 انداخت نهیسمت آ ینگاه میاز کوچه خارج شد و ن  شاهرخ

 ... . اما.دونمینم ــ
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اش در   یزنگخور گوش  ی از آنکه جمله اش را تمام کند، صدا  قبل

که پشت سرش بود گرفت و   ی ا  3نگاه از مزدا    د،ی چیپ  نی ماش

گذاشت که    کریحالت اسپ  ی را رو  یتماس را وصل کرد و گوش

 د یچیپ ن ی ماش ی در فضا مایسیپر غیج ی صدا  عیسر یلیخ

 شاهرخ؟   یکنیم کاریچ ی دار ــ

 انداخت نهیسمت آ ی گرید و نگاه درا باال تر بر سرعت

 گزارش کارام و بهت بدم؟  دیبا ــ

 کنه؟یم  کاریتو چ شی نکن، اون دختره پ ی با من باز ــ

  ی بود، سر نترس  ی لب نشاند، عجب دختر  ی رو  ی پوزخند  آسمان

کم کم داشت    گریداشت و ممکن بود از دستش بدهد... چون د

 .. شدیاعصابش متشنج م
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 غشیج  ی نکرد، صدا  افتیدر  ب شاهرخاز جان  یکه جواب   دخترک

 را باال تر برد 

که دختره رو   گم ی... بهش مگمی به رهام م  رم یشاهرخ به خدا م  ــ

 ...ی د یدزد

 برو بگو...  ی اگه جرأت دار  ــ

 کرد  ریو نگاه آسمان را غافلگ دیچرخ

دزد   ــ اسمش  ضمن  خودش  ستین  ی در  خواست  با  دختره   .

 اومده. نه زور. 

 کج کرد یدهان آسمان

 مگه نه؟  ، یکنیم یتالف ی دار ــ

 شاهرخ کورتر شد اخم

 تو...  ،یکن تیمن و اذ ی خوایم ــ
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و باهام    ی بهت اجازه دادم که به خودت جرأت بد  ی ک  دونم ینم  ــ

بهت بگم نه تو، نه طرز فکرت برام   دی. اما بایحرف بزن  ی نطوریا

 بکن.   خوادیدلت م ی . هر کارست یمهم ن

انداخت    نهیبه آ  ی گرینگاه د  مین   و سپس تماس را قطع کرد،  گفت 

 و رو به آسمان لب زد

 . نی + دنبالمونن، محکم بش

 ها به عقب نگاه کرد ی صندل  نیبرگشت و از ب آسمان

 ...  ه یعجب دختر خنگ و نفهم ــ

 شاهرخ دوخت و ادامه داد  مرخین را به  نگاهش

 است؟ی + نکنه ماف

 دیخند ردیبگ ریبدون آنکه نگاه از مس شاهرخ
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فقط    ا یدن   کنهی دختر خود خواه که فکر م  هینداره،    ا یماف  کم از  ــ

 ... چرخهیاطراف اون م

ماش   یدگیبر که  زد  دور  مقدمه  بدون  شد  ن یرا  تکان   ی دیبا 

  ن یماش   ی   رهیدستش را بند دستگ   جانیو آسمان با ه  دیچرخ

 کرد

 ... ییزایچ هیمثل تو هم انگار بلده   یبابا، بچه مثبت نی+ آفر

 به عقب چرخاند یندلدو ص  نیسرش را از ب 

 انگار...  مشونیچوندی+ پ 

 انداخت نهیبه آ  ینگاه می هم ن شاهرخ

 نگران نباش...  ــ

 را باز کرد کردیم تشیکه اذ ی نشست و کمربند صاف

 اد؟ی+ از رهام بدت م  
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آمد، اما دلخور بود، نه بخاطر    یفکر، از رهام بدش نم  یکم  شاهرخ

ه بود، بخاطر آنکه  خوردرا    مایسیپر  ی ناز و عشوه ها  بیآنکه فر

 رفاقتشان را له کرده بود

 نه. ــ

 نکرده؟  انتی+ چرا؟ مگه بهت خ

ساله تمومه    کرد، نه به من... اآلن دو  انتیرهام به خودش خ  ــ

  شتریعذاب دادن ب  ی برا  سوزه،ی م   انتیتو عذاب وجدان همون خ

حت مثال   مایسیپر  یخودش،  تا  شد  دور  ازش  زد،  پس  هم  رو 

و مجازات وقت  خودش  بخاطر همون خ  یکنه...  داره    انت یرهام 

به حس بد من    ی ازیچه ن  گهید  کنه،یخودش و آزار و مجازات م

 نسبت بهش هست؟ 

 اخم کرد  آسمان
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 ... یکنیمجازات م ی نطوریتو ا+ 

آسمان    ی به نگاه موشکافانه    ینگاه  می و ن  دیمتعجب چرخ  شاهرخ

 کرد

 ؟ یچطور ــ

بودن... تو با خوب    الیخ یحس بد نداشتن، ب  ومدن،ی+ با بدت ن 

 ی ... کاریکن یم  شتریبودنت حس عذاب وجدان و تو دل طرفت ب 

با خوب  یکن یم له    تیطرف خودش خودش و مجازات کنه... تو 

 طرفت و... یکن یم

 ستادی باال فرستاد و پشت چراغ قرمز ا ییلبخند ابرو با

 جالبه طرز فکرت....  یلیخ ــ

 ... سوزهیرهام م ی + دلم برا
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شمارشگر معکوس چراغ راهنما سمت آسمان    ی از رو   شاهرخ  نگاه 

 و منتظر نگاهش کرد دیچرخ

اما    کنه، یم  ی اون رو باز   ،ی با دختر عمه ات ندار  ی فرق  چی+ تو ه

 ... ییحرفا نی تو مارموز تر از ا

که گوشه    ی دو نفره اتخت    ی را رو  لشیاتاق شد، ساک و وسا  وارد

ها   ی  قدم  و  پرت کرد  بود  پنجره  شی اتاق  برداشت...    را سمت 

نمانده بود.    دنشیتا ترک  ی زیش تنگ بود، آنقدر تنگ که چدل

 ... خواستیدلش مادرش را م

خانواده اش    ی که عمرش را به پا  ی تنگ پدرش بود، پدر  دلش

کم    ایمرد که در دن  کیمرد بود،    کی گذاشته بود... پدرش واقعاً  

 بود....   رینظ
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  یکه که رو  ی تازه متولد   ی و نگاه از برگها  دیکش   یقی عم  نفس

فرو    بیگرفت... دست در ج  دندی بالی درختان بر خود م  ی شاخه  

همراهش را که شاهرخ به محض ورود به خانه، به    یکرد و گوش

را گرفت... در    زیعز  ی ... شماره  د یکش  رونیبود را بدستش داده  

ا به  فکر  با  و  نبود  رو  یگوش  است،در حرم    نکه یدسترس   ی را 

داخلش   ی قفل شد و دفتر  اکس  ی تخت پرت کرد... نگاهش رو

  توانست ی نم  یرا تر کرد، حت   شیممنوعه بود... لبها  شیبود که برا

 ... دادیو همان آزارش م ستیزیحدس بزند داخلش چه چ

دقتر خاطرات دستش داده و با لبخند    کیمادرش    ش یپ   سالها

او و پدرش است آن را بخواند و او   ی گفته بود اگر کنجکاو زندگ

 بود.... تمامش را خوانده 

 کرده بود و عشق را در آن دفتر حس کرده بود....  حفظشان
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 ... کردیاما فرق م حال

 بود...  جزء ممنوعه ها شیروبرو دفتر

ز  ی رو و  نشست  ه   پ یتخت  از  قلبش  کرد...  باز  را   جانیساک 

.  د یکش   رونیاش مچاله شد و او دفتر را از ساک ب  نه یس   ی گوشه  

 را بست...  شیپلکها

 ان... امم خوامی+ معذرت م

باز کرد. چشم گشود نگاهش رو  یو جلد چرم  گفت   ی دفتر را 

قد  کی ب  یم یعکس  زد...  ب  شتری دو دو  و  چهار زن   نیخم شد 

همسن و   گریزن د  کیرا شناخت...    زیمادرش و عز  ی ها  یجوان

که از آنها جوانتر بود، ... هر چه   گرید  یزن  کیسال مادرش بود و  

 شان...  به مغزش فشار آورد نتوانست بشناسد

 در دلش آوار کرد...   یزد و دستخط مادرش غم ورق
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چه دار شدن دود شد داشتم واسه ب  دیام  یهر چ  گهیامروز د  "

خانوم رفته    میمادر بشم، با مر  تونم ینم  چوقتیدکتر گفت ه  یوقت

... بعد از پونزده  تونستیبده اما مگه م   میدلدار  خواستی... ممیبود

بود آخه  ی سال دربه در با    مگه ممکن  بشم  ام  هیآروم   ی دینا 

بود، بهار    ختهیبه هم ر  یعمارت همه چ  میبرگشت  یبزرگ؟ وقت

  ش یشگیخانوم باز تو خونه قشقرق به راه انداخته بود... کار هم

خانوم به محض    میبود، حامله بود و حساس هم شده بود... مر

فر  دنیشن و  دو  ادیداد  و  کرد  ول  و  من  داخل   د یعروسش 

ب بهار  خسرو  ساختمون...  کار  بخاطر  داشت  توباز    خش یخان 

ه کردیم کنم،    نستمنتو   چوقتی...    جده یه  فدهیه  باًیتقردرکش 

هم تو    شیکیاما مادر دو تا بچه بود و    کتره، یاز من کوچ  یسال

نم خطر،  دل  تو  که  هم  بود... شوهرش  هم    دونمیراه  اکبر  اگه 

آروم   نقدریا  تونستمیمنم م   شدیم  دیبود و همه اش تهد  سیپل
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 ی  بچهبه بهار خانوم هم حق داد... دو تا    شدینه... اما م   ایم  باش

داشت و حامله هم بود... هر روز خدا هم به خونه زنگ   کیکوچ

  دی... شاشد یرنگ فرستاده م  اهی س  ی و پاکتها  شدیم   دیتهد  ی ها

برم تو عمارت    خواستی. دلم مدیترس یجاش بود م  یاگه هر کس

بود خسرو خان خونه    آرومش کنم، اما  شهیکنم مثل هم  یو سع

خودمون   ی مقابل اون معذب بودم... داخل خونه    ییجورا  هیو من  

به محض    یتو عمارت بود. حاج  شهینبود و مثل هم  زیشدم، عز

 ینتونستم براش عروس  چوقتی ... ه دیمن اخم تو هم کش   دنید

 ". شهیکردم، اما انگار نم ی باشم، هر کار خوادیکه م

و خانواده    یپناه   ، اسم خسرونشسته بود  شیابروها   نیب  یاخم

مادرش    ی دفتر خاطرات ممنوعه    ی صفحه    نیاش درست در اول 

 .دادیداشت آزارش م
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 و ورق زد... دییهم سا ی رو دندان

حس  دونمینم  " حسود  یچه  بهش  هم  دارم،  بهار   شه یم  میبه 

برا دلم  هم  رستا،  و  رهام  داشتن  وحشتش   ی بخاطر  و  ترس 

خسوزهیم ا  ترسهی م  ی لی...  رستا    ایرهام    ی برا  یاتفاق  هنکیاز 

کرده   دایوسواس پ ییجورا هی ست،ی... حالش اصال خوب نوفتهیب

حرف    باهام کلمه    هیبودم.    ششینسبت به خانواده اش... صبح پ

م   زدیم رهام  دنبال  بازگشت یبعدش  رهام  اما    کنه،یم  یگوش ی... 

م  یلیرستا خ م   نه،یشی آروم کنار مادرش  آروم  فهمهیانگار   ی نا 

خانوم رفته بودن دکتر، دکتر گفته بچه   میبا مر  روز ی... دمادرش و

االن براش اسم هم انتخاب کرده، هم   نیشون دختره. بهار از هم

 "... سوزهیبراش م ی لیلم خ. دترسهی ذوق داره، هم م 
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درون دفتر خاطراتش از آن    دی ورق زد، چرا مادرش با  یکالفگ  با

د آنقدر مشغول خوذهن مادرش را    دی... چرا بازدی خانواده حرف م

 کردند؟ یم

کنن...    شیبهار حالش اصالً خوب نبود و مجبور شدن بستر  " 

...  ستیبهار اصالً خوب ن  یاما حال روح  اد،یم  ایبچه به دن  گهیماه د

مراقب    کنه یم  ی هم سع  چاره یب  سوزه، یخانوم هم م   میمر  ی دلم برا

  ت یطرف هم مدر  هیپسرش باشه، هم عروسش، هم نوه هاش... از  

خودمون... خسرو   شیپ  میآورد  و... امشب رستا و رهام  خونهکار

  ششیخانوم هم پ  میمر  مارستان،یو بهار هم که ب  تهیخان مأمور

خ رهام  بغلش   کرد،ی م  ی طونیش  یلی مونده...  حسرت  با  اونقدر 

هم همه    یهم به حالم سوخت... حاج  زیدل عز  یکردم که حت

زن سالم   هی  اکبر  ی برا  خوادیم   گفتیم  ای  زد،یاش زخم زبون م

بچه آوردنم ندارم..    هی  ی اجاقم کوره و عرضه    گفت یم   ای  ره،یبگ
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ون حق بدم... از دار  بهش  دیخب با  رم،یگیاما حرفاش و به دل نم

 "بال سرش نازل شدم. هیاکبر و دارن که منم مثل  هی ایدن

 ی زیچ  کردیهر چه فکر م  سوخت،یزد، چشمانش داشت م  ورق

 ... دیرس یبه ذهنش نم یاز حاج

 ... شودیکه بعد از آن نوشته ها از او متنفر م  دانستیخوب م اما

شده، باز تو  خسرو خان از مأمورت برگشته، بهار هم مرخص    "

داشتم از پنجره سرک   یعمارت جنگه انگار. من همه اش با نگران

 دمیو که د  نیهم مشغول ذکر گفتن بود، ماش   یو حاج  دمیکشیم

هرچه   خواستمیانداختم، م  نوری داخل باغ شد، خودم و از خونه ب

به مر و  برسونم    میزودتر خودم  بهار    وخانوم  به داد  بگم  بهش 

خسروخان   یو حت   کردیم  ادیبود داد و فر  برسه... دو ساعت تمام

  ه یشده، اما انگار قض  یچ  دونستمیآرومش کنه، نم  تونست ی هم نم
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از هم  اکبر که در سمت مر  شهیمتفاوت تر  باز    میبود.  خانوم و 

شه، خم شدم. و گفتم به داد   ادهیاجازه بدم پ   نکهیقبل از اکرد،  

ب  خانومبهار   بشه...  بد  حالش  باز  ممکنه  که  اونم    چارهیبرسه 

پ   کنم یوقتا فکر م  ی... بعضدیدو  الی شد و سمت و  ادهیهراسون 

عمارتم و    نیساله که تو ا  نیمن چند  ست،یکه پول ن  یهمه چ

  تونه ی ونه، نه مو بخند  لباشون  تونهی که نه پول م  نمیب یبه چشم م 

عمارت رفته و    نیدردشون و درمون کنه... اصالً انگار خنده از ا

نگاه از   ستادیپشت سرش هم نگاه نکرده... اکبر که کنارم ا  گهید

م تموم  گفت  بهم  برگشتم...  و سمتش  گرفتم   نیا  شهیعمارت 

ز و  خودم  گفت  اما    یپناه  یخانواده    ریدرگ  اد یتنشها،  نکنم. 

گرفت    دیکه ند  شدیحال خراب بهار و، نم  رمیبگ  دیدکه ن  شدینم

  ن یو... خسرو خان هم به نظرم مرموز تر  خانوم  میمر  یسرگردون
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 یحدس بزنه تو دلش چ  تونستینم  چکسیعضو خانواده بود. ه

 ".گذرهیم

کش  یدست صورتش  ا  د،یبه  برا  ی گوشه  دلش  که   ی بهار  ی از 

رت م با حسکه رها  ی ود سوخته بود... بهارب  یهمسر خسرو پناه

حاد دارد... رهام   یدر موردش حرف زده بود، گفته بود افسردگ

حرف  چوقتیه کوچکش  خواهر  مورد  زد،   یدر  ورق  بود...  نزده 

  یبود و کنجکاو  یبود... چند ورق پشت سر هم... باز هم خال  یخال

 بود...  ده یدلش چسب خی او مانند بختک ب

 اال بردزد و دست خط مادرش ضربان قلبش را ب ی گرید ورق

بغلم    ی حاال تو  م،یدیرس  نجایچطور به ا  دونمینم  فهمم،یاصالً نم  "

مادرش منم... تو آغوشم    گه یدختر خوشگل و ماهه که اکبر م  هی

سال تموم حسرت داشتنش و   ستیکه ب  ی بچه است، بچه ا  هی
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نه از   گهید  ل،ی بارد  میداشتم، اما دلم پُره از عذاب وجدان... اومد

و   زیعز  یشاک  ی ... هر شب صداانومخ  میز مربهار خبر دارم نه ا

من کردم...    کننینشنوم... فکر م  کنم یم  یو سع  شنوم یو م  یحاج

که بچه رو   یو منم تا وقت   ستی من ن  ریتقص  گهی هر چقدر اکبر م 

 نروزای... اشنونیخبر نداشتم، انگار اصالً نم  یچیاز ه  رمیتو بغلم بگ

 خوادیم   من و.. دلنه اکبر و نه خسروخا  کنم،ینه خودم و درک م

که نسبت به بچه ام دارم، برگردم تهران، برم   ی عشق  ی با همه  

... از خسرو  ترسمیبدم... اما م   لیو بهش تحو  شی بهار و امانت   شیپ

گم   یده اش و طورکرده خودش و خانوا  دیکه به اکبر تأک  یخان

حت که  کنه  گور  پناه  یو  پ   یخسرو  نتونه  کنه    داشونیهم 

 "ترسمیم
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دفتر مشت شد و مادرش هم از خسرو    ی . دستش رو..دیپر  پلکش

... چه  دییهم سا  ی را رو  شی... دندان هادیترسی م  ی لعنت  یپناه

   ترساند؟یبود که پدر و مادرش را آنطور م ی جانور

خسرو   ی   قهیتا    رفتیچرا نم  کرد؟یرا بست... آنجا چکار م  دفتر

 .. . گرفتیمغزش داشت گر م  د،یپر  نییاز تخت پا  رد؟یرا بگ  یپناه

 ....لعـنـــت بهت آشغال.... ی+ لعنت بهت خسرو پناه

  دن یتخت پرتاب کرد و از اتاق خارج شد، به محض د  ی را رو  دفتر

رو ات  ی شاهرخ  تمام  مسئول  که  انگار  ها،  بر  پله  باشد  او  فاقات 

 دیسرش هوار کش

گوش کنم و مثل موش    زیهمه چ  یب  هیبه حرف تو  دی+ من چرا با

 بشم؟ میقا ی اریکه تو م یتو سوراخ

 شده؟ ی زیچ ــ



 

816 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

پله از    کی  ی رفت و با فاصله   نییبود را پا  نشانیکه ب  ی پله ا   دو

ا  س   ی خونسرد  ستاد،یاو  مانند  مقابلش  تو   خیمرد  مغز    ی داغ 

 رفت یزده اش فرو م انهیمور

 نیا   میآورد   یانداخت   میبشه؟ من و از کار و زندگ  دیبا  یچ  گهی+ د

پناه خسرو  ب  یب  یجهنم.  اون  داره  راست    ن وریپدر  راست 

 شدم...  میقا نجایو من مثل موش ا چرخهیم

 ... یبه خسرو پناه  میدیاز کجا رس فهممیمن نم ــ

 کنارش عبور کرد  از

 ... ی+ از بس که نفهم

تعجب برگشت و نگاهش را به آسمان دوخت، پشت به او داشت   با

 رفت  نییاز پله ها پا رفت، یسمت آشپزخانه م

 ... ی به من بگ  یتونیافتاده م یاگه اتفاق ــ
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نگاه    دینوش یآب م  ی که با بطر  یو به آسمان  ستادی ا  رهیجز  آنطرف

نزد   یآب را سر بکشد، اما حرف  ی بطر  یآمد کس  یکرد، بدش م

 رد یو منتظر ماند تا جواب سوالش را بگ

پ و  مامانم  خاطرات  دفتر  پناه  دای +  خسرو  از  اونم    یکردم، 

 ... ده یترس یم

  کی در    ره،یبا دور زدن جزشاهرخ نشست و    ی ابروها   نیب  یاخم

چسبانده و    شیرا به لبها  ی بطر  ی آسمان که دوباره لبه    یقدم

 ستادیا د،ی نوشیآب م

 دفتر خاطرات مادرت؟  ــ

و نگاه در حال خروشش   دیرا با پرخاش به کانتر کوب  ی بطر  آسمان

تر از   ره یت  شیرا سمت چشمان روشن شاهرخ روانه کرد. قهوه ها

 دند یغلتیاز خون م ییا یبودند و در در شهیهم
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 ...  رمیگ یحساب تک تک اون ترس و واهمه ها رو ازش م+ 

 دیغر ی شتریو با نفرت ب دییهم سا ی رو دندان

 ... رمیگیو ازش م زی+ حساب همه چ 

 نوشته بود تو دفتر؟ یمادرت چ ــ

بود که    یکنترل تر از آن  رقابلی غ   د یجوشیکه درونش م   یخشم

واب بدهد، دست دراز کرد ج  و  ستاده یپرخاشگونه ا  یبدون واکنش

بود را برداشت و با    دهیکانتر کوب  ی رو  ش یپ  یکه لحظات  ی و بطر

 واژگونش کرد...  ن،ی به زم   دنشیکوب

ا صفحه  سه  دو  همون  اما  و...  همش  نخوندم  خوندم    ی +  که 

 ناموس حروم لقمه...  یاز اون ب دهیترسی چقدر م  دمیفهم

 کف دستانش را سمت آسمان گرفت شاهرخ

 لحظه...   هیروم باش آ ه،باش ــ
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 دیچشمان آسمان مانور داد و آرام پرس نیب  نگاهش

 علت اون ترس و نوشته بود؟  ــ

 کرد  حیتنها نگاهش کرد و شاهرخ جمله اش را تصح آسمان

 ... ده یترس یم یچرا از خسرو پناه نکهیمثال ا ــ

کش  یدست صورتش  د  د،یبه  مانند  بود،    ی داخل  ی اعضا  گریداغ 

داد و پلک بست... انگار تمام آن    هیبه کانتر تکتنش... کمرش را  

نوشته ها از ذهنش دور شده بودند و تنها جمالت آخر نوشته 

 دادند یمغزش مانور م  ی مادرش در هزارتو ی ها

م  نوشته  امانت  خواستهی+  تا  تهران  بهش    یبرگرده  و  بهار 

 برگردونه.... 

 د کوفت و ادامه دا نت یپشت سرش را به کاب  
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گم   ی ودش و خانواده اش و طوره بابام گفته خ+ نوشته خسرو ب 

 کنه...  داشون یخود خسرو هم نتونه پ  یو گور کنه که حت 

 زد شیبه موها یشال چنگ  ی باز کرد و از رو پلک

 انگار...  کنمی... دارم سکته م شهیم  یداره متالش  گهی+ مغزم د

 ؟یچه امانت ــ

 دونـــم...  ینمـــ دونم،ی+ نم

  ش یآسمان تا شال و موها  ین عصبنگاهش را از چشما  شاهرخ

 د یبود باال کش شیکه در چنگ پنجه ها

  ، یفکر کن  یتونیکه نم  ی نطوریباشه، آروم باش چند لحظه.... ا  ــ

 ... کم ی نیبش  ایب

دست  شیموها و  درآورد  انگشتانش  چنگ  از  صورتش    یرا  به 

با جنون و خشم نم  د،یکش بود،  او  با  درست فکر    توانستی حق 
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نم پناهقام  توانست یکند،  خسرو  هر   دیبا  ستد،یبا  یبل  از  قبل 

 ... دیجنگ یدرونش م  انیبا خشم و عص ی کار

مبل نشست، درونش داشت مانند    ی آشپزخانه خارج شد و رو  از

مبل   ی که رو  ی و به شاهرخ  دی... نگاه باال کش سوختیآتش م  کی

 دوخت  نشستیاش م ییروبرو

 آروم باشم؟ کمک کن....  دی+ چطور با

     سوم   فصل    

تند، داخل سا  شیسهالبا تند  به دفتر  را  نگاهش که  ک چپاند، 

  ش یلباسها  نی افتاد خم شد و بعد از برداشتنش ب   یپاتخت  ی رو

خواندن   ی که خودش را آماده    ی گذاشت. شاهرخ گفته بود تا زمان

  ی آن دفتر را نخواند و او دوازده روز تمام حت  ده، یند  ی زیهر چ
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ن کنترل کرده  شدن  دهیسمت آن دفتر کش  ی نگاهش را هم برا

 بود...  

شده   لیروز تبد  زدهیکه قرار بود در آن خانه بماند به س  یروز  دو

 متعجب بود از خودش...   زیبود و خود ن

انداخت و نفس عم  ی گرید  نگاه اتاق    د، یکش  یقیبه دور تا دور 

با    ییابتدا  ی شبها بود  برگشته  آنجا، جانش رفته و  ماندنش در 

او با   ی رخ تنها شاهدان مجادله  اهش  جنگ با خودش... آن اتاق و

 خود و خشمش بودند... 

به    هیتک  نه،یاتاق را باز کرد و خارج شد، شاهرخ دست به س   در

اتاق داده بود که به محض خروج او با دو قدم بلند    ییروبرو   وارید

 ... ستادیمقابلش ا

 قطار؟ رسهی ساعت چند م  ــ
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رو   بند را  از چشم  ی ساک  نگاه  و  انداخت  اش  اهرخ ش  انشانه 

 رنگ...  یگرفت، سخت بود زل زدن در آن نگاه عسل

 فکر کنم. من و برسون راه آهن... گهیساعت د می + ن

نداشت کوبش    یخوش  ی و از کنار شاهرخ عبور کرد، اصال رو  گفت 

جنگ و    انیاش بود... در م  نهیکه داخل س  ی ا  چهیامان ماه   یب

  ض ی آن احساسات ضد و نق  دانستیجدال با خود و درونش، نم

ا  گرید دره  و  به    شانیدایپ  ی از کدام جهنم  اصال  اما  بود،  شده 

 آمد...  یمذاقش خوش نم

 آسمان؟  ــ

و دستش دور بند    دیبه کف پله چسب  شیپله پاها  نیدوم  ی رو

ساک مشت شد. جان کند تا برگردد و نگاهش را به قامت بلند  
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بخاطر پنهان کردن احساسات    ر،یخ بدوزد. طبق چند روز اخشاهر

 نشاند و منتظر نگاهش کرد شیابروها نیب یناخته اش اخمناش

 ...  ی اسمم و بگ ادی+ خوشم نم

 سر تکان داد  ی با لبخند محو شاهرخ

 .  گم ینم  گهیباشه، د ــ

 د یآسمان چرخ ی چشمان فرار  نی کرد و نگاهش ب ی کوتاه مکث

 شده؟ ی زیچ ،یتو خودت یلیخ ریچند روز اخ نیا ــ

  ی فکر کردن، به جرقه    یکما  ب  شدیجابجا شد، م   شیپاها  ی رو

  "کنمیمن باورت م"کوتاه    ی احساس درونش که با جمله    یاصل

رس بود،  نمدیزده  باورش  کاش  تر  کردی...  راحت  آنوقت   ...

 ... دیایبا خود و احساسات غلطش راه ب  توانستیم

 حق ندارم تو خودمم باشم؟ ه؟ی+ چ
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  ی نوال ط  ادیز  دی تو خودت بودن، نبا  نیفقط ا  ،ی چرا، حق دار   ــ

 باشه...  هودهیمدتت ب  نیبشه... نذار تالش ا

اش عرق    نهیس   انیآمد و قلب آسمان انگار در م   نییپله پا  کی

 کرد

نباشه...    گهیفراموش کردن همد  یرفتن به معن  نیدر ضمن، ا  ــ

بده م  ی هر موقع حس کرد به عنوان    ی رو  ی تونیحالت    ه یمن 

 . یبرادر حساب کن ایدوست 

  ی از فاصله    یپله، کم  کیو با باال رفتن    دییهم سا  ی رو  دندان

 کم کرد  شانیاز حد قد ش یب

داشم   ی خوای+ من تا دلت بخواد داداش دارم... پس اگه تو هم م 

 برو به درک...  یش
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در خودش قتل عامش    کندیکه جان م  یو با همان حرص  گفت

 کند، از ساختمان خارج شد...  

ات احمقانه رو ساساح  نیو ا  ایآسمان، به خودت ب  ای+ به خودت ب

  ی متالش  واریتو د   کوبمیسرت و م  یاز خودت دور کن که اگه نکن 

 شه... 

پنجره،    ی آرنجش به لبه    ی   هیشاگرد نشست و با تک   یصندل  ی رو

  ی رستان یبا انگشت شست و سبابه چشمانش را ماساژ داد. دختر دب

هم نبود، پر بود از   یو پنج سالش بود. دختر نرمال  ستینبود، ب 

نبود...   گریاحساسات د  ی برا  ییقلب او جا  انی... در م حس تنفر

 ... بودیم  دینبا

 سمت راننده باز شد و پشت فرمان نشست، کمربندش را بست  در

 ؟ ی کمرت و ببند شهیم ــ
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و صدا  کالفه کرد  راست خم  و  به چپ  را  ها  ی سرش   یمهره 

 آوردگردنش را در

 جان...  یشده دک  رمی+ د 

اول  شاهرخ زد،   شیجان صدا  ی که دک  ی بار  نیبا خنده استات 

 کرده بود هم خنده اش گرفته بود

 تا برسن...  رسونمتینگران نباش، م  ــ

دلش اصالً   یحوال   ی دوخت، هوا  رونینزد و نگاهش را به ب  یحرف

کز کرده و با بغض تماشاگر بود...    ی خوب نبود، قلبش هم گوشه ا

او حس    یکیقلب و دل هر دو    گفتندیم اما پس چرا  هستند.. 

 درد هر کدام متفاوت تر است؟ کردیم

 تهران؟  ی گردی+ برم  

 نگرفت.  ابانینگاه شاهرخ را حس کرد، اما نگاه از خ ی نیسنگ 
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 نه، ممکنه باز... ــ

 دیکالمش پر انیم و  برگشت

 ؟ی نطوریهمه هم ی + تو برا

 گرفت  ری نگاه از مس ی لحظه ا ی برا شاهرخ

 متوجه نشدم... ــ

 د یبه صورتش کش  یدست کالفه

 ؟ یخوب باش نقدریا بهیغر ه یبا   یتونیچطور م نهیمنظورم ا+ 

لب نشاند و آسمان دوباره نگاه گرفت، اصال    ی رو  ی لبخند  شاهرخ

  دن یو تا رس  شدیالل م  دیچه سر صحبت را باز کرده بود؟ با  ی برا

 ... زدینم ی به راه آهن حرف

 بد باشم؟ دیچرا با ــ
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 دیرا گز لبش

چزوندن رهام   یمن و برا  دمرکی+ چه بدونم، مثالً اولش فکر م

خونه ات و خودت بخاطر    ی اما خب اون نبود. من و برد  ،یگرفت

. ی هتل شد ی به بودنت نداشته باشم آواره  ی من حس بد نکهیا

 ؟ ی رو چرا کرد نایا ی . همه ی ساد یمقابل دختر عمه ات وا 

اصال   تیتو حال روح  دم یاون پرتگاه فهم  ی من همون روز باال   ــ

خسته، سرگردون،   د،یاعتماد، نا ام  یب  ،ی بود  اآروم... نستیخوب ن

 ... ی انگار خودت و خواسته هات و حرفات و گم کرده بود

حس   توانستیرخ آسمان انداخت، م  می به ن  ینگاه  میو ن  برگشت

فرار او  از  را  نگاهش  دخترک  را    دهد،یم  ی کند  علتش  اما 

 د یفهمینم
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کردن و   یبود، تو زندگ  ختهینداشت، به هم ر  یحرفات نظم  ــ

که    ی داشت  اجی احت  یکی... با تموم انکارت، به  ی ش کرده بودفرامو

باورت کنه،    یک یکمکت کنه،   بتون  یکیکه  باهاش  حرف    یکه 

باشم که حرفات و    یاون آدم  تونستم ی ... منم دکتر بودم، میبزن

 کنه.  تقضاوتت کنه، باور نکهیبشنوه و بدون ا

 لک بستداد و پ هیتک  یپشت سرش را به صندل آسمان

 نبود،مگه نه؟ یاون پرتگاه، اتفاق ی + اون روز ،بودنت باال 

 شاهرخ نشست ی ابروها نیب یاخم

 . امی نبود، رهام خواست ب ــ

 هم فشرد، حدسش را زده بود  ی را رو شیپلکها آسمان

 خواست؟ ی زیچ نی ... خب چرا همچزدمی+ حدس م

 کمکت کنه...  خواستیچون اونم حس کرده بود حال بدت و. م   ــ
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 ی آرنجش به فرمان کامل رو  ی   هیرا متوقف کرد و با تک   نی ماش

 آسمان را از نظر گذراند  مرخیو ن دیچرخ یصندل

مهم  ی برا  ــ م   ،یرهام  براشناسمشیمن  جز    چکسیه  ی ... 

 ...  شهیکه نگران تو بود نم نقدریخواهرش ا

بردارد، به    یسرش را از صندل  ی   هیباز کرد و بدون آنکه تک  پلک

  اده یپ  نیاز ماش  خواستی... لعنت به دلش که نمادد یسرش تکان

 شود... 

 ؟ یدرمانم کن یخواستی بودم که م  ضیمر هی+ من برات 

 سرش را کج کرد یبا لبخند کم شاهرخ

 آسمان مظلوم و؟ نیا ی کرده بود میکجا قا ــ

و   دیچسب  شیگلو  خیب   میبدخ  یسرطان  ی وده  ت   کیمانند    بغض

 شاهرخ ادامه داد 
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 یدوست  ی کردم با همه رابطه    یسع  شهی.. من همــ البته که نه. 

 داشته باشم.  

 ... هی+ منظور من، منم. نه بق 

 تکان داد  ی با خنده سر شاهرخ

  یبرادر، عصب   ا یدوست    گم ی بگم، م  یچ  دمیتو رو هنوز نفهم  ــ

 . یشیم

 دیرا سمت خود کش رهیو دستگ دیکش یو لرزان قیعم  نفس

 ... یاالغ یلی+ پس خ

 د یبه هم کوب شد و در را  ادهیپ

 ... ی+ برو به جهنم عوض

 گذاشت   نیسقف ماش ی شد و دستانش را رو اده یهم پ شاهرخ
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 ... ی شد  یچرا عصب قاًیدق دمیو اآلن هم نفهم ــ

مستق   آسمان تابش  بخاطر  کرد،  خورش  مینگاهش  به    د ینور 

افتاده    نیچ  شانیصورتش، چشمانش جمع شده بود و گوشه ها

 اش غرق شد  یدر نگاه عسل شدیاز آن فاصله هم م  ی بودند، حت

 ...ی+ از بس نفهم

 لب زد  ی سرش را کج کرد و با دلخور شاهرخ

 عه!!!  ــ

ش بود که نفهم تر از شاهرخ دل خود  د،ی به صورتش کش  یدست

 بشنود. خم شد و ساکش را برداشت ی گرید ی زها یچ خواستیم

نه برادر، تو هم همون دکتر    خوامی+ عه و زهرمار، من نه دوست م

 بهتره...  یبمون
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  یی شاهرخ جا  ی آرام و مردانه    ی و پشت به او کرد، اما صدا  گفت 

 و رو کرد  ریاش را ز نهیس یحوال

 نباش...  مایسیحواسم بهت هست، نگران پر ــ

تمام    جان به  لعنت  برنگردد،  و  کند  مقابله  خودش  با  تا  کند 

نق  و  ضد  واقع  ی ضیاحساسات  خود  از  را  انسان  دور    یکه  اش 

اش   ینتوانست با خود لعنت  گریداشت، اما دقدم بر. چند  کردندیم

  یرییتغبود، بدون آنکه    ستادهیمقابله کند و برگشت... هنوز آنجا ا

دستش را   د،یرا که د  ماندهد. نگاه آس  ستادنشیا  شنیدر پوز

به نشانه   انگشتش را  اش   قهی شق  ی بدرود رو  ی بلند کرد و دو 

و    ی با چند روز دور  شدیگذاشت... قرار بود بعد از آن چه شود؟ م

 آن مرد احساس المذهب درونش را کنترل کند؟  دنیند
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 ز یوارد خانه شود، پشت سر عز  زیتا عز  دیرا باز کرد و کنار کش  در

آپارتمان گذاشت و ساک    ی را گوشه    زیعز  یوارد شد و ساک دست

 شانه اش برداشت ی خودش را از رو  یزشور

 ز؟ی+ خب چطور بود سفر عز

 دردناکش را به دست گرفت  ی نشست و زانو واریر دناک زیعز

 نرگس پدرم و درآورد... _

 اجاق گذاشت  ی را پر کرد و رو  ی و کتر دیخند

 ... کردمیفکر و م نی+ منم هم

 چند روز برو...   هیخوب اومد برام... تو هم  یلیاما خوب بود، خ _

به    ی نشست، از ک  زیسرش برداشت و کنار عز  ی را از رو  شالش

 و بود؟ فکر ا

 . ی نجوری+ من خوبم هم
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با   یوقت مناسب  د،یرا جلوتر کش  خودش اما  آرامش   دینبود،  از 

 آرام نباشد  نقدری... ممکن بود بعدها اکردیاستفاده م زیعز

 ز؟ ی+ عز

 نگاهش کرد یسوال ،یحرف  چیبدون ه زیعز

 ... نیکه تهران بود یاز گذشته حرف بزن، از وقت کمی+ 

 نشست زیعز یهشت ی ابروها نیب اخم

 خوره؟یبه چه دردت م _

  شتر یدر مورد خانواده ام و گذشته شون ب  ستی+ به نظرت حقم ن

 بدونم؟ 

 خت یبو برده باشد، فرو ر  ی زیآسمان به چ  نکهیاز فکر ا  رزنیپ  دل

 خانواده ات! _
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 دیکش ی پوف کالفه ا آسمان

 ..ِ. یمامانم، بابام، تو، حاج  گه،ی+ آره د

 د یکش یاز سر آسودگ ینفس زیعز

 ... یبدون ی که تو بخوا ستیتو گذشته ن  ی به درد بخور زیچ _

 ی در حال جوش انداخت، قور  ی به کتر  یبلند شد و نگاه  آسمان

 لب زد ی خشک داخل قور  ی چا ختنیر نیرا برداشت و ح

 خب اصالً نگو...  لی+ خ

گوش   ،ی آب جوش داخل قور  ختنیرا برداشت و در حال ر  ی کتر

 کرد...  زیرا ت شیها

 ... گمیم  ن یبش  ایباشه ب _
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  ی خوب  ی رابطه    ینشست، از همان کودک  شیلبها  ی رو  ی لبخند

... هم او  شناختندیرا م  گریخوب همد  ی لینداشت، اما خ  زیبا عز

 او را.... زیرا ازبر بود، هم عز زیعز

 زیرا گذاشت دم بکشد و همراه دو استکان دوباره کنار عز  ی قور

 را به او دوخت شینشست و نگاه سوال

 بگو...  ون اولش + از هم

حنا زده اش    ی اش را باز کرد و مشغول بافتن موها  ی روسر   زیعز

 شد 

تا خواهر برادر    شی . شمیطرف کرج بود  ی از روستاها  یکیتو    _

 بودم.  نشونیکه من بزرگتر

 غبار گرفت نگاهش
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تو دست حاج  ازدهی  _ و گذاشت  بابام دستم  که  بود  و   ی سالم 

نه حنابندون به سالمت...  عقد  ،یعروسجشن  نه    ، یگفت  .  ی نه 

مرد شوهرته...    نیا  گهیخوندن و گفتن د  یعرب  ی چهار تا کلمه  

 هم دستم و گرفت و بردم تهران...   یحاج

انتها  ی موها بستن  بدون  را  به پشت پرت   شانیبافته شده اش 

 آسمان دوخت ی کرد و نگاه به نگاه جد

  داریسرا  کرد، قرار بود  دایکار پ  هیباالخره    یماه االف  شی بعد از ش  _

ود. سه تا  دربار ب  ی ... از اعضاانی. بزرگ آقا ساالرمیعمارت بش  هی

... اسکندر ده پونزده سالش  نیر یبچه داشت، اسکندر، مهوش و ش

نه ساله... اونجا مشغول به   ی هم دوقلو ها  نیریبود، مهوش و ش

  ی کیهم شده بود    ی. حاجکردمیعمارت و م  ی ا. من کارمیکار شد
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اومد. تو چهارده    ایز سه سال اکبر بدن ... بعد ابزرگ آقا  ی از آدما

 مادر شدم...   یسالگ

دستان کوچک فرزندش   ی ادآور یچشمش با    ی از گوشه    یاشک

 خت یفرو ر

بده چطور بچه رو قنداق   ادمیکه    ینه مادر باال سرم بود نه کس  _

وقتا سلطان خانوم، زن بزرگ آقا با اخم و تخم    یکنم، بعض   یچیپ

غر    یکارت اشتباهه... اونم با کل  نیطه، ات غلکار  نیا  گفتیبهم م 

که خون    امرزدشیو... خدا ن  ی بده بچه دار  ادیاون بهم    دیغر که با

که آخر ماه کف دستم    ی قرون دوهزار   هی  رکرد بخاط  گرمیبه ج

 . ذاشت یم

برداشتن قور  آسمان از  بعد  و قندان، دوباره کنار    ی بلند شد و 

 کرد ر پ ی نشست و استکان ها را از چا زیعز
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  ی  شهیاسکندر خان اصالً با پدرش خوب نبود، هم  ی رابطه    _

شاه    ی از وفادار  نکهیبود از شاه. پدرش و هم بخاطر ا  ی خدا شاک

بر  اسکندر  کردیم  خیتوب   داشتینمدست  . چند سال که گذشت 

 میدختر که باباش کارخونه دار بود. اسمش مر  هیازدواج کرد، با  

... اوضاع عمارت هر  دبو  یاه م  یل یبود و برعکس سلطان، دختر خ

اسکندر... بزرگ آقا چند    یپنهون   ی با کارها  شدیروز داشت بدتر م

کرد اما خب بچه اش بود و نتونست    شیزندان  نیزم  ریبار تو ز

سلطان و بزرگ آقا   ی حرفا  نیاز اون مجازاتش کنه... از ب   شتریب

بود از   یک  دونستمیآدم که نم  ه یدادن   ی که بخاطر فرار  دمیفهم

با کاراش خودش    دونست یم  نکهی... با اکردیتالش م  اکست ساود

... مخصوصاً  کردیده اش تو خطرن، اما بازم کار خودش و مو خانوا

بود... پنج ش آقا که عضو دربار  سال هم که گذشت    شیبزرگ 

فام  ی کیبزرگ آقا مرد، اسکندر   از فوت پدرش    ی لیدو ماه بعد 
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  ش یلیاعالم کرد فام  خودش و پسر دو سه ساله اش و عوض کرد و

ه  ه یپناه پول  یارتباط  چیو  نداره...  دربار  زندگ با  اما  بودن    یدار 

به کامشون تلخ بود... از همون اول علناً با ساواک دشمن   ی ادیز

رسماً جنازه اش   گهیبار شکنجه شد... دو سه بار د  نیشد و چند

بود،   یمرد با دل و جرأت  یلیدر عمارت... خ  ی و انداخته بودن جلو

مشکالت اون   نیزن بود.. اونقدر ب  ریش  هیمثل خودش   زنش هم

  ی خودم بزرگ شدم... ک یک دمینفهم ی که حت دمیخانواده چرخ

ک شد،  بزرگ  ر  یاکبز  مشکالت  و  اکبر  با  من  شد....    ز یانقالب 

که کنار    دمیروز اکبر و د  هیدرشت اون خانواده بزرگ شده بودم.  

بلند شد...    من  دنید  عمارت نشسته بود، به محض  نیزم  ریدر ز

شدم نگران  بود...  قربون    مضطرب  نداشتم  عادت  جلو،  رفتم  و 

وقت برم.  اش  سف  دمیپرس  یصدقه  و  بار سرخ  هزار  با    د ی چشه، 

بزرگ شده.   گهید دمیازدواج کنه. اونروز فهم خوادیشدن گفت م 
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پرس  ستیب بود...  شده  سالش  پنج  اسمش    هیک  دمیو  گفت 

. دستم و پشت سرش مخم کرداسراست. خوش حال بودم، اما ا

که چه وقت ازدواج کردنه... گفتم تو هم    دمیو بهش توپ  دم یکوب

  کتر یدختر ده پونزده سال کوچ  ه یمثل بابات دست    ی بر  ی خوایم

و گفت    نییخونه... سرش و انداخت پا  ی اریب  ی ریاز خودت و بگ

مطمئنه ما هم    ی خواستگار  میدختره همسن خودشه... گفت بر

 . میش یعاشقش م

به    دیگونه اش غلت  ی که رو  یاشک نگاه  انگشت پس زد و  با  را 

 چشمان آسمان دوخت 

  ض یاسرا از قلب مر  ی بابا  ی اول خواستگار  ی تو همون جلسه    _

با قشقرق بلند شد و منم برداشت و از اون   یدخترش گفت، حاج

رفت رفتم یخونه  شب    می...  اون  تو  همونجا،  و  اکبر  انگار  اما 
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نبودنش باعث   نی.. بود اما نبود... و هم.م یجا گذاشت  ی خواستگار

... اکبر و اسرا ازدواج کردن و  ادیبعد از دو ماه کوتاه ب  یشد حاج

 شیبود که به ر  هیاما از ده تا حرفش کنا  یاومدن عمارت، حاج

کرد تا خودش و    ی هر کار  امرزی. اسرا خدابنداختیاکبر و زنش م

  ه یکه گذشت  جا کنه، اما نتونست... دو سه سال    یتو دل حاج

 ...ی دار یاومد سرا میبار مر

حت  د،یکش  یق یعم  نفس  روز،  آن  به  کرد  پرواز  طرز    یذهنش 

 داشت...  ادینشستن خانمانه اش را هم به 

ه بدم اسرا رو ببره دکتر، گفت با خودش حرف  اومد گفت اجاز   _

زده... اگه اآلن بخاطر بچه دار شدن دکتر نره ممکنه بعدها اصالً  

  تونم ینم  گهیساله د  فدهیمن بعد از خسرو ه  ینی ب ینشه... گفت م 
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  ی از حاج  ی بچه دار بشم... خسرو تک پسر اسکندر بود.. منم پنهون

 اسرا رو باهاش فرستادم دکتر...   م،یکمک به مر ی به بهانه 

م  ی اشک  نگاه  خدا  فقط  گرفت،  آسمان  نگاه  از  را    دانست یاش 

 بود ینحس ی آنروزها چه روز ها

  کرد یم  یهم خانوم  میگشتن... مربه در  سال در  ستیب کینزد _

و سه چهار سالش   ستیاسرا بود... خسرو ب  شیخواهر پ   هیو مثل  

و شکننده که اسمش    یدختر احساسات  هیبود که ازدواج کرد، با  

که اسمش و رستا    ی بچه شون دختر بود، دختر  نیبهار بود.... اول

رو هر  بود،  عاشقش  اسرا  ش  زگذاشتن...  تموم  از  بعد  دن  صبح 

.... پسر گذروندی تا معمارت و وقتش و با بهار و رس  رفتیکاراش م

دن به  که  ب  ایخسرو  اسرا  حسرت  م   شتریاومد  من    دم یدیشد... 

  فده ی بهار و خسرو شونزده ه  کنه،یچطور به بهار و بچه ها نگاه م
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  ی کیبودن، اما پدر و مادر شده بودن. رهام    کی سال ازش کوچ

  جه یکه نت  یآژانس  ی کارا  ی همه  که اسکندر مرد و    وددو سالش ب

ساله اش بود افتاد گردن خسرو، خسرو    نیچند  ی زحمت ها  ی 

داشت و پا رو دم هر   یبود، درست مثل باباش سر نترس  سیپل

م  نا کس  و  مرذاشتیکس  بهار  اما  خسته   می...  زود  بهار  نبود، 

  د، ینکش.... خسرو اما اصالً از کارش دست  دیترسیبهار م   شد، یم

و   ی تینارضا  به  ت یاهم  یخودش بدست مادرش و    آژانس و سپرد

بهار به کارش ادامه داد... اونقدر   ی هر روزه    ی جنگ اعصاب ها

که فقط دو سه   میو درشت اون خانواده بود  زی مشکالت ر  نیب

همد م  گهیساعت    ی ها  هیکنا  دمی شن ینم  گهید  یحت   دم،یدیرو 

مارت  اخم و تخمش و... تموم روز تو ع   دمیدیبه اسرا رو، نم  یحاج

.  گذروندم یوقتم و اونجا م شتری اما من ب ومد،ینم ادیاسرا ز  م،یبود

  چاره یکارخونه و آژانس. ب  رفتی دست من و م   سپردیبهار و م   میمر
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  د ی روز اکبر اومد و گفت جمع کن  هی  ،ی اومد  ا ی. تو که بدندیترس یم

پرس  ی. هر چمیبر اومد  ی زیچرا، چ  میدیهم  ما هم  م  ینگفت... 

اصالً   نجای. اوضاعمون ام یخونواده خبر نداشتاون  از    گهیو د   لیاردب

... هم  دادیام به درد همه مون گوش م  چارهیخوب نبود... اکبر ب 

... هم به درد اسرا... هم  یحاج  ی ها  هیمن، هم به کنا  ی به غر زدنا

رو دوشش تو... همه دردا    ی از پدر نمونه نشدن برا  دیترس یم  نکهیا

دوشش   یرو  م شد، اما باز بارآخ بگه... کمرش خ  نکهیبود بدون ا

 نذاشت...  نیو زم

کش  یدست  آسمان صورتش  نه    چگاهیه  د،ی به  شان  گذشته  از 

نشن   یحرف نه  و  برا  ده یزده  گذشته  اصالً  انگار   ی بود... 

  دانستند یم  یهمگ   دیبا  ینداشت... در حال  یتیاهم  چکدامشانیه

 .....  ساختیشان را م  ندهیانسانها بود که آ ی گذشته  نیا
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آبچکان گذاشت و سمت    ی را رو  ی نیزنگ آپارتمان، س  ی دابا ص

 دیچرخ زیعز

باز   اومده  شده  تنگ  واست  دلش  خاتونه،  نرگس  کنم  فکر   +

 ... شتیپ

 را با حوله خشک کرد سشیخ دستان

 چند روزه...  نی پدرم و درآورد ا  کهیکنه، زن  کارشیخدا بگم چ _

 با خنده سمت در قدم برداشت.   آسمان

  شیلبها  ی رهام پشت در، لبخند از رو  دنیما با درا باز کرد، ا  در

   دیپر کش

 سالم بانو...  _

 د یکه رهام هم بشنود توپ ی بستن در طور نیح
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 وزغ زل زده بهم...   نی+ االغ احمق ع

سر گذاشت، دوباره    یبرداشت و رو  زیرخت آو  یرا از رو  شالش

 در را باز کرد 

 ..  ارمشونیچشاتو، از کاسه درم  ینکن شی+ درو

 جلو برداشت  یبا خنده قدم مرها

 جواب سالم واجبه ها....  _

 .... زی+ نمک نر

 به داخل اشاره کرد  یبا لبخند پر حس رهام

 تو؟ ام یب  تونمیم _

 زیعز دیمانع د ی دومتر  ی به داخل انداخت، راهرو  ینگاه آسمان

 شده بود
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 اآلن.  امی+ نه، برو باال م

تنگ بود...    به عقب برداشت، دلش  یتکان داد و قدم  ی سر  رهام

ت اردبآنقدر  به  را  خودش  شاهرخ  تماس  محض  به  که    ل ی نگ 

 رسانده بود 

 منتظرتم...   ایپس زود ب _

  ز یعز  ی دروغ شاهانه    کیبه    د،ی لش کش به شا  یرا بست و دست   در

 زیکرد و با نگاه منتظر عز  یکوچک را ط  ی داشت... راهرو   ازیباور ن

 روبرو شد

 . ام یم یچیساندوبرم سر   هیکارم داره . من  دیوح ه،ی+ عل

نپرسد، قبل    ی سوال  زی عز  گریاز جمله اش وارد اتاق شد تا د  بعد

به حرفها انسان ها  ی از خواندن دفتر خاطرات  ذکر    ی تک تک 
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را تن کرد و بعد از برداشتن    شیداشت. مانتو  ازیشده داخل دفتر ن 

 اش از اتاق خارج شد.  یگوش

 تو؟ ومد یچرا ن یعل _

 دیکش ی فه اپوف کال شک نکند  زیآنکه عز ی برا

 صداش و؟  ی دی مگه نشن ؟یپرسی م نی اصول د زی+ عز

اون بچه ننه   ی من چطور بشنوم صدا   یخواستیفاصله م  نیاز ا   _

 رو؟ 

 خبر داشت  ی عل یهم از بچه ننگ زیعز یاش گرفت، حت خنده

سر   هیدلش واست تنگ شده برو    زیعز  گمیبود م  رونی+ برم اگه ب

 بهش بزن... خوبه؟

مثل آدم با بزرگترت حرف زدن و؟    ی ریبگ  ادی  ی خوایم   یتو ک  _

 و.... دهن من و باز نکن آس
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  ز یبلند جواب عز  ی با صدا  نیدر قدم برداشت و در همان ح  سمت

 را داد 

 خودتم...  شیر خیتا آخر عمرم هم ب  رم،یبگ  ادی خوامی+ نم

 شاگرد نشست یصندل ی رو

 ... دیوح ی + برو فست فود 

  زده یدر مورد آن س  ی زیرخ چبرگشت و نگاهش کرد، شاه   رهام

داده بود   حیکه همراه آسمان بود نگفته بود و او هم ترج  ی روز

 نپرسد  ی زیچ

 به من؟  ی زل زد یواسه چ گه،ی+ برو د

 دلم برات تنگ شده بود...  _

 یواسه ابراز دل تنگ  ی + دلت واسه ننه ات تنگ بشه. اگه اومد

 ندارم واسه اش.  یمن وقت اضاف 



 

853 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 رد با خنده حرکت ک رهام

حت  _ دلم  من  کن  ا   یباور  تنگ    نیواسه  هم  پرخاشت  و  اخم 

 ...  شهیم

 دوخت  دیوح ی فست فود ی آشنا رینگاه به مس آسمان

 . دمی و م تی قسط از بده هی گهی+ چهار پنج روز د

 م؟ یدر موردش حرف نزن شهیم _

 ت دهانش را کج کرد رهام دوخ ی جد مرخیو نگاه به ن برگشت

 م؟ی حرف بزن ی+ پس در مورد چ

 دیدوباره خند رهام

 ؟ یکرد کارایچ ؟یدر مورد خودت، خوب _

 .کردمیم ی موشک باز میقا ی داشتم با اون دختره پر ،یچی+ ه
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 د یو پرت سمتش چرخ جیگ رهام

 ؟یچ _

 باال پرتاب کرد  ی شانه ا یال ی خیبا ب آسمان

چهار پنج تا نره غول    ،ی ابروم شد+ فکر کرده واقعاً عاشق چش و  

 .. انداخته دنبالم که.

 .  دی را به کنار کش نی با حال خراب، ماش رهام

 آسمان؟  یگیم ی دار یچ _

 انگار رهام خبر نداشت د،یبه صورتش کش یدست آسمان

 برو...  یچی+ ه

 را گرفت و مجبورش کرد نگاهش کند شیبازو رهام

 کرده آسو؟ کاریچ ی پر _
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 دیکش رونی رهام ب ی پنجه  ن یرا از ب شیبازو

 نکرده بهت گفتم.  ی + کار

 آسو....  _

 ... میمن برم دنبال کار و زندگ  ی ندار ی + اگه کار

 د یبه صورتش کش  یدست رهام

 ... ی تو بگ یباشه. هر چ _

اش دست از سرش    یرا به حرکت درآورد اما افکار لعنت  نی ماش

بخواهد    یبود که کس  یباارزش تر از آن  شیآسمان برا  داشت، یبرنم

که متوقف    نیاشبود. م  مایسیاگر آن شخص پر  یکند، حت  تشیاذ

 شد برگشت و رو به آسمان با لبخند لب زد 

 . امیو م  نیتو برو داخل، من پارک کنم ماش _
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پ  آسمان دنبال    اده یبدون حرف  با گشتن  همزمان  رهام  و  شد 

  ت یاز عصبان  شی ندانهارا گرفت، د  مایسیپر  ی پارک شماره    ی جا

به محض شن  ی رو بودند.  پر    ی بله    ی صدا  دنیهم چفت شده 

 دیکش ادینازش فر

جرأت   _ چه  با  م  یتو  و  هات  دختر  یفرست ی سگ  که    ی دنبال 

 برام مهمه؟ ی دونیم

 د یشن  یترسان و مضطرب دخترک را بعد از مکث کوتاه ی صدا

 شاهرخ رهام....  گهیداره دروغ م _

داغ شدند، شاهرخ    ش یو پشت پلکها  دندیسوت کش  شیگوشها

 هم خبر داشت؟

  ی دیو پس م  یختر انداختکه اون روز تو دل اون د  یتاوان ترس  _

 ...  ی پر
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لرزان دخترک باال رفت و بغضش قلب پر حرص رهام را    ی صدا

 مچاله کرد

 نکردم...  ی من کار  گمیم _

  د یبخاطرت ق  ی روز  هی... لعنت به من که    یهست  یعوض  یلیخ  _

 ها رو زدم... لعنت بهم...  نیم ترمه یلیخ

 ..  ینکردم لعنت ی کار گمیم _

مو از سرش   هی کم شدن    ایتو دلش،    کیچترس کو  هیاگه باعث    _

کارت بشه هر روز خدا    کنمیم  ی ... کاری پر  کنمینابودت م  یبش

که برام مهمن   ییکسا  ی که رو  ی دونیغلط کردم. م  یهزار بار بگ

 چقدر حساسم، پس من و امتحان نکن. 
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 یکیشد، نگاه چرخاند و آسمان را پشت    دیوح ی فست فود   وارد

م د  زیاز  را  دیها  دستش  غرق    هیتک  که  و  کرده  اش  چانه  گاه 

 بود. رونیب ی تماشا

 و نشست  دیرا عقب کش یصندل

 کدوما غرق شدن؟  _

  ی و به صندل  دی شد، خند  دهیآسمان که تا چشمانش باال کش  نگاه 

 داد  هیتک

 هات منظورمه بانو... کدومها غرق شدن؟ یکشت _

 + همشون... 

 جابجا شد   یصندل ی رو یقی از نفس عم پس

 د؟ یوح ارهیب  گمب  ی خوریم ی+ چ

 ؟یقراره تو مهمونم کن  _
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فوحش    ی کنیم   ل یکه م  ی زیتنها چ  یکن  یوراج  نطوری+ اگه هم

 ... هیناموس 

  هیاش تک  یکج شده به صندل  یو آسمان با لب  دیبلند خند  رهام

 انداخت یداد و دست راستش را پشت صندل

 .... یزنیشنگول م ی اد ی+ امروز ز

 داد  رییتغ ی خنده اش را به لبخند محو رهام

 خواهرم برگشته. _

ها    ید. بحث ناخودآگاه سمت پناهکر   کیچشمانش را بار  آسمان

 شده بود.   دهیکش

 + خواهرت؟ 

 آره، رستا.  _

 ؟یخواهر و دار  هی  نی + تو فقط هم
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ماند...    یکم  رهام منتظر جواب سوالش  آسمان  و  کرد  نگاهش 

  زیبهار در دفتر خاطراتش نوشته بود، اما عز  یمادرش از حاملگ

سر از اشخاص ذکر   دیدر مورد آن بچه حرف نزده بود. و او با  چیه

 آورد.  یشده در آن دفتر در م

 ام دارم. گهی خواهر د هینه  _

  ی ن یتکان داد و رهام با خنده خم شد و ب   یسرش را سؤال  آسمان

 د یاش را با دو انگشت کش

د   _ کوچولو گهیتو  خواهر  تو  زلزله  یمن  ی...  خواهر  یمن  ی .   .

 خودم... ی  نهووید ی کوچولو

 با پرخاش دستش را پس زد آسمان

 مال تو باشم؟  رنمی+ جمع کن خودت و... من مگه شلوار پ
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سر داد و   نیهمراه رهام که زنگ خورد نگاهش را تا اسکر  تلفن

ا  رهیرند ذخ  ی شماره    دنیبا د فراموشش    چگاهی که ه   ی نشده 

 یحالت ب  ی را رو  ینشست، گوش  شیابروها  نیب  یاخم  کرد،ینم

 صدا گذاشته و دوباره نگاه به آسمان دوخت 

سفارش بده. طعمش    یدیکه اونروز خر  یچیاز همون ساندو  _

 دندونمه. ریهنوز ز

 اشاره کرد ی به گوش آسمان

 دوست دخترته؟ _

 زد  یبا خنده چشمک رهام

 آره....  _

 د یکوب  شیبه پا زیم ریاز ز یلگد محکم آسمان

 ... ی+ عوض
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 شد و اضافه کرد بلند

 دوست دختر تو بشه...  ادیکه م ی دخترتو سر + خاک 

کالفگ  آسمان با  رهام  برداشت،  قدم  اتاقک    ی نگاه  ی که سمت 

پاسخ داشت و دو   یاش انداخت؛ چهار تماس ب  یدوباره به گوش

 را لمس کرد ام ی... اعالن پامیپ

 "میحرف بزن  دیرهام با "

 "تو رو بندازه به جون من. خوادیم گه، یشاهرخ داره دروغ م "

را فشرد    یپاور گوش  یخارج شود، دکمه    امرسانیآنکه از پ  وندب

 فرستاد.  شیموها  نیب  یو انگشتانش را با کالفگ

 شیکه برا  ی زی ... تنها چدانستیرا نم  زدیبا شاهرخ حرف م  دیبا

آسمان چند روز گذشته را  دادی بود که احتمال م  ی مهم بود ترس

 اش بود...  که بخاطر او و گذشته  یبا آن سر کرده باشد. ترس
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 نشست  ز یپشت م آسمان

 ... ی و دوس داشته باش ی فالفل من درآورد  نیا کردمی+  فکر نم

نشاند. آسمان   شیلبها  ی رو  ی صاف نشست و لبخند خسته ا  رهام

 جابجا شد  یصندل ی رو

 + چت شد تو؟

 تکان داد ی با همان لبخند سر رهام

 . ستین ی زیچ _

 !ی + انگار پکر شد

کش  یدست صورتش  ذوتما  د،ی به  شوقم  و  برا  ی ق   دن ید  ی که 

کور شده بود و دلش   مایسیپر  ی کارها  دنیآسمان داشت، با فهم

و از آن   فرصت خودش را به تهران رسانده  نیدر اول   خواستیم

 ردیحساب پس بگ  یاز خود راض ی بایدخترک ز
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   ؟ی من... تو خودت چطور  الیخ یب _

  یگذاشت، فکر لعنت   یصندل   یپشت  ی دست راستش را رو  آسمان

  ده یبار در عرض چند ساعت سمت شاهرخ کش   نیچندم  ی اش برا

 شد... 

 + من خوبم. 

 د یکش  یقیعم  نفس

لب پرتگاه اصالً خوشم    ی دوستت و اون روز فرستاد  نکهی+ اما از ا

 . ومد ین

 نزد...   یآسمان شد، اما حرف  یرهام قفل چشمان خال نگاه 

 . ادیهم که تو چشماته خوشم نم ی+ از عذاب وجدان

دوم آسمان ذهنش را مشغول کرده    ی تر کرد، جمله    یلب  رهام

 بود
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 چرا؟  _

چشمان آسمان    ی وت  شتریب  ز،یم  ی رو  شیبعد از گذاشتن آرنج ها 

 دقت کرد

 اد؟یچرا خوشت نم _

ن مجبور  اما  بود،  اشتباه  کارت  مقابلش    یستی +  عمرت  آخر  تا 

 ... ریو سر به ز یشرمنده باش

 نشاند  شیلبها ی رو یلبخند تلخ رهام

 ی اشتباه نبود، حماقت محض بود... من دلم و به دختر  ر منکا  _

کرد تا    چهیباختم که فقط به فکر خودش بود و هست... من و باز

حماقت  از  استفاده  با  و  شاهرخ  بده...  درس  اش  خانواده  به 

خ بخاطر  تنها  وجدانم  عذاب  کرد.  له  شاهرخ    انتمیدوستش  به 
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دادم درد    تم یخص که به خودم و ش  ی عذاب  ی وجدان من برا  ست، ین

 ...  کنه یم

وح  کینزد  با م  دیشدن  وح  زشانیبه  و  کرد  اخم   دیسکوت  با 

گذاشت و بعد از جواب دادن    زیم  ی و مخلفاتش را رو  چهایساندو

 دور شد زیتشکر رهام از م

 چرا هنوز دنبالته؟  ،ی بود چهیاون دختره فقط باز ی + اگه برا

 به پوزخند شد  لیتلخ رهام تبد لبخند

بچگ  هیدختر   مایسیپر  _ از  فراهم   یهر چ  یکه  براش  خواسته 

م  کنه  اراده  اگه  بود  گفته  به دوستش  درم   تونهیشده...  زانو  به 

اونقدراره یب منم  درب  ی .  زانو  به  که  بودم  وقتامی عاشق  اما    ی ... 

فقط    دمیفهم جلو  له یوس  هیبراش  اونم  زدم،  پسش   ی بودم. 
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  م یدوباره باز  تونهی م  کنهیفکر م   دیدوستاش... غرورش له شده و شا

 بده... 

 

 مگه نه؟ ،ی + هنوز دوسش دار

هم   رهام خودش  را  آسمان  سوال  جواب  کرد،  نگاهش  تنها 

  ی زی. تنها چدانستینداشت را نم  ای. دوستش داشت  دانستینم

 داشت، محال بودن بود.  نانیکه به آن اطم

 .  دونم ینم _

 نه؟  ایو دوست داره  یکیآدم نفهمه  شهیمگه م ؟یچ یعنی+ 

 ختیر شیسس قرمز رو یرا برداشت و کم چش یساندو مرها

 . یفیبالتکل یخودت قبول کن  یوقت شهیم _



 

868 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

. بهش  ست ین  یی باز  چیه  گهیواقعاً دوست داره و د  ی+اگه بفهم

 ؟ی دیفرصت م 

و همزمان مردمک چشمانش را در حدقه    دیکش  ی کالفه ا  پوف

 چرخاند

 گهیاما د  کشتمیمن اگه بودم خودم و م  ،ی کم دار  کمی+ البته تو  

 .  خواستمیکرده رو نم ی که باهام باز یکس

  گفت یم  شهیباشم، اما مادربزرگم هم  ده یمنم با تو هم عق   دیشا  _

  یهمون آدما  ی ا   نهیک  ی . آدمازنهیفقط به خود آدم ضربه م  نهیک

 .  نیَعقده ا

رهام توجه کند.    ی بدون آنکه به جمله و مفهوم جمله    آسمان

ب شد و با گاز زدن نان زرگ جلمادرب  ی توجه اش تنها به کلمه  
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که هم   ی درونش را کم کرد، اسطوره ا  جانیاز ه  یکم  چیساندو

 کرده بودند.  دشییتأ زیمادرش، هم عز

 + مادربزرگت.... 

 قورت داد و اضافه کرد  دنیبار جورا بعد از سه  لقمه

 + مرده؟

برا  د،یخند  رهام آسمان  تالش  حس   ی بخاطر  کردن  پنهان 

 اش  ی کنجکاو

 ا نکنه. نه، خد _

  دیمعذب نگاه دزد آسمان

 فیکنم، چون اصالً قابل توص   فش یتوص  دیبا  ی چطور   دونمینم  _

. هیچه جور زن  ی تا بفهم  شیو بشناس  ینیبب   دی... فقط باست ین

 .  هیواقع رزنیش هیبگم   تونمیمن فقط م 
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 بودنش گفته بود رزنی هم در مورد ش زیتر کرد، عز یلب

بود بود  یوقت  ی + گفته  که هم    یو داشت  خواهرتتنها    ی بچه 

. پس مادربزرگت اونموقع کجا ی هم خواهر   کردیم  ی برات مادر

 بود؟

آسمان در مورد خانواده   ی لبخندش را کش داد، از کنجکاو  رهام

م  دلش  بود؛  خشنود  ب  خواستیشان  او   شتریآسمان  و  بپرسد 

 . یپناه ی خانواده  ی دهد، در مورد تک تک اعضا حیتوض

و فقط دلم   شمیمامانم و رستا م م و  خود  الیخ  یوقتا ب  یبعض  _

. جون کند تا خانواده اش از هم نپاشه،  سوزهیم  میمامان مر  ی برا

و    زدیسر به مامان بهار م  هیو    شد یم  داریصبحا زود تر از همه ب

مامانم    شیپ  رفت یدوباره م  گشتیهم برم   یکارخونه، وقت  رفتیم

ن حرف  ها مو  ی. معتقد بود اگه در مورد خوشزدیو باهاش حرف م
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بعد از حرف زدن با مامانم    اد،ی درم  یمامانم از اون افسردگ  می بزن

م  شی پ  ومد یم لبخند  پشت    یخستگ  کردیم  یسع  زد،یما...  و 

مخف م   یچشماش  اما  چشماش.   ی خستگ  دید  شد یکنه،  تو  و 

پدر و مادر و تو دلمون، اما خب،   یخال  ی پر کنه جا  خواستیم

کردن    ی .. دلم مادر.یقانع بود و من شاک   شهی. رستا هم شدینم

 . خواستیمادرم و م

 د ی پرس یآسمان انگار مچاله شده بود وقت لبق

 + مادرت چرا افسرده شد؟

گلو  رهام کرد...  ب  شینگاهش  حجم  از  داشت    ی آب  یانگار 

 سوخت یم

بود    سیما، چون بابام پل  ی وسواس داشت رو  ییجورا  هیمامانم    _

 ییجورا   رس بهاز ت  نیهم  ی و مامانم هم برا  شدیم   دیهمه اش تهد
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پ  وسواس  اش  خانواده  به  زا  داینسبت  از  بعد  بود.    مان ی کرده 

 ی افسردگ  هیحاد شد...    یبه افسردگ  لیوسواس تبد  نیسومش ا

 و پنج ساله همراه مامانمه.  ستیکه دکترا گفتن موقته، اما ب

دو انگشت شست و سبابه چشمان سوزناکش را فشرد و آسمان   با

 نگاهش کرد

 ... ی خواهر دار  هیفقط  ی + گفته بود

چشمانش برداشت و نگاه سرخش را   ی انگشتانش را از رو   رهام

 قفل چشمان آسمان کرد 

  ن یاومده و مادرم هم به هم  ایبهمون گفتن اون بچه مرده بدن   _

 خاطر.... 
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  شانیچقدر سخت بود در مورد دردها   د،یبه صورتش کش  یدست

راه او  خودش را شناخته بود هم  یکه از وقت  ییحرف زدن، دردها

 ود.و خانواده شان ب

 . میبگرد کمی میبخور بر _

از قلبش را احاطه    ی ترحم گوشه ا  د،یکش  یقینفس عم  آسمان

 یآن حس دلسوز   خواستیرا... نم  گرشید  ی کرده و نفرت گوشه  

داشت.    امدهین   ایبه آن نوزاد بدن  یدلش را که حت  ی و ترحم گوشه  

سرش  بهار هم  مادرش و  مینبود، مر  یاهکاش رهام پسر خسرو پن

... او جز خسرو  ردیانتقامش را بگ  توانستی نبود... آنوقت راحت تر م

 داشت...  ینسبت به آن خانواده حس متفاوت 
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 ی ا  نندهیکه چشم هر ب  ییبایغروب ز  کرد،یداشت غروب م  آفتاب

از منظره    یعکاس... چند گردشگر مشغول تماشا و  کردیم  رهیرا خ

بودند و آسمان اما نگاهش بند    طقهمن  ریچشم گ  عتیطب  ی بایز

 رنگ، در غرب بود ینارنج دیخوش

 قشنگه...  ی لیشهر خ نیا _

 شیلبها  ی رو  ی لبخند  ردیبگ  دی بدون آنکه نگاه از خورش  آسمان

بار همراه پدر و مادرش به آن   کیهفت سالش بود،    ینشاند، وقت

رهام را    رتیهمراه با ح   ی ش هم جمله  مکان آمده بودند... پدر

 ی بایکرده و مناظر ز  دییرا تأ  لی شهر اردب  ییبایهم زه بود... او  گفت

 بود...   ادهرا به دخترش نشان د عتیطب

 ... رانهیبهشت ا لی... اردبنطوره ی+ هم
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را درون ج  دیخند  رهام به    بیو دستانش  و  فرو کرد  شلوارش 

  د یخورش  ی بایآسمان، نگاهش را به غروب ز  ی   رهیدنبال نگاه خ 

 رساند 

 ... میبود  ومدهین نجایا شیپ ی دفعه  _

 چشم نگاهش کرد ی از گوشه  آسمان

اردب بخواد  دلت  تا  وگرنه  نبود،  وقت  و   یدنید  ی جاها  لی+ 

  ی عال   دانیداره. اونروز فقط تونستم ببرمت بازار و م  ی گردشگر

 ... لیقاپو و همون پرتگاه... از شمال تا جنوب، از شرق تا غربِ اردب

شده    کیم که با چشمان بارهار  مرخیو نگاه به ن   دیچرخ  کامل

 غروب بود، دوخت و ادامه داد  ی مشغول تماشا

به تهران    گهید  ینیکه اگه بب  ی د ی+ بهشته. تو هنوز آبشارها رو ند

 .ی گردیبرنم
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دست    کرد،یهمان کار را م  شدی و نگاهش کرد، اگر م  دیچرخ  رهام

 ...  ماندندیآورد و همانجا م یم   لیو به اردب گرفتیرستا را هم م 

 ... نهی ها رو بب نجایرستا هم ا خوادیدلم م _

نگاهش در چشمان آسمان چپ و راست    یکوتاه  مکث کرد و 

 شد 

 ام؟یبعد همراه اون و پسرش ب ی دفعه   تونمیم _

 نگاه گرفت...  آسمان

 خواست یرا نم یپناه ی رابطه با خانواده  دلش

 ؟ ی ر یگیمال منه که ازم اجازه م نجاهایا ی + فکر کرد

 دیخند رهام

هر دو خواهرام    خوامی... م یتو هم تو جمعمون باش  خوادیدلم م  _

 باشن.  شمیپ
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 یکنیم  ی ادآوریتو هتلم و که همش    ی حرفا  یگرفت  ی + نکنه جد

 من مثل خواهرتم؟

اونروزت فقط بخاطر    ی نگرفتم... چون مطمئنم حرفا  ی نه جد  _

 خشمت از پدرم بود...  

 ... ی بود ده یترس یمث چ ،یگیدروغ م ی + دار

 تکان داد  ی با خنده سر  رهام

 . کردمیقلبم اومده بود تو حلقم... داشتم سکته م _

 ی شده بود... روز قبل روبرو  کیسرش را بلند کرد، هوا تار  آسمان

او    ی نشسته و طبق گفته    الیو  اطیح  ی تاب گوشه    ی شاهرخ، رو

 نگاه به آسمان دوخته بود...  

که افکار به گفته بود ذهنش را آزاد بگذارد، آنقدر آزاد    شاهرخ

به    ی کسل کننده ا  ی در مغزش جوالن دهند... خواسته    یراحت
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در همان حالت مانده بود، به    قه یچند دق  یاما وقت  د،یرس ینظر م

جانش  یآرامش وجودش  در  کم  کم  مکسا  نیکه    یپ  شد، یلتش 

 برده بود...  

م  ی برا پرواز  شاهرخ  سمت  افکارش  که  بود  چندم   کردیبار 

 دانست ینم

 شدم؟ت مثل خواهرت + چطور شد برا 

از حرکت آسمان سرش را بلند کرد، دلش   تی هم به تبع  رهام

مثل    د،یآسمان حلقه کرده و بگو  ی دست دور شانه ها  خواستیم

 ... ینه، تو خود خود خواهرم

 ... م دونینم _

   دیکش  یقیعم  نفس

 !ی جواب سوالم و نداد _
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 نگاهش کرد  آسمان

 ؟ی+ چه سوال

 با لبخند سرش را کج کرد  رهام

 ؟یکن یم یبعد من و رستا رو همراه ی دفعه  _

 رفت   نییبودند پا  ستادهیا   شیکه رو  یسنگ بزرگ  ی از رو   آسمان

 + نه... 

                  

را    زی جواب عز  نیگذاشت و در همان ح  خچالی  ی را باال   سفره

 داد 

حال    یبا فروشندگ   ادیدوست محمده، ز  ی مغازه    گهی+ طاها م 

 دست و پا کنم مجبورم.  گهی کار د هیکه  یاما تا وقت کنم،ینم
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 ؟ی دنبال کار دونستیمحمد م _

 دوخت زیو نگاه به عز برگشت

 کرده.   دایکه از طاها خواسته بهم بگه برام کار پ  دونسته ی+ البد م 

 خودش چرا نگفته؟ باهات قهره؟ _

 گرفت زینگاه از عز 

 م؟ی؟ مگه ما بچه ا  هیچ گهی+ قهر د

و دسته    یتن گوشاشسرش انداخت و بعد از برد  ی را رو  شالش

 سمت در قدم برداشت  دش،یکل

 مرغ بخر... یاومدن ،ی اگه پول دار _

زمزمه کرد و از آپارتمان خارج شد... به محض بستن در   ی ا  باشه

 شد...  ده یو فکرش سمت محمد کش دیکش  یقینفس عم
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پ  ی محمد سال  دو  از   ش یکه  بود...  گفته  او  به  اش  عالقه  از 

برادر بزرگتر بود،    کیتنها    شیااحساساتش گفته بود. محمد بر

باشد و اما محمد به فراتر ها فکر   توانستیفراتر از آن نم  ی زیچ

که   یشخص دنیکرده بود. به محض باز کردن در ساختمان، با د

لرز  شیروبرو نگاهش  رو  دیبود،  دستش  در   ی   رهیگدست  ی و 

 محکم تر شد... 

 سالم...  _

و بعد از    برگشت  شدند،   دی هم کل  ی رو  شیخود آمد و دندانها  به

که سمت پله ها انداخت، از ساختمان خارج شده و    ینگاه   مین

 د یدر را محکم به هم کوب 

 ؟ یکنی م یچه غلط نجای+ تو ا

 . می حرف بزن  دیبا _
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  ن یو آخر  نیرنگ مرد مقابلش دوخت، اول   ی به نگاه قهوه ا  نگاه

 ک ی  ادیبود... او را تنها با    شیبود، چند ماه پ  دهیکه او را د  ی بار

 پدر ترسو شناخته بود

 ؟ یکنی م یمن چه غلط ی قاتل در خونه  ی + تو

 و برات بگم.  قت یمن اومدم حق ،یدونینم یچیتو ه _

و به عقب هلش    دیخسرو کوب  ی   نهیدستش را محکم به س   کف

 ی ادیز  ی و خواسته    ند ی بب  خواستیداد، او را مقابل در خانه اش نم

 بود؟

م  ی خوایم  ی+ چ که  ام  و خانواده  من  افتاداز  بختک  رو    ی ثل 

اومد نبود؟ حاال  بابام بس  به کشتن    زمیمن و عز  ی سرمون؟  و 

 شرف؟  یب ی بد

 با اکبر نکردم. ی من کار _
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نگاه  یقدم  آسمان از  برداشت،  جلو  زبانه به  نفرت  و  ش خشم 

 د یکشیم

 ... یکرد دیبابام و تهد یعوض ی + تو

تهد  _ نم  دشیآره،  اما  چ  یبدون  ی خوای کردم...   دشیتهد  یبا 

 د؟ یترس یاز چ یبفهم  ی خواینم دم؟کر

  دییهم سا  ی رو  شتریرا ب  شیدندانها  ادش،یخفه کردن فر  بخاطر

 دیغر نشانیو از ب

 تا....  نجایبفهمم... گورت و گم کن از ا خوامی+ نم

 ... ست یتو ن یاکبر پدر واقع _

تنش خشک   ی ... انگار تک تک اعضا ستادیا  ی لحظه ا  ی برا  قلبش

 شدند، 
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بود،  مغزش از    داغ شده  از    کی داغ تر  آهن    کی کوره... داغ تر 

 د یکوبیذوب شده. قلبش هنوز نم

 ؟یزن یتهمت م  یبه ک ی شرفِ حروم لقمه، تو دار  ی+ ب

مشتان لرزانش   نیخسرو را ب  راهنیپ  ی  قهیجلو برداشت و    قدم

 گرفت 

  ی بابام و کشت   ز،یهمه چ  ی ب  کنمیخودم م  ی + گورت و با دستا

 ناموس؟   یب  یزنیمت مبست نبود که حاال به مادرم ته

 گهید   ی اده  خانو  هی... تو دختر  ستنیپدر و مادر تو اکبر و اسرا ن  _

 ...ی ا

 قابل کنترل به عقب هل داد ریغ یرا با خشم  خسرو

 ... کهیمرت کشمتی+م
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  د یتهد  ی به عقب برداشت و انگشت سبابه اش را به نشانه    یقدم

 تکان داد 

 .... کنمیم  تمونیمثل سگ پش ایور ی در نی + از زدن تموم ا

  د یرا در قفل کند و با  دیکل  کردیم   یسع  یوقت  دیلرزیم   دستش

اش نبود،    یکه اگر در چند قدم  کردیدعا م  زیو به جان عز  رفتیم

 د یبریهمان لحظه نفسش را م

 به حرفام فکر کن.  لم،یمن تا فردا اردب _

تنش    د یکل  باالخره تمام  شد،  ساختمان  داخل  و  چرخاند  را 

رفت و در آپارتمان را با   نییرا پام. پله ها  از حجم خش  دیلرزیم

 زحمت باز کرد و خودش را داخل انداخت... 

مغزش پژواک   ی خسرو در هزارتو  ی گر گرفته بود و حرفها  مغزش

 د ی. کف دستانش را چند بار محکم بر سرش کوبشدیم
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 ... ایآسو... به خودت ب+ مضخرفه حرفاش 

اد و چند بار صورت داغ و ملتهبش سر د  ی راستش را رو  دست

 لب نجوا کرد ریز

همچ باش...  آروم  همت  ستین  ی زیچ  نی+  به  خواست  فقط   ...

 .زهیبر

... دور خودش  دیرا در هال ند  ز یکرد و عز  یکوچک را ط  ی راهرو 

کودک گمشده در ازدهام   کی و منگ بود... مانند    ج یگ  د،یچرخ

 .... تیجمع

 ز؟ ی+ عز

شال چنگ   ری زرا از    شیموها  د،ینشن  زیکه از جانب عز  ییصدا

صدا لحظه    ی زد،  پاش  ی خسرو  هم  از  راحت    دهیمغز  را  اش 

 به سرش ضربه زد گریچند بار د گذاشت،ینم
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 + خفه شو... 

وادارش کرد دستانش را    یبهداشت  سیباز شدن در سرو  ی صدا

پاها عز  اندازدیب   شیکنار  نگاه سمت  بچرخاند... چشمانش    زیو 

... خسرو  شدیر ممغزش گر گرفته بود و قلبش شعله و   سوخت،یم

 در وجودش راه انداخته بود یباز آمده و آتش بزرگ  یپناه

 چه ت شده آسو؟  _

اش   نهی س  انیدر م  ییشد و جا  زی سرخش قفل چشمان عز  نگاه 

 آتش گرفت...  

ا  یپناه  خسرو تک  تک  جانش    یلحظات  نی تقاص  بر  درد  که 

 دادی انداخته بود را پس م

 رفت بردارم. ادمیمدارکم و  ،یچی+ه

 ؟یدارکه مچ _
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 و سمت اتاق قدم برداشت دیدوباره به صورتش کش یدست

 همرام باشه.  دیاستخدام با ی + برا

نفسش از حجم خشم بند    د،ی اتاق شد و در را به هم کوب  وارد

 آمده بود. 

اتاق چرخ  شنگاه  د  دیدر  با  چ  دنیو  اش   ی زیکمد،  معده  در 

  . سمتش قدم برداشت و به محض باز کردنش، جلد قهوه دیجوش

 رنگ دفتر ضربان قلبش را باال برد...   ی ا

کمد    ی اش را به لبه    یشانیهم فشرد و پ  ی را محکم رو  شیپلکها

 داد  هیتک

. خوادیو م  نی شرف هم هم  ی+ جمع کن خودت و آسو... اون ب

 صاحبت و...  یجمع کن خود ب
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خسرو در سرش اکو شد و مجبورش   ی اما دوباره صدا  د،یکش   عقب

 کمد بردارد   ی ز کرده و دفتر را از تو درا  دست   یناگهان   یلیکرد خ

برا فقط  حرفا  نکهیا  ی +  کنم  مفته    ی ثابت  حرف  خسرو 

 . گه یکه اون م ستین ی زی... مطمئنم توش چخونمشیم

رنگش پنهان کرد و از    یشال مشک  ریاش، ز  نهی را مقابل س   دفتر

  ی نگاه  نشستی م   زیکه عز  ییاتاق خارج شد، بدون آنکه سمت جا

 ت کرددر حرک به طرف  اندازد،یب

 پس کو مدارکت؟ _

 ز یعز  دیراهرو خود را از د  چیهم فشرد و در پ   ی را رو  شیلبها

 پنهان کرد 
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برداشتم عز م  ز،ی+  تو هم  پ  یخوایمن عجله دارم.  باال   شیبرو 

نباش تنها  تا  خاتون  شا  ، ینرگس  طول    دیمن  باشگاه  تو  کارم 

 . دیکش

پناه  از نگاه چرخاند، خسرو  شد،  خارج  که  نبود...    ی ساختمان 

 رفته بود.... 

شده    دیکردنش ناپد  ران یآمده و بعد از و   یسونام   کیمانند    دوباره

 بود... لعنت به او.... 

 . شدیم وانهید دیدیاو را م زینبودنش خوب بود... اگر عز 

اش فشرد و در کنار کوچه قدم برداشت،    نهیبه س  شتریرا ب  دفتر

ها زانوها  شیقدم  و  بودند  و  د دنیلرزیم  شیناموزون  از خشم   ...

 تا سکته کردنش نمانده بود.  ی زیچ ت یعصبان
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از ج  یگوش را  با طاها تماس    دیکش  رونیب  شیمانتو  بیاش  و 

روبراه حال  اصال  اول  ی برا  یگرفت...  کار  نیشروع  اش    ی روز 

 .  زدیرا به هم بر کینداشت... ممکن بود با آن جنون بوت

 جانم آسو...  _

 دند دفتر فشار آور ی رو شتر یب  انگشتانش

 + طاها من... 

  خواست، یم  دنیکش  ادیداد... دلش تنها فر  هیتک  وار یبه دو    ستادیا

 آوار شدن و آوار کردن... 

 .... خواستیطوفان م کی دلش

 ...  کیبرم بوت تونمی+ من امروز نم

 افتاده؟ یچرا؟ اتفاق _

 د یمحمد را شن  فیضع ی بزند که صدا یحرف خواست
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 طاها؟ یچه اتفاق _

بزند را قورت   خواست یکه م   یو حرف   دیشبه صورتش ک  یدست

 طاها را دست به سر کرد، اما محمد را نه...  شدیداد. م

 و بده محمد کارش دارم. ی+ گوش

ا  طاها لحظه  چند  گوش  ی متعجب  و  دست    یگفت  به  را  اش 

 داد   کردیکه با اخم نگاهش م ی محمد

 شده؟  یچ _

 ...  کنم یکه نم کارایچ  ستی+ حالم امروز خرابه، اگه برم معلوم ن

 شده؟ چرا حالت بده؟ چه ت  _

 د یکوب واریسرش را آرام به د پشت



 

893 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

نم بگو  بزن  زنگ  دوستت  به  مشکل  تونم ی +  اگه  برم...    ی امروز 

... اگه هم داشت چند تا فوحشش بده، بگو بره  رمینداشت، فردا م

 به درک.

 کرده؟ ی کار یکس _

 د ییهم سا ی رو دندان

با من لج    ایدن  ن یا  ی ماآد  ی نکنه؟ همه    ی کار  یکس   شهی+ مگه م

هم    یکیکه کله پاست،    نیا  گهی م  رسهیاز راه م  یکردن ، هر ک

خالص شن از   ایدن  هیتا    رمیمی من بزنمش... منِ سگ جونم نم

 دستم... 

 شت؟ی پ  امیب ییکجا _

نامعلوم قدم برداشت،    ی گرفت و به مقصد  واریاش را از د   هیتک 

 .ـد..کن حتشیو نص  دیایتنها محمد را کم داشت که ب 
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 که بد شکارم از دست همه...   ایمحمد، ن   ای+ ن

 کرده تا حسابش و برسم؟ کارتیچ  یالقل بگو ک  _

 شیداشت گوش ها  شانیبوق ها  ی دوخت... صدا  نهایبه ماش   نگاه

 ... کردندیرا کر م

بلدم حساب کسا اذ  یی + من خودم  تو    کننیم  تمیکه  برسم.  و 

 .ی اریدرب ی قهرمان باز خوادینم

 بیاش را خاموش کرد و در ج  یگوشقطع کرد،    و تماس را   گفت

ب   ش یمانتو س  شتریفرستاد،  به  را  با  نهی دفتر  فشرد...  به    د یاش 

دفتر را بخواند و    ی نوشته ها  توانستیکه م  گشتی م ییدنبال جا

  ش یلعنت کند... به قدم ها  شیخسرو را به خاطر دروغ و تهمت ها 

  برگشت...   چادر پوش  یو با برخورد شانه اش با زن  دیسرعت بخش

 د یقبل از آنکه بر سر دخترک آوار شود... لبخندش را د
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 ...خوامیخانوم، معذرت م دیببخش _

دختر، به راهش    یبه عذرخواه  تیاهم  یدهانش را فرو داد و ب  آب

  ی و آن را به پاها  دانستیکه مقصدش را نم  یادامه داد...  راه

 جانش سپرده بود...  مهین

حرف شاهرخ، خم شد و از    ی رآو اد یو با    دیدر چرخ  ی نگاهش رو

  شد یکه م  یرا برداشت... تنها مکان   الیو  د یسنگ کنار در، کل  ریز

آنجا بخواند  را  کس  ییدفتر  شک  بدون  که  مزاحمش    یبود 

اما بخاطر فصل و   خواست،یآزاد پرتگاه را م  ی ... دلش فضاشدینم

 کرد.  وتآنجا خل شدینم ادیز ی وجود رفت و آمدها

سنگ، داخل  ریز  د،ی کل  ی از گذاشتن دوباره  را باز کرد و بعد    در

کمرش به در آن را بست و نگاهش را در    ی   هیشد... با تک   اطیح
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چرخاند... تنها بخاطر سکوت به آن   اطیح  ی بایسبز و ز  ی فضا

 ... دانستیشاهرخ نم ادی  ایرفته بود  الیو

قدم    قدم هر  با  و  لبخندها  یادیبرداشت  و  شاهرخ  در    شیاز 

روز بر او و قلبش    زده یدر عرض س  یی چه بال  خاطرش زنده شد... 

 ه بود؟  آمد

 شد و خودش را به مبلمان رساند...   الیو  وارد

مرتعش دفتر را باز کرد... چند ورق    یمحض نشستن، با دستان  به

 زد... 

م  میبرگرد  دیبا  گهیم  زیعز  " منم  دلم  میبرگرد  خوامیتهران،   ...

 "ردونم....خوام دخترش و بهش برگ ی م سوزه،یبهار م ی برا

کوتاه، در    ی انگار قلبش را چنگ زد... آن دو سه جمله    یکس

 دفتر... قلبش را از جا کنده بود...  ی باال 
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  ره، یامروز رفته بود براش شناسنامه بگ   زنه، ینم  یحرف   چیاکبر ه   "

دخترم و اسم و   یلیاسم و فام  ی گرفت، اما وقت ی چطور دونم ینم

سمش و  گرفت... ا  ش یآتقلبم    دمیپدر و مادر و تو شناسنامه د

که   یانتخاب کرده بود که بهش گفته بودم، همون اسم  یهمون

 "بهار انتخابش کرده بود.

  گرفت یقابل کنترل ورق زد... قلبش داشت آتش م  ریغ  یخشم  با

 کرد یدر مغزش هم حس م یو حرارتش را حت

امروز    " م  هی آسمان  بغلم  تو  که  بار  هر  قلبم    رمشیگ یماهشه، 

بهار کباب   ی دلم برا ی نطوریا ی ... وقت کنده بشه از جاش  خوادیم

 "کنم....  ی دخترش مادر  ی برا  تونم ی نم شهیم

  ش یپرتابش کرد... اشکها  ی دفتر را بست و گوشه ا  م یوخ  ی حال  با

 فرود آمده بودند؟ شیگونه ها  ی رو یک
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 + امکان نداره.... 

 اد یتکان داد و فر  ی به عالمت منف  کیستریرا تند تند و ه  سرش

 د یکش

 امکان نداره...  ی زیچ نیمچ+ ه

و بدون گرفتن نگاهش از دفتر عقب رفت؛ آنقدر    دیمبل پر  ی رو  از

متوقف    شیبر خورد کرد و قدم ها  اطیح  ی عقب که به پنجره  

 شد 

 خوابه....  هی نی+ ا

 د یرا بلند کرد و محکم برگونه اش کوب دستش

 شو آسو...  داری+ ب

  نه ی آمد... به س  یکرده بود و باال نم  ریاش گ  نهیس  ی تو  نفسش

 اش چنگ زد 
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 + خوابه.... 

 د یکوب  شهیو مشتش را به ش  برگشت

 ... یشو لعنت  داری+ ب

و    شهیشکستن ش  ی صدا  نیب  ادش یفر  ی و صدا  دیتر کوب  محکم

 گم شد...  ختنشیفرو ر

 افتاد  شیزانوها ی زد و رو یهق

 .... یشو لعنت  داری+ ب

صدم سوزش قلبش    کیاما سوزشش    سوخت،یتا آرنج م   دستش

 ود... نب

 رفت  نییساختمان را پا ی ها پله

 محمد؟ یاگه خونه نباشه چ _
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 دی به طاها کند، چند تقه به در کوب ی آنکه نگاه بدون

 ... میگردیدنبالش م رونیو ب م ی شیمطمئن م _

در باز نشد دوباره مشتش را به    ی لحظه منتظر ماند و وقت  چند

 د یدر کوب

 حتماً خونه است...  زیخودش خونه نباشه، عز _

 یبه موها  یدست  د،ی نشن  ییصدا  ی حت  یمنتظر ماند و وقت  دوباره

 د یکوتاهش کش

گ  _ م  نی بب  ارمی ب  رشیبذار  و   ی. دختره  رسمیچطور حسابش 

 احمق... 

طاها    ایض  دنیو با د   دندینگاه باال کش  از راه پله هر دو  ییصدا  با

 از پله ها باال رفت

 ... ایسالم عمو ض _
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 د یطاها کوب  ی نه به شا  یو همزمان دست دیخند ایض

 سالم پسر، چه خبر؟ _

 ؟  نیاز آسو خبر دار ، یسالمت _

محمد سر داد و دوباره   ینگاهش را تا چشمان نگران و اخمو  ایض

 قفل نگاه طاها کرد 

 باشگاه، فکر کنم اونجا باشه...  رمیدارم م _

 پله ها را باال رفت محمد

 ... ست ین یچکیتو خونشون ه _

 محمد دراز کرد با خنده دستش را سمت   ایض

 ماس پسر...  ی خونه  زیعز _

 هم دست دادند با
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 د؟ یزن یچرا زنگش نم نیباهاش دار  یاگه کار مهم _

 خاموشه چون. شی گوش _

نشست، آسمان عادت به خاموش کردن    ایض  ی ابروها  نیب  یاخم

 اش نداشت یگوش

 ... کنهیو خاموش نم شی آسو که گوش  _

به محمد   م زنگ زد، صبح ه   می نگرانش شد  نیهم  ی ما هم برا  _

 گفت حالش خرابه.

 را نشنود شانیصدا یبه راه پله انداخت تا کس ینگاه   ایض

 شدم...  منم نگرانش _

 ی که صدا  ردیاش را در آورد تا با باشگاه تماس بگ  یسپس گوش  

آنسمت    دهیکوب را  سه  هر  نگاه  ساختمان  در  به  مشت  شدن 

 کشاند... 
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ش را داخل ساختمان در را باز کرد و رهام دستپاچه خود  طاها

 ه ها پا تند کردانداخت و سمت پل

 پسر جان....  ستنین _

را به گوشش    ی که گوش  ای و نگاه به ض  ستادیبد ا  یبا حال  رهام

 چسبانده بود انداخت

 من...   _

 فرستاد و لب زد رونیرا مقطع ب  نفسش

 من دنبال آسمانم.  _

به   رهام  ی برا  ی سر  ایو ض  دییهم سا  ی با اخم دندان رو   محمد

 را داد  یمنتظر باش تکان داد و جواب سالم منش یعنم

 تو باشگاهن؟ ی دخترم خانوم سپهر _
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از وقت کالسشون گذشته اما هنوز    قهی ملک پور... ده دق  ی انه آق  _

 .  دنی سر نرس

 کرد و نگاه به محمد دوخت  یاخم خداحافظ با

 . ستیباشگاه هم ن  _

دلش درون    نرده چنگ شد و  ی حفظ تعادلش رو   ی رهام برا  دست

 ... ختیفرو ر  نهیس

را به آسمان گفته،    قتیپدرش تماس گرفته و گفته بود حق  یوقت

رسانده    لیخود را به اردب  دیبه پدرش بگو  ی زیچ  یبدون آنکه حت

 بود

 خودت کمکم کن...  ایخدا _

 نگاهش کرد  محمد

 به تو زنگ نزده؟ _
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محمد دوخت و سرش را    یاش را به چشمان مشک  چارهیب  نگاه

ن س  یمنف   ی انه  شبه  درون  داشت  دلش  داد...  اش   نه یتکان 

 ... یاز شدت دلواپس  کردیم یخودکش

طاها باعث شد نگاه هر سه سمت او بچرخد   یزنگخور گوش  ی صدا

 خورد یتکان سخت لیموبا ی صفحه  دنیو طاها به محض د

 آسوئه...  _

 خودش را به طاها رساند  محمد

 جواب بده بذارش رو بلندگو...  _

ز  رهام خبه  کشحمت  طاها  و  محمد  را سمت  به    دیود  نگاه  و 

 دوخت یگوش

 الو آسو؟  _
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پخش    یدر گوش  ی نازک زنانه ا  ی آسمان، صدا  یصدا  ی جا  به

 اش گم و گور شد  نهیس ی شد و نفس رهام تو

 د؟یشناس یخط و م  نیمحترم، صاحب ا ی سالم آقا _

 به محمد کرد   ینگاه طاها

 ؟یهست یبله خانم؛ خواهرمه، شما ک _

خودتون    شهی*** باهاتون تماس گرفتم. م   مارستانیاز بمن    _

 مارستان؟یب  دی و برسون

 شیمحمد بازو  ختن،یاز تن رهام رفت و درست در مرز فرو ر  جان

 تر کرد یرا گرفت و با اخم نگاهش کرد. طاها با بغض لب 

 افتاده خانوم؟ یاتفاق _

  . دیزود تر خودتون و برسون  شهی ندارم، فقط اگه م   ی+ من اطالع

 خدا نگهدار.... 
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  شیبزنند تماس قطع شد... رهام بازو  ی از آنکه بتوانند حرف  قبل

 و سمت در قدم برداشت دیکش رونیرا از دست محمد ب

 خدا خودت کمکم کن...  _

 کرد یبار بود خدا را صدا م نی چندم ی برا دانست،یهم نم خود

 نداشت...  نی ماش د،یزد و دور خودش چرخ رونیساختمان ب از

لب    ریز  یظیغل  ی و لعنت  دیکوب   ش یرا محکم به رانها  ش یها  مشت

 زمزمه کرد

 ... ا یهمراه ما ب _

و نگاه به طاها دوخت که حالش بد تر از او نباشد، خوب   دیچرخ

 محمد شد...  4۰5تکان داد و همراهش سوار  ی تر هم نبود. سر

 زودتر برو... کنم یخواهش م _
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 ی برا  ی.. نگرانکورتر شد.  شینگاهش کرد و اخمها  نهیاز آ  محمد

به سمتش هجوم    گریو حس حسادت از طرف د  یآسمان از طرف

 برده بودند... 

 و به هر سه پسر نگاه کرد دیچرخ ایض

مواظب    تونهی اصالً اون نباشه.... آسمان م  دیشا  د،ینگران نباش  _

 خودش باشه.

حال آسمان را بعد    توانستیدستانش گرفت، م   نی سرش را ب   رهام

حالش    یخراب  توانست ی ش درک کند... مدرپ  ی حرفها   دن یاز شن

شلوارش   بیاش، به زحمت از ج  یرا بفهمد... با زنگ خوردن گوش

  خ یسخت ب  یبه اسم پدرش انداخت... بغض   یو نگاه  دیکش  رونیب

 ... بودو تمام وجودش را غارت کرده  ده یچسب شیگلو
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گوش  کونیآ و  کرد  لمس  ه   ی را  بدون  گوشش    یحرف  چیرا  به 

 چسباند 

 ام؟ الوو ره _

 د یبه صورتش کش یدست

 بله؟ _

 ؟ ی کرد داشیپ _

را  واریسرش به د  دنی... دلش کوب خواست یم دنی کش ادیفر دلش

 فکر باشد؟ یب  توانستی پدر چقدر م کی... آخر خواستیم

 ... میتو راه مارستان،یب  میزنگ زد گفت بر شی از گوش یکی _

 افتاده؟  یشده مگه؟ اتفاق یچ _

 هم چفت کرد ی رو شیربده هافرو خوردن ع ی را برا شیلبها
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 رهام با توأم!  _

  دونم ی.... نمارهیداره از پا درم م  نیو هم  دونمیبابا... نم  دونمینم  _

اتفاق ب  یاگه  د  شم،ی م  یچ  وفتهیبراش  مطمئنم    نقدر یا  گهیاما 

 که احترامت و نگه دارم. کشمیخودم و نم

با  که دوباره زنگ خورد... دینکش هیرا قطع کرد، اما به ثان یگوش

گوش  یخودخواه پ  یتمام  و  کرد  خاموش  به   یشانیرا  را  اش 

 داد  ه یجلو تک یصندل

بابا.... برا  یکمی  _ و پنج    ستیکه ب  ی دختر  ی هم تو نگران شو 

 نگران شو...  ی سال نگرانش هم نشد

کنار  یچشم   ریز  طاها مرد  کرد،  هز  ی نگاهش  داشت   انیاش 

 گفت؟ یم

_________ 
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خودشان را به    عیسر  یلیمد خشدند، رهام و مح   مارستانیب  وارد

 رساندند  رشیپذ

 ... نجایدختر و آوردن ا هیامروز  _

 شون؟ اسم _

 جواب داد  عیسر یلیخ محمد

 ... ی آسمان سپهر _

 مقابلش انداخت   ستمیبه س  یبود نگاه  شخوانیکه پشت پ   ی مرد

 ... ستین ی اسم بستر نیبه ا یکس _

 خم شد  رهام

پ  می ن  نی؟ هم  یچ  یعنی  _ زد  شیساعت  ا  نیزنگ  اسم   نیو 

 ... نیو داد مارستانیب
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دختر  یصندل   مرد از  و  داد  هل  را  آنطرف    یچرخانش  که 

چ  شخوانیپ بود  جوابش،    دیپرس  ی زینشسته  گرفتن  از  بعد  و 

 اش برگشت یقبل ی دوباره به جا

  یی مدرک شناسا  چیکه ه  مارستانیو آوردن ب  ی دختر  هیظهر    _

عملشون تموم  همراهش نبود... همون موقع بردنش اتاق عمل...  

 باشن...   ژهیو ی شده، فکر کنم اآلن تو مراقبت ها 

 د یمحمد پرس نباریا

 کجاست؟  ژهیو ی مراقبتها _

 سمت راست. تابلو هست...  ی باال، راهرو ی طبقه _

رو  سوار بار  چند  را  انگشتش  رهام  و  شدند    ی شاس  ی آسانسور 

 فشرد 

 چرا حالش بده پسر جان؟ بهت نگفت  _
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اب  ی درمانده    نگاه  سمت  رهام  محمد    ا یضتدا  سمت  سپس،  و 

 دیچرخ

 برسه.  شیبه قرار کار  تونهینه، فقط گفت امروز نم _

 ؟ ی کدوم قرار کار _

به تو    "  کی  خواست یبا همان اخم نگاهش کرد دلش م   محمد

اما خشمش را با مشت کردن دستش فرو   د،یبگو   ظیغل  ی "چه

 خورد و جواب رهام را داد 

 ه بود. ردک دایکار پ  هیصبح ها   فتیش ی برا _

که باز شد هر سه خود را    ژهیو  ی سالن مراقبتها  ییکشو   ی ها  در

 به دکتر رساندند و رهام لب زد

 لش چطوره دکتر؟حا _

 هر سه مرد چرخاند نینگاهش را ب  دکتر
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ب  ری د  یلیخ  _ از دست   ی ادیمنتقل شدن، خون ز   مارستانیبه 

بودن،   موند  کیداده  منتظر  وقت  م،یساعت  به    می نتونست  ی اما 

 .... می داشته باش یدسترس کانشونیدنز

 دیکالم دکتر پر انیم محمد

 اآلن حالش چطوره؟ اصالً چه ش شده؟ _

 نگاهش را در چشمان محمد ثابت نگه داشت دکتر

دستشون از دو جا   یاصل  ی رگ ها  ده،یدستشون و بر  شهیش  _

 شده بود...  دهیبر

 اش مچاله شد  نهیرهام درون س قلب

 حالش چطوره؟ _

و دو ساعت    ی کیبود. حالشون خوبه و تا    ی زیآم  ت یق عمل موف  _

 .انی به هوش م گهید
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و از دکتر تشکر کرد... خودش را   دیبه صورتش کش  یدست  رهام

 پرت کرد...    یصندل   ی جانش را رو  مهیها رساند و تن ن  یبه صندل

 ... ونیسالم آقا _

کش  نگاه  ب   ان یم  یزن  د، یباال  نگاهش  که  بود  آنها    ن یسال 

 بود که جواب سالمش را داد   ای... ض دیچرخیم

 د؟یاون دختر خانوم کانیشما نزد _

خود را به   ی بلند شد و با قدم بلند   یصندل  ی رو  از  عیسر  یلیخ

 زن رساند 

 ن؟ یهست ی بله. من برادرشم... شما ک _

 با تأسف نگاهش کرد زن

 غرق خون بود...   چارهیکه زنگ زدم آمبوالنس، ب  می من همون _

 ساندند شان را به زن رو طاها هم خود محمد
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 نش؟یدیکجا د _

م  _ تو   هی   دمیکه د  ی برم سوپر  خواستمیتو محلمون،  از  دختر 

  کشه یخودش و به زور و زحمت م  هیکه چند ساله خال  ی خونه ا

م  دمیدو  رون،یب از حال  داشت  بود،  غرق خون  ...  رفتیسمتش 

پرس ازش  و  آمبوالنس  زدم  هز  یچ  دمیزنگ  داشت   ونیشده، 

حال    ازاما    دمیخوابه... ازش اسمش و پرس   گفتیهمش م   گفت، یم

 رفت... 

 زد شیبه موها  یگچن رهام

 رهــام؟  _

به خودش که فراموش کرده بود    یپدرش لعنت  دنیو با د  دیچرخ

با    تواندیم  یخسرو پناه کند فرستاد و   شیدایاشاره پ  کیتنها 

 آمد...  ی م دینگاه از پدرش گرفت... نبا
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 شده؟ حالش خوبه؟ یچ _

 د یچرخ  شیشدن بازو  دهی... با کشد ییهم سا  ی را رو  شیها  دندان

 و دست پدرش را پس زد

 شده؟   یچ ی بدون ی خوایم _

  ی به عقب برداشت و دستانش را مشت کرد تا حرمت ها  یقدم

 از آن خرد نکند   شتریرا ب  نشانیب

حدس زد که    شهیشده و م  دهیرگش بر  ده،یبر  شهیدستش و ش  _

 ...  شهیبه ش  ده یمشتش و کوب

 ی ا  دهیبود و به زحمت جمالت از هم پاش  ختهیبه هم ر  نشذه

 ... آمدی داشت جانش در م د،یکشیم رونیب  نش یاز ب
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ا  دونم ینم  _ دره  جهنم  کدوم  بود   ی اونجا  تنها  چون  اما  بوده، 

سع تو خون،   یخودش  بوده  غرق  بده...  نجات  و  کرده خودش 

 گم؟ی م یچ یفهمیم

 ... بغض داشت دیلرزیم شیصدا

 ؟یفهمیم تنها بود  _

 را باال برد شیصدا

ا  _ از  بعد  کرد  ایدن  نکهیتو  خراب  سرش  رو  تنهاش   ی رو 

 ...ی ول کرد اتیآوار خودخواه  ری.... تو آسمان و زی گذاشت

و گنگش    جیها رساند و طاها نگاه گ  یخودش را به صندل  خسرو

 چرخاند را سمت محمد

خودخواه  _ بخاطر  من  ا  ی ایخواهر  تو  اآلن  خسرو   نی تو  اتاقه 

 ان...  خ
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 چه خبره؟ نجایا نی بگ شهیم _

چه مانده بود   گریمحمد دوخت... د  ی و نگاه به نگاه اخمو  دیچرخ

 که از دست بدهد؟ او سکوت کرده بود به خاطر آسمان.... 

داشت    یتیشده بود، چه اهم  رانیبود، او که و  دهیکه او فهم  حال

 ش؟یو آدمها ایدن

 .... گم یباشه م  ؟ی بدون ی خوایم _

 رهام... خفه شو  _

 به غرش خسرو، به اتاق عمل اشاره کرد  تیاهم یب

 من...  یاهر منه، خواهر خونکه اون توعه خو ی اون دختر  _

ب  گرشید  دست طاها و    نیرا سمت خسرو گرفت و نگاهش را 

 بود و متعجب....   جیو محمد چرخاند، نگاه هر سه گ ایض

 کاش نبود....  ی که ا شیمرد هم پدرشه... پدر واقع نیا _
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 د ینال ی خشدار  ی و با صدا دیخسرو چرخ تمس

 .ی و ندار اقتشیبابا... تو ل ی کاش پدر آسمان تو نبود _

                  

  د یآسمان کش  ی شده    یچیدست باندپ  ی انگشتانش را رو  پشت

پاک کن برداشته غم    توانستیمچاله شد. کاش م   شتریو قلبش ب 

 را پاک کند...  شانیها

  ده یکش  سشیخ   ی هاپلک  به    یباز شدن در باعث شد دست   ی صدا

به آسمان کرد   یشاهرخ نگاه  دن یو نگاه سمت در بچرخاند، با د

 بلند شد  ی صندل ی و از رو 

 شاهرخ....  رونیب میبر _

انتظار    ی ها  یصندل  یخسرو رو  دنیاتاق که خارج شدند، با د  از

 آب دهانش را فرو داد و نگاه از او گرفت 
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 شده ؟  یچ _

 د یکش  یقیعم  نفس

 هش گفته... ب  و قتیبابام حق  _

  ر یدلش مرور اتفاقات چند ساعت اخ  د،یکش  شی موها  ن یب  یدست

 را نداشت 

 خودت و... ی ممنون که رسوند یلیخ _

 تکان داد  ی سر شاهرخ

 ؟ ی بود  ششیتو پ _

 ... تنها بود... تک و تنها.... دهیداره عذابم م نینه. و هم _

 تر کرد یبه نگاه شاهرخ دوخت و لب نگاه 

 شاهرخ؟  شهیم  یبه نظرت چ _
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نبود   ی نداشت... آسمان دختر  ی نظر  د،ی کش  یقی نفس عم  شاهرخ

 داشت  ی نظر شیکه بشود در مورد عکس العمل ها

 هنوز؟  ومدهیبه هوش ن _

کوتاه    ی اری هوش  ه یبه بخش منتقل شد    یوقت   ش،ی چند ساعت پ  _

 بود...  

دستپاچه   ی شکستن   ی صدا رهام  شد  باعث  آمد،  داخل  از  که 

تش  دس  عیسر  یل ید، اما شاهرخ خذاربگ  رهیدستگ   ی دستش را رو

 دست رهام گذاشت...   ی را رو

 ... ا یداخل رهام، تو ن رمیمن م  _

و شاهرخ بعد از    دی کنار کش  یبد و سرشار از نگران  یبا حال  رهام

نشانه    یپلک به  شد،    ی که  اتاق  داخل  داد،  تکان  نباش  نگران 
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و   دید  وکتیدر حال کندن آنژ  ده،یپر  ییآسمان را با رنگ و رو

 جلو برداشت قدم

 سالم. _

به دست سالمش نصب شده بود و کندنش با آن دست   وکتیآنژ

 بود  یو سر شده کار سخت  یزخم

 و باز کن...  نیا ای+ ب

ب   ی صدا و  ن  یآرام  از  نشان  م  ی رویحالش  اش  و    دادینداشته 

 نشست...  ش یتخت، کنار پاها ی شاهرخ لبه 

 چطوره زخمت؟ _

  ییها  ی تلخ بود آن قهوه ا  خمار آسمان قفل چشمانش شد،  نگاه 

 دند یغلتیاز خون م ییایکه در در

 و باز کن شاهرخ...  نی+ ا
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 ...  گفت یبار بود اسمش را م نیاول

سه    ی که از دست داد  ی اد یز  بخاطر خون  ،ی عمل شد  روزید  _

 ... ی داشته باش  اجیبازم به خون احت دیواحد خون بهت زدن... شا

م  نگاهش تنش  خورد،  سر  آسمان  دستان  دست   دیلرزیرو  و 

برا  را  بود...   ی آزادش  کرده  مشت  محسوس  لرزش  آن  کنترل 

 جان بود و بدون تحکم.  یکه ب یمشت

 ک یچشمان دخترک آنقدر پر بود که تنها    د،یرا باال کش  نگاهش

ساخته    شیکه مقابل اشکها  ی شکستن سد   ی بود برا  یپلک کاف

 بود

 باهام حرف بزن....  _

با همان    پلک و  قط  کیزد  روپلک، چند  اشک  گونه اش   ی ره 

 دند یغلت
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 تو...  ی الی+ر... رفتم و

 نشاند  شیلبها ی رو ی لبخند شاهرخ

و بهت    د یکل  ی جا  ی بر  یکه هر وقت خواست  نیا  ی خب منم برا  _

 گفته بودم. 

 زد  ی جان و درمانده ا یب هق

 + دفتر و خوندم. 

 ؟ ی خوندنش نبود ی آماده  _

اعضا  یجان  د،ی دراز کش  آسمان  درد  تنش  ی نداشت و تک تک 

 به جانش انداخته بود آن چند جمله؟  ی چه درد  کرد،یم

 + بهم بگو خوابه...

 بهت دروغ بگم؟ ی خوایم _



 

926 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 نداشت یجان ادشیفر

م آره  دفتر    خوامی+  اون  بگو  بهم  بزن...  گولم  بشنوم...    ه یدروغ 

 خواب بود.... 

درون    ییبغض دار آسمان، جا  ی صدا  د،یکش  یقی نفس عم  شاهرخ

 آورد  یاش را به درد م نهیس

 اون دفتر متعلق به مادرت بود. نبود؟ _

 را بست  شیپلکها

 حرکت کنم؟ تونمینم کنمی+ چرا حس م

 .یشی خوب م گهیبخاطر داروهاست... تا چند ساعت د _

 . ادی+ خوابم م

رو  شاهرخ مشغول   ی از  و  کرد  خم  را  کمرش  شد،  بلند  تخت 

 شد  وکتیآنژ ی درست کردن چسب ها
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 بخواب پس...  _

 ؟ی نر شهی+ م

 لرزانش شد  ی آسمان و چانه  ی قفل چشمان بسته  نگاهش

 زد ی لبخند

 . رمینم _

به آسمان که داروها جبر به   یاتاق، نگاه   رونیاز ب  ادیفر  ی صدا  با

را سمت در برداشت،    شیخوابش کرده بودند انداخت و قدم ها

صدا    دنی نرس  ی به محض باز کردن در، صدا واضح تر شد و او برا

ب  اتاق،  پ  نروی به داخل  را بست،  و در  مقابل خسرو   ی رزنیرفت 

 دو به توپش بسته بو  ستادهیا یپناه
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و از    مونیخدا لعنتت کنه خسرو... خدا لعنتت کنه که زندگ  _

رستون بست نبود  قب  ی   نهیس  ی... پسرم و فرستادی هم پاشوند

 رو سر دخترش؟  ی که حاال بختک شد

 اون دختر، دختر منه.  _

 ه بود را پس زدگرفترا  شیکه بازو یدست عل زیعز

ب  _ روت  تو  نبود  ادیتوف  تو  مگه  رو   هیدختر    هی  ی مرد،  روزه 

بره پشت سرش هم نگاه نکنه؟    یبغل پسر من و گفت  یگذاشت

 دختر توعه؟  یگ یحاال با کدوم حق م

 خودش را به محمد رساند  شاهرخ

 رهام کجا رفت؟ _

 و با اخم نگاهش کرد، دیچرخ محمد

 فتش اونم؟من چه بدونم؟ مگه من م  _
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حرف زد... همه    شد یکس نم  چی با ه  د،ی به صورتش کش  یدست

 کرده بودند  زیرا ت شانیرهایشمش

 از منه. خون من تو رگاشه...   ی ا کهیکه اون ت  ین حقبا همو _

. اما ی نکرد  ی ... چون براش پدریثابت کنه پدرش   تونهینم  نیا  _

پول  کنه، سگ دو زد تا  ی پسر من کرد... جون کند تا براش پدر

تا    دنیخشکش و جور کنه... پسر من و زنش گرسنه خواب  ریش

سال با کدوم حق   شیو ش ستی بشه... حاال بعد ب  ریاون دختر س

 ؟ ی اومد

  ز یچ  چیمن پدرشم و ه  ،ی تو قدرت گرفتن آسمان و از من ندار  _

 . کنهیو عوض نم نیا

به راه انداخته بودند    ی معرکه ا  مارستانیجلو برداشت، در ب  قدم

شک    ی ... بکردندیو نگاهشان م   ستادهیپرستار ها هم ا  ی که حت
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تماشا    دیهم با  ی مجاز  ی را در روزنامه و فضامعرکه    نیروز بعد ا

 خسرو را گرفت و سرش را کنار گوشش برد  ی ... بازوکردندیم

 ... مارستانهیب نجا ی... ایجناب پناه دیآروم باش کنم یخواهش م _

 دی پس کشا ر شیبه شاهرخ بازو  تیاهم  یاما ب خسرو

 قدرتش و نداره...  چکسیه _

نه   ،ی کردیم  ی بچه ات پدر   ی خودت برا  یتو اگه قدرت داشت  _

 ی پدر وشوهر نیتر  ت یمسئول   ی ... تو بگهید  یکی به   شیبد  نکهیا

 .... نجای. حاال برو گمشو از ا دمیکه تو عمرم د یهست

 دیچرخ یسمت عل   سپس

 ولم کن توعم، کجاست آسو؟  _

  یکه برا یس با دست به اتاقنداخت و سپبه خسرو ا ینگاه یعل

 آسمان بود، اشاره کرد
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 ...زیاونجا عز _

 را بلند کرد شیقدم برداشتن سمت اتاق عصا نیح زیعز

 یکرده رو بخر  تشیکه اکبر من ترب   ی دختر  یتون یبا پول نم  _

پناه برایخسرو  قدرتت  نه  پولت،  نه  کاف  ی ...  آسو    ی گرفتن 

 ... ست ین

ها پرت کرد و   یصندل  ی خودش را روه شد خسرو  اتاق ک  داخل

 د یرا کش یعل ی بازو ی مهد

 اتفاقا؟  نیآسو خبر داره از ا _

 ر یاتفاقات چند ساعت اخ  جیبرگشت و نگاهش کرد، هنوز گ  یعل

 بود

 . دونم ینم _

 که؟یمرت نیشد ا داشیآخه از کجا پ _
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 نگاه گرفت  یعل

 اون پسره رهام از اولش هم خبر داشت؟ یعنی _

 داد  تکان ی سر ی مهد

  نیمگه تو مراسم عمو اکبر ع  ی دی. ندگهیحتماً خبر داشت د  _

 ... دیچرخیپروانه دور آسو م 

  سوخت یرا باز کرد. دستش تا آرنج م  شیسوزش دستش پلکها  با

را منقبض کرده بود. نگاه چرخاند    شیابروها  نیو همان سوزش ب

مغزش   ی تو  لمیف  کیاتفاقات مانند    یصندل  ی رو  زیعز  دنیو با د

مانند   ی ها دند و جمله  پخش ش نوشته شده در دفتر خاطرات 

  د یتخت باال کش  یداغ در قلبش فرو رفتند... خودش را رو  خیس

 با حرکتش، سمت او جلب شد  زیه عزو توج

 ؟ یکنیم کاریچ _
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عز  نگاه  دما   زیبه  لحظه  هر  م   ی نکرد،  باال  درون   رفتی بدنش  و 

همان به دستش وصل نبود و    ی. سرم دندیکوب یسرش انگار طبل م

 برود نییبه زحمت از تخت پا  وکت،یدن آنژباعث شد بدون کن

 ... ستیآسو؟ حالت خوب ن ی ریکجا م _

 ی کرد و با صدا  زیحالش را قفل چشمان عز   یو ب  نی خشمگ  نگاه

 دیغر  یفیضع

 ؟ ی ای جهنم. م رمی+ م

پس زدن هم   ی نداشت... نا  ستادنیا  ی را گرفت... نا  شیبازو  زیعز

 نداشت 

 ؟ ی اور کردخسرو رو ب ی حرفا _

ها  ی ها  حرف حرف  بود...  نکرده  باور  را  تنها    ی خسرو  خسرو 

 آتشش زده بود... 
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 کرده بود...  انریدفتر و  ی او را جمله ها 

 او را دستخط مادرش آوار کرده بود...   

 بود...   دهیکه به مادرش داشت از هم پاش  ی را باور او

 . یوفت یحال و روز ب نیکه به ا خواد،یو م  نیاونم هم _

آن حرکت   ی برا   دانستیو تنها خودش م  دیرا پس کش  شیوباز

کرده. سمت اتاق قدم برداشت، لباس    هیتخل  ی کوچک، چقدر انرژ

اش،   ی و روسر  زد یدر تنش زار م  مارستانیرنگ ب  یصورت  ی ها

... به محض  دادی تر نشان م  دهیاش را، رنگ پر  دهیرنگ پر  ی چهره  

و بغض   دیرا د   یعل  اقات  ی باز کردن در اتاق، آنطرف راهرو، روبرو

 گرفت  واریاز د هیتک ی... علدیرا خراش شیگلو

 ؟یخوبه آبجحالت  _
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بودند.   ستادهیا ی و محمد کنار عل ی نگاه در راهرو چرخاند، مهد 

رو پناه  ی نگاهش  چ  ر یگ  یخسرو  و  اش   ی زیکرد  معده  در 

ددیجوش با  قدم   دنی... خسرو  و دست    ینگاهش  برداشت  جلو 

 ...چارچوب چنگ شد  ی آسمان رو

 ...  ستادیکنارش ا یکس

ام تنش را لرزاند...  و نگاه نگران ره  دیاز خسرو گرفت و چرخ  نگاه 

 جمالت دفتر مقابل نگاهش جان گرفتند 

 حالت خوبه آسمان؟  _

 ی و صدا  دندی چرخیانگار داشتند دور سرش م  شیهاو آدم   ایدن

آمد... دستش به    یم   رونیب  قی چاه عم  کیاز    مارستانیب   ی اهویه

برا   توانستی نم  ییتنها او  و  متقبل شود  را  نشدن   ی وزنش  آوار 

 داد  ه یشانه اش را هم به چارچوب تک
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 ... خواستیرفتن م  دلش

 برگشت...  یرفت ب کی

عطر   شیبازو  یکس و  گرفت  ز  ی را  دو  ین یب   ریآشنا  و   دیاش 

باال کش   قیمجبورش کرد نفس عم نگاه  که    ی ... مردد یبکشد... 

 بود...   دهید  شیایروقبل انگار در  ی مقابلش بود را چند

 تو اتاق...  میبر _

 ... نجایبرم از ا خوامی+ م

امروز و امشب و    دیبرن، تو اما با  فرستمی همه رو م  ی اگه بخوا  _

 ... یبمون نجایا

ب  نگاه  چرخ  ن ی آسمان  ه  د،یافراد  او  و  بودند  را    چیهمه  کس 

 از خودش. خوردی... داشت حالش به هم مخواستینم

 م؟ یبا هم حرف بزن ی خوایم _
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  ی وشن شاهرخ قفل کرد و مانند کسان نگاه در چشمان ر  دوباره

داخل اتاق شد...    عانهیتکان داد مط  ی که جادو شده باشند سر

 تخت نشست ی رو  اندازدیب زیسمت عز ی بدون آنکه نگاه

 تنها باشم.  خوامی+ برو خونه، م 

 

اما نگاه از سر انگشتان   دیباز و بسته شدن در اتاق را شن  ی صدا

 مانده از باند نگرفت...  رونیب

 رفتن همه، فقط آقا محمد موند...  _

 تنها باشم.  خوامی+ تو هم برو، م 

 .ذارمیکه تنهات نم یبدون کردمیفکر م _

بهم دارو   گهید  خوامینم  ،یو سست  یجیگ  نی+ خسته شدم از ا

 بدن. 



 

938 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ؟ ی خوایم یچ _

عسل   برگشت چشمان  به  نگاه  با  یو  چرا  دوخت...   دیشاهرخ 

و آرامبخش که    بایآنقدر ز  بود؟یم  بایز  نقدرید امر  ک یچشمان  

 اش کند  یرگیوادار به خ

 . رمیگ یم شی+ دارم آت

 اش حدس زد  ختهیاز جمالت به هم ر شدیرا م مشیوخ حال

 . یشیآروم م کنه، یو حل م زیزمان همه چ _

نابودش   خوامی بزنم... م   ششونیآت  خوامی. مآروم بشم..  خوامی+ نم

 و....  یکنم خسرو پناه 

 ؟ یبکن ی خوایم  کاریچ یبگ  شهیخب م _

کش  دست صورتش  به  را  د  د، یسالمش  هم   گریخودش 

 ... دانستینم
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 .رمیمی نکنم م ی اما اگه کار دونم،ی+ نم

 اون پدرته آسمان. _

 شدند  دهییهم سا ی رو شیدندانها

 که خانواده ام و ازم گرفته.  هی+ اون کس

 ؟ یدونیم  ،ی + تو مادر دار

که مادرش   یزن بهار نام   ی برا  مچاله و جگرش کباب شد   قلبش

او گفته بود. رهام گفته بود    ی هم در دفترش از سوختن دلش برا

 ... یعنیحاد گرفته بود...  یسومش افسردگ مانیبعد از زا

جا خوش کرده بود   شیگلو  انیکه م   یرا تکان داد، بغض  سرش

 بود  رینفسگ 

 ...ی ... خانواده داری خواهر و برادر دار _
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  ب ی شدند... حال عج  ریبا هم درگو بغضش  و خشم    دیچک  اشکش

 داشت....  یبیو غر

 .... ستن یمن ن  ی + اونا خانواده 

 در مورد خودم بهت بگم؟ زیچ هی _

 د یسکوتش را د  یجواب آسمان کرد، اما وقت   ی برا  یکوتاه  مکث

 د یکش  یقیعمنفس  

 ... دمیمادرم و ند چوقتیمن ه _

 دستش را مشت کرد  آسمان

مادر داشتن چه   دونمیرفته. نم  ایدنم از  اومد  ایمن به دن   یوقت  _

تو دلم بوده...    شیخال  ی جا  شهی داره... اما هم  یچه حس  ه،یشکل

 . شهیپر نم ی چیبزرگ که با ه یخال ی جا هی
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تخت را باال برد تا آسمان   ی   مهیشد و با چرخاندن اهرم، ن  خم

 دهد هیتک

از دست دادنش و هم   ،ی بودنش و تجربه کرد  ،یتو مادر داشت  _

. واقعاً ی هم دار  گهیمادر د  هیکه    ی دی... اما حاال فهمی ربه کردتج

 ش؟ی نی بب یستیاصال کنجکاو ن

  ش یسرش را به چپ و راست تکان داد و شاهرخ کنار پاها  آسمان

 تخت نشست ی رو

و بذار    تت یبه خودت زمان بده، خشم و عصبان   قه یدق  هیفقط    _

به    ی خوایمن  نی قلبت از خودت بپرس... بپرس بب   م یکنار و از صم

 !ی داشتن مادر فرصت بد ی خودت برا 

 دارم...   زایمحکم موندنم ن  ی بپرسم... من به خشمم برا  خوامی+ نم
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اش فرو   نه یبا لبخند نگاهش کرد و دل آسمان درون س  شاهرخ

مانند    خت،یر درست  آرامش....  و  مهر  از  بود  پر   کیلبخندش 

 دانش آموز ممتازش...   ی لبخند معلم برا

دختر خوب...   ستیبه خشم و نفرت ن  ی ازینموندن  محکم    ی برا  _

  ن یزم  ی آدم رو  نیمحکم تر  یتونی م  ،ی و بخوا  یاراده کن   نکهیهم

 . ی باش

  ن یرا کنار گوشش گذاشت، ح  ی خارج شد و گوش  مارستانیب  از

 انتظار نگاه در محوطه چرخاند ی گوش دادن به بوق ها

 شاهرخ!  _

 د یبه صورتش کش یدست

 ه رهام.فتر مارستانیخواهرت از ب _

 ؟ ی نبود ششیمگه تو پ  ؟ ی چطور ؟یچ _
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انگشتانش    نی ب   ی آب معدن  ی و نگاه به بطر   دیکش  یق یعم  نفس 

 دوخت 

 تو؟ ییاومدم نبود. کجا رم،یگفت برم براش آب بگ _

 . مارستانم ی ب  نگیتو پارک _

 اونجا اآلن.  امی صبر کن م _

 برگرداند  بشیرا به ج یرا قطع کرد و گوش تماس

 اون حال خرابت دختر! ا ب یآخه کجا رفت _

باز کرد و کم  ی بطر  درب بود،   د،ی نوش   شیاز محتوا  یرا  نگران 

 که انروزها دغدغه اش شده بود.  ی ا دهی نگران دختر از هم پاش

 برداشت.  نگی قدم سمت پارک  

ب  هیآخه    _ لباس  با  م   مارستانیدختر،  باشه؟    تونه یکجا  رفته 

 بره؟ دنیآخه؟ چطور بهش اجازه م ی چطور
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 را باز کرد نیماش در

 . سوار شو... م یکن یم داشیپ _

 نگاهش کرد یشدند و رهام با دلواپس نی دو سوار ماش هر

 ؟یچ  وفتهیبراش ب یاگه دوباره اتفاق _

آمد،    رونیاز پارک ب  ی حرکت حرفه ا  کیرا چرخاند و با    فرمان

 آورد  یدرم یاز نگران زیرهام را ن دیخود نگران بود و با

 بدتره... اآلن حال تو از اون  _

ب   رهام جمله    تیاهم  یاما  اطراف   ی به  در  نگاه  شاهرخ،  آرام 

 چرخاند

 .... ایرفته باشه؟ پرتگاه؟  تونهیبه نظرت کجا م _

 د یبه صورتش کش یدست
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 بهشت زهرا....  یحت ای _

سر به  ه یبازم بره اونجا... اول  دیمن بوده، شا ی ال ی بار و نیآخر  _

 گاه.... رتپ  میریاگه اونجا نبود م م،یبزن الیو

 کرد؟یم کاریتو چ ی ال یو _

 یرا کم  نی سمت رهام انداخت و سرعت ماش  ینگاه   می ن  شاهرخ

 باالتر برد

 گفت رفته بود تا دفتر خاطرات مادرش و بخونه...  _

دفتر  _ تا حاال    ؟ی چه  مادرش دفتر خاطرات داشت؟ پس چرا 

 نخونده بودش؟

 تنها نجوا کرد ردیبگ  ریبدون آنکه نگاه از مس 

 رهام.  م یدر موردشون حرف بزنداً بع _

 داد هیتک  یسرش را به صندل رهام
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 .ممیزنگ زدم به مامان مر _

رهام ماند که بعد از    ی جمله    ی منتظر ادامه    یحرف  چیبدون ه 

 لب زد ریتأخ یکم

 رو کنترل کنه.  ختهیاوضاع به هم ر نیا تونهی فقط اون م _

 ؟ یدر مورد خواهرت حرف زد _

 ... لیاردب رسونهیدا خودش و مآره... گفت تا فر _

گوش  ی صدا ش  ،یزنگخور  سمت  را  رهام  را   شه ینگاه  او  نگاه  و 

  د یکش  یقیاسم برادرش، نفس عم  دنیکشاند، با د  یسمت گوش

 تماس را وصل کرد ،یبه گوش ی و بعد از وصل کردن هندزفر

 سالم داداش... _

 شاهرخ؟ خبریباز ب یسالم. کجا رفت  _

 را خاراند شیابرو کنار
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 مجبور شدم از شهر خارج بشم.  مارامیاز ب  یکیبخاطر  _

 ؟ ی روز نبود  زدهیکه س هیضیبازم بخاطر همون مر _

 به رهام انداخت.... حال خواهرش اصال خوب نبود ینگاه  مین

 آره.  _

به مساعد نبودنش    یپ   نیاش باعث شد شاه  ی تک کلمه ا   جواب

 ببرد

 . یباشه پس... موفق باش _

 گهدار. ه خانوم برسون. خدانممنون، سالم به عم _

  یو قلبش را انگار کس  کردیرا دنبال م  نیزم  ی رد خون رو  هشنگا

 چالند یم

 بمون من برم داخل...  نجایتو هم _



 

948 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 دییتأ ی داده و سرش را به نشانه  هیجانش را به در تک مهیتن ن 

بلندش   ی به شانه اش زد و قدم ها  یکرد. شاهرخ دست  نییباال و پا

تا رد خون    کردیرا م  شیبرداشت... تمام سعرا سمت ساختمان  

نداشته باشد. در ساختمان    ی ری تأث  شیبود رو  نیزم  ی که رو  ییها

باز کرد و داخل شد، نگاه   ذوق بودن    الیو سکوت و   چرخاندرا 

 آسمان در آنجا را کور کرد

 آسمــان؟  _

ن،  سال  ی شکسته شده    ی   شهی ش   دنیو با د  دیخودش چرخ   دور

و پارکت    دیچرخ  نیزم  ی ت... نگاهش روقدم سمت پنجره برداش

داده بود، حالش را   رییکه خون رنگشان را تغ  یرنگ   ی قهوه ا  ی ها

که آنجا بود؟ آن    یبود لحظات  دهیبد تر کرد و دخترک چه کش

 هم تک و تنها.... 
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دفتر  نگاهش را   ی گوشه    ی قفل  آن  شدن،  خم  با  و  شد  مبل 

 برداشت و ورق زد... دفتر خاطرات بود... 

 و دوباره اسم آسمان را صدا کرد...  دی  کشاال ب نگاه 

 و نبودنش اصال خوب نبود...  نبود

به رهام  از را  که منتظر و داغان    یساختمان خارج شد و خود 

 رساند  کرد،ینگاهش م 

 .می... برستین نجایا _

 تو دستت؟  هیچ نیا _

را با دست   اطیشدند و در ح  شتر یدفتر ب  ی انگشتانش رو  فشار

 باز کرد گرید

 دفتر خاطرات مادرش. _
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 نیافتاد و دستانش را به زم  شی زانوها  ی کنار پرتگاه رو  درمانده

 داد  هیتک

 کجاست پس آخه؟  _

 را گرفت تا کمک کند بلند شود شیبازو شاهرخ

شماره    _ ندار  ی تو  و  تو   ییهمونا  ؟ی دوستاش  اونروز  که 

 بودن...  مارستانیب

 د یبه صورتش کش یو دست ستادیصاف ا رهام

 اونجا....  میرفته خونه اش، بر دیشا _

قدم برداشتند... سوار   نی تکان و هر دو سمت ماش  ی سر  شاهرخ

 دیکش رونیب بشیج اش را از یکه شدند رهام گوش نی ماش

 ساره ازش خبر داره...   دیشا _

 ه؟یساره ک  _



 

951 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 دوستش.  _

 انتظار سپرد   ی را کنار گوشش گذاشت و گوش به بوق ها  یگوش

 بله؟ _

 ...اندازدیبه ساعت ب یمتعجب ساره باعث شد نگاه ی صدا

 سالم ساره، چه خبر؟ _

 ؟ ی تو چطور ، یسالمت _

 د یبه صورتش کش یدست

 ؟ی نبودخوبم، خواب که  _

بابا خواب چ  _ با    ه؟ینه  اومدم   یک یشب  دارم،  قرار  از دوستام 

 .... شگاهی آرا

 و معذب ادامه داد  دی خند زیر سپس
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 م.ها ر شمیفکر کنم دارم عاشق م _

 برد شی موها نی بد ب یرا با حال  دستش

 باشه پس من مزاحمت نشم...  _

 ؟ی... چه خبر؟ تهرانیدل زیتو عز ه،ینه بابا مزاحم چ  _

 . لمینه، اردب _

 آسو چطوره؟ _

برم ساره، تو هم به کارت برس، خوش   دیبا  گهیخوبه، من د  _

 بگذره. 

 را قطع کرد تماس

 خبر نداشت ازش؟  _

 نه...  _
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 دروغ گفته...  دیشا ؟یمطمئن نقدریا از کجا _

 . شناسمینگفت...ساره و دروغاش و م _

  د، ی و پوش  دیکش  رونیرنگ ساره را از داخل کمد ب  دیسف  ی هود

ها شلوار    شی برا  شیشلوار  همان  با  شد  مجبور  و  بود  کوچک 

ها  یکیبماند....    مارستانیب شال  رو  شیاز  هم   ش یموها  ی را 

  ی ضدعفون  ی ش انگار همچنان بوانداخت و از اتاق خارج شد... تن 

 . دادیکننده م 

تک  نرده  به  را  پا  هیدستانش  به  نگاه  و  دوخت... خسرو   نییداد 

زانو ضرب گرفته بود...    ی مبل ها نشسته و با انگشتانش رو  ی رو

پ ماه  و  ش،ی چند  پدر ساره    الیدر همان  به عنوان دوست  را  او 

 ... شناخته بود و حاال 
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رفت. به محض ورودش به   نییپا   و از پله ها  دیکش   یقی عم  نفس

که    ی دختر  دی فهمی مبل بلند شد... حاال م  ی سالن، خسرو از رو

م حرف  موردش  در  خسرو  روز  دختر   زد یآن  نه  بود،  خودش 

خسرو نشست... آمده بود با حرف    ییمبل روبرو  ی بزرگش... رو

 ... ردیرا بگ  یجان خسرو پناه شیها

 و آمده بود داغش بزند  افتهی ضعفش را   نقطه

 حالت خوبه؟ _

کش  یدست هم دی به صورتش  با  هم  را  پدرش  تهد  نی...    د یصدا 

 کرده بود؟ دیکرده بود؟ پدرش را با او تهد

 ؟ ی کرد دیتهد ی+ بابام و با چ

 آسمـ....  _

 ؟ ی کرد دی تهد یبابام و با چ دمی+ ازت پرس
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 د یبه صورتش کش یدست خسرو

 . ی و بدون قتیحق  دی، فقط بهش گفتم تو بانکردم دشیتهد _

   ؟یو بهم بگ قتی حق دیافتاد که با ادتیهمه سال  نی+ بعد ا

در وجودش    شتریکه هر لحظه ب  یآرام باشد و خشم  توانست ینم

 را قتل عام کند  کردیرشد م

 افتاد که....  ادتیو پنج سال  ستی+ بعد ب 

 ادامه دهد...  نتوانست

 ... ی داد  بهیغر  کیدخترت را به  دیبگو  نتوانست

 آتش گرفت...  رتشیو دلش ب نتوانست

باز کرد و دست باند    شیلرزانش را به اندازه عرض شانه ها  دستان

 د یشده اش قلب خسرو را خراش یچیپ
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  ی مادرت و گفت   ی تو بغل راننده    یو گذاشت  کیکوچ  ی بچه    هی+  

 .... یکن داشیپ  یتو هم نتون  یکه حت  ییبره جا

 لرزانش اوج گرفت  ی صدا

 + چـــرا؟ 

 بالفاصله جواب داد  خسرو

  د یچون اوضاع خانواده مون خوب نبود، چون هر روز داشتم تهد  _

 نداشت...    یو مادرت اصال حال خوب شدمیم

در وجودش قد    شتریاسم مادر و خشم ب  ی مچاله شد برا  قلبش

 د یکش

 + پونزده سالم بود... 
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چگونه    دانستی نم  نهایقبل ا  ... اگردییهم سا  ی را رو  شیها  دندان

را با    ی... خسرو پناهدیفهمیحال م  بزند،  نیرا زم  یخسرو پناه

 ... کشتیاستفاده از خودش م

 اردو... می+ با مدرسه رفته بود

را    یبرنگشت... خسرو پناه  مشیآتش گرفت اما از تصم  درونش

 . سوزاندیم   گرفتی اوج م  شتریکه درونش هر لحظه ب  یهم در آتش

 ...  ییپاشدم که برم دستشو+ نصف شب 

رنگ خسرو قفل کرد و    ی هوه اپر خشمش را در چشمان ق  نگاه

 دیکش ادیفر

 + پونزده سالم بود... فقط پونزده سال. 
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کرد... آن شب در آن    یدرونش را متالش   شتریگنگ خسرو ب  نگاه 

آن    ی ادآوریبا    گریزنده زنده آتش گرفته بود و حال بار د  ابانیب

 خودش را بسوزاند خواستیدردها دوباره م

 نده اتوبوس بازوم و گرفت... + از چادرا درو شده بودم که ران 

و آسمان با دست سالمش،    ختی اش فرو ر  نه یس  انیخسرو م  قلب

 را محکم چنگ زد...  گرشید ی بازو

 ....ی نجوری+ ا

  مه یلرزانش، تن ن  ادیفر  ی مبل بلند شد که صدا  ی از رو  خسرو

 جان خودش را هم لرزاند

 .... ــنی+ بـش

 یرانیبد و رو به و ینشست... با حال خسرو



 

959 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

دواس+ خ دست  و  داشت  نگهم  محکم  که  دربرم  و    گهیتم  اش 

همونجا    ادیگذاشت رو دهنم...بهم گفت الل شم، گفت صدام درب

م و  گربرهیزبونم  داشتم  بود،  گرفته  ام  سکسکه  ترس  از    ه ی... 

 . ومدیاما صدام درنم کردمیم

شب  د،یلرزیم   تنش همان  مانند  لرزش    یدرست  ترس  از  که 

 .. . کردیرا هم حس م  شیمردمک ها

قفسه    ینی از سنگ  ی زیچرا اما    یرانیرو به و  ی خسرو  دیدیم  داشت

 شدیاش کم نم نهیس ی 

 یو گفت باهاش همراه  ابونیخشک ب  ی شن ها  ی + خوابوندم رو

 کنم... 

برا  بغض گذاشتن    نیاول  ی خسرو  با  و  شکست  عمرش  در  بار 

 حال آسمانش...   ی برا یزد... هق  یدستانش مقابل صورتش هق
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 یچارگ یو ب دادیدرد م ی که بو یهق

دست و پا زدم اما زورم    د، یصدام و نشن  یکس  دم، یکش  غ ی+ ج

 ... بچه بودم چون... دی بهش نرس

 دی کش ادیخراب تر فر یرا باال برد و با حال شیصدا

و پنج ساله    یس   ،یالدنگ س   هی + پونزده سالم بود چون، زورم به  

اما ولم  کردم، زار زدم، زار....    هی...  التماسش کردم، گرد یرسینم

 ی... مُردم و کسیمُردم خسرو پناه  ابونیز تو اون بنکرد... من اونرو

  دنیبا شن   رهیمی بابامم م   دونستمی نبود که پشتم باشه.... مردم و م 

 ...  دخترشعفت شدن  یب

 د یاش کوب نهیس  ی را محکم به قفسه  دستش

بابام و مامانم    جا چال کردم که القل  نی+ مردم و حرفام و هم

 ... رنینم



 

961 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ... یخسرو پناه  ی درست مانند شانه ها  د،یلرزیشد... تنش م  بلند

 د یدیشان را م ی دگیکه به وضوح خم  ییها شانه

 + نگاه کن منو.... 

 دیکش ادیفر د،یکه از جانب خسرو ند یالعمل عکس

 من و...   نی+ بب 

ب  خسرو ملتهب و سرخش،  بلند کرد و چشمان  را    شتر یسرش 

 د؟ کر یم هیآتشش زد... به حال او گر

با خ  ی+ وقت نرم و گرمت خوابراحت تو تخت  الی تو    ده یخواب 

 کردن...   کهی ت کهیت ابونیمن و تو اون ب ی بود

 جلو برداشت قدم

 بود؟ یبد تر همه چ یدون ی+ م
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که در قلبش بود   یآتش  ی کرد، در نگاه خسرو پناه  یکوتاه   مکث

  خورده بود... به خودش قول داده بود او را   ن ی... زمدید  شدیرا م

 و انگار موفق هم شده بود زندیم  نیزم نشیتر زیبا عز

  تیشرف شکا  ینتونستم از اون ب  یبود که حت  نی + بدتر از همه ا

  ه یکنم.... نتونستم چون قدرتش و نداشتم... نتونستم چون بابام  

  ز یچ  هیبود و تنها    ی باربر ساده بود... نتونستم چون دستم خال

 زمیچ  هیهمون    کردمیم   تیشکا  واسه خانواده ام مونده بود که اگه 

آبرو نشه...    یگرفتم تا خانواده ام ب   ی مون... من اللدادنیاز دست م 

 رو؟  زایچ نیا یفهمیم

  ستادن یا   ی برا  ی رفته بود و جان  لیتحل  شیرویشد... تمام ن   خم

 که سستش کرده بودند  یینداشت... لعنت به تمام داروها
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م تموم ه  د   یفهمیم  ؟یچ  یعنیگرفتن    یاللمون  یفهمی+  سال 

ترس از باور نشدن   یفهمیم ؟یچ یعنیخودت و سرزنش کردن 

 ؟ی لعنت یچ یعنی

  س ی خ  شیو پلکها  کردیم  هیبلند شد. همچنان داشت گر  خسرو

 بودند.... 

و    دستانش  بد  حال  با  دخترک  که  کرد  دراز  آسمان  سمت  را 

 د یپرخاش عقب کش

م  پناه  ی فهمی+  التماسش    ی فهمی م  ؟یدرد من و خسرو  چقدر 

 م که ولم کنه؟کرد

 چشمش بود را با پرخاش پس زد.....  ی که گوشه   یاشک

اش کرده   ییگو  ان یرا داشت که تب باال وادار به هز  ی ماریب  حال

 بود.... 
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 کردم، اما ولم نکرد.  هیزدم... گر غی+ ج

 زد شیبر زانوها هیشد و دستانش را تک خم

اده  مادرت د  ی روز از ترس دشمنات به راننده    هیکه    ی + بچه ا

... من اون بچه یمرد خسرو پناه  ابونیاون شب، تو اون ب  ،ی بود

  ی آدم ب  هیاومد...    ایبه دن  ابونی که تو اون ب  می... من آدمستم ین

... ی دفه اومد  هیاز دست دادن نداره... تو    ی برا  یچیهدف که ه

... تو از من پدر یآدم گرفت  نیاز ا   وخانواده اش    ش، یتنها دلخوش

 و....  ی ... تو اومدیو گرفت مردمیم که براشون ی و مادر

حرف زدن    ی نا  یحت  گریمبل سقوط کرد... د  ی رفت و رو  عقب

 هم نداشت... 

 ... خوامیمعذرت م _
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برا  نگاهش م  ی کرد...  معذرت    دن یدزد  ی برا  خواست؟یچه 

 شدن روح و جسمش؟  دهیدر  ی برا ایخوانواده اش؟ 

  ی پدرش؟ مرد شکسته و درمانده    ی مسبب شدن سکته    ی برا  ای

 کرد؟یم یکدام درد او عذرخواه ی مقابلش برا

 ...خوامیمعذرت م ی که تجربه کرد ییزای واسه تموم چ _

ها  با گونه  پاک  سشیخ  ی پرخاش  به   را  چه  او  معذرت  کرد، 

 نداشت؟ یهدف چیه گرید یوقت خوردیدردش م

 .... یهدف مشخص  نه

 از دست دادن...  ی برا ی زیچ نه

 خانواده هم نداشت....  یحت گرید او

 ... من ازت متنفرم. خورهی تو به در من نم ی+ معذرت خواه

 مبل آوار شد ی پلک بست و رو یچارگ یبا ب خسرو
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 ... یپدرم باش یتونیوقت نم چی ... هستمی + من دختر تو ن 

  ی خسرو گرفت و کف دستش را رو  یچارگیو ب  ی از درماندگ  نگاه

 اش گذاشت....  نهیس

 بود...  دهیرا به جان خر زیچ همه

 را....  مشیو وخبد  حال

 که به جان دلش افتاده بود را....  یآتش

 بازنگشته بود....  مشیو از تصم دهیرا به جان خر همه

 ی خودکش  متی اگر به ق   یزدن خسرو بود، حت  نی هدفش زم   تنها

 .شدیاش تمام م
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قدم برداشتن نداشت؛ چقدر    ی برا  یجان  گریداد.... د  هیتک  وارید  به

  چی ه  دانست،ینم   گذشتیمشفق م  ی ال یز و زمان از خارج شدن ا

 .... دانستینم زیچ

 نداشت...  یحس انگار

 سر و ته و عذاب آورش. یافکار ب  انیحس و معلق بود م یب

سوخته بود   شتریآتش زده بود و خودش ب شیرا با حرفها خسرو

اش   یرو بود نشست و دست زخم  اده یکه کنار پ  یمکتین   ی ... رو

  ی و دما  سوختندیداشتند م   شیزخمهاجمع کرد...    نهی را مقابل س

مغازه    د؛یکوب یسرش چکش م  ی انگار تو  یبدنش باال رفته بود. کس

 بود انگار.....  ی مسگر ی 
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گورستان   یگوش  کدام  نم  یاش  اطراف  دانستیبود  در  نگاه   ...

د خ  ریچرخاند...  و  بود  د  ابانیوقت  با  خلوت،    ن ی ماش  دنیها 

 را بست...  شیآن طرف تر بغض راه گلو یکم  یبزرگ ی آشنا

 آمد؟  یچه دنبالش م ی برا

 از دست دادن داشت؟  ی هم برا ی زیمگر چ او

آمدند.... بلند شد    یگرفت، دو مرد جوان سمتش م  نیاز ماش   نگاه

دخترک آنقدر لباس داشت که تنها    د،یبه شال ساره کش  یو دست

 ن را با خود برده بود.... سومشا کی

 + داداش؟ 

 یتر کرد و قدم  یشد.. لب  دهیمتجب هر دو مرد سمتش کش  نگاه

 سمتشان برداشت گرید

 زنگ به داداشم بزنم؟   هی  ی دیو م  تیو گم کردم، گوش  می+ گوش
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 د یکش رونیکتش ب بیاش را از ج یتکان داد و گوش ی سر مرد

 البته خواهر، بفرما...  _

 را گرفت  یگوش

 ...وال ی+ ا

  ی که در خاطرش بود لغزاند و کم  ییشماره ها  ی را رو  انگشتش 

سپرد که بعد    رانیانتظار ا  ی رها فاصله گرفت... گوش به آواپس  از

 شد   یلیساالر عق ی صدا نیگزیمحمد جا ی از چند لحظه صدا

 بله؟ _

شده و دو تن از    ادهیخسرو دوخت... پ  نیو نگاه به ماش  دیچرخ

 بودند ستادهی هم کنارش ا شیآدمها

 + منم. 
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فت  اومد گپسره    نیا  یوقت  یاز نگران  میتو دختر؟ مرد  ییکجا  _

 زده...  بتی غ مارستانیاز ب

  تیکه در آن موقع  یقلبش باال رفت و لعنت به احساست  ضربان

 داشتند یهم دست از سرش برنم

 + شاهرخ اونجاست؟

عز  _  ... در خونه  بود  اومده  رهام  داشتن  هم همراهش  زینه،  ه... 

 دنبالت؟ ام یب یی. کجاگشتنی دنبالت م

 . ستی... حالم خوب نرونم ی+ ب

  یزن یم  مارستانیاز ب  یواسه چ  ی ست یروبراه ن  یوقتالمصب  آخه    _

  نه ی س  یو خودت و بفرست  یمن و قاتل کن  خوادیدلت م  رون؟یب

 قبرستون؟ ی 

 محمد.   کنمیم  سیدهت و سرو  زنم یم   ی+ با من درست حرف نزن 
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 و سپس تماس را قطع کرد دییهم سا ی رو دندان

 سرمه...  ... فکر کرده آقا باال شعوری+ اصال برو جهنم االغ ب

 را سمت مرد گرفت یگوش

 قبرستون.   ی   نه ی+ دمت گرم داداش... اگه زنگ زدن بگو رفت س 

خند  مرد تعجب  سر  دیبا  شدند   ی و  دور  که  آنها  داد...  تکان 

بد به خسرو دوخت...  نگاه  و دوباره  و  برگشت  از حال خراب  تر 

 اش بود. یسوزش زخمش... حضور خسرو درست در چند قدم 

سا  ی رو  دندان محض    د ییهم  به  برداشت...  سمتشان  قدم  و 

در چشمان    رهیبه بدنه اش زد و خ  ی لگد  نیبه ماش   دنشیرس

 دیکش ادیخسرو فر 

  ؟ی خوایم ی+ چ

 ... مارستانی ب  میبر ای ب ست،ی حالت خوب ن _
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 ...  دیبد خند یاز تمسخر و حال پر

 ...  زیبه هم نر نیاز ا شتریبرو اعصاب من و ب   ای+ ب

 جلو برداشت یقدم خسرو

وسط آشفته بازار   خواستمیتو رو سپردمت دست اکبر چون نم  _

 ...  یخانواده مون بمون 

بود...    چشمانش نشده  خاموش  درونش  آتش  و  بود  هنوز سرخ 

 آسمان...   ی دردها ی ابر شدیکنده م شیقلبش داشت از جا

 القل حرفام و بشنو...  نی تو ماش نیبش _

ن  برام مهم  تو و حرفات اصال  پناه  نیستی +  نه    ،یخسرو  تو،  نه 

بچه    ی که به خاطرش مجبور شد  ی خانواده ات، نه آشفته بازار

بد و  ن  گه،ید  یکی  ی ات  مهم  دستیبرام  رم  تو   خوامینم  گهی. 

 .... رونیب  دیمن گمش  یاز زندگ... نه تو رو، نه پسرت و... پس  نم ی بب
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فر  دیلرزیم  تنش هجوم  هوار شدن    یفیضع  ی ادها یاز  که جان 

 نداشتند... عقب رفت 

 ... ا ین  بالم+ دن

 ی تاکس  ی و آسمان دستش را برا  د یبه صورتش کش  یدست  خسرو

 آمد بلند کرد...  یکه از دور م

 تر کرد یکه توقف کرد، لب یتاکس

 اآلن پولت و... ارمی + منتظر بمون م 

 نگاهش کرد نهیراننده از آ ی اخمو  مرد

 ی واسه چ  ی شبه... تو اگه پول ندار  مهیمنتظر باشم؟ ن  دیچقد با  _

 خواهر من؟ یش یم یتاکسسوار 
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سا  ی رو   دندان ن  د،ییهم  خ   مهیاگر  در  راه   ابانیشب،  دعوا 

شروع   گریروز گند د  کی   کرد،یو جماعت را جمع م  انداختیم

 ... شدیم

 دیجلو، خودش را جلوتر کش ی دست سالمش به صندل ی اتکا با

  نیپولم مونده تو ا فیچون ک س، یعمو، آره پول همرام ن نی + بب

 . یکن یو تو رم م ارمیاز تو م  رمیتم مخراب شده.. گف 

 دی راننده چرخ مرد

 م؟یچه طرز صحبت کردنه؟ طلبکار هم شد گهید نیا _

کش  یدست صورتش  م  د،یبه  جان  و    کندیداشت  تمام خشم  تا 

غضب تلنبار شده درونش را بر سر راننده هوار نکند... راننده خم  

 شد و در عقب را باز کرد
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ب  _ نخوا  ایاصال  هم  پول  شر  می ستبرو  فقط  تو  صدقه...  بنداز   ...

 درست نکن. 

  نیو نگاه خشمگ  د یرا محکم به هم کوب  ن یشد و در ماش  ادهیپ

 راننده را سمت خود کشاند 

اخالق *** ـت... اگه خودت و پاره هم    نیم با ا+ برو به جهن 

 ... دادمینم ی کردیم

لب نجوا کرد و حرکت کرد و آسمان اما   ریز  ی اهلل و اکبر   راننده

 خواست یآوار شدن م دلش

 نفهم...  ی  کهی+ مرت

پا    سمت با  نگاهش را سمت سنگ کشاند...  در قدم برداشت و 

... خم شد و بعد  دیکش   یقینفس عم  دیکل  دنیتکانش داد و با د 

انداخت   اطیدر را باز کرد و خودش را داخل ح   د یاز برداشتن کل
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  ابان یخ  ی گوشه    نیکتریو تار  نیکه در کورتر  یی غافل از خسرو

با صداکردی و نگاهش م  ستادهیا اش، بدون    یگوش  ورزنگخ  ی ... 

 بی... تلفن همراهش را از جردینا آشنا بگ   ی آنکه نگاه از در بسته  

ب  ن  دیکش  رونیکتش  اسم    ی نگاه  م یو  انداخت...  به صفحه اش 

 وار یبه د  هیصفحه اجبار به وصل تماسش کرد و تک  ی رهام باال 

 داد 

 الو بابا؟  _

 جواب داد  یخشدار و گرفته ا ی صدابا  و  دیکش  یقیعم  نفس

 بله...  _

 ؟   ی خواب بود _

بغض  قلبش و  ب  ی مچاله شد  از دیچسب  شیگلو  خ یسخت  بعد   ..

 آسمان از هر چه خواب بود متنفر شده بود...   ی حرفها
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 شده؟ ی ز یچ رونم،ینه ب  _

  ی حت  ست، یاما ن  میگردیدنبالش م   می... از عصر دارستیآسو ن   _

دوستاش    ی خونه   و  رفتخودش  نتونستمی هم  اما   داش یپ  می. 

 کن...  داشیکن، حالش خوب نبود بابا... پ  ی کار هی... می کن

پل  با فشرد،  را  چشمانش  انگشت  و    سی خ  شیکهادو  بودند 

 سوختند یچشمانش م

 من بود...  شی نگران نباش، پ  _

و سپس صدا  یلحظات  ی برا ا  ی سکوت شد  آسوده  که   ی نفس 

حالش را منقلب    شتریو ب  دیفرستاد به گوشش رس  رونیرهام ب

 کرد....  

 تمام آن درد ها و اتفاقات بد او بود؟ مسبب

 حال بد همسرش... مسبب
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 حال بد آسمان...  مسبب

 رهام...  ینگران  مسبب

ا  خواسته تکه  زندگ  ی بود  اغتشاش  از  دور  وجودش  در   یاز  او 

آرامش باشد، غافل از آن که با دور کردنش تنها به دردها اضافه 

 کرده بود... 

داشت    ی که سع  ی را قطع کرد و نگاهش را سمت شاهرخ  اسمت

 را آرام کند کشاند  زیعز شیبا حرف ها

 شاهرخ؟ _

 و نگاه به نگاهش دوخت...  برگشت

 جان؟  _

را   زیو با سکوتش به او فهماند که عز  دی به صورتش کش  یدست

 رها کرده و خود را به او برساند...  
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د و با دو قدم بلند  کر  نجوا  زیعز  ی برا  یآرام  ی چند لحظه    شاهرخ

 خودش را او رساند

 ؟ ی به بابات خبر داد _

 تکان داد  ی سر رهام

 تو رو داد... آسو رفته اونجا.   ی الی بابام بوده... اآلنم آدرس و  ش یپ  _

 نشاند  شیابروها نیب یمتعجب اخم شاهرخ

 بابات بود؟  شیپ _

 آره....  _

 زد خسرو؟ نگاه از چشمان رهام گرفت... چرا رفته بود ن یجیگ  با

 ؟ یسر به آسو بزن هیتو  شهی م  مونم،یم زیعز ش ی پ نجایمن ا _

 موافقت تکان داد ی به معنا ی از تعجبش سر یهمان اخم ناش  با
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 . رمیباشه... م _

 باعث شد برگردد  زیعز  ی محض قدم برداشتنش سمت در صدا  به

 شد آسو؟ دای پ ؟ی ریکجا م _

 ند نشا شیلبها ی رو ی به رهام انداخت و لبخند  ی اهنگ

 .ششونی پ رمیبله حاج خانم، من دارم م _

 بلند شد  نیزم ی از رو شیبا کمک عصا زیعز

 ... ششیمن؟ من و ببر پ ی دنبال نوه  ی ریم یتو با چه سنم  _

کش  شاهرخ رو  دنیبا  را   شیلبها  ی انگشت شستش  اش  خنده 

 جلو برداشت یو با همان لبخند قدم دیبلع

نظرم    _ به  اآلن  و  مادرجان...  دکترشم  مناسبمن  موقع    ی اصالً 

 ... ستیخانواده اش ن ی اعضا ایروبرو شدنش با شما  ی برا
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 به رهام کرد و ادامه داد  ی ا اشاره

آروم تر بشه... اون  کمیتا آسمان  موننیم  نجایبرادرش هم هم  _

داره   اجیکه احت  ی زیدرک اوضاع حال و گذشته، به تنها چ  ی برا

 . دیبد  فرصت و بهش نیوارم شما هم ا دیزمانِ. و ام

کرد و بعد از    ی ... تشکردیرا که د  زیعز  ی آرام و قانع شده    نگاه

محض    ی سر به  شد،  خارج  آپارتمان  از  داد  تکان  رهام  به  که 

  ش، یکه چند ساعت پ   یمرد محمد نامپله ها با    ی خروجش، رو 

کرده بود، روبرو شد... محمد  خشیشدن آسمان توب بیبخاطر غ

 آمد.  نییو پله ها را پا دیاخم در هم کش

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا _
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به محمد   تیاهم  یو ب   دیحفظ آرامشش کش  ی برا  یقینفس عم 

طلبکارانه اش پله ها را باال رفت و از ساختمان خارج    ی و اخم ها 

 داد...   رونیو نفسش را با صدا ب دیبه صورتش کش یشد... دست 

ا  _ دختر و دور و   ن یا  شم،یم  وونهی خودم د   انیجر  نیمن آخر 

 . کننیم وونهیو د یهر آدم سالم شایبر

ر  ادهیپ   نی ماش  از با  و  و   موتیشد  آسمان  بخاطر  کرد،  قفلش 

 پارک کرده بود ابانیرا در خ نی ماش ال یحضورش در و 

 ؟ یتهران ی آقا _

با د  برگشت را در    موتیر  نش، ی از محافظ  یکیخسرو و    دنیو 

 شلوارش فرو کرد و قدم سمتشان برداشت  بیج

 . یسالم جناب پناه_

 د؟ یکنیم کار یچ نجایوقت شب ا نیشما ا _
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 کرد  الیبه در و ی نشاند و اشاره ا شیلبها ی رو ی لبخند

 با اجازتون متعلق به منه...  _

 شد کترینزد ی گریبا اخم قدم د خسرو

 ... چرا؟ الستیو نیدختر من هم تو ا _

م  _ فکر  نظرم چون  م  ییِتنها جا  نجایا  کنن یبه  تنها    توننی که 

 یخوب  یدخترتون اصالً اوضاع روح  انشون،یافباشن و دور از اطر

 . ینداره جناب پناه 

 تکان داد  ی با همان اخم ها سر خسرو

 د؟یدونیم  یشما در مورد دختر من چ _

 با آرامش جواب داد  شاهرخ

... دختر شما  دونهیم   مارشیدکتر در مورد ب  هیکه    ی زیهر چ  _

 ستن. من ه ماریسه ماهه ب باًیهم تقر
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شاهرخ، با حرکت دست محافظش    یجواب  کالفه از حاظر  خسرو

 را مجبور به فاصله گرفتن کرد

 شما بود؟  ماری ب  نی از برادرتون که دو سال دنبال هم  نیخبر دار  _

مشت   ی شاهرخ را منقبض کرد و دستش را برا  ی ابروها  نیب  اخم

و عالقه اش را    نیشلوارش فرو کرد، چگونه شاه   بینشدن، در ج

 ؟یاز کِبه آسمان فراموش کرده بود؟ 

 .یتهران  ی آقا  کنهیم  تیزی و و  ماراشیدکتر فقط تو مطبش ب   هی  _

تالش آرامش ربوده شده اش را به وجودش   یتر کرد و با کم  یلب

 برگرداند

 متفاوته...  مارشیب ی مداوا  ی برا ی هر دکتر ی  وهیش _

 جمله اش کرد و ادامه داد  ی   نهی زم ی لبخند

 برم داخل؟من با اجازتون  دیندار ی ا  گهیاگه امر د _
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و عالقه    نیشاه  د، یکش  یقیکه شد، نفس عم  ال یو  اطیح  داخل

عذاب وجدان مسخره    ی فراموش کرده بود و گونه ا  یاش را به کل

  ی . دستکردیم  ییخودنما  یدلش نسبت به آن فراموش  ی گوشه  

 داخلش دوخت...  یکیو نگاه به ساختمان و تار  دی به صورتش کش 

سال تمام ذهن برادرش    مینکه داخل ساختمان بود، دو و    ی دختر

 خود کرده بود...  ریبود... قلبش را اس ختهیرا به هم ر

 د یکاشت و به خودش توپ شیابروها نیب یاخم

حس مضخرف عذاب وجدان و داشته   نیکه ا  ی نکرد   ی تو کار  _

 . ی باش

 لب ادامه داد  ریسمت ساختمان برداشت و ز قدم

 ...  یکنیکارت و م ی تو فقط دار _
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صدا داخل ساختمان شد. حس    یباز کرد و ب  آرام را    ی ورود   در

سالن کند... وارد    ی را داشت که مجبور بود از خودش دزد   یکس

از پنجره    ی شد، نور را   یپشت  اطیح  ی شکسته    ی که  خودش 

رو  بود، درست  انداخته  با   ی داخل  و  بود  را روشن کرده  کاناپه 

م   یکم شده    شدیدقت  مچاله  رو  ی جسم  را   مبل   ی آسمان 

 .د..دا صیتشخ

رو   کینزد که  را  عرق  قطرات  شد،  که  اش   یشانیپ  یتر 

 کرد... یو اخم دید دند یدرخشیم

 درد؟ ایداشت  تب

رو  اطیاحت  با را  انگشتانش  پشت  و  شد    س یخ  یشانیپ  ی خم 

... انگار  دینرمال تنش عقب کش  ی دخترک گذاشت و با لمس دما
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  یشانیپ  ی رو  ی درد و سوزش دستش مسبب آن اخم ها و عرق ها 

 د... اش بو

کرده و    لنتش یاش را باز کرد، ابتدا سا  یمبل نشست و گوش  ی رو

  یبه نگران نشدنش فرستاد و گوش  یمبن   یام یرهام پ  ی سپس برا

 اش را کنارش گذاشت. 

بود.    هنوز مجهول  ذهنش  در  خسرو  نزد  آسمان  بودن  علت 

نفرت  د یفهمینم با آن همه  را  که در چشمان دخترک    یعلتش 

 . شدیم دهینسبت به خسرو د

 رون یب   ییغرق در خواب آسمان دوخت، روشنا  ی به چهره    نگاه 

را    گرشید  یمیفرو برده بود و ن  یکیاز صورتش را در تار   یمین

انداخته   هیگونه اش سا  ی بلندش رو  ی روشن کرده بود.... مژه ها

 بودند. 
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 فر خودره بودند....  بایبلند و چه ز  شیها مژه

ه  خواب  دخترک  یشباهت  چیهنگام  م  یبه  و    اختنشیکه 

 نداشت...  کردیم رانیهمه جا را و یمانند سونام  انشیعص

 تر نگاهش کرد قیداد عم هیمبل تک یرا به پشت  دستش

 ... مینس کیآرام بود... مانند  انوس،یخواب درست مانند اق هنگام

کودکِ   کیکاناپه مچاله شده بود درست مانند    ی که رو  یدخترک

 مظلوم بود... 

در    ش یسال پ  م یو ن  کیرد.... درست  برادرش فکر ک ی فهابه حر 

 خانه باغ با لبخند از همان دختر حرف زده بود...   ی کلبه 

 ... شی بایچشمان ز از

 .... شیراینگاه جذاب و گ از

 .... از
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سر و ته و مضخرفش    ی افکار ب  نیتکان داد و خودش را از ب  ی سر

 .... دیکش رونیب

بود    ختهیم رخانواده سر کرده و ذهنش آنقدر به ه  کیدو روز با   

نداشت،    یکه درک درست افکارش  و    کیاز  دختر    کیخانواده 

 کشانده بودند؟  یختگیچگونه او را به آن نقطه از به هم ر  انگریعص

که    ی مبل بلند شد و خودش را به پنجره رساند. پنجره ا  ی از رو 

به دست دختر  شهیش هم  آن  بود،  هم  اش شکسته شده  از  ک 

داده بودند،    شیکه به خورد رگها  ییکه به لطف داروها  ی ا  دهیپاش

 بود.  دهیاش، خواب ی داریهنگام ب میاز حال وخ الیخ یآرام و ب

از ح  رکیرجیج  ی صدا  شانیو صدا  دی رسیبه گوشش م   اطیها 

  ل، ی. بخاطر رهام بود آمدنش به اردبشدیانگار در سرش پژواک م
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به   ایآسمان    یروح  میحال وخ  دنیبه محض شن  را  او  شغلش 

 ه بود؟آنجا رساند

  چیاش تمام تالشش را کرده بود که ه   ی که در مدت دکتر  یشغل

 در آن نباشد و به نحو احسنت انجامش دهد...   ی کاست

برا   اگر اتفاق  پ  نشیمراجع  گرید   ی آن  و   یم   شیهم  کار  آمد، 

را رها کرده و باز هم خودش را به    شیها  ضیمر  گریو د  یزندگ

 رساند؟ یم گرید ی شهر

 گشت؟یکردنش م  دایپ ی ر براساعت تمام در به د ده

داد و جوابش را    هیکف هر دو دستش را به چارچوب پنجره تک 

 خودش داد  ی هم برا ی رو شیبا گذاشتن پلکها

 ... نهیام هم فهی. من دکترم و وظکردمیو م نکار یالبته که ا _
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و منگش    جیو نگاه گ  دیپر  شیدر جا   ی   ءیتق افتادن ش  ی صدا  با

 را در اطراف چرخاند... 

 .خوامیت معذرم _

رو  دنید  با که  مشغول جمع   شیزانو  کی   ی شاهرخ  و  نشسته 

 ها بود، با دو انگشت چشمانش را فشرد  شهیکردن خرده ش

 ؟ی اومد یک گهی+ تو د

زباله    سهیکه جمع کرده بود را داخل ک  ییها  شهیتکه ش  شاهرخ

 و نگاهش را به دستانش دوخت ختیر

 .شبید _

ان سرش را تکان خمار آسم  در چشمان  رهیو خ  د یباال کش  نگاه 

 داد یکوتاه
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ب  _ موندم  ن   ی ش  داریمنتظر  چه  بپرسم  از    ی از یتا  فرارت  به 

م  مارستانیب من  به  اگه  جا  یگفتیبود؟  م  ییهر    ی خواستیکه 

 نگرانت بشه.  یکس نکهیبدون ا رسوندمت؛یم

 مرتب کرد شالش لب زد  ن یکاناپه نشست و ح ی رو آسمان

 ؟ی + نگران شد

 شد   شهیبزرگ ش ی که هال جمع کردن تدوباره مشغو شاهرخ

 دوستات، مادربزرگت، رهام، من... آره، همه نگرانت شدن...  _

گرفت و    ی با انگشت باند بسته شده دور دستش را به باز  آسمان

 فرستاد، لب زد شیها هیکه به جدال با ر یق یبعد از نفس عم

 خسرو.... دنیرفتم د شبی+ د

انگش   شاهرخ حرکت  و  کرد  نگاهش  روتنها  آسمان  باند   ی ت 

 حرص شد  یمخلوط با کم
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 بزنم...  ششی+ رفتم تا آت

حالش را    یکه نگاه خمار و ب  یی اش باال آمد... اشکها  ی اشک  نگاه 

 براق کرده بودند.. 

آت د  ششی+  اما  باق   ی زیچ  گه یزدم،  خودم  د  یاز   دم ینموند... 

  چ، یکه تو دلم بود کم نشد ه  یش یاز آت  ی زیکمرش شکست، اما چ

 . تم..سوخ  شتریب

ب   شاهرخ  ی رو  ها شد و  شهیتکه ش  ی جمع آور  ال یخ  یبا اخم 

 مبل نشست

 ؟  ی کرد کاریچ _

و   ی زندگ د؛یگونه اش غلت ی رو ی نگاه گرفت و قطره اشک آسمان

 بودند   دهیکش  رونیب  شیجانش را انگار با سرنگ از تک تک رگها

 و با همون کشتمش...  هیچ ینقطه ضعف خسرو پناه  دمی+ فهم
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مشغول   کیستریان لرزان آسمان که همت انگشتشاهرخ س  نگاه

 با باند بودند سر خورد ی باز

 . مگه نه؟ی نقطه ضعفش تو بود _

 مختل شده بود دنشیراه نفس کش د،یبه شالش کش یدست

 ضم؟یام دکتر؟ مر ی+ من چ

داد و انگشتانش را در   هیرا به زانو تک  شیبا لبخند آرنجها  شاهرخ

پ مراجع  چگاهی ه  د،یچیهم  تأث  شنیبغض  تحت    رشیآنگونه 

 نگذاشته بود... 

 بود...   دهینگاهشان آنگونه درونش را نخراش  چگاهیه

بود. دردها  کی  نشیمراجع  ی برا  شهیهم درک    شانیدوست  را 

م  شانیحرفها  کرد،یم دل  و  جان  با  برا  دیشنیرا  حرف    شان یو 

 ... زدیم
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ه  چگاه یه  اما ن  چکدامشانیدرد  درد  به  را  قلبش   وردهایآنگونه 

 بود... 

ا  ضیمر  _ خسته  فقط  تو  دختر خوب؟  همی چرا  تنها  نی...   ....

 استراحت کردنه. ی دار اجیکه بهش احت ی زیچ

                  

 ...  کنمینم داشیجاها انداخته بودم، پ ن ی+ دفترم و هم

پ  چیپ   شاهرخ با  را  پنجره  و    ی چگوشتیچارچوب  تر کرد  محکم 

 دیبود چرخ ستادهیکه پشت سرش ا یسمت آسمان

برداشت  _ باش   ییجا  نیاول  روزیمش، دمن  اومد  به ذهنم    ، یکه 

 کردم.  دایخودت دفترت و پ ی اومدم بجا یبود. اما وقت  نجایا

را داخل جعبه   ی چگوشتیپنجره انداخت و پ   ی   شهیبه ش   ی نگاه

 ابزار گذاشت ی 
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 + بهم برش گردون... 

 لبخند نگاه به آسمان دوخت با

 .  ندازه..  یبچه ها م ادیآمرانه حرف زدنت من و  _

 کرد ی با اخم نگاهش کرد و شاهرخ تک خنده ا آسمان

 و تخس.  نیریش ی دختر بچه  هی _

ر  نهی درون س  قلبش فرو  اخمها  خت،یاش  به زحمت  را   شیاما 

 خود را به شاهرخ رساند  ،ی حفظ کرد و با قدم بلند

جان.... پس بذار ملتفتت    یدک  ی+ انگار تو هنوز من و نشناخت 

چپ و راستت   ی طور  ،ینچه چه بز  از کوپنت  شتر یکنم... اگه ب 

 از من.  ای ی خورد واریاز در و د  یکه نفهم کنمیم

 د یدر مقابل نگاه خندان و متعجب شاهرخ عقب کش سپس

 دارم. ی+ حاال دفترم و بهم برگردون من کار و زندگ
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دزدک  شاهرخ ابزار  جعبه  کردن  جمع  با  همزمان  و  شد   ی خم 

 دیخند

 ... نمترسویم رون،یبرم ب  خواستم یمنم م _

 شه؟یم  یباند ها رو باز کنم چ نی+ ا

...  دیا باند دور دستش دب   ی نگاهش کرد و او را مشغول باز  شاهرخ

آسمان به باند ها و آزاد    ی طلبکارانه    ی صبح هم متوجه نگاه ها

گوشه   از  انگشتانش  ها  ی نکردن  پارچه  پدر  بود...   ی باند شده 

 را با نوک انگشتانش در آورده بود.  چارهیب

 کنه؟ یم تتیذا _

 بالفاصله جواب داد  آسمان

 ... خارهی+ آره، پوست دستم م 

 د یخند شاهرخ
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 چند سانت پارچه رو؟  ی کرد  چارهیاز صبح تا حاال ب   نیهم  ی برا  _

و    ی طور  لحنش کرد  دعوت  خنده  به  هم  را  آسمان  که  بود 

 د یانگشتانش را از کنار باند عقب کش 

 + بازش کن... 

 اره کردکان داد و به مبل اشبه لحن آمرانه اش ت  ی سر شاهرخ

 پانسمانش و عوض کنم...  امیم  نیبش _

 ازش کنم. کالً ب خوامی+ م

 بعد از برداشتن جعبه، سمت آشپزخانه قدم برداشت  شاهرخ

که دوباره    یاما به شرط   کنم، یدختر خوب... بازش م   شهیکالً نم  _

 ببندمش. 

 را بلندتر کرد تا به گوش شاهرخ برسد شیصدا آسمان
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 ... یگی که بهم م یاز دختر خوب ادینم + خوشم

مبل نشست، نگاهش    ی و رو  دیشاهرخ را شن  ی صدا  ریتأخ  یکم  با

  رون یشده بود تا به محض ب  دهی به درگاه آشپزخانه کوب   خیمانند م

 . ندیآمدن شاهرخ، او را بب

 . ادیبدت ب کردمیفکر نم _

ها  ی با جعبه    باالخره و   هیاول  ی کمک  آشپزخانه خارج شد  از 

باز  دینگاهش را دزد   آسمان انگشتان    ی و خودش را مشغول  با 

 مانده از باند کرد... شاهرخ کنارش نشست  رونیب

رگم نشدم اونروز... اونقدر حالم خراب بود    دنیمتوجه بر   ی+ حت

تو تنم   یجون  گهیکه د  یکه اصالً حسش نکردم... اما درست وقت

 افتاد...  میخون  ی باسانمونده بودم نگاهم به ل 
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شا  ر  نگاهش شاهرخ  چرخاند،  پنجره    یگرید   ی   شهی سمت 

  چیهم ه  نیزم  ی شکسته کرده بود و رو  ی   شهیآن ش  نیگزیجا

 از خون ها نبود ی رد

بلند شم،    خواستم یاون همه خون از من اومده... م  کردمی+ فکر نم

 نداشتم...   یاما جون

  ی شاهرخ دوخت که به محض تالق  ی و اخمو   ی به نگاه جد   نگاه 

 نگاهش شد  تیاخم و جد نی گزیجا ی ر مهرنگاهشان، لبخند پ

 ... رمیبم  خواستم ی. نممردمی+ سردم بود... انگار داشتم م

 تر کرد یلب

  م؟ یدست و پا بزن  دیگور به گور شده با  ی ایدن  نیا  هیچ  ی + برا

م؟  ببرم تا زنده بمون  ابونیخودم و کشون کشون تا خ  د یمن چرا با

 اصالً چرا خواستم زنده بمونم؟ 
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و مشغول باز کردن باند دور دست آسمان از کرد  دست در  شاهرخ

 شد 

 خوبه...  یزنده بمون  ی بخوا نکهیا _

 بشه؟ ی+ زنده بمونم که چ

 یجا   ی که رو  ییها  هیزخم ها و بخ  دنیبا د  شیابروها  نیب  یاخم

 تر کرد ینشست و لب  شیابروها نیدست دخترک بود ب ی جا

 هست...   دیام شهی. چون همیکن  یکه زندگ  _

                  

رو  زیشوم و  گذاشت  قفسه  داخل  را  شده  پشت    ی صندل  ی تا 

 نشست. نگاه به دستش دوخت....  شخوانیپ

را باز کرده بود، زخم دستش رو به بهبود بود اما با کدام   باندش

حال و روزش    کرد؟یقلب تکه تکه شده اش را درمان م  دیدارو با
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ود  قوز باال قوز شده ب  شیکه آن روزها برا  ی زیوحشتناک بود و چ

ملت تشنگان خبر    کینداشتنش از دست خبرنگاران و    یراحت

اعصاب نداشته اش را   شتریو ب  شدیم  شانیدایپ  ییکه از هر جا

 . کردیمتشنج م

 ی مجاز  ی با رهام که آن روزها خبر فضا  ششیچند ماه پ   عکس

  مارستان،یدر ب  زشیخسرو و عز   ی دعوا   ی ویدیر وشده بود، در کنا

که به    یبود و کم نبودند کسان  شده  خبر  نیداغتر  رانی ا  کی   ی برا

او در مورد خانواده    کردندیچشم گرد م  دنشیمحض د از   یو 

 .... دندیپرسی پنهانش سوال م

بر آرام ماندنش به    یشاهرخ مبن  ی از راه حل ها  چکدامیه  گرید

 شده بود.  زیو بارها با انسانها گالو خوردیدرد نم

 سالم...  _
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زن  سر پ  انسالیم  یبلند کرد،  با    شی وش روبرو و خوش  بود که 

 .کردی لبخند نگاهش م

 بلند شد  یصندل ی رو از

 ... نی+ سالم، خوش اومد

 قدم سمتش برداشت و نگاهش را در مغازه چرخاند زن

 ... خواستمیتشکر. لباس شب م _

رو  آسمان را  کش   شخوانیپ  ی کاتالوگ  زن  و   لیاستا  د،یسمت 

او   از  اص  کیحرکات خانمانه اش  باوقار ساخته   لیزن  و    و  بود 

 د یباریهر حرکتش م  متانت از

 خودت؟  ی + برا

بود محترمانه و خانومانه   دهیزد.. انگار او هم فهم  ی لبخند محو  زن

بود... اصالً چه   دَش یحرف زدن آسمان تنها آن سالم و خوش آمد
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بستن    ی ازین را جمع    کیبه جمع  بود همه  قرار  اگر  بود؟  فرد 

 چه بود؟ ی مفرد برا ی ببندند، پسوندها 

 نوه ام... ی نه برا _

 تکان داد ژورنال را ورق زد  ی سر آسمان

 ... یکن یراحت تر انتخاب م جانی+ ا

 یبه عکس مدل ها انداخت و سپس نگاهش رو یینگاه گذرا زن

 آسمان قفل شد  یدست زخم

 شده!  یدستت زخم _

پ  آسمان پشت  را  دستش  اخم  شخوانیباالفاصله  و    ن یب  یبرد 

 نشاند.  شیابروها

کاتالوگ و نگاه دوختن به مدل لباسها    ی هادن برگورق ز  نیح  زن

 لب زد
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 ؟ یتو انتخاب کمکم کن شهیم _

رنگ زن، با دست    ی تر کرد و بدون نگاه به چشمان قهوه ا  یلب 

 سالمش ژورنال را ورق زد 

 ؟ ی خوایم  ی+ چه مدل

 ... یمدل ماه _

 پشت سر هم زد   گریورق د چند

 هستن...  نایهامون ا ی+ مدل ماه

به آسمان    یو کوتاه  یچشم  ر ی، نگاه زمدل ها  دنید  نیزن ح 

 انداخت

 . ممیمن مر _

که انتخاب کرده بود را    ی لباس  میتکان داد و مر  ی سر  ت یاهم  یب

 نشان آسمان داد 
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 و هشت و برام لطف کن.   یس  ز یسا  ،یلباس، رنگ زرشک  نیاز ا  _

  میتکان داد و سمت رگال.لباسها قدم برداشت، مر  ی سر  آسمان

 کرد برگشت و نگاهش

 بزرگمه. ی امروز تولد نوه  _

ا  آسمان کالفه  ب  دیکش  ی پوف  حرص  با  لباسها    نیب  ی شتر یو 

 قاً؟یبه او داشت دق یاو چه ربط ی گشت، تولد نوه  

 + مبارک باشه. 

 پسر و دو تا دختر...  هیسه تا نوه دارم،  _

اش را به   یو نگاه حرص  دیکش  رونیکرد و ب  دایلباس را پ   باالخره

مر دخت.دو  میچشمان  شغل  چرا  فروشنگ  ی گری..   دا ی پ  یجز 

 که مجبور نباشد آنقدر خشمش را قورت دهد؟ کردینم

 + خدا برات نگهشون داره.
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 دیبا آرامش خند میمر

 کردم.انگار کالفه ات  _

 + آره.

 با لبخند نگاهش کرد میگذاشت و مر  شخوانیسمت پ قدم

 ... خوامیمعذرت م _

ته که نه، تنها  بود؟ الب  تند رفته  د،یبه صورتش کش  یدست  آسمان

 نداشت ی رادیکه ا ییراستش را گفته بود، راستگو

 + کادوش کنم؟

درونش به گوش   ی زن مخالفت کند و انگار صدا  کردیخدا م  خدا

 دیخدا رس

 .هیدستت زخم خواد؛ینم زم،ینه عز _
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  میتکان داد و لباس را تا کرده و داخل پاکت گذاشت... مر  ی سر

عابر  فشیاز داخل ک بکارت  را  و سمت آسمان   دیکش  رونیش 

 گرفت 

 خدمت شما...  _

 نداره!   ی+ قابل

 ند نشا شیلبها ی رو  ی لبخند پرمهر میمر

 .زمیممنون عز یلی+ خ

... کارت ی شکور  میکارت انداخت... مر  ی به اسم رو  ینگاه  آسمان

 بود...   دهیمبلغ لباس را نپرس  ینام حت میو زن مر دیکش

که    ی گرفت و با لبخند  میمررا همراه پاکت سمت    دیو رس  کارت

 تکان داد  ی نشاند سر  شیلبها ی به زحمت رو

 + مبارکش باشه. 
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آسمان   میمر به چشمان  پاکت،نگاه  از گرفت  بعد  و  تشکر کرد 

 دوخت 

 خوشبخت شدم آسمان جان... تییاز آشنا _

پلکها  پس انگشت  با  و  خارج شد  مغازه  از  اش  را    ش یاز جمله 

جلب توجه آسمان گفته بود    ی آخرش را تنها برا  ی فشرد، جمله  

 ... کند یو حتم داشت توجهش را جلب م 

...  دیبه صورتش کش  یهمان اخم نگاه از در مغازه گرفت و دست  با

داشت   یخوب  یحافظه    دانست؟ینام از کجا نامش را م  میزن مر

 ... دهیند چگاهیو مطمئن بود او را ه

 را گرفت...  یعل ی مغازه را برداشت و شماره  میس یب تلفن

 له؟ب _

 ... ی+ منم عل
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 ؟یآسو، خوب یسالم آبج _

نبود را   ای... خوب بـود!  دادینم  صیتشخ  نروزهایا  گریرا د  حالش

 ... دیفهمینم گرید

 من؟  شی مدت بد هیهنوز هست  تیمیقد ی+ خوبم، گوش

 د یسکوت به گوشش رس یبعد از کم یعل ی صدا

 ... کنهیرو باز نم نستایآره هست،اما ا _

ا  پوف مغازه    دیکش  ی کالفه  وارد  که  به دو دختر جوان  نگاه  و 

 شدند دوخت 

ا م  نستای+  بزنم   نکهیهم  ؟یعل   کاریچ  خوامیرو  زنگ  باهاش 

 ... هیکاف

 تر کرد و ادامه داد  یلب

 باهاش رفت گوگل؟  شهی+ م
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 ...هیاش اوک  هی . بق کنهیو باز نم  سبوکیو ف  نستایفقط ا  شه،یآره م_

 د یکش  یقیعم  نفس

 مغازه؟   شی اریب  ینتو ی+ اآلن الزمش دارم، م

گذاشت و    شخوانیپ  ی را رو  یداد و گوش  یمغازه را به عل  آدرس 

 ریدخترها ز  ی که بخاطر کارش حفظ کرده بود را برا  ی جمله ا

 لب نجوا کرد

 ...دی+ خوش اومد

                  

 را روشن کرد و سمتش گرفت  یگوش یعل

 هم توشه...  مکارتیس _

 را گرفت  یتکان داد و گوش ی سر
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 ...  + دمت گرم

 دوخت یداده را روشن کرد و نگاه به عل اتصال

 ... گردونمی+ خودم گرفتم بهت برش م 

 دیخند یعل

مال خودم و بدم بهت من    گمی ... م یمن که الزمش ندارم آبج  _

 که آخه...  ی کنیقبول نم  کنم یسر م  نیبا ا

را در گوگل سرچ    ی شکور  مینشاند و اسم مر  شیابروها  نیب  یاخم

 کرد

تو    دونمی ندونه من که م  یکن بچه... هر ک  ایس+ برو خودت و  

 و نه...   تیگوش ی دیجونت و م

گرفت    یگوش  ی و صفحه که باال آمد نگاه از صفحه    دیخند  یعل

 داد  یو به چشمان خندان عل
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 برو به کارت برس...  گه،ی+ خب د

از مغازه خارج شد نگاه به صفحه دوخت...    یکه با خداحافظ  یعل

عکس ضربه زد... خودش   ی را بخواند، رو  یوگرافیقبل از آنکه ب 

 بود... 

در مغازه بود... او را به    شی که چند ساعت پ  ینام  میزن مر  همان

بود در حال اول  ینامش خوانده  بود  را    نیکه مطمئن  او  بود  بار 

 د یدیم

 را باز کرد....  یوگرافیب 

سال    ،ی شکور  میمر  " دار  13۲5متولد  کارخانه  دختر  تک   ،

 ... ی شکور رینجاه جناب کبتا پده  ی معروف دهه ها
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مواد   ی ا  رهیزنج  ی عامل کارخانه ها  ریبعد از فوت پدرش مد  ی و

پشتکار  ییغذا با  کنون  تا  و  داده   ی کارها  ی ...  ادامه  را  پدرش 

 است. 

مدر  او با  پدر  تیهمزمان  هواپ  ی کارخانه  آژانس    ییمایاش، 

  ز یهمسر بزرگوارش بود را ن  ی تالش ها  ی   جهیشرکت ... را که نت

 "کندیم تیدرم

خارج شد و دوباره عکس را باز کرد و با دقت    یوگراف یاز ب  کنجکاو

زن هفتاد و چند ساله چگونه   کی به عکس نگاه کرد...    ی شتریب

را اداره کند؟ با    ییمایشرکت هواپ  کیکارخانه و    کی  توانستیم

 کی  دنیو چند عکس را رد کرد... با د  دیصفحه کش  ی انگشت رو

  ی ... بکرد... آشنا بود  کیچشم بار  د،یفس   اه یو س  ی میعکس قد

د  تیاهم با  و  زد  مرد  دنشیورق  پا  ریپ  ی کنار  را   نییصفحه 



 

1015 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

  ی ریاز دکتر رضا جهانگ  نستاگرامش،یدر ا  ی شکور  میمر  "دیکش

انگشتش را رو  ییابرو  "کرد  ژهیتشکر و صفحه   ی باال فرستاد و 

د دیکش با  اما  بعد  دنی...  ت  نهیس  انیم  ییجا  ی عکس   ریاش 

هم    ی رو  شیهمراه رهام، دندانها   ی شکور  میمر  ریتصو  ...دیکش

حروف را    شی و مردمک ها  دیکش  نییچفت شدند.. صفحه را پا 

 "و مادربزرگش ی عکس رهام پناه "دنبال کردند 

در گوشش   میمر   ی نشست و حرفها  شیابروها  ن یب  یپررنگ  اخم

 اکو شدند...  

 و سرش را به دست  دیکوب  شخوانیپ  ی رو  تیرا با عصبان  یگوش

 داد هیسالمش تک

به نوبت قرار   داشتند؟یدست از سر او برنم  شیو آدمها  ایدن  چرا

 ؟یپناه ی خوانواده  ی بود بر سرش آوار شوند اعضا
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______ 

 فروخته شده را سمت حسام گرفت ی لباس ها  دیرس 

 ها کرد و سپس نگاه به آسمان دوخت   دیبه رس   ی نگاه جزئ  حسام

 . ی باشخوبه... خسته ن  _

و وقت   شدیم  رشیبه ساعتش انداخت، داشت د  ینگاه  آسمان

 اش نداشت   یورزش   ی رفتن به خانه و برداشتن لباسها  ی برا  یکاف

 برم؟  گهی+ من د

 تکان داد  ی گذاشت و سر  شخوانیپ ی ها را رو دیرس حسام

 کردم. ریکه د خوامیالبته، بازم عذر م _

  رو مشغول قدم زدن   ادهیتکان و از مغازه خارج شد... کنار پ   ی سر

افکارش سمت   و  از   دهیدفتر خاطرات کششد  مادرش  شدند... 

 یآمد آن زن جوان  ادشیکه فکر کرد،  شترینوشته بود. ب   ادیز  میمر
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بود، در همان عکس داخل دفتر کنار مادر    یمیکه در عکس قد

 م یمر  ز،یدرش بود، عزبود... ما  دهیزن جوانتر د  کیو    زشیو عز

 ر... بها  ادیز یلیو..... و... به احتمال خ

قدمها  دستش و  برا  ش یمشت شد  مادرش  دل  بهار   ی سست... 

اش را به او برگرداند...    یسوخته بود... خواسته بود برگردد و امانت

 او بود....  یمنظورش هم از امانت 

 ... کردیفکر م دی... نبادییهم سا ی را رو شیدندانها

بود که به خودش   ی. قولکردی فکر م   یپناه  ی به خانواده    دینبا

 بود. داده

 آسو...  _

کرد، دلش   شتریرا ب  شیآشنا سرعت قدم ها  ی به صدا  تیاهم  یب

   خواستینم گریبا او را د  ییروبرو
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 ؟ یکنیهمه مون و مجازات م ی چرا دار _

 اش را مشت کرد...   یزخم دست

 .. سوختینم لیمثل اوا گرید

 .... گرفت ی آتش م شتریبود که هر لحظه ب قلبش

ک   یب داد  ادامه  راهش  به  لحظات جواب  از  بعد  رهام    ،یه  قامت 

 دیشد. نگاهش را تا چشمانش باال کش انیمقابلش نما

نداشت  چکدوممونیه  _ نه    م یخبر  من،  نه  آسو،  بودنت  زنده  از 

 .... م یدونستی... اگه ممیرستا، نه مامانم و نه مامان مر

 دیکالم رهام پر انیجلو برداشت و م قدم

م اگه  م  ی کردیم  کاریچ  ی دونستی+  به    ی ومدیمثالً؟   و  دنبالم 

و راست    ی ومدیم  ای  ؟ی دادی همون نقش مثالً برادر بودنت ادامه م

دروغ بزرگ، بزرگ شدم؟    هیر تو  عم  هیمن    یگفت یم   ینیو حس
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بشه؟ که من پاشم برقصم؟    یکه مثال بعدش چ  ی گفت ی م  ی ومدیم

کله گنده ام؟ به لطف پدرت من    هیکه خوش خوشانم بشه دختر  

چرا؟   یدونی م سر خاک پدر و مادرم، مسه هفته است نتونستم بر

از  کشمی ... به لطف پدرت خجالت مکشمیچون ازشون خجالت م

 چرا؟  یدونی ... مزیعز

 دیبه حداقل رساند و غر ی گریرا با قدم د نشانی ب ی  فاصله

 سکته کرده...   شی + چون پسرش بخاطر وجود نحس من تو زندگ

 سرش را به چپ و راست تکان داد  رهام

 آسو... خودت و مقصر ندون...  ستین نطوریا _

بخاطر من اون آدم و    و؟ یو مقصر بدونم پس؟ ک  ی+ ک تو  پدر 

 خاطر من....  کرده! ب دیتهد
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را با پرخاش پس زد و با بغض    دیگونه اش غلت  ی که رو  یاشک

 نجوا کرد

 + از پدرت متنفرم... 

بازو  از رهام  که  عبور کرد  رهام  و مجبورش    شیکنار  را گرفت 

 ستد یمقابلش با کرد، دوباره

گناه    ه؟یگناه مادرمون چ  ه؟یچ  هیگناه بق  ؛ی باشه، از بابام متنفر  _

 م؟یبش کتینزد ی زاریکه نم هیمن و رستا؟ گناه ما چ

  ی   نهیاش را درست در قر  یو نگاه عاص  دیرا پس کش  شیبازو

 چشمان رهام دوخت

 راحت شد؟   التی + گناه منه... گناه منه، خ

من....    ن،یمامان بهار، رستا و رام  م،یمر  آسو، مامان  نجانیهمه ا  _

 . میینجایبخاطر تو ا
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 به عقب برداشت یقدم آسمان

 مگه من خواستم؟ ان؟ی+ مگه من گفتم ب

نخوا   دیشا  _ دار  ی تو  دوست  ما  وقت  میاما  از  رستا    ی آسمان... 

  دهیفهم  یاز وقت  نی. رام نتتیکه بب   ستیدل تو دلش ن  دهیفهم

...  دنتیبار د  نی اول  ی برا  ختهینامه رجور بر  کیخاله داره، هزار و  

اومده... نه   ی شد  یزخم ی وقت شی همون سه هفته پ میمامان مر

درکت کنن    کننیم  یدارن سع  اونا .  نیندار  یگناه  چیتو، نه اونا ه 

سع خواهشاً  هم  تو  بفهم   یو  مشونیکن  سخته،    دونمی ...  برات 

 ؛ یشیمثل شمع آب م  یدار  نمیب یم   ،یشیم  تی اذ   ی دار  دونمیم

بق  کنمیم  درکتمن   اما خودم و  .  کنمیرو هم درک م  هیآسو... 

 تو هم ما رو درک کن .  کنمیخواهش م

 ... خوامی+ نم
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که آسمان    ی آورد، فاصله ا  یآسمان دلش را به درد م  یاشک   نگاه

 پر کرد  ی انداخته بود را با قدم بلند نشانیبا عقب رفتن ب 

ب  _ بهار  بخاطر مامان  نه،  ما  بخاطر  ما  ا؛ی باشه  ،  آسودرمونه  اون 

وقت  ی مادر از  دن  یکه  از  به کل  و    ایبهش گفتن دخترت مرده 

...  ادینم  ادشیرستا رو    اد،ینم  ادشیآدماش فاصله گرفته، من و  

 ... کنهیبچه تر و خشک م هیعروسک و به عنوان  هیفقط 

با بغض سرش را به چپ و راست تکان داد و دوباره عقب    آسمان

 رفت

 شد یکه مبهار تکه ت ی داشت برا قلبش

 .خوامیرهام... نم خوامی+ نم
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چطور و    دانستیجانش را در رختکن پرت کرد... نم  مهین  خود

ف شهر به مرکز شهر کشانده بود، تنها  چگونه خود را از آن طر

 خوب نبودن حالش بود...   دانستیکه م ی زیچ

 شد یمغزش پژواک م  ی آخر رهام در مورد بهار در هزارتو   ی حرفها

 به پا بود...   یمیعظ ی سرش ولوله  ی و تو

مانتو کرد و مشغول    ی حالش را بند دکمه ها  یلرزان و ب   انگشتان

 به باز کردنشان شد... 

از اغتشاش ذهنش را با کاراته کم کند... با    یکم  توانستیم  دیشا

نخ شلوار  ت  ی مشک  یهمان  و  از   نی آست  شرتیرنگ  ربعش  سه 

اند،  رختکن خارج شد و نگاه متعجب شاگردان را سمت خود کش

 ...  گرفتیقرار م نشانی بار بود بدون لباس کاراته ب نیاول

 ؟یسن س  _
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ساله    دیچرخ نه  دختر  به  نگاه  وارد  ی و  را   ی تازه  اسمش  که 

تکان داد... دخترک با    یسوال  یفراموش کرده بود دوخت و سر 

 شد  کینزد  شتریخجالت ب

 د؟یریگ یامتحان م یاز من ک _

 نشاند  شیابروها نیب یاخم

بهم بگو تا    ایب  یگرفت  ادیکه عالمت زدم    ییتا اون جا+ هر وقت  

 ازت بپرسم.... 

 ادامه داد  یخاص  تیبا جد  سپس

و من ازت    ی بلد  یکه اگه گفت  این   ینگرفت  ادیکامل    ی+ تا وقت

تا دو ماه    ،ی اصطالح و جواب بد   هی  ی حت  یو تو نتونست  دمیپرس

 ؟ ی دی ... فهمیمون یم   د یو تو همون کمر سف  ستی از امتحان خبر ن 
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بلند    ی سالن، با صدا  ی تکان داد و رها از آن سو  ی سر  دخترک

 د یپرس

 م؟ یکن  کاریچ ؛ ی سن س میخودمون و گرم کرد _

را محکم تر    شیدر اطراف چرخاند و کش موها  ینگاه  آسمان

 کرد

 . تهی + کوم

شدند و گارد    می دو نفره تقس  ی به گروه ها   عیسر  یلیخ  شاگردان

بود کرد   ستادهی ختر تازه وارد ابه سارا که مقابل د  ی گرفتند، نگاه

 و قدم سمتشان برداشت... 

 بود؟  ی+ تو اسمت چ

  ی معرف   نیریدو نگاهش کردند و دخترک با لبخند خود را ش  هر

 کرد.
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 حینگاه کن، بعد مبارزه ازت توض  م،توی کنی+ من و سارا مبارزه م

 . خوامیم

 دی کش ادیسالن فر  ی از آنسو عیسر  یلیدوباره خ رها

 ... ی سنس  دیزه کنبا منم مبار _

 بچه گانه اش ی ها ی بلندپرواز ایدن کیکرد، رها بود و  نگاهش

 + پس خودت و آماده کن... 

 دیکش ادیگرفت و بلند فر گارد

 .... مهی+ هاج

را اجرا کرد که   یگفت و حرکت جودان سوک   ی بلند   ی ایک  سارا

  یدفع کرد و با رو  با دست سالمش ضربه را عیسر یلیآسمان خ

 سارا زد ی به شانه   ینسبتاً محکم ی ضربه  شیپا

 .ی بود نیبهتر از ا یلیخ شی ماه پ  هیسارا،  ی کنینم نی+ تمر
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 دوباره حمله کرد سارا

 .... یمن به فکر زخم دستتونم سن س _

 زد نیسارا را زم ی حرکت حرفه ا کیو با  دیخند آسمان

، پاشو مبارزه ات و    ینگران زخم من باش   خوادی جوجه نم  ی + تو

 بکن بچه. 

که در حال باال رفتن از پله   دیرا د ال یرا که بست، دان ی ورود  رد

نرده ها سر خورد و   ی با خنده از رو  دنشیها بود، به محض د

 خود را به رهام رساند 

 ؟ ییشد دا یچ _

 نثارش کرد یمحکم  یگردن پس

 ...ییسالم دا یبگ  دیبا _

 سالم.  د،یآخ... ببخش _
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و  دیکش  یق یعم  نفس کرد  حرکت  سالن  سمت  هم    الیدان  و 

 قدم برداشت شیهمپا

 اد؟یپس خاله ام کو؟ مگه قرار نبود امشب ب ییدا _

 شیرنگ را با پا یمبل ها پرت کرد و بادکنک آب ی را رو  خودش

 کنار فرستاد

 ... ییدا ومد ین _

 هم خودش را کنار او پرت کرد  الیدان

 ل؟یاردب میما بخاطر اون اومد یچرا آخه؟ بهش نگفت  _

 داد و پلک بست هیمبل تک یرا به پشت سرش

 . میزمان بدبهش  دیبا _

واسه تولدش.   ادیخوشحاله، مطمئن بود امشب م یلیمامانم خ _

 ... ادیب  امی اگه من ب دیدنبالش شا میبر گهید باری
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به   ی با دو انگشت ضربه ا  ی پلک باز کرد و با لبخند خسته ا  رهام

 د یکوب  الیدان ی  قهی شق

 دم... من مونرفته   یبه ک  تیفتگ یخودش نیا _

 د یبه پشت گردنش کش  یچشم بسته، دست  کیبا خنده و    الیدان

 ... رهیم شییحالل زاده به دا گنیم _

 ... یداداش خول و چل خودم ی ایگی مثل بچ قاًی دق  نطوره،یهم _

چرخ  نگاه  آشپزخانه  درگاه  سمت  دو  د  دیهر  با  رهام   دن یو 

 اند مبل نشست و رستا خودش را به آنها رس  ی خواهرش صافتر رو

 مامان و دادم... ی غذا _

مادرش هنگام   جیتکان داد و نگاه ترسان و گ  ی حرف سر  یب  رهام

 کند یم شیداشت قلبش را از جا مایسوار شدن به هواپ

 ؟ ی از بابا خبر دار _
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روبرو  ی رو  رستا کردن   ییمبل  چفت  از  بعد  و  نشست  رهام 

خمش  یکم  ش،یپاها چپ  روسمت  را  دستانش  و  کرد   ی ان 

باز  ن یب   ی زندگشت،  گذا  شیزانوها خواهرشوهر  مدل،    گریدو  و 

 گذاشته بود  ریحرکاتش تأث ی ناخودگاه رو

 ؟ یتو متوجه ست، یروزا اصالً انگار خودش ن نینه... ا _

اتاقم از جمعشان دور   رومیاز جا بلند شد و با گفتن من م  الیدان

 شد 

  جه،یمتحرک شده... گ   ی مرده    هیمتوجه نشد، مثل    شهیمگه م  _

 ... ستین  یاز خسرو پناه ی اثر چیه... اصال سرگردونه

 ممکنه شده باشه؟  یبه نظرت چ _

 فرستاد شیموها نی ب  یباال پرت کرد و دست ی ا شانه

 . دمیخسته ام، بر گهیرستا... بخدا د دونمینم یچ یه گهیمن د _
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 شانه اش کج کرد ی سرش را رو رستا

 کفر نگو.  _

 ..... هیل یکافر نشدم خ _

 دیلبش را گز رستا

 ؟ ی با آسمان حرف زد _

 تکان داد  ی آنکه پلک باز کند سر بدون

 ... اد یقبول نکرد ب _

 م؟یمنتظر  نجایاصال چرا دو هفته است ا  شش،ی پ  م یخب ما بر  _

  شش؟ی پ میریچرا ما نم

... اصالً  میبهش زمان بد  دیرستا، داغونه... با  ستی حالش خوب ن   _

 ... ل یاردب نیومدیمامان و تو م دینبا
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 لب زدبا اخم  رستا

مثل بابا نباش رهام... آسمان هرچقدر که خواهر توعه،   گهیتو د  _

من و از خودت سوا ندون. من امشب    گهیخواهر منم هست... تو د

حق جلوم و گرفتن و نداره.... بعد    یچکیخواهرم، و ه  دنید  رمیم

  شه ینم  گهیسر خانواده مون آورده د  ییبابا چه بال  دمیفهم  نکهیاز ا

  ر ی بگم رستا بازم خفه خون بگ  به خودم  شهینم  هگیساکت موند؛ د

 ات....  ده یاز هم پاش یسر خونه زندگ نیو بش

 او هم حق داشت... همه حق داشتند...  

 کند...  تیحق داشت شکا رستا

 ... ردیحق داشت جبهه بگ  آسمان

 حق داشت خسته شود...  او

 . میریباشه، م _
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 د یبه صورتش کش یدست  رستا

 آماده شم....  رمی+ م

  خوردیرستا تکان داد و تلفن همراهش را که زنگ م  ی برا  ی رس

شماره   دنیبرداشت و نگاه به صفحه اش دوخت... با د  زیم  ی از رو

را کنارش پرت   یناشناس، تماس را قطع کرد و کالفه گوش   ی 

از جانب خبرنگاران کم کم داشت دعوت    شماریب  ی کرد، تماس ها 

 د یکوب مبل  یتش... سرش را به پکردیاش م یبه شکستن گوش 

 ساعت.  هی... فقط نیساعت انسان و راحت بذار هیفقط  _

                  

کش   دنید  با هم  در  ابرو  ساختمانشان؛  کنار  مردم  و    دیتجمع 

قدم ها ب  شیسرعت  اول  شتریرا  به ذهنش    ی زیچ  نیکرد...  که 
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که بر تمام جانش ساطع    یبود و خروار خروار نگران  زیآمده بود عز

 .... شدیم

 هی آتوسا، دختر همسا  دنیرا که کنار زد، با د  تیجمع  تن از  چند

.  دیکش  ی که مقابلش بود، نفس آسوده ا  ین یشان و دورب  ییباال 

 کرد ستادنشیاسمش وادار به ا دنیخواست برگردد که شن 

که در موردش   ییخبرا  نیاز ا  دونه،یآسو من و مثل خواهرش م  _

 . نهیناراحت و غمگ  یل یخ هشیپخش م

حرف    ی. دخترک سبک سر از کدام خواهر..دی در هم کش  اخم

 زد؟یم

 باهاشون در ارتباط بودن؟ یسردار پناه _

 ژست گرفت و لبانش را غنچه کرد نیمقابل دورب دخترک

 . ومدیاما پسرش م ومد،ینه عمو خسرو نم _
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 ؟یچه کشک  ؟ یچه دوغ  ؟ییگر گرفت... چه عمو خسرو  مغزش

کنند    وانهید  خواستندیم جلو    ایاش  قدم  و قاتلش؟  برداشت 

ب  نیب   نی دورب  رانهیغافلگ و  گرفت  را  مرد  به    ت یاهم  یدستان 

 دیکش ادیواژگونش کرد و فر  نی به زم  دنشی با کوب ادش،یفر

 شما؟ ن یکنی م  کاریمن چ ی در خونه  ی + جلو

اش،   ی بردار  لمی ف  ی   شرفتهیپ  نیدورب  یبه واژگون  تیاهم  یب  مرد

روب  یگوش  نیدورب خبرنگار  دخترک  و  کرد  روشن  را   ی رواش 

مغزش نمانده بود    ی تا منفجر شدن رگ ها  ی ز یکه چ  یآسمان

 ستاد یا

و   یسردار پناه  دیخوایداره که نم  قتیسالم آسمان خانم... حق   _

 د؟یبه عنوان پدرتون قبول کن 

 صورت دخترک برد کیو سرش را نزد دییهم سا ی رو دندان
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 دستت ندادم...  ی + جل و پالست و جمع کن و گم شو تا کار

 دیپرس ی گریبه خشم آسمان سوال د تیاهم یا بام دخترک

 خبرنگار بود؟ واقعاً

 نقل مکان کردن درسته؟ لیبه خاطر شما به اردب نکهیا _

 را گرفت شیبازو

 ؟ یمن و قاتل کن ی خوایدختر؟ م ی شد ری + تو از جونت س

 از ترس زبانش بند آمده بود  چارهیب دخترک

م  _ که  خبرنگ  دین یب یهمونطور  به  خانوم  حمله آسمان  ارمون 

  تونه یم  یهمه خشم چ نیمنم شکستن، پشت ا  نیربکردند و دو

 باشه... 

 دیکش ادیو فر دیرا هل داد و سمت مرد چرخ دخترک
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 من....  ی در خونه  ی از جلو دی+ گفتم گمش

 را بلند تر کرد شیو رو به مردم صدا دیچرخ

 .... دیشماها؟ گورتون و گم کن  نیکن یو نگا م ی+ چ

وارد ساختمان شد.... انگشت اشاره اش   دهیترسکه    دیرا د  آتوسا

 دی کنان غر دیرا رو به دخترک خبرنگار گرفت و تهد

 دور و برم...  نمتون ی نب گهی+ د

با    و و  شد  ساختمان  وارد  کند،  فرار  آتوسا  آنکه  از  قبل  سپس 

 بکشد...  یغیو ج ستدیمجبورش کرد با  ش،یگرفتن موها

 . شد... ول کن موهام کنده ؟یکنی م  کاری... چی آ _

 او را سمت خود چرخاند شیموها شتریب  دنیکش با

 دونم،آره؟ی هرزه رو مثل خواهرم م ی + که تو
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 افتاد هیبه گر دخترک

د  _ ک   یچرت  هی  وونه،یولم کن  آخه  گفتم...  تو  ادیم   یبود   هیبا 

 ... گمی دوست بشه؟ ولم کن م یوحش

 تر برد کی را نزد سرش

 ... ی ذاریمو پا رو دمم  میچه کله خراب یدونی+ پس م 

 ه ی  شهیم  یچ  نستاست،یتو ا   شهیتو و خانواده ات هم  ی عکسها  _

 بار هم من معروف بشم؟  

با    شیموها  آسمان که  داد  به عقب هلش  و  رها کرد  را محکم 

  ی پله، تعادلش را حفظ کرد... دخترک عقده ا  ی گرفتن نرده ها

 ... دیدیاو م ی  دهی از هم پاش  یمعروف شدن را زندگ

.  شم یم  لتینباشه که عزرائ  یدوم  یتا دفعه  رو و جون بکن  + ب

 اسکول به درد نخور...   ی برو گمشو دختره 
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د  آتوسا به  را  سالمش  رفت، مشت دست  باال  ها  پله  از   وار یکه 

 از خبرنگار نبود...  ی دوخت... اثر رونیو نگاه به ب  د یکوب

 کرده و رفته بود.  شیو رو ریآمده و ز یسونام  کی مانند

که    یتمام مسائل  نیرا از ب  کرده و خوددست دراز    شدیم  کاش

شده    ی بکشد. مانند کسان  رونی بود، ب   ی پناه  ی مربوط به خانواده  

  یب   ده، یبودند. همان اندازه خسته، بر  ده یبود که به آخر خط رس 

 ... ندهیبه آ دیام ی هدف و بدون ذره ا

 ... نیبدون سرزم ی فرمانروا کی مانند

 بدون اسلحه....  ی جنگجو کی مانند

را در قفل چرخاند و وارد آپارتمان   دیو کل  دیکش   یقی عم  نفس

 شد... 
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س   ی زیچ  نیاول صورتش  به  سکوت    یلی که  بود...  سکوت  زد 

  ز یچتر انداخته بود... عز  سقف خانه  ی که بعد از پدرش رو  یمحض

آغاز   دیاز همان موقع چرخش کل  شیقبل از مرگ پدرش غرغرها

دلش   یاو حت... و  گذاشتیبالش م  یکه سر رو  یتا وقت  شدیم

 آن غر زدن ها هم تنگ بود...  ی برا

انگ  شیها  کفش وهم  سکوت  خودش  و  آورد  در  را    زیرا  خانه 

 شکست 

 .... زی+ من اومدم عز

اش، همراه زن   یشگیهم  ی را در جا  زیکرد و عز  یرا ط  راهرو

  ش یو اخمها  دیمالقاتش کرده بود د  کیکه صبح در بوت  ینام  میمر

نگاه از  نگاه  شدند.  قفل  هم  عز  میمر  ی آشنا  در  به  و   زیگرفت 

 ورود داده بود؟ ی چه اجازه  ی دوخت، برا
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 بذار آسو...  ییچا هی  ،ی خوش اومد _

در تمام عمرش نثارش   زیکه عز  ی خوش آمد  نی به اول  ت یاهم  یب

 کرده بود، سمتشان قدم برداشت 

   خورن؟یهم م  ییآدما چا نجوری+ مگه ا

 درست حرف بزن...  _

پسرش    ی زن سبب سکته    نیگر همچرخاند و م  زیسمت عز  نگاه

 دانست؟ینم یرا خسرو پناه

 دشمن رفته بود که او خبر نداشت؟  ی به جبهه  یک

 نم؟یبب دیبا  ویرف بزنم، ک+ دوست ندارم درست ح

 د؟یبحث نکن  شهیم _

حال    ن یچرخاند... نگاهش آرام بود... آرام و در ع  میسمت مر  نگاه 

 پر از جذبه... 
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 .ی لت کن مادربزرگم دخاتو بحث من و  خوادی+ تو نم

  یبه درد آمد از درد  میگفت و دل مر  هیکنا  یرا با کم  مادربزرگ

 آسمان بود.   ی که در واج به واج حرفها

درست کن، مواظب حرفات هم باش و به    ی آسو بهت گفتم چا  _

 نکن...  یاحترام یمهمون من ب

سرش نمانده بود... سمت آشپزخانه قدم    دنیبه ترک  ی زیچ  گرید

راحت جواب   الیبا خ  توانست یبود م   ی گریاگر وقت د  برداشت،

  خواست یدلش نم  کرد،یم   منعش  میرا بدهد، اما حضور مر  زیعز

کوچک    ی گریرا، هر چقدر هم که بد باشد، مقابل کس د   زیعز

نشست.    نتیبرا روشن کرد و همان جا کنار کا  ی کتر  ریکند. ز

 به آسمان...  می بود و نگاه مر میبه مر زینگاه عز

 ... دیچرخیآسمان اما سرگردان در اطراف م نگاه 
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اسرا...    ی... حت یتهران، من حاج  میهزار بار به اکبر گفتم برگرد  _

 اما گوشش نکرد. 

 دیچرخ زینگاه از آسمان گرفت و سمت عز یق ی با آه عم میمر

ناراحت   یلیخدا رحمتشون کنه، هم آقا اکبر و، هم اسرا رو... خ  _

 .میاز دستشون داد دمیشن   یشدم وقت

 ی شتریبا تأسف ب  میچشمش را گرفت و مر  ی اشک گوشه    زیعز

 ادامه داد 

 را مثل خواهرم بود.اس _

پاره شد واسه بهار...    کهیکه آسو بهش گفت دلش ت  ی هر مامان  _

  د یگفت اگه دستور خسرو هم بود، نبا  م،یکرد  ی گفت بهش بد

کرد... ما کجا و قدرت خسرو    شهی... اما خب چه م میکردیقبولش م 

 . میدیجا، هممون ترسک
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 ادامه داد  زیآسمان مشت شد و عز دست

برا  یبعض  _ دلم  کلبه    ی وقتا  تنگ    ی دار یسرا  کیکوچ  ی اون 

آشپزخونه    ی برا  شد،یم برا  ی اون    ی کردنا   یطونیش  ی بزرگ، 

 سلطان خانوم.  ی ها دادیداد و ب یرهام، حت

لبخند محو  میمر آسمان  ی با  که    ینگاه سمت آسمان چرخاند، 

 بود   یطوفان انوسِ یاق کیمانند  نگاهش درست

 بهار چطوره؟  _

ت  آسمان جا  زیگوش  و  ت  نهیس   انیم  ییکرد  با    دیکش  ریاش 

 رهام ی حرفها ی ادآوری

 . ستیخوب ن _

 ... خواستیبشنود... نم خواستینم گریشد... د بلند
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به حرفا  یخودکش بود گوش سپردن  از   ییمحض  را  که قلبش 

 . کند یم شیجا

 را بشنود شانینبود حرفهامجبور شد و  ی دم کردن چا مشغول

 نجا؟ یا ی اومد ی+ واسه چ

 ست؟ی علتش واضح ن  _

 گذاشت و برگشت ی کتر ی را رو  ی قور

 و. چکدومتونیه  نمتون،یبب  خوامی+ من نم

که نه بهار مقصره، نه رهام    یکنیآسمان، درک م  یستیتو بچه ن  _

 و نه رستا. 

خوشش   میمر  ی تکان دهنده    ی از حرفها   د،ییهم سا  ی رو  دندان

 آمد  ینم
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  ل یو تحو  ی که خسرو پناه  ی مقصر  ییتو  ستن،ی+ آره، اونا مقصر ن 

هاش و رو دوش    تینامرد ترسو که بار مسئول  ه ی  ،ی جامعه داد 

 . ترسونهیو م کنهیم دی... با پولش مردم و تهد ذارهی م ه یبق

 دیکه شا  یی. اشتباه کرده، خطاکنمینم  دییمن کار خسرو رو تأ  _

 ه...  اصالً قابل بخشش نباش

 خروار خاکه...  هی ریپسر تو اآلن ز  ی من بخاطر خطا ی + بابا

آدماست و زمانش دست    ی که به گردن همه    یمرگ حقه، حق   _

 خداست نه آدما... 

 + از پسرت متنفرم.

ن  چکسیه  _ تو  احساسات  کس  ست،یمسئول  بخاطرشون    ینه 

توب  کنه، یم  قتیتشو بخاطر خطاخینه  من هم  ا  ی ...    نجا یپسرم 
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ببخش  ستمی ن  نجایا  ستم،ین بخوام  ازت  اشیکه  بخاطر   نجامی. 

 تو....  یعنیاز خانواده ام.  ی عضو

نگاه    د، یچیخانه پ  ی در، در فضا  ی بزند که صدا  یحرف  خواست

  ی ب  ی به معنا  ی شانه ا  یاند و وقتچرخ  زیاش را سمت عز  یسؤال

 تکان داد، سمت در قدم برداشت. ی خبر

د  در با  و  کرد  باز  رستا  دنیرا  و  پ  ییرهام  ماه  چند    ش ی که 

گوش  رشیتصو در  د  یرا  اخم  دهیرهام   ش یابروها  نی ب  یبود، 

نشاند، اما قبل از آنکه بتواند طلبکارنه تشر بزند، پسر نه، ده ساله  

 ... دیشد و گونه اش را محکم بوس  زانی از گردنش آو  ی ا

دستان محکم پسرک را از دور گردنش باز کرد و به   عیسر  یلیخ

 رهام دوخت و گونه اش را پاک کرد عقب هلش داد، نگاه به

 ه؟ یچ گهید نی+ ا
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 نگاه آسمان قرار گرفت ررسیتبا خنده در  الیدان

 . زمیعز ی خاله  الم یمن دان _

 تر از رهام بود انگار  وانهیچند درجه د د،ییهم سا ی رو دندان

 ن؟ یکن یم کاریچ نجای+ شما ا

 ایرهام  جواب دادن به    ی برا  ی دوباره قبل از آنکه اجازه ا   الیدان

 مادرش بدهد داخل خانه شد 

 ن؟یینجایشما هم ا  میتو خاله جونم، عه، مامان مر  دنید  میاومد  _

 بد نگاه از پسرک زبان دراز گرفت یبا حال آسمان

 .زمیسالم عز _

بار هم    نیرنگ رستا دوخت، اول  یمشک  ی بایبه چشمان ز  نگاه 

 رستا شده بود ی مغلوب آرامش صدا
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 داخل آسو؟ یدعوتمون کن ی خواینم _

خط و    شیو با همان نگاه برا  دی دوباره سمت رهام چرخ  نگاهش

 . دینشان کش

به رهام انداخت و وارد خانه    یو رستا با لبخند نگاه   ستادیا  کنار

 شد... 

 نجاست؟یا میمامان مر _

که    یراهرو گذشت گرفت و سمت رهام  چیکه از پ  ییاز رستا  نگاه 

 .دیبود چرخ دهیسوال پرس

 گه ید   نیا  خوام؟ینزدم؟ مگه نگفتم نمات حرف  + مگه ظهر باه

 ه؟یچ

 وارد شد و در را بست رهام

 لطفاً آسو... لطفاً تو هم درکمون کن...  _
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 نشست زیگذاشت و کنار عز نیزم ی را رو ین یس

 ؟ ی خاله... دوست پسر دار یخوشگل یلیتو هم خ _

 د ییهم سا ی رو دندان

 + به توچه بچه؟

 چشمانش گشاد شده بود  ،دیبا لبخند سمت پسرش چرخ  رستا

دارم   رتی. روت غیخاله م  یخب به من ربط داره، نا سالمت   _

 خب.

الف بچه    کینگاهش کرد...    نیو آسمان خشمگ  د یبلند خند  رهام

 زد؟ یحرف م رتیاز غ

 ...گهید گم یخب راست م  ؟ییمگه داخنده داشت  _

  ی برداشتن استکان چا  ن یح  میبا خنده سر تکان داد و مر  رهام

 دی پرس رستا  رو به
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 ن؟یاومد نی بهار و تنها گذاشت _

 و آرام پچ زد دیکش یق ی نفس عم رستا

 بود.   ششیبابا پ  _

که ساکت    زیتکان داد و آسمان نگاهش را سمت عز   ی سر  میمر

ش کردن  پاک  طبق   نکش ی ع  ی اه   شهیمشغول  چرخاند...  بود 

 معمول در فکر بود... 

 امروز تولد مامانمه خاله...  _

  کرد؟ینم شیاگر خاله صدا شد یدوخت و چه م الی به دان نگاه 

 ادامه داد  الیو دان دیکش زیسمت عز  شتریرا ب خودش

  ی ومدیشما ن   ی اما وقت   م، یریخونه براش جشن بگ  میخواست یم  _

 ه؟ یتولد تو کِ ، یراست..... شت یپ میما اومد

 او لب زد  ی به جا مینداد و مر یجواب
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 و سوم مرداد. ستیآسمان متولد مرداده. ب _

را    ییاو  ی بود؟ تولد  ادشیسوق داد،    میرا تا چشمان مر  اهشگن

 بود؟  ادشیکه گفته بودند ناموفق است 

 مبارک باشه...  _

 د یگفته بود چرخ کیکه تبر ی ز یسمت عز رستا

 .زیممنون عز _

 را به انگشتان دستش دوخت، حالش خوب بود و نبود...   نگاهش

کس  با و  ی نشستن  گرفت  انگشتانش  از  نگاه  ...  دیچرخ  کنارش 

 پسرک زبان دراز؟  داشتیبود و چرا دست از سرش برنم الیدان

 بچه؟  ی خوایم ی+ چ

 شمون؟ ی پ ی ومدیچرا ن _
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ا به که از همان بدو ورود او ر  یباال فرستاد؟ انگار آن پسرک  ابرو

تشب جا  هیرهام  و  بود  رفته  بود،  با مشخصات    ی پسر   شیکرده 

  ی تی. دو شخصی مهربان  رستا آمده بود. همان اندازه پر از آرامش و

 بود؟

 . خواستمی+ چون نم

 خانواده اش و نخواد؟  یکی شهیمگه م  _

با    زیکرد، عز  ه یبه بق  ینگاه  یچشم   ریدهانش را فرو داد و ز   آب

م  میمر گوش   زدیحرف  مشغول  رهام  رستا    یو  تنها  بود،  اش 

 حواسش به آنها بود

 .نجاست یمن ا ی + خونه و خانواده 
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، مامان بهار مامانته، بابابزرگ  هر و برادرتنو مامان خوا  ییاما دا  _

مامان بزرگت... اگه خونه    میباباته... من خواهر زاده تم و مامان مر

 م؟ یهست یما چ نجاست،یو خانواده ات ا 

چپ و راست شد و آب دهانش   الیدان  یچشمان سوال  نی ب  نگاهش

 را فرو داد...

 .... دانست یرا خود هم نم جوابش

دستان    ستادیا کف  کش  سشیخو  شلوارش  به  داندیرا    ال ی... 

جواب بدهد. اصالً    خواستیو او نم  کردینگاهش م  یهمچنان سوال

 به جواب دادن بود؟   یچه لزوم

سمت اتاق قدم برداشت...    اندازدیب   ه یسمت بق  ی آنکه نگاه  بدون

بترکد. وارد اتاق    دیاز حجم احساسات جد  خواستیدلش انگار م 

داد، حالش اصالً   هیا به در تککه شد در را بست و شانه اش ر
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 گریخود به صخره ها د  دنیبود که با کوب  یخوب نبود. مانند موج

که به در خورد، همراه تکان   ی ا نمانده بود. با تقه    شیبرا  یجان

بعد باز شد    یو نگاه به در دوخت که لحظات  دیعقب کش  یمحکم

  د یکش  زشیو رستا در چارچوبش ظاهر. کف دستانش را به شوم

  ز یاز هر کس و هر چ  ی داشت.... نگاهش فراربه عقب بر  یمو قد

 رستا.  ی همه جا پرسه زد جز نگاه باران زده 

 تو؟  امیب  تونمیم_

لعنتدییهم سا  ی رو  دندان با خود  انگار درگ  ی...  بود که    ریاش 

  ی را گم کرده بود... رستا با لبخند پر بغض   شیآنگونه دست و پا 

 داخل اتاق شد و در را بست

 .خوامیکرد، معذرت م تتیاش اذبا حرف الیاناگه د _
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پنجره    یلب سمت  را  نگاهش  و  کرد  ز  ی تر    ی سقف  ریکوچک 

 چرخاند. رستا سمتش قدم برداشت

که ناراحت    یست یخونه خوشحال ن  نیاز اومدنمون به ا  دونمیم  _

 اما....  ، یهم هست

 اش را شکار کرد ی آسمان قرار گرفت و نگاه فرار ی روبرو

 .اره یطاقت نم گه،ی اما خب دله د _

آسمان را گرفت و مشتاق    ی شانه ها  یدراز کرد و با مهربان   دست

 شد  رهیدر نگاه لغزان آسمان خ

خواهر کوچولوم زنده اس دلم داشت از    دمیکه فهم  یاز وقت  _

 . دنتیواسه د شدیجاش کنده م 
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آسمان گذاشت و با شست    ی گونه ها  ی را باال برد و رو  دستانش 

زده اش را نوازش کرد و خود اشکش فرو    خی  ی دستانش گونه ها 

 ختیر

  خواستمیدلم فشرده شد، م  ،ی ا یب   یرهام گفت نخواست  یوقت  _

 نوازشت کنم...   نمت،ی بب

ها  دستانش شانه  دور  لبها  ی را  و  کرد  حلقه  به    شیآسمان  را 

 دی اش چسباند و از ته قلب پاره پاره اش بوس  قهی شق

 بغلت کنم و ببوسمت....  _

هم قطره اشک    ی رو  شیگذاشتن پلکهابا  و    دیکش  یقیعم  نفس

 ختیاز چشمانش فرو ر ی گرید

 من...  ی خواهر کوچولو  _



 

1058 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

دستانش را محکم تر کرد و آسمان خشک شده را در    ی   حلقه

پلک هم    یضش حتمقابله با بغ   ی که برا  یآغوشش فشرد... آسمان

نکردن   یهمراه  ایپس نزدن مشت شده بود    ی دستانش برا  زد،ینم

 . دانستینم

ها   رستا گونه  و  فاصله گرفت  کرد،   شیکه  پاک  اشک  رد  از  را 

 ی داد و رستا دستش را نوازش گونه، رو  ی نگاهش را دوباره فرار

 د یگونه اش کش

... من  ی دار  اجی به زمان احت  دونمی م  ست، یحالت خوب ن  دونمیم  _

 نیتو ا  ی ازت خواهش کنم اجازه بد  خوامی، فقط م   کنمیدرکت م

 .  میباش  ارت کن ی که الزم دار   یمدت زمان

  امد، یدرن  شیبزند، اما صدا  یو خواست حرف  دیعقب کش  آسمان

حبس شده بود. قدم سمت در    شیهمراه نفسها  زین  شیانگار صدا
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اجازه   نگاهش  به  آنکه  بدون  سپس  کرد،  بازش  و   ی برداشت 

 د یسمت رستا را بدهد، با هزاران زحمت نال دنیپر

 برو....  _

                  

 ؟ی دی چرا بهشون فرصت نم _

بود را تا کرد و در    نیتریو  ی رو  ختهیکه به هم ر  یلباس  نیآخر

 مربوط گذاشت  ی قفسه 

.  دهیکردن بهم دست م  انت یحس خ  ییجورا  هی  شه،ی+ حالم بد م 

 کردن به بابام.   انتیخ

عم  ی صدا گوش   قی نفس  در  را  رو  دی شن  یشاهرخ    ی صندل  ی و 

 نشست نیتریپشت و

 ؟ ی کرد کاری+ دختر عمه ات و چ
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 . یخواهر رهام دهیفهم  ی از وقت خونهیم کبکش خروس _

 دیدر هم کش اخم

 + خاک تو سر رهام کنن با انتخابش. 

  ر یمردانه اش قلب آسمان را ز   یخنده    ی و صدا  دیخند  شاهرخ

احساساتش زودگذر است، اما هر    کردیو رو کرد... قبل ترها فکر م

 شد یغرق م شتری ب  گذشتیچه م

 ؟ ینلفت ؟یکن تمیز یو ی نجوری قراره ا شهی+ هم

و زبان نفهمش او   یرا مشت کرد و دل لعنت  شی مانتو  ی   گوشه

 ...  خواستیرا م

 رنگش را...  یعسل نگاه 

 را...  شیبایز ی لبخندها

 چشمانش را...  آرامش
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  ی رفته بود وقت  شیرفته بود؟ چرا پ  شیتا عمق احساسش پ   یک

 نداشت؟ ی عاقبت چیاحساسش ه

 آسمان؟  _

بغض    د یکه کش  یقی عم  هم گذاشت و با نفس   ی را رو  شیها  پلک

 را پس زد

 ه؟ی+ چ

 ! یپس؟ فکر کردم رفت ییکجا _

  ز، یبرود؟ کجا را داشت برود؟ فرار کند از همه چ  خواست یم  کجا

ب  یحت مرد پشت خط که  تنها    خبریاز  که  وامانده اش  قلب  از 

 بود ی کردن ضربانش کاف  نییباال و پا ی هم برا شیصدا

  ؟یگفت  یرفت. چ ایلحظه حواسم سمت مشتر هی نجام،ی+ نه ا
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  ی تونیم  ی دار  از یبه حرف زدن ن  ی گفتم هر وقت اگه حس کرد  _

 . شتی پ ام یمن م ، یبگ

اتفاق ده سال    الیخ  یب  شدیخورد و چه م  یتکان محکم  قلبش

 کند؟ ی زندگ یاو هم کم ش،یپ

 ؟ی ای+ م

 دختر خوب.   امیالبته که م  _

لبخند  دیکش  یقی عم  نفس با  نتوانست  رو  ی و   ش یلبها  ی که 

 کند  ی ریجلوگنشست 

 ...وال ی+ ا

 د یخند شاهرخ

 اونجا پنجره داره؟ _

 دی آسمان سمت پنجره چرخ نگاه 
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 + آره، چطور؟

 به آسمون نگاه کن.  _

پ  از ا   ی رفت و روبرو  رونیب  شخوانیپشت  به    ستادیپنجره  نگاه 

 دوخت یآسمان آرام و آفتاب

 . کنمی+ دارم نگاه م 

 ... موننیم مثل پنبه  دی سف  ی . ابراهیآفتاب  نجایآسمون ا _

 ابرها ثابت نگه داشت  ی را رو نگاهش

 هم.  نجای+ ا

که    یمونیو آروم م  یآسمون آب  نیدرست مثل هم  یآروم  یوقت  _

 پنبه مانندش بکشه.  ی بره باال و دست به ابرا خواد یآدم دلش م

که قلب و    بایآنقدر ز.  دیوزیاش م  نهیدرون س  ییبایز  می نس  انگار

م نوازش  را  دهانش  یروحش  آب  و    کرد.  داد  فرو  دقت را  با 
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 شیمفهومش برا  گریکه د  یبه آسمان نگاه کرد... آسمان  ی شتریب

او را به آسمان آرام   نکهی. از اندیمتفاوت بود... متفاوت و خوش آ 

آب بس   هیتشب  یو  بود حس  که    یداشت... حس  ییبایز  اریکرده 

که با    ینقطه اش منطقش... منطق   نیمنشأش قلبش بود و کورتر 

 خواسته بود کورش کند.  یقیدقا ی برا  هزاران زحمت

 بگم.  یچ دونمیآرومم نم ی+ من وقت 

اش را   یشانیکرد و آسمان با نوک انگشتانش پ  ی تکخند شاهرخ

 لمس کرد

 . یبا آرامش حرف بزن ی وقت نخواست  چی چون ه دیشا _

 تر؟.... دک دی+ شا

 بله؟ _

 + من.... 
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 آسو؟ _

 د کر تر یدرهمش لب ی محمد و اخمها دنیو با د برگشت

 . زنمیبرم، بهت زنگ م دی+ من با

 باشه خدانگهدار. _

گوش  تماس و  کرد  قطع  ج  یرا  به  پشت    بشیرا  و  برگرداند 

 گرفت ی جا شخوانیپ

 ؟ی اومد ی+ ک

با اخم جلوتر آمد و نگاه پر خشم و اخمش را در اطراف    محمد

 چرخاند

 ؟ی زدیحرف م یاآلن. با ک نیهم _

 را مرتب کرد  شالش
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 بهت جواب پس بدم؟  ی خوا ی+ اآلن ازم م

پ  شی آرنجها  محمد به  مستق  هیتک  شخوانیرا  و  نگاه    میداد  در 

 شد  رهیاخمو و طلبکار آسمان خ

 ام؟ مگه نه؟ یک . مگه من خوامیازت نم ی زینه. من چ _

 محمد گرفت  نیاز چشمان خشمگ نگاه 

 . ستیبرو امروز وقتش ن  ایب ی + اگه واسه دعوا اومد

آسمان   ی تا نگاه دوباره    دیوبک   شخوانیدستش را آرام به پ  کف

 را سمت خود بکشاند که موفق هم بود 

 آسو؟  میبود  یما با هم چ _

  شد،یهر چه حال خوب بود زهرش م  دیانگار با  د،یدر هم کش  اخم

 بود.  نیاو هم ی قانون زمانه 

 اآلغ، من نه.   یتو بود  مونی که *** زد تو خواهر و برادر  ی+ کس
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 دیغر ی کنترل شده ا ی داخم شد و با ص شخوانیپ ی رو محمد

 لعنت بهت آسو...  _

. لعنت به تو که زنمی+ آره لعنت به من که هنوزم با تو حرف م

 . ی نظر من و عوض کن یتون یم  یکن یفکر م

اش را عقب   یشانیپ  یسر خورده رو  ی موها  تی با عصبان  محمد

 فاصله گرفت  شخوانیاز پ ی فرستاد و قدم

  ادیب   د یسفبا اسب    شاهزاده  ی که منتظر   یدختر احمق  هیتو    _

با    ی که بزرگ شد  ییجا  یهم باش   ی... دختر خسرو پناهرتت یبگ

 اونا فرق داره.

آمد و    رونیب  شخوانیو از پشت پ  د ییهم سا  ی را رو  شیدندانها

 محمد کوفت   ی کف دستش را محکم به شانه 
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هم با تو    رمی... من اگه بمدمی+ آره منتظر شاهزاده با اسب سف

نم جلوحاال    کنم، یازدواج  نم  یاز  برو  گمشو    خوامیچشمام 

 . نمتی بب

 ! د یببخش _

 د، یمحمد گرفت و سمت صدا چرخ  نیاز چشمان خشمگ  نگاه 

عقب    ت ی... محمد با عصبانکردی رستا بود که متعجب نگاهشان م

 کرد آرام باشد...  یو آسمان سع دیکش

 آسمان؟ یافتاده؟ خوب یاتفاق _

.  دانستیرا نمخود مفهومش    یکه حت   ی را تکان داد، تکان  سرش

رستا نگاهش را سمت محمد چرخاند، مزاحمش شده بود؟ قدم  

 زد  رونیاز مغازه ب  یگریحرف د  چیجلو برداشت و محمد بدون ه

 شده بود؟ یچ _
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به صورتش    یبا کالفگ   یقرار گرفت و دست  شخوانیپشت پ  دوباره

 . دیکش

 داداشمه، باهاش بحثم شد...   ست،ین ی زی+ چ

 ی رنگش را رو  یمشک  یدست  فیکنگاهش کرد و    یمتعج  رستا

 ی رو  ی به سواالت ذهنش، لبخند  تی اهم  یگذاشت و ب  شخوانیپ

 نشاند.   شیلبها

 مزاحمت نشده باشم.  دوارمیام _

که محمد درونش روشن کرده بود   یآتش  د،یکش  یقیعم   نفس

 هنوز خاموش نشده بود 

 . ن یبش  اریهست اونجا، ب هی+ چارپا

 اند اطراف چرخ نگاه در  شیبایبا همان لبخند ز رستا

 گرفته. نجایتولدم و از ا ی کادو گهی م  میمامان مر _
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که آسمان اشاره کرده    ی ا  هیچهارپا  ی تکان داد و رستا رو  ی سر

 بود نشست 

 اش حرف نداره.  قهیعاشقش شدم، سل _

 ... یهشی + تو شب

 نگاه گرفت و ادامه داد  دیگنگ رستا را که د نگاه 

 ...مهیمر  هیاخالقت شب+ 

 دیشانه اش کج کرد و خند ی و سرش را ر با آرامش رستا

من    ی اسطوره    شهیدونه است.... هم  هیفقط    مینه بابا، مامان مر  _

زن  هست.  و  هم  هیبوده  حما  شهیکه  اش  خانواده  از   ت یمردونه 

 کرده.

 ی   دهیچیآب دهانش را فرو داد و نگاهش را به انگشتان در هم پ 

 دستانش دوخت
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 + مـ... 

 دیکش یمرتعش  نفس

 ؟ یچ+ مادرت 

درد   ی و چشمانش سوخت، لبخند رستا هم بو  د یکش   ریت  قلبش

بلند شد،    ی از همان درد   ی درد  داد،یم بود.  او هم  که در قلب 

بعد از باال و    د،یکش  رونیاش را ب  یرا باز کرد و گوش  فشیک  پیز

 هیچهارپا  ی گذاشت و دوباره رو  زیم  ی را رو  یکردنش گوش  نییپا

 نشست. 

 در بود.... برام فرستاد، روز ما  عکس و بهمن ماه رهام نیا _

رفت و برگشت که در آخر   یسمت گوش  دیچند بار با ترد  دستش

 ی برداشت و نگاه به صفحه    شخوانیپ  ی با انگشتان لرزانش از رو

 .. دوخت..  یگوش
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نشسته بود... نگاهش سرگردان بود   یتخت  ی رو  یالغر اندام  یزن

پاها گنگ...  رو  شیو  را  دستانش  و  کرده  دراز    شیزانوها  ی را 

 گذاشته بود... 

 منفجر شد و درونش آتش گرفت  شیبمب در گلو   کیمانند    بغض

اما    ست،یمعلوم ن  ادیگرفته و پاهاش ز  کیرهام عکس و از نزد  _

بچه اش    خوادیکه مثالًم   دمیعکس فهم  نیا  دنیمن به محض د

 و بخوابونه.... 

  ی صندل  ی گذاشت و تن لرزانش را رو  شخوانی پ  ی را رو  یگوش

 اشکش را پاک کرد د، رستاپرت کر

ا  ییعروسک که دا  هی  _ از  بدن  هنکیبهمن قبل  برات    ی ایب  ایتو 

 ده، یم  ری... بهش ش خوابونهیبود، اونو داره م دهیخر
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که نبود او    یزن  ی ... براختیزد و آسمان اشکش فرو ر  یهق   رستا

 کرده بود رانشیو

 ...  زنهیبه موهاش شونه م کنه،یحمومش م _

 لب زد  هیآسمان دوخت و با گر یبه نگاه اشک  نگاه 

همه   ی برا  دیوقت نتونستم درکش کنم، گفتم خب شا  چیمن ه  _

به حال و روز    چکدومیاز دست دادن بچه اش، اما ه  ادیب  شیپ

نم بهار  اما درست وقتوفتنیمامان  درکش کردم که خودم    ی... 

. آدم حاظر استیحس تو دن  نی مادر شدم... مادر بودن مقدس تر

 بچه اش نره...   ی سر خودش آوار بشه اما خار تو پاو ر ا یدن شهیم

 نجوا کرد  ی خفه ا ی را به زحمت قورت داد و با صدا بغض

   نه،ی+ اگه... اگه من و بـ... بب

 تکان داد  کیستریرا به حالت ه دستانش 
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 شناسه؟یم  شه؟یم یچ  نهی + من و بب

ب   شیاشکها  رستا مچاله شده  با دستمان  پاک    نیرا  انگشتانش 

 کرد

باعث شده ذهنش خاطرات و   یافسردگ  گه ی... دکتر مدونم ینم  _

ن  هم  معلوم  بزنه...  بشه    ستیپس  رهام    ایخوب  و  من  نه... 

بهمن و مامان    ییبابا و دا  شناسهیکه م   یی... تنها کساشناسه ینم

 . مهیمر

  ی گونه اش را با پرخاش پس زد و با همان حالت عصب   ی رو  اشک

 دستش را تکان داد  کیستریو ه

که   ییجا  یچه بدونم خارج  گه،یدکتر د  هی  نشیبردیم   + خب

 بشه حالش و خوب کرد...  
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تهران، رهام    می دکتر و از آلمان آورد  نیبهتر  م،یکرد  ی هر کار  _

  چکدوم یبا چند تا از استاداش که تو فرانسه بودن حرف زد، اما ه

 زدن. ی تکرار ی کنن و حرفا ی نتونستن کار

 انیگر  ی به رستاخود را    ی لندبلند شد و با قدم ب   یصندل  ی رو  از

 یبزرگ نتوانسته برا  یسردار پناه  دی گنجیرساند، در مغزش نم

عقل    رشیکرده باشد... دور از پذ  ی همسرش،، مادر او کار  ی ماریب

  یهمسرش کار  ی نتوانسته بود برا  ییبود... با آن همه ثروت و دارا 

 کند... 

  و نگاش  نینشست  ی نجوریآخه؟ خب چطور آخه هم  یچ  یعنی+  

   ن؟یکرد

را برداشت و با همان دستان لرزانش سمت    یگوش   ی حال بد  با

 رستا گرفت 
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بب  بار    نیا  ن ی+  هر  با  نشد  کنده  از جاش  دلتون  زن و؟ چطور 

 ن؟یکرد  یچطور زندگ دنش؟ید

 نگاهش کرد رستا

زندگ  _ موند  م،ینکرد  ی ما  زنده  فقط  دمیما  بار  هر  با    دنش ی... 

 چکدوم یاز دست ه  ی اما کار...  میدو زنده ش  میمرد  م،یداغون شد

 ...  ومد یاز ما برنم

 کرد ی کوتاه مکث

 بود.  ی رهام عاشق خلبان _

 اش را با دستمال پاک کرد و با حسرت ادامه داد  ین یب

بزرگ شد خلبان شه... اما    یوقت  خوادیم  گفتیم  ی + از چهارسالگ

بزرگ که    خوامیدکتر بشم... گفت م  خوامیم  یروز گفت آبج   هی

  ی ماریب  ستیقرار ن   وب کنم. اونروز بهش گفتمشدم مامانم و خ
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داشتم    دیام  شهی مامان تا بزرگ شدن اون طول بکشه که... من هم

... هر  شهیمامانم خوب م  گهیماه د  نیا  گفتمی چون... سر هر ماه م

 ... گمی ... اآلن هم مشهیسال مامانم خوب م نیا  گفتمی سال نو م

 دستانش گرفت   نی تکان داد و صورتش را ب ی سر

و پنج سال طول    ستیمامان درست ب   ی ماری... بد یاما طول کش  _

و   نیخوب بشه آسمان... دکترا هم هم  خوادی... مامان نمدیکش

دلم    ی من حت  یدونیخاطرات و... م  زنهیداره پس م  گنی... م گنیم

شدناش هم تنگه، دعواهاش با بابا، استرس هاش...    یعصب  ی برا

برا  کیکوچ  ی بچه    هیمن   اضطراب    ستراس  نکهیا   ی بودم  و 

باشم... من    ی جلو  شهی هم  کردمیم  ینداشته باشه سع چشمش 

 آسمان.  شهینگران شدنش برام تنگ م ی دلم برا

 سالم...  دیببخش _
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که    یرا پاک کرد و برگشت، نگاه به دختر الغر اندام  شیاشکها

م  یسوال ا  کردینگاهشان  سرفه  و  کردن   ی برا   ی دوخت  صاف 

 کرد شیصدا

 ... نی+ سالم خوش اومد

کرد خودش را جمع و جور    یزد و رستا سع  ی لبخند  دخترک

 کند 

 داره؟  ی تن مانکن، رنگبند هیآب  زیشوم _

کرد   یچشمانش سع  ی گذاشتن دو انگشت شست و سبابه رو  با

 بود  یدر تن مانکن چه مدل یآب زی شوم اوردیب  ادیب

 + بله داره... 

 ی و رو  دهیکش  رونیشومز را ب  ی و از داخل قفسه رنگبند   برگشت

 گذاشت شخوانیپ
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 رنگاست....  نی+ ا

 نگاه کرد ی شتریجلو برداشت و با دقت ب  یقدم دخترک

 رنگ و با اجازتون پرو کنم...  نیا شی و ش یس زیسا _

مورد نظر را به دخترک داد و با انگشت به    زیتکان داد و سا  ی سر

 اتاق پرو اشاره کرد

 + اتاق پرو اونجاست. 

  هیچهار پا  ی تا که از روکه داخل اتاق پرو شد سمت رس  دخترک

 دیبلند شده بود چرخ

 ببخش مزاحم کارت شدم.  _

 د یبه صورتش کش یدست

 ن؟ یمونیمشفق م ی الی+ تو و



 

1080 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 اش را قفل چشمانش کرد  ینگاه اشک  رستا

 .... ا یب ی . هر وقت خواستمییبله، اونجا _

 را به قفسه بازگرداند   زها یاز چشمان براق رستا گرفت و شوم  نگاه 

 ... رم یم گهیمن د _

 . میریبا هم م گهیساعت د  می+ صبر کن ن 

 . دیخند یاشک  یپر از بغض و نگاه رستا

  باشه.  _

                  

اش   یکه مشغول گوش  ییحسام به رستا  ی   رهی نگاه خ  دنید  با

 د ینشاند و کف دستش را همراه رس  شیابروها  نیب  یبود، اخم

 و نگاه حسام را از آن خود کرد  دیکوب شخوانیپ ی لباس ها رو
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 ... دایرس نمی+ ا

هم   ی دوباره نگاه سمت رستا چرخاند و آسمان دندان رو   حسام

 . شدیدوست محمد بهتر از خودش که نم د،ییسا

 + داداش!

 دیغر شیدندان ها نیو رستا نگاهش کردند و او از ب حسام

 کن...  شی+ درو

 جابجا شد  شی پاها ی رو حسام

 ؟ یکنینم  یخب معرف _

 دیکنار حسام غر ر ازعبو  نیاش را برداشت و ح یگوش

 . کنمی+ نم

 مغازه خارج شدند و رستا کنار آسمان قرار گرفت از
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 بابام و...  _

 . دونمی م ست ی+ ن

به نگاه متعجب    ت یاهم  یمتعجب نگاهش کرد و آسمان اما ب  رستا

 اش نگاه در اطراف چرخاند یو سوال

 . میبر  ادهیپ  دیبا ه،یتاکس ستگاهیچند متر جلوتر ا هی+ 

 داد ان  تک ی سر رستا

 .زمیعز میبر _

پول    یرفتن با تاکس  داد،یبه خرج م  ی دست و دلباز  یکم  دیبا

دهم همان پول، خود و رستا را   کیبا   توانستیو او م  خواستیم

 مشفق برساند، اما....  ی الیبا اتوبوس به و

کنار  شیاما دختر  بود،  وس   ی واضح  به    ی   ه ینقل  ی ها  لهیاش 

 عادت نداشت.   یعموم



 

1083 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 بود....  یخسروپناه ی نازپرورده  دختر

 ... دیدوی+ حسام داشت بهت م 

 متوجه نشدم.  _

 گنگ و نامفهوم رستا را حس کرد اما نگاهش نکرد  نگاه 

هم منظورم  م  نی +  نخ  بهت  داشت  س...  مغازه   داد،ی صاحب 

 ؟ ی دینفهم

 باال انداخت ی شانه ا رستا

 ؟ ی نه؛ تو چطور متوجه شد _

 و سرش را تکان داد  دیخند

من بلدم چشاش و از    داد،یشت قورتت م؟ دامگه  ی+ تو هپروت

شوهر    یممکنه حت  ایاست باشه، بعض تو باز حو  ارم،امایکاسه درب

 ن...  یداشتنت هم براشون مهم نباشه... مردا همشون پست و الش
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آسمان را موقع تلفظ جمله   ی دندانها   شیتر کرد، سا  یلب  رستا

 آخرش حس کرده بود ی 

 ؟ی شد یرتی تو واسه من غ _

 رستا باعث شد بخندد  ی نگاهش کرد و طرز نگاهِ شوکه  آسمان

م بدم  بب   ادی+  جا  هر  نگاها...  اونجور  عادت   گه،ید  پرم یم   نمیاز 

 کردم.

 آسمان حلقه کرد ی و دست دور بازو  دیهم خند رستا

 ... هیرتیپس خواهرم غ _

 باال انداخت ی ا شانه

آدماست، مرد و زن   ی واسه همه    رتیغ   گفتیم  شهی+ مامانم هم

  رتیکه براش مهمه غ  ییزایواسه چ  دیبا  یهر کس  شناسه،ینم  هم

 داشته باشه. 
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کرد، نگاهش دو    ستادنیو آسمان را هم دعوت به ا  ستادیا  رستا

 د یپرس  یو اشک براقشان کرده بود وقت زدیدو م

 من واست مهمم؟  یعنی نیا _

به سوال رستا و    تیاهم  ینگاهش کرد و سپس ب  یکم  آسمان

 ادامه داد  نگاه مشتاقش به راه

 دونگ حواست جمع باشه.  شیش  دیبا ی+ گفتم که بدون 

خ  _ حواست  تو  که  نشون   یلیمعلومه  و  خط  فقط  من  جمعِ، 

 . دمیتو رو فهم دنیکش

تاکس  دیخند  آسمان کنار  ا  یو  مرد  ستادیها    انسال یم  ی که 

 سمتشان آمد، انگار نوبت او بود... 

 ...اقدام کرده بود. وز یود اون حسام پوف+ اگه جمع نب
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مشفق  ی ال یشدند و آسمان آدرس و  نیو سوار ماش دیخند رستا

 را داد 

خودم  ی من و وقت تونست ی مثال چطور م ست، یکه ن ی خب زور _

 نخوام از راه به در کنه؟

از   یرو... اول با چرب زبون  ییشغاال   نیهمچ  یشناسی+ انگار تو نم

 راهیبه بد و ب  کنن یبعدش شروع م  کنن،یم  فیچش و ابروت تعر

از هم جنساشون تا توجهت و جلب کنن و بعد از خودشون  تن  گف

تمج  فی تعر م کننیم  دیو  بعد  و    یدوست  هیدنبال    گنی ...  سالم 

م   نیمعمول و  مخت  م  زننیو  شماره  سعدن یو  هم  آخرش    ی ... 

ناسالم و    یدوست  هیو به    یسالم و معمول  یتا اون دوست  کننیم

 ... یآسون ن ی برسونن....  به هم یمعمول ریغ

 تکان داد  ی و آسمان با خنده سر دیبلندتر خند  رستا
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 کجاش آسون بود آخه؟  نیا _

کرد   یهم فشرد و سع  ی را رو شیکه شدند لبها  الیو  اطیح  وارد

... دستش را مشت کرده و نگاه به ساختمان اوردین  ادیساره را به  

بود،   آشوب  انگار  درونش  بود،  م  کیدوخته  در  ترس    انیجور 

 ... د یجوشیچشمه م کیقلبش مانند 

دستان گرم و نرمش گرفت و نگاهش را    انیمشتش را م  رستا

 سمت خود کشاند

 ... .ی لرزیم ی دار زم،یآروم باش عز _

  کردیچرا خود حسش نم د؟یلرزیم داشت

دهانش را فرو داد و رستا آرام و با نرمش شروع به باز کردن   آب

 مشتش کرد 

 برات سخته...  دونم یم _
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 دی ستا پرکالم ر انیتر کرد و م یلب

 ... شناسهی+ مـ... مامانت من و نم

 نشاند  شیلبها ی رو ی سرش را کج کرده و لبخند  رستا

خوب شد...    دی شناخت... شا  دیشا  ،ی کنیم   یمعرفتو خودت و    _

 دارم. د یمن ام

رو  شیلبها قدم سمت ساختمان    ی را  و همراه رستا  هم فشرد 

ماده  رهام را منتظر و آ  ی برداشت. به محض باز کردن در ورود

 نیاول  ی و رهام خود را به آسمان رساند و برا  دندیباش کنار در د

 بار او را در آغوش گرفت... 

که آسمان به سمتشان برداشته بود    ی حس کند قدم  توانستیم

کنار گوش آسمان نشاند و آرام   ی سخت بود...بوسه ا  شیچقدر برا

 نجوا کرد
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 آسو....  ی ممنون که اومد یلیخ _

و بغض را   دیجوم احساساتش عقب کش از هبد    یبا حال  آسمان

 همراه آب دهانش فرو داد... 

ب  اگر بغض  همه  ب  یآن  بودند    شیگلو  خی پدر  نکرده  اتراق 

 بخاطر در آغوش گرفتن رهام توپ و تشر بزند...  توانستیم

به    رهام حسرت  ماه  چند  گرفت،  قاب  دستانش  با  را  صورتش 

بزند    یفبود خواست حر  دهیرا کش  دنشیو بوس  دنیآغوش کش

 مانعش شد  ییکه صدا

 .... زمیعز ی خوش اومد _

آمد    یم  نییا پا بود که با لبخند از پله ه  میسه برگشتند، مر  هر

 .... کردیهر سه شان را نوازش م ی و با نگاه نوازشگونه ا
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را از صورتش فاصله    شیمچ دستان رهام را گرفت و دستها  آسمان

  د یکوب یم  ی پا  شیکه در گلو  یبزند، بغض   یحرف  توانستیداد، نم

 کند...  لیبلند تبد ی قدرتش را داشت که کلمات را به هق ها

مر  یسالم  رستا آسمان    میبه  کمر  پشت  دست  و  کرد  زمزمه 

 به سالن لب زد تشیهدا  نیگذاشت و ح

 کجاست؟ الیرهام دان  کم،ی ن یبش  ایب _

 زود تر از آنها خود را به مبلها رساند و نشست رهام

  م یکنم، مامان مر  دارشیخواستم ب  ی داد  جیمس  یخوابه، وقت  _

 نذاشت... 

 د یرو به آسمان پرس سپس

 چه خبر آسو؟  _



 

1091 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

مشت کرد و نگاه سمت راه    شی زانوها  ی انش را رو دست  آسمان

 بود؟  الیپله چرخاند، زن بهار نام هم در همان و

 ...  یچی+ ه

 قفل چشمان رهام کرد و ادامه داد  نگاه 

 با خبرنگارا.  ی موشک باز می+ قا

 نبار یداد و نگاه آسمان ا  هیمبل تک  یبه پشت  ی با پوف کالفه ا  رهام

 شد  دهی کش میسمت مر

 ده یاز تو فهم  یی زایچ  هیو دفتر مامانم    ز یاز عز  انای جر   نیا + قبل از  

 کنجکاو بودم....  یلیبودم که در موردت خ

با لبخند و منتظر نگاهش کرد و او نگاهش را به دستان    میمر

 اد د شیزانوها ی مشت شده رو
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اصل شوهرت  از  بعد  تو  بود  نیتر  ی+  ات  خونواده  چرا   ،ی عضو 

 ؟ ی دینفهم

 گرفت یاز تلخ یرنگ  میمر لبخند

 ... یدونیتو نم _

 دیپر میکالم مر انیبلند کرد و م سر

و    نینداشت   یخوب   ی گفته بود که اصال روزا   زیعز  دونم،ی+ من م 

از قبل ازدواج تو و    یحت  زیعز  ن،یهمش تو جنگ و جدال بود

همه    ی چشماتون و رو   شهینم  لیدل  نیرت گفته بود، اما اشوه

مادر کند و تو بغل    هیبچه رو از وجود    هی... پسر تو  نیببند  زیچ

به هر دوشون؟    ستیظلم ن  نیگذاشت.... به نظرت ا   گهیمادر د  هی

 ...  ده یاز پسر تو ترس شهی هم ضشیمادر من با اون قلب مر

 غض باالتر آمدسمت راه پله انداخت و ب ی گرینگاه د  مین



 

1093 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 + مـ... مادر... مادر رهام هم که... اون هم که... 

و او سخت در    دیبری ادامه دهد، بغض داشت نفسش را م  نتوانست 

رو از  بود،  بغضش  با  کالفگ   ی حال جنگ  با  و  شد  بلند    ی مبل 

 د یبه شالش کش یدست

 ... رمی+ من... من م 

را آسمان    کیستر یه  ی نگاهش کرد، حالت ها  یبا دلواپس  رهام

 بود...    دهی ندقبالً

 دستان لرزانش...  حرکات

 سرگردانش...  ی ها مردمک

 به صورتت بزن.  یآب هیبرو  زم،یباشه عز _

  سیسرو  رهیدستگ  ی دستش رو  ی پله ها باال رفت، درست وقت  از

ت و  چهار ستون تنش را لرزاند... برگش  یآواز زن  ی نشست، صدا
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بود، صدا    که حبسشان کرده  ییچشمانش سوخت از هجوم اشکها

 آمد...   ی متعلق به ساره م ی اق کناراز ات

  ی شدند و دستش رو  ده یاراده سمت در کش  یلرزانش ب  ی ها  قدم

 نشست...   رهیدستگ

 همان زن بود؟ خواندیکه آواز م یداد و زن هی به در تک  یشانیپ

 کرده بود؟  رانشیزن بهار نام که نبود او و همان

بود و قلبش مچاله    ه دیرستا د  یکه عکسش را در گوش   یزن  همان

 نگاه سرگردانش؟  ی شده بود برا

زنگ زده   ی و قلبش درست مانند لوالها  دیکش  نییرا پا  رهیدستگ

هم چفت    ی لرزانش را رو  ی ... لبهادیکش   غیج  ،یآهن  ی درها  ی 

 اتاق چرخاند...  ی کرد و نگاهش را در فضا
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  یبود و روبرو  ی پشت  اط یتمام قد رو به ح  ی در پنجره ها  ی روبرو

 نار در اتاق، تخت... ها، ک  پنجره

بود در    دهید  الی بار خسرو را در و  نیکه اول  یشب، همان شب  آن

 همان اتاق بود 

 اتاق ساره را داشت...  ی بود و درست همان نما همانیم اتاق

تخت   ی زن رو  دنیدر را بست تا منبع صدا را کشف کند و با د 

 چنگ شد...  وارید ی دستش رو

را کنارش خوابانده و همراه با    یسک بود و عرو  دهیتخت خواب  ی رو

 ... خواندینوازشش آواز م

...  د یکش  ریاز قلبش ت  ی منفجر شد و گوشه ا  شیگلو  انی م  بغض

 چه بر سرش آمده بود؟
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که انگار از ته چاه   ییداشت و با صدالرزان سمت تخت بر  یقدم

و با اخم نگاهش    دینجوا کرد... بهار نگاه باال کش  یآمد سالم   یم

 کرد

 ده؟یبچه ام خواب ی نیب ی... مگه نمـســیه _

 ختی از چشمش فرو ر یو قطره اشک دیاش لرز چانه

  ؟یهست یک گهیتو د _

مردمکها  بدون اشک  ی گرفتن  چشمان  از  آسمان    یلرزانش 

 اش فشرد  نهی تخت چنگ زد و به س ی عروسک را از رو 

 گفتم؟ ی هست یک _

 لب زد هیدستان لرزانش را سمت بهار گرفت و با گر کف

 کنم...  تتیاذ خوامیآروم باش... من نم+ 
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 ی اش چسبانده بود رو  نه یکه سفت به س  یهمراه عروسک  بهار

 تخت عقب رفت و خود را مچاله کرد... آسمان لب تر کرد

 + من.. من آسمانم... فقط... 

ب  لبش صدا  نیرا  از  گرفت...  نفسها  ی دندانش  و   یکی  ی لرزان 

 متنفر بود   انشیدرم

 . آشنا شم باهات  خوامی+ فقط م

  ده یآسمان سمت عروسک کشنگاهش کرد و نگاه    دیبا ترد  بهار

 شد 

 ه؟ی+ اسم تو چ

 بهار...  _

 دلخراش لبخند زد...   یاز بغض پر

 + خوشبختم. 
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رو  ی گرید  قدم و  برداشت  تخت  نگاهش    شیسمت  نشست، 

 شده بود  دهیچیپتو پ ی بود که ال  یعروسک ی همچنان رو

 ه؟ی+ اسم بچه ات چ

  نه یعروسک را از س  ینشاند و کم  شیلبها  ی رو  ی هم لبخند  بهار

 اش فاصله داد  

 اسمش....  _

 کرد...  مکث

محو شد و نگاهش لبالب پر شد از ترس و   شی لبها  ی رو  لبخند

 وحشت 

 ه؟یاسمش چ _

 لرزانش باالتر رفت ی و صدا دیلرز یکیستریحالت ه  با

 . ست ین ادمیاسم بچه ام  _
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 دانستینم کردی م دیتخت بلند شد؛ چکار با ی از رو  آسمان

 + آروم باش...  

 بهار گم شد  ادیفر نیلرزانش ب  ی صدا اما

 ه؟؟؟ ی اسم بچه ام چ _

 خم شد   یرا باز کرد و تن لرزانش را به نرده ها رساند و کم در

 + رهــام؟؟؟ 

 مبل پراند  ی و وحشت زده اش رهام را از رو  دهیترس ی صدا

 شده؟  یچ _

 کردند یرد مبخاطر لرزش چانه اش با هم برخو شیدندانها

 + ما... مامانت... مامانت.... 

 که از ذهنش فرار کرده بودند...  یبه کلمات لعنت
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که با وجود شکستن و خرد شدن همچنان   ییبه بغض ها   لعنت

 ... ماندندیم  یباق شیدر گلو

 و چطور از پله ها باال آمد و وارد اتاق بهار شد...   ی رهام ک  د ینفهم

گاه به  ه به اتاق رسانده و ن خودش را دوباره چگون  د ینفهم  یحت

داشت مادرش را آرام کند   یتخت نشسته و سع  ی رهام که رو

 دوخت...

 سر خورد...  واریسر شدند و کنار د شیزانوها

 ی هم فشرد و هق  ی را محکم رو  شینشست و پلکها  نیزم  ی رو

 شد؟ینم داریزد.... چرا از کابوس وحشتناکش ب 

 امتحانش کند؟ خواستیم یتا ک خدا

 بار هم که شده ته دلش گرم باشد و نلرزد؟   کی  ی برا   شدینم  چرا
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نگاهش را در اتاق    ردیگیآرام نم  شیبهار با حرفها  دیکه د  رهام

 گفت انیگر ی چرخاند و رو به رستا

 رستا...  اریمن و ب فیاز اتاق ک _

 کنار رهام نشست  میاز اتاق خارج شد و مر رستا

 آرام بخش نزن ...   _

  ی که تمام لباسها و موها  ی ت بهاردست دراز کرد و دس  سپس 

 بود گرفت ختهیکوتاهش را به هم ر

 دخترم؟....  _

  ی استخوان   ی گونه    ی را رو  گرشیو دست د  دیرا جلوتر کش  خود

 اش گذاشت

 ... میشده قربونت بره مامان مر یچ نمی بهارم آروم باش بب _

 کرد میاش را قفل چشمان مر ینگاه وحشت زده و اشک بهار
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 مامان...   ستین ادمیاسم بچه ام  _

 ی دستش را تا شانه    میرفت و مر  نییتخت پا  یآرام از رو   رهام

 بهار سر داد و اورا به خود چسباند

 دخترکم... رستا، رهام و... آسمان...  ی تو سه تا بچه دار _

بگ  دست تا عروسک را  به    ردی دراز کرد  او را محکم تر  بهار  که 

 اش چسباند نهیس

 ... بزرگ شدن. نجانیهر سه تاشون ا ن،ی بب _

نگاهش را   یشانه اش تکان سخت  ی رو  یحس دست  با خورد و 

 .کردیبراق نگاهش م   یرهام بود که با چشمان چرخاند.

پلک کوچک چند   کیفشار آورد و با زدن    شیبه گلو  شتریب   بغض

نگاهش    ی ... دل رهام براختیفرو ر  شیگونه ها ی قطره اشک رو

 دیدر آغوش کشسمت خودش او را   دنشیو با کش دیلرز
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 .زمیآروم باش عز _

انجام دهد، پ  یبدون آنکه اقدام  آسمان   ی شان یبه فاصله گرفتن 

چسباند و    شدیم   نییرهام که تند تند باال و پا  ی   نهیاش را به س

 پلک بست... 

 بود؟  یکرده بود ک هیکر هیگر  یکه در آغوش کس ی بار نیاخر

  ی ق یزخم عم  شیخورده بود و زانو  ن یهفت سالش بود... زم   درست

کرده   هیساعت تمام گر  میبرداشته بود، آن روز در آغوش پدرش ن

 و در آخر به خواب رفته بود... 

سرش نشاند،    ی رو  ی دست پشت گردنش گذاشت و بوسه ا  رهام

 لب زد   یوقت شدیو بغضش احساس م دیلرزیاو هم م ی صدا

 دلم...  ز یآروم باش عز _

 د ی الن هیرهام را چنگ زد و با گر راهنیپ  دستش
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 رهام...  شهیم داره از جاش کنده م+ دل

م  بغض هم  اشک  شیگلو  انیرهام  با  سخت  اما  که    یشکست 

 د یجنگ زدیگونه اش فرو بر ی رو خواستیم

 ...  شدیکنده م  شیاو هم داشت از جا دل

 ... گذره ی دلم... م زیعز گذرهیم _

او را در آغوش   گرشیهم کنارشان نشست و رهام با دست د  رستا

 . دیکش

 . م یکن ی... ما درستش مگذرهیم  ی... همه چم یباش م  ار هکن _

و رستا را به خود فشرد و نگاه به مادرش که سرش را   آسمان

هم   میمر  ی شانه    ی رو مثل  نگاهش  و  مشغول    شهیگذاشته 

 عروسک بود چرخاند... 

 شد؟یم خوب
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 گذشت؟یم واقعاً

 مگه امروز جمعه نبود؟ ؟یکرد ریچرا د  _

در جواب سوالش    دیدوخت، چه با  زیعز  یبه چشمان سوال  نگاه

 گفت؟ یم

کنده شده    ی و دوباره مشغول دوختن دکمه    دیکش   ی قیعم  نفس 

  ز یجواب متفاوت به سوال عز  ن یشد و در همان ح  ش یمانتو  ی 

 داد 

م فکر  از دست خسرو شکار  کنمی+ دارم  با   یواسه چ  ی تو که 

 ؟ی شنویو گل م  یگ یخونواده اش گل م

 ؟ ی با اونا بود یعنی نیا _

بود    زیت  زیعز  د، یدستش متوقف شد و نگاهش را باال کش  تحرک

 بلد نبود؟ چاندنیاو پ ای
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 .دمی+ آره، رفتم مادر رهام و د

  ی ق ینفس عم  زیگره زد و با دندان کند، عز  ینخ را با کالفگ  ی انتها

 چشمانش برداشت  ی را از رو  نکش ی و ع دیکش

 چطور بود بهار؟ _

تش فشرد، بهار اصالً  را کنارش گذاشت و سوزن را در مش  مانتو 

 خوب نبود... 

 گرفت زیاو به آن روز انداخته بودش... نگاه از عز نبودِ

 + خوب نبود... 

شدنته... اونم    یزود عصب  ی که تو ازش به ارث برد  ی خصلت بد  _

 ... ختیریهمه جا رو به هم م شد،یم یزود عصب

رو  ی لبها اش  چانه  ارتعاش  کنترل  بخاطر  هم چفت   ی آسمان 

 زمزمه کرد یقیبا آه عم زیشدند و عز
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... خسرو ازش انتظار داشت  دادنیو نم  دادنی همه بهش حق م  _

 نکه ی... اون از اد یترسی ار مپشت شوهرش باشه، اما به  میمثل مر

با دور کردن   خواستیبرسه وحشت داشت. م   یبی به بچه هاش آس

...  دادمیخسرو از کارش از بچه هاش حفاظت کنه... بهش حق م

 م ی... اما مرکردیم  و اون بود همون کار    ی جا  یس اگه هر ک  دیشا

ر به هم  رو  مر  ختهیمعادالت همه  اعتراض    د،یترسینم  میبود... 

حال درنده بود ... همه از بهار   نی آروم و خونسرد و در ع  کرد،ینم

 بودن داشتن.   میانتظار مر

در کف    یباعث سوزش  شد، یمشتش فشره م  نی که در ب   یسوزن

 ر بهار و خسرو بود... دستش بود، او اما در فک

 که حق داشت نگران باشد  ی بهار

 که حق داشت اعتراض کند ی بهار
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 بودن داشته باشد...  مینداشت از او انتظار مر که حق ییخسرو  و

 که کرده بود را نداشت...  ی کار چیکه حق ه ییخسرو 

 + خسرو بهار و دوست نداشت؟

 وختداد و نگاهش را به ناکجا آباد د  هیتک  یبه پشت زیعز

 داد.  حیترج ی زیکارش و به هر چ شهیاون هم _

دکمه اش او را  ... تا با فشردن  خواستیزمان م  ن یماش  کی  دلش

 ببرد...  شی به سالها پ

 بتواند خسرو را عاشق بهار کند... تا

 ... دیپرست یکه پدرش مادرش را م ی طور همان

 نباشد....  تشیدوستش داشته باشد که شغلش اولو آنقدر
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را    خواستیم  دلش خانواده  به  بذر عشق  در دل خسرو  و  برود 

 بکارد.... 

 بود....   دهیخود عشق را د  او

 ... شدیاز هر نگاه پدرش سمت مادرش روانه مکه  یعشق

 کم رنگ نشده بود...  یکه با گذشت سالها سخت  یعشق

 ... گشت یبود پدرش چگونه مانند پروانه دور مادرش م دهید او

 خسرو هم مثل پدرش نبود؟ چرا

 .... زیعز سوزهیبهار م ی دلم برا +

 نگفته بود.... دروغ

 بهار سوخته بود  ی برا دلش

 شده بود  جزغاله
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نگاه    نهیس  ی بعد از قالب کردن دستانش رو  دیتشک چرخ   ی رو

جنگ افکارش    نیب   یمحکم  تی پاراز   زیعز  ی به سقف دوخت، صدا

 انداخت

 بود...  نجایعصر مرجان ا _

 نجوا کرد...   یداشت آرام کاری چ رد،یآنکه نگاه از سقف بگ بدون

 حالش بهتر شده بود؟ بهار

 خدمتمون...  ادیب  ینیریبا گل و ش  رهیاجازه بگ  خواستیم _

 .... دیکش ی ق ینفس عم زیعز ی بدون دقت به جمله  آسمان

  ا یشان گذاشته بود؟ او؟ رهام؟    کیکدام  ی آن عروسک را جا  بهار

 رستا؟

 گم؟یم یم چدار ی شنویم _

 فرستاد رونیب  یرا با کالفگ نفسش
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 ... گهیبه من چه آخه؟ دوست توعه د اد،ی + خب ب

 من؟ ی خواستگار  ادیب خوادیبه تو چه؟ مگه م یچ یعنی _

در    د،یچرخ  زی تشک نشست و سمت عز  ی و رو   دیدر هم کش  ابرو

 د یدوخت و توپ  زینگاه به چشمان عز یکیتار

 ؟ ی  ی + چه خواستگار

 ... پسر دردونه اش دلش و به تو باخته  گفتیم _

 از گفتن جمله اش صورتش را با انزجار جمع کرد  پس

 خواستگارت باشه...  دیمثل مسعود با یکی ی دیسال رس   نیبه ا _

 دیخند یعصب

 ... گشتم یشوهر واسه مسعود م هی+ من خودم داشتم دنبال 

 د یکش ش یپاها ی و پتو را رو دیخند زیعز
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ون به ا  نازهیم  یلیخ  ده،یبرسه خودش و جر مبه گوش مرجان    _

 ... شیغیر جوجه تپس

  دیحرص دوباره دراز کش با

 دایداماد خوب براش پ هی+ اگه باز اومد بهش بگو آسو قول داده 

 کنه... 

 د یپتو را تا سرش کش  تیاهم  ی اما ب  د،یرا شن  زی غر غر عز   ی صدا

 اش را باز کرد...  یو گوش

شاهرخ   لیاز. پروفا  شیکه چند ساعت پ   یشد و عکس  ی گالر  وارد

  شیبزرگ نشسته و آرنجها  ی زی .. پشت م بود را باز کرد.برداشته  

 ی ... از همان لبخندهازدیگذاشته بود و داشت لبخند م شیرا رو 

 معروفش... 
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  ص یعکس زوم کرد... رنگ چشمانش از آن فاصله قابل تشخ  ی رو

رنگ   یعسل  ی ها   لهیود آن تب  دهید  کینبود، اما آسمان که از نزد

 رنگشان را...  د یفهمیرا خوب م

 نداشت... دلش تنگ بود؛  یستیخودش که رودربا اب

 آرام و مردانه....  ی آن صدا تنگ

 نگاه روشن و آرامش درونش...  تنگ

 ... شیلبخندها تنگ

 ... خواستی که در عکس بود را م ی مرد دلش

 ... خواستی آرامش م یفقط کم ،یکم دلش

و  نی.... آنوقت او چندکردیو ذهن صدا ها را ضبط م شدیم کاش

خوش    هیو از تشب  دادیصبحشان را گوش م  ی مکالمه  چند بار  

 ... ختیریفرو م  شتریدلش هر بار ب یبه آسمان آفتاب ندشیآ
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 دلش را دوست داشت....  ختنیر

ضعف   شیبرا  شدیکه نم  ختیریبا کرشمه و عشوه فرو م   ی طور

 نکرد... 

 رسان شد...  امیپ ی خارج شد و وارد برنامه  ی گالر از

 "...؟ییسالم، کجا "

فشرد و دو کلمه    تیدل  ی دکمه    ی و انگشتش را رو  دیگزا  ر  لبش

صفحه   ی شده اش را پاک کرد و دوباره انگشتانش را رو  پیتا  ی 

 لغزاند یگوش یلمس ی 

 "بهار... دنیتم درف "

 گذاشت...   شیلبها یرا رو یگوش ی کرد و لبه   سند

 بود؟ خطا

 حرف زدن خطا بود؟ ی از دکتر بودن شاهرخ برا سوءاستفاده 
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که هزاران فرسنگ از او فاصله داشت،    ی شتن مردت دادوس  ای

 اشتباه بود؟

 خطا هم بود؛ او آن خطا را دوست داشت....  اگر

 ... دیرس یبه آخر نم  ایکه دن کردیهم اگر او خطا م کباری

گرفته    تمیر  جانیکه از ه  یبا قلب  شیلبها  ی رو  یگوش   ی   برهیو  با

 د یلعبود قفلش را باز کرد و نگاه مشتاقش کلمات را ب

 "؟یداشت یچه حس "

از    یتر کرد و سع  یلب بهار  را در موقع مالقات  کرد احساسش 

 دهد...  صشی و تشخ دهیکش رونیاحساساتش به شاهرخ ب  انیم

ب  " ایچارگیاحساس  داره   نکهی... حس  شدم  حالش  باعث  من 

 "... ده یعذابم م 
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... خدا  دیصفحه لرز  ی اتراق کرد و نگاهش رو  شیگلو  انیم  بغض

تک   زنانگار  خوب  اتفاقات  ک  یدگتک  دور  او  از  را  و اش  رده 

  خواستیبود... انگار نم  ده یدورشان را نوار قرمز رنگِ ممنوع کش

 شده و لمسشان کند....  کیاو به اتفاقات خوب نزد

که دوستش    یشدن به کس   کیبود که تنها راه نزد چارهیب  چقدر

 بود...  شیداشت، استفاده از دردها

 مشتاق نبود...  گرید

 بود....   یشاک

 خودش... ی شاهرخ... حت یهمه کس، حت  از

 .... خواستیدلش حرف زدن نم گرید

تنفس    ی برا  یژن یاکس  چی پتو خفه شده بود و انگار ه  ریز  ی هوا

 نبود...  
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 شاهرخ را با همان حال بد و وحشتناکش خواند امیپ

ه  " ن   زی چ  چیمقصر  نبا  ی ستیتو  و سرزنش    د یآسمان...  خودت 

 "بار بهت گفتم...  نیو چند نی... ایکن

هم چفت کرد   ی نترل ارتعاش چانه اش رو ک  ی را برا   شیدندانها

 کرد  پیتا می عظ یسردرگم  کیلرزان و  یو با انگشتان

 "... کنهیصدام م زیبرم... عز دیمن با "

                  

از دور دستانش شد و در همان   ی کش  ی باز کردن باندها  مشغول

ها  یسع  نیح نفس  م  یکی  ی کرد  حرا    انشیدر  نرمال  به  ال 

 برگرداند

 استاد؟  میکرد  رید _
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باندها  بدون بچرخاند  شاگرد  نگاه سمت  رو   یکش  ی آنکه    یرا 

 پرتاب کرد نیزم

+ نه من زود اومدم.... بچه ها اومدن بگو خودشون و گرم کنن  

 جور امتحانه...  هی... می امروز مبارزه دار

 و بعد از جمله اش سمت رختکن قدم برداشت...  گفت

 ی از بوکس دوست داشت... بوکس تنها برا  شتریاته را بارک  آموزش

 کردنش خوب بود. یخال

 بوکس بود و دستکش ها در دستش...  سهی ک ی رو نگاهش

 اما سرگردان بود و در به در...  فکرش

م  یگاه پرواز  حاش  و  بهار  گاه  کردیسمت  مادر   یو  سمت 

 خودش..

 هم فشرد ی را رو شیلبها
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 "اسرا مادر خودش نبود؟ "

برگشت و    یفی شانه اش با تکان خف  ی رو  یگذاشته شدن دست  با

 نگاه به سولماز دوخت... 

 افتاده؟ یاتفاق _

 اش را پاک کرد  یشانیپ ی مچ دستش عرق رو با

 ... مونمیم  گهید کمی... من نی+ نه، شما بر

سالن رفت و او   یکه تکان داد سمت خروج  ی بعد از سر  سولماز

 بوکس کوفت...  سهیبه ک یمشت محکم

محکم   تیپاراز  کی ضربه را به مغز خود زد و افکارش را با    گارنا

پوچ و    یپنهان شدند و او با ذهن  ی گوشه ا  کی داد... هر    ی فرار

 ... د یرا محکم تر کوب ی بعد ی ضربه  یخال

 چرا بهار را دوست نداشت؟  خسرو
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 یرقص داد و دو مشت پ  تمیبا ر  شیو به پاها  دیپر  نییو پا  باال 

 د یان کوبابت ی  سهیبه ک  یپ در

 برنگشته بود؟ مشیبه حال بد همسرش از تصم تیاهم یچرا ب 

انگار    ی گرید  ی   ضربه و  الزم   کیزد  سرش  به  محکم  مشت 

 داشت... 

  ان یپدر عص  یو ب  یلعنت  ی که فکرها  ییدر پس سرش، جا  درست

 ...  کردندیم

  کیرا با    سهیزنگخور تلفن همراهش در سالن باعث شد ک   ی صدا

رنگش سوق    یمشک   ی هش را سمت کوله  دست نگه دارد و نگا

 دهد... 

اش،    یخود و زنگ گوش  ی نفسها  ی صدا  انیو م  زدینفس م  نفس 

 درون مغزش بود...  یوحشتناک ی صداها
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 کردنش بسته بودند...  وانهیکه کمر به د ییصداها

گوشه   مکتی و سمت ن  دیکش  رونیدستکش ب  یرا از تو  دستش

که تا چانه   یرقع  ی قطره    نیسالن قرم برداشت و در همان ح  ی 

 آمده بود رابا شانه اش پاک کرد...  شیاش پ

  ی شتریدوخت و قلبش ضربان ب  یگوش  ی را به صفحه    نگاهش

 اسم شاهرخ...  دنیگرفت با د

 تر کرد...  یلب

 ... کردیآب تقال م ی ره اقط ی خشک شده بود و برا شیگلو

 چه تماس گرفته بود؟  ی برا

گذاشت    مکتین  یورا ر  یفرستاد و گوش  رونیرا مرتعش ب  نفسش

صفحه،   ی آبش را برداشت... بدون گرفتن نگاهش از رو  ی و بطر
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از    چی ... اما هدی نوش   یگذاشت و کم  شیلبها  ی را رو  ی بطر  ی لبه  

 کم نشد.  شیگلو یخشک

لحظات  تماس از  بعد  و  شد  اش    یگوش  امکی پ  ی صدا  یقطع 

 زانوانش را لرزاند... 

   خواست؟یصفحه نقش بست و چه م ی رو  امکیپ کونیآ

گذاشت و اما نتوانست با خود  ی را بست و کنار گوش ی بطر درب

را لمس کرد، اما با کار    کونیرا برداشت و آ  یمقابله کند و گوش

محکم تر انگشتش    نباریدوباره،ا  یگوش   یلمس  ی نکردن صفحه  

 را فشرد 

 هنگ کرده بود...  یلعنت

و دوباره انگشتش    دیبا با حرص چند بار کف دستش کوب   یگوش

 اعالن فشرد...   ی را رو
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 ... ستیاآلن وقتش ن  ی+ لعنت

را خاموش و روشن   یهم فشرده شده گوش  ی رو   ی دندان ها  با

 انگار با او سر لج داشت...  یکرد اما گوش

  د یفرستاده بود با  ام یشاهرخ پ  ی روز، درست وقت  نیاز چند  بعد

م  ی باز گوشگرفتیاش  رو  ی...  با    مکتین  ی را  و  کرد  پرتاب 

و   د یکش رونیرا هم از داخل دستکش ب  گرشیدست د ت یعصبان

 انداخت...  نیزم ی رو

 و مگه؟   امشی کنم پ  کاریچ  خواستمی+ اصالً خوب شد کار نکرد، م

 کوتاه...   امِ یبود بخاطر نخواندن آن پ  ی خالف جمله اش اما عصب  بر

،  اش را برداشت و با همان حرص سمت رختکن قدم برداشت   کوله

 .کردیم ریاش را تعم ی گوش دیبا
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باشگاه    ی انداخت و از پله ها  شیشانه ها  ی کوله را رو  ی هابند

ح  نییپا همان  در  و  گوش  نیرفت  لعنت  ی مشغول   گر ید  ی شد، 

 ... شدیروشن هم نم یحت

  دن یفرستاد و سرش را بلند کرد، اما با د  رونیب  یرا عصب  نفسش

و راهش را کج   دیاش اخم در هم کش  یساره، درست در پنج قدم

 کرد

 ... مکن یآسو خواهش م ــ

.  دیسرعت بخش  شیملتمس ساره به قدم ها  ی به صدا  تیاهم  یب

و نفس    ستادیا  شیساره اما خود را به او رساند و درست روبرو

 نفس زنان لب زد 

 لطفا بهم گوش کن...  ــ
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پنجه اش گرفت    نی ساره را ب  فی نح  ی و بازو  دییهم سا  ی رو  دندان

 را بست  شیفشرد که با درد پلکها ی و طور

  ؟ی که چطور احمق فرضم کرد نیا نم هان ؟و گوش ک ی+ چ

 ختیساره فرو ر اشک

 نه به خدا... من....  ــ

 قتل عام کرد شی گلو انیکالم ساره را م ادشیفر

 صدات و بشنوم. خوامی+ الل شو نم 

 اما با بغض لب زد ساره

 بشه.. ی نجوریا خواستمیمن نم ــ

 را رها کرد شیبازو
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نم  البته که  .... حاال گم شو  ی نکرد  ی طغل  چی تو ه  ،یخواستی + 

 ... نمتی بب خوامینم

و سمت    دیکوب  انیگر  ی ساره    ی به شانه    یمحکم  ی تنه    سپس

که پشت سر آسمان   یاتوبوس رفت... ساره ماند و نگاه  ستگاهیا

 روانه کرد... 

از خشم آسمان بکاهد،   یهفته صبر کرده بود تا زمان کم  نیچند

اش با   یدر نگاه اشک  رهیکه خ  یکم نشده بود....آسمان  ی زیاما چ

م ا   زد، یتنفر حرف  ماه    ی در دلش ذره  رفاقت چند  احساس  از 

 نبود...  ششانیپ

  ی دست  فیک  یاش را از تو   یهم فشرد و گوش  ی را رو  شیلبها

  انیآرامش را هنگام عص   ی   برهیو  ی ... صدادیکش  رونیکوچکش ب 
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شن نگاه  دهیآسمان  لغزاندن   یبود...  با  و  انداخت  اعالن  به 

 صفحه تماس گرفت...  ی انگشتش رو

 سالم...  ــ

را پس   شیگلو  خیاز بغض ب  ی گوشه ا   دیکه کش  یق ینفس عم  با

 زد 

 ؟ی سالم، زنگ زده بود ــ

 ؟ یآره، باهاشون حرف زد ــ

منتظر    ابانیخ  ی که آنسو  یدهانش فرو داد و نگاه از آسمان  آب

 اتوبوس بود گرفت

 ... ستمیاآلن مساعد ن ن؟ی شاه  میبعداً حرف بزن  شهیم ــ

 ... می فلش بزن  دیبا ــ

 دیدر هم کش اخم
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  ه؟ی چ گهی+ فلش د

خم   شخوانیپ  ی بزند رو  یآنکه اجازه دهد پسر جوان حرف  بدون

 اش دوخت  یشد و نگاه به گوش

 بزن...  ی خوایم یو بخونم، بعدش هر چ ام ی+ بازش کن پ  

و مجبورش    دی و آسمان با همان اخمها نگاه باال کش  دیخند  جوان

 رو بخوردکرد خنده اش را ف

با  ستمشیس  ی گوش   نیا  ،یآبج  شه یباز نم  ــ   دیبه هم خورده، 

  شه، یپاک م  یگوش  ی فلش بخوره که اونوقت هم تموم حافظه  

 ... گردهی کارخونه برم ماتیبه تنظ   ییجورا هی یعنی

 چنگ زد و اخمش را کورتر کرد  شخوانیپ  ی را از رو یگوش
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برنماز دستتو  ی** ـ  چیه  ــ ذاشتن  حاال اسمشون و گ  اد،ی ن 

 ندازمیو م  ی من چطور مهد  نی ... تو صبر کن بب یگوش  رکاریتعم

 به جونت....  

 را بلند کرده و مقابل نگاه متعجب جوان تکان داد  یگوش

برو خونه کمک مادرت    ی ایبرنم  یگوش  هیاز پس باز کردن    ــ

 دادا... 

ب  گفت بود و به   امکی آن پ  یزد... فکرش در پ  رونیو از مغازه 

م لعنتها  ب  فرستادیخودش  را  شاهرخ  تماس  غرور  بخاطر    ی که 

 جواب گذاشت... 

کل  هنگ انگار جزا  یگوش   یکردن  با  شیهم  آخر چرا   دیبود... 

 ؟ گرفتیاش م ی باز دادیم  امکیشاهرخ پ یدرست وقت
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چپاند و با حرص مشغول فحش دادن   شیمانتو  ب ی را به ج  یگوش

او    د،ادیاش را به او نم  یلعنت  ی گوش   یشد... اگر عل  چارهیب  یِعل

 کند...  دایسالمش را پ گر،ید یک ی شدیمجبور م

آمد و انگار   یتند سمتش م   ییکه با قدم ها  دیرا از دور د  ی مهد

 ... ختهیدستانش ر ی را رو یآب پاک زشیدوست عز دانستینم

 و نفس نفس زنان لب زد ستادیا مقابلش

 شد ؟ درست شد؟  یچ ــ

 عبور کرد ی داد و از کنار مهد  ی ناجور فحش

  ی و پاک کنه تا درست بشه... لعنت  یکل گوش   دیبا   گه یم   کهیت+ مر

دق   گمیم پ  قه یپنج  اون  بعد    امیروشنش کن  بخونم  رو  وامونده 

 ... زنهیو بترکون باز حرف خودش و م یگوش

 ... ریبگ  نت یمهمه برو پر نقدیخب اگه ا ــ
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 دوخت....  ی اش را به نگاه مهد هانهینگاه عاقل اندر سف  برگشت

آنهمه ضر  لی وک   خواستیسر مملکت م  ریخ با    یهوش  بیشود 

 اش.... 

 بشه؟  یکه چ رمیخودم و بگ مکارتی س  نتی+ برم پر

 باال انداخت ی شانه ا ی مهد

 ... گهیبود د یچ امیپ  یکه بفهم ــ

کالفگ   مردمک با  را  کف    یچشمانش  با  و  چرخاند  حدقه  در 

 زد   ی مهد ی به بازو ی دستش ضربه ا

 س...تو به کارت بر وال ی... ای + باشه آبج

 برسونمت...  امیبذار ب ــ

 ... رمی+ خودم م
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 بلند کرد  به غضب انداخت و سرش را ی اما باد ی مهد

  ابون یوقت شب تنها تو خ نیمگه من مرده باشم که خواهرم ا ــ

 باشه...  

 دیخند یکالفه و عصب آسمان

  س یدهن مهنت و سرو  زنمینکن م  یاعصاب من و قاط   ی + مهد

 .... کنمایم

 د یقب کش با خنده ع  ی مهد

 کردم...   یباشه بابا، شوخ  ــ

 تکان داد و پشت به او کرد ...  ی سر 

 آسو؟  ــ
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رو  مهد  ی از  و  کرد  نگاهش  روبرو  ی شانه  قدم،  چند  با    یاما 

که شباهتش    یتر نگاهش کرد، نگاه   قیآسمان قرار گرفت و عم

 چشمانش بود...  ی مردمک ها یتنها رنگِ آب یبا نگاه قبل

 نبود   طنتی و ش یوخاز مزاح و ش ی اثر  گرید

 اش....  ی بود و محبت برادر تیکه در چشمانش بود، جد  ی زیچ

 حواسمون بهت هست؟  یطیدر هر شرا شه،یما هم یدونیم ــ

 که از تهِ ته دلش بود... ی نشست... لبخند شیلبها ی رو ی لبخند

 ... دادیم  یکودک ی بایز ی که بو ی لبخند

  ریز  یدن کلفت که با گر  یکوتاه و توپ  ی دختر با موها  کی  لبخند

 باشد...  ی و مهد امکیس  میو اصرار داشت در ت زدیبغل م

با    ی ها  ی به خاله باز  تیاهم  ی که ب  ی دختر دختران محلشان، 

 ... دیخندیو بلند م  کردیم ی فوتبال باز شانیپسرها
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و   دیپری م  نییو باال و پا   دهیکش  ادیفر  زد،یگل م   یکه وقت  ی دختر

 کرد یم یخوشحال

 ود... دلتنگ آنروز ها ب چقدر

فتر خستگ  ییآنروزها از  آسفالت کوچه پهن    ی رو  یکه عصرها 

همانجا همراه   دیرس یکه پدرش از سر کار م  یو تا وقت   شدند یم

 ... اوردیب ی تا او با خودش هشت آبنبات چتر ماندیپسرها م

که رهام   ییها  یتر از کودک  بایتر و ز  نیریش  یلیخ  شیها  یکودک

 کرده بود نبودند؟؟؟ فشیتعر

 آسو؟  ــ

آمد و نفس    رونیقبل ب   ی سالها  ی بایقعر خاطرات کهنه اما ز  از

 ... دی کش یقیعم

 که حواستون هست...   دونمی... موال ی+ ا
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 ... همه مون.  م یما هست شهیهم ــ

مهد  دستش و سمت  کرد  با خنده    ی را مشت  هم  او  و  گرفت 

 د ی چندبار مشتش را به مشت آسمان کوب

 . ... دم همتون گرم..هیرام کاف ب  نی+ باش 

 ... دی مکان وح میپس پنجشنبه بر ــ

 زد  یو چشمک دیبود خند شیگلو خ یکه ب یبه بغض  تیاهم یب

ش آره، جمع  ماه   دی+  چند  نکردم...    ییبازجو  شهیم  یکه  تون 

 قراره بترکونم همتون و.... 

خند   ی مهد کوب  دیبلند  شکمش  بر  را  مشتش  آسمان  و   د یکه 

 به سرفه کرد لیخنده اش را تبد

 ...  گهی+ برو د

 عقب رفت و دستش را بلند کرد ی مهد
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 به سالمت  ــ

فرار   نگاهش قفل چشمان  رو  ی را  را  انگشتانش  و  کرد   ی طاها 

 گذاشت  ی بطر

 .... می+ به نظرم با طاها شروع کن 

 زیم  ی رو  شتری ب   یبا خوشحال  یو عل   دندیبلند خند  ی و مهد  دیوح

  ش ینفسها  تمیکه درونش بود باعث شده بود ر  ی جانیخم شد، ه

 باشد  ی عاد ریغ

 سرش را بلند کرد طاها

 بچرخون آسو....  ــ

را چرخاند و درست طبق معادالتش،   ی بطر  انهیموذ  ی لبخند  با

 ... ستادیسمت طاها ا ی سر بطر

 دست زدند  هی و بق دیخند بلند
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 ... قتیحق ای+ جرأت  

و محال بود جرأت   دیدست به صورتش کش  ی با پوف کالفه ا  طاها

 آسمان بیو غر بیعج ی سته هارا انتخاب کند با دانستن خوا

 ... قتیحق ــ

 تر کرد یزد و لب یاق علبه نگاه منتظر و مشت یچشمک

 ... هیچ یکن یکه ازمون پنهون م  ی زی+ چ 

 اعتراض کرد طاها

 آسو؟ هیچجور سوال گهید  نیا ــ

 جواب طاها را داد  یباال انداخت و عل ی ا شانه

که   ی زیچ  هپرسیمگه سوال هم جور و ناجور داره؟ خب داره م  ــ

 ...گهید هیچ ی کرد یازمون مخف
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 بگو...  ی زی چ هیممد تو  ــ

نقطه به آسمان نشسته بود، نگاه    نیکه با اخم در دور تر   محمد

 سمت طاها چرخاند 

  دن یو کش  چوندنیبهتر از پ  قتیبه نظر منم جواب بده.... حق   ــ

 ...هیباز ی جزا

تک  تک    ی و نگاهش در چهره   دیکوب  یکمرش را به صندل  طاها

 دی وستانش چرخد

 ... ادیاز زهرا خوشم م ــ

 خم شد  زیم ی با چشمان گرد شده رو یو عل دیخند آسمان

 ! رفتیجوب نم هیتو که کفشت باهاش تو  ــ

 حواله اش کرد  یمحکم یپس گردن  ی مهد

 اون آبه اسکول...  ــ
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  ی پشت چشم  دادیکه گردن دردناکش را ماساژ م   ینیدر ح  یعل

 نازک کرد  ی به مهد

 جات...  هیتو   چوب ــ

 را چرخاند ی خم شد و بطر زیم ی رو طاها

 ...نجاسی.... دختر ایالل شو عل ــ

  ی و مهد ستادیو آسمان ا ی و رو به مهد دیچند دور چرخ ی بطر

 د یکوب  زیم ی کف دستش را رو

 دارم...  ازیبچه ها فکر کنم من به مشورت ن نه،یهم ــ

 ی لبها  ی وزد که لبخند ر  یسرش را کنار گوشش برد و پچ  یعل

 نشست  ی مهد

 خوشگلم؟ یآبج قتیحق ایجرأت   ــ

 گذاشت  یصندل یپشت ی آرنجش را رو آسمان
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 + جرأت...  

 داد هیاش تک یبه صندل ی با کالفگ ی مهد

 و انتخاب کن خواهر من...  قتیبار هم حق هیاااااه،  ــ

 رو به محمد اضافه کرد سپس

اب  انتخاز    ترسهیو کشته که م  یکیدختره زده    نیفک کنم ا  ــ

 .... قتیکردنِ حق

ه  محمد العمل   چی بدون  مهد  یعکس  و  کرد  نگاهش   ی تنها 

 دیچرخ یمعترض سمت عل 

 چشه چند روزه ؟ نیا ــ

 باال انداخت...  ی شانه ا ینگاهش کرد و عل یچشم  ریز آسمان

 ... یکن ی و از محمد خواستگار ی زانو بزن دیخب ... آسو با ــ
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 دیدر هم کش اخم

 ... ی + خر نشو مهد

 ... ی خر نشو مهد ــ

بود    دهیکه فهم  یبا هم گفتند و محمد نگاهش کرد، وقت  همزمان

برا د  شیآسمان  س  ستین  گرانیمثل  بود.    زدهیدرست  سالش 

 متفاوت دوست داشت....   یلیآسمان را خ

 ...ی مجازات و قبول کن دیپس با ــ

 نگاهشان کرد جانیبا ه  یعل

 ه؟ یمجازات چ ــ

 د یخند طاها

 . ینفر و بزن  هیو  رونیب ی بر دیبا ــ
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 تکان داد  ی سر آسمان

 ... ل ی+ با کمال م

 هر دو چرخاند نی نگران نگاهش را ب ی مهد

نش  ــ ممکنه    ی خودیب  دیبا  یواسه چ  ن،یاحمق  بزنه؟  و  مردم 

 . رتش یبگ سیپل

 باال انداخت ی شانه ا طاها

. تو هم امشب قانون و ول کن گهید  میینجایبابا، ما ا  رهیگینم  ــ

 جون ننه ات.

 گذاشت  ی بطر ی دستش را رو نماآس

 نگران نباش...  شهیهم نم ی زی... چرمیتموم شه م ی + باز 

 دوخت   ی را چرخاند و نگاه به مهد ی بطر
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 ... گهی د میدار لیوک هیبشه + اگه هم   

 داد...  هیتک ی دوخت و به صندل ی به بطر نگاه 

 مبل جابجا شد  یبا ذوق رو یعل

 از محمد بپرسم ؟  دیمن با ــ

 دی شانه اش کوبرا به دستش  ی مهد

 دارم...  مانیآره داداش، من بهت ا ــ

 دندانش گرفت  نیرا ب نشیریلب ز یعل

 داداش؟  قتیحق ایجرأت   ــ

دستانش را به هم    جانیبا ه   یرا انتخاب کرد و عل  قتیحق  محمد

 قفل کرد

 بود؟ یک ی کرد  یطونیکه ش ی بار نیآخر ــ
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 اضافه کرد یبا اخم نگاهش کرد و عل محمد

 ... پرسم ی م یمورد شخص نیهمچ  دیببخش بتهال ــ

 کرد به آسمان نگاه نکند  یرا خاراند و سع شیکنار ابرو محمد

 ...شیسه روز پ ــ

 د یپسرها شن  ی بلند خنده    ی صدا  انیصدادار آسمان را م  پوزخند

 در هم فرو رفتند...  شتریب شیو اخمها

 دیغر یرو به عل ی دراز کرد و همزمان با چرخاندن بطر دست

 بچه....  رسمیحسابت و م ــ

آسمان سوال   دیبا  نباریو ا  ستادیو آسمان ا   ی رو به مهد  ی بطر

  نکه یو قبل از ا  دی اش کوب  یشانیدستش را به پ  ی . مهددیپرس یم

 را انتخاب کرد...  قتی بپرسد، حق ی زیآسمان چ

 جرأت داشته باش...  کمی+  
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 و آسمان نگاه به طاها دوخت دیخند ی مهد

 .م یدونینداره که آخه.... همه دار و ندارش و م  یپنهون   زیچ  نی+ ا 

 

 دیخودش را سمت آسمان کش یعل

 ... یتونیتو م ، یفکر کن آبج _

 د یپرس ی نازک کرد و رو به مهد یبه عل یچشم پشت

 ؟ی دیترس ی+ تا حاال از چ

 ...  ترسدی بار گفته بود از مار م کی شاهرخ

رکز ترس و مفهومش تم  ی کلمه    ی رو  شتریباعث شده بود ب  او

 کند. 

 د یاو و دوستانش چرخ نیب ی متعجب مهد  نگاه 
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 ... یچیخب ه _

 خم کرد زیم ی خودش را رو  ی با کنجکاو دیوح

 . م ینداشت یبحث  نیهمچ چوقتیزده شدم. ه  جانیه یلیخ _

 تو دلش هست.  یترس هیحداقل  ی+ قرامون دروغ نبود، هر ک

 اشاره کردو با ابرو به آسمان  دیسمت محمد چرخ ی مهد

 گه؟یچشه ممد؟ داره فلسفه م نیا _

برا  د،یخودش خند  یبه جمله    خود که    یبا آسمان  شیآسمان 

  شناختند یکه آنها م  ی فرسنگ ها فاصله داشت... آسمان  شناخت یم

 نداشت.   ی واژه اش کار ایو نترس بود... با ترس  یلوت

 جزات و بگم؟ ی دی+ جواب نم

 ... گمی خب م لیخ _
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 بودند....   تر کرد، با هم بزرگ شده یلب ی مهد

 ی و برا  ترسد یم  ی زیبودند از چه چ  دهینپرس  گریگاه از هم د  چیه

  ی تا آسمان تازگ  ن یزم  شیسوال و جواب در موردش برا  نیهم

 داشت

از    گهید  یکی  نکهی... از اامکهیترسم بعد رفتن س   نیبزرگ تر  _

 .... ترسمیو از دست بدم م  زامیعز

شد از درد نبود   و نگاه تک تک پسر ها پر   دیکش  ریآسمان ت  قلب

 .... امکیس

چنگ   شیبا دو انگشت چشمانش را فشرد و طاها به موها  یعل

 زد... 
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پلکها  ی مهد محمد  و  گرفت  آسمان  از  نبود   شینگاه  بست،  را 

بود که در قلب تک تکشان بود و در دل آسمان    ی درد  امکیس

 .... شتریب

حمل   شیشانه ها  ی رو  زیب وجدان را ندرد عذا  ن یوزن سنگ  او

 برداشت  زیم یرا از رو  ی خم شد و بطر ،کردیم

 خوامینم  ن،یشما از پنجره نگا کن  رونیب   رمیتمومه، من م  ی + باز

 .رونیب ادیب  چکدومتونیه

 بلند شد  عی سر یلیخ ی مهد

کرد، قرار بود من مجازات بدم   یغلط  هیآسو، طاها    الیخ  یب  _

 .خوامی و نم نیکه من ا

به چشمان   تیو جدکه با اخم    ی هم بلند شدند، جز محمد  ه یبق

 شده بود  رهیمصمم آسمان خ
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 . خوامی+ اما من م

 ادامه داد  نیدر قدم برداشت و در همان ح سمت

 . رسمیحسابتون و خودم م نمتونی بب رونی+ ب

چرخاند... عصر    ابان یو از مغازه خارج شد، نگاهش را در خ  گفت 

ام  ... از کدشهیروها شلوغ تر از هم   اده یو پ  ابانها یپنجشنبه بود و خ

م   دیبا د  دانست؟ینم  کردیشروع  اگر  ده    وانهیاو  دوستانش  بود، 

 تر بودند....  وانهیبرابر از او د

 کرد؟ یانتخاب م ی باز کی  ی برا یچنان مجازات یکدام احمق آخر

  ی عصا به دست  رمردیرا در هم قفل کرد و نگاهش را از پ   انگشتانش

از فتر خستگ  بو  هیتک  ابان یخ  ی   هیبه درخت حاش  یکه  د داده 

اش    ی به زن کنار  ی زیکه تند تند چ  ییسمت مرد اخمو  گرفت و

 سوق داد...    گفتیم
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ا  پوف نگاه چرخاند، د  دیکش  ی کالفه  الغر    ی مرد  دنیو دوباره 

اش بود، باعث شد    یداده و مشغول گوش  هیتک  واریاندام که به د

تکان داده و   کردند یدوستانش که نگران نگاهش م   ی برا  یدست

 د.سمت پسرک قدم بردار

 اش نگرفت یاما پسرک نگاه از گوش ستادیا کنارش

 مگه اون تو؟ + چه خبره 

 لب نشاند   ی رو  ی ا  انهیمتعجب سر بلند کرد و لبخند موز  پسرک

 دور...  ندازمشی م ی افتخار بد _

 فرو کرد بشیرا در ج یلب نشاند و مرد گوش ی رو ی پوزخند

 تو...  یهست ی گریچه ج _

 را مشت کرد دستش

 و.... جوووون... بخ _
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ونه  جمله اش تمام شود مشت محکم آسمان کنار گ  نکهیاز ا  قبل

از  یآخش را در آورد، خواست عکس العمل ی اش فرو آمد و صدا

ا ا  نباریخود نشان دهد که  پا ضربه  و    دیکوب   شیزانو   ی رو  ی با 

 دوباره مشتش را بر صورتش فرود آورد...

 ننه اته ***...  گری+ ج

 آسو...  _

  یرحمیکرد و پسرک با ب  شیکه صداد  ش  ی پرت محمد  حواسش

گونه اش فرود آورد و برق از   ی تمام، کف دستش را محکم رو

خورد و   ی محکم بود که سکندر  ی به قدر  یلی سرش پراند... س

داد و خواست   یخودش را گم کرد، سرش را تکان تند  ی لحظه ا

  ی گرفت، کس  شیمشت لگدها  ر یحمله کند که محمد پسرک را ز

  ش یشتهاکه م  ی کرد نگاه از محمدو مجبورش  را گرفت    شیبازو
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و   ردیآمد بگ  یصورت پسرک فرود م   ی رو  ی گریپس از د   یکی

 برگردد یسمت عل

 ؟یحالت خوبه آبج _

 هم فشرد  ی رو  ی لحظه ا ی را برا شیپلکها

 ... گهیجداشون کن د کشتش؟یداره م ین یبی + خوبم، مگه نم

سمت محمد  کرد و با هم    ی و مهد  د یبه طاها و وح  ی اشاره ا  یعل

 ر رفتند و پس

 ... شی کشت ال یخیداداش ب _

رو    کشمشیم  _ دست  رو...  م  هیحرومزاده  بلند    کنه یدختر 

 ! ؟یعوض

چرخ  نگاه  گوش  دیآسمان  و  مردم  تجمع  ب   ییها  یو    ن یکه 

 .... دیهم بسا ی چندنفرشان بود، باعث شد دندان رو



 

1153 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

که هنوز    یپناه  ی او و خانواده    ی ها، آن هم برا  لمیآن ف  پخش

 رسانه ها بودند، اصالً خوب نبود...  تریت

مرد و خط و    ی ادهایمردم و فر  ی اهو یه  انیم   سیپل  ریآژ  ی صدا

و نگاهش را در اطراف    دیمحمد به گوشش رس  ی ها   دنینشان کش

تماس گرفته    سی با پل  یمنبع صدا چرخاند کدام احمق  افتنی  ی برا

 بود؟

جدا کردن محمد از   ی و طاها بجا  دیحسمتش برداشت، و  قدم

  ی راینداشت و تنش پذ  ستادنی ا  ی برا ییکه نا  چارهین پسرک بآ

 ... دند ی کوبیم شیبه پا ی لگد یمحمد بود، هر از گاه  ی مشت ها

 اومد...  سی + بچه ها پل

 د یبدون آنکه کمر محمد را رها کند سمت آسمان چرخ ی مهد

 تو برو... زود باش...  _
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 کرد و خود را به آنها رساند یاخم

 + خر نشو... 

ز  نهیبل س مقا  دست نگاه  و  را سمت   یچشم  ریقالب کرد  اش 

چشمش کبود شده بود انداخت،    ریکه صورتش ملتهب و ز  ی پسر

داخل سوراخ دماغش بخاطر خون دماغ شدنش فرو کرده    ی پنبه ا

 او و محمد در نوسان بود...  ی اش رو   یبود و نگاه شاک 

به    سیبود که لباس فرم پل  ی مشغول حرف زدن با مرد  ی مهد

بود.... بارها گفته بود آسمان    ستاده یاتاق او کنار در    تن داشت

مهلکه و   انیندارد، اما حضور آسمان درست در م  ی ریتقص  چیه

  ی . سرش را کنار گوش علکردیکبودش عکسش را ثابت م   ی گونه  

 برد

 شته؟یپ تی + گوش



 

1155 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 لب نجوا کرد  ریهم درست مانند او ز یعل

 شده. ن نگرانم مامانم اآل   ؟یآبج میزنگ بزن می تونیآره، م _

 هم فشرد  ی ا رور شیلبها

 + بِدِش من... 

 اما نگران لب زد یعل

 ؟ ینگهمون دارن چ نجایاگه شب و ا یآبج _

 ...  ادیو بده زنگ بزنم رهام ب ت ی گوش ،ی+ مثل دخترا نترس عل

کرده   دایباتالق پ  کیکه راه نجات از    یمانند کسان  یعل  چشمان

و سمت    دیکش  رونیب   بشیجرا از داخل    یباشند، برق زد و گوش

 آسمان گرفت

 فی رد  ی خارج کرد و شماره ها  مایرا از حالت هواپ  یگوش  آسمان

را به گوشش    ی کرد... گوش   ادهیصفحه پ  ی شده در ذهنش را رو 
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انتظار سپرد... جواب نداد و آسمان   ی چسباند و گوش به بوق ها

 کرد پیشد و تا امرسانیوارد پ ی لب ریبا فحش ز

 "ده رهامآسوأم جواب ب "

 بوق وصل شد  نیتماس در دوم نباریتماس گرفت و ا دوباره

 الو؟  _

 ؟یی+ رهام کجا

 شده؟ ی زیخونه، چ_

 گرفت کردی که با اخم نگاهش م ی تر کرد و نگاه از محمد یلب

 ام. ی دعوام شد زدمش، اآلن کالنتر یکی+ با 

 د یبه گوشش رس  ریتاخ یرهام بعد از کم ی صدا

 . رسونمیدم و ماآلن خو نیباشه، آروم باش من هم _
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تماس    ی زمزمه کرد و بعد از گفتن آدرس کالنتر  یآرام  ی   باشه

 برگرداند...   یرا به عل یرا قطع کرد و گوش

 آسو؟ ادیم _

گونه اش   د،ی به صورتش کش  یتکان داد و دست  یعل  ی برا  ی سر

او   خواست یو دلش م  سوختیدست پسر م  ی هنوز بخاطر ضربه  

 . ردیبگ  شیمشت و لگدها ریرا ز

                  

با    بدون برگه امضا کرد و  به موارد ذکر شده داخل  نگاه کردن 

 رهام دستش را سمت سرگرد دراز کرد  د، یهمان اخم ها کنار کش

 ممنون جناب...  یلیخ _

به پدر بزرگوارتون سالم بنده رو   ،یپناه  ی آقا  کنمیخواهش م  _

 ... دیبرسون 
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اطر اسم و  و از خالص شدنش بخ  دییهم سا  ی دندان رو   آسمان

 متنفر بود یمنصب خسرو پناه

ا دوستام  قراره  اگه  ترج  نجای+  منم   ششونیپ  دمی م  حیبمونن 

 باشم... 

 ستادیکنارش ا رهام

 آسو!!!!  _

رهام، پسر خسرو   دنیکه بعد از د   ی اما با همان لبخند  سرگرد

 تکان داد ی سر رفتیکنار نم شیلبها ی از رو یپناه

ن هم بعد از دادن تعهد تاتودوس  ،یخانوم پناه  دینگران نباش   _

 .... رنیم

جلو بردارد که دست رهام دور شانه اش حلقه شد    ی قدم  خواست

 کرد و آسمان را سمت در کشاند یو رو به سرگرد خداحافظ
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 ... زمیآروم باش عز _

 دیغر ش یدندان ها شی سا ری از ز آسمان

 . یپناه گهی االغ به من م ی  کهی+ مرت

 رفت  رونیغوش رهام بدر خارج شدند و آسمان از آ از

 به تو زنگ بزنم؟ دیمنه احمقه، اصالً چرا با  ری+ تقص

 تکان داد  ی با لبخند سر رهام

 چون من داداشتم خانوم خانوما...  _

 نازک کرد و دست به کمر زد  یچشم پشت

 ی اریقراره با اسم بابات درم ب  دونستم ی رهام، اگه م  زی+ نمک نر

 م. جا بمون ن یهم  اهیحاظر بودم صد سال س 

 بابا،   الیخ یب _
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 زد  یچشمک

از اسم و رسمش استفاده کردم، به نظرم تو هم    شهیمن هم  _

 لذت بخشه.  یلیاستفاده کن.... خ 

نثار رهام کرد و نگاهش در    ییرا در هوا تاباند و برو بابا  دستش

 د یاطراف چرخ

 + بچه ها کجان پس؟

 ... م یبر ایب  رونن؛یب د یشا  دونم،ینم _

 و همراه با رهام قدم برداشت دیبه صورتش کش یدست

 .... هیقانون هم عجب رشوه خور نی+ ا

 اخم کرد رهام

 .زمیمتوجه نشدم عز _
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  یو اسم بابات و گفت  ی تو هم اومد  م،یود+ خب من و پسرا مقصر ب

 ه؟یچ شی ... معنی و هممون و نجات داد 

که از اون    یقانون فقط به بابام احترام گذاشت خواهرکم، کس   _

 گرفت من بودم...  تیرضا نیده بودالشش کر  که آش و ی پسر

را   شیخارج شد و رهام بازو  یاز آگاه   ی با پوف کالفه ا  آسمان

 ی گونه    ی گرفت و مجبورش کرد سمت او بچرخد. نگاهش رو

 نشاند  شیابروها نیب یکبود آسمان ثابت ماند و اخم

 شده؟ یصورتت چ _

 رفت  نییو از پله ها پا دیرا کش شیبازو آسمان

 نداره...  یو ربط + به ت

 هم دنبالش روانه شد رهام

 صبر کن آسو.... کار اون پسره اس؟  _
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 از پسرها نبود چکدامیاز ه ی اثر د،یآسمان در محوطه چرخ نگاه 

 ؟ یکن کاریچ ی خوای+ م

 ستاد؟ یو مقابل رهام ا برگشت

 ؟ یکن کاریچ ی خوایزد تو صورتم، م یکی+ آره 

 ان برداشتآسم سمت ی گریافروخته قدم د  ی با چهره ا رهام

حاال بگو کار    شکنم،یرو م   نهیکه رو صورت خواهرم بش  یدست  _

 اون پسره اس؟ 

رهام را دوست   د،یدرونش جوش  ی زیو چ  ختیدل آسمان فرو ر  ته

 داشت.... 

شان خبر نداشت. رهام    یاز نسبت خون  یکه حت  ییهمان روزها   از

 . دوستانش باز کرده بود ی  هیرا کنار بق  شیقبل تر ها جا یلیخ

 زد تو صورتم...  یلی+ آره اون پسره کرده، با س 
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به    یدست   ت یجا خوش کرد و رهام با عصبان  شی گلو  انیم   بغض

و   یکاش قبل از حرف زدن با آن پسرک شاک  د،یصورتش کش

 .... دیدیدرب و داغان شده، اول آسمان را م

و با استفاده از   شد یگرفتن م  تی رضا  ال یخ  ی ب  گریبود که د  آنگاه 

 . نشاند ی م شی سرک را سر جاش، پپدر تیموقع

از ساختمان کالنتر  دیرا د  ی محمد و مهد  مانآس خارج   ی که 

را گفت و نگاهشان    ی و دستش را بلند کرد و اسم مهد  شدندیم

 را سمت خود کشاند، رو به رهام کرد 

داغونش کرد، مشکل  و  + منم زدمش، محمد هم که زد درب 

 درست نکن واسه خودت...

 دیو آسمان پرس ستادند ین اکنارشا ی و مهد محمد

 ه؟ی + کجان پس بق
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جواب آسمان   ن یرهام تکان داد و در همان ح ی برا  ی سر ی مهد

 را داد 

 . م یمحمد و کن ی اونا رفتن، من موندم کارا _

 نگاهش را سمت رهام کشاند  آسمان

 خونه.  مگردیو محمد برم ی برو، من با مهد گهی+ تو د

 تکان داد  ی سر رهام

 . رسونمتونیهست، من م  نی ماش _

ح  تلفن زنگ خورد  گوش  نیهمراهش  به  کردن  به   ینگاه  اش 

 پارک کرد بود اشاره کرد ی که گوشه ا  نشی ماش

 . دییاونجاست، بفرما _

 را به گوشش چسباند   یتماس را لمس کرد و گوش  کونیآ  سپس 
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 جانم؟ _

 شده رهام؟  یچ _

م   ی لبخند نگاهش  که  آسمان  ر  کردیبه  و  را    نی ماش  موتیزد 

 فشرد 

 نشده...  ی زیچ _

 را باال برد شیصدا خسرو

ا   ی زی چ  یچ  یعنی  _ تو   هیچ  لمایف  نینشده؟  بهم؟  فرستادن 

 ؟ییکجا

گرفت و رهام با احترام رو به   ی شاگرد جا  یصندل  ی آسمان رو 

را    نی هم اشاره کرد سوار شوند و خود هم ماش  ی محمد و مهد

 دور زد 
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. با  می زنیبابا، اومدم حرف م یزنی حرف م   یدر مورد چ  دونم ینم  _

 آسمانم. 

 حالش خوبه؟ _

 آره. _

 باشه پس، منتظرتم. _

کرد و    یآرام  یرا قطع کرد و پشت رل نشست. عذرخواه  تماس

 داخت. داده بود ان هیتک شهینگاه سمت آسمان که سرش را به ش

 .... الیو ایسر ب هیفردا  یتونیاگه م _

 پلک بست آسمان

 + باشه... 

و آسمان    شیلبها  ی رو  ی لبخند بنشست    یرادلش مچاله شد 

 برده بود. لیاول تحل دار یکه جانش را در همان د  ی بهار
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 + حالش چطوره؟

 انداخت   نی ماش  ی   نهیبه آ  ینگاه  م یو ن   د یکش  یق ی نفس عم  رهام

 خوبه...  _

 د یپرس ی رو به مهد  سپس

 درسته؟ گه،ید دیهست لیشما وک _

قفل چشمان رهام کرد، دقت که    نهیهم نگاهش را از آ  ی مهد

 برد یم یبه شباهتشان با آسمان پ شتریب  ،کردیم

 ... ییجورا هیبله،  _

لب زمزمه   ریز  یآرام  دیبا لبخند سر تکان داد و موفق باش  رهام

 کرد

 ها نگاهشان کرد ی صندل  نیبرگشت و از ب آسمان
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و کتک    نیاومد  یشماها؟ واسه چ  رونیب  نیای+ مگه قرار نشد ن

 ن؟یراه انداخت ی کار

که با اخم نگاهش    ی ش محمدا مخاطب بود ام  ی به مهد   نگاهش

 کردیم

 م؟یکردینگات م  میستادیمیوا ینی زم بیمثل س  _

 دیآسمان سمت محمد چرخ ی عاص نگاه 

شدنات   یرتیاز خودم دفاع کنم. به تو و غ  تونمی+ من خودم م 

 ندارم.  ی ازین

رو   محمد سا  ی دندان  که دست    دییهم  دهد  و خواست جواب 

 نشست  شی پا ی رو ی مهد

 . د یش  الیخ  یتموم شد رفت. ب گه،یخب د لیخ _
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ا  کنار گرماستادینگهبان  در  بود  واجب  ت  ی ....  آنجا   ریاواخر 

 دهند؟  ینگهبان 

 سالم خانوم...  _

... دفعه  دیچه بگو  د یبا  دانست ینزد؛ نم  ی تکان داد، اما حرف  ی سر

عبور از تمام مراحل آسان تر بود.    قبل همراه رستا آمده بود و  ی 

به آشوب درون آسمان برد که در را باز کرد و کنار    یمرد انگار پ 

 د یکش

 ... یداخل خانوم پناه  د ییبفرما _

زبان مردک   خواستیهم چفت شدند... دلش م  ی رو  شیدندانها

بکشد؛ اما   رونیبودش را از حلقومش ب  دهینام  ی که پناه  ینفهم

 شد. الیبزرگ و اطیداخل ح اد یبه خرج داد و بدون فر ی صبور
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لب   ریرا چنگ زد و ز  شیسته شد مانتوست مرد بکه به د  در

 دیغر

 + آروم باش آسو، آروم باش... 

برداشت و سع  شیقدمها ب  یرا سمت ساختمان    ت یاهم  یکرد 

 خطاب شدنش بداند.  یموضوع در حال حاظرش را پناه نیتر

از   ییدستش را به در بکوبد که صدا  و خواست  ستادیدر ا  مقابل 

 متوقف شد دستش در هوا و ناخودآگاه  دیشن الیداخل و 

ب  رونیب  رمیمن دارم م  _ من و    اد،یرستا، اآلناست که خواهرت 

 بهتره...   نهی نب

 ی که خسرو پناه  ی بار  نینشست و آخر   شیگلو  خی درست ب  بغض

 بود؟   یبود، ک دهیرا د

   دیکش  عقب
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 چند لحظه...   دی بابا صبر کن _

 فرو دادن بغض   ت یستون پناه گرفت و آب دهانش را به ن   پشت

 اش حبس کرد....  نهی س انیش را مفرو داد، نفس

پناه  دلش خسرو  با  شدن  نم  یروبرو  را    شیچرا  خواست؛یرا 

 . دانستینم

 واضح خسرو را...  ی و سپس صدا دیباز شدن در را شن ی صدا

 منتظرتم....  رونیب _

 فرستاد رونیرا مقطع ب  نفسش

   د؟یریم دیبپرسم چرا دار  خواستمیم _

کرد    دست مشت  را  براستش  خسرو  جواب  همش    شتری و  به 

 ختیر

 ... یدونیو م  نی تا آسمان راحت باشه. فکر کنم تو هم ا  رمیدارم م  _
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  ه یبابا...    شناسمتونیاصالً انگار نم  فهمم؛یحالتون و نم  نیمن ا  _

  گردم یتو چشماتون م  یکه من هر چ  ی جور  هی  ن،یشد  ی جور

 از من ساخته اس....  ی. اگه کمککنمینم دایپ ی دیام

 یو لبخند خسته ا  دیدخترش را بوس  یشانیشد و پم  خ  خسرو

 لب نشاند  ی رو

ب  _ و  من  هواالیخی شما  فقط  باش   گهیهمد  ی ...  داشته  ...  نیرو 

 رستا....  نیآسمان و داشته باش  ی هوا

 دستانش گرفت  نیشانه اش بود ب ی دست خسرو را که رو رستا

شما  داشته باشه به    اجیبه من و رهام احت  نکهیاما اون قبل از ا   _

 کنه...  هیکه بتونه بهش تک ی داره... به پدر ازین

 دیکش رونیدستان دخترش ب نیآرام دستش را از ب خسرو
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...  د یکن  هیبهم تک  نی نشدم که شماها بتون  ی پدر  چوقتیمن ه   _

  یکه دار  یینبودم... حاال برو تو غذا  ی زیمتوجهم که جز دره چ

 . . منم کار دارم...سوزهیم ی کنیاز صبح براش تالش م

هنش پژواک در ذ  سایمانند ناقوس کل  اطیبسته شدن در ح  ی صدا

 بود....  دهیرا فهم قتیکه حق ی شد و لعنت به روز

 دردناک بود....   یلیاوقات خ شتر یکردن ب فکر

  ی از رستا نبود و انگار مکالمه    ی رفت، خبر  رونی پشت ستون ب  از

قلبش را مچاله کرده بود،    شی او و پدرش که چند لحظه پ  ن یب

 نداشت...  یصالً وجود خارج ا

دلش رفتن و گم و گور شدن    ستاد،یبه در زد و منتظر ا  ی ا  تقه

 بهار را... ی دوباره  دنید نیو در همان ح خواستیم

 را....  میمر نیدلنش ی ها حرف
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 رستا را....  ی بایز لبخند

 پر از احساس و دوست داشتن رهام را....  نگاه 

 . خواستیرا هم م الیو درشت دان زیر ی ها طنتیش  یحت دلش

لب   ی را رو  شیبایلبخند ز  دنش،یبه دست رستا باز شد و با د  در

 نشاند و آسمان را در آغوش گرفت

 ....ی دلم، خوش اومد زیسالم عز _

 اما دستش را رها نکرد د، یو عقب کش  دی اش را بوس گونه

 تو فدات شم.  ایب _

 رستا وارد ساختمان شد  همراه

 . ذره شده بود ه یدلمون برات   _

 شد    دهیاراده سمت پله ها کش  ی ب نگاهش
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 + بهار چطوره؟ 

بغضش را   یقی مبلمان نشستند و رستا با نفس عم  ی دو رو  هر

 پس زد

 خوبه....  _

پله ها هر دو را از جا    ی از رو  الیبلند دان  ی و صدا  دیرا گز  لبش 

 پراند

 .... ییخاله اومده دا _

 ی رو  ی دسر خورد و باعث شد لبخن  نیی نرده ها پا  ی از رو  سپس 

را دوست داشت... او   الیدان  ی طنتها ی... شندیآسمان بنش  ی لبها

 انداخت...  یخودش م ی ها یکودک ادیرا 

 .... الیآروم دان _

 را سمت رستا کشاند، نگران پسرش بود!  نگاهش
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ب   الیدان مبل   الیخ   یاما  پشت  مادرش  تذکر  آسمان   یبه  که 

او گونه    و با قفل کردن دستانش دور گردن  ستادینشسته بود ا

 د یاش را محکم بوس

 خاله جونم.   ی خوش اومد _

 با حرص گونه اش را پاک کرد آسمان

 ... ایلوس باز نی از ا ادی+ باشه، ولم کن، من بدم م 

رو  دیخند  الیدان بود    یمبل   ی دسته    ی و  نشسته  آسمان  که 

 نشست

م  یخوشگل  یلیخ  _  _ جور  سنمون  اگه  خودم   شدیآخه، 

 ... گرفتمتیم

  خیبه پسرک نگاه کرد و رستا توب  ی رهت و ناباوو پر از ب  برگشت

 د یگرانه توپ
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 ه؟ یچه حرف  گهید نیعه... ا _

 دوباره دست دور گردن آسمان حلقه کرد  الیدان

 خاله م، مگه نه؟  هیشب مامان... من نی اصال بب _

را از دور    الیمحسوس دست دان  یو آسمان با حرص  دیخند  رستا

 گردنش باز کرد

 ... کنمایلهت م  زنم یمن اعصاب مصاب ندارم + برو کنار بچه... م

 .دمیبه نظر من هم... چون من ضرب دستش و چش _

 ادامه داد  الیو رهام رو به دان  دیهر سه سمت رهام چرخ نگاه 

 .... الی واو گه یمن و ناک اوت کرد، تو رو د _

را در   ی مبل کنار  ی رو نوازش گونه اش  نگاه  آسمان نشست و 

 چهره اش چرخاند
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 دلم... زیعز ی دخوش اوم _

 رهام تکان داد  ی برا ی سر

 ؟ی دی+ ساره رو د

کنار مادرش    الیداد و دان  هیمبل تک  ی آرنجش را به دسته    رهام

 نشست

 ... دمیآره د _

 بلند شد و سمت آشپزخانه رفت و رهام ادامه داد  رستا

 نداره، اون....  ی ریساره تقص  _

 د یکالمش پر انیم آسمان

 د.... ست شده بوبا من دو یجاسوس ی + اون برا

 تو بود چون دوست داشت آسو....  شیاون پ _
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 دیچفت شده اش غر ی دندان ها نیاز ب آسمان

 بود چون بابات خواسته بود.  شمی+ پ

 دستش را مقابل نگاه آسمان تکان داد  رهام

 . میزن یباشه اصالً، اآلن در موردش حرف نم _

 مبل بلند شد  ی از رو  آسمان

 ... سر به بهار بزنم هی رمی+ م

 بدون مکث گفت  الیدان

 و مامان و من.  ییمامان بهار، مثل دا ی بگ  دیخاله؟ با ه یبهار چ _

 گرفت  و تکان داد  الیانگشت سبابه اش را سمت دان 

 من بلدم اللت کنم....  ی+ تو الل نش

 انگشت اشاره اش را سمت خود گرفت الیدان
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شت  من دو  ؟یو الل کن   یماه  نیبچه به ا  ادیآخه چطور دلت م  _

 م آله ژون....دال

  زد یکه لبخند م   یا سمت رهاماش را جمع کرده و نگاهش ر   ین یب

 برگرداند

 رفته؟ ی بچه به ک نی+ ا

 کرد  ی تک خنده ا رهام

 خودته...  یبه تو خواهرِ من، کپ  _

 دیاز کنارش عبور کرد و رهام بلند تر خند تی با عصبان آسمان

 ... آسو خانوم ی دادیمن و حرص م ی نطوریتو هم هم _

ا  از بهار  اتاق  در  مقابل  و  رفت  باال  ها  عم  ستاد،یپله    ی ق ی نفس 

 داد  هیاش را به در تک ی شانیو پ  دهیکش

 + تو رو خدا باز حالش بد نشه.... 
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و در را باز کرد، داخل اتاق شد و بهار    دی کش  نییرا به پا  رهیدستگ

و   دیپوشک عروسک بود د  ضیتخت که مشغول تعو  ی را گوشه  

 .. .شیبراقلبش مچاله شد 

 قد الم کرد و او قدم جلو برداشت  شیدر گلو بغض

 + سالم... 

کش   نگاه سمتش  بهار  د  دهیسرگردان  با  و  حرکت    دنشیشد 

کرد به    یتخت نشست و سع  ی دستانش متوقف شد... آسمان رو

 خواست یم دنیبهار ترک دنیعروسک نگاه نکند... دلش هنگام د

 ؟ یهست یتو ک _

شانه اش کج   ی سرش را رو اند و  لب نش  ی رو  یپر از بغض  لبخند

 کرد...  

 + من آسمانم.... 
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 دیچیپوشک را بست و پتو را دور عروسک پ بهار

 ... ییاومد... تو خواهر مه لقا  ادمیآها،  _

اش    نهی دندانش گرفت و بهار عروسک را به س  نی را ب  نشیریز  لب

 چسباند و تکانش داد 

 باز دعواش شده با بهمن؟  _

 به عروسک لب زد رهیخ نزد و بهار یحرف آسمان

  ی کنینکش برادر من... به زنت رحم نم گمی هزار بار به بهمن م  _

گوشش    نی... اکنهیبه بچه هات رحم کن... اما به من که گوش نم

 اش دروازه....  گهیدره و گوش د

 ... حال بهار امروز خوب بود. دیاز بغض خند پر

 .... زدیحرف م ه یمانند بق داشت

 + حالت خوبه؟
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هش را به عروسک دوخت و با انگشت اشاره گونه اش را  گان  بهار

 نوازش کرد 

 ...رونیب میمن خوبم... قراره شب شام با خسرو بر _

سرگردانش بود  ی که در مردمک ها یرا بلند کرد و با برق سرش

 لب زد

 استعفا بده....  خوادیبهم گفت م _

 آسمان مچاله شد  قلب

 ؟ ی + دوسش دار

کوتاهش    ی ا دست چپ موهاشست و ببهار ن  ی لبها  ی رو  ی لبخند

 را پشت گوش فرستاد 

 .... ادیز یل یآره دوسش دارم... خ _

 نگاه قفل چشمان آسمان کرد و ادامه داد   سپس
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 ؟ ی تو هم شوهر دار _

سمت    شتریسرش را به چپ و راست تکان داد و خود را ب   آسمان

 د ی بهار کش

 و دوست دارم...  یکی+ شوهر ندارم، اما.... اما 

که ضربان گرفته بود، انگشتانش    یزد و آسمان با قلب  خندلب  بهار

 را در هم قفل کرد

 خودم... اما به تو گفتم....  ینگفتم... حت یو به کس نی+ تا حاال ا

 اونم دوست داره؟ _

 دیرا خراش شیو بغض گلو  دیکش  ریت قلبش

 + نداره.... 

 د یکش ی قی نفس عم بهار
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 ... دونمیسخته... من م یلیخ کطرفهیدوست داشتن   _

 خورد شد و فکرش را کرده بود....  شیگلو انیم  بغض

 بهار را دوست نداشت...  خسرو

 ؟ی + اآلن خوشحال

 تخت گذاشت   ی آرام عروسک را رو بهار

م   _ خوشحالم....  ب  خوامیآره  برم  خوشحال   رون،یبا خسرو  چرا 

 خودم و درست کنم.  دینباشم؟ با

 د یکش شی به موها یدست

 چطورم؟  _

و    ی لبخند در چهره  نگاهش  زد  ابروها  ی را    شیبهار چرخاند، 

هم تا کنار    شیموها  شد،یمرتب بودند و انگار هر هفته اصالح م
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بود... موها ا   ییچانه اش  شان    ی بودند و رنگ شدگ  ی که قهوه 

 مشخص... 

 افتاد...  یحال نم ن یخسرو دوستش داشت به ا اگر

 .... نی + شاهانه س

 ... دین خنده آسماکرد ک اخم نگاهش یمتعجب و با کم بهار

 .... کردیرا آرام م شیاز دردها یزن کم نیا

 نداشت...  ییتنها حس

 نداشت...  ی کس یب حس

نبود،    حالش اگر  هم  مادر  کیخوب  داشت...  را    ی مادر  او  که 

 ... شناختینم

 و حسش کرده بود...  دهیکه فقط چند روز بود د ی مادر
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 مادر داشت...  او

 گفتم.  ی... ترکیهست یعال یعنی+ 

باالخره توانسته   نستاگرامیا  ی گردش در برنامه    قه یاز چند دق  دعب

مواجه   جیبودن پ  وتیبا پرا  یکند و وقت   دایشاهرخ را پ  جیبود پ

 به شانس گندش فرستاده بود...   یشده بود لعنت

 ی نام کاربر  ضیو بعد از تعو  دیرخت خواب باال کش  ی را رو   خودش

 داد و سپس وارد تلگرام شد....  کویاش، ر

 ی روز باالخره به خود رحم کرده و دست و دل باز  نیاز چند  دعب

  د یدست دوم اندرو  یگوش  کیخودش    ی به خرج داده بود و برا

 گرفته بود.  

 لیعکس پروفا ی چرخاند و انگشتش را رو نیخاطبم نی ب  ینگاه

به تن داشت   یکوتاه  نیرنگ آست دی سف راهنیشاهرخ لغزاند... پ 
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قالبشان کرده   نهیکه مقابل س   یستانداده بود، د  هیتک  نیو به ماش

 ... دی کشیرا به رخ م شیبازوها ی ها چهیبود ماه

بود و نگاهش    ش یموها  ی رو  یآفتاب  نکی عکس زوم کرد.... ع  ی رو 

  ری... همان نگاه در عکس باعث شد دلش تنیبه لنز دورب  رهیخ

 .  دنشید ی بکشد برا

  ده یند  آنگونه عاجز  چگاه یاصالً قابل فهم نبود، خود را ه  حالش

 بود.... 

 بود....  دهیخود را آنگونه سرگردان ند چکاهیه

  ی رنگ، با آسمان  ینگاه عسل  کی   ی برا  زدیکه دلش پر م  یآسمان

را دوست ندارد از عرش تا فرش    یکس  چگاه یکه عهد بسته بود ه

 متفاوت بود... 
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رنگ   لیپروفا  از اما چراغ سبز  عکس    ی که گوشه    یخارج شد، 

 شتانش سر شوند... نقش بست باعث شد سر انگ

 کرد  پیچت شد و تا ی صفحه  وارد

 "سالم. "

دوم دل    کیخورد و با خوردن ت  نیس  امیمحض سند کردن پ  به

 ...دیلرز آسمان

خود    یالیخ  ی ایشده بود که در دن  ییها  یرستان یدختر دب  مانند

 کردند یم  یزندگ

 "سالم دختر خوب.... "

 دی دوم شاهرخ هم رس امیقلبش باال رفت و پ ضربان

خواستم خوش اومد بگم که تو    ی تلگرام نصب کرد  دمید  یوقت  "

 "... ی کرد یشدست یپ
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 شکلک خندان فرستاده بود....  کی  امیپ ی در انتها و

فرستاده    شیبرا  یموجیکه با ا  ی کاش کنارش بود و آن لبخند 

 کردیضعف م  شیو برا دیدیم کی بود را از نزد

 "!!!ییدایچه خبر؟ کم پ  "

صفحه لغزاند و    ی شده اش را رو  لرزان و سر  سر انگشتان  باالخره

 نوشت 

 "دمیخر یکینداشتم، امروز  ی گوش "

پ   سند اما  و   ی بعد  امیکرد  آورد  در  لرزه  به  را  تمامش  شاهرخ 

 قلبش را داغ کرد.... 

 شدیاش داشت آب م نهی س  انیقدر داغ که انگار م آن

 "زنگ بزنم؟ "
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عز  نگاه و صدا  زیسمت  بود  و پف ر  خ   ی چرخاند... غرق خواب 

بود، پتو را کنار زد و بلند شد و خود را    دهیچیدر خانه پ   شیها

 به اتاق رساند و درش را آرام بست... 

م  جانیه  از نفس  چزدینفس  تنها  برا  ی زی...  بود    شیکه  مهم 

 د، یانگشتانش لرز  ن یکه ب  یآرام شاهرخ بود... گوش  ی صدا  دن یشن

 خود را کنار پنجره رساند و تماس را وصل کرد 

 ــو؟ + ال

لرزان کرده بود و چه   زیرا ن  شیصدا  که در قلبش بود  یجانیه

نفوذ کرده و قصد    یمرض قلبش  ماه در  بود که در عرض چند 

 رفتن هم نداشت؟

 سالم آسمان خانوم، حال شما؟ _

 انگار عرق کرد قلبش
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 ؟ ی+ سالم، خوب

و او نفسش را مقطع    د یچیشاهرخ در گوشش پ   ی تکخنده    ی صدا

قر  رونیب شفرستاد،  بود چه  پار  احساس  آن  با  او    ی   دهیچیود 

 درونش؟

 خوب شدم دختر خوب... دمیتو رو شن ی صدا _

دلنواز   ی فکر او و قلب وامانده اش نبود که با گفتن جمله ها  به

 کرد؟یقلبش را نوازش م

 ندارد؟  یاو قلب کردیفکر م گرانیند داو هم همان ای

 ل؟یاردب ی ایب ی خوای+ نم

 ....  دی ا شن شاهرخ ر قی نفس عم ی صدا

و انگشتانش    دیانگار هرم نفسش به گوشش خورد که لرز   یحت

 فشار آوردند یگوش ی بدنه   ی رو شتریب



 

1193 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 حالت خوبه؟  ــ

 ...  دانستیبود و حالش خوب بود؟ نم  دهیشک پرس  یکم با

م  ی فکر  تنها پرسه  ذهنش  در  حالش   زدیکه  نبودن  خوب 

 بکشاند بود...  لیشاهرخ را به اردب توانستیم

 ؟ یخودخواه  ایبود  یبدجنس

 ... دمیپرس نیهم ی برا ،ی ای هر وقت خواستم م  ی + گفته بود

 ... امیم گهیدو روز د یکیتا  ــ

ا  انگار ا  ی پروانه  که   ی گوشه  داد  قلقلکش  و  نشست  قلبش  از 

 نشست....  شیلبها ی رو ییبایلبخند ز

 .... دادیبود درد نم  گرید  قشیعم  ی نفس ها  د؛یکش  یق ینفس عم 

 ش، تمام دردها را از دلش شسته بود... رخ با تماسانگار شاه  اصالً
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و غبار    شدیم   شی ها  هیوارد ر  یزندگ   دیکش یکه م  ی با هر دم  بلکه

 ... فرستادیم رونیو با بازدمش ب  تکاند یدردها را م

  ی خداست... عشق حت  ی   هیهد  نیعشق بزرگ تر   گفتیم  مادرش

 دردش هم نعمت است.... 

نرگس  به فرزند است و  عشق، عشق مادر    نیبزرگ تر  گفتیم  زیعز

 .... دی نام یعشق م نیخاتون عشق بنده به خدا را واال تر

 نکرده بود....  سهی ا مقار یعشق چی ه  چگاهیاما ه او

و دوست داشتن دور   ی کرده بود از عشق و عاشق  یسع  شهیهم  او

 بماند.... 

 آسمان؟  ــ

 .... آسمان

 .... آسمان
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 .... آسمان

 بود اسمش !!!  بایز چقدر

 ... شناختیاو را نم یکه حت ی بود، بهارش کرده انتخاب بهار

 + بله؟

 فکر کردم قطع شد تماس، فکرت چرا مشغوله دختر خوب؟  ــ

 گر یبار با خود عهد بسته بود د  نی آخر  د،یبه صورتش کش یدست

نباشد... عهد بسته بود احساسش را کنترل    فیمقابل شاهرخ ضع 

 کند.... 

 ... شیبردن تمام عهدها  دایاز    ی بود برا   یهم کاف  شیتنها صدا  اما

 دکتر؟ هی+ به نظر تو عشق چطور

صدا  کنار و  نشست  لحظات  ی کمد  از  بعد  به    ریتأخ  یشاهرخ 

 د یگوشش رس 
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 ... دونمینم ــ

 و شاهرخ ادامه داد دیلب گز آسمان

با  نیا   ــ و تجربه    یکه عشق واقع  دیپرس  ییاز کسا  دیسوال و 

 کردن... 

 ت... ه خداسعشق ب ،یعشق واقع گهی+ نرگس خاتون م 

و درک نکنه   نیکه ا  یمتفاوته... کس   یعشق به خدا با هر عشق  ــ

 و تجربه کنه....  یعشق واقع تونه ی نم چوقتیه

 ؟ ی + تو تا حاال عاشق نشد

 دیآرام و مردانه خند شاهرخ

سع  ــ برا   کنمیم   یدارم  و   ی داد   ریگ  یچ  ی بفهمم  عشق  به 

 ! ی عاشق
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کوتاهش    ی خن هازانو گذاشت و نگاه به نا  ی چپش را رو  دست

رستا توجهش را جلب   ی شده    کور یبلند و مان  ی دوخت، ناخن ها

حساب و  درست  اخالق  نه  اما  او  بود،  دلبر  یکرده  نه   ی داشت، 

 کردن بلد بود.... 

نگاه شاهرخ    د،ی کوب یم  واریآخر عمر هم اگر خودش را به در و د  تا

  تاً یا... نهرفتی تر نم  ش یپ   ماریدکتر به ب  کیبه او از نگاه    چوقتیه

 و بس...  د یدیدوست م کی او را به عنوان 

 ... زنن یکه همه ازش حرف م هیعشق چ کنمی+ دارم فکر م

 ؟ی خودت عاشق نشد یعنی ــ

 ختیدلش فرو ر ته

 به چه مناسبت؟   ر،ی+ نخ
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صورتش بکشد و در    به   ی شاهرخ باعث شد دست  ی خنده    ی صدا

 دل خود را لعنت کند 

 + نخند شاهرخ... 

 فرو داد خنده اش را  شاهرخ

 ... خندم یباشه نم ــ

 را بست  شیداد و پلک ها هیتک وار یرا به د سرش

 ...میکن  ی باز  ای+ ب

 باشه...  ــ

بود که    ی کس  ن ینشست... شاهرخ قطعاً اول  شیلبها  ی رو  ی لبخند

پرس از  باز  دنیقبل  اعالم کرده   ی از چه  را  موافقتش  کردنشان 

 بود...  

 ؟ ی چه باز یپرس ی+ نم
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م   ــ چون  م   دسح  تونم ی نه،  همد  ی خوایبزنم  سوال    گهیاز 

 ... میبپرس 

 نازک کرد یرنگش پشت چشم یتصور چشمان آرام عسل با

 + لعنت بهت... 

 د یخند شاهرخ

بشنوم که خدا   ی خودم و آماده کرده بودم ازت فحش ناموس  ــ

 ... ی لعنت بسنده کرد هیرو شکر به 

عم  لبخندش تا  مرد پشت خط چگونه  و  گرفت   نیتر  قیعمق 

 نفوذ کرده بود؟ بش قل ی نقطه 

 تو؟ ایلوس نشو، اول من بپرسم  گهی+ خب د

 تو بپرس...  ــ

 ه؟ی چ یهدفت تو زندگ  نی+ بزرگ تر
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 ر کردفک یکم شاهرخ

خاص  ــ پ  یهدف  هدفم  تنها  رضا  ی گالر  شرفتیندارم،   تیو 

 به مطبه...  نیمراجع

 اش داد  ین یبه ب ینیچ آسمان

 فه... اآلن قراره تا صب از هدفاش بحر گمی + منم م

 د یخند شاهرخ

 ه؟یباور کن راستش و گفتم... حاال تو بگو هدفت چ ــ

 سوال من بود...  نی+ ا

 دختر خوب، حاال سوال منه. یتو جوابت و گرفت ــ

هم هست   ی سر  هیهدفمه، حاال    نیبزرگ تر  کی + شرکت تو المپ

 ... گم ینم گهیکه د
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 فکر کرد یکم

 ؟ یکنیو به عنوان زنت قبول م ی+ چجور زن

 د یشاهرخ را شن ی خنده  ی دوباره  ی صدا

 رسه؟یاز کجا به ذهنت م ؟یی عجب سواال  ــ

 بده.... + تو جواب 

 عجبا!!!  ــ

 .چونی + جواب بده، نپ

 د یشن  ریتأخ یشاهرخ را با کم ی صدا

 . کنمی خب فکر کنم دختر آروم و مهربون و انتخاب م ــ

 هم فشرده شدند... لعنت به او و  ی رو  شیو لبها  دیکش   ریت  قلبش

 اش...  هودهیسواالت ب
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 ه؟یچ یترست تو زندگ  نیبزرگ تر  نمی خب حاال بگو بب ــ

  ی کرد عصب  یرا کند و با مشت کردن دستش سع لبش    پوست

 .اندازدیب قیشدنش را به تعو

 .... ترسمینم  یچی+ من از ه

 ه؟یمجازات دروغ گفتن چ ــ

 خواستیدلش حرف زدن نم گریکرد، د اخم

 + دروغ نگفتم... 

 ... تو بپرسباشه،  ــ

 بلند شد  نیزم ی رو از

 برم، صبح شد....   دیبا گهی+ من د
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  یو دل لعنت  خت یشاهرخ ته دلش را فرو ر  ی تک خنده    ی صدا

  زد؟ یجمله فرو بر  کی  ایخنده    کی  ی اش قرار بود هر لحظه با صدا

 ماند؟یم  یبه اسم دل باق  ی زیمگر چ

 ... ریشبت بخ  ــ

 دیلب غر ریز را که قطع کرد و از اتاق خارج شد و تماس

مرت م   شعور،ی ب   ی   که ی+  مهربون    هی  دمینشونت  و  آروم  دختر 

 ... هیچجور

قلبش    د،یآب را برداشت و سر کش  ی را باز کرد و بطر  خچالی  در

 گرفت یانگار داشت آتش م

 آسو رو....  ی+ االغ نفهم، تو هنوز نشناخت  

 کرد  داریب  نشیرا از خواب سنگ زیاش عز یلب ری ز ی غرها ی صدا
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بکپ منم    رینصف شب در گوشم؟ بگ   یکنیشده وز وز م  یچ  ــ

 دختر....  گهیبکپم د

 د یبه صورتش کش یدست

ه   تو هم  عز  ی+  بزن  د  ی ه   ز،یغر  کار  که  بزن  بلد    ی ا  گهیغر 

 ... ی ستین

ش  ــ ه  یالل  آدم   دیبا  ی د ینفهم  چوقتیکه  مثل  بزرگترت  با 

 ... یحرف بزن

لعنت    را کنارش گذاشت،  یو گوش  دیرخت خواب دراز کش  ی رو 

  ی نقطه    نیدر باالتر  کهو،یه او را تا آسمان ها برده و  به شاهرخ ک

 کرده بود....  شیآسمان رها

و لعنت به او که دلش را   دیسرش را محکم به بالش کوب  پشت

 بسته بود....  ی آدم اشتباه  کی ی برا
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 خواب.تو هم بکَـ.... ب دم،یخب، کپ  لی+ خ 

                  

 دفترچه را سمتش گرفت  دخترک

 پرداخت شده خانوم.  تونیبده ــ

پرداخت    نیقسط را باز کرد و آخر  ی کرد، دفترچه    کیبار  چشم

 وام را نشان دخترک داد 

 من....  ؟یچ یعنی+ 

اما بده   دونمیم  ــ بار نگاه کردم،  به    یخانوم، منم سه  پدرتون 

 بانک پرداخت شده، چند لحظه.... 

 ی تظر روکرد و آسمان با همان اخم، من پیتا  ستمیدر س  ی زیچ

 جابجا شد شیپاها

 پرداخت کردن، انگار ضامن پدرتون بودن...   یخسرو پناه  ی آقا  ــ
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 ... د یبه صورتش کش ی و دست دیسوت کش  شیگوشها

  دهینچرا اسمش همه جا ش  خواست؟یاز او چه م  یپناه  خسرو

پ  هیو سا  شدیم با   دایاش همه جا  و  بود؟ دفترچه را چنگ زد 

  ی زد، گوش  رونیبانک ب  ته بود  ازضربان گرف  تیکه از عصبان   یقلب

 مشفق را گرفت...  ی الیو ی و شماره  دیکش رونیب بشیرا از ج

  ی بوق ها  نیگز یجا  ال یدان  ی بله    ی صدا  یاز چند بوق متوال  بعد

 .... شتریب   یگوش ی بدنه  یانتظار شد و فشار انگشتان او رو

پناه  لعنت خسرو  م  یبه  دست  درست  رگ   ی رو  گذاشتی که 

 وانهیو د  ختیر یبه هم مدالت آرام بودنش را  عصبش و تمام معا

 ... کردیاش م

 + بابابزرگت خونه اس بچه ؟  

 نجا؟یباز ا  ی ایم یک ؟یسالم خاله، چه خبر؟ خوب ــ
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 بود یسمج ی و عجب بچه  دییهم سا ی رو دندان

 خونه اس بابابزرگت ؟  دمی+ پرس

 .... مهیمامان مر شیآره، پ ــ

 .. زود.. تلفن، ی پا ادی+ بدو برو بهش بگو ب 

 صبر کن....  ،یاوک ــ

اتوبوس نشست و منتظر ماند...    ستاه یانتظار ا  ی ها   یصندل  ی رو

 ... گذاشت یم  ی بد  اریبس ریمغزش تأث ی که داشت رو ی انتظار

 خسرو را....   خواستیم دلش

  ش یو افکارش را پس زد؛ اگر افکارش پ  دیبه صورتش کش  یدست

 ... یخسرو پناهنه عاقبت خودش معلوم بود، نه عاقبت  رفتندیم

 + آسمان!
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از رو  ی صدا و  را شعله ور کرد   یمتعجب خسرو آتش درونش 

 بلند شد   یصندل

 ؟ یکنیمن و پرداخت م ی+ تو با کدوم جرأت بده

دختر  ادشیفر  ی صدا دو  را   ی نگاه  بودند  اتوبوس  منتظر  که 

 د یبه نگاه آنها دور خود چرخ ت یاهم یسمتش کشاند،او اما ب

  یخوایم  به جون خودت؟  ی من و بنداز  ی اخویم  که؟ی+ با توأم مرت

 من و؟  یکن وونهید

 آسمـ.... ــ

 ت یاز حجم عصبان دیلرز شتریبلند تر شد و تنش ب ادشیفر

 ... اری+ اسمم و به زبونت ن 

 ... خوامیباشه، آروم باش، معذرت م ــ
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  د یلرزیچنگ زد و قلبش مچاله شد، تمام تنش م  شیبه گلو  بغض

عصبان  صدا  ت یاز  عجز  همش    شتری ب   یپناه  خسرو  ی و  به 

 ... ختیریم

نم  خدا تمام  د   یفیبالتکل  کردیچرا  چقدر  را؟  بود   گری اش  قرار 

 امتحانش کند؟ 

 شد؟یتممام م یک

شوم    ی چرا به آن نقطه    د،یرا بست و چانه اش لرز  شیها  پلک

 بود؟  دهیرس

 + تو رو خدا راحتم بذار... 

 و تماس را قطع کرد...  گفت

مرتب کند و  ببرد، افکارش    دست درون ذهنش  توانستی م  کاش

 کند....  ی ر یذهن غبار گرفته از طوفان مغزش را گردگ یکم
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 د، یلرزینشست... دستانش هنوز م یصندل ی رو

 اش را انگار باد کرده بودند...  نه یس ی و قفسه  دیلرزیاش م چانه

 داشت؟ یواقعاً مشکل روان 

  مان سر انگشتان ... با هزدیدهانش را فرو داد، نفس نفس م   آب

شماره   گوش  ی لرزانش  و  گرفت  را  گوشش    یشاهرخ  به  را 

 چسباند.... 

 شده بود!!!  وانهید

 تا سکته کردنش نمانده بود!!!  ی زیچ

 جنون داشت!!!  انگار

 بله؟  ــ

 هم همانطور...  شیتر کرد، دهانش خشک بود، گلو یلب
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 دکتر....  ستی+ من حالم خوب ن

 شده؟ یچ ــ

ا  اتوبوس ج  ستاد،یمقابلش  از  اما  لبه    شیااو  نخورد،   ی تکان 

 کردند یرا آنقدر محکم گرفته بود که سر انگشتانش درد م  ی صندل

 ... ترکه یانگار مغزم داره م لرزه، یتموم تنم داره م دونم،ی+ نم

 گرفت  یاز نگران ی شاهرخ هم رد ی صدا

 اآلن؟  ییکجا ــ

 .... ابونی+ تو خ

 .... نیجا بش هیباشه،  ــ

 از آشوبش کم نشد.حرکت کرد، دل آسمان اما  اتوبوس

 + نشستم. 
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 ؟ ی خورد ریس یبا ترش ی ز یتا حاال د  ــ

به حال    یچه ربط  ی زیو د  ریس  ی ترش  د، یبه صورتش کش  یدست

  یوعده    کیو دکتر مملکت از    کردیبد او داشت؟ داشت سکته م 

 زد؟ یحرف م ییغذا

 د یدوباره اش را شن ی از آنکه بتواند به شاهرخ بتوپد، صدا قبل

کاسه   هیروش، تو  ی شده  دهی کوب  ی دنبه  یکلآبگوشت با   هی ــ

 ... ی آب یسفال ی 

 د یشد، اما به گوش آسمان رس فیضع یکم شیصدا

 آقا رحمت فرودگاه لطفاً....  ــ

 واضح شد شیدوباره صدا سپس

تا حاال    ،ی بخور  ریس  یو بعد با ترش  ینون سنگک خورد کن  ــ

 ؟ ی امتحانش کرد
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 دوست دارم...  ی + من با سبز

 کرد ی ده اتک خن شاهرخ

 ... یگفت ی آ ــ

 + شاهرخ؟ 

 جان؟  ــ

 کیکه تنها    یاش گذاشت و لعنت به قلب   نهیس  ی را رو  دستش

 آوار شدنش  ی بود برا   یکاف یجان ساده و معمول

 + حواسم پرت شد...  

 شدیم کتریو آسمان بلند شد، اتوبوس داشت نزد دیخند شاهرخ

 اآلن؟  یخوب ــ

 + فک کنم. 
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 ؟یتپش قلب هم داشت ــ

با    توانست ی شاهرخ م  د،ی کش  یق ی توقف کرد و او نفس عم  بوساتو

او را از مرز جنون برگرداند، واقعاً   ر یس  یو ترش  ی ز یجمله از د  کی

 چگونه ممکن بود ؟

 به نظرم. کردیام داشت باد م نهیس ی + آره... قفسه 

  ی رهام تا تنها نباش   ش یبرو پ   ل،یاردب  ام یخب، من دارم م  لیخ  ــ

 باشه؟ 

دلش تنها نگاه   خواست، ید رهام را نمشد، رفتن نز  سوار اتوبوس 

 ی داشت عهد  یتی.. و چه اهم.. خواستیعسل او را م  ی ا یآرام و در

 خود بسته بود ؟ ی برا گریکه شب قبل بار د

 بزنگ..  ی + اومد
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باشه    ی صدا  نی اتوبوس نشست و در همان ح  ی انتها   یصندل  ی رو

  ب ی ر جرا د  یکرد و گوش   یخداحافظ  د، یآرام شاهرخ را شن   ی 

 داد...  هیتک یفرو برد و سرش را به صندل ش یمانتو

 ... سوختیخودش م ی برا دلش

 دخترم ؟  ــ

 قرار بود له شود، خورد شود و دم نزند؟   گرید چقدر

اهرم    گرید  چقدر با چند  او دوباره  بود کمرش خم شود و  قرار 

 ستد؟یدوباره صاف با

 خسته بود...  گریاو د 

 حان کردن او؟ و هر شب امتاز هر روز  شدیخدا خسته نم 

تنها او که نبود،    کرد،ی را امتحان م  گرانیهم د  یفقط کم  ،یکم 

 نبودند  یانسان تعداد کم اردی لیحدود هشت م
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 دخترم؟  ــ

الغر اندام   یرزنیباز کرد و نگاهش را سمت راست چرخاند، پ   پلک

تکان داد و زن پاکت   یسرش را سوال  کرد،یبا لبخند نگاهش م

هااکپ   هیشب   یکوچک خ  کی  ی ت  فروش  سمتش    یابانیفال 

 گرفت... 

پ  یلب چشمان  از  را  نگاهش  و  کرد  م  رزنیتر    ن ی چ  انیکه 

انگشتانش    نیتا پاکت کوچک ب  دند یدرخشیصورتش م  ی چروکها

آورد و نگاهش    رونیب   ی سر داد، پاکت را گرفت و بازش کرد، کاغذ

 د یحروف چرخ  ی رو

 .56ا الضَّالُّونَ« حجر/مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّ  قْنَطُی»وَمَنْ "

 "مگر گمراهان  شوند،ینم وسیارحمت پروردگار م از
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کوچک   ی برگه    ی مبل نشست و نگاهش دوباره حروف رو  ی رو

 را مرور کرد 

 شده بود؟  وسیگمراه بود که از رحمت خدا مأ 

گذاشت و بدون گرفتن    زیم  ی آب دهانش را فرو داد و برگه را رو  

 رد. جمع کمبل  ی را رو  شینگاهش پاها

شاهرخ رسانده بود، در    ی الیچرا و چگونه خود را به و  دانستینم

 فکر نکرده بود...  زیچ چیفکر کرده بود و به ه زیراه به همه چ

که بتواند خود   یبزرگ و او به هر راه  چیه  کیپر بود از    ذهنش

 بود...  دهیشیخالص کند اند یف یرا از آن بالتکل

  زیا در آن موضوع هم عزود، امراه ب   نینظرش ازدواج آسان تر  به

 او را تنها بگذارد... توانستیرا بسته بود... نم شیدست و پا
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محمد هم فکر   شنهادیبه قبول پ  یهمان مدت زمان کوتاه حت  در

 سپس با پرخاش افکارش را پس زده بود...  کرده و

از واقع  کرد،یعاقالنه فکر م  اگر او را  اش دور    یزندگ  تیازدواج 

 ... کردیترش م کینزد ت یبه آن واقع شتریب بلکه  کرد،ینم

 .... د یبه صورتش کش یبا کالفگ  یاز کاغذ گرفت و دست نگاه 

پرواز   ستیآورد و وارد ل  رونی شلوارش ب  بیاش را از ج  یگوش

 تهران در گوگل شد...  ی ها

اردب  ی مایهواپ د  کی  لیتهران  م   گریساعت  با    شدیبلند   ک یو 

 .... ند یبب  توانستی م گریاحتساب شاهرخ را تا دو تا سه ساعت د

شروع کرد کنار    طانیو ش   دیکش  غ یشوم در پس سرش ج  ی جغد

 گوشش به وسوسه کردن.... 

 دوخت زیم ی رو ی برگه   را تکان داد و نگاه به سرش
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گله    گهید  ی قسم خورد  شیپ  قهیچند دق  نی+ خل نشو آسو، هم 

 .... ی نکن

نداشت، مدام کنار گوشش صغرا   ی نی اما قصد عقب نش  طان یش

 ... دادیاش بال و پر م  دانهیو به افکار پل د یچیم ی برک

پشت    ییدستانش گرفت و با کف دستانش ضربه ها  ن یرا ب  سرش

 د یکوب  شیها قه یسر هم به شق 

 فکرا رو از سرت دور بنداز....  نیا ،یبش دینبا ی+ آسو الش 

 ....  ی زندگ کی؟ تنها  خواستیم  یاو چه از زندگ مگر

 .... خواستیکه دلش م  یبا کس یزندگ کی

  میتسل  د یچنگ انداخت، نبا  شی به موها  نبار یو ا  د یمبل پر  ی رو  از

 . شدیم طانی ش ی وسوسه ها

 طان؟ یش
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که    کنندیم   شی و اجرا  زندیریبرنامه م  ی خود انسان ها طور  یگاه

 ... ماند یاش مات م یطان یبا تمام ش   طانیش

از همان  ییذهن او هم آمده بود رنگ و بو انیم  کهویکه  ی زیچ

 .. .دادیم

 زادیو گنگ نگاهش کرده و سپس دست مر  جی گ  طانیش  ابتدا

 ...کردیم  ییراهنما  شیتمام در اجرا   ی و خشنود  جانیگفته و با ه 

از رو  یگوش را  برداشت و سمت خروج  ی اش  قدم   الیو  یمبل 

 برداشت.... 

 نبود....  ی گر یالش

 .... ردیبگ  یحقش را از زندگ  خواست یتنها م او
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باال رفت تا خودش را   یکیپله ها را دو تا  د و  ساختمان ش  وارد 

 ی و صدا  د یکوبی به واحد نرگس خاتون رساند، قلبش در دهانش م

 وجدانش را خفه کرده بود... 

خودش  دانستینم ستاد،یزنگ فشرد و منتظر ا ی را رو انگشتش

 شهر به ساختمانشان رسانده بود...  ی را چطور از آنسو 

به دست دختر ض  در تر کرد و جواب سالم    یلب  باز شد،  ایکه 

 ماهسو را با تکان سرش داد...

 + مامان بزرگت خونه اس؟ 

داخل   شیو آسمان بعد از درآوردن کفش ها  دیکنار کش   دخترک

 واحد شد

 تو...  ایآره، ب ــ
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زمه کرد نگاه در سالن واحد زم  جانیهمراه با ه  یآرام  ی   خوبه

 دیسمت ماهسو چرخ دینرگس خاتون را ند یچرخاند و وقت

 + کجاست پس؟  

 ی قوط  کیآب و    وانیل  کیکه داخلش    یکوچک  ینی س  ماهسو

 قرص بود را برداشت 

 تو اتاقه، وقت داروهاشه... ــ

 لب زد  ینیگرفتن س  نی سمت ماهسو برداشت و ح قدم

 ... رمیسوال داشتم ازش بپرسم م هیبراش،  برم ی + بده من م 

 تر کرد  یآسمان لب بیبا تعجب از حرکات عج ماهسو

 باشه.  ــ

که ضربان گرفته بود وارد اتاق نرگس خاتون   یبا قلب  ینیس  همراه

آرام سالم  از  بعد  و  س  یشد  کرد،  زمزمه  رو  ین ی که    زیم  ی را 
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گذاشت و نگاه به نرگس خاتون که بعد از جواب دادن سالمش، 

 مشغول جمع کردن سجاده اش بود دوخت...

 ... دانستیم کرد،ی اشتباه م  داشت

 .... دانست یم کرد،یگناه م داشت

 حق داشت....  یاو هم از زندگ  اما

به نظرش بسته بود هم حق زندگ  ییاو کردن   ی که تمام درها 

 داشت... 

 رو هم بلد بودن؟  نجایچه خبر! آسو خانوم راه ا ــ

 کنکاش قرص ها لب زد نیو ح دیخند

 نرگس خاتون؟  نیچ ی قرصا نایسوال داشتم ازت.... ا هی+ 

قرصها و    یشت و با گرفتن قوطخاتون سمتش قدم بردا  نرگس

 آب را برداشت  وانیرنگ، ل   د یپسول سفعدد ک  کی  دن یکش  رونیب
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کرده،   زیخوابه که دکترم تجو  ی قرصا   نایبخوابم مادر، ا  تونم ینم  ــ

 ...نمیبپرس بب ؟یداشت یچه سوال

قرص بود که نرگس خاتون دربش    یقوط  یهمچنان رو  نگاهش

 گذاشت...  ینیس ی را بست و دوباره تو

م  یکی+   دوستام  م  شهیم   گهیاز  گرفت،  وضو    خواستم یبا الک 

 نه....  ایبپرسم راسته 

 تخت نشست ی خاتون با خنده رو نرگس

  ی دونست یآسو، نگو نم  دونهیهم م  کیکوچ  ی بچه    هیو که    نیا   ــ

 رو...  زایچ نیدختر اکبر و اسرا ندونه ا  شهیکه باورم نم

قوط  تیاهم  یب دوباره  خاتون  نرگس  جمالت  را    یبه  قرصها 

 برداشت

 ندارن ؟ یان، عوارض ی قو یل یقرصا خ نی+ ا 
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 ی و هزار دردسر... آدم قدر نعمت ها  هیریچرا ندارن مادر، پ  ــ

چند ساعت    ی برا  یباال حت  رهی بعد که سنش م  دونه،یخدا رو نم

 ... شهیم ییایمیش ی داروها  نیخواب هم محتاج ا

  و با خنده فرو برد    شیمانتو  بی را در ج  یه قوطجلب توج  بدون

 دستش را در هوا تاباند یمصنوع ی ا

نرگس خاتون، بذار ما  یدونی+ تو که قدر تموم نعمت هاش و م 

 ... میخوریو م طونی که همه اش گول ش می بگ

 دی کش ی قیخاتون نفس عم نرگس

 به خدا از شرش... میپناه ببر دیو، با طونیخدا لعنت کنه ش ــ

 به عقب برداشت  یقدم

به دوستم    ت،ییبرم، دمتم گرم واسه راهنما  گهیخب من د  لی+ خ

 و بذاره کنار. ی باز ی نماز بخونه قرت خوادیاگه م  گمیم
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اش را از    یگرفت و گوش  یاش نگاه از قوط  یزنگ گوش  ی صدا  با

صفحه نقش    ی که باال   ی ا  بهیاسم غر  د، یکش  رونیب  بشیداخل ج

  ی زد از افکار شوم  خیبسته بود ضربان قلبش را باال برد و تنش  

 ... دیچرخیزده اش م انهیدر ذهن موره ک

 را بدون حرف کنار گوشش گذاشت   یرا وصل کرد و گوش  تماس

 الو آسمان ؟  ــ

انگشتانش فشرد،    نیرا محکم تر ب  یو قوط  دیکش   یق یعم  نفس

 ... کردیشکست را قبول م  دینبا نباریا

 چه خبر؟ ،ی+ سالم دک

 شت؟یپ  امیب  ییکجا لم،یسالم، من اردب ــ

 گرفت  نتی باز کا هیتک

 توأم...  ی + خونه 
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 ... رسم یم گهیساعت د  می باشه پس، منم تا ن ــ

م  تماس با  و    یآرام  نمتی ب یرا   رهی جز  ی را رو  ی گوشقطع کرد 

و قرص ها را   د یکش رونیب  یاستکان نتیپرتاب کرد، از داخل کاب

از ده قرص بود، قلبش انگار در دهانش    شتر یکرد، ب  یداخلش خال

 . دند یلرزیتنش م ی ها و تک تک سلول دیکوب یم

پر کرد، نگاه به قرص ها    مهیآب را باز کرد و استکان را تا ن  ریش

اش    نهیس  انیم   ییدوخت و نفسش جا  دندیرقصیآب م  ی که تو

  کرد؟یم   یگم و گور شد، داشت چه غلط

 نکیاستکان را داخل س  ی محتوا  خواستیکه م   ی لحظه ا  درست

  د ی ... باستادیو دستش از حرکت ا  ختیکند، اشکش فرو ر  یخال

 ...  دیجنگ یم
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با خودش هم    ی حت  ،ی گرفتن حقش از زندگ  ی الزم بود، برا   اگر

 ... دیجنگ یم

آب و پودر قهوه،    ختنیکانتر گذاشت و بعد از ر  ی را رو  استکان

محتوا از  اما  را  نگاهش  کرد،  روشن  را  جوش  استکان   ی قهوه 

 نگرفت... 

  نهیس   انی و قلب او هم م  شدندیها کم کم داشتند حل م   قرص

 ... شدیاش ذوب م

و در مرام او از    خوردیبه هم م  اش  یداشت از خود الش  حالش

 پشت خنجر زدن نبود.... 

 داد  یرا تکان محکم سرش
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  ه یآسو، فقط    یبار پست بش  ه یسر پا موندن الزمه که    ی + برا

ربات   هیو مثل    یکن یبار.... وگرنه تا آخر عمرت شکستت و قبول م 

 ... ی دیگندت ادامه م یبه زندگ 

از داخل کشو برداشت و مشغول خورد کردن قرصها داخل   ی قاشق

 کند...   شانیاریآب شد تا در حل شدن زود هنگامشان 

استکان را داخل   ی حل شده    ی را پر از قهوه کرد و محتوا  ماگها 

  یبرد و کم  شی کرد، ماگ را کنار لبها  یرنگ خال  یماگ مشک

ه  خاطر قهو   نی نداشتند و به هم  یمزه کرد، قرص ها طعم خاص

 بود...  ی گریماگ د ی درست مانند قهوه 

آب و شستن    وان یل  کیسنک قدم برداشت و بعد از خوردن    سمت

 ... دیرا شن  اطیباز و بسته شدن در ح ی استکان و قاشق، صدا
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قبالً   د،یو نگاهش سمت کانتر چرخ  ختی فرو ر  نهیدرون س  قلبش

باز    ماا  نوشد،ی م   یدنیرنگ نوش  یبود شاهرخ در ماگ مشک  دهید

 برداشتن ماگ ها را داشت...  یهم استرس اشتباه

از قهوه،   یکه ضربان گرفته بود، قطرات  یو با قلب  ستادیکانتر ا  کنار

 پاک کرد. ی شده بود را با دستمال کاغذ  ختهیکانتر ر ی که رو

باعث شد    خوردی ساختمان م  ی به در ورودکه    ییتقه ها  ی صدا

نبود که    یاهرخ کسدوباره احساس عذاب وجدانش گل کند و ش 

 اش کند...  یبتواند از پشت زخم

و آرام  ی نگاه رنگ  دنیآشپزخانه خارج شد و در را باز کرد، با د از

 خورد یشاهرخ دلش تکان سخت

 ؟یسالم، خوب ــ

 آرام جواب شاهرخ را داد  نیو در همان ح دی کش کنار
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 ... خواستیدلم م یلیخ اد، یم ی قهوه ا ی به به، عجب بو  ــ

 ست و شاهرخ نگاهش کردرا بدر  آسمان

 ... یبار گذاشت ی زیحتماً د کردمیتو راه داشتم فکر م ــ

دلباز  دنیخند  حال و  دست  با  اما  شاهرخ  لبخند    ی نداشت، 

.  کردیم  ریدرگبا وجدان و مرامش    شتریو او را ب  دادیم  لشیتحو

 سمت آشپزخانه قدم برداشت 

 ... ارمیقهوه ها رو ب ن ی+ بش 

 تبلمان قدم برداشبا لبخند سمت م شاهرخ

فنجون قهوه    هیبار هم شده از دستت    هی  ی کنجکاوم برا  یلیخ  ــ

 بخورم.... 
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کانتر برداشت و آب دهانش را فرو داد، واجب   ی را از رو  ماگها

 یکه جز خوب  یمرد واقع  کیبا    یگرفتن حقش از زندگ  ی بود برا

 کند؟ یف یکث ی بود باز  دهیند ی زیو مرام از او چ

 مانند شاهرخ تهمت بزند ؟  یمرد واقع کیواجب بود به  

س  ی رو  نگاهش م   اهیماگ  قرار    دیلرزیرنگ  و  آرام  دلش  ته  و 

 از آشپزخانه خارج شد...  ینداشت وقت 

 کرد؟یم یچه غلط داشت

 کدام منطق عقلش را باخته بود؟ با

 د؟ یارز یم

 ...ستادیا

بدهد انگشتانش را شل    ی شرویپ  ی از آنکه به افکارش اجازه    قبل

 افتادند...  نیزم ی رو یب ی مه ی ر دو ماگ با صداکرد و ه
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  ی تیاما چه اهم  ختیر  شیساق پا  ی داغ قهوه رو  ی از محتوا  یکم

 مغزش را شکست داده بود؟  یطانیاو افکار ش یداشت وقت

 را گرفت شیو بازو ستادی کنارش ا شاهرخ

 ؟یشد؟ خوب یچ ــ

شده از قهوه بود و داشت به    سی خ  ی پارکت ها  ی او اما رو  نگاه 

که چند ساعت فکر و عقل و منطقش را به دست گرفته    یماقتح

 ... کردیبود، فکر م

 آسمان؟  ــ

 باال گرفت...  نگاه 

م  چگونه با زور  بود  نگران روبرو  تواندی فکر کرده  به    شیمرد  را 

 اورد؟ یدست ب 

 دیرا کش شیبازو
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 رفت...  جیلحظه سرم گ هیلحظه....  هی+ خوبم، 

کرد سمت مبلمان قدم  کمک    را رها نکرد و  شیاما بازو  شاهرخ

 بردارد 

 .... نی بش  ایباشه، ب  ــ

... چقدر سخت بود  دیبه صورتش کش  یمبل نشست و دست  ی رو

 .... یطانی جنگ با افکار ش

دستانش    نیسمت آشپزخانه قدم برداشت و او سرش را ب  شاهرخ

 گرفت... 

 شده بود!  وانهید واقعاً

 ....یروان ماریب کی

 کرده بودند....  یرا روان او

 کرده بودند....  ریاش درگ یرا با خود لعنت او
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 ازدواج کنم....  خوامی+ م

و آسمان   دند یشاهرخ بدون آنکه خود بخواهد در هم تن   ی ابروها

 نگاه در نگاه روشنش دوخت

 .... خوادیکردن، دلم م ی زندگ زهیانگ  ی+ خسته شدم از ب

 چت شده آسمان ؟ ــ

 هم فشرد...  ی را رو شیلبها

 ... د یگویچه م دانستیچه مرگش است، نم تدانسیهم نم خود

 هست به من بگو لطفاً....  ی زیاگه چ  ــ

  ی لیه... اون خمحمد خاطرخواهم  دمی سالم بود که فهم  فده ی + ه

ن   هیشب بلد  منه،  ز  ستیخود  اما  بزنه،   ی ادیاز احساسش حرف 

  اوردمیبودن، اما نه من به خودم م  دهی.... پسرا هم فهمزنه یتابلو م

من    دهیکه فهم  اوردیخودش م  ی نه اون به رو  نم،ودیم   ی زیکه چ
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گفت    م،یخودمون دو تا بود  یروز وقت  هی...  دونمیو م  یهمه چ

 زنم شو....  ایآسو ب

ا  د،یخند با    ی خنده  و   یکالفگ  ی ادآور یکه  بود  آن روز محمد 

 به حال خراب امروزش نداشت....  یشباهت  چیه

م کردم  فکر  امروز  ام  شهی+  کنم؟  ازدواج  محمد  فهمبا   دمیا 

من... اخالق    ای  کشه،یمن و م  زنهیروز م  هیاون    ای... چون  شهینم

 ***ـه چون....  یاد یهر دومون ز

 کرد تیباال هدا  یرا با کالفگ  ش یموها شاهرخ

کرده رو    کیهم فکر کردم، چند ماهه کل  مونییباال   هی+ به همسا

 ...  وفتمیبانو م  جهیدختر لوس خد ادی نمشی بیم   یمن و من وقت

  ده یچیرا از چشمان شاهرخ گرفت و به انگشتان در هم پ  شنگاه 

 اش دوخت.... 
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 ... + به تو هم فکر کردم.

 خورد...  یشاهرخ کورتر شد و ته دلش تکان سخت اخم

مثل تو رو داشته باشم، که باورم   یکیمنم    شهی م   ی + گفتم چ

 کنه، کنارم باشه، حال بدم و بفهمه.... 

انگشت سبابه پس زد و  ا با  شد ر  زانیکه از پلکش آو  یاشک  قطره

 دیکش یو مرتعش قینفس عم

 ی حرفا، اما من به همه    نیخجالت بکشم از زدن ا  دی+ اآلن با 

 ....یبا من ازدواج کن ی فکر کردم، خواستم بخوا نایا

 آسمان...  ستیازدواج کردن ن یراه حل هر مشکل ــ

 امتحانش کنم...   خوامی+ اما من م

 . ی کنیاشتباه م  ی دار ــ
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احساسات    کردی چرا درک نم  شی مرد روبرو  د،ییهم سا  ی رو  ندندا

 را ؟اش  یلعنت

شاهرخ    یزده بود؟ زنگخور گوش  یخودش را به نفهم  ایبود    خنگ

  ن یاسکر  ی که رو  ین یکشاند و اسم شاه   زینگاه هر دو را سمت م 

نقش بسته بود باعث شد ابرو در هم بکشد و شاهرخ تماس را 

 وصل کند 

 جانم داداش....  ــ

  ش ی و چهار زانو نشست، ساق پا  دی مبل باال کش  ی را رو   دشخو

شاهرخ    ی مبل سوخت، اما حصار پاها  ی شدنش رو  دهیبخاطر کش

 د یبریانگار داشت نفسش را م

از گالر   شی پ  ی کار  هیآره،    ــ ب   ی اومد مجبور شدم   رون،یبزنم 

 رفت ؟  شیجلسه چطور پ
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 د یکش ش یموها  انیم ینگاهش کرد و شاهرخ دست  آسمان

 اومدم...  مایهواپ با نه ــ

به چشمان   ی نیگ سن نگاه  و  برگردد  نگاه آسمان مجبورش کرد 

 اش بدوزد  دهیبر ایخسته و از دن

 ؟ ی ندار ی کار ام،یب  نمیبود، نتونستم با ماش ی کارم فور ــ

 را که قطع کرد آسمان نگاه گرفت  تماس

 نداشت...  یجان گرید

 ... نستادیا ی برا یادامه دادن و نه جان ی برا  یجان نه

 ک ی  انیو پنج سال تمام م  ستی بود ب  دهیکه فهم  ی همان روز  او

 بود...   دهیکرده به آخر خط رس  ی دروغِ بزرگ، بزرگ شده و زندگ

 ... ردیبپذ  خواستینم  فقط
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 ندارد...  یجان  گریقبول کند د خواست ینم دلش

 بود قبول شکست...  سخت

له سخت که روز ها و هفته ها با خود و عقل و قلبش مجاد  آنقدر

 کرده بود... 

هفته    ش،یکه روزها پ  رفتیپذیم  دیبا  گریجا زدن نبود، اما د  اهل

 او جا زده بود...  ش یها پ

 کرد   کینزد  شی به لبها  یآب  وانیدوباره کنارش نشست و ل  شاهرخ

 آب بخور...  کمی ــ

 کشاند  شیو دستش را سمت ساق پا دیاز آب نوش  ی ا جرعه

 ... اریپماد ب هیسوخت،  کمی+ پام 

گذاشت و دستش را سمت    زیم  ی را رو  وانیل  عیسر  یل یخ  رخشاه

 د یآسمان برد که او عقب کش ی پا
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 ... تونمیخودم م ار،یب ی زیچ یکرم ی تو پماد  ــ

 یخراب و قلب  یبلند شد و آسمان با حال  یدوباره با کالفگ  شاهرخ

از شلوارش را باال داد و نگاه به پوست قرمز شده    یمچاله شده کم

 اش دوخت.... 

 را له کرده بود...  شقلب

داشته   یخجالت بکشد و عذاب وجدان  نکهیاش بدون ا  یلعنت  قلب

 ... کردینکردن افکارش شماتت م یباشد او را بخاطر عمل

 ... دانستیکرده بود و او را مقصر م انیعص  قلبش

 ... کردیشده بود و ناله م له

 ... خواست یرا نم ستنیهدف و ربات گونه ز یب  قلبش

 ... کردی جربزه بودنش مالمتش م یب داشت بخاطر قلبش

 وجدانش راحت بود...   انی ... او اما مپنداشت یرا ترسو و احمق م  او
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  ش یخود و خدا  او نزد  یهم مهم نبود وقت  دادیاگر جان م  قلبش

 نشده بود...  شیو وسوسه ها طانی ش میسرش باال بود و تسل

  ی ظینشست و با اخم غل  نیزم  ی چهار زانو رو  شی کنار پاها  شاهرخ

 نگاه به پوست ملتهب آسمان دوخت

عم  ــ شکر  رو  م  ست،ین  قیخدا  پماد  آروم    شهیبا  و  سوزشش 

 کرد... 

از   یانگشت شست و سبابه چشمانش را فشرد و شاهرخ کم  با

 کرد  یپوستش خال ی پماد را رو 

 ؟یپوستت پخشش کن ی رو یتون یم ــ

ز نگاه به نگاه نگران و پر ا  ییاز هر جا  دهیخسته و بر  یچشمان  با

 شاهرخ دوخت...  دیام

 شد؟یاو م  بیاز آن نگاه نص  یفقط کم ،یکم  شدیچه م مگر
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پوست سرخ شده    ی تکان داد و با دو انگشتش پماد را رو   ی سر

 اش پخش کرد 

 + خوبم نگران نباش..

 آسمان، دروغ نگو...  یستیخوب ن  نمی بیدارم م ــ

  یرو  وان،یل  دنی و شاهرخ با کنار کش  دیقد کش  شیدر گلو  بغض

 ی با آسمان نداشت و زانوها  ی آسمان نشست، فاصله ا  ی روبرو  زیم

درست    شیشاهرخ بود... پاها  ی پاها  نایبه هم چفت شده اش م

تکان   ی نا  یک یحصار دورش بودند و او با آن همه نزد  کیمانند  

 خوردن هم نداشت

 ؟یحرف بزن  ی خواینم ــ

 از حرف زدن گذشته بود...  گریاو د کار

 رفتن نداشتند...  رونیدل ب گریاو د ی و غصه ها غم
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 از درونش مچاله شده بودند...  ی حاد گرفته و گوشه ا یافسردگ

 ... دادمیجواب م دیبا خوام،یمعذرت م _

 هم گذاشت  یپلک رو  آسمان

فرصت بهش    ه یداداشت دو سال تموم دنبالم بود تا    ی دونی + م

 بدم؟

 زیم  ی را رو   ینامفهوم آسمان گوش  ی از جمله    یجیبا گ   شاهرخ

داد و نگاه منتظرش آسمان   هیرا به زانو تک   شیآرنجها   شت و گذا

 را مجبور به ادامه دادن کرد 

م   ای+   ا  یکن یکمکم  ب  نیاز  بکشم  و  خودم  از    ای  رون،یباتالق 

 .... خوامی داداشت کمک م
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کاناپه کشاند و سپس بلند شد، اما با گرفته    ی را به گوشه    خودش

ب ر  ی توسط شاهرخ دوباره رو  شیازوشدن  شاهرخ   ی وبرومبل، 

 دوخت... شیفرود آمد و نگاه به نگاه اخمو

 ه؟ یچ اتیچرند  نیآسمان؟ ا یگیم ی دار  یچ ــ

بازو  تقال تقال  شیکرد  اما  بکشد،  پس  با   جهینت  یب   ش یرا  ماند 

 را چنگ زده بود شیکه بازو یوجود دست قدرتمند شاهرخ

 واضح تر؟ نیاز ا کنم،یم  دتی+ دارم تهد

 ... یگیم ونیهز ی اما به نظرم دار ــ

فشار انگشتانش، اما با    ریز  شدی داشت پودر م  شیبازو  استخوان

 خواستیتمام دلش آخ گفتن نم یسر سخت

  خوامیم  گمینابودم، م  گمی به آخر خط، م  دمیرس  گم ی+ دارم بهت م

من    ی دونی تو م  گم؟ی م  ونیهز  ی گیم   ی لعنت  ی داشته باشمت، تو
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تا کجا رفتم    یدون یم  دم؟یجهنم جنگ  نیچند ساعت با خودم تو ا

....  شمیم  یشاهرخ، الش  شمیپست م  یو برگشتم؟ اگه کمکم نکن

 نه برادرت...  کنمینه به تو رحم م 

مبل    یرا رها کرد و کمر آسمان به پشت  شیمحکم بازو  شاهرخ

 شد  دهیکوب

 ه؟یچه جور کمک گهید نیآخه؟ ا خوانیکمک م ی نجور یا ــ

 دهانش را فرو داد  آب

  تونم ی و فراموش نکن که م  نیما افکر کن، ا  ی خوای+ هر طور م

 بدم،  شیباز  تونمیداداشت و از را به در کنم، م

را با انگشت پس    دیگونه اش غلت  ی که با سماجت رو  یاشک  قطره

 زد 

 نه به احساسش...   کنم،یبشم نه به خودش رحم م  ی+ باور کن الش
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 سرش را به چپ و راست تکان داد  شاهرخ

 آسمان...  شناسمتینم ــ

نم منم  مرت  اسمنش ی+  و  مکهی خودم  دارم  سرم،    گم ی...  به  زده 

 ... یلعنت  یکمکم کن  ی تونی شدم... فقط تو م وونهید

 آخه؟  ی چجور  ــ

 + باهام ازدواج کن... 

 د یبه صورتش کش  یدست یبا کالفگ  شاهرخ

  یدون ینم  ست،ی آسمان، دختر خوب، تو اآلن حالت خوب ن  ن یبب  ــ

ب  کمی... پاشو ببرمت خونه، اگه  یگیم  ی دار  یچ  یایبه خودت 

 حرفا... نیاز زدن ا یشیم مونیپش

 مبل بلند شد  ی از رو  آسمان
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م  باشه  ا  رم،ی+  نکشوندم  و  داداشت  فردا  تا  اگه  آسو    نجایاما 

 ... ستم ین

 ی بار گوش ها  نیاول  ی برا  ادشیفر  ی و صدا  ستادیهم ا  شاهرخ

 و چهار ستون تن دخترک را لرزاند دی خودش را خراش

که داداشم عاشقشه ازدواج   ی با دختر  ی خوایآخه چطور ازم م  ــ

 کنم؟ 

 به عقب برداشت یقدم آسمان

 ... یچون قراره تو حلش کن دونم، یمن نم گهیو د نی+ ا

  ی به کس  نیبکن، مطمئن باش شاه   خوادیدلت م  ی برو هر کار  ــ

 ... ی بازیو م زتیکه همه چ یی تو نیا رسه،یکه دوسش داره م

 ی   نهیتش را به سبود کف هر دو دس  شیگلو  خ یکه ب  یبغض  با

 را بلند کرد  شیو او هم صدا دیشاهرخ کوب
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  ز یو ببازم هم همه چ  زمی... همه چکنمیو م  نکاری+ مطمئن باش ا

نه تو، نه اون برادر از همه جا   خورمی... قسم م رمیگیتو رم ازت م

 از دستم...  ن ینی بیخبرت روز خوش نم یب

ت و دور دستانش گرف  نیزد سرش را ب  رونیب  الی که از و   آسمان

 ... دیش چرخخود

 ... شدینم باورش

 ... شدیقبل را باورش نم یقیاز دقا زیچ چیه

 ...شناختیشده بود را نم  وانهیخودش د  ی که طبق گفته    یآسمان

برادرش   ی برداشت و شماره    زیم  ی اش را از رو  ی و گوش  برگشت

 را گرفت... 
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از    دیبا  شد،یمطمئن م  دیاما با  دانست،ینم  د؟یبگو  خواستیم  چه

بود اردب  ش یکه چند ماه پ  ی رادرب  شیبرا  شیو آدمها  لیگفته 

 ... شد یمام شده، مطمئن مت

 شاهرخ!!!  ــ

 ... دیخشکی م  یآب یداشت از حجم ب شیتر کرد، اما گلو یلب

 بود...  ختهیآمده و تمامش را به هم ر یلعنت دخترک

نداشت را از هم    ادیخودش به    ی ختگیاز به هم ر  چیکه ه  ییاو

 . بود... دهیپاش

 شاهرخ؟؟؟  ــ

  یو تن خسته اش را رو  دیصورتش کش  نییاز باال تا پا  یدست

 مبل آوار کرد

 دارم...  یسوال هیازت  نیشاه ــ
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  ه یو سرش را به مبل تک  دیبرادرش را شن  ی تک خنده    ی صدا

 داد و پلک بست

 پسر....  نمی بپرس بب ــ

 ؟ ی فراموشش کرد  ،ی که دوسش داشت ی اون دختر ــ

 دی شن ریاز تأخ را بعد نیشاه ی صدا

 فراموشش نکردم...  ــ

فشرد و سرش را   شیپلکها  ی انگشت سبابه و شستش را رو  دو

 د ی مبل کوب یآرام به پشت

 برات تموم شده؟   ی گفتیمگه نم ــ

دارم به   ه،یدختر خسرو پناه  دم یفهم  یاز وقت  شه،یتموم نم  ــ

  گم ی... همه اش با خودم ملیکه نرم اردب  جنگمیزور با خودم م
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وقت  یعنی ؟  چطوره  پناه  دهیفهم  یحالش  حال  هیدختر   یچه 

 داشته ؟

 .... ته یتو زندگ گهیدختر د هی ی گفته بود ــ

 آسمانه.  یمیساره دوست صم ــ

 مبل نشست  ی را باز کرد و صاف رو چشمانش

بودنش با آسمان باهاش دوست   یمیبه خاطر دوست صم  یعنی  ــ

 ؟ی شد

 ز یچرا همه چ  و  ختیبه همش ر  شتریبرادرش ب  ی کالفه    ی صدا

 بود؟   دهی چیآنقدر پ

 دند؟ یچیپ یرا به هم م  زیاطرافش همه چ ی انسان ها چرا

 آمد؟  یخوششان م یدگیچیاز پ 

 آسمان و فراموش کنم....  تونمی شاهرخ، اما من نم دونمینم ــ
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 شده بود نیانداخت، انگار سنگ  نییرا پا سرش

 ؟  ی گردی اگه بهت زنگ بزنه بگه برگرد، برم ــ

اش حبس کرد و گوش به سکوت محض   نهیس  انیرا م  نفسش

 پشت خط سپرد 

 ... دونمینم ــ

  شیلبها  ی فرستاد و مشت دستش را رو  رونیرا مرتعش ب   نفسش

 گذاشت.... 

 دانستینم کرد؟یم دیبا چه

 ن؟ یباشه، فقط شاه ــ

 لب زد  ی آرام تر ی کرد و با صدا ی کوتاه مکث

 نکن....  ی با احساساتش باز ی ندار یاگه به اون دختره حس ــ
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   دیآپارتمان شد و در را به چارچوبش کوب  داخل

 خدااااا... ی وا  ــ

 ز ی عز  ی غر غر ها  ی برا  یو اصالً اعصاب  دیبه صورتش کش  یدست

 نداشت... 

نازک   یپشت چشم  دنشیبه محض د  رزنیراهرو را رد کرد و پ 

 کرد

چه طرز بستن    گهید  نیآسو... قلبم اومد تو دهنم، ا  یبش  لیذل  ــ

 ؟دره نفهم

قدم    خچالیسمت    زیبه عز  تیاهم  ی و ب  دییهم سا  ی رو  دندان

 آب را برداشت ی برداشت و بطر

   ؟یگرفت یبا توأم اللمون ــ
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 درونش کم نکرد...  یآب هم از داغ ی سرما و دیرا سر کش آب

 خودش را... دی فهمینم 

 ... دیفهمیرحمانه مقابل شاهرخ تاخته بود را نم یکه ب ی خود

 بود....   دهیبزند را نفهم  رونیب  الی د از آن وکه جان کنده بو  ی خود

نم  ی خود را   دانستیکه  بود  رسانده  خانه  به  را  خود  چگونه 

 ... د یفهمینم

 کـ....  لتیخدا ذل ــ

  ان یبلند و خسته م  ی پرتاب کرد و با صدا نگیرا داخل س ی بطر

 د یپر زیکالم عز

 نکرده؟؟؟ لیذل  یکنی+ فکر م 

 ینش داشت از حجم حرصگر گرفته بود و دستان و زانوا  سرش

 دیلرزیکه درونش بود م 
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 .... زیمن و عز  نی+ بب 

شده    ختهی که مانند طناب دار دور گردنش آو  یزد و شال  چنگ

 سرش برداشت ی بود را از رو 

خوش و خرمّم؟ تو    یکنینکرده؟ فکر م  لمیخدا ذل  یکنی+ فکر م 

آشوب  یفهمیم ا  یچه  ه  نیتو  تو  مردمه؟    ی دونی م  چیدل صاب 

   زنم؟یدست و پا م یه گندآبدارم تو چ

 و زانوانش سست شدند...   د یغلت گونه اش ی رو یاشک قطره

 کردیاما متعجب نگاهش م  زیعز 

 سوخت؟ ی شمع م کیبود که مقابلش مانند  یآسمان واقع 

 نداشت ؟  ستادنیا ی برا ییبود که نا یآسمان واقع 

کرده   لیمن و خدا ذل  یفهمیچرا نم  ؟ینیب ی+ جون کندنم و م

  تونم ی شدم که نم  لی ذل  ینی بیشدم... چرا نم  عث مرگ پسرتکه با
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آدم کور خودم    هیشدم که مثل    لیسر خاک پدر و مادرم برم... ذل

 تر بشم؟ لیذل نیاز ا ی خوای.... م کوبم یم واریو به در و د

 چهار زانو افتاد...  خچالیکرد و همان جا کنار  سقوط

 ... دیدی نمکس   چیو ه شدیاز درون نابود م داشت

 .... شدیم   یمتالش شتاد

 د ی خودش را سمتش کش زیعز

 شده؟ یچ ــ

 انداخت....  نییهم فشرد و سرش را پا ی را رو شیلبها

 نشده بود...  ی زیچ چیه

 دل او آتش گرفته بود...  تنها

 بودند....  ده یترک شی ها قهی و شق دهیاز هم پاش مغزش
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دروغ    کیاش    یشده بود و زندگ  کسانیبا خاک    تشیشخص   تنها

 وده... محض ب

 بود...  وفتادهین  یاتفاق چیه

و انسان ها    دیچرخیم   دیطبق معمول دور خودش و خورش  ن یزم

 .... کردندیم  یهم فکر کنند زندگ گرانیبه د نکهیبدون ا

 بود...  شی سر جا زیچ همه

 .... امت ی آخر زمان بود، نه ق نه

 بود....  ده یبه آخر خط رس گریاو د اما

 مجادله نداشت...  ی برا یجان گرید

 آسو!!!!  ــ
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و به چه   کردی نگاهش م   یبا نگران  چارهیب  رزنیپ   د،یباال کش   نگاه 

تر  ی روز بود که سنگ دل  هم    شیها  یانسان کودک   نیافتاده 

 نگرانش شده بود؟

 حال خرابش نرم شده بود  ی داشت که دل سنگش برا یحال چه

 .... زیخسته ام عز یلی+ خ

 عمرش در آغوششبار در تمام    نیاول  ی دست دراز کرد و برا  زیعز

پدرش    ی خرد شد و چقدر بو  شیگلو  انی.... بغض آسمان مدیکش

 ز یآغوش عز دادیرا م

 کرده ؟ تتیاذ یکس ــ

 کرده بود....  تیاش اذ یکرده بود.... او را خود لعنت تشیاذ

 کرده بود....  تیاش اذ دهیبر ایرا قلب وامانده و مغز از دن او

 خسته ام....  یلی+ خ
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 ؟ ی د یخسرو رو د  ــ

 هم بود....   خسرو

 خسرو بود...  گرشی درمان د یب درد

و   دیبری که دردش طاقت فرسا بود. نفسش را م  یدرمان  یب  درد

 نداشت....  یدرمان  چیه

 خسته ام...  یلی+ خ

  نه ی به س  شتریسرش را ب  زیهق خفه کرده اش گفته بود و عز  انیم

 اش چسباند... 

 ...ودب  دهیند ده یاز هم پاش نگونهیآسمان را ا چگاهیه

 کنم برات؟  کاریچ ــ

برا  ی کار  مگر او  دست  از  لعنت  یبرم  شی هم  خود  اش   یآمد؟ 

 آرامش کند...  توانستی تنها شاهرخ م دانستیم
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 .... دیکشینفهم و خودخواهش جار م دل

م  او بود،  از دست داده  را هم    یگریطور د  توانست ی اما شاهرخ 

 .... کردینم  یخال نیزم  ی آن ماگ را رو ی باشد اگر محتوا

 نبود...  دیبه تهد ی از ین گرید آنوقت

 خواهدیکه م  ی زیچ  ییتهمت بزرگ و مظلوم نما  کیبا    توانستیم

 .... اوردیرا به دست ب 

م دلم  ب  خوادی+  و  م   داریبخوابم  دلم   ی   نهیبرم س  خوادینشم... 

 .... ی کردیم نمیکه همه اش نفر ی .... همونطورزیقبرستون عز

 خت یفرو ر زیچشم عز ی از گوشه   یاشک

  ی دونی ... مستمی من دوست داشتن بلد ن   گفتیمادرت بهت م  ــ

 چرا؟ 
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  ن یگذاشت، اول  شیپاها  ی اش جدا کرد و رو  نهیآسمان را از س  سر

و در خود مچاله    گذاشتی م  شی زانو  ی بار بود که آسمان سر رو

  کرد،یاز عرق آسمان را نوازش م  سیخ  ی همانطور که موها  شد،یم

 لب زد

بودم که به عقد  ... بچه  رمیبگ  دا یوقت نکردم    چوقتیچون ه  ــ

که سرم    ییچه بالها  دهیتا حاال نفهم  یچکیدر اومدم و ه  یحاج

نزدم و تو دلم خاک کردم    یحرف   یشکیبه ه  چوقت ی... هومد ین

و دوست   یخون دل خوردنام و... من خودم نخواستم کس  ی همه  

  د ی.... شای نداشته باش  ستکه دو  شهی... نمشهیداشته باشم... اما نم

 خانواده ام و دوست داشتم....  شهیما همنشون بدم، ا ونمنت

 سرت اومد ؟  یی+ چه بال 
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چون گفتنشون   مونه یکه سر من اومد تو دل خودم م ییبالها ــ

کس   چیه  ی سرت و برا  چوقتی اما تو ه  کنه،یو عوض نم  ی زیچ

...  اریو با چنگ و دندون به دست ب   ی خوایکه م  ی زیخم نکن، چ

فدا  چیه و  اما    چکسیه  ی وقت خودت  نباش،  نکن... خودخواه 

برا باش.  خودت  دار  ییزایچ  ی عاشق  دوسشون  ... نگبج  ی که 

 از دستشون نده....  چوقتیه

دستانش آزاد   یکوتاه تلفن همراهش سرش را از ب   ام یپ  ی صدا با

 بود انداخت...  زیم ی اش که رو یکرد و نگاه سمت گوش

  امک یپ عیسر  یلیبود باعث شد خ  نیاسکر ی که رو یآسمان اسم

 را باز کند 

  ی فکر نکن  دوارمیبه داداشت، ام  زنم یزنگ م  گهیساعت د  م ین  "

 "بلوف زدم
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 مبل بلند شد  ی رو از

 ابله....  ی دختره  ــ

گوش   شماره و  گرفت  را  طول   یاش  گذاشت؛  گوشش  کنار    ی را 

 ی بوق ها  نیگزیخسته و خش دار آسمان جا  ی که صدا  دینکش

 انتظار شد 

 دکتر؟ ی+ فکرات و کرد

افکار پوچت تنها    نیآسمان، ا   ی کنیم  یخودت و قربون  یارد   ــ

 .... هینه بق  زنه، یخودت ضربه م ی برا

 + ته فکرت و بگو دکتر.... 

 باال رفت ی اراد ریبه طور غ شیصدا

 ه؟ یدختر ؟ مگه ازدواج الک یتو مگه احمق  ــ
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هم    گهیبار د  هی  ،ی بار ازدواج بدون عشق و انتخاب کرد  هی+ تو  

 .... یتونیم

که    یپر از خشم  ،ی... کالفه بود، عصبدیبه صورتش کش  یدست

 قورتش دهد....   کندیجان م

 .. ..زدیباالخره توانسته بود معادالتش با خودش را به هم بر  آسمان

  ی ز یچ  تونهیوجه نم  چیمن و تو به ه   نی ب  ،یکنی اما تو فرق م  ــ

 ؟  ستین  تیباشه.... چرا حال

 بشه...  ی کن  ی کار دی+ با

 دییهم سا ی را رو  ش یو دندانها دیخودش چرخ  دور

 ؟ یبه نفهم ی دختر، چرا خودت و زد   شهینم  گمیم ــ

 خورمیشاهرخ، قسم م  خورمیاآلن قسم م  نی+ باشه پس... اما هم

نابود م  گهیکه د  شکنمیم  ی کمرش و طور   کنم،یکه داداشت و 
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هزار بار    ی روز  کنمیم  ی کار  خورمی.... قسم مستهینتونه صاف با

 ....  یبش مونیپش

قسم آسمان دلش    گفتیاگر م  شدیمبل آوار شد، دروغ نم  ی رو

 را لرزانده بود... 

حرفات   نیا  ی و همه    ن یاآلن زنگ بزنم به شاه   ن یهم  تونم یم  ــ

 صدات و بشنوه....  شهیحاظر نم یو بهش بگم.. اونموقع حت

 پوزخند آسمان ته دلش را لرزاند ی صدا

 شاهرخ....  یشی+ از دستم خالص نم

به   یپرتاب کرد و چنگ نیزم ی را رو ید گوش تماس که قطع ش 

 زد.  شیموها

 افتاده بود؟  یچه منجالب ی تو 
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و آسمان را آرام    رفتیم  دیبا  رفت،یم  دیمبل بلند شد، با  ی رو   از

 ... کردیم

ر   هم  به  گفته    ختهیآسمان  و الش  ی به  شده    یخودش پست 

 بود.... 

                  

 شد.  ادهیرا حساب کرد و پ یتاکس پول

 یپرتگاه نشسته بود و کم ی چرخاند، درست لبه طراف در ا نگاه

 شده بود...  پارک ی آنطرف تر موتور

کنار گوشش   یو قدم سمتش برداشت، گوش  دیکش   یق یعم  نفس

و گوش به    دهیسرعت بخش   شیبود و همان باعث شد به قدم ها 

 کند زیت شیحرفها

 من و....  شناسه ی+ تو وصلش کن م
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را از دستش گرفت و    یحرکت گوش  کیکرد و شاهرخ با    مکث

 کرد.  نشینگاه به اسکر

که طلبکار نگاهش    ینگاه سمت آسمان  ی گالر  ی شماره    دنید  با

 انداخت و تماس را قطع کرد کردیم

 .... گهیبسه د ــ

 ستاد یبلند شد و رو به او و پشت به پرتگاه ا نیزم ی رو از

 ؟ ی اومد ی+ واسه چ

 باهات مقابله کنم؟  تونمیمن نم  یکنیفکر م ــ

 .... جنگمی من باهات نم +

او را سمت خود   ی کم  شیتکان داد و با گرفتن بازو  ی سر  شاهرخ

 پرتگاه دورش کرد  ی و از لبه  دیکش
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  م، یکن   دیرو تهد  گهیهمد  ستیقرار ن   م،یبجنگ  ستیباشه قرار ن  ــ

 . میزن یو حرف م مین یش یپس مثل دو تا دوست م

عقب  به    یرا شل کرد و قدمدستش    دیآسمان را د  ی تقال  یوقت

 برداشت

جات   چی اما تو به ه  ستی+ باهات حرف زدم، گفتم حالم خوب ن

که تو چه    یبفهم  ی خواینم  ترسم،یکه من دارم از خودم م  ستمین

 ...  زنم یدارم دست و پا م  یگندآب

 شه؟یحل م یبا ازدواج همه چ یکن یچرا فکر م ــ

م   بغض لبها  د یکوب  ی پا  شیگلو  انیآسمان  رو  ش یو  هم    ی را 

را تنها حضور   مشیحال وخ  دی فهمینم  شیرد روبروفشرد، چرا م

 ند؟ ی بب خواستیچرا نم کرد؟ یاو درمان م

 نجا؟ یا ی اومد ی+ واسه چ
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 زد...  شی به موها یو چنگ دیعقب کش یبا کالفگ  شاهرخ

م  یاز شاهرخ  ی اثر  چیه اخ  شناختیکه  در خود    ریدر دو روز 

 ... دیدینم

آرامش   ی ه جاکرده بودو ب  ضیآمده و درونش را تعو  ی کیانگار   

 کرده بود یخال یخروار خروار خشم و کالفگ  ی و خونسرد

 .... خوامی+ من تو رو م

  یی آسمان دوخت و جا  ی   دهیبر   ایو از دن  یبه چشمان خال  نگاه 

 اش آتش گرفت  نهیس  انیم

 آمده بود؟  شیبر سر دختر روبرو چه

حساب  حرف  اگه  حاال  نم  ی ندار  ی+  و    اتتیچرند  خوامیبرو..... 

 بشنوم... 
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ب  یدراز کرد و گوش  دست از  ب   نیاش را   رون یانگشتان شاهرخ 

 د یکش

 توعه....  ری همه اش تقص نی+ اتفاقات بعد ا 

 ستادیو دوباره رو به پرتگاه ا برگشت

 نکن آسمان...   میمن و عصب  ــ

 + برو شاهرخ..... 

 بهت ندارم...   ی عالقه ا   چیمن ه   شه،یتو نم  ب ینص  یچیاز من ه  ــ

 ندالچ یرا انگار کس قلبش

گوشه    اشک ر  ی از  فرو  طاقت    ختیچشمانش  درد  عجب  و 

 شاهرخ....   ی ساده  ی داشت جمله  ییفرسا

 من عاشق چش و ابروتم ؟  ی + فکر کرد 
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که    یشانه نگاه به شاهرخ  ی را پاک کرد و از رو  سشیخ  ی   گونه

 بود کرد، عاشق بود....   ستادهیپشت سرش ا

 .... شیبایچشمان آرام و ز عاشق

 ه اش... دانمر ی صدا عاشق

 آرام بخشش اما.....  ی حرف ها عاشق

 داشت؟ یتیچه اهم شیاما

دختر    هی  یفکر کن  یتونیداشته باشمت.... م   خوامی+ من فقط م 

به    دنیرس  ی برا   کنم یرحم نم  ی شکیخودخواه و پستم که به ه

 خواسته ام..... 

 ... شمینم اتیخودخواه میتسل چوقتیمن ه ــ

 ی زیدره دوخت.. چ  ی انتها    و نگاه به  دیکش  یقینفس عم  آسمان

 نبود..  دایپ
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م  از نگاه  باال که  م  کردیآن  ا  دیلرزیتمام تنش  فکر  چه    نکهیاز 

 افتد....  ی م کندیکه سقوط م  یکس ی برا یاتفاق

 ... زنم یم   نیزم  زش یچ  نیتر   زی+ قسم خورده بودم خسرو رو با عز

 کرد و چقدر بد بودن سخت بود....  مکث

 کردن درد داشت یزخم چقدر

 ادته؟ یقسمم بمونم به خودمم رحم نکردم،    ی پا  نکهیا  ی ران ب+ م

قرمز   ی نداد، برگشت و نگاهش کرد، رگه ها  یکه جواب   شاهرخ

نشانه    یکه عسل  یرنگ بودند،  احاطه کرده  را  خشم    ی نگاهش 

 بودند؟

 کرده بود...   رشیبانگ ی که او گر یخشم

..  + من و مجبور نکن از نقطه ضعف تو هم استفاده کنم شاهرخ..

 .... یتونی بشم، چون فقط تو م ینذار الش
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قدم  شاهرخ اخم  با  پوزخند  یکه  برداشت  عقب  لب   یرو  ی به 

 نشاند 

 ..... شمیخطرناک م ی+ من اگه تو نباش 

 به عقب برداشت....  گرید  یگنگ قدم  یبا احساسات شاهرخ

و    یچارگیآسمان، ب  ی دنهایها و خط و نشان کش  دیاز تهد  قبل

 ش.... عجز نگاهش ترسانده بود

  ی و ناالن   دهیبر  ایاز دننه، او را آسمان    یرا آسمان پست و الش  او

 ترسانده بود....  کردیکه درون چشمان دخترک التماسش م 

 به عقب برداشت و آسمان نگاه گرفت...  ی گرید قدم

 ی آب  ریآورد.... با تهمت و ز  یشاهرخ حق او بود و او را بدست م 

 .... کردی م دایپ رفتن نتوانسته بود، اما او راهش را 

 سمت موتورش برداشت و ترکش نشست...  قدم
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 .... ادینم یتاکس نجایا رسونمت،یم  نی بش  ای+ ب

که   یکه با اخم سمتش برگشت، هندل زد و با گاز محکم  شاهرخ

 کیگوش خراش اگزوز موتور را درآورد و سپس با    ی داد، صدا

 .... ستادیشاهرخ ا ی پرش کوتاه، کنار پاها

وتور را سمت شاهرخ پرتاب کرد و کاله م  رم تنشرا اه  شیپا  کی 

 کرد

 .... خورمتی+ بپر باال نم

 ؟ی فکر کرد چی؟ ه  شهیم یچ می اگه ازدواج کن ــ

 دیرا باال فرستاد و پر از تمسخر خند شیابرو

 بهت تجاوز کنم؟   یترسی + نکنه م

 سرش را داخل کاله فرو برد تی با عصبان  شاهرخ

 .... هیبچه باز یهمه چ یکنیفکر م ــ
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 موتور چرخاند ی دسته  ی را رو دستش

 ... م یکن ی+ به بعدش بعداً فکر م

کالفگ   شاهرخ رو  یبا  از  را  در    ی کاله  نگاه  و  برداشت  سرش 

 چشمان آسمان دوخت 

 با برادرم کنم....  ی کار نیهمچ تونمیمن نم ــ

 .... دهی + تاوان ترسو بودن تو رو داداشت پس م

 ه؟یتو هدفت چ ــ

 ختاندا باال  ی شانه ا آسمان

 + تو.... 

 ؟ یکن دمیبا برادرم تهد  یتونی م  یکنیفکر م ــ
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ابتدا  ییابرو   آسمان به  بودند  رفته  دوباره  انگار  انداخت،    ی باال 

 موضوع... 

 نکردم؟ دی+ آره، مگه تهد

  تونه ی م  رسه،یو سه ساله است... عقلش م  یمرد س  هی  نیشاه  ــ

 . رهیبگ میتصم شیبه زندگ 

کر  آسمان دراز  دست  پرخاش  کاله با  و  ب  د  از  را    نی کاسکت 

 سر خود گذاشت ی و رو دیکش رونیانگشتان شاهرخ ب 

 .... ی زر زد  ی ادی+ حرف آخرت و بگو ز

 د ییهم سا ی با اخم دندان رو شاهرخ

 بکن....  خوادیدلت م یهر غلط ــ

  د یکش یکه شعله م  ی شاهرخ گرفت و با قلب  ی عصب  ی از چهره    نگاه 

 حرکت کرد.... 
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 .... شعوری.. ب نخور..+ اوسکول به درد 

 موتور را باال تر برد....  سرعت

در دل کوه گذاشته    ی ا  هینقل  ی   لهیوس  چیدرک اگر بدون ه  به

 بودش.... 

پ  به را  راه  اگر  خودش    کردینم  دای درک  دور  ها  ساعت  و 

 .... دیچرخیم

 درک اگر....  به

لب زمزمه کرد و   ریز  ی موتور را باال تر برد و فحش ناجور  سرعت

 ادامه داد 

 .... ارمیسرت م ییچه بال ن یو تماشا کن بب  نیشفقط ب+ تو 

 + سالم.... 
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که    ینیشاه  ی آرام و مردانه    ی هم فشرد و صدا  ی را رو  شیلبها

  کرد یم  یلطجواب سالمش را داد قلبش را آتش زد، داشت چه غ

 دانست یخودش هم نم

 . نمتی بب خواستمی+ م 

 ؟ی افتاده خانم سپهر یاتفاق ــ

 اتفاق افتاده بود. .... د یبه صورتش کش یدست

آخر   بعد شاه  دارشی د  نیاز  و   رویز  شیایدن  ن یبا  بود  شده  رو 

 کرده بود؟  نشینفر ن یشاه

 افتاده، در مورد کدومش بگم؟  ادی+ اتفاق که ز

عم  ی صدا شن  قی نفس  را  پشت خط  را   د یمرد  نفسش  خود  و 

 حبس کرد

 خبر دارم، حالتون خوبه؟ شی منم کم و ب ــ
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حالش خوب   ستش را مشت کرد،رختکن نشست و د  مکتین  ی رو

 بود؟

 باهات رو در رو حرف بزنم؟ شهیم   ستم،ی+ خوب ن

 آخه... ــ

 تهران...  ام ی+ من فردا م

 باهم.  م یکنیباشه پس، هماهنگ م ــ

 تر کرد یلب

 . نمت یب یبرم، م  دیبا گهی+ من د

 خدا نگهدار...  ــ

را کنارش گذاشت و نگاه به انعکاس   یرا که قطع کرد گوش  تماس

 دوخت...  نهیخودش درون آ ریتصو
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او ه  کردندیم  رییهر لحظه در سرش تغ  افکارش  ی تمرکز  چیو 

 نداشت...  شانیرو

و اما حال   زندیم  نیبه شاهرخ گفته بود برادرش را زم  شیپ  روز

 نداشت...   ی قصد  نی چن چیه

  شد،یتا فردا دوباره نظرش عوض م  دیبلند شد، شا  مکتین  ی رو   از

 بود.   مصمم فکرش نیآخر یاما همچنان رو

باال   شیموها و  کرد  باز  ا  یرا  گوجه  و  محکم  بست،   یسرش 

کوب  توانستیم با  را  قبلش  روز  از  شده  تلنبار  مشت    دنیخشم 

 کند...  یخال شیها

خودشان   از کردن  گرم  حال  در  دخترها  شد،  خارج  رختکن 

 بودند... 
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بوکس    امکیس داشت  کم    کیاعتقاد  با  و  است  مردانه  ورزش 

 ... شدیم انیگفته اش نما  یدرست نهیزم نیبودن شاگردان در ا

شته باشند کم بودند، بانوان  که عالقه به ورزش بوکس دا  یبانوان

 ... کردندیو پالتس کار م تنسیف  شتریب

با قدرت بدن   کیبوکس    که    خواستیو شهامت باال م  یورزش 

 .... شد یم افتیزنان  نیکم ب 

و آنها را تنها    کردندیبانوان قدرت و شهامت را از خود دور م  اکثر

 ... دانستند یاز آن مردان م

 .... نگیر ی رو انی ب نی می+ افسانه و س 

  نگیبه تعجب آنها داخل ر   تیاهم   یدو نگاهش کردند و او ب  هر

 شد و منتظر آنها ماند... 
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  ی گوشه    نهیدست به س   ستادندیو افسانه که مقابل هم ا  نیمیس

 ستادی ا نگیر

 زود نشون بده....  یل یخ ه،ی+ جب چ 

افسانه که سمتش روانه شد دندان رو  جی گ  اه گن هم   ی و گنگ 

زود تر اوضاع را درک کرد، گارد گرفت و   یلیخ  نی میو س دییسا

 افسانه پرتاب کرد...  ی سمت چانه  یمشت شرویبا دست پ 

و آرنج ها  عیسر  یلیافسانه خ  ها  را مقابل صورتش    شیمشت 

 ی رو  ی لبخند  ن یمیس  ی گرفت و دفع حرکت نه چندان حرفه ا

 نشاند...   شیلبها

 زد  ادیبلند فر ی و با صدا د یتر کش عقب

 + اپرکات.... 
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شاگردان    گریافسانه گرفت و با دست به د  ی بایاز حرکت ز  نگاه 

در مبارزه شان    گرید  ن یمیافسانه و س  ند، یایتر ب   ک یاشاره کرد نزد

را در همان راند   ی گریداشتند د  یغرق شده بودند و هر دو سع

 ... اول ناک اوت کنند.

ساله   ازدهیخارج شد و پشت شاگرد تازه وارد    نگیاز ر   آسمان

 گذاشت...  شیشانه ها ی و دستانش را رو ستادیاش ا 

 برد بایسرش را کنار گوش فر ردیبگ نگینگاه از ر نکهیا بدون

 ،،،،،، ی کن ضربان قلبت و بشنو  ی+ سع

 مکث کرد یکم

که   گسازآهن هی بوکسر مثل آهنگ باشه.... مثل   هیضربات   دی+ با

و کوتاه و بلند    ریبم و ز  ی با کنار هم گذاشتن صداها  کنه یم   یسع

بدونه با هر ضربه چطور   دیبوکسور هم با  هیآهنگ خوب بسازه    هی
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ب و  رقخودش  اس  بیه  اونو  و  خودش    ریبرسونه  ضربات  اهنگ 

هوک...    یآپرکات بزنه و ک  یک  هبدون  دیبوکسور خوب با  هیکنه....  

 شهامت و با هم داشته باشه...   قدرت و سرعت و  دیبوکسور با هی

سرش    ی باال   ن یمیزدن س  نیکه بعد از زم  ی افسانه ا  ی رو  نگاهش

 ستادیثابت ماند و صاف ا زدیو نفس نفس م  ستادهیا

تا    یتا کنار طناب عقب بکش  یزد  نیو زم  فیحر  یوقت  دی+ با

 داور شمارش معکوس و بشماره افسانه....  

  ی کیاش را پاک کرد و تا نزد  یشانیپ  یعرق رو  شیبا بازو  افسانه

قدم به عقب برداشت و آسمان دوباره سرش را  نگ یطناب دور ر

 برد  بایکنار گوش فر

 به طناب بخوره...  دیعقب بکشه، اما نبا دی+ با
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  ن ی م یفاصله گرفت و شروع به شمارش معکوس کرد... س  سپس

تلو    یبا خستگ  تلو  و  بلند شد  تمام شود  آنکه شمارش  از  قبل 

 ... دیباریم شانیاز سر و رو ین دوباره گارد گرفت... خستگ خورا

 استراحت....  قهیدق هی+ راند اول تموم شد، 

                  

اش گذاشت و نگاه    ی کنار  یصندل  ی رنگش را رو  یمشک  ی   کوله

 بود و خلوت.... کیدر اطراف چرخاند... کافه تار

صدا  و  رنگ  قرمز  آو   ی نور  سقف    ی ا   شهیش  ی زهایآرام  از  که 

م   زانیآو بود که دلش  آرام بخش  قدر  آن   ی برا  خواستیبودند 

  یدر آن کافه بماند....چشمانش را بست و گوش به صدا  شهیهم

 و درشت سپرد.  زیر ی ها شهیبه هم خوردن ش 
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  ی بود که کم  یو دو نفره فقط مخصوص عشاق  کی رمانت  ی فضا  آن

تب    ی ایگو  شانیو نگاه ها  کردندی آنطرفتر، در حلق هم صحبت م

 ان بود... درونش

 که منتظرتون گذاشتم....  دی سالم، ببخش ــ

کم  پلک و  کرد  جا  یباز  شلوار   ش یدر  و  کت  مرد  شد،  جابجا 

 او را مفرد خطاب نکرده بود...  چوقتیپوش مقابلش ه ی کاربن

 اومدم... ستیوقت ن  یلی+ سالم، خ

  د یآسمان را عقب کش   ییروبرو  یتکان داد و صندل  ی سر  نیشاه

 و نشست

 ن؟یخوب هست ــ
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کنار    یو قبل از آنکه جواب بدهد، پسر جوان  دیکش   ی قیعم  نفس 

که سمتش دراز شده   ییبا احترام منو  نیشاه  ستاد،یا  زشانیم

 بود را گرفت و سمت آسمان دراز کرد.... 

تکان    ی به هم قالب کرد و سر  زیم  ی اما دستانش را رو   آسمان

 داد 

 ... کنهینم ی+ فرق

ت داغ داد و سفارش دو شکالمنو را دوباره به دست پسر    ن یشاه

رنگش را سمت   ینگاه آب  نیداد.... مرد جوان که دور شد، شاه

 د یزد، آسمان لبش را از داخل گز ی آسمان کشاند و لبخند محو

 باهات دارم.  ی+ من کار مهم

بود، او اما   یکرد، مرد خوب و جذاب  یجذاب  ی تک خنده    نیشاه

 عاشق برادرش بود... 
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 را داشتند  یحکم زندگ شیشاهرخ برا ی ها لبخند

 ذهنم و به خودش مشغول کرده....  نیهم روزیاز د دیــ باور کن 

 تکان داد و نگاهش را به قفل انگشتانش دوخت ی سر

 ؟یشناس ی+ رهام و م

 کردیفراموش نم چگاهیرهام را ه د،ی کش یقی نفس عم ن یشاه

 برادرتون... شناسم، یم ــ

 را خاراند شی کنار ابرو آسمان

 رم... + آره، براد

 دوخت و ادامه داد  نی به نگاه شاه  نگاه 

 .دم ی+ من خبر نداشتم.... تازه فهم

 تکان داد و چقدر سخت بود حرف زدن  ی سر ن یشاه
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  ده یسه فهمچون روانشنا  دونست،یاما رهام م   دونستم،ی + من نم 

کمک به من کمک خواسته....    ی مرگم هست و از دوستش برا  هی

 گاه... چهلم بابام بود که من و برد پرت

 گفت  یآرام  تیتسل نیمکث آسمان شاه   نیکرد و ب  مکث

اما   رفت،  رهام  ا  یکی+  بدون  و  سرم  پشت  نشست    نکهیاومد 

خودش و نشونم بده باهام حرف زد...    یحت  ایکنه،    یخودش معرف

ا گفت،    وبیاز حضرت  موقع    ادمهیو صبرش  بعد  و....  حرفاش 

 رفتن شماره اش و نوشت کف دستم و رفت. 

باعث شد سکوت کند و    زشانیمرد جوان کنار م  ی اره  دوب  حضور

 گذاشت و دور شد زیم ی مرد سفارشاتشان را رو
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 ی برا  نکهیتا ا  میدبهش زنگ زدم و با هم حرف ز  ی چند بار  هی+  

افتاد که باهاش روبرو   ییاتفاقا  هی  نجایمسابقات اومدم تهران، ا

 شدم... 

بر خالف    د،ینوش  یبود را برداشت و کم  زیم  ی که رو   یآب  وانیل

 ن ی معادالتش، اصالً آسان نبود حرف زدن با شاه

 + اون آدم برادر تو بود.... 

که ضربان    یبا اخم و گنگ نگاهش کرد و آسمان با قلب   ن یشاه

 جابجا شد  شیگرفته بود در جا

مادربزرگم و با دوستش فرستادم مشهد و   لی+ برگشتم که اردب

  ال یو   هیمن و تو  و شب  روز    زدهی... سدیبرادرت اون روز من و دزد 

 کرد...  یزندان

 ناباور سرش را به چپ و راست تکان داد  ن یشاه
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  ن یهمچبرادر من    ،ی اومده خانم سپهر  ش یپ  ی انگار اشتباه  ــ

 .... کنهینم ی کار

همه    ی و خودش را برا  زدیتکان داد، حدسش را م  ی سر  آسمان

  د یکش   رونیکوله اش ب  بیاش را از ج  ی آماده کرده بود. گوش  زیچ

شماره   گوش  ی و  و  گرفت  را  اسپ   ی شاهرخ  حالت  در    کر یرا 

 گذاشت.... 

 بله آسمان؟  ــ

بود دوخت و انگار   یکه قفل گوش  نیشاه  ی به نگاه شوکه    نگاه

روبرو  ی برا هم    یحت  شی مرد  برادرش  توسط  اسمش  ادا شدن 

 شوکه کننده بود 

 + شاهرخ.... 
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 دشنویرا م  شی خط صدا  ی بدون آنکه بفهمد برادرش آنسو  شاهرخ

 دیکالم آسمان پر انیم

نم  ــ من  آسمان،  گفتم  که  دختر   تونم یبهت  برادرم   ی با  که 

 عاشقشه ازدواج کنم. 

 زیچ  ی و لب تر کرد، برا  دیرا د  ن یشاه  ی ه  رنگ از چهر  دنیپر

را درست به هدفش زده    ریتماس گرفته بود و شاهرخ اما ت  گرید

 بود... 

 

  ی که وقت  ییچاقوحرف بزنم، من    خواستمی+ باشه، در مورد اون نم

 و الزم دارم...  یگرفت ی دیمن و دزد
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  یاما نگاه از چهره    دیشن  ریتأخ  یشاهرخ را بعد از کم  ی صدا

از   شتریب  یلیبرادرش برنداشت، انگار خ   ی و شوکه    دهیرنگ پر

 در شوک فرو رفته بود کردیکه فکرش را م ی زیچ

رفت بعدش بدم...    ادمی  الست،ی تو و  ؟ی زنگ زد   نیهم  ی برا   ــ

 گشتم تهران.دت برو بردار، من برخو

تماس را قطع کرد، نگاه    یرا برداشت و بدون خداحافظ  یگوش

 بود...  ز،یم ی اما همچنان رو ن یشاه

برادرش پخش   ی صدا  یگوش  کیقبل از    یکه لحظات  ییجا  همان

 شده بود... 

 من و...   نی+ بب 

سرباز از    ی ره  چهره اش درست مانند چه   د،ینگاه باال کش  ن یشاه

 رگشته بود... جنگ ب
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 تجربه کرده بود.  شیکه شکست را با تک تک سلول ها ی سرباز

با ساره،    تی خبر دارم از دوست  ،یبهم ندار  یحس  گهید  دونمی+ م

همچ شاهرخ  اون  کنهینم   ی فکر  نیاما  اما  دارم،  دوسش  من   ...

 بخاطر تو.... 

 باشه....  ــ

آبش    وانیکه ل  ین یشاه   ی هم فشرد و نگاهش در چهره    ی رو  لب

 چرخاند....  دینفس سر کش کی را

 ... الستیگفت تو و ــ

تا ناکجا   ییمرد روبرو  اتشیخم شد، طبق حدس  زیم  ی رو   آسمان

 آباد موضوع رفته بود.... 

 او خوب بود...  ی برا نیا و

 که من و برد. ییهمون جا ال،ی+ آره، و
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موها  یچنگ   ن یشاه به    ی به  و  زد  اش  خورده  شانه  باال  به  رو 

ر برادر   ی آشنا  ی صدا  یحت  شد،ینم  باورش  خت، یهمشان 

 کوچکش را هم باور نداشت... 

 کارش و قبول کنه...  تیمسئول خوادی+ شاهرخ نم 

  ی خورد و نگاه سرگردانش تا چشمان مصمم و جد  ی سخت  تکان

 چه بود ؟  ت یشد، منظورش از مسئول دهیآسمان باال کش

بهش داشت    ییحس ها  هیکه برادرش    ی با دختر  تونهی نم  گهی + م

 اج کنه... ازدو 

 نداشت....  یجان گریداد، د هیتک یبه صندل  ن یشاه

شاهرخ و   ی صدا  انیبرنگشته بود، در م  گریرفته بود و د  جانش

 آسمان گم و گور شده بود.... 

 ؟  دیخوای م یاز من چ ــ
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 و مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند دیکش  یقیعم  نفس

 خوام؟یم ی+ به نظر تو ازت چ

اش را    یسنگ   توانستی انگار نم  اخت،اند  نییسرش را پا  نیشاه

 متحمل شود. 

 دیچه بگو دانستینم

 کنم.  ی شاهرخ و مجبور به کار  تونمیمن نم ــ

 را نداشت  نیشاه ی جمله  نیاخم کرد، انتظار ا آسمان

کن  مجبورش  نخواستم  ازت  من  م   ،ی +  که   خوامیمن  حاال 

بد  یبزرگترش نشون  و  درست  راه  و  ی بهش  معرفت  و  مرام   ...

 ... ی بد ادشیو  یمردونگ

  یآنکه شکالت داغش را بنوشد بلند شد و کوله اش را رو   بدون

 شانه انداخت 
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اما برادرِ    ،یبش  دواریندادم که بهم ام  ی دیوقت به تو ام  چی+ من ه

تا حاال   یدونیم   ،یشناسیتو به من داد... به نظرم تو من و خوب م

اما برادرت من و به حضورش ت  م یتو زندگ  ی مرد  چیه و نبوده، 

 کرد...  دواریام می زندگ

 کرد  مکث

دور کردنت از    ی + اگه فحشت دادم، اگه پرخاش کردم فقط برا 

بود، من ه  بد  چوقتیخودم  تو آدم  نکردم  چون    ،یهست  ی فکر 

شب   ،ی نبود ها  ه یتو  ابتدا  ی معلم  هر    ی بود  ییاول  برابر  در  که 

مهربون و  لبخند  با  آموزشون  دانش  راه   کردنیم  ی سع  یاشتباه 

اومدم    یهر کس  زهم قبل ا  نیهم  ی بدن. برا  ادیهشون  درست و ب 

 تو...  شیپ
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  ن ی زد، نگاهش را سمت پنجره چرخاند، شاه  رونیکافه که ب  از

دستانش    نی بود که او کنارش بود، سرش را ب  ی کالفه تر از وقت

  د، یکش  یقیداده بود، نفس عم  هیتک  زیرا به م  شی گرفته و آرنج ها

بود...    دهینگونه با خودش جاو چطور و چگ  دانستی که نم  ن یشاه

د تا کرده بو  یمتالش  اکه چقدر خودش ر   دانستیفقط خودش م

  ن یبه کار شاه   ی شاهرخ خورده بود، کار  ی که برا  یبر خالف قسم

 نداشته باشد. 

 ...  دی کش یقی گرفت و نفس عم نی از شاه نگاه 

 آورد....  یبه دستش م   دیو با خواستیرا م شاهرخ

                  

 یشد، نگاهش را به آدرس ادهیپ یکسرد و از تارا حساب ک  هیکرا

 که رهام فرستاده بود دوخت و قدم جلو برداشت.
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حساب تمام دروغ    دیچه آمده بود، اما با  ی برا  دانستیخود هم نم 

 ... د یپرسیساره را از خود او م ی ها

 ... د یکشیبر سرش هوار م دیبا

 . کردیم یبعد از چند ماه خشمش را خال دیبا

نا    یزن  ی که صدا  دی نکش  یزنگ فشرد و طول  یرا رو  انگشتش 

 د یچیآشنا در گوشش پ

 بله ؟ ــ

 + با ساره مشفق کار داشتم. 

 نشناختمتون...  یول دیببخش ــ

   دیبه صورتش کش یدست

 منو...  شناسنیآسو اومده م  یمادرش بگ ای+ به ساره 
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 .... دیچند لحظه صبر کن  ــ

                  

بود را داد و با همان   ستادهیا  مانیکه کنار پ  ی جواب سالم مشتر 

  ستادیا دنشیبا د  یلبخند سمت اتاقش قدم برداشت، منش

آقا   ــ به محض    ،یتهران  ی سالم  برادرتون تماس گرفتن گفتن 

 شرکت.  دیاومدنتون بر

از ج  یدرآوردن گوش  نیتکان داد و ح  ی تعجب سر  با  بیاش 

 کتش، وارد اتاق شد، چرا با تلفن همراهش تماس نگرفته بود؟ 

را کنار گوشش گذاشت، از   یبرادرش را گرفت و گوش  ی شماره   

که به نظرش خوب    ریاخ  ی ها  ی چند طرح از طراح  زشیم  ی کشو

به بوق    نیداشت را برداشت و در همان ح  شیرایبه و  ازینبود و ن

 گوش سپرد. شدند،یم یانتظار که طوالن ی ها
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بماند و همان مسبب   جهینت  ینداشت تماسش ب   ادیوقت به    چیه

 در دلش شد...  یآوار شدن نگران

شماره    نباریکرد و ا  ی کردنش ته دلش را خال  ی آسمان و کار   فکر

با او حرف زده بود،   یآسمان را گرفت، چند ساعت قبل وقت  ی 

د و  ازدواج  موضوع  و  آمده  کوتاه  نظرش  ا ر  اتشیچرند  گریبه 

 فراموش کرده بود.

 + الو؟ 

 ؟ ییکجا ــ

 + به تو چه؟

 ... د یبه صورتش کش یدست

م  ی دختر  نیاول  هم  به  را  تمامش  دخترک   نیهم  ختیریکه 

 بود  یلعنت
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 آسمان.... نیبب ــ

 خط باعث شد سکوت کند  ی نا آشنا از آن سو یشخص ی صدا

 شام آماده است...  ایآسو جان ب ــ

 دو انگشت شست و سبابه چشمانش را فشرد با

 ... ستمیمن مث تو عالف ن ی + اگه کارم ندار

 احافظ. باشه برو، خد ــ

 ستاد یا یمنش زیرا قطع کرد و از اتاق خارج شد، کنار م  تماس

  ش ی برام پ  یحواسشون باشه، من کار مهم  د یبگ   ی عارف  ی به آقا  ــ

 اومده. 

تکان    مانیپ  ی که برا   ی گفت و او بعد از سر  یآرام  ی البته    یمنش

 خارج شد.  ی داد از گالر
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و پوشه    نش یماش   سوار را رو  ی شد  ها   شاگرد  ی صندل  ی طرح 

 ت و حرکت کرد، دلش آرام و قرار نداشت... انداخ

 آبستن درون دلش در حال رخت شستن بود....  یزن انگار

 کرد. یته دلش را خال شتریسکوت ساختمان شرکت ب

با    یکس و  انگشت  کینبود  خاص   یحساب  که    یروز  نبود  هم 

 کند.  لیشرکت را تعط ن یشاه

 سه را فشرد... ی شماره    یآسانسور شد و شاس  وارد

درونش آوار شده    یضربان گرفته بود و خروار خروار نگران  قلبش

 بود... 

 ی فلز  نیاز کاب  یآسانسور که کنار رفت، با دلواپس  ییکشو  ی درها

 رفت و نگاه در اطراف چرخاند  رونیب

 ! ن؟یشاه ــ
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 نبود...   ییصدا چیه

درونش دامن   ی به نگران  شتریکه ب  نیسکوت محض و سنگ   کی

 ... زدیم

  ن یقدم تند کرد و به محض باز کردنش، شاه  تریاتاق مد سمت

 ی و نفس آسوده ا  دید  ی سرتاسر  ی مقابل پنجره ها  ستادهیرا ا

 فرستاد.  رونیب

 اتاق شد و در را بست داخل

 سالم. ــ

 اما اصالً تکان هم نخورد...  ن یشاه

ا  ــ قلبم آب شد، چرا جواب تلفنات و   نجایتا خودم و برسونم 

 ؟ی دینم

 بود  ن یشاه  زیوهم انگدوباره سکوت  جوابش
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 ن؟ یافتاده شاه یاتفاق ــ

 یی چشمانش را رگه ها  ی دیسف  د،یپا چرخ  ی پاشنه    ی رو  نیشاه

  ی قیاز خون احاطه کرده بودند و فک فشرده شده اش، اخم عم

 شاهرخ نشاند و قدم سمتش برداشت  ی ابروها نیب

 ه؟شد یچ ــ

  یکرد  کاریشاهرخ ؟ با خودت و من و آسمان چ  ی کرد   کاریچ  ــ

 ؟

کار آسمان بود، مسبب حال خراب    ستاد،یا  ی لحظه ا  ی برا  قلبش

 کرده بود دشیبود که چند روز قبل تهد  یبرادرش آسمان

 کردم مگه؟ کاریچ ــ
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  ش یته ر  ی گونه    ی رو  یباال رفت و با چنان قدرت  نی شاه  دست

را    شیآمد که سرش را سمت چپ خم کرد و لبها  نییدارش پا

 هم فشرد  ی رو

  یدختر باز  هیبا    یچطور تونست  ؟یبکن  یخواستیم  کاریچ  گهید   ــ

 ؟  تیمردونگ نهیا ؟یکن

و نگاه در    دییهم سا  ی لگدمال شده، دندان رو   ی با غرور  شاهرخ

 نگاه برادرش قفل کرد

 .... چوقتی من ه ن،ی نکردم شاه ی باز ی دختر چیمن با ه  ــ

 .... رتیغ  یخفه شو ب ــ

  به نبض شروع    شیها  قهیشد و شق  یدرون قلبش متالش  ی زیچ

 زدن کردند

 بهش ندارم....  ی عالقه ا چی من ه نیگوش کن شاه  ــ
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 ی گره خورد و قبل از آنکه بتواند کنترلش کند، رو  نیشاه   مشت

 برادرش نشست ی چانه 

 .... ی پس غلط اضافه کرد ــ

انگار جغدهم فش  ی را رو  ش یلبها   ی شوم تو  ی رد و ادامه نداد، 

  قه ی شق  شیو بجا  جمله اش را ادامه نداد  د،یکشیم  غیمغزش ج

به کبودتی از حجم عصبان  د یکش  ریت  شیها   ی ... چهره اش رو 

 ... رفت یم

م  انگشت نگاهش  که  کوچکش  برادر  مقابل  را  اش    کردیسبابه 

 دیشده اش غر دیکل ی دندان ها نیتکان داد و از ب

با ا  ــ نابود....  نابودِ  نابود شدم امروز شاهرخ،  مغز از هم    نی من 

  یکه باال آورد   ی ر کنم، خودت گندت فکدرس  تونمیام نم  دهیپاش
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به خاک مادرم    یو درستش کن شاهرخ... درستش کن که اگه نکن

 . کشم یخط م هیقسم روت 

 و از اتاق خارج شد.  گفت

 که له شده بود ی ماند و غرور شاهرخ

 کرد یکه درد م یقلب

تر   یبود... دلش اما خون  یخون  د، یلبش کش  ی را گوشه    انگشتش

 تر بود.  یو زخم

شب   یکیاز تار  یها کم  ییرا در پارک چرخاند، روشنا  شاه نگ

 کاسته بودند.... 

 کرد  کیرا دوباره به گوشش نزد ید، گوشنکر شیدای پ یوقت 

 ؟ ییکجا نمتیبب   تونمینم ــ

 ... ی دیات مشخصه داداش گرامت و د افهی+ از ق
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 دیشده اش غر  د ی کل  ی دندانها  نی و از ب  دیدور خودش چرخ  دوباره

 ان؟؟ آسم ییکجا ــ

 دیخند آسمان

 ؟؟یتهران یبرادرا نی + چطور گذشت بحث ب

و تماس را قطع کرد    دشیتاب د  ی رو   ،ی باز  لیوسا   انیم  باالخره

  ب یرا به ج  یبلند خود را به او رساند، آسمان گوش  ییو با قدمها

 فرستاد  ش یمانتو

 هلم بده!  کمی ا ی+ ب 

خودش   و مقابل  دیکش  نییکرد و او را از تاب پا  شیبند بازو  دست

 ه داشت نگ

 ؟ یکنیم یچه غلط  ی دار ــ

 باال پرتاب کرد  ی و شانه ا  دیخند  الیخ یب آسمان
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که کردم و بهت گفته بودم. تو    یاز غلط  شتری+ فکر کنم قبالً ب 

خبرت   یبرو خدا رو شکر کن دلم واسه اون داداش از همه جا ب

 سوخت.... وگرنه.... 

ا  ی بازو ب   ی عضله  که  قدرتمند    نیاش  فشرده  انگشتان  شاهرخ 

 و تقال کرد دییهم سا ی ندان روشد، د

و به    قتیو حق  میریاآلن م  نی نکن آسمان، هم  می من و عصب  ــ

 وگرنه....  یگی م ن یشاه

 د یکالمش پر انیم آسمان

 + همون وگرنه.

را محکم رها کرد و آسمان با سفت نگه داشتن    شیبازو  شاهرخ

 کرد ی ریخوردنش جلوگ ی خودش از سکندر

 بهت ندارم؟ ی عالقه ا ستی ن تیچرا حال ــ
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 باال انداخت ی شانه ا  یمصنوع یال یخ یبا ب آسمان

 بهت ندارم. ی + منم عالقه ا

 وونه؟ یازم د ی خوایم یپس چ ــ

 تاب نشست و خود را تاب داد  ی رو دوباره

 ....  گه یام د وونهی+ د

 تاب خورد شتریب

 ؟ یدونیمورد عالقه ام بود، م  لمی+ بتمن ف 

 برد و آسمان ادامه داد  شیموها نی ب  یدست یبا کالفگ  شاهرخ

شخص د  تی +  اول  بار  همون  از  جالب    دنشیجوکر  نظرم  به 

بود، نه اهل معامله بود نه مذاکره و نه دنبال پول،    وونهی... دومد یم

کردن    خواستی م   زیچ  هیفقط   فراهم  اونم    ی برا  یسرگرم  هیو 

 خودش بود. 
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 نگاهش کرد  تیبا اخم و جد شاهرخ

 ؟ هیمنظورت چ ــ

 شانه مرتب کرد ی و کوله اش را رو دیپر نییا یتاب  از

منظورم و دکتر... من    یکه نفهم  ییحرفا  نی+ تو زرنگ تر از ا

 باشم.   نالیترم دیبرم، ساعت دوازده با دیبا گهید

اش را   ی انی عقب رفتن دو انگشت سبابه و م  نیزد و ح  یچشمک

 اش گذاشت  قهیشق ی رو

 .ادیزت زجان... ع ی+ منتظر خبرت هستم دک

 لعنت بهت...  ــ

 فرستاد  شی موها نی ب  یو شاهرخ دست دیدوباره خند آسمان

 . دانستیخودش هم نم کرد یچکار م دیبا
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 حال بهار چطوره؟ ال،یو امیب خواستم ی+ آره، م

آسمان انداخت و او را سمت    ی با لبخند دستش را دور شانه    رهام

 شاند ک شده بود کباشگاه پار ی از محوطه  رونیکه ب   نشی ماش

 خوبه...  ــ

ب   نآسما رهام  آغوش  از  را  تقال خودش  پشت    دیکش  رونیبا  و 

 نازک کرد  طنتشینگاه پر ش ی برا یچشم

بابات و شام دونفره شون    ی + اون روز داشت در مورد استعفا 

 ... زدیحرف م

 دیو کامل سمت آسمان چرخ ستادیا ن ی کنار ماش رهام

تو انتخابات    خوادینم  گهیامسال دانگار    دم، یشن  ییزایچ   هیمنم    ــ

 شرکت کنه.... 
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 را خاراند و رهام اضافه کرد شی کنار ابرو آسمان

 ؟ ی با ساره حرف زد ــ

ها  یکالفگ  با د  شیمردمک  با  اما  چرخاند،  حدقه  در    دن یرا 

ته دلش مالش رفت و آب دهانش را   ابانیخ  ی آن سو   ینی ماش

 فرو داد 

 آسو؟  ــ

 قفل شد   دستپاچه اش در نگاه رهام نگاه 

 ؟یگفت ی+ چ

 دیاش کش یشان یبه پ یکه سوالش را تکرار کرد، دست رهام

بزنمش    خواستمیم  یسرش داد زدم، فحشش دادم، حت  ،یچی+ ه 

 و جلوم و گرفت...  دیکه مامانش سر رس
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  ی نگاه  م یبا تأسف تکان داد، آسمان دوباره ن  ی و سر  دیخند  رهام

 تر کرد یو لبانداخت  نیسمت ماش 

 .... گهیچند ساعت د هی امیدارم، م گهیکار د  هین + تو برو م 

 .... یپس گفت  ــ

 دیکالمش پر انیدر نگاه رهام دوخت و م نگاه 

 .گهید  امیتو برو م اال یاومد،  ادمی+ تازه 

 فقط جون رهام...  چونینپ ــ

که باعث شد    دیبه شانه اش کوب   یبا خنده مشت محکم  آسمان

 رهام درهم شود  ی چهره 

 دختر...  نهی سنگ آخ، چه دستت ــ

 .اریدرن ی + برو مسخره باز 
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 . ایباشه، فقط زود ب ــ

از کنارش رد شد و رفت،    یشد و با تک بوق  نشی سوار ماش  رهام

ورزش ساک  شد،  دور  که  نگاهش  مقابل  رو  یاز  را  شانه    ی اش 

 آشنا برداشت.  نیمرتب کرد و قدم سمت ماش 

الخره  در از داخل باز شد و او با  ن،یبه ماش   دنشیمحض رس  به

 . دیرا د کردیکه منتظر نگاهش م  یشاهرخ

 شد  نی لب نشاند و سوار ماش ی رو ی پوزخند

 .... یرسیدکتر؟ روبراه به نظر نم ی + احوال آقا

 جواب آسمان را بدهد حرکت کرد نکهیبدون ا شاهرخ

  م یریآماده باش م  پس فردا وقت عقد گرفتم، فردا صبح  ی برا  ــ

 .شیآزما ی برا
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داد، ابرو باال   هی و به در تک  دیچرخ  یلندص  ی با تعجب رو  آسمان

 کردیشاهرخ نگاه م  ی و اخمو  ی جد مرخیداده و متعجب به ن

 ه؟ینگاهت واسه چ نیا ؟یخواستیو نم نیمگه هم ــ

 زد  ی پوزخند صدادار آسمان

 زودش و نداشتم.... نهمهی+ انتظار ا

دستش به فرمان سمت آسمان    ی و با اتکا  دیرا کنار کش  نی ماش

 دیچرخ

با  نیآسمان، هم  نیبب  ــ نبا  دیاآلن  بگم،  ازم   ی انتظار  د یبهت 

  ی ازدواج آنچنان  ستیندارم، قرار ن  یمن بهت حس  ،یداشته باش 

تهران، چون من    میریو م  میکن یجا عقد م   نی. هم م یداشته باش 

 اونجاست...  می کار و زندگ

 بالفاصله جواب داد  آسمان
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 ... ادیهم با من م زی+ عز

  د ید، گفته بود باآنهمه حرف زده بوگنگ نگاهش کرد،    شاهرخ

  نداشته باشند و آسمان تنها به فکر  یبه تهران بروند، عقد آنچنان

 بود؟  زشیعز

قراره تو محضر من باشم    م،یریبگ   یعروس  می تونینم  گمیدارم م  ــ

 و تو.... 

 صاف نشست آسمان

جمله ات از هم   دنیکه با شن  دمیعروس شدن نچ  ی ای+ من رو

نباشه    یو فالن.... کس  میریبگ  ی عروس  دیه بابدم ک  ریبپاشم و گ

 خسرو تو کارم دخالت کنه. خوامیتو محضر بهتره، نم

 اما....  ــ
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ن  ی + اجازه   اکبر سپهر  ست،یپدر الزم  ام و    ی چون من دختر 

 . هیفوتش کاف  یگواه

ا  نیماش  در بدون  و  باز کرد  نگاه  نکهیرا    اندازد، یب   یبه شاهرخ 

 شد  ادهیپ

 خودم فردا....  امی رام بفرست مب و شگاهی + آدرس آزما 

 د یشاهرخ را شن  ی در را ببندد صدا نکهیاز ا قبل

 آسمان ؟  ــ

نداشت    شی پ  ی قیدقا  ی به نگاه طوفان  یشباهت   چی کرد، ه  نگاهش

 و درست مانند قبل ترها آرام بود.

 کرده بود یرنگ شیرا برا ای رنگ که دن یهمان نگاه عسل 

 خودت و با من تباه نکن...  ــ

 زد....  لبخند
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 ر کرد اش تمامش را مانند زه یکه تلخ ی لبخند

 شم؟ یتباه م  ی دون ی+ از کجا م

 .... ی اریبه من پناه م ی دار  دونمیچون م ــ

 دیچسب  شیگلو خی مچاله شد و بغض ب نهیس  انیم  قلبش

 برد؟ی داشت به او پناه م واقعاً

بوده پناه    شتیمدت پ  نیکه ا یفرار از مشکالتت به کس ی برا ــ

فرار کردن از  ....  ی کنی اشتباه م  ی که دار  دونمیاما من م   ،ی اریم

فرار از مشکالت، ازدواج   ی .... براکنهیو عوض نم  ی زیمشکالت چ

 ی ایروز به خودت م  هی.  زهیریو به هم م  زیهمه چ  شتر یکردن ب

 ...ی کرد محرومرو از خودت   زایچ  یلیخ ین یب یم

 دهانش را فرو داد  آب

 ؟ی شد ی+ تو چرا راض
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برادرم بهم شک کنه، من و باور نکنه...    ی کرد  یارچون تو ک  ــ

شک هاش له   یپا  ریو ز   نمونیب  یو حرمت ها  تم یغرور و شخص

 کنه....  

رو   خم از  را  ساکش  و  تصم  یصندل  ی شد  از    مشیبرداشت، 

هم    گذشت ی او و شاهرخ سخت م  ی هر چقدر هم برا  گشت،یبرنم

 داشت مانیخوب بعدتر ها ا ی او به روزها

 . نمتیب ی+ فردا صبح م  

و نگاه به   دیکش  یق یرا بست، شاهرخ نفس عم نی و در ماش فت گ

 نگاهش بود دوخت....  ررسی که در ت یآسمان

 بود.   مایسیانجام دهد اشتباه تر از انتخاب پر  خواستیکه م  ی کار

 .... سوختیو هم نم  سوختیآسمان م ی هم برا دلش

 .... خواست یو هم م خواستیازدواج مضحک را نم هم
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پا  غرور با  ریبا سماجت گ  ر شده اشلت و  بود که    ن یا  دیداده 

 .... رفتیپذی و منطقش اما نم ردیازدواج سر بگ 

 ... کردیاگر باورش م ن یشاه

 .... دادیگوش م  شیبه حرف ها ی اگر کم ن یشاه

 .... کردیاش اعتماد م یبه او و مردانگ ی اگر ذره ا ن یشاه

ز  ا  چکدامیه  دیشا  کردیو نامرد خطابش نم  رتیغ   ی اگر ب  ن یشاه

 .... دادیاتفاقات رخ نم نیا

به پ  گرید  آنوقت را    شانی مضحک آسمان که هر دو  شنهادیتن 

 ... دادینم کرد،یتباه م 

 ... دیدیخراب آسمان را م حال

 .... دیدینم یحال خراب او را کس اما
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 .... ی خانم پناه دییبفرما ــ

  ست یرا سربه ن ی و آخرش آن مردک لعنت  دییهم سا  ی رو  دندان

 درکیم

  فرستم یدل و روده ات و م  ،یپناه   ی بهم بگ  گهیبار د  هی+ اگه  

 واسه خانواده ات. 

 شد....   اطیمتعجب مرد، وارد ح  ی به چهره    تیو بدون اهم   گفت

هم به    یپناه  ی خانواده    رفت،یاو همراه شاهرخ به تهران م  اگر

 گشتند؟ ی آنجا برم

تا او خو  الینسبتاً بزرگ و  اطینگاهش را در ح   آوار  چرخاند،  د 

 شده بود....   کیبه شرق شهر بکشاند هوا تار اده یپشده اش را 

 یعروس شدن  ی ا یرو  چیاو ه  کردیم  یچقدر هم به خودش حال  هر

 قلب وامانده اش را قانع کند...  توانستینداشت، نم
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لباس    دنیدختران پوش  ی زبان نفهم او هم درست مانند همه    دل

 .... خواستیرا م یعروس ی بایز

 ... خواست یپدر و مادرش هنگام بله گفتن مرفتن از  اجازه گ  دلش

م  هر انکار  که  هم  شکستگ  توانستینم  کردیچقدر  آن    ی منکر 

 شاهرخ شود.  ی دلش هنگام حرفها ی گوشه 

خاموش بودند و انگار نه انگار    الی و  ی پله ها باال رفت، چراغ ها  از

 .... دند یکشیداخل ساختمان انتظار او را م یکسان

قد    یزده اش به آن  انهیکه در ذهن مور  ی فکر  نیکرد و اول  اخم

 . بد شده بود..   دیبهار بود و حالش که شا دیکش

 رساند و بازش کرد....  ی خود را به در ورود  یدلواپس با

امان قلبش    یکوبش ب   ی جز صدا  ییصدا  چیبود و ه  کی تار  الیو

 شد...  شیدست به دامان خدا عیسر ی لی... خد یشنینم
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کم  او زمان  که    یمدت  دوباربود  تجربه حس  را  مادر داشتن  ه 

 دوباره از دست دادنش....  ی کرده بود و زود بود برا

و روشن شدن المپ ها، قلبش با شدت  ی زیچ دنیترک ی صدا با

باعث    شدیکه خوانده م  یو آهنگ تولدت مبارک  دیکوب   ی شتریب

 را بسته و از دلش دور شود...  لشیبار و بند  یشد، نگران

 یی دستش را به دست دا  ی فشفشه هاکه    بود  ی نفر   نیاول  الیدان

 شد....  زان یاش داد و از گردن آسمان آو 

بوس   گونه محکم  عادت مضخرفش  را طبق  را    دی اش  تولدش  و 

 گفت....  کیتبر

 را چرخاند...  نگاهش

 هم آنجا بود....  زیعز
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کنجکاو  یحت با  که  م  ی بهار  اطراف  در  را  و   چرخاندینگاهش 

 .. چسبانده بود. نهیعروسکش را به س

آه مچاله    یانبوه  انیشد و قلبش م   ن یاش سنگ   نه یس   ی   قفسه

 شد.... 

 شبندیاز باشگاه برگشته بود پدرش را پ  یقبل همان روز وقت  سال

 یبود و کل  دهی ن د درست کرد  کیبسته در آشپزخانه مشغول ک

 بود...  دهیاش خند ی به صورت آرد

ک   قبل  پدرش همانگونه که دوست داشت   کیسال  را  تولدش 

 کرده بود.... درست 

 عاشق شکالت بود و کاکائو...  یهمان کودک از

 و رهام در آغوشش گرفت  دیکش ریمقابل نگاهش حر اشک

 .زمی+ تولدت مبارک عز
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 گرفت و نگاهش کرد  فاصله

 ! یانگار هنوز تو شوک ــ

 بود؟  شوکه

 .... دانستینم

 حسرت نداشتن پدرش بود...  کردیکه حسش م ی زیچ تنها

پ   ی پدر نم  یحت   شیکه سال  را  نداشته    نی ا  کردیفکرش  سال 

 باشدش.... 

 را تر کرد و نگاهش را دوباره در اطراف چرخاند....  لبش

 بود...  ستادهی هم کنار همسرش ا یپناه خسرو

 ... دیکشیم دکیهم اسم پدر را  او
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اما خسرو   دند، ی نامیم   ی او را دختر خسرو پناه  گریمردم د  شتر یب

 نبرده بود....   یاز پدرانگ ییبو چیه

 کرده بود...  ی با احساسات چند نفر باز او

 رستا و رهام نشده بود...  ی برا یپدر خوب او

 زانشیحفاظت از عز  ی ااو بر  دانست،یرا اکبر م  یو رسم پدرانگ  راه

 ... کردیآنها را از خود دور نم

 .کردیرا رها نم  زانشیاما عز  د،یجنگ یو هر کس م  زیاو با هر چ  پدر

نگاه او اما از    د،ی اش را بوسم گونه  و او ه  ستادیمقابلش ا  رستا

 نشد...  دهینگاه خسرو بر

 بود؟؟؟؟  یبود ک دهیکه او را د ی بار نیآخر

 ساال قشنگم...  نیصد سال به ا ــ

 آمد... ادشی
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 بار کمر او را شکسته بود....  نیآخر

 بزرگ را....   یبود شکستن خسرو پناه  دهیوضوح د به

 .... ستادیمقابلش ا میمر

 شاهرخ....  ی درست مانند لبخندها داد،یم  یگندز ی بو لبخندش

 ... کردندیم ی که با روح و قلبش باز ییلبخند ها همان

رو  کف را  به   یزده    خ ی  یگونه    ی دستش  و  گذاشت  آسمان 

 لبخندش عمق داد

 + تولدت مبارک گلم...  

و اخم   زیجشن تولدش، سه نفره بود، او، پدرش و عز  ش یپ   سال

 ... شیها

 . خواستیرا م  زیعز  ی اخم ها  یو پدرش، حت  شیاما دلش سال پ  او
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 بودند و نا آشنا.... به یغر شیآدمها برا نیفضا و ا نیا

را از خسرو    نشیرا گرفت و او باالخره نگاه سنگ  شیبازو  میمر

 برگشت  میگرفت و سمت مر

 نبود امروز تولدمه....  ادمی+  

مهربان   میمر لبخند  همراه  یبا  مبلمان  آسمان    یتا  و  کرد  اش 

بنگاه  را  ها  نی ش  سف  ی بادکنک  و  هوا   نی زم  ی رو  د یقرمز  و 

 چرخاند.... 

 ....... ی شد ریقافلگ یپس حساب ــ

عز  ی رو و  نشست  جا  زیمبل  او  کنار  عز  ی هم   ز یگرفت سمت 

 .... دیچرخ

 روبرو شدن یسخت بود با خسرو پناه یلیاو خ ی قطعا برا 

 ز؟ ی+ حالت خوبه عز 
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 شیلبها  ی رو  یلخانگار تا ته جمله اش رفت که لبخند ت  زیعز

 نشاند 

 رهام اومد دنبالم....  ــ

را    یبرگردد و خسرو پناه  خواستینگرفت، دلش نم  زیاز عز  نگاه

 .... ندی بب

بلند شده    کردی م   یاش اما داشت خودکش  نه یس  انیم  ییجا  کی

که دوستش نداشت و    ی و از آغوش مرد  ردیو دست بهار را بگ

 گرید  د یوو بگ  بکشد  رونیبخاطرش انجام نداده بود ب  ی چکاریه

 .... ازاردی حق ندارد آن زن شکسته را ب

 ؟ی ای آسمان جان، چند لحظه همراهم م ــ

  خواست ی... نمدیگرفت و سمت رستا چرخ  زیاکراه نگاه از عز  با

 برود.... 
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 بماند....  زیهمانجا کنار عز خواستیم

به آشوب درونش   یشانه اش گذاشت، انگار پ   ی دست رو  میمر

 برده بود 

 م هست... من حواس تو برو، ــ

 شیکتف ها ی که رو یینگاه ها ینی تر کرد و بلند شد، سنگ یلب

همراه رستا از پله    کرد،یم   ن یاش را هم سنگ  نهی س ی بود، قفسه  

 ها باال رفت. 

تخت بود  ی که رو یبزرگ ی اتاق شد و رستا با لبخند بسته  وارد

 را برداشت و سمتش گرفت 

 تولدت از طرف من.. ی کادو  نیا ــ
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ند  یشواکن آسمان  طرف  از  رو   دیکه  را  بسته  تخت   ی دوباره 

و مقابل    دیکش  رونیگذاشت و بازش کرد... لباس را از داخلش ب

 نگاه آسمان گرفت

 کردم.  شیخودم طراح ــ

تا،  دستان رس  ن ی که ب  یسه ربع  نیآست  کیتون  یآسمان رو  نگاه

و   بایو در چشمان ز   دیچرخ  د،یدرخشیم   شیبای ز  ی با آن پارچه  

 رستا ثابت ماند  ی  دهش شیآرا

 ؟ی+ تو طراح لباس  

 شد  کیبا لبخند نزد رستا

لباس شب برات بزنم، اما رهام گفت   هی  خواستمیاره، اولش م  ــ

 ... ی لباس شب دوست داشته باش کنهیفکر نم
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و دست دراز کرد و لباس را از دست رستا گرفت و   دیخند کوتاه

 تر نگاهش کرد....  قیدق

 یطراح  ز،یتر از همه چ  یبود و عال  یالپارچه و دوختش ع  انتخاب

 بود...  رشینظ یب

 خوشگله....  یلی+ خ

 د یبه لبخندش عمق داد و عقب کش رستا

 .ی ایو ب  یتا بپوش  مونم یمنتظر م رونیپس من ب  ــ

از جانب    یمنتظر عکس العمل  نکهیش بدون ااز گفتن جمله ا  بعد

 آسمان باشد از اتاق خارج شد.... 

 انداخت....  لباسبه  ی گر ینگاه د آسمان
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م  ی ب  اگر ازدواج  ا  ی برا  کرد یصدا  تک  ها  نیتک  که    ییانسان 

م بزرگ    ی دیناام  کیخانواده شدن،    ی برا  کندند ی داشتند جان 

 ؟  کردینم جادیا

 خواهر باشد....  کردیم  یسع رستا

 برادر باشد....  کندیماه بود جان م نیچند رهام

به نگاه او هم    ،زدیکه به رستا و رهام م   ییاز همان لبخندها  میمر

 ... دادیم لیتحو

و رستا و رهام له    میمر  ی محبت ها  ریاش، او را ز  یپنهان  ازدواج

 کرد؟ینم

 زد؟ ی بهار قلبش را آتش نم ی بایز نگاه 

  یتخت پرتاب کرد و مشغول باز کردن دکمه ها  ی را رو   لباس

 شد....  ش یمانتو
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  ی اش، کنار کسان   یدو روز قبل از ازدواج پنهان  توانستیم  حداقل

 که دوستش داشتند خوش بگذراند... 

 نهیخودش در آ   ریو نگاهش را به انعکاس تصو  دیرا پوش  لباس

  د یبه تنش نشسته بود و با  ییبا یز  ار یبه طرز بس  کیدوخت، تون

 .... گفت ی م نیبه رستا آفر

ب  شیموها وار  شانه  را  انگشتانش  و  کرد  باز  و   دی کش  نشانیرا 

ه گذاشت شالش آزادانسرش بست. بعد از    ی باال   یسپس دم اسب

  ی ق یلبخند عم   دنش یاز اتاق خارج شد و رستا با د  شیموها  ی رو

 لب نشاند  ی رو

 مبارکت باشه.  زم،یعز ادی بهت م یلیخ ــ

 کرد  شیکه قدم سمت پله ها برداشت صدا رستا

 + رستا؟ 
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 برگشت 

 جانم؟ ــ

 . ستمی+ من با شما دشمن ن

پر کرد و دس  نشانیب   ی با دو قدم فاصله    رستا مرا  را    ان یتش 

 دستان گرمش گرفت، اشک چشمانش را براق کرده بود 

 ندونم.  شهیدلم، مگه م زیعز دونمیم ــ

 د یآسمان را بوس ی  گونه

 گلم.  فهممتی من م ــ

و رهام نشست و به محض نشستنش رهام سرش را   زیعز  نیب

 کنار گوشش برد

 بانو!  ی شد ی گریعجب ج ــ



 

1339 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 نازک کرد  شیبرا یو پشت چشم  دیچرخ سمتش

 کرده... ی ادیت به تنت ز+ انگار سر

 ... دیآرام خند رهام

نگاه همه    ،خواندیآرام رستا که آهنگ تولدت مبارک را م  ی صدا  با

و   د یرقصیهمراه چاقو م  ی سمت او و پسرش که به طور مسخره ا

  ی بهار  ی و نگاه آسمان اما رو  دیآمد، چرخ  یجلوتر از مادرش م

کف دستانش را به هم    که عروسک را آرام به دست خسرو داد و

 ثابت ماند... د یکوب

 .... زدیدست م  داشت

 .... شناختشینم یکه حت ی تولد دختر  ی برا

 سرنوشتشان بود...   یقربان نینه! بهار مظلوم تر او
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 ی کرده بود را رو  نش ی تزئ  یبه خوب  وه، یکه با م   ی تولد   کیک  رستا

دان  زیم و  ها  الی مقابل آسمان گذاشت  رقاص  مانند   ی با خنده 

  ی از پشت سمتش خم شد که مسبب رها شدن قهقهه    یعرب

 رهام شد... 

 بچه....  شکنه ی+ کمرت م

که رهام سرش را کنار    لرزاندیاما همچنان داشت تنش را م  الیدان

 گوش آسمان برد 

 ازت....  خوادیانعام م ــ

 با تعجب نگاهش کرد آسمان

 بچه پررو؟  نیانعام هم بدم به ا دیلد منه و من با+ تو
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ک  ی ده سرخن  با  رهام و  داد  از ج  فیتکان  را    ی پشت  بیپولش 

ب از   یدوهزارتومان  کیجدا کردن    ن یو ح  دیکش  رونیشلوارش 

 رو به آسمان لب زد ش،یها یپنجاه هزار  نیب

 . شمیقائل م  فیو من تخف  نباریخب، ا لیخ ــ

حرفه   کیتکن  ک یداد و چاقو را با    الیرا به دست دان  ی دوهزار 

 . دیکش نرویانگشتانش ب  نیاز ب ی ا

 ... یانعامت هم گرفت  ،یی دا  گهیبرو د ــ

 دی مشتش را به شانه اش کوب آسمان

 تو....  دهیفحشت م ی + دو هزار به گدا بد

کالمش    انیجفت پا م  الیجمله اش را ادامه دهد، دان  نکهیاز ا  قبل

 دیپر

 .گهید  اریدرن ی باز سی خس ،ییحق با خاله اس دا ــ
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مله اش نازک  ام گذاشتن جبخاطر ناتم  الیدان  ی برا  یچشم  پشت

 .کردیکرد و نگاهش را چرخاند، خسرو داشت با لبخند نگاهشان م

 خسرو  به   هم  او  ٔ  دوزانه  نهی نگاه ک  د،یچرخ  زیکرد و سمت عز  اخم

 بود

 خاله، آب شدن....  گهیشمعا رو فوت کن د ــ

 دوخت... کیک ی رو ی گرفت و به شمع ها زیعز مرخیاز ن نگاه 

 د.... و شش سالش شده بو ستیب

  یفوت محکم هر دو شمع را فوت کرد و صدا  کیشد و با    خم

 دست زدن ها را باال برد.

فوت  کیاش بود را هم با  نهیس  انیکه م یآتش  توانستیم کاش

 محکم خاموش کند.... 
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گرفته بود را سمت   الیکه با دوز و کلک از دست دان  ییچاقو  رهام

 آسمان گرفت

 .زمیو ببر عز  کیک ــ

کرد که رهام دست دور شانه اش انداخت    جادیا  کیک  ی رو  یبرش

 د یاش را بوس قه یو شق

 تولدت مبارک....  ــ

از کنار عروس و پسرش بلند شد و سمتش آمد و آسمان با    میمر

 آن جمع معذب بود....  انی مچاله شده برخاست.... م یقلب

دستانش بود را سمتش    انیکه م  ی شده ا  چیکادو پ  ی بسته    میمر

 د لب زدگرفت و با لبخن

 تولدت مبارک دخترم. ــ
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ب  ی با کنجکاو  ال یکه تعلل کرد، دان  آسمان   ی بسته را گرفت و 

 شد شیبه هشدار مادرش مشغول باز کردن کاغذ کادو تیاهم

 که....  میداره آخه؟ من و خاله ندار یچه فرق ــ

جمع شده    یآشنا بود با صورت  ش یکه برا  ی گردنبند زمرد  دنید  با

 ان داد کادو را به دست آسم

توعه مامان.... من و باش که فکر کردم    ی گردنبندِ گوشواره ها  ــ

 .... نهیماش  چیسو

ثابت    شیبایگردنبند و سنگ ز  ی و نگاه آسمان رو  دیخند  رهام

 ماند 

برام خ  م ین  نیا  ــ بود...  مادرم  مال  گوشواره    یلیست  باارزشه، 

 هاش و داده بودم به رستا، گردنبندش هم به تو تعلق داره.... 

 انداخت....  تیره پارازدوبا الینگاهش کرد و دان آسمان
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 معجزه بود. کیجمعشان واقعا  انیم  الیدان حضور

 م؟ یمامان مر یانگشترش چ ــ

 با لبخند نگاهش را به رهام دوخت و جواب داد  میمر

که دوسش   یدادم به رهام تا به زن  شیانگشترش و چند سال پ   ــ

 داره بده.... 

ا  آسمان را  جعبه  گردنبند  داخل  ب  ی ز    د، یکش  رونیمخملش 

ز ز  ییبایگردنبند  جواهرات  از  نم  ادیبود،  آن    کردیاستقبال  اما 

قد ز  یمیگردنبند  آنقدر  نم  بایزمرد،  که  بود  شده    شد یساخته 

 استقبالش نکرد... 

 سازه، مگه نه؟+ دست 

 د یو رهام پرس دیخند میمر

 ؟ ی دیاز کجا فهم ــ
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 ام را داد باز کردن قفل گردنبند، جواب ره نیح

 دکتر....  فهممیم   وی+ من همه چ

هم    گردنبند  گردنبند  سرد  پالک  و  انداخت  گردنش  دور  را 

اش انگار آتش    نهی اش کم کند، س  نه یس  ی تو  ینتوانست از داغ

 . د یکشیشعله م  رشتیگرفته بود و هر لحظه ب

برا  ــ پدربزرگم  سازه،  دست  داده    ی آره  سفارش   هیهمسرش 

. از مادربزرگم به عروسش و از  کرده..درست    ی جواهر ساز فرانسو

 .... دهیاز اونم به من رس 

سنگ سبز رنگش    ی سرش را خم کرد و انگشتش را رو  آسمان

 د یکش

 قشنگه، ممنون.  یلی+ خ

 ستاد یبه لبخندش عمق داد و رهام کنار آسمان ا میمر
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 منه.  ی هم باشه نوبت کادو ینوبت ــ

 دیو سمتش چرخ دیخند 

 ... وونهی+ د

از کنار مبل برداشت و سمت آسمان   ینسبتاً بزرگ  ی  بسته رهام

 گرفت 

 ...ی از همه دوست دار  شتریب  وی چ  دم یفکر کردم نفهم  یهر چ  ــ

ابرو  آسمان بسته    ی با  رفته  روباال  و  گرفت  گذاشت،    زیم  ی را 

 خودش را به بسته چسباند  ی و کنجکاو  جانیبا ه الیدان

 شن؟ یاست یپل  ؟ییدا  هیچ ــ

 د یسرش را باال کش الیو دان دیخند رهام

 من باز کنم خاله؟ ــ
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 خم شد آسمان

 بچه فضول.   می+ بذار با هم باز کن

جفت دستکش بوکس و دو   کی   دنیرا را که باز کرد باد  بسته

خند  کو ینانچ بهت  دان  دیبا  ه  الیو  از   یکی  ی شتری ب  جانیبا 

 را برداشت و در هوا چرخاند کوهاینانچ

 ... شهی+ باورم نم

 نیو در همان ح  ردیبگ  الیرا از دان  سالح سردکرد آن    یسع  رستا

 د یرو به رهام توپ

 بره جنگ؟  خوادی مگه م  ؟یگرفت هیچ گهید  نیا ــ

ا  رهام دان  ی با خنده شانه  و  انداخت  پناه    ال ی باال  پشت آسمان 

 ردشیگرفت تا مادرش نتواند بگ 

 ؟یبجنگ  نایبا ا ی خاله بلد ــ
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 ... دیکش رون یبا خنده دستکش ها را از داخل بسته ب آسمان

 شده بودند  یمیخودش قد ی ها دستکش

 + آره بلدم. 

ق شد  و رستا باالخره موف  دیخودش را جلو کش  جانیبا ه  الیدان

 ردیرا از دستش بگ  کوینانچ

 بده...  ادیبه منم  ــ

 یبرا  ی باال انداخت و بعد از کنترل کردن دستکش ها سر  ییابرو

 تکان داد الیدان

 . دمیم ادتی+ باشه، 

 ؟ اومد خوشت ــ

بود    دهیکه متعجب سوالش را پرس  ییهمان خنده سمت رستا  با

 تکان داد  ی و سر دیچرخ
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 .... یلی+ آره، خوشم اومد. خ

 زد یو چشمک دیرهام چرخ سمت

  دنی چقدر جنگ  دونه یم  شناسه،ی خوب م یلیدکتر من و خ نی+ ا

 و دوست دارم. 

نگاه سمت آسمان چرخاند،   زیتکان داد و عز  ی با تعجب سر  رستا

بارش   شماتت  نگاه  زباالخره  داشت  که  خسرو  از  با    ریرا  لب 

 گرفته بود.  زدیهمسرش حرف م

 آسو...  دم یمن کادوت و تو خونه م ــ

نگفته بود،    کی تولدش را تبر  چوقتیه  زینگاهش کرد، عز  آسمان

 تولد نگرفته بود...  ی کادو شیبرا  چگاهیه

 ...زیعز یی+ تو خودت کادو 
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  ی قینشست و آسمان با آه عم  رزنیپ  ی لبها  ی رو  یکوتاه  لبخند

 برگشت... 

ا  بهار بسته    ختیبود، ته دلش فرو ر  ستادهیبهار مقابلش    ی و 

 نسبتاً بزرگ را سمتش گرفت 

 از طرف من و خسرو، تولدت مبارک....  نمیا ــ

ه مشغول  ک  یم ی اش داد و سمت مر  یشان یبه پ  ی ن یکرد، چ  مکث

 دیبود چرخ کیبرش ک

 ؟  میبود مامان مر یاسمش چ ــ

 دی کش ی قیبا لبخند نفس عم میمر

 آسمان بهار جانم.  ــ

 دوباره نگاهش کرد بهار

 تولدت مبارک آسمان. ــ
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کرد و    یجا خوش کرده بود تشکر آرام  شیگلو  ان یکه م  یبغض  با

قدم  دوباره سمت همسرش  بهار  گرفت،  بهار  از دست  را  بسته 

کرده   غیکه از او در   یآغوش  ی برداشت و دل آسمان مچاله شد برا

 بود... 

 بود دلش آغوش بهار را خواستن؟ ی اد یز ی  خواسته

 کمک کرد بازش کند  الی مبل گذاشت و دان ی را رو بسته

 ه. مشخص شیخاله،از بسته بند تارهیگ  گمی من م ــ

بود مانع دادن جواب شد و به   شینوا  یب  ی گلو  خیکه ب  یبغض

آوار    نهیدلش درون س  الن،یو  دن یمحض باز کردن در جعبه و د

 شد..  دهیسمت رهام کش عیسر یلی هش خد و نگا ش

 خبر داشت؟ النیآسمان به و یافراط  ی از عالقه  او

 از نگاه خندان رهام مشخص نبود....  چیه
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که به محض    کردیاو هم داشت نگاهش م  د،یخسرو چرخ  سمت

 دی نگاهشان خسرو نگاه دزد یتالق

 ... گرفته النیمامان، مامان بهار واسه تولد خاله و النهیو ــ

 زدنش و آسمان؟  ی بلد ــ

خسرو    د،یبود چرخ  دهیکه سوال پرس  ییو گنگ سمت رستا  جیگ

 .... دانست یم

 گفته بود...  ساره

 . ستم ی+ بلد ن 

مبل آوار شد. به خودش قول داده بود    یجعبه را بست و رو  درب

 .... شدیخوش بگذراند، اما نم

 بود. بهیغر ی واژه  کیانگار با او و دلش  یخوش

 من مونده...  ی کادو ــ
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 گرفته بود؟ هیتولدش هد ی او هم برا د،یچرخ الیدان سمت

 لب نشاند ی رو یق ی حق ریپر از بغض و غ ی لبخند

 بچه؟ هیکادو چ یدونی + مگه تو هم م

سمتش گرفت، بسته را که باز کرد با    ی با خنده بسته ا  الیدان

خودش و رهام و رستا، کنار هم متعجب    ی عکس قاب شده    دنید

کرد چشمک بزند و به   یسع  الیچرخاند، دان  الیداننگاه سمت  

 صورتش را کج کرد ی تکان پلکش، تمام آرواره ها ی جا

 مگه نه؟  ن،یگرفتم، خوب افتاد نجایا ی که اومد ی بار نیاول ــ

مبل دو نفره    ی نگاه به عکس دوخت، رهام و او کنار هم رو  دوباره

 رهام. ی مبل کنار ی نشسته بودند و رستا، رو

ش  ا به آسمان بود و نگاه آسمان اما به دستانام و رست نگاه ره 

 دوخته شده بود.... 
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 عکس باشم...  نیخودمم تو ا خواستی دلم م یلیخ ــ

 د یرا کش الیدان ی را دراز کرد و گونه  دستش

 + دمت گرم بچه... 

 دردناکش لبخند زد ی ماساژ دادن گونه   نیح الیدان

 بچه نگو بهم لطفاً.  ــ

     چهارم فصل     

که    ی زینشسته و نگاه به م   یرنگ  ی ا  روزهیف  ی ره  مبل دونف  ی رو

اش داشت آتش    ی شده بود دوخته بود، دل لعنت  ن یتزئ  یی بایبه ز

داشت شاهرخ آن محضر مجلل را انتخاب    یو چه لزوم  گرفتیم

 کند؟ 

 زنگ بزنم به رهام؟ ــ
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عروس و داماد نبود   کیبه    هیشب   زشانیچ  چیه  د، یچرخ  سمتش

 ... د یترکی و دلش داشت م

با  ی مردانه    راهنیپ  کی  شاهرخ بود  تنش  شلوار   کیچهارخانه 

شال  کیبود با  دهیرنگ پوش ی سرمه ا  ی و او مانتو یکتان مشک

 رنگ....  د یسف

رو   دیسف   شال د  شیموها  ی را  اما  بود،  سف  گریانداخته    ی د یبه 

 نداشت....  مانیبختشان ا

 گر ید  را بافته بود،  الشانیکه چند روز تمام خ  یخوش  ی روزها  به

 نداشت....  مانیا

 آسمان ؟  ــ

که به عنوان شاهد با عاقد در حال    ی را گرفت، دو نفر  نگاهش

 به عقد آنها آمده بودند!  ی شاهد ی گفت و گو بودند، برا
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 ... میعالف نجایدو ساعته ا گه،یبگو زود باشن د خواد،ی+ نه نم

 صاف نشست  ی فه اکال قیبا نفس عم شاهرخ

 م؟یول معطل نجایباز ا یاسه چپس و م؟ی+ مگه امضا نکرد 

 و هم بخونه بعد...  تیعقد محرم دیبا ــ

قفل نگاه    نهیخورد و نگاه سرگردانش درون آ  یتکان سخت   دلش

 شاهرخ شد....  ی کالفه 

 وفتد؟یب یاز آن قرار بود چه اتفاق بعد

به تمام   تیاهم  یب   کردند،یم  ی زوج ها زندگ  گریمثل د  چگونه

 ؟  ریاتفاقات اخ

بر  من گفتم  ــ به حرفم گوش داد  م، یتنها  به    ؟یتو چرا  القل 

 ... یگفتیمادربزرگت م 
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انعکاس    شیلبها  یرو  ی پوزخند از  را  نگاهش  و  نشست 

 گرفت  نهی در آ  رشانیتصاو

 .... خواستی م زهایچ یلیوامانده اش خ دل

 .... خواستیشدن م ی دختران خواستگار گریمانند د دلش

 ... خواستیرا م ی مهمانان خواستگار ی تعارف کردن برا ییچا

 . خواستیقبل از عقد را م جانیاسترس و ه یحت دلش

به آنها    دنیبودند، اما رس  یمعمول  شیچقدر که خواسته ها  هر

 انگار محال ممکن بود. 

  یی نا آشنا  نیسند ازدواج را بست و شناسنامه ها را به شاهد  عاقد

 داد.   کردند،یباز نگاهشان م شی که با ن

 ه رو بخونم؟طبخ ز،یخب عروس داماد عز ــ
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حس کرد و هنوز هم    شیشانه ها  ی نگاه شاهرخ را رو  ی نیسنگ 

 شدنش را داشت؟ مانیانتظار پش

 تمام نشده بود؟ زیهمه چ مگر

سرش بود، اسمشان   ی رنگ رو  دیسف   ی ه  که عمام  ی آن مرد  مگر

 حک نکرده بود؟ گریکدی ی را در شناسنامه  

 زن و شوهر نبودند؟ گرید مگر

 د ؟وض کررا ع ی ز یچ شدیم  مگر

 ممکن بود؟ ی مانیپش مگر

نشن  یجواب شاهرخ  جانب  از  همچنان   د،ی که  که  عاقد  به  نگاه 

 منتظر جواب سوالش بود، دوخت

 ... ی+ بخون حاج

 اش ؟  یچارگ یب  ایبود  دهی اش خند ییبه پررو د،یخند عاقد
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کرد و با هر کلمه دل آسمان درون   یبه خواندن کلمات عرب  شروع

 .... ختیاش فرو ر نهیس

 .... ی آسمان سپهر زهیعروس خانوم، دوش ــ

تا هنجره    شیمچاله شد و دستش مشت، بغض از ته گلو  قلبش

 نبود.....  زهیاش باال آمد و راه تنفسش را مختل کرد، او دوش

ا  عاقد بدون  کرد،  مکث  دوم    نکهیکه  بار  باشد،    ایمنتظر  سوم 

 لرزانش را از هم فاصله داد و نگاه به عاقد دوخت ی لبها

 .. له.+ ب

نگاه شاهرخ اما    کرد،یرا حس م   ن ینگاه متعجب شاهد  ی نیسنگ 

خال  ی زیچ ه  ینداشت،  و  محبت  ینشان  چیبود  و  مهر  که    یاز 

گرفت و   نهینبود، نگاه از آ دیدرخشینگاهش م  یدر عسل شهیهم

 رو به عاقد ادامه داد 
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 .... کنمی+ قبول م

 درد داشت...  چقدر

  ی او برات که از  را نداش  یو کس  کردیم  یداشت خودکش  قلبش

 .... ردیبله گفتن اجازه بگ

و    دهیپارچه کله قند ساب  ی سرش، رو  ی را نداشت که باال   یکس

 او را به دنبال گل و گالب بفرستد.... 

 نبود که بعد از بله گفتنش دست بزند و کل بکشد....  یکس

  شان یبه هر دو  ی عاقد مبارک باشد  هم بله اش را گفت و  شاهرخ

 رون یکه داخلش شکالت بود ب  ی کاسه ا  زشیگفت، از کمد کنار م

 گذاشت....  زیم ی و رو دیکش

 . کردیشکالت تعارفشان م شانیکام  نیریش ی عاقد داشت برا  
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کرده بود، سمتشان رفتند    شانی دایکه شاهرخ به زور پ  ییشاهدها

  ی آسمان اما نگاهش از سفره    ستاد،ی و شاهرخ به احترامشان ا

 ... شد یعقد کنده نم

 شده بود....  ر تشیقلبش ب درد

نم  روحش او  و  بود  برداشته  خراش  چه    دانستیانگار  دلش 

 . خواهدیم

 ... یمبارکتون باشه آبج ــ

پا  د، یباال کش  نگاه  را  لبخند سرش  با  اما    انداخته  نییمرد  بود، 

 طرف صحبتش او بود

 ... د یانشااهلل خوشبخت بش ــ

کم    شیگلو  یاز التهاب و خشک   یدهانش را فرو داد تا کم  آب

 نتوانست....  د، اما کن
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 تکان هم نخورد   شیاز اتاق خارج شدند، آسمان اما از جا  نیشاهد

 کرده بود؟  اشتباه 

  اد یکه اشتباه نکرده و عقلش فر  دی خورد و نال  یتکان سخت   قلبش

 گرفته...  یاشتباه چرا؟ او تنها حقش را از تمام زندگ دیکش

رو  سشیو کف دستان خ  ستادیا شاهرخ    د،یمانتوأش کش  ی را 

 . دیفهمینم شانیاز حرفها چیو او ه زدیعاقد حرف م داشت با

 کاسه برداشت...  ی از تو یقدم سمتشان برداشت و شکالت 

 ... بود ی ا وهیم شکالت

 عقدشان...  شکالت

 مبارکتون باشه عروس خانوم. ــ

فرنگ  نگاه  توت  عاقد    ی ها  یاز  سمت  و  گرفت  شکالت  پوست 

 کشاند 
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 + ممنون.  

 گرفت د ازدواج را سمتش شناسنامه ها و سن عاقد

 خدا.  دیبه ام  دی+ خدمت شما، خوشبخت ش 

را    یخود، اکبر و حاج  یتر کرد و شناسنامه ها و کارت مل  یلب

انگار در آشفته بازار ذهنش    شیتکان داد، حرفها  ی گرفت و سر

 گم شده بودند. 

  د ی شاهرخ را شن   ی پوف کالفه    ی دفترخانه که خارج شدند، صدا  از

 ... ه سمت او نچرخاند.و جان کند تا نگا 

 بشه؟ یقراره چ ــ

جلد قرمز رنگ سند ازدواج   ی رو  شینکرد، مردمک ها  نگاهش

 زدندیدو دو م

 .... زیخبر بدم به عز دی+ با
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ا  شاهرخ نگاهش کرد، آسمان مسبب  در آن    ستادنشانیبا اخم 

 آشفته بود تیموقع

 .... میسوار شو بر ایب ــ

اما مهم گرفت و نگاه به    باالخره نگاه از آن دفتر کوچک  آسمان

 شاهرخ دوخت  چشمان

رس  به نم  دهی هدفش  آرام  دلش  اما  شاهرخ   گرفت،یبود  نگاه 

 ... لرزاندیتمامش را م

 دیساختمان را باز کرد و سمت شاهرخ چرخ در

 . ی بر یتون یم گهی+ تو د

 داخل ساختمان شد  تیاهم یاما ب شاهرخ

ذارم، ات بتنه  ی تیموقع  نیبرم و تو همچ  خواستیدلم م  یلیخ  ــ

 تونم....  یاما خب نم
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پا  پله را  نفس عم  نییها  از  بعد  و آسمان    د، یکه کش   یق یرفت 

 دنبالش روانه شد ی حرف چیبدون ه

رو  شاهرخ را  ا  ی انگشتش  کنارش  آسمان  و  فشرد   ستاد،یزنگ 

کل م   دیدسته  صدا  انیرا  و  فشرد  داشت    ی انگشتانش  قلبش 

 . کردیخودش را کر م ی گوشها

در پاشنه    یو پس از لحظات  دی را شن  زیزع  ی غر زدن ها  ی صدا

 اش گم و گور شد...  نه یس  انیو نفسش م دیچرخ

ابرو در هم کش  دن یبا د  زیعز و شاهرخ    دیشاهرخ کنارِ آسمان 

جواب سالم شاهرخ   نکهیبدون ا   زیلب زمزمه کرد، عز  ریز  یسالم

 را بدهد نگاهش را بند چشمان آسمان کرد

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نی+ ا
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رو  شیلبها  آسمان ن  ی را  به  نگاه  شاهرخ  و  فشرد    مرخش یهم 

همسرش  قبل    یبود، ساعت   ستادهیکه کنارش ا  ی دوخت، دختر

 شده بود... 

 مجهول بود  شیکدام عقل و منطق؟ همچنان برا با

 . م یداخل صحبت کن دیحاج خانم اجازه بد ــ

کنار کش  زیعز اخم  وارد شدند،   دیبا همان  و آسمان  و شاهرخ 

شروع کند،    دیاز کجا با  دانستی اکت بود و نمآسمان همچنان س

 کند.  دیو بعدش... چه کار با دیبگو دیچه با

 + من ازدواج کردم.... 

 دیخند زیمتعجب نگاهش کرد و عز  شاهرخ

 بقال شدم....   لیاسماع ی بابا  ی  قهیمنم ص  ــ
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پشت  نشست به  تک  یو  وقت  ه یمبل  درست  آسمان  و   ی داد 

 ... دیرا جلو کششاهرخ خودش  د،یبگو ی زیچ خواستیم

 ن؟یحالتون چطوره حاج خانوم؟ خوب هست ــ

 و با نگاهش آسمان را هم مجبور به نشستن کرد نشست

  ی درست کن واسه دکترت، انگار واسه مهمون  ییآسو پاشو چا  ــ

 اومده. 

پرت   نیزم ی سند ازدواج و شناسنامه ها را رو ی با کالفگ آسمان

 دوخت  زیکرد و نگاه به چشمان عز

 شوهرمه. ز،یعز ستین  + دکترم

 لحظات را طول بدهد.   نیخواست ا  یخوب نبود و دلش نم  حالش

 اش را در هم قفل کرد  یهشت ی ابروها زیعز

 ه؟یچ گهی د  اتیچرند نیزده به سرت؟ ا ــ
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 شدم.   نیزن ا  شیدو سه ساعت پ  نیمن هم ست،ی+ چرند ن

 د یکش شیموها نی ب  یدست یبا کالفگ  شاهرخ

 ؟ یچ یعنی ــ

 اولش نشانش داد  ی زدواج را باز کرد و صفحه  ، سند اتر کرد  یلب

به    ن،یا  یعنی+    نخواست  دلمم  شدم....  زنش  داشتم،  دوسش 

کس  ی زیچ  یکس از  نخواست  دلم  بگ   یبگم.  دلم  رمیاجازه   .

 . رهیبگ  میبرام تصم  ینخواست کس

 بلند شد...  نیزم ی را بست و از رو سند

  یکه فردا بران  ک   یدافظخ  هی+ آماده شو و با نرگس خاتون و بق

 تهران. میریم شهیهم
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را از    جشینگاه گ  زیعز  د، یاتاق شد و در را به چارچوبش کوب   وارد

  ی که با کالفگ  یشاهرخ  د،یدر بسته گرفت و سمت شاهرخ چرخ

 . فرستادی م  شیموها ن یبار دستش را ب کیهر چند لحظه 

د  نیا  ــ ها  شما  به سرش؟  زنت    یچ  یعن ی  ن؟یشد  وونهیزده 

سر    یب   وهیب  ی مگه کس و کار نداره که مثل زنا   ه؟ یکشده؟ مگه ال

؟ اون درب و داغونه، اون عقل تو کله اش   کنه یعقد م  رهیو صدا م 

  ؟ ی کرد  ی کار  نیچرا همچ  یسرت دکتر مملکت  ر یتو که خ  ست،ین

که حاال پدر و    ی د فکر کر  ؟ی خریمرغ و گوسفند م   ی مگه دار

 کس و کار نداره؟   ستنیمادرش ن

و سبابه فشرد و حدسش ا انگشت شست  چشمانش را ب  شاهرخ

تمام کاسه کوزه ها سر او بشکند، تازه اول راه بودند،افراد   زدیرا م
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سواالت بودند که مادربزرگ آسمان   نیا دنیدر صف پرس ی ادیز

 بود....  شاننیاول

 .... نیرهام، شاه خسرو،

 ..... نی و شاه نیشاه و

که    یهست  یک  ی با توأم، شماها زده به سرتون؟ تو فکر کرد  ــ

 ؟یکن یسر و صدا عقدش م یب ی بریدختر مردم و م

با    ی نسبت خون  چیه   دیدوخت، شا  زیدر چشمان طلبکار عز  نگاه 

 بودند....  ی قهار انگریآسمان نداشت، اما هر دو عص

پ  ی ها  یژگیو آن  در  عاص  رزنیآسمان،  که  از   ی گر  یطلبکار 

 .... شد یم دهید د،همیبارینگاهش م 

 واج شده...مجبور به ازد گفتیم اگر

 آسمان مجبورش کرده....  گفتیم اگر
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 له شده اش قبول کرده..  تیبه خاطر غرور و شخص  گفتیم اگر

 کرد؟ یباور م   دیکش یکه با نگاهش داشت خط و نشان م  رزنیپ  آن

 که....   یکه برادرش بود، باورش نکرده بود، چه برسد به زن  نیشاه

 تر کرد یلب

 . براتون...  دمیم  حیتوض دیاجازه بد ــ

با همان نگاه طلبکار پشت چشم نازک کرد و شاهرخ چانه    زیعز

 اش را با انگشت خاراند

و حالش بده    ختهیاست، اونقدر به هم ر  ختهیآسمان به هم ر  ــ

  ه، یراه اشتباه   دونمیخواست فقط مجازات کنه.... م   نکاریکه با ا

 اما اون.... 

 ود... شده ب زاریاش ب یهم فشرد، از خود لعنت ی را رو شیلبها
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پنهان  از را  ازدواجشان  شرط  که  لحظه  بود    ی همان  گذاشته 

 شده بود....  مانیپش

 آورد....  یآن جمله را به زبان نم چوقتیه کاش

نم  گرید  آنوقت آشفته    شدیمجبور  و  بد  حال  آسمان    ی از 

 سوءاستفاده کند...  

 دیدروغ بگو شدیمجبور نم گرید آنوقت

کس  ــ تصم  ینخواست  مچون    هریبگ   میبراش    کرد،یفکر 

 . کننیو م نکار یخسروخان ا

چشمانش برداشت و چشمان   ی را از رو  نکش یبد ع  یبا حال  زیعز

 سوزناکش را فشرد.... 

 کند....  دیچه کار با دانستیاگر بود قطعاً م اکبر

 دخترش عروس شود....  خواستیدلش م اکبر
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 آرزو داشت دخترش لباس عروس دنباله دار بپوشد....  اسرا

 من....  ــ

پر  انیم شاهرخ  شن   د،یکالم  حال  و  را    یحرف  چیه   دنیحس 

 نداشت... 

 را نداشت....  یحرف چیو حال زدن ه حس

 ... خواستیتنها فکر کردن م دلش

 دور...  ی کردن به گذشته ها فکر

 ... خاطرات خوب و بدش ی دفن شده در البال ی گذشته ها به

 ییمو طال  ی ساله    ازدهیقلبش را باز کرده و خود    خواستیم  دلش

و دردناکش جستجو کند و او خودش    دهیخاطرات پوس  انیرا در م

 گم کرده بود؟  یرا ک
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بعض   دیشا بود،  نکرده  گم  را  خودش  رخ    یاگر  ناگوار  اتفاقات 

 .... دادینم

 دوست داشته باشد...   توانستیم کاش

عروسش    ی برا  توانستی م  دیشا و  شوهر   کیپسر  مادر  و  مادر 

 باشد....  یواقع

 دوست داشته باشد.... ن را آسما توانستی م دیشا

 نداشت؟ دوستش

ازدواج کردنش قلبش زخم برداشته بود را   یکه با پنهان  یآسمان

 دوست نداشت؟ 

  مارستان یشده و در ب  دهیبود رگش بر  دهیفهم  یرا که وقت   یآسمان

 است، جانش رفته و برگشته بود دوست نداشت؟ ی بستر

 ... دانستیهم نم خود
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در    توانستی بود، م  یگ واقعربزرماد  کیآسمان    ی اگر برا  دیشا

 عقدش حضور داشته باشد.... 

 ؟یمونیم نجایشب و ا ــ

 جواب داد  عیسر  یلیخ شاهرخ

 حاج خانوم، من....  ریخ ــ

بارز و مشابه    ی ها   یژگیاز و  گرید  ی کی  د،یکالمش پر  انی م  دوباره

 بود....  دنیکالم پر انیهمان م زیآسمان و عز

 . م یزن یحرف مپس تو برو، من و آسو با هم  ــ

رو  شاهرخ و   نیزم  یاز  ها  شناسنامه  و  ازدواج  سند  شد،  بلند 

 بودند  نیزم ی ها همچنان رو یکارت مل

 فقط...  کنم، یباشه من رفع زحمت م ــ

 د ی نگاه باال کش دنشید ی برا زیکرد و عز مکث
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 .دیاریبهش فشار ن  ــ

فضا را در بر    ینی که آپارتمان را ترک کرد، سکوت سنگ  شاهرخ

 گرفت 

 . میحرف بزن  دیبا رونیب  ایآسو ب ــ

را بست....    شی اما جواب نداد و پلکها  د،یرا شن  زیعز   ی صدا  آسمان

 بشنود...  ی زیچ خواستینم گرید

که قرار بود همراه شاهرخ    ییبه بعدها  خواست،یفکر کردن م   دلش

 باشد... 

 اش...   دهیاز هم پاش  یِزندگ  کیکه همسرش بود و شر   یشاهرخ  با

 ... دانستیم درست شود خدا زیهمه چقرار بود  چگونه
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در دهانش   یکه به آن   یلبش را کند و سوزش و طعم خون  پوست

مرد داشت از او حساب    کی  یداشت وقت   یتیحس شد چه اهم

 ؟  دیپرسیانتخابش را م 

 چه کرده بود؟  مگر

 ازدواج؟ 

 او نبود؟  ی برا  یمگر زندگ  اصالً

 رد؟ یبگ   میخودش تصم  یزندگ  ی برا  خواستندینم  انشیاطراف  چرا

  ه ی بزنم اصالً، تو و بق  ششیمنه، دوست دارم آت  یِ زندگ  ،ی+ زندگ 

 رو سننه؟ 

آرامش  یقدم  رهام با  و  برداشت  تمام وجودش    یسمتش  از  که 

 غصب شده بود، لب زد

 ..... گم یخواهر خوشگلم، من که نم  نیدلم، بب  زیعز نیبب ــ
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س زد با پرخاش دست رهام را پ  شیشدن بازو  ده ی محض کش  به

 و به عقب هلش داد  دیاش کوب  نهیرا به س و کف هر دو دستانش  

نداره من دارم چه    ی ربط  ی ا  گه یکس د  چی+ نه به تو، نه به ه

 ته؟ یحال کنم، یم یغلط

آسمان هر    ی به پرخاش و تقال  تیاهم  یدست دراز کرد و ب  رهام

 را گرفت شیدو بازو

  ن یهمچ  یتونی آسو، نم  یخودخواه باش   یتونینم  گهید  نقدریا   ــ

 .... یباهامون کن  ی کار

بازو  ی تقال  کی  با ب  شیمحکم  از  رهام    ی اسارت پنجه ها  نی را 

 یتمام رو  یتی اهم  یکه رهام با ب  یو سند ازدواج  دیکش  رونیب

از    یتوجه به درد ناش   ی پرتابش کرده بود را برداشت و ب  ن یزم

 فشار انگشتان رهام، مقابل نگاهش گرفت 
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 من زنش شدم...  ؟ی مگه؟ کور ین یب ی+ کردم، نم 

آسمان   د،یفهمیزد، اصالً اوضاع را نم  شیموها  ن یب   یچنگ  رهام

 ....کردیرا درک نم

  ؟ی کرد ی کار نیچرا آخه همچ  ــ

 باال انداخت ی بد شانه ا یبا حال آسمان

 + دلم خواست، به تو چه؟ 

مشغول   شبیکه از د  یاسباب  ی و نگاهش رو  دیخودش چرخ   دور

 . جمع کردنشان بودند ثابت ماند 

 صحبت کرده بود تا بفروشتشان.   یامانت فروش  کیکه با    ی اسباب

 نداشت... حق جواب پس گرفتن از او را  چکسیه 

 ...رفتندیم  داشتند
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 ... دانستی نداشت را نم ایکه به آنها تعلق داشت  ییجا به

نم  ــ در  د   ارم،یسر  تونست   شم،یم  وونهیدارم  چطور  شاهرخ 

 کنه؟ ی کار نیهمچ

بود، کام و کالمش را هم    شیگلو  خ یکه ب  یو زهر بغض  برگشت

 تلخ کرد

 زهر مار کی مانند

 رو هم...   یختیکه تو با نامزدش ر ی + به همون علت

 ادامه داد... دنشیتنها نگاهش کرد و آسمان اما به تاز رهام

 بود از همه کس....  دهیبر

  چاره یاش را بر سر رهام ب   یتمام دق و دل  خواستیبود و م  دهیبر

 . آوار کند..
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+ اما کار اون هزار برابر باشرف تر از مال توعه، اون با خواهر تو 

 ازدواج کرد، اما تو با نامزد اون.... 

 بســـه آسو....  ــ

  یاز گستاخ  چی ته دل آسمان را تکان داد، اما ه  ادشیفر  ی صدا

 نگاهش کم نکرد

به   نکهیکه بدون ا  ییبحثمون تو  ست،یبحث من ن   نجایاآلن ا  ــ

آخه؟   شهی... مگه می ازدواج کرد  یسرخود رفت  ،ی خبر بد  یکس

 .... گمیمن دارم م

 دیکالمش پر  انیبا پرخاش م آسمان

... من شاهرخ و  ی خوایم  یچ  ،ی گی م  یچ  ستی+ اصالً برام مهم ن

 ی ا  گهیکس د  چیه   ایدوست داشتم، باهاش ازدواج کردم... به تو  

 ربط نداره. 
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 دوست داره؟ ؟یاون چ ــ

شاهرخ بارها    دانست،یم  د،یکش  شیپاها  ریاز ز  ی کیرا انگار    ایدن

  ی عاد  یبرا  کردیم  دیبه او ندارد، اما چه کار با  ی گفته بود عالقه ا

 دوست نداشتنش؟ ی شدن جمله 

 شد؟یم  یاش متالش  نهیبا هر بار قلبش انگار درون س  چرا

 نداره...  ی+ به تو ربط 

رهام مقابل نگاهش تار شده بود که برگشت و پشت به او    ریتصو

 که کنترلشان سخت بود...   ییلعنت به تمام قطره اشک ها  ستاد،یا

نداره، به تو ربط داره و تو هم خواهر   ی باشه اصالً به من ربط  ــ

نمیمن بب  تونم ی....  و  ببندم  م  نمیچشم  و  تو    ی ندازیخودت 

 .... شیآت

 شمانش را فشرد و رهام ادامه داد دو انگشت شست و سبابه چ با
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دوست    ــ و  زنش  اگه  زندگمرد  باشه،  زن    ی برا  ینداشته  اون 

 و؟ نیا یفهمیچرا نم شه،یجهنم م 

با کس نفهمه  و  اونقدر احمق  به نظرت شاهرخ  که دوسش    ی+ 

 نداره ازدواج کنه؟

اما از    گذره،یو دوست داشته باشه از جونش م  یمرد اگه زن  هی  ــ

نه... شاهرخ اگه دوست داشت   یکس  یآرزوها که دوسش داره 

  یدختر  هی... تو هم  کردیباهات ازدواج نمصدا    سر و  یو ب  یپنهون 

 .... یو مطمئنن آرزو داشت

 اش مچاله شد، اما برگشت  نه یس  ی آسمان با غم گوشه  قلب

با کس  مردی+ شاهرخ اگه دوسم نداشت م برادرش    یاما    ه یکه 

حاال برو وقتم و هدر نده، تا    کرد،یدوسش داشت ازدواج نم  ی روز

 کنم.  یرو خال نجایا دیبا میریم گهیدو ساعت د یکی
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 اگه... ــ

  ن، ی به زم  دنش ی کارتون بود را برداشت و با کوب   ی که رو   یآب  وانیل

 دیکالم رهام را بر

نداره رهام، اون د اما و اگه  در   گهید  خوامی شوهرمه و نم  گهی+ 

  زنه یداره م   گهیبحث کنم. چون د  ی ا  گه یکس د  ایموردش با تو  

 ر نشم رو سرت.خودم و بکشم که آوا تونمی به سرم و نم

شدن در، نگاه هر    دهیبدهد، با کوب   ی از آنکه رهام بتواند جواب  قبل

که درونش تلنبار    یشد و آسمان با خشم  دهیدو به آن سمت کش

 شده بود سمت در قدم برداشت 

 چه طرز در زدنه؟ نیا ؟ی+ مگه سر آورد
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محض باز شدن در، محمد داخل آپارتمان شد و با گذاشتن    به

  ی ل یو رهام خ  دیکوب   واریآسمان، او را به د  ی   نهیس   ی دستش رو

 با اخم سمتشان قدم برداشت عیسر

 ؟یکن یم کاریچ ی هوپ هوپ هوپ، دار  ــ

در    رهیاش خ  ی اخطار   ی به رهام و جمله    تیاهم  ی اما ب  محمد

 دیپروا و گستاخ آسمان غر ی نگاه ب

 آسو! من و قاتل نکن...  ی نکرد یتیخر نی بهم بگو همچ ــ

 ستادیمحمد را عقب فرستاد و مقابلش ا با اخم رهام

  نیهر دو دستات و.... ا  کنمیانگشتت به خواهرم بخوره قلم م  ــ

  ی کشیکه شاخ و شونه م   ی دختره؟ مثالً مرد  هیچه طرز صحبت با  

 زن؟  هیواسه 
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  ن یخورده بود را جلو رفت و از ب  ی که عقب سکندر  یقدم  محمد

 دیغر شیدندان ها

 . زنم یبا آسو دارم حرف منداره، من   یبه تو ربط ــ

محمد گذاشت تا جلوتر نرود   ی   نهیس  ی کف دستش را رو   رهام

 و اخمش کورتر شد 

 آسو به من ربط داره...  زیهمه چ ــ

 ی حرف  چیو بدون ه  دیکش  رونیخودش را از پشت رهام ب  آسمان

 اش را برداشت یگوش

برا خودم  من  ه   رم، یگیم   می تصم  م یزندگ  ی +  هم    ی خر  چیبه 

نم م دمی حساب پس  دلتون  تا  گلو جر   نجایا  خوادی... حاال شما 

 ... نیبد
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 د، یکش  یو مرتعش  قیمحض خروجش از ساختمان نفس عم  به

بود و خودش هم قبول داشت    فی حالش اصال خوب نبود، بالتکل

بود   دهیاز او پرس  ی که وقت  یاش را، درست مانند رهام  یفیبالتکل

و خودش    داندی نم  نه، گفته بود  اینام را دوست دارد    ی آن دختر پر 

 است.  فیهم قبول دارد بالتکل

به محض عقد تمام دلهره   کردی ن عقد و امضاها فکر مقبل از آ او

 ... شودیها تمام م  یها و نگران

م  کی  مانند بود  کرده  باور  کرد   شودیکودک  درمان  عشق  با 

 را...  یمزمن و عفون ی دردها

 را بلند کرد سرش

 ... کردید داشت بخارش ممردا نیآتش ی بود گرما یآفتاب آسمان

 کرده بود.   هیتشب  ی بهار  ی آسمان آرام و آفتاب  کی او را به    شاهرخ
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اش دوخت و شماره    یو نگاه به گوش  دیکش  ی گرید  قیعم  نفس 

 را گرفت... یعل ی 

 شهر و وطنش را ترک کند؟ ل،یساعت مانده بود اردب چند

 چند ساعت....  تنها

 جانم آسو؟ ــ

گرفت و چطور قرار بود دور از    از غم و حسرت  یرا حجم  قلبش

 باشد؟ شیبرادر ها

 از پدر و مادرش ؟  دور

اونجا،   رمیدارم م  د،یوح  یچیبچه ها رو جمع کن ساندو  ی+ عل

 باهاتون حرف بزنم.  دیبا

را در   ی زمزمه کرد، تماس را قطع کرده و گوش  ی که باشه ا  یعل

 فرو کرد. شیمانتو بیج
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 آسو ؟  ــ

 هم فشرد  ی برگردد پلک رو نکهیا بدون

 ؟ ی ریم ی کجا دار  ــ

  یرا درست مقابلش حس کرد و چشم گشود، دلخور  ستادنشیا

پا حما  ی نگاهش  هم  باز  آسمان  اما  بود،  حس   تشی برجا  را 

 ... کردیم

 تنها باشم رهام.   خوامیچند ساعت و م نی+ ا

 و نگاه در نگاه رهام قفل کرد  دیکش  یقیعم  نفس

 ؟ی ایچرا زنگ زدم ب یدون ی+ م

 خراب نجوا کرد یرا گرفت و آسمان با حال دستش رهام

 .... ی قراره درکم کن یکیتو  کردمی+ فکر م
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پوزخند   رهام آسمان  و  داد  تکان  راست  و  چپ  به  را  سرش 

 زد  ی صدادار

به    یوابستگ  هی   ه،یوابستگ  هیآسو، حس تو    یستی تو عاشقش ن  ــ

بود و حرفات و    شتیپ   تی زندگ  ی روزا  نیکه تو سخت تر  یکس

 ... د یشن

 تلخ از هم باز شدند...  ی لرزان آسمان به لبخند ی البه

 دردش را؟ دیفهمی نم چکسیه چرا

 اوضاع نابه سامانش را؟ کردیدرک نم چکسیه چرا

 و خسته اش را؟  دهیبر ا ینگاه از دن د،یدینم یکس چرا

 تر کرد یو لب  دیکش رونی انگشتان رهام ب ن یرا از ب دستش
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  رمیشم. نگرانم نشو، نمچند ساعت تنها با   خوامی م   ا،ی+ دنبالم ن 

و از اونجا   یچیساندو  رمیکنم، م  ستیسر به ن   ا یخودم و بکشم  

 هم قبرستون. 

 کرد حیو تصح دیاش کش ی شان یبه پ یدست

 سر خاک بابام.  یعنی+ 

و نگاه به نگاه    ستاد یا   ی ز یچ  ی ادآوریبه عقب برداشت اما با    یقدم

امن حس  داشت  دوست  دوخت،  رهام   یتی رهام  جانب  از  که 

 را کردیم افتیدر

تو و   خوامیشروع کنم. م   دیجد یزندگ  هیتهران که    رمی+ عصر م

 . نیباش   یزندگ نیخانواده ات هم تو ا

که    ی را داخل دهانش برد و آسمان بعد از سر  نشیریلب ز  رهام

 تکان داد از رهام دور شد.... 
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که از چند ساعت    یباز شد، با همان کالفگ  یکیت   ی که با صدا  در

شد و در را به هم    الیو  اطیشده بود، وارد ح  رشیبانگ یگر  شیپ

 ... د یکوب

 کردیکه از پنجره نگاهش م   یساختمان و شاهرخ   ی رو  نگاهش

چه و چگونه خود را به آنجا    ی برا   دانستیثابت ماند و خود هم نم

 رسانده بود. 

مقابل در، در باز شد و قامت شاهرخ مقابلش    دنشیمحض رس  به

 .انینما

 نارش عبور کرد.از ک یحرف  چیبدون ه 

که شانه    یپا سمت شاهرخ  ی پاشنه    ی و رو  ستادیسالن ا  وسط

 دی چرخ کردیداده و نگاهش م هیاش را به ستون تک

 تا به  کشمیدارم خودم و م ــ
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 و ادامه داد  دی اش کوب  قهی انگشتش را به شق دو

  ی ازدواج مسخره به گذشته ربط  نیکنم ا  یوامونده حال  نیا  ــ

  کنه یام م وونهیداره د نیفکر نکنم و ا شهی. نم..ونم تینداره، اما نم

 شاهرخ. 

 قدم سمتش برداشت د یکه از جانب شاهرخ نشن  یجواب

 جوابم و بده شاهرخ....  ــ

 ازم....  ی د ی سوال نپرس ــ

  ش یموها  انیم   یرا داخل دهانش برد و چنگ محکم  نشیریز  لب

خونسرد ب  ی فرستاد،  داشت  متشنج    شتریشاهرخ  را  اعصابش 

 کردیم

بخواد    یمن و بده.... هر کس  تی آسمان تقاص خر  دمیجازه نما   ــ

 .... خورمیکنه، قسم م تشیخواهرم و اذ
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گرفت و   واریاز د  هیاش، تک  ی ظاهر   ی با همان خونسرد  شاهرخ

  ی قفل هم بود وقت  شیقالب کرد، اخم ها  نه یدستانش را مقابل س

 دیکالم رهام پر انیم

 ؟یکن  کاریچ  ی خوایباهاش ازدواج کردم، م ــ

و   دست آن مشت سر خورد  تا  نگاه شاهرخ  و  رهام مشت شد 

 نشاند...  شیلبها ی رو ی پوزخند

کردن انتخاب   ی برادر  ی برا  یرهام، اصال زمان خوب  نجایبرو از ا  ــ

 ...  ی نکرد

 د یشاهرخ کوب  ی مشتش را به شانه  رهام

با    یرفت  ؟یکنی م  کاریو چ  یگیم   یچ  ی دار   یفهمیتو خودت م  ــ

... حاال ی ازدواج کرد  ی عتماد کردم، پنهونکه بهت ا  ی خواهر من

 ؟یبگ  ی خوایهم نم



 

1396 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

خواهرته نه من، پس برو تا    یحساب بپرس   یاگه قراره از کس  ــ

 آخر نزدم....  می به س

 د ییهم سا  ی آخر شاهرخ دندان رو  ی به جمله    تیاهم  ی اما ب  رهام

  ره،یبگ  مینبود که بتونه درست تصم  یت یخواهر من تو موقع  ــ

 . ی تو بود گرفتی درست و م میصمت دیکه با یکس

بود    یپلک بست، مغزش در حال فروپاش  ی لحظه ا  ی برا  شاهرخ

خانواده    ی خود و ازدواجش را برا  دیچطور با  دانستیو او هنوز نم

  شتر یب   شیکند و در آن آشفته بازار رهام و حرف ها  هیاش توج

 .  زدیبه تشنج اعصابش دامن م

 دوسش دارم، جرمه؟  ــ

چشمان روشن شاهرخ به گردش   ن ینگاهش ب اخم کرد و    رهام

 آورد.... یسردرنم چیدرآمد، ه
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 . کنمیحسش م  یگیدروغ م ی دار ــ

دوسش داشتم، باهاش ازدواج   ستم،یمن مسئول احساسات تو ن  ــ

خبر ندادنمون هم انتخاب جفتمون بود... حاال   یکردم... به کس

 تنها باشم.  خوامیبرو م

 تو....  ــ

 نجا یبه رابطه مون از ا  میگند بزن   نیاز ا  شتریب  ی خوایاگه نم  ــ

 تنها باشم...  دیبا ستم،یبرو، من امروز روبراه ن

 تکان داد  ی با شک سر  رهام

 .... ی به آسمان ندار ی شاهرخ، تو عالقه ا کنمی من باورت نم ــ

 ی راه  شیبه رهام و حرفها  تیخراب بدون اهم  یاما با حال  شاهرخ

 زد...  شیهابه مو یباال شد و رهام چنگ ی طبقه 

 بند نبود.  ییو دستش به جا شدیم وانهید داشت
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به چهره    ی   قه یدق  ده بود در سکوت  نگاه    ی تمام  تک تکشان 

  ی سکوت خوشش نم  نیو او از ا   زدندینم  یحرف  چکدامیه  کرد،یم

  ی قاب گوش   ینگاه به انگشتان دستش دوخته بود و عل  ی آمد، مهد

 ... کردیاش را باز و بسته م

مشغول پاک   دیضرب گرفته بود و وح  نیزم  ی رو  شیبا پا  طاها

 بود...  زیم ی کوچک رو  ی لکه کردن 

 ن؟ یبگ ی زیچ نیخوای+ نم

 د یکوب  یکمرش را به صندل  ی نگاهش کردند و مهد یهمگ

  ی گفتی هم مونده آخه؟ د آخه المصب اگه م  یحرف   ی مگه جا  ــ

به    شد؟ی ازت کم م  یمگه؟ چ  شد یم  یچ به من،  نه،  به محمد 

و    یچکیکه ه  یی... چرا مثل کسایگفتی طاها مو    یعل  ای  دیوح

  ؟ی زنش شد یسر و صدا رفت یندارن ب
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 بدونه...   ی زیخسرو چ خواستی+ دلم نم

 خم کرد زیم ی باال تنه اش را رو  دیوح

 د؟یفهمیاون م یگفتیاگه به ما م  ــ

و نگاه به انگشتانش دوخت، خسرو اگر نبود   دیکش   یق یعم  نفس 

 ازدواج کردنش؟ یپنهان ی برا کردیم دا یپ ی چه بهانه ا

نم  هر م  دانست،یکه  که خوب  لحظات    دانستیخودش  آن  در 

 در خاطرش نبود...  یخسرو حت

م امروز  من  پ   رمی +  ساعت  چند  اومدم  باشم،    شتونیتهران، 

 ...  نی ازم ناراحت باش  یرفتن خوامینم

 با پوزخند سرش را تکان داد طاها

غ  وفتاد یم  یاتفاق  نیهمچ  دیبا  ــ برات   یبگ  می مستق   ریکه 

 م؟ یمهم
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 اخم کرد  آسمان

براتون   نکهیوقت به ا  چیچون من ه   نو،یا  نیدونی م   کردمی+ فکر م

 مهمم شک نکردم.... 

 ؟ یشیباهاش خوشبخت م ــ

 ؟ شد یچرخاند، خوشبخت م  یسمت عل نگاه 

 ساله...   ستیب  یِبود عل  دهیپرس  یو عجب سوال سخت دانستینم

 را نگران کرد ی دهانش را فرو داد و جواب ندادنش، مهد آب

 آسو؟  ــ

 ؟  شدمیبا محمد خوشبخت م نی کنی+ فکر م

 ... کرد یخوشبخت کردنت م ی برا ی محمد هر کار ــ
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که    ی عالقه ا  د،ی چرخ  کردیکه محمد را ضمانت م   یی طاها  سمت

 بود یطاها به محمد داشت به نظرش افراط

داره که خوشبختش کنه و من    اجیاحت  ی+ محمد خودش به کس

 اون آدم باشم.  تونمی نم چوقتیه

 ... یباش  ی نخواست چوقتیچون ه ــ

شده    دیکل  ی دندان ها  نیاز ب  یآمد وقت   یداشت درم  گرید  کفرش

 د یاش غر

 طاها...  زی+ اعصاب من و به هم نر 

 مداخله کرد  ی بزند که مهد  یت حرفخواس طاها

حتماً   دیبا  ن؟یبمون  نجایا  شهینم   ،ی خب حاال که ازدواج کرد   ــ

 تهران؟  نیبر

 اش بلند شد  ینگاه از طاها گرفت و بعد از برداشتن گوش   ظی غ  با
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 شاهرخ اونجاست.  ی+ آره، کار و زندگ 

 ... نجاستیتو هم ا یکار و زندگ ــ

با  دیسمت طاها بچرخد جوابش را داد، انگار امروز با نکهیا بدون

 کردیجانانه م  یدعوا  کیاو هم 

خانواده    کنهیرو برام سخت م  نجایکه دل کندن از ا  ی زی+ تنها چ

 کرد...  دایپ شهی... کار و هر جا منییمه، شما

  یی آسمان، از همان جمله ها  ی بلند شد، حرفها   ع یسر  یلیخ  یعل

بود، باور    دهیو با گوش خود نشن  ده یبود که اگر با چشم خود ند

 خود آسمان زده باشد...  کردینم

فرسنگ ها    شناختند،یکه م  یکه کنارشان بود، با آسمان  یآسمان

 داشت. فاصله 

 مگه نه؟  ست،ین گهیهمدرفتن قرار به فراموش کردن  نیا ــ
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 د یکش یق ی و نفس عم دیکوب  یعل ی شانه  ی را رو دستش

.. آدم خانواده اش و فراموش  دیمن  ی + البته که نه، شما خانواده  

 . کنهینم

 برفت....  دهیاز دل برود هر آنکه از د ــ

 دیکه با اخم جمله اش را گفته بود چرخ ییطاها سمت

 ه؟ی + تو مشکلت چ

 ستاد یکنارش ا عیسر یلیهم خ  ی که بلند شد، مهد طاها

 مشکلم؟ هیچ  ستیمعلوم ن ــ

 را گرفت و کنار گوشش لب زد  شیبازو ی مهد

 آروم باش داداش...  ــ

 نکردم طاها.  یکه هست حلش کن تا قاط ی+ هر چ
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 بلند شد  ی صندل یهم از رو دیوح

درست    ییچا  ه یمن    دیش یآروم م  کم یباشه بچه ها، تا شما    ــ

 ؟ی کنم، مهد

که نگاهش کرد، با چشم و ابرو به آسمان و طاها اشاره    ی مهد

 ی شانه ها  ی دست رو   ی کرد و سمت اتاقک قدم برداشت، مهد

 ند ی طاها گذاشت و با فشارش وادارش کرد بنش

  ش ی دختره اومده چند ساعت و پ  نیمثال ا  ن،یخب، بش  لهیخ  ــ

 ما باشه. 

  د، یبه صورتش کش  یدستنشست و آسمان    هم کنار طاها  خودش

 در چشمان طاها لب زد  رهی گذاشت و خ زیم  ی دستانش را رو

طاها....    یمن و محمد کن  ی رابطه    یخودت و قاط  خوامی+ نم 

 در مورد محمد و احساساتش بشنوم.  یحرف خوامینم گهیمن د
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 د ی کف دستانش را به هم کوب یسر تکان داد و مهد یعصب طاها

 چند ساعت؟ نیواسه ا میزیبر ی نامه اخب چه بر ــ

 ی گوشه    نیتر  ییرا به انتها  ری کرد تمام اتفاقات اخ  یسع  آسمان

 نشست یصندل ی ذهنش بفرستد، رو

 .... ی مردم آزار  می+ بر

و   دیبا آسمان خند  ششیبه بحث چند لحظه پ  ال یخ   یب  طاها

و انگشت شستش را به    دیاش را از ذهنش راند، خند  ی دلخور

 به آسمان نشان داد  کینشانه ال 

 موافقم، تا تهش....  ــ

 د یپشت گردنش کش یبا اخم دست ی مهد

 . میبنداز ی رأ ادیب دیبذار وح  ستم،یاما من موافق ن  ــ
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بود او هم به آنها    یدوخت، تنها کاف   یو نگاه به عل  دیچرخ  آسمان

زد و    ینده چشمکبا خ  یشود... عل  شتریآنها ب  ی ملحق شود تا رأ 

 داد....  هیاش تک ی به صندل یطاها با سر خوش 

 .... هیباور کن دلم لک زده بود واسه دودَر کردن بق ــ

   دیانگشتش را دور دهانش کش ی مهد

 ندفعهیسرمون اومد؟ ا  ییبار چه بال  نیکه نرفته آخر  ادتونی  ــ

 . م یحواسمون و جمع کن دیبا

                  

 یو لب  دیسنگ کش  ی پدرش رو   ی شده    یبه عکس حکاک  یدست

 تر کرد 

 .دنتونید ومدمیچند ماهه ن نیکه ا خوامیمعذرت م +
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  شیگلو  خیکه ب   ی بغض  ی از غده    ی زیدهانش را فرو داد، اما چ  آب

 نشسته بود کم نشد، احساس عذاب وجدان داشت..

 ... ی سرشکستگ احساس

 .... یشرمندگ 

 .... امی ب  تونستمیشده بود، نم  نیحجم کارام سنگ  کمی+ 

 رانیزلزله تمامش را و  کی  که مانند  یقتیاز حق  خواست ینم  دلش

 کرده بود حرف بزند... 

 حرف بزند...  یپناه ی در مورد خسرو و خانواده  خواستینم

 ... خواستیخودشان را م ی پدر و دختر ی حرفها دلش

خ برا  یلی+  بابا،  شده  تنگ  براتون  س  ی دلم  مامان،  ...  امکیتو، 

 حالتون اونجا خوبه؟
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گلو  دستش بند  کم  شیرا  و  پا  هنشرایپ   ی   قهی  یکرد    ن ییرا 

 .... د یکشیقد م  شتریبغض داشت هر لحظه ب   د،یکش

 کردم.... + امروز ازدواج 

گونه    ی اشک رو  ی که قطره ا  دی نکش  یسوخت و طول  چشمانش

 دیاش لغز 

  ی ... اونقدر خوبه که بعضهیمرد خوب  یلی+ به مامان هم گفتم، خ

 که....   هیاز من شتریحقش ب  کنم یوقتا حس م 

 ادامه نداد... و  دیبه صورتش کش یدست

  گفتم یداشتم بله م   ی.... تا وقتنیبود  شم یپ  خواستیدلم م  یلی+ خ

 .رمیازتون اجازه بگ

 د یاش را باال کش ین یزد و ب یتلخ لبخند
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م باز  شهیبابا! هم  ه یچ  یدونی+  لوس  م  ی ایاز  بدم    ومد، یعروسا 

ا  نکهیامروز منم عروس شدم، بدون لوس کردن خودم... بدون 

 . "بزرگترا بله  یبا اجازه  "بگم    نکهیبدون ا  م،اریبرم گل و گالب ب

ک  نگاه خورش  ی زیچ  د، یشباال  غروب  زمان   دیتا  و  بود  نمانده 

 بود...  ده یفرا رس یخداحافظ

 که به خاکشان سپرده بود... یزانیاز عز  یخداحافظ

برادران  یخداحافظ کودک  یاز  از  تنها  یکه  و  بودند  او    ش یبا 

 نگذاشته بودند... 

بود و او دلِ کندن    رانیبهشت ا  ل،یبا اردب  یفظزمان خداحا  گرید

 نداشت. 

 تهران. رمی+ امروز م
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 ی رییتغ چیحس کرد، اما ه بشیاش را درون ج یگوش ی  برهیو

 نکرد  جادیدر حالت نشستنش ا

و اآلن    نیازم دلخور بود  ومدنمی دو سه ماه ن  نیبخاطر ا  دونمی+ م

 . دنتونید مایزود زود ب دمی بهش اضافه شده، اما بهت قول م نیا

خود    ی اش گذاشت و قلبش آتش گرفت برا  نهیس  یرا رو  دستش

 اش چارهیب

 . شهیهم ن،یینجایا شهی+ شما هم

 دنیدوباره شروع به لرز  یهمراهش قطع و پس از لحظات  تلفن

  د یکش  رونیب  ش یمانتو  بیرا از ج  ی گوش  یقیکرد و او با نفس عم

 دوخت... نیاسکر ی رو بهی و نگاه به اسم غر

حال  وی س  بهیغر  نامش  در  بود  صفحه    یشده  در  دوم   ی که 

 د یکشیم دک یشناسنامه اش نام همسر را 
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 را به گوشش چسباند  یرا لمس کرد و گوش کونیآ

 + الو... 

ب  ییکجا  ــ راه  چهار  نبود ساعت  قرار  مگه  اآلن   م؟یوفتیپس؟ 

 . شهیساعت ش 

 شلش کرد یو کم دیبه شالش کش یدست

 . امی+ دارم م

 . دنبالت  امی بگو ب ؟ییکجا ــ

شاهرخ چه داشت   ی خشدار و مردانه    ی صدا  د،یکش   یق یعم  نفس

 زد؟ یآرامش کند، هم تا حد مرگ به همش بر توانست یکه هم م 

 ل؟ یاومده واسه بردن وسا نیماش ام،ی+ خودم م

 .ی اریب فیآره، اومدن بار زدن و رفتن تا شما تشر ــ
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 نشست شیلبها ی خسته رو ی لبخند

 ؟ییما ی + تو خونه 

 زودتر خودت و برسون لطفاً.  رهی ه آسمان، د آر ــ

 را با دست آزادش تکاند.  شیبلند شد و خاک مانتو  نیزم  ی رو  از

 اونجاست؟  ی. ک امی+ دارم م

به سوال آسمان نداد و با گفتن زودتر خودت را    یجواب  شاهرخ

فرستاد و نگاه به    بشیرا به ج  یبرسان تماس را قطع کرد. گوش

 رنگ دوخت  یسنگ مشک

 برم بابا، دعا کن برام. دی+ با

                  

 مبل نشست ی رو  زیو عز دیآسمان در اطراف چرخ نگاه 
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 چقدر بزرگه!!!  نجایا ــ

 وارید  ی مدان ها را گوشه  که چ  یتر کرد و سمت شاهرخ  یلب

 دیچرخ گذاشتیم

 بخوابم؟  دیکجا با اد،ی+ من خوابم م

که   یمدرن  ی نگاهش کند، سمت آشپزخانه    نکهیبدون ا  شاهرخ

 آپارتمان بود قدم برداشت یدر ضلع غرب

اتاق سمت راست مال ماست، تو برو من اتاق حاج خانم   نیاول  ــ

 . دمیو نشون م

مالک  پشت از  به هر دو   یت یآسمان  بکار   یبرا   شانیکه  اتاق  آن 

 نگاهش نبود...  ررسیشاهرخ اما در ت د،یبرده بود لرز

 بود چه شود؟ قرار

 ر نکرده بود؟از آن مسائل فک چکدامیبه ه چرا
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 یی رایکه با چند پله از پذ  ییلرزان سمت راهرو  ی همان زانوها  با

سمت آشپزخانه انداخت    ی گریجدا شده بود قدم برداشت، نگاه د 

 اتاق بمانند؟  کیو قرار بود با هم در 

  یپلک رو  ی لحظه ا ی در نشست و برا ی  رهیدستگ ی رو دستش

و    دیکوبیاش م  نهیس  ی   وارهیهم فشرد، قلبش با تمام قدرت بر د

به حال بدش دامن   شتریداشتند که ب  ینامنظم  میر  شینفسها

 . زدندیم

اتاق  در شد،  اتاق  وارد  و  کرد  باز  با    یرا  متر،  پنجاه  حدود 

 . دیو سف   یمشک  ،ی سرمه ا  ی از رنگها  ی قیمدرن و تلف  یونیدکوراس

کمد    کیسمت چپ    ی گوشه    د،یدر اطراف اتاق چرخ  نگاهش

س  یا   نهیآ   ی وار ید و  و  بود  دونفره  تخت  راست    زیم  کیمت 

 انداخت....  نیزم ی ... در را بست و کوله اش را همانجا روشیآرا
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ر  نفسش به  داشت  برم  رفتیم   شیها  هیسخت  انگار    گشت،یو 

اش بود و تنفس را    نهیس  ی قفسه    ی درست رو  ینی حجم سنگ

 .کردی سخت م شیبرا

 ی بلند  را باز کرد و وارد بالکن شد، تهران از آن  ی قد   ی پنجره    در

 بود... ی گرید از هر وقت  باتریز

 دوخت...   کیرا بلند کرد و نگاه به آسمان تار سرش

 بود، اما حالش خوب نبود...  ده یهدفش رس به

 وقته.  ر یبخواب د ایب ــ

  ه یو داخل اتاق شد، در را بست و کمرش را به پنجره تک  برگشت

 داد 

 .... یبمون نجایا ی خوای+ تو م

 خت یدلش فرو ر شتریو ب  دیان شنرا از پشت پاراو شیصدا
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 بمونم پس؟  دیکجا با ــ

 سمتش قدم برداشت   دیکوبیکه م یبا همان قلب آسمان

 از اونجا بعد حرفت و بزن...  رونیب  ا ی+ ب 

آمد، تنش    رونیلخت از پشت پاراوان ب  ی که با باال تنه    شاهرخ

 د یلرز

 .... شنومیم ــ

را در چشمان    امان قلبش، نگاه لرزانش   یبه کوبش ب  تیاهم  یب

 نلغزد نییشاهرخ ثابت نگه داشت و جان کند تا نگاهش به پا 

 ... گهید ی اتاق منه، تو برو جا نجای+ ا 

فرار  نگاه و  با   یمعذب  و  نماند  دور  شاهرخ  چشمان  از  اش 

بپوشد را داخل کمد گذاشت و   خواستیکه م  یشرتیت  ،یبدجنس

 تخت پرت کرد ی روتن خسته اش را  
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 بخواب...   ریبگ ایب چرت و پرت نگو،  ــ

 د یدست به کمر کوب آسمان

 پرتت نکردم شاهرخ.  یتا با الدنگ رونیبرو ب   ای+ ب

 سرش گذاشت ریدستانش را ز تیاهم یاما ب شاهرخ

 ارمت؟یبا زور ب  ام یب ای یبخواب ی ایم ــ

ترس  قدملعنت شد  یبا حس  و  داد  فرو  را  به    یه، آب دهانش 

 عقب برداشت

 .. ی کنینم ی کار نی+ همچ

 ی برا  ییجا  گری که د  ی رفت و مقابل آسمان  نییاز تخت پا  ی عصب 

 ستادیعقب رفتن نداشت ا

ازدواج    ی نکنه فکر کرد  کنم؟ یکار و نم  نیا  یکن ی چرا فکر م  ــ

 ه؟یبچه باز
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آسمان  را خم کرد و صورتش را درست مماس با صورت    سرش

قفل شده اش سر    ی چانه    ی رو  ی نگه داشت و نگاهش لحظه ا

 خورد 

 ؟یست یمگه زنم ن ــ

 د یآسمان کش ی گونه    ی دراز کرد و پشت انگشتانش را رو  دست

 ؟یخواستیو نم نی؟ مگه هم ستمیمگه من شوهرت ن ــ

برهنه اش گذاشت و به عقب هلش    ی   نهیس  ی دست رو   آسمان

 داد 

 نشو....  مکینزد  ،یکنی م تمیاذ ی + دار

آسمان بخواهد مانع شود، دستش    نکهیو قبل از ا  دیخند  شاهرخ

را گرفت و او را سمت خود کشاند، دستش را پشت کمر آسمان 



 

1419 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

او را به خود فشرد و آسمان را از تقال   دنش، یچی پ  یبرد و با کم

 بازداشت

 ؟ ی ستیمگه زنم ن شم،یم کتینزد ــ

 دیرا باال کش نگاهش

 ... ادیم + دستم و ول کن، دردم

را از درد   شید و آسمان لب هاکر شتر یفشار دستش را ب شاهرخ

 هم فشرد  ی رو

با ا  یمرب  هیو    ی بوکسور حرفه ا  هی  ــ  ک یفشار کوچ  نیکاراته 

 ...ادیدردش نم

  ی لیپا استفاده کند که شاهرخ خ  کیاز تکن  ییرها   ی برا  خواست

 تخت پرتاب کرد...  ی عکس العمل نشان داد و آسمان را رو   عیسر
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 یتنش را رو ی ن یکند، سنگ  یدخترک بتواند حرکت  نکهیاز ا قبل

 آسمان انداخت و دستانش را کنار سرش، با دستانش قفل کرد.... 

و حالش از خودش به    کردیامان تن دخترک را حس م   یب  لرزش

 ... خوردیهم م

 . شمیم تی+ شاهرخ پاشو از روم، دارم اذ

بش، لرزش تن امان قل  یکوبش ب   ی صدا  انش،یدر م  یکی  ی نفسها

 .... دیدیو م  دیشن یچشمانش... همه را م ی مردمک ها و

 آخر زده بود   می به س گرید اما

قراره زنم بش  ؟ی فکر کرد   یچ  ــ تو   ی ایب   ،یمحرمم بش  ،یکه 

 ؟یاتاق جدا بخواب هیخونه ام و بعدش تو 

را به هم    شیخوردن دندان ها  ی و صدا   زدینفس نفس م   دخترک

 د ی شنیم  زین
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 + نکن شاهرخ... 

دست نگه داشت،    کیسرش برد و هر دو را با    ی را باال   دستانش 

 آسمان بود  ی تمام حواسش به حرکات و تقالها 

 نکنم؟  کاریچ ــ

رو  شال از  را  اضطراب   د یکش  شیموها  ی آسمان  با  آسمان  و 

 تقال کرد ی شتریب

 .... کشمی م  غی + شاهرخ ج

آرامش  شاهرخ با  رو  وانهید  یاما  را  دستش  اش   ی کننده  گونه 

 ت گذاش

 بشه ؟ یکه چ ــ
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 رهیاش سر داد و خ  نه یگردن، و سپس تا س   ی را رو  انگشتانش

رنگ، که اشک براقشان کرده   ی لرزان قهوه ا  ی در آن مردمک ها

 بود ادامه داد 

 داره؟  رادیکجاش ا نیبا زنم باشم، ا خوادیدلم م ــ

  خت یچشمش فرو ر  ی اشک از گوشه    ی زد و قطره ا  یپلک  سمانآ

 گم شود دنبالش کرد ش یموها نیکه ب  ی و شاهرخ تا وقت

 نداره، فقط.... من .....  ی رادی+ ا

خ باز شد، حرف در  مانتواش که به دست شاهر  ی دکمه    نیاول

 .... ختیر ی شتریمرد و دلش با شدت ب  شیگلو

 ؟ یفقط تو چ ــ

ب   لبش   چد یکه طعم خون در دهانش بپ   یتا وقتدندانش    ن یرا 

 آمد  یفشرد نفسش به زور باال م
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 + شاهرخ پاشو.... 

مانتو را باز کرد و حالش داشت از خودش    گرید  ی دکمه    شاهرخ

 ... خوردیبه هم م

 پاشم ؟ دیچرا با ــ

خش دار نجوا    ییرا خم کرد و کنار گوش آسمان با صدا  سرش

 کرد

 ؟  یستیزنم ن زنم و لمس کنم، مگه   خوامیم ــ

 شیباعث شد دندان ها  دیپر  رونیآسمان ب  ی لبها  ن یکه از ب  یهق

 هم چفت کند  ی را رو

 ؟یخواستیو نم  نیمگه هم ؟یکنیم هیچرا گر ــ
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م  شینفسها  هرم گوشش  به  را    خورد،یکه  پوستش  داشت 

 یاش، سمت خاطره    یتا افکار لعنت  کندیو او جان م  سوزاندیم

 دور گذشته نرود.... 

که کنار گوشش بود را به آن نفس    ییتا نفسها  دادیجان م  داشت

 نکند هیتهوع آور آن شب تشب  ی ها

 .... یکن  یبلبل زبون  ی بگو، تو که خوب بلد ی زیچ هی ــ

 نداشت...  یجان

 آزاد کردن خود از اسارت بازوان شاهرخ  ی برا نه

 حرف زدن....  ی نه برا و

حر  ماند یم  جهینت   یب  شیتقالها  تمام شاهرخ    یقدرتمند  فی و 

 بود.... 
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آسمان    ی مانتو را هم باز کرد و پلک ها  ی دکمه    نیآخر  شاهرخ

هم فشرده شد، نتوانست با افکارش مقابله کند    ی رو  یچارگیبا ب 

تصو ها  ریو  پلک  پشت  اتوبوس  راننده  نما  ی آن  اش   انیبسته 

 شد.... 

نفرت    ی منجمد کرد و در سرش تنها صدا  یرا انگار کس  قلبش

 آن مرد اکو شد....  زیانگ

 تر کرد  یشد و شاهرخ لب شتریب شیتقالها شدت

 هردومون....  یتو زندگ ی فکر بچه گانه گند زد هیبا  ــ

کش  سرش عقب  کرد،   دیرا  آسمان  چشمان  قفل  را  نگاهش  و 

 آمد....  یشده بود و نفس در نم  شتریلرزششان ب

دخترک سرخ شده بود و    ی نشاند، چهره    شیابروها  نیب  یاخم

 ....زدیم ی به کبود
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آسمان   ی بلند شد و دستش را آرام به گونه    شیاز رو  عیسر  یلیخ

 زد 

 ندارم....  تیباشه، آروم باش کار ــ

 ضربان قلبش باال رفت د، یکه ند ی رییتغ

 .رونیندارم، نفست و بده ب  ت یآسمان کار ــ

کنار تخت را روشن کرد و کف دستش را دوباره به گونه    آباژور

 د یآسمان کوب ی زده  خی ی 

 .... آسمان. ــ

ا او را نشاند و دستش ر  ش،یدراز کرد و با گرفتن شانه ها  دست

 فشرد  شیکتفها  نیب

 افتاد؟ یدخترک م  ی برا یچه اتفاق داشت

 نفس بکش، تموم شد....  ــ
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ب  کیستریه  ی توجه به تقالها  یب   ن یآسمان دستان سردش را 

دستانش گرفت و نگاه به چشمانش دوخت، رنگ کبود چهره اش 

 داده بود یدگیرا به رنگ پر شیجا

 آروم باش آسمان....  ــ

ا  نفس  پاره  ب   ی تکه  با چند سرفه    رونیکه دخترک    ی فرستاد 

پ و  پ  یخشک  گوش    یدر  پشت  از  بعد  شاهرخ  و  بود  همراه 

 سرش را بلند کرد...  ش،یفرستادن چند تار مو

 ندارم....  تیباش، کارآروم  ــ

ن  یحال  با و  تحل  ییرویخراب  به  به گوشه    ل،یرو  را   ی خودش 

به خاطر    یفیضع  ی و هق ها  دیلرزیتخت کشاند، تنش همچنان م

 ... شدی م  دهیاز ته هنجره اش شن ش،یچفت شدن دندانها
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م  هر لعنت  خواستیچقدر  بر  یخاطرات  را دور  امکانش   زدیاش 

 . شدندیم داریاهش پدمقابل نگ شترینبود و هر لحظه ب 

 رفت  نییاز تخت پا شاهرخ

 نبود، متأسفم...  ادمیباشه  ــ

 نبود....  ادشی

نبود و حاال    ادشیتلخ و وحشتناک گذشته اش را    ی و تجربه    او

 متأسف بود... 

 بود....   چارهیب چقدر

 زد شیبه موها یو شاهرخ چنگ  دی باال کش نگاه 

 آسمان....  مونیدباهامون؟ به کجا رسون ی کرد کار یچ ینی بیم ــ

 ... کردینم باور
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قبل داشت   یکه لحظات  یکس  شدیو باورش نم  دادیجان م  داشت

 شاهرخ بود...  گرفتی جانش را م

 دانستی او م ریحاال داشت همه را تقص و

 آسمان.... ــ

درونش کم نشد،    ی لرزه    ن یاز زم  ی زیرا چنگ زد اما چ  محلفه

 کننده بود!!!!!  رانیچه و

م  ــ فقط    خواستم ینم  ی ارک  خوام،یمعذرت  فقط...  کنم،  باهات 

 کنم.   هتیتنب  کمیخواستم 

 اش کند...  ه یتنب خواستیم  فقط

 ....یدردناک و ترسناک ه یتنب عجب

چ  هیتنب  خواستیم   فقط او  و  کند  کردن  ی زیاش  سکته  ش  به 

 نمانده بود... 
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 کند و او جانش رفته و برگشته بود....  هشیتنب خواستیم  تنها

 باشد؟   توانستیر و ترسناک تر چه ماز آن بد ت هیتنب کی

 من و....   نیبب ــ

هم   شیتکان دادن مردمک ها  ی برا  یجان  ینکرد؛ حت  نگاهش

 نمانده بود

 بگو....  ی زیچ هی ــ

فکرش را هم  ی مانده بود؟ حت ی گفتن باق شیهم برا ی زیچ مگر

و وحشتناکش او را تا مرز کشتن    ییتنها  ی که مرد روزها  کردینم

 ببرد.... 

 فرشته بود....  کیمانند  شیراب شاهرخ

 فرستاده بود، اما....  شیکه خدا برا ی ا فرشته

 من و....  نیآسمان، چند لحظه بب  ــ
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اشک  باالخره قطرات  کرد،  رو  ینگاهش  ها  ی که    ش یگونه 

 بودند  ده یبه گردنش هم رس  یحت  ختند،یریم

 .... کنم ینم ی کار نیهمچ  چوقتیمن ه ــ

کنارش او را تا مرز باور کردن   اما مرد  کرد،یهم همان فکر را م  او

 برده بود....   ششیپ  قهیبه شاهرخ چند دق

 بخوابم.  خوامی+ م

 کف دستانش را مقابلش گرفت...  شاهرخ

 خب، باشه؛ حالت خوبه؟  لهیخ ــ

 نبود...   مهم

مرگ رفته و برگشته بود، از   یتا پا  یبدش مهم نبود وقت  حال

 تخت بلند شد، جان ماندن در آن اتاق را نداشت  ی رو

 . رمی+ من م 
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اما سد راهش شد و با خم کردن کمرش، نگاه به چشمان   شاهرخ

 آسمان دوخت

 بـاشه اما....  ــ

 + برو کنار شاهرخ... 

و کنار رفت، آسمان با همان حال خراب از    دیکش   یق یعم  نفس 

اتا و  شد  رد  رو کنارش  دندان  شاهرخ  و  کرد  ترک  را  هم   ی ق 

 ... دییسا

 شب دوخت یکیتراس شد و نگاه به تار وارد

  ی شرف شد  ی کور و ب  نقدریرفته بود مرد؟ چطور ا  ادتیچطور    ــ

 تو؟ 

   دیکوب ی ا شهی حفاظ ش  ی دستش را به لبه  کف

 ؟یرفت لعنت  ادتیچطور  ــ
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 ش یگردش مردمک ها  یآب را با کم  ی را باز کرد و بطر  خچالی

 کرد...  دایپ

ب  برداشت تن  تک  یو  کانتر  به  را  لرزانش  و  داد؛ جانش   هیجان 

 آمد....  یم رونیداشت از راه دهانش ب 

 ... د یآب خنک نوش یچسباند و کم شیرا به لبها ی بطر ی  لبه

  ی هم آغوش  کی به ازدواج گرفته بود که از    میکدام فکر تصم   با

 ؟ رفتیوحشت داشت و تا مرز سکته م 

بود اما انگار ترسناک تر و دردناک    دهیز باور نشدن ترستاکنون ا  او

 باور نشدن هم وجود داشت.تر از 

رو  ی بطر رو  ی را  را  و کف دستش  گذاشت  اش    نهیس  ی کانتر 

 گذاشت....  
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مانند    یقیدقا را  انگار قلبش  بودند،    کیقبل  باد کرده  بادکنک 

 نمانده بود.  دنشیتا ترک ی زیچ

زگرداند، از آشپزخانه خارج شد  با  خچالیرا به    ی آنکه بطر  بدون

 نیزا ید  یدست مبل راحت  کیسالن که با    ی و خود را به گوشه  

 شده بود رساند.  

اش   یهنوز باز بود، گوش  شیکه دکمه ها  ییمانتو  بیداخل ج  از

 ...  دیلرزیرا برداشت، دستانش همچنان داشت م

 کرد....  پیکه در ذهنش بود را تا ی زیتر کرد و چ یلب

رو  ینکیل  نیاول نگاهش  و  کرد  لمس  را  آمد  صفحه  در   یکه 

 که درج شده بود دو دو زد یکلمات

 ی جنس ی ایفوب  "
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برقرار   ای  یجنس  ی ایفوب از  جنس  ی ترس  افراد    یرابطه   کی در 

  ی رابطه جنس  ی حالت زنان از برقرار  نیاست که در ا  یحالت روان

  ا یترس و فوب  نیاوقات ا  یترس دارند. گاه  یجنس  ی هاو مقاربت 

ها تا سال   نیاست که ممکن است زوج   دیشد  یاد به حددر افر 

جنس رابطه  هم  هنوز  ازدواج  از  زن  یبعد  نکرده   ییاشوو  برقرار 

فوب به  زنان  خصوص  به  افراد  شدن  مبتال   ،یکینزد  ی ای باشند. 

تلخ آنان در گذشته دارند،    اتیدر خاطرات و تجرب  شهیمعموال ر

روابط   دنید  ،یاز رابطه جنس  گرانیخاطرات تلخ د  دنیمانند شن 

والد  ییزناشو آزار  ،یافسردگ   ن،یناسالم  )در   یجنس  ی کودک 

ج تجاوز  مورد  ازدواج  ینسگذشته  و  گرفتن(    یاجبار  ی هاقرار 

به    ازین  ایوب ف  نیا  شود،ی م  ییانداختن رابطه زناشو  قیسبب به تعو

 "دارد. ی درمان و روانکاو 

 آسو....  ــ
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به تنش داد، گردن و کمرش داشت   یو تکان  دیکش   یقی عم  نفس

 ... د یرسیآشنا انگار از ته چاه به گوشش م ییو صدا د یکشیم ریت

 آسو با توأم....  ــ

خودش را باال   ی ناگهان  یلیسرش بود، خ  ی باال   زیباز کرد، عز  پلک

 ند... سالن چرخا کیتار مهین ی و نگاه در فضا دیکش

 شده؟  ی+ چ 

  ؟ی دیچرا خواب  نجایا ــ

 لب به خودش فرستاد ریز یو لعنت  دیبه صورتش کش یدست

 + من....  

 د یو دست به کمر کوب ستادیاما صاف ا زیعز

 رونیاز اتاق پرتت کنه ب   ی کرد  ی شب اول کار  نینکنه از هم  ــ

 ؟
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مبل بلند شد، کمرش همچنان داشت   ی و از رو  دیدر هم کش  اخم

خواب  دیکش یم  ریت به  اصال  نظرش  به  ربط  ی رو   دنشیو    یمبل 

 نداشت.... 

  رون یخوابم عوض شده اومدم ب  ی جا  ز،یعز  ی + تو باز توهم زد

 مزاحم خواب شاهرخ نشم، اما انگار خوابم برده.... 

عز  خواست کنار  عز  زیاز  که  کند  و   ش یبازو  زیعبور  گرفت  را 

 کرد  کیموشکافانه چشم بار

 ؟  ی دچرا لباسات و عوض نکر ــ

 دیکش ی و کالفه ا قیعم  نفس

 .... ادیبخوابم خوابم م رمیم ز؟یعز یراه انداخت  یسوال ستی+ ب 

 را رها نکرد شیاما بازو زیعز

 .. قهیصبر کن چند دق ــ



 

1438 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 دوخت  ز یو نگاه کالفه و منتظرش را به چشمان عز ستادیا

 نگفت؟  ی زی خسرو اومده بود خونه چ نکهیشوهرت درمورد ا _

 نشست شیابروها نیپر رنگ ب یاخم

  ؟ی+ چ

چشم خواست   ی مبل نشست و با اشاره    ی تر کرد و رو  یلب  زیعز

 ندی آسمان هم بنش

رهام و محمد خونه   نیینرگس اومدم پا  ی من از خونه    یوقت  _

و من هر دوشون و انداختم    کردنیبودن، داشتن با هم بحث م 

 ... رونیب

 زیعز  تخواسیدلش م   د، ییهم سا  ی کرد و آسمان دندان رو  یمکث

 هر چه زودتر حرفش را بزند 
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و   لیوسا  کمیبا اون    میساعت بعدش شاهرخ اومد، داشت  مین  _

 که خسرو اومد...  میکردیجمع و جور م

را باز کرد،   شیگر گرفته کش موها  یکرد و آسمان با درون  سکوت

با باز    خواستیانگار آن کش کوچک مغزش را آتش زده بود که م 

 سرش کم کند  از التهاب درون یکردنش کم

 خواست؟یم ی+ چ

 دیغر شیدندان ها ش یسا نینزد از ب یکه حرف زیعز

 خواست؟ یم یچ ز؟ی+ با توأم عز

کرد  دهیفهم  _ شوهر  انگار    ،ی بود  بپرسه...  حساب  بود  اومده 

 ... یست یتو خونه ن دونستیم

 کرد ی کوتاه مکث
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 یقاط  دیشوهرت و د  یاومده بود از من حساب بپرسه اما وقت  _

 راه انداخت و.... زد تو گوشش...  دادیبه سرش... داد و ب کرد و زد

بزرگ به گوش او    ییبا دستها  یو انگار کس  دیسوت کش  گوشش

 داغ شد...  شتریکه گونه اش آتش گرفت و سرش ب د یکوب

 زده بود؟!  یلیبه شاهرخ س  یپناه خسرو

او   آن برا   ی زیکه چ  ییهم بخاطر  شاهرخ درست    ی جز دردسر 

 نکرده بود!!! 

 با کدام حق آمده بود حساب بپرسد؟  اصالً

 ... ستیاو ن دانستیم  یهم وقت آن

 و شاهرخ...   زینه عز  خواستیاز او م  دیبا  خواستیهم اگر م  حساب

ض  _ و  جاها  ایمحمد  به  کار  وگرنه  رسوند،  خدا    ک یبار  ی رو 

 کن منو...   ... نگاهدی رسیم
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به    ینگاه از دستانش کند و با همان چشمان سرخ و عاص  آسمان

 کرد؟یچه کار م یبا خسرو پناه دیچشم دوخت و با زیعز

خسرو رو خودت    ،یستیکارت با  ی پا  دیبا  ی حاال که شوهر کرد  _

 ... یآروم کن دیبا

بود که   یخودش انبار باروت  یوقت  کردیآرام م  دیرا چطور با  خسرو

 نمانده بود؟  دنشیتا ترک ی زیکرده و چ احساس گرما

 دستش را گرفت...  زیمبل بلند شود که عز ی از رو خواست

 د؟ یمانده بود که بگو   ی زیچه چ گرید

و    زیعز  الیتا خ  دیترک یبمب م  کیامشب مثل    نیهم  دیبا  انگار

 راحت شود؟ یخسرو پناه

 بمونم.   تونمینم نجایمن... من ا ــ
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  گرفت یاز آتش درونش نشأت مکه    ی خشدار  ی کرد و با صدا   اخم

 لب زد

 ؟ یچ یعنی+ 

 نجوا کرد  یآرام ی سمت راهرو انداخت و با صدا  ینگاه مین زیعز

 اصالً اومدنم از اول اشتباه بود، مگه....  ــ

  گر یو امشب د  دیآشفته اش کش  ی موها  نیب   یکالفه دست  آسمان

 پر بود.... 

 نداشت...  ییجا

 .... کنهیممن سرم درد   م،یفردا حرف بزن  زی+ عز 

بازو  زیعز ب  شیگوشت  خ  نی را  آسمان  و  فشرد    ی لیانگشتانش 

 را نوازش کرد...  شیو بازو  دی خودش را کنار کش عیسر

 ... شعوریب   ی بکپ دختره  ر یبرو بگ ،ی خواب به خواب بر ــ
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 سمت اتاق قدم برداشت....  د،ی که به صورتش کش  یبعد از دست 

 که سست بودند..  ییها قدم

 .... نددیلرزیم شیزانوها

  یو در دل دعا م  دی کوبیاش م  نهیس  ی محکم بر قفسه    قلبش

 کرد شاهرخ خواب باشد.... 

اش   نهی س  انی و نفسش را م   دندیچرخ  رهیور دستگ د  انگشتانش

 .... دیکش  نشیی به پا ییصدا جادیکرد و آرام بدون ا میقا

 صدا وارد اتاق شد و در را بست...   یب همانطور

ه گوشه ذهنش بفرستد تا بعد  را ب   یخسرو پناه خواستیم  دلش

 و موفق هم بود.... 

  توانست یبودند که م   ادیآنقدر ز  شیا  یوحشتناک زندگ  اتفاقات

 فکر کند...  ی گریفراموش کرده و به د یلحظات ی ها را برا یبعض
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افتاده    نشانیب  شیپ  یکه ساعات  یحاال شاهرخ و اتفاق وحشتناک  و

 بود در صدر بودند. 

اتاق هم نبود و    ی گوشه    ی کاناپه    ی تخت نبود، رو  ی رو  شاهرخ

 .... دادی از آنجا بودنش م دیباز بودن در تراس نو

خودش را به کاناپه رساند    ییصدا  جادیمرتعش، بدون ا  ییقدمها  با

در خودش مچاله    نیو مانند جن   دهیو به همان سرعت دراز کش

 شد.... 

 نبض گرفته بودند....  شیها قهیو شق زدیدهانش م ی تو قلبش

 بود؟ دهیابنخو چرا

 

سه    باًیچهار صبح بود و او تقر  کیسمت ساعت کشاند، نزد  نگاه 

 بود....  دهی سالن خواب ی کاناپه  ی ساعت رو
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ب  ی هم فشرد و جغد شوم  یرا رو  شیپلکها گوشش    خ یدرست 

 ق بخوابد.... در آن اتا دینبا  گفتیو م دیکشی م غیج

  گفتی شاهرخ م  شیتمام در مورد کار چند ساعت پ   ی بدجنس  با

 اعتماد نکند....  خواستیو از او م

 مذکر بود...  کیهم  او

سرش   ی را رو   شیایو دن  اهایشب، رو  کی که    ی همان مذکر  مانند

 خراب کرده بود... 

شب دار و ندارش    کیکه    یمذکر بود، مانند همان  کیهم    شاهرخ

 برده بود.... را به تاراج 

 کردیاعتماد م ی گریمذکر د چیبه او و ه دینبا
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در خودش مچاله    شتریو ب  دیبسته شدن در تراس را شن  ی صدا

سع تمام  م  شی شد،  کند،اما    کردیرا  مقابله  شومش  افکار  با  تا 

 .... شدینم

فرستاد و شاهرخ    رونیکه حبس کرده بود را به زحمت ب  ینفس

نگاهش    یهمراهش بود و حت  روز تمام  زدهیبود که س  ی ن مردهما

 خطا نرفته بود... 

  یکاناپه خورد، رو ی شاهرخ که به جسم مچاله شده اش رو   نگاه

 فرستاد.   شیموها  انیجابجا شد و انگشتانش را شانه وار م  شیپاها

اما   ساعتها بود،  کرده  سرزنش  اشتباهش  بخاطر  را  خودش 

 همچنان عذاب وجدان داشت.

 آسمان دوخت....   ی مان بسته  تخت نشست و نگاه به چش  ی لبه   
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 دارینشان از ب   خوردند، یکه م  یبود، تکان   شیپلکها  ی که رو  ی فشار

به    ت یاهم  یمجبورش کرده بود ب  ی زیو چه چ  دادند یبودنش م

در آن اتاق متحمل شده بود،    شی که چند ساعت پ  یحال خراب

 باز برگردد؟

                  

را    شیپلکها  ی و ال   دیدرد وحشتناک کمرش ابرو در هم کش  با

 باز کرد.... 

و نشست، شاهرخ    دیکاناپه کش  یخودش را رواتاق    ی فضا  دنید  با

 تخت خواب بود و همان باعث شد ضربان قلبش باال برود.  ی رو

اما   ستاد،یکه خواب بود ا  یگرفتن نگاهش از شاهرخ  ام،بدونآر

  یهم فشرد و لعنت  ی را رو  شی پلکها  رشیلباس ز  ی با حس لجز

 به شانس گندش فرستاد.... 



 

1448 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

نگاهش را سمت کاناپه چرخاند و با    عیسر  یلیباز کرد و خ  پلک

 .... دی کش ی قینفس عم ی لکه ا دنیند

اتاق قرار داشت    ی   که گوشه  ی خود را به در   ییصدا  جادیا  بدون

حمام، کوله اش را از    ی فضا  دنیرساند و بعد از باز کردنش و د

که سمت شاهرخ فرستاد،    ینگاه  میکنار در برداشت و بعد از ن

به خرج    اطیکه القل احت  کردیر مداخل حمام شد. خدا را شک

بود، وگرنه معلوم    ذاشتهداخل کوله اش گ  یداده و لوازم بهداشت

 . کردیم  هیته دیبا ی از کدام گور زش،یرقت انگ نبود با آن حال 

به    مش،یشوک شب قبل و حال وخ  کرد، یفکرش را هم نم  اصال

 اش سبب شود. انهیاختالل در ماه

و    ی صدا  با بود  خسته  همچنان  چشمانش  کرد،  باز  چشم  آب 

تخت نشست و   ی ساعت شِش صبح خوابش برده بود. رو  کینزد
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نگاه سمت د  یخال  ی جا  دنیبا د به  آسمان،  ر حمام چرخاند... 

م آنقدر  ینظر  کرده    ی آمد،  مالمت  و  لعنت  را  خودش  او  که 

 بود،آسمان ناراحت نبود.... 

 رفت  نییو از تخت پا دیکش ی کالفه ا پوف

د  زیعز آشپزخانه  در  که  ترد  یلب  د،یرا  با  و  کرد   وارد   دیتر 

 آشپزخانه شد 

 حاج خانوم.  ریصبح بخ ــ

 ی صندل  ی سرش مرتب کرد و رو  ی گلدارش را رو  ی روسر   زیعز

 جابجا شد 

 .جوشهیگذاشتم اآلن م ییچا ــ

 نشست شیبا لبخند، روبرو شاهرخ

 . نی ممنون، تو زحمت افتاد یلیخ ــ
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 نشده ؟ داریآسو ب ــ

  ل یکه به آسمان تحم  یقیشب قبل و شوک عم  ی ادآور یبا    شاهرخ

 ستادی بلند شد و مقابل اجاق ا ی صندل یکرده بود، از رو

 اآلن. ادیم  ره،یگیداره دوش م ــ

را دم   ی را برداشت، تا چا  ی و کتر  ختیر  ی چا  ی قور  ی تور   داخل

 کند.... 

 بود...  معذب

که شب    یذهنش را خوانده و آن مرد وحش  توانستیم  زیعز  انگار

  ی اتفاق زندگ  نیدختر را با وحشتناک تر  کی  خواستیقبل مثال م

 . ندیکند، بب هیاش تنب

  ز، یم  دن یصبحانه را آماده کند و در تمام طول چ  زیتا م   برگشت

  ی تا فضا  کردی را م  شی. تمام سعکردیرا حس م   زینگاه عز  ی نیسنگ 
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  ی آماده کردن صبحانه ا  نیآشپزخانه در سکوت فرو نرود و در ح

 حرف زد... ی مفصل از هر در 

در مورد   زیعز  یو وقت   ل، یان با اردبتهر  ی در مورد فرق آب و هوا 

 . نگاهش را سمتش کشاند... دیخانواده اش پرس

س کرد و سمت درگاه جواب دهد که حضور آسمان را ح  خواست

  ی بود و چشمانش خستگ   دهیپر  شیرنگ و رو  د،یآشپزخانه چرخ

 ... دندیکشیم ادیرا فر

بار بود    نیو اول  دیآسمان چرخ  سیبلند و خ  ی موها  ی رو  نگاهش

فر خورده بودند و    شیموها  ی .... انتها دیدیم  ی را بدون روسر   او

 سیرنگش را خ  یآب ی مردانه   راهنیاز پ  یکم  شانیسیبخاطر خ

 کرده بودند.... 

 نشست... او اما نگاه نگرفت....   زیلب نجوا کرد و پشت م  ریز  یسالم
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 حالت خوبه؟  ــ

بگ   زیعز  ی صدا نگاه  از گذاشتن خ  ردیباعث شد  بعد    ی ها  اریو 

 . ندیمقابل آسمان بنش ز،یم ی ش خورده شده، روبر

 لب زد  دنشیجو نی برداشت و ح اریخ   ی تکه ا آسمان

 خوبم، چطور مگه؟+ 

 .... یچیه ــ

ب  آسمان برداشت، کمرش همچنان   ی فنجان چا  ال یخ  ی اما  را 

 د یترکیداشت م

 .... کشهیم ری+ کمرم داره ت

 د یاش کش ی شانیبه پ یدست  شاهرخ

 . هیعیطب ــ
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هم فشرد،   ی را رو   شیو پلکها  د یرا شن  زیعز  یلب  ریو زآرام    ی صدا

 احمق باشد؟  توانستیدختر چقدر م کی

 .... هیع یآره طب+ 

 بلند    یصندل ی و از رو دیکش ی کالفه ا  نفس

 ؟ی ایب  شهیآسمان چند لحظه م ــ

 برداشت و بلند شد زیم ی ظرف ارده را از رو آسمان

 تو؟   ی خوریم نیآخه ا هیچ  شه،یحالم بد م   نمیب یو م نی+ ا

رو  ین یچ  ظرف از   ی را  شاهرخ  از  قبل  سپس  و  گذاشت  کانتر 

زد و    کردیکه نگاهش م  زیبه عز  ی آشپزخانه خارج شد.... لبخند

 او هم به دنبال آسمان خارج شد. 

ظر نگاهش کرد  و منت نهی اتاق که شدند، آسمان دست به س  وارد

شلوارش فرو برد...   بیو شاهرخ بعد از بستن در، دستانش را در ج
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ها باعث شد آسمان کالفه مردمک  را داخل حدقه    شیتعللش 

 بچرخاند

 شده؟  ی+ چ

 ... خوامیمعذرت م  شبیبخاطر د ــ

که شب    یبرج بلند سقوط کرد و لحظات  کی   ی انگار از باال   قلبش

 اهش جان گرفت. ابل نگقبل تجربه کرده بود در مق

 نبود که .....  ادمیاصال  ــ

 دیکالمش پر انیم

 . ال یخی+ باشه، ب  

 دنید  ی باعث شد برا  نشانیکم ب   ی تر شد، فاصله    کینزد  شاهرخ

در آن نگاه روشن    ی زینگاه روشنش سرش را بلند کند و چه چ

 کرد؟ ی م  ی رنگ بود که آنگونه با روح و روان و قلبش باز
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 من....  ــ

 گرسنمه...  رونیب  رمی+ م

 آسمان؟  ــ

 .... دیرا دزد نگاهش

و   شتر ینداشت و قلب وامانده اش هم هر لحظه ب  یحال روبراه 

کرکننده اش به گوش    ی صدا  د یترسی و او م  دی کوب یمحکم تر م 

 برسد  زیشاهرخ ن 

ا  خواستمیمن  ــ به  م   نجایکار  دلم  برسه...  همون   خواستیها 

 ... ی موندیم  یدوست باق

 زد....  ی پوزخند

 که تنها دل خودش را تا انتها سوزاند  ی دپوزخن

 + اگه حرفات تموم شد برم من!!!! 
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او را تا   یبار بود که کس  نیرا گرفت... اول  شیبازو  یعصب   شاهرخ

  ک ی در    توانستیبود که م  یکس  نی.... اولدیکشی م   تیمرز عصبان 

 آن تمام معادالتش را از هم بپاشد. 

 احمق؟  دختر شهیم بتی نص  یکوفت یزندگ نیاز ا  یچ ــ

 احمق!؟  دختر

 دختر خوب بود و حاال شده بود دختر احمق...  ی روز

 جان،  یمن زنت شدم دک یافتخار کن  دی+ با

 ی از کنترل نداشتن رو  یو شاهرخ با کالفگ  دیرا پس کش  شیبازو

 فرستاد شیموها نیب   یاعصابش دست

واسه من اند و پندرز    گهیکله پات کنم، د  ی خوای+ حاال هم اگه نم 

 ... نخون.

 ...  دییهم سا ی را رو شیاتاق که خارج شد دندانها از
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 تو رو دکتر. کنمیملتفتت م   ی چطور نی+ بب 

متفکر    نشسته بود و   ی صندل  ی هنوز رو  زیآشپزخانه شد، عز  وارد

 نشست   یصندل ی چانه زده بود. رو ریدستش را ز

 خاتون....  ی+ غرق نش

 نگاهش کرد  زیعز

 . ومدمیباهات م دیاصال نبا ــ

ااخ  با لقمه  و  کرد  نگاهش  داخل   ی م  را  بود  کرده  درست  که 

 بشقاب مقابلش گذاشت 

 شده مگه؟  ی+ چ

 .لیبرگردم اردب خوامیمن م ــ

 باال رفت یکم شیکورتر شد و صدا شیابروها نیب اخم
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 بشه؟ یاونجا که چ ی + چرند نگو... تنها بر

 شدم سربار....  شناسم، یو نم  یکس شه؟یم یبمونم چ نجایا ــ

که درونش بود لقمه را داخل دهانش چپاند و    ی انی عص  همان  با

 با همان دهان پر لب زد

قبول    ،ی ای+ از اول به شاهرخ گفتم که هر جا برم تو هم باهام م

 . ینگران اون باش خوادیکرده، پس نم

 ست؟ین  تیتو چرا حال ستم،یراحت ن  نجایمن ا ــ

  اما به   واسه راحت بودنت،  میکنیم  ی کار  هی+ باشه حاال، صبر کن  

 .رونیبرگشتن و از سرت بنداز ب لیاردب

  ی شانه و سرش نگه داشت و از داخل ساکش، مانتو  نیرا ب  یگوش

 د یکش رونیاش را ب  ی سرمه ا

 برم؟ دیامروز با نی+ هم
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 .  ننت یآره، باهاشون حرف زدم، مشتاقن بب  ــ

اش در    یروز زندگ  نیبود اول  ینشست، عال  شیلبها  ی رو  ی لبخند

باشد... مانتو و شال    دارشیباشگاه بزرگ مشتاق د  کی  تخت،یپا

 را گرفت ی تخت پرتاب کرد و با دست گوش  ی را رو

 آسو؟  ــ

 نهیخودش در آ   رینشست و نگاه به انعکاس تصو  شیآرا  زیم   مقابل 

 دوخت 

 + بله.... 

 بودن حقته، من واقعاً.....  یاز مرب  رشتیب  یلیکه خ  یدونیم ــ

 دیپر ایکالم ض  انیم

تصم ض   ممی+  عمو  گرفتم  مایو  ال   خوامی...  که   قمهیهمونطور 

 . یالملل نیشرکت کنم تو مسابقات ب 
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و    شیلبها   ی رو  ی لبخند  ایسرخوش ض  ی خنده    ی صدا نشاند 

 کرده بود....  ریبه قلبش سراز ی دیاش انگار ام ی لحظه ا میتصم

بار هم قراره    ن یا  کردمیحال شدم دختر، فکر م  خوش  یلیخ  ــ

 ....ی مهمتر دار ی کارا  یو بگ ی اریدرب ی باز وونهید

سمت   نهیآ   ی و با باز شدن در اتاق نگاهش تو  دیکش   یقی عم  نفس

 شاهرخ وارد اتاق شد و او نگاه گرفت  د،یدر چرخ

باشگاه، نگران    رسونمیبرم عمو، خودم و چهار م  دیبا  گهی+ من د

 نباش. 

 ستادی را که قطع کرد شاهرخ کنارش ا ستما

 خونه باغ....  میریامشب آماده باش م ــ

آ  هر شدند و آسمان همراه    رهیدر چشمان هم خ  نهیدو درون 

 لب زد یاخم کمرنگ
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 باغ؟ + خونه 

 گذاشت  یصندل ی تکان داد و دستانش را رو ی سر شاهرخ

 با خونواده ام آشنات کنم.  دی. بامیپدر ی آره، خونه  ــ

همسرش    ی با خانواده    ییآشنا  ی تر کرد، زود بود برا  یلب  نآسما

 ر؟ ید ای

 + من... 

 ی اوضاعشان طور  د،یبگو  دیچه با  دانستیهم فشرد و نم  ی رو  لب

 د نبود که بتواند کنترلش کن

 .گهیساعت د هی+ من قرار کار دارم 

 .  گهید یرسونیتا ساعت هشت شب خودت و م ــ

صمم و پر از تحکم لب  برداشت و م   ی صندل  ی را از رو  دستانش 

 زد 
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 لطفاً.  ــ

به    یتکان داد و شاهرخ از اتاق خارج شد. دست   ی سر  ناخودآگاه

 .... کردیخودش را جمع و جور م  یکم دیبا  د،یصورتش کش

  یکه شاهرخ پ   د یکشینم  یطول  رفت، یم  ش یبه همان منوال پ   اگر

 .بردی به احساساتش م

                  

لب    ستمیاطالعاتش در س  پیتا  نیبود، در حکه مقابلش    ی مرد

 زد 

 .دیپارسال دعوت و رد کرد ادیبه نظر م  ــ

 نشاند  شیابروها نیب یاخم

بشم،    میعضو ت  خوامیپارسال مساعد نبودم، اما حاال شدم و م+  

 داره؟ یاشکال
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 کرد ی تکخند مرد

 ... ینه چه اشکال ــ

  قه ی به ساعتش انداخت، عقربه ها ساعت شش و پانزده دق ی نگاه

 کارش تمام نشده بود.  و او هنوز دادندیعصر را نشان م ی 

 شه؟یتموم م ی+ ک 

 کرد  ینگاه   مین مرد

کن  ــ صبر  لحظه  م   د یچند  بعد  بشه  ثبت    د ی تونیاطالعاتتون 

 .دیببر فی تشر

دوخت و با    نیش، نگاه به اسکر دست   ن یتلفن همراه ب  ی   برهیو  با

بلند شد و خود را سمت پنجره   یصندل  ی اسم رهام از رو   دنید

 رساند. 

 + الو!
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 بانو؟ نیخوب هست زم،ی عز ی سالم خواهر کوچولو ــ

 دلبر...  یِبا لبخندش مقابله کند و پسرک لعنت  نتوانست

 ؟ی + جمع کن خودت و مرد گنده، مگه بچه ا

 چه خبر؟ فعاله. ی ادیکودک درونم ز ــ

باشگاه    نیبار به ا  نیباشگاه دوخت، چند  ی را به محوطه    نگاهش

 بود ی گریمتفاوت تر از هر وقت د نباریآمده بود، اما ا

 از کدومش بگم؟  اده،ی+ خبرا که ز

 دیخند رهام

 و کوک کرده شروع کن.  فتیک نطوریکه ا یاز اون ــ

 د یکش  یقیعم  نفس

 بشم.  ی امام عل ی کاراته  می عضو ت  کنمی+ دارم ثبت نام م 
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  ستم یکه پشت س  ی مردبلند    ی صدا  نیسر خوش رهام ب  ی صدا

 نشسته بود گم شد

 خانوم تموم شد.  ــ

رهام زمزمه کرد   ی برا  یآرام  ی چند لحظه    زیرفتن سمت م  نیح

 کرد. یو بعد از برداشتن مدارکش، تشکر آرام

 را به گوشش چسباند  یگوش

 ؟یگفت ی م ی+ چ

 . ی موفق باش زم،یخوشحال شدم عز گمیم ــ

 ورزشگاه خارج شد  از

 اونجا در چه حاله؟ + اوضاع 

و  منظورش و خسرو  الیاوضاع  از    ییبود  او  انخاب  به خاطر  که 

 د ی پرسیحساب م ی گریکسان د
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تهران و   ام یم  گهیدو ساعت د  ی کیرو نکن، من    نجایتو فکر ا  ــ

 .... هیو بق  میهم مامان مر  گهیدو سه روز د

با    دیبا  د،یسرعت بخش  شیه قدم هاهم فشرد و ب  ی را رو  شیلبها

 کردیآرامش م زیعز ی و به گفته  زدیحرف م یخسرو پناه

 ک یخودش مانند    یوقت  کردیاو را آرام م  دیچگونه با  دانستینم

 طوفان بود... 

 ... کردی م ی کار دیبا اما

با   گرانیتا خسرو از د  دادیو خودش حساب پس م   رفتیم  دیبا

 ... ردیزور نگ

 م؟ی نی رو بب گهیهمد شهی+ فردا م

 دلم. زیالبته که عز ــ

 دست بلند کرد یتاکس ی برا
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 ؟ی ری+ مطبت م 

 . فرستمیم  شنینه خونه ام، برات لوک ــ

کرد و سوار    یخداحافظ  ی که مقابلش توقف کرد سرسر  یتاکس

 شد.  یتاکس

 داداش.  هی+ اله 

                  

بزرگ کرم رنگ خانه باغ را باز کرد و    ی درها  موتیبا ر  شاهرخ

سرش را سمت آسمان   یپس از کنکاش باغ از کنار صندل  زیعز

 برد

 . شدیخوب م ومدمیمن نم _

 آب دهانش را فرو داد، استرس داشت. آسمان

 ... د یشنیو نم دیشنیرا م زیعز ی و صدا دیکوبی قلبش محکم م  
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 پچ زد  آرام

 . ...زیز+ باز شروع نکن ع

  ن ی توقف کرد و شاهرخ پس از باز کردن کمربندش از ماش  نی ماش

 را باز کرد زیشد، محترمانه در سمت عز ادهیپ

 حاج خانم.  د ییبفرما _

روبرو شدن   د،ی به صورتش کش  یشد آسمان دست  ادهیکه پ  زیعز

 دشوار بود.  شیبرا یکم دارشان،ید نیبا وجود آخر   ن،یبا شاه 

 . گهید نییپا ایب _

. نگاه هر سه به ساختمان بود و  ستادیشد و کنار شاهرخ ا  هادیپ

را  از ساختمان دست آسمان  نگاهش  بدون جدا کردن  شاهرخ 

 گرفت و نجوا کرد
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نم اما  کنم  لحظه سرزنشت  هر  ندارم  دوست  احمق شهی +  تو   ..

 .دمیکه تو عمرم د یهست ی دختر نیتر

ب   آسمان را  هم   ن یانگشتانش  او  و  کرد  قفل  شاهرخ    انگشتان 

 همانند او لب زد

 .دمیکه تو عمرم د یهست ی مرد نی+ تو هم اسکول تر

  زیدر باز شد و قامت ر  ال،یو  ی به در ورود  دنشانی محض رس  به

 در چارچوب ظاهر شد.... مایسیپر

خورد و چشمانش ناخودآگاه    ی ا   کهیآسمان کنار شاهرخ    دنید  با

 درشت شدند 

 شاهرخ!  _

شاهرخ سر خورد و   آسمان و  ی دستان قفل شده    ی رو  نگاهش

 دی مبهوت کنار کش
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 . د ییبفرما _

 تکان داد   ی سر  یمصنوع  ی و با لبخند  دیچرخ  زیسمت عز  سپس

 لطفاً.  دییسالم خانوم، بفرما _

کمر آسمان گذاشت و    ی که داخل شد، شاهرخ دست رو  زیعز

آسمان،   مرخیدر ن  رهیتر کرد و خ  یلب  مایسیهمراهش وارد شد، پر

 دستش را سمت او دراز کرد 

 من....  زم،یعز ی خوش اومد _

م  آسمان و  پر  انیبرگشت  دخترک  حرفها  د،یکالم  و  را    شیاو 

 کردیفراموش نم  چگاهیه

 شاهرخ.  ی دختر عمه  ،یهست ی ک دونمی+ م
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و دست دراز شده   ی سرخ پر ی به چهره   تیاهم ی سپس ب گفت 

  زدند،اما یند م لبخ  شیبای.... چشمان زدیاش سمت شاهرخ چرخ

 نبود. شیلبها ی رواز آن لبخند   ی اثر

دختر    ی شدن پوزه    دهیبود از به خاک مال  امده ی بدش هم ن   انگار

 .انتکارشیخ ی عمه 

 ز ی خودش را جمع و جور کرد و کنار عز  عیسر  یلیخ  مایسیپر

 .ستادیا

را بلند کرد تا به گوش مادرش که در کتابخانه مشغول    شیصدا

 بود برسد 

 ....میمامان مهمون دار _

سال  همراه وارد  پرهم  و  شدند  مبل    زیعز   مایسین  کنار  تا  را 

 کرد  ییراهنما
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 . د ییبفرما _

 د یپرس مایسی که نشست، شاهرخ رو به پر زیعز

 ست؟یداداشم ن _

ن  مایسیپر از  با صدا  ی نگاه  میبعد  انداخت   ی که سمت آسمان 

 نجوا کرد  یآرام

 . ومدی ه واسه شام نن _

  ی که با ب   یو کنار آسمان  دیاش کش  ی شانیبه پ  ی دست  ی کالفگ  با

 مبل لم داده بود نشست.  ی رو یالیخ

 .م یو خبر خوش و بهش بد  ادیتا ب   م یمونی+ پکر نشو دکتر جان،م

  نکهیآرام آسمان نگاهش را سمت او چرخاند، اما قبل از ا  ی صدا

 . د یمه اش را شنع ی اش بدهد،صدا هیبه کنا ی بتواند جواب
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از رو  با به آغوش کش  ی لبخند  را  بلند شد. عمه اش  و   دیمبل 

 د یاش را بوس قهی شق

 + حالتون خوبه عمه خانوم؟

و با    د یکتف برادر زاده اش کوبخانوم دستش را دو بار به    عمه

آسمان و   نیلبخند جوابش را داد. از هم جدا شدند و نگاهش ب 

 متشان برداشتو با همان لبخند قدم س دیچرخ زیعز

 لطفاً.  دین یبنش  دیی. بفرمادیخوش اومد یلیسالم، خ _

با مهربان  زیعز  دست  ی . سردیفشرد و سمت آسمان چرخ  یرا 

را   شیبرا آسمان دستش  کرد.  دراز  و دست سمتش  داد  تکان 

 ستادیکنار مادرش ا ی با لبخند گشاد مایسی فشرد و پر

خواهرِ دوست .  هیآسمان خانوم دختر سردار پناه  شونیمامان ا  _

 شاهرخ. 
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حواله نگاه    زشیآسمان نشست و نگاه تند و ت   ی ابروها   نیب  یاخم

 شد.   مایسیبراق پر

 لطفاً.  دیی. بفرمادیبازم خوش اومد _

 کرد زینشستند و عمه خانوم با لبخند رو به عز یهمگ

که نتونستم ازتون استقبال کنم. اگه خبر داشتم از    دیببخش  _

 اومدنتون.... 

مندش را سمت شاهرخ چرخاند و جمله اش را ناتمام   هیگال  نگاه 

 گذاشت 

 . دیممنون لطف دار یلیخ _

 لب زد  زیصاف کرد و رو به عز ییگلو شاهرخ

 من هستن حاج خانوم.   ی عمه   شونیا _
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سر تکان داد و شاهرخ رو به عمه خانوم    یبا لبخند معذب  زیعز

 ادامه داد 

 هم مادربزرگ آسمان هستن.  شونیا _

ر  آب ترددهانش  با  و  داد  فرو  آسمان   د،ی ا  کنارش   یدست  که 

 نشسته بود را گرفت 

 و آسمان. _

و   د یمبل کش  ی باال فرستاده خودش را به لبه    ییبا ابرو  آسمان

ن از  در چشمان    رهی شاهرخ کرد، خ  ی که حواله    ینگاه   میبعد 

 نشسته بود لب باز کرد   شیکه روبرو  یانسال یزن م  ی شده    شیآرا

 رخ. + من آسمانم. زن شاه
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شوکه    ی دست شاهرخ فشرده شد، اما نگاه از چهره    ن یب  دستش

تا خود صبح قرار    سپرد،یعمه اش نگرفت... اگر به شاهرخ م  ی 

 بود طفره برود.

پر  ی گوشه    از د   مایسیچشم  رو  دی را  و   ی که  شد  پرت  مبل 

 نشست...  شیلبها ی رو ی پوزخند

 .... یرنگ رنگ رکیرجیج

 مبل بلند شد   ی ند و از رولب نشا  ی رو  یخانم لبخند مصنوع   عمه

 . ارمیب  یدن ینوش هیمن براتون  _

برود.    دیسمت شاهرخ چرخ  سپس او هم دنبالش  و اشاره کرد 

تکان داد و عمه خانم سمت آشپزخانه قدم برداشت.    ی شاهرخ سر

 پچ زدسرش را کنار گوش آسمان برد و  

 توجه نکن...  مای سی. به پرگهیچند لحظه د امیم _
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خودش را    ی با تعجب و کنجکاو  مایسیمحض دور شدنش،پر  به

کش رو  دیجلو  را  دستش  آسمان  با    یپشت  ی و  و  گذاشت  مبل 

 رکات دخترک شد به ح رهیخ رشیهمان نگاه پر از تحق

 .... یعنی.... زه ی... چگمیم _

حالت    ییبایرا به طور ز  شیموها   د، یکش  شیها  ی به چتر  یدست

 داده بود.

 انداخت؟  یسرش نم ی شال رو کی چرا  اصالً

 داشت؟  یکنار شاهرخ چه معن ییپروا یو ب  یراحت آنقدر

 د؟ یبا شاهرخ دار  ی واقعاً رابطه ا _

تأث  ییابرو تحت  آنقدر  بودنش  رهام  خواهر  فرستاد،    رش یباال 

حرفها لحنش،  که  بود  عوض    شیگذاشته  درجه  هشتاد  و  صد 

 ود؟ ش
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 واقعاً رهام را دوست داشت....  شی روبرو  دخترک

قبلش عذر    ی بزند و از رفتارها  ه یگر  ریکه کم مانده بود ز  آنقدر

 بخواهد

 + گفتم که؛ زنشم. 

دخترک نشست و   ی شده  شیآرا  ی لبها ی رو یمصنوع  ی لبخند

مبل بلند    ی به او از رو  تیاهم  ی بزند که آسمان ب  یخواست حرف

 بل دونفره نشست...  م ی رو  زیشد و کنار عز

 خاتون.  یشیم یخوردن یلیخ یکم حرف ی+ وقت

 د یلب غر زیانگشتانش فشرد و ر نیرا ب شیاما گوشت بازو زیعز

...  یگذاشت   یطی شرا  نیکه من و تو همچ  ی گرم بخور  نیبه زم  _

غلط اضافه   هی... شما دو تا  شمی تو دارم از خجالت آب م  ی به جا

 دم... ب  رزنیمن پ  دیو با ن،تاوانشیکرد
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 کج کرد یدهان زیو عز دی خند زیر آسمان

  ب یمن زن شاهرخم.... خدا نص   گه ی م  کشهیمرگ؛ خجالت هم نم  _

 خاکت کنه راحت شم از دستت. 

عز  با که  خنده  م  زیهمان  جنون  مرز  به  باال   ییابرو  رساندیرا 

 اش نشست.  یقبل ی انداخت و در جا 

 ............. 

 ل یو وزنش را به آنها تحم  داد  ه یرا از پشت به کانتر تک  دستانش

 تر کرد یدر حرکات دستان عمه اش لب رهیکرد. خ

و    نیستین  ی اهل مجاز   ادیز  دونمیآسمان جور نبود. م  طیشرا  _

خبر   دیشا ا  ی اصالً  اتفاقات  نداشته    ی روزا  نی از  اش  خانواده 

 . دی درکم کن دوارمی. اما امنی باش
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قور  عمه رو  ی خانم  برادرزاده  ی کتر  ی را  اش    گذاشت و سمت 

م   د،یچرخ م  شدیدروغ  دوباره    ی دیام  گفت ی اگر  برگشتن    ی به 

 شاهرخ به دخترش را نداشت و اکنون شوکه شده بود. 

 واقعاً.  نیعقد کرد شهی هنوز باورم نم _

و با حرکت سرش جواب مثبت داد   د یکش  ی قینفس عم  شاهرخ

 دیبه لباس بلندش کش یو عمه خانم دست 

وارم درک   دیشدم ازت. و ام بگم. اما واقعا دلخور یچ دونمینم _

 اوضاع و. نیا رفتمیپذ ریاگه د یکن

  یو عمه خانم با لحن متفاوت  دی اش کش  یشانیبه پ  یدست  شاهرخ

 د یپرس

 خبر داشت؟ ن یشاه _

 



 

1481 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

  ی اتفاقدهانش برد، قرار بود بعد از آن چه    ی را تو  نشیریز  لب

 نبود ریحدسش هم امکان پذ ی حت وفتد،یب

 خبر نداره.... میعقد کرد نکهیاز ا _

با تأسف تکان داد و او صدا   عمه را از   نی ماش  ی خانم سرش را 

 و ضربان قلبش باال رفت...  دیشن  رونیب

 آمده بود...  ن یشاه

با د  آمده که دوستش داشت به عنوان همسر   یکس  دنیبود و 

 رد؟کیبرادرش، چه کار م

  نم یبیکنم، چون م  هتیهات تنب  یمثل بچگ  خوادیدلم م  یلیخ  _

 . عقل و منطقت هنوز بزرگ نشده.ی دید کشفقط ق

 بود....  وارهایپشت د حواسش

 درست وسط باغ.  سرگردان
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 برسد   نیتا هر چه زود تر به شاه کردیداشت پرواز م حواسش

 نشاند  شیلبها ی رو ی لبخند

 ... هیآسمان دختر خوب _

 دیخندخانم  عمه

ف  یوقت  _ دماغ  از  دورش    ی افتاده    لیدختر  پروانه  مثل  من 

 .... هیحتماً دختره خوب چرخه،یم

تکان داد و خواست از آشپزخانه خارج شود که عمه   ی سر  شاهرخ

 کرد. برگشت و با همان لبخند پر استرسش لب زد  شیخانم صدا

 جان؟  _

 . میمفصل با هم حرف بزن  دیبا _

 من در خدمتم.   دیالبته، هر وقت امر کن _
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 دیسالن د  ی را کنار ورود  ن یمحض خروجش از آشپزخانه شاه  به

 و دست راستش مشت شد. 

 .میمهمون دار  ای! ب نیشاه ی اِ اومد _

مبل    ی از رو  ی دیباعث شد آسمان با تکان شد  مایسیپر  ی صدا

قبل    یقیبلند شود و از حرکات دستپاچه اش معلوم بود مانند دقا

 . ستین  الیخ  یش است، خونسرد و بکه اعالم کرده بود همسر

 کرد؟یچه داشت فکر م به

 نسبت به خودش؟  نی شاه ی عالقه  به

برنداشت،    کینزد  نیشاه قدم  از  قدم  شاهرخ  و  شد  مبلمان 

کوچک    ی نشانه    کیبود تا تنها    ستادهیبا کدام منطق ا  داست ینم

حساب   رتیغ  یو ب   ندیبرادرش نسبت به همسرش بب  ی از عالقه  

 شد؟یم
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با احترام مخصوص خودش با عزا  نیشاه سالم و احوال    زیبتدا 

که نگاهش در حال فرار بود    یکرد و سپس مقابل آسمان   یپرس

 ستاد یا

 .نیخوش اومد یلیخ ،ی سالم خانم سپهر _

نه   ریز   ی زیچ  آسمان خودش،  گوش  به  نه  کرداما  زمزمه  لب 

و همچنان ضربان قلب شاهرخ    دیو نه به گوش شاهرخ رس  ن یشاه

 ... د.باال بو

 زد یلبخند کوتاه ن یشاه

 لطفاً.  دین یبنش د ییبفرما _

کتش را باز کرد و کنار    ی مبل اشاره کرد و سپس تک دکمه    به

 آسمان نشست.  یروبرو ما،یسیپر

 ن؟ یآسمان خانوم و شاه یشناس یتو م _
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و قدم    ردیباعث شد دست از کنکاش برادرش بگ   مایسیپر  ی صدا

 سمتشان بردارد.

کف دستش به شانه    دنی و بعد از کوب  دستایا  نی مبل شاه   پشت

 که آسمان نشسته بود رفت  یاو، سمت مبل ی 

 سالم داداش، چه خبر؟  _

که در شرکت    ی بدون جواب تنها لبخند زد و از همان روز   نیشاه

 بود.   نی بحثشان شده بود، سرسنگ

 اشتباه کرده بودند  یهمگ

 کردنش با آسمان ...  با ازدواج او

 رادرش و آسمان.... با باور نکردن ب ن یشاه

 بچه گانه اش....  ماتیبا تصم آسمان

 اشتباه هر سه شان آنها را به آن نقطه رسانده بود. و
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از کم  ن یشاه از شاهرخ  یپس  نگاه گرفتن  و  کنار    یمکث  که 

 را داد  مایسی آسمان نشست، جواب سوال پر

 دوستمن. کی. دوست نزدشناسمشونیآره م _

 اش عمق داد  یبه لبخند مصنوع مایسیپر

 از عقد شاهرخ با آسمان خانم.  یپس خبر دار _

که حرکات   یشاهرخ  زیاز نگاه ت   نیو ا  دیپر  نیاز رخ شاه  رنگ

 گرفته بود دور نماند نیذره ب  ریبرادرش را ز

که    ی لبخودش را جمع و جور کرد و ق  یپس از لحظات  ن یشاه

 گرفت  دهیبود را ناد  دهیترک نیم کیاش مانند  نهیدرون س

 نه، خبر نداشتم.  _

نگاه    کندیکه جان م  یبا همان حال خراب  سپس پنهانش کند، 

 سمت برادر کوچکش کشاند 
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 ؟ی چه عقد _

دستانش    نیآسمان دست دراز کرد و دست داغ شاهرخ را ب  نباریا

 جواب داد  ی ظاهر یالیخ یب  کیگرفت و با 

.  م یخبر عقد کن  ی ب  میمن مجبور شد  ی خونواده    طیبخاطر شرا  +

 من شد.....  ریتقص

و حاال که بحث سمت    دیباز خودش را جلو کش شیبا ن   مایسیپر

م   ی خانواده   م  ده یکش   انیآسمانبه  بود،  از    یکم  توانستی شده 

 ردیرهام سراغ بگ 

 رفتن درسته؟   لیخانواده تون فکر کنم به اردب _

  ده یکش مایسی سمت پر ن یشاه ی ن از چهره آسما ال یخ یب  نگاه 

 شد و به زحمت پوزخندش را قورت داد...

 مارمولک....   دخترک
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با شن  ی البته فضول  _ اما من واقعاً شوکه شدم  خبر    دنی نباشه، 

 خبر نداشت از....   یشکی... هدیهست  یشما دختر سردار پناه  نکهیا

 دیغر شیدندانها نیاز ب آسمان

 مورد حرف بزنم.  نیدر ا خوادی+ دلم نم

که   ییبعد از گلو   نیحکمفرما شد و شاه  نشانیب   ینی سنگ  سکوت

 ... دیحرف نشسته بود چرخ یکه ب ی زیصاف کرد سمت عز

 ند  اش را حفظ ک ی خونسرد کندیجان م داشت

خوشحال شدم    ی لیخ  د،یباش  ی مادربزرگ خانم سپهر  دیشما با  _

 . تونییاز آشنا

 تکان داد  ی سر زیعز

 آسوأم. ِیمادربزرگ پدر  _
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 مایسیآلبالو وارد سالن شد، پر  ی شربت ها   ین یخانم که با س  عمه

را از دست  ینی مبل بلند شد، س ی به مبل لم داد و شاهرخ از رو

 عمه اش گرفت و مشغول تعارف شد. 

عمه خانم نازک    یِدخترک از خود راض  ی برا  یپشت چشم  آسمان

 شربتش را با قاشق هم زد....  وانیکرد و ل

که بدون    یرا به حرف گرفته بود و انگار تنها کسان  ز یخانم عز  عمه

ا  چیه آنها    ی مشغله  بودند  شان  خانواده  از  زدن  مشغول حرف 

 بودند. 

در پنهان کردن حال خراب درونش داشت و شاهرخ    یسع  نیهشا

 مشغول سر و سامان دادن به افکار آشفته اش.

  شدن به آسمان و آسمان به   ک ینزد  ی برا  یدنبال راه  مایسیپر

 حال خراب و وحشتناک شب قبلش.  ی فکر راه چاره برا
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م  کی  هر راه    انیدر  و  بودند  مانده  سرگردان  درونشان  جدال 

 . افتندی ینم یخالص

 م؟ی چند لحظه با هم حرف بزن شهیداداش م _

بلند شد و سمت پله ها   مبل  ی تکان داد و از رو   ی سر  نیشاه

 ن برد قدم برداشت، شاهرخ سرش را کنار گوش آسما

 وقتا الزمه.  یگاه  ینیمقدمه چ  _

و   دید  زیپشت م  یصندل  ی را رو  نی اتاق کار که شد شاه  وارد

ج در  را  نم  بیدستانش  کرد؛  فرو  و    دانستیشلوارش  کجا  از 

 بود شیگلو خ یچگونه شروع کند و عذاب وجدان درست ب

 ؟یبگ  یاست خویم یچ _

 دردناکتر بود....   ی نگاهش کرد و لحن سرد برادرش از هر درد 

 داداش. ی کردیباورم م  دیبا _
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شد و دستانش    زی م  کینزد  یبا کالفگ  دیکه نگاهش را دزد  ن یشاه

 را از آن خود کند ن یداد تا دوباره نگاه شاه هیتک زیرا به م

 . کنمیمن  ی کار  نیوقت همچ  چیمن، برادرت ه  ی کردیباور م  دیبا  _

دلش را آزرد و   شترینشست ب  ن یشاه  ی لبها  ی که رو   ی پوزخند

 کرد؟ یچرا باورش نم

 . نم یبیم گهید ی زایچ هیاما من دارم  _

 هم فشرد ی را رو شیمشت شد و پلکها ز یم ی رو دستش

 کار و کنم... ازدواجم با آسمان....   نیا ی + تو مجبورم کرد

 د یکالمش پر انی با اخم م  ن یشاه

 موردش حرف بزنم. در  خوامینم _

 د یعقب کش یکالفگ  با
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 ؟یکنیچرا من و باور نم _

با   یوقت  ی شاهرخ، چطور ازم انتظار دار  دم یمن صدات و شن  _

 حاال انکارت و باور کنم؟  ی بار اعتراف کرد ه یخودت   ی صدا

 زد؟یکرد و در مورد کدام اعتراف حرف م کی چشم بار شاهرخ

 من و؟ ی صدا _

متعجب    ی به چهره    تیاهم  ید و ب ند شبل  یصندل  ی از رو  ن یشاه

 ستادیرا دور زد و مقابلش ا زیبرادر کوچکش م

 . میتا ازدواجتون و اعالم کن کنمیجشن انتخاب م  ی روز برا هی _

از گفتن جمله اش سمت در قدم برداشت و شاهرخ متعجب    پس

 ستاد یمقابلش، پشت به در ا

 . میریجشن بگ  میندار میمن و آسمان تصم _

 بد نگاهش کرد   یبا حال ن یشاه
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م  _ ناراحت م  دی کنیکه مثال فکر  با جشنتون  تو    شمیمن    ه یو 

خونه ات که    ی برد  یدختر و بدون لباس عروس و جشن عروس

 ؟ یحساسات منمثال به فکر ا

شاه  ی ابروها  نیب  یاخم و  نشست  پر    نی شاهرخ  پوزخند 

 لب نشاند  ی رو  ی تمسخر 

که روبروم من تموم شد    ی برا  ی زن توعه و وقت  گه یاون دختر د  _

 نشست و از رابطه اش با برادرم حرف زد. 

 اش گذاشت و ادامه داد  نه یس ی رو دست

کشتمش که تو چشام زل زد و گفت عاشقته.... من    نجایا  ی وقت  _

پست از  درجه  اون  به  برادرم   دم ینرس  یهنوز  زن  به  نسبت  که 

باشم، پس د  یاحساس که در موردش   یاون دو سال  گهیداشته 
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کن با زنت خوشبخت   یو فراموش کن و سع مزدیباهات حرف م

 .  یمن بکن ی برا ی تونی که م هیتنها کار نیکه ا یش

کرد و نگاه منتظرش را به شاهرخ دوخت،   رهیگ بند دست   دست

آن عشق دو ساله تنها بخاطر   کردیشاهرخ اما کنار نرفت، باور نم

 چند کلمه ته بکشد.

 . کنمیباور نم _

فکر دووم   نیبا ا  ادیته، فکر نکنم زبه نفع خود  یبه نظرم باور کن   _

 .  ی اریب

هم   یب   سپس او  و  کرد  باز  را  در  شاهرخ  نرفتن  کنار  به  توجه 

 مجبور شد کنار برود. 
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چند    یداد و با کالفگ  هیکه از اتاق خارج شد، به در تک  نیشاه

را   گرشی. دست ددی کش  نییصورتش تا پا  ی بار دستش را از باال 

 فرستاد.  مشیوخ تی به وضع یمشت کرد و لعنت 

  دانست یکه م  ید در حالخانواده باش  کی قرار بود با آسمان    چطور

 برادرش به او؟  ی از عالقه 

 .... کردیچقدر هم تالش م هر

ازدواج   کیکه ازدواجشان    کردیم  ی ادآوریچقدر هم به خود    هر

 ... ست ین یمعمول

نبض    شیها  قهی که درون شق  یبا حس تعصب   توانستی هم نم  باز

 . دیایکنار ب زدیم

و    آسمان بود  همسرش  نبود،  هم  اش  عالقه  مورد  زن  اگر 

 حسش را سرکوب کند.  توانستینم
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ن  یگوش  ی به صفحه    ی نگاه و سپس  انداخت  را  اش  تا  گاهش 

کش  ی باال  باال  پله  دیبرج  چند  از  درها  یمنحن  ی .  به   ی که 

ساختمان    یباال رفت و داخل الب   دیرسیبرج م   یورود  کیاتومات

 شد.  

  ش یلبها  ی رو   ی اطرافش باعث شد پوزخند   ی کننده    رهیخ  ی فضا

 .... ندی بنش

اخ  قبل اتفاقات  لوکس  ر،یاز  برج  چنان  به  ورودش  در    یاگر  را 

 .... رفتیان قلبش باال م ضرب  دیدیخوابش م

و اما حال که او در آن   گذاشتیم   اینام آن خوابها را رو  ی مهد 

 نبود ورودش به آن ساختمان.  شی ب  یموقعت بود به نظرش کابوس
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بودنش    ینشان الب  شگرشانیکه نما  ییاز آسانسورها  یکی  مقابل 

اش وارد آسانسور   یو بعد از فشردن شاس  ستادیا   دادندیرا نشان م

  ابان یبود و رو به خ  ی ا  شه یضلعش تمام ش  کیکه    ی انسور. آسشد

 .... نهیآ گرشیو سه ضلع د

و دو را فشرد و نگاهش را به دختر درون    ستیب  ی شماره    یشاس

 به تازه عروس ها نداشت....   یشباهت  چیکه ه  ی دوخت، دختر  نهیآ

تصو  لیتحو  ی صدادار  پوزخند عروس   رشیانعکاس  مگر  و  داد 

عروس تازه  که  بود  عز  شده  قول  به  ب  زیباشد؟  زنان    وهیمانند 

 ازدواج کرده بود.   یپنهان

 عروس که از همبستر شدن با همسرش وحشت داشت....  کی

 نوشته بود؟ شیبود که خدا برا ی سرنوشت چه
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خارج شد و   ی ا   نهیآ  یآسانسور که کنار رفت از آن قوط  ی فلز  در

تند هم قرار داش  ی که دو در روبرو   یبزرگ  ی نگاهش را در راهرو

 چرخاند. 

  شیاش جمع شده بود، ضربان قلبش کند و نفسها  نهی س  ی   قفسه

 .... انیدر م یکی

م  کینزد  دل آنکه  با  نداشت.  را  آپارتمان  در  به    دانست یشدن 

 .دیلرزیاما باز هم ته قلبش م  ست،یجز رهام داخل ن یکس

شود   ی وارد خانه ا  خواستیزانش سمت درکوب رفت و ملر  دست

 نده بود.... که صاحبش او را را

 کرده بود و مسبب حال خراب بهار بود...   دیرا تهد پدرش

 داشت....  نهیک
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مانند    ی   نه یک  کی را  قلبش  تمام  که  عنکبوت    کیبزرگ  تار 

 احاطه کرده بود.... 

 ردیبگ   دهیرا ناد  نه یکرد آن ک  یهم فشرد و سع   یرا رو  شیپلکها

قامت  که در باز شد و    د ینکش  یو درکوب را به صدا درآورد. طول

 ...  انیبلند رهام مقابلش نما

ستش، با    یرنگ و شلوار ورزش  یکوتاه مشک   نی آست  شرتیت  آن

  ه یاو را شب   بیاش عج  ی شانیپ  ی رو  ی   ختهیبه هم ر  ی آن موها

 تخس کرده بود.  ی پسر بچه ها

نشاند و رهام با خنده اشاره کرد داخل لب    ی رو  ی لبخند  ناخوآگاه

 شود.

 دخترکشش کرد و لب زد  پیبه ت  ی گریعبور از رهام نگاه د  نیح

 + چه وقت خوابه دکتر؟
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آسمان دور شود دستش را گرفت    نکهیدر را بست و قبل از ا   رهام

را دور شانه اش حلقه   گرشی. دست ددیو او را سمت خود کش

 اش نشاند.  ی شانیپ ی رو یآرام ی کرد و بوسه 

منتظر ماند    یعکس العمل  چیبدون ه  ب،یعج  یاما با حال  آسمان

رها رهام  برادر  شیتا  داشتن  چقدر  و  آغوشت   ی کند  در  که 

 بود. ییبایحس خوب و ز گرفت،یم

 ...دادیباران م ی بو

 مخلوط آب و خاک... ی بو

 .... یعصر زمستان برف  کیفنجان قهوه در    کی  یداغ  ه یشب  ییگرما

مورد   ی شده با اسباب باز  زیکودک سورپرا  کیمانند حس    یحس

 ... ریبلند و شوق نفسگ  ی عالقه اش.... از همان خنده ها
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ب   دیبه شالش کش  یکرد، دست  شیکه رها  رهام به    تیاهم  یو 

 شده بود تشر زد  ریکه درونش سراز یت یامن

 .... ایادا هند نیاز ا ادی+ خوشم نم

دور مانده    از چشمش  ی و مگر برق آن نگاه قهوه ا  دیخند  رهام

 آسمان را بخورد. ی جمله  بیبود که فر

 بغلت کنم و سر به سرت بذارم. ادیاما من خوشم م _

آنکه نگاه در اطراف آپارتمان لوکس و دوبلکس بچرخاند،    بدون

که به    یسالن نشست و نگاه به رهام  ی گوشه    ی مبل راحت  ی رو

 داده بود دوخت هیستون تک

 + برو سر به سر عمه ات بذار.... 

 آسمان پرت کرد  ی مبل کنار ی و خودش را رو دیخند رهام

 من عمه ندارم محض اطالعت، بابام تک فرزنده.... _
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 ی زهایتر باشد، چ   ی کرد جد  یو سع   د یاش کش  ی شان یبه پ  یدست

با که  بود  کردنشان  کل  کل  از  تر  حرف   دیمهم  موردشان  در 

 ...  زدندیم

استفاده    تشیکه بخاطرشان مجبور بود از موقع   یمهم  ی زهایچ

 کند. 

گاه  متنفر اما  از کارش  ب  ی برا  دی با  یبود  نماندن    ال یخ  یتنها 

 شدیغرورش م

 کجاست؟ یدون یآپارتمان شاهرخ و م+ 

  ی باعث شد پا  طنتش یگنگ رهام و محو شدن لبخند پر ش   نگاه 

 راستش را خم کرده و کامل سمت او بچرخد

 ... میکه ما هست ی+ همون

 هم کنارش نشست رهام
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 . شمیظورت نممتوجه من  _

نم  یلب منظور خودش  از بس   شدیتر کرد، خودش هم متوجه 

 سر و ته بودند.  یو ب ختهیجمالت و کلماتش به هم ر

  ل، یبرگرده اردب  خوادیمن و شاهرخ معذبه و م  شی پ  گهیم  زی+ عز

 رهام.  خوامیو نم نیمن ا

لبخند  رهام و  متوجه شد  نشاند،دست    شیلبها  ی رو   ی باالخره 

 لب زدآسمان را گرفت و 

 . می کنینگران نباش حلش م _

 تر کرد یلب

 ؟ ی + چطور

مبل   ی تکان داد و بدون رها کردن دست آسمان از رو  ی سر  رهام

 کرد.  ستادنیبرخاست و آسمان را هم وادار به ا
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خونه رو نشونت    ا یب   م، یکن یتو به فکرش نباش، تا فردا حلش م   _

 بدم. 

 پله ها قدم برداشت و ادامه داد  سمت

 ه، یمیقد  مونیقبل   ی خونه    نجا،یا  میاومد  شه یم  یال س  شی پنج ش  _

ا  یلیاما خ از  م  هی.  نجاستیبهتر  اونجا رو هم نشونت    برم یروز 

 . دمیم

اتاق را باز کرد و    نیها را همراه هم باال رفتند و رهام در اول  پله

 کمر آسمان گذاشت  ی دست رو

 اتاق منه. نجایا _

 ی رست روبروکه د  یقاب عکس بزرگ  ی و رو  دیآسمان چرخ  نگاه

 .... فتهیتخت بود ثابت ماند... پسرک خودش
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 .... رهیبه خودت خوابت بگ   یزنی+ انگار شبا زل م 

 دست آسمان را رها کرد و خود وارد اتاق شد د،یبلند خند رهام

 ی بزرگ گوشه    نیتریو  کیبه جلو برداشت،    یهم قدم   آسمان

 مختلف عطر....  ی ها شهی اتاق بود که داخلش پر بود از ش

و  قدم ح  نیتریسمت  و  برداشت  ب  نی بزرگ  نگاهش    ن یگشتن 

 عطرها لب زد

 ؟ ی در موردم حرف زد ه ی+ با بق

براق    ی   شهیش  یرا رو  رشیبه رهام بود اما انعکاس تصو  پشت

 فرستاد شیموها نی ب  یکه بعد از سوال او دست دیدیم

 ؟یکنیفکر م یبگم، خودت چ دیبا ی چه طور دونمینم _

بو  نیتریرا چرخاند و در و  دیکل باز کرد،   ر یتند عطر ها ز  ی را 

 را برداشت شهی ش نیتر  بایو او ز  دیچیاش پ ین یب
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 . کننیفکر م یچ  تی + برام مهم ن

 زد...  ی لبخند رهام

 د؟ی پرسی مهم نبود و سودل م شیبرا

 . دونم یم _

  یاز عطر شناس  ی زیاش برد، چ  ینی کنار بعطر را باز کرد و    درب

 سرد و تلخ عطر دستش ممکن نبود  ی بو صیو تشخ دانستینم

 ام هست.  گهید زیچ هی+ 

برداشت و    نی تریو عطر مورد نظرش را از و  ستادیمقابلش ا  رهام

 سمت آسمان گرفت 

 ؟یچ _
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نش  به چشما  ییگرفتن عطر از دست رهام، نگاه گذرا  نیح  آسمان

را داخل و  ی گریدوخت و عطر د بود  از قبل دستش    ن یتریکه 

 برگرداند

 برم دکتر؟ خوامی+ م

بو  رهام را  بو  شیبو  د،ییاخم کرد و آسمان عطر  بود،   ی محشر 

 و ترنج....  موی ل ی  وهیم  هیشب  ی بو داد،یم  وهیم

 ؟یچ ی دکتر برا _

اسپر  عطر ز  ی را  استشمام    ی عطر  ی بو  نیباتریکرد....  که  بود 

 ... کردیم

  ی در پ  یو پ  ق یعم  ی نفسها  کردیم  بش یکه ترغبود    بایز  آنقدر

 بکشد
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  ش یبرم پ  خوامیدکترم باشه؟ حاال م  ی + مگه تو شاهرخ و نفرستاد

 که زن باشه....   یکی گه،ید یکی

 به چشمان رهام دوخت و ادامه داد  نگاه 

 کن....  دایدکتر خوب پ هی+ تو برام 

 آسو؟ ی دار یمشکل _

محش  نگاه عطر  به  و  گرفت  رهام  چشمان  باز  انگشتانش    نی ر 

 دوخت 

 کجاش مشکله؟ نیدکترم و عوض کنم، ا خوامی+ نه، م 

 با گرفتن چانه اش مجبورش کرد نگاهش کند رهام

 بهم بگو لطفاً....  _

 را باال گرفت  عطر
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 ... هیبوش عال ه؟یعطر چ نی+ اسم ا

مکث لب    یرا داخل دهانش برد و بعد از کم  نشیریلب ز  رهام

 زد 

 . ماریشال _

 د یکش قی عمنفس  دوباره

 !ده یم  وهیم ی + بو

 نی، ترنج ، سدر و ماندار  مویل  ی بو   یکنیم  ی آره اولش که اسپر  _

و    اسیرز و    ی  حه یبا را  هیاول  ی . بعد از محو شدن نت ها  دهیو م

نها را  تیدر  برا   یخوب   یلیخ  ی   حهیمشک و چوب....  و    یداره 

 مثل شما مناسبه...  ییبایز ی بانو

 نازک کرد  یچشم پشت

 .... زینمک نر _
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به مچ دست چپش زد و دستش    یکه رهام داده بود، کم  ی عطر  از

 را سمت صورتش بود... 

 ... شیبود بو محشر

گذاشت و   شیزآرایم  ی عطر را رو   ی   شهیشد، شدر اتاق که باز   

 د بو ستادهیدر چارچوب ا  زیبرگشت، عز

 بگم.....  ستیاتاق،شوهرتم ن  نیتو ا ی دیچپ ی اومد یاز وقت_

 دیجمله اش را بلع ی لب زمزمه کرد و ادامه  ریز ی استغفار

 شانه اش را به عقب پرتاب کرد ی بلند رو ی با اخم موها آسمان

 شده مگه؟  ی+ چ
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ازم فرار    یدو روز گذشته و تو دار  م؟یمگه قرار نبود حرف بزن  _

 قاً؟یچرا دق ،یکن یم

 نشست  یصندل ی رو

 مگه آدم کشتم که فرار کنم؟  گه؟ید هی+ فرار چ

 تر شد  کی نزد زیعز

 حالم بده.  نجایا ل،یبرگردم اردب خوامیمن م  _

 حاال!!!!  میکن کاریچ ،ی برگرد خوامی+ منم نم

رو  شیعصا  زیعز کم  شیپا  ی را  و  که   یگذاشت  داد  فشارش 

 دیخند

 خاتون؟   یکنیاز سالح استفاده م ی + دار

 د ی اما عصا را کنار نکش زیعز
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اونم از سربار عروسش موندن   شم،یپ  ادینرگس م   ل،یاردب رم یم _

 . مونمیخسته شده بود... تنها نم

 اخم کرد تیجد با

 . زیبارم شده بفهم عز هی شه،ی+ نم

  زیو آسمان به م  دیکوب  شیعصا را به ساق پا  ت یبا عصبان   زیعز

 داد  هیتک شیآرا

برم خونه    خوامی. م رمیگی اجازه نماالغ. من ازت    ینفهم خودت  _

 ام.

 ؟یکن کاریاونجا چ ی خوایم  یی+ تنها

از تنها  ییگفته من اونجا تنهام؟ جا  یک  _   ترکم ی م  ییکه دارم 

 . ارهیدرم ییاز تو من و از تنها شتری. نرگس بنجاستیا

 با دو انگشت چشمانش را فشرد...  کالفه
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برات خونه   ایکینزد  نی. همنجاستیا  کنهی که ناراحتت م  ی زی+ چ

 . خوبه؟ یکنیحس سربار بودن نم ،یشیمعذب نم گهید رم،یگ یم

  هیو    واریزل بزنم به در و د   ییبشه، صبح تا شب تنها   یکه چ  _

 قبرستون؟   ایبشم  مارستانیت  یماه نشده راه

 . شتیپ  امیمن م   ،یمونی+ تنها نم

تخت نشست و مشغول ماساژ    یرو   شیخسته از درد زانوها  زیعز

 ش شد چپ  ی دادن پا

برم خونه ام، اونجا نرگس    خوامی به جون هم؟ من م   می وفتیکه ب  _

ض  مرض  ا یهست،  گاه   ه یهست،  از  هر  هم  بتول  م  یو    زنن یسر 

 ... یبهم.... الزم نکرده نگرانم باش 

که دور دستش    یفر دارش را جمع کرد و با کش  ی موها  کالفه

 بود بست... 
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 نداشت...  یخوب حس

ا  زیعز به  نسبت  و  بود  داشت،    تیو احساس مسئولتنها کسش 

  در   لیاو را به امان خدا رها کند. فرستادن او به اردب  توانست ینم

بود به نظرش همان حکم ترک    گرید  ی که خودش در شهر  یحال

 کردن بود.... به امان خدا رها کردنش بود... 

 را نداشت....  یجز او کس زیعز

 تنها بود.  کردیبا آنکه داشت انکارش م زیعز

 دو دو زد...   زینگاهش در چشمان عز

 تر شده بود....  ریاز مرگ پسرش پ بعد

 شده بود....   شتریدور چشمانش ب  ی ها چروک

 نداشت....  یبرق  چیو کدر بود و ه کیتار نگاهش

 تر شده بود....  شکسته
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 + من نگرانتم. 

بود    نیاول نگرانبار  م  یاز  حرف  بود، زدیاش  ترها  قبل  اگر   ...

 ینگران بودنش را برا  ی اول جمله    کردیفکرش را هم نم  چگاهیه

 ...  دیبگو زیعز

که سالها    یپناه ببرند دو انسان  گریباعث شده بود به همد  ییتنها

 جوب نرفته بود....   کیآبشان در 

  ی ب   و آسمان  کردیم  نیسوزاندن آسمان به مادرش توه  ی برا  زیعز

 ....کردیم یاحترام

 ده بودشان؟ به کجا کشان یکس  یو ب ییتنها

ندارم    ی گردن توعه... من درآمد  شهیمثل هم  تمیمسئول  ی همه    _

که اجاره خونه و خرج خودم بدم. اگه با نرگس موندم تمام خرج 

 ... ی بد دیو سهم من و تو با میکن یو مخارج و نصف م
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 . ی ارم بربذ تونمی .... نمزیعز ی بر خوامی+ من نم

 . گفته باشم. ارمیدووم نم نجایمن ا _

 رفتن سمت در ادامه داد  نیتخت بلند شد و ح  ی رو از

  ی کن  هیبا صاحب خونه تسو  نکهیمن و قبل از ا  ،ی اگه به فکر من  _

 .... لیبفرست اردب

 .  د یبه صورتش کش یکه از اتاق خارج شد کالفه دست زیعز

ا  به لحظات  ی زن شکسته  اتاقش  شیپ   یکه  بود    از  خارج شده 

 داشت  یاحساسات گوناگون

 تنفر...  حس

 دوست داشتن....  حس

 .... نید حس
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 .... یشرمندگ حس

شکسته به خاطر    رزنیپدرش بود... آن پ  ی سکته    یعلت اصل  او

 وجود او پسرش را از دست داده بود.

                  

مشغول    نیو در همان ح  گذاشت  کریحالت اسپ   ی را رو  یگوش

 شد....    ش یموها ی بستن کش مو به انتها

 با یز  ی بافت مو  کی  نستاگرامیدر ا   یآموزش  جیپ  کیاستفاده از    با

بار تالش کردن باالخره توانسته بود    نیگرفته بود و با چند  ادی

 اش کند.  ادهیخودش پ ی موها ی رو

 جانم آسو؟ _

رهام    ی "آسو  جانم "نشست..    شیلبها  ی رو  ی لبخند   ناخودآگاه

 برده بود...  یوانگیرا تا مرز د یدخترک ی روز
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که رهام   ییآمد از جانم آسو  ی خوشش م  کرد،یکه فکر م  حال

 .... کردیخطابش م 

  یترفند  کی.... با  کردیکله پا م دیرا با  یرنگ رنگ  رکیرجیج  آن

 متفاوت... 

 .لیبرگرده اردب خوادیم نجا،یبمونه ا خوادینم زی+ عز

انعکاس تصو  ی ، رورا همانجا  شیموها   رش یشانه اش رها کرد، 

 شده بود....  باینشاند... ز شیلبها ی رو ی لبخند نهیآ ی تو

 . لیبفرستمش اردب خوامیم  ،یکن ی کار خوادینم گهی+ د

 اونجا! مونهیتنها م  _

 د یکش  یقیعم  نفس

 کرده. دایهمخونه واسه خودش پ هی+ 
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با  دست و  انتها  دراز کرد  از  را  کرد و  باز    شیموها  ی اخم کش 

 شد.    شیموها ی بافته شده  ی مشغول باز کردن تارها

 کرد؟ یچکار م داشت

 بخاطر جلب توجه بود؟ شیکارها تمام

 . شناختیرا نم خودش

 تخت نشست ی رو یرا برداشت و با کالفگ یگوش

 ؟ ی کرد  کاری+ دکتر و چ

 ی خوای... اگه مفرستمی از دوستام و برات م  یکی مطب  آدرس    _

 . رمیهم بگ  تیزیبرات وقت و  تونمیم

 دکتر زن باشه!  خوامیاز دوستات؟ بهت که گفتم م یکی+ 

 دوستِ خانم داشته باشم؟  تونمی من نم _
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 ی خنده اش لبخند  ی نثار رهام کرد و صدا  ی لب فحش ناجور  ریز

با او   یداند نسبت خونب  نکهینشاند. رهام قبل از ا  شیلبها  ی رو

 برادر را در قلبش پر کرده بود....   ی دارد جا

 + القل به همکارات رحم کن.... 

 رهام بلند تر و سرخوش تر شد  ی خنده  ی صدا

جاذبه دارم که خانم    ی وریجور ن  هی  کنم،ینم  ی باور کن من کار  _

 . کشونهیها رو سمتم م 

 رفتاتاق ضربان قلبش باال  رونیحرف زدن از ب ی صدا با

 .... شهیکه جذب تو م  ی+ خاک تو سر زن

 تخت بلند شد   ی رو از

م  دیبا  گهی+ من د بفرست خودم وقت  و  آدرس  تو  رمیگی برم،   .

 ...ی ببر شیمن کار خودت و پ ی به بهانه   خوادینم
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 گفت.  ی با خنده باشه ا رهام

آ  تماس سمت  ناخودآگاه  کرد  قطع  که   ی موها  د،یچرخ  نهیرا 

 .شیشانه ها  ی بودند نه رها رو بایفردارش با آن بافت ز

از رو  شیکش مو  یکالفگ   با باال   زیم  یرا  را    یبرداشت و همه 

  گرفت ی م  ی و زشت  ییبایسرش جمع کرد، کم کم داشت وسواس ز

 اش. هودهی با آن افکار ب

شاهرخ شد و قلبش را    ی   نه یبه س   نه یاتاق را که باز کرد س   در

 پرت شد.  ی هل داد و از بلند یکیانگار 

 د یرد و کنار کشتر ک یلب

 + سالم. 

وارد اتاق شد و در را بست، آسمان اما همان جا کنار در    شاهرخ

 ضربان قلبش کر کننده بود.....  ی ماند... صدا



 

1522 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 باهات حرف بزنم.  ی زیدر مورد چ دیبا _

  ره یآب دهان خشک شده اش را فرو داد و دستش را بند دستگ  

 کرد.

 + اآلن کار دارم بمونه برا بعد. 

حرف زدن بدهد از اتاق    ی به شاهرخ اجازه    نکهیاز اقبل    سپس 

 خارج شد. 

انگار    یبرد، دخترک عاص  شیموها  نی دست ب  یبا کالفگ   شاهرخ

 کردن او بسته بود. وانهیکمر به د

  ییایو زنبق حس بو  اسیرز و    ی بایز  ی و بو  دیکش   ی قیعم  نفس 

 کرد یم  ی که دو روز بود با روانش باز  ییبایز  ی اش نوازش کرد، بو

 . کردیم  دنیکش قیعم ی به نفس ها قی و را تشوو ا

 را استشمام نکرده بود....   ش یبو چوقتیکه انگار ه  ی عطر
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بود.   زیم  یعطر رو  ی   شهیچرخاند، ش  شیزآرایرا سمت م  نگاهش

  ز یبدهد سمت م  ی تیعوض نشده اش اهم  ی بدون آنکه به لباسها

 را برداشت.  شهیقدم برداشت و ش 

 .... ماریشال 

رو  شهیش   یکالفگ  با قدم   زیم  یرا  پاراوان  سمت  و  برگرداند 

 به استراحت داشت...  ازیبرداشت،خسته بود و ن

 . ردیذهن خسته اش آرام بگ یساعتها استراحت تا کم به

 سفر...  کیبه   زایهم ن  دیشا

                  

عز   نویزیتلو  مقابل بودند،  بخ  یلحظات  زینشسته    ی ریقبل شب 

که با   یگفته و سمت اتاقش رفته بود و او مانده بود و شاهرخ
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بود و ...  کردینگاه م   یبه اخبار شبانگاه  تیجد به اخبار  او  نگاه 

 ... مرخشی نگاه آسمان به ن 

 ؟ یبگ یخوایم ی زیچ _

به حالت نشستنش    ی رییتغ  چی خورد، شاهرخ اما ه  ی دیشد  تکان

 . انداختیهم سمتش ن ینگاه  مین  ی؛ حتنداد

 + نه... 

زد  قهیدق  ازدهی  قاًیدق  _ زل  شا  ی است  گفتم   ی خوایم  دیبهم، 

 . ی تونی و نم یبگ ی زیچ

 کج کرد یدهان

 بگم.  خوامینم ی زی... چری+ نخ

سمتش انداخت و دوباره به    ینگاه  میچشم ن  ی از گوشه    شاهرخ

 شد...   رهیخ ونیزیتلو ی صفحه 
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 باشه. نگو....  _

با حرص  سمانآ قالب کرد و    نه یمشهود مقابل س   یدستانش را 

تصو به  خالفکار  رینگاه  شطرنج  ی مرد  اش  چهره  بود   یکه 

 دوخت....  

 داد یخانه داشت آزارش م سکوت

 مرده؟ نیکرده ا کاری+ چ

 برگشت و نگاهش کرد  شاهرخ

 ازش مواد گرفتن.... انگار معتاد بوده...  _

واست با دقت تر به خبر  آسمان نشست و خ  ی ابروها   نیب  یاخم

حرفها صدا  ی و  که  دهد  گوش  اش،   یگوش  امکیپ  ی مجرم 

 چرخاند....  زینگاهش را سمت م
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  امک یکه پ  ییرند و ناآشنا  ی به شماره    یرا برداشت و نگاه  یگوش

 فرستاده بود انداخت  ی دو کلمه ا 

 "تلگرامت و چک کن "

اتاق ز  نیمبل برخاست و ح  ی رو   از لب نجوا    ریرفتنش سمت 

 کرد

 بخوابم.  رمی+ من م 

 ی کاناپه نشست و انگشتش را رو  ی اتاق شد و در را بست. رو  وارد

 اکانت ناآشنا آمده بود لغزاند....  ک یکه از  یعکس

الغر اندام و چهل و چند ساله که به ساعد دستانش    ی مرد  ریتصو

 دستبند بسته شده بود...  

 فرستاده شده بود....  یاشتباه انگار
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اش جمع شد   نه یارج شود که قلبش درون ساز برنامه خ  خواست

 عکس دو دو زد.... ی و نگاهش رو

 را زوم کرد....  ریدو انگشت لرزان تصو با

 .. شناختیم دیدیچهره را هر جا که م  آن

 اش را تباه کرده بود....  یمنفور که زندگ ی چهره  همان

 که.....  یشیچشمان براق م آن

 و شکسته شده بود...  الغر

 بود....   اهیو س چشمانش گود ریز

 رنگ مشمئز کننده.  یشیاما همان نگاه م  نگاهش

مرد دستبند به دست    ریکاناپه آوار شد، نگاهش اما از تصو  ی رو

 کنده نشد.... 
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 نبود....  شیدایپ  قلبش

 مرده بود.  انگار

مانده بود برخاست و خود را به    ی باق  شیکه برا  یجان  ی   مهین  با

 تراس رساند

 شت.... دا اجیآزاد احت  ی هوا به

 حس کند.   توانستیرا م   یکم مانده بود منفجر شود و داغ  مغزش

 شماره فشرد....  ی شد و انگشت لرزانش را رو امهایپ وارد

 خبر نداشت از آن اتفاق!  یآمد وکس یجانش درم داشت

بله گفت و او کنار حفاظ   ییآشنا  ی صدا  یاز چهار بوق متوال  بعد

 تراس سقوط کرد.... امکان نداشت....  ی ا شهیش

 باشد....    یخسرو پناه  ی صدا  توانستی که پشت خط بود نم  ییصدا
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 الووو آسمان؟؟؟ _

 نشد دیتول ییصدا  چیباز و بسته شدند اما ه  شیلبها

 حالت خوبه؟ _

 ! د یپرس یحالش را م داشت

 کند؟ کسانید او را با خاک قرار بو گریپشت خط چقدر د مرد

 از جونم؟ ی خوایم ی+ چ

 د ی جان نال یب ی مشت شد و با همان صدا  دستش

 ؟ی خوایم ی+ چ

 . رسهیکارش م ی کردم... به سزا داشیپ _

 د یکش ادیفر یوقت دیلرزیتن و بدنش داشت م تمام

 خواست؟ ی زیچ نیازت همچ یداشت؟ ک ی + به تو چه ربط
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را بلند تر کرد و   شینکرد صدا  افتیکه از جانب خسرو در  یجواب

 دیلرز شتریجانش ب  مهیتن ن

 ؟یلعنت یو رو کن ریمن و ز ی بهت گفته گذشته  ی+ ک

  ی مبل مقابل ت  ی که رو  یبه گوش شاهرخ  جانش یب  ادیفر  ی صدا

را خاموش کرد و بلند   ونیزیو با تعجب تلو  دینشسته بود رس  ی و

 شد.... 

که   یزیعز  دنیو با د  خود را به در اتاق رساند  ی بلند   ی قدم ها  با

م ب  خواستیانگار  اتاق  مضطرب  د،یایسمت  لب   ی رو  یلبخند 

 نشاند... 

 . د یحاج خانم،نگران نباش ششیپ رمیمن م  _
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با اخم سر تکان داد و شاهرخ وارد اتاق شد، در باز تراس    زیعز

بردارد و صدا قدم  به آن سمت  لرزان آسمان   ی مجبورش کرد 

 نشاند  شیابروها نیب یاخم

 ؟یلعنت  یمن و بکش ی خوای+ تو م

مچاله    وارد جسم  و  شد  را    ی شده    ی تراس  قلبش  آسمان 

 لب نجوا کرد... رینشست و اسمش را ز شی زانو ی فشرد،رو 

 درونش شکست....  ی زیآسمان قفل چشمانش شد و چ  یاشک  گاه ن

  یکرد لبخند بزند و انگار موفق شد که دخترک سرش را رو  یسع

 هم فشرد....  ی رو لرزانش را ی شانه کج کرد و لبها

 افتاده بود؟ یاتفاق چه
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و   دیکش  رونیانگشتان آسمان ب   نیرا از ب  یدراز کرد، گوش  دست

برد،ه خودش  گوش  آنسو  ییصدا  چیکنار  گوش   ی از  به  خط 

 د یرسینم

 الو؟  _

 دیانگار به گوش خسرو رس شیصدا

 حالش چطوره؟ _

که دست    یآسمان  ی را شناخت و نگاهش رو  یخسرو پناه  ی صدا

را خفه   شیهق ها  ی فشرده بود تا صدا  شیلبها  ی را رو  راستش

 .. رفت و حالش اصالً خوب نبود..  نییکند باال و پا

 . دیخوبه، نگران نباش _

 تر کرد و ادامه داد  یلب

 .خوامیعذر م   یلیقطع کنم، خ دیمن با _
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خم  یگذاشت و کم نیزم ی را رو یرا که قطع کرد، گوش تماس

 شد 

 آسمان؟  _

  د، یکه کش  یق یان کم نشد و بعد از نفس عماز لرزش آسم  ی زیچ

. سرش را دیدست دراز کرد و تن لرزان دخترک را به آغوش کش

 کنار گوشش برد و آرام پچ زد 

 باشه، آروم باش تموم شد. _

 ی مردانه    راهنیبرداشت و پ  شیلبها  یدستش را از رو  آسمان

 پنجه اش فشرد...  نی شاهرخ را ب

 .... دیترکی داشت م دلش

و چانه   دیبسته شده اش کش  یدم اسب  ی موها  ی ت رودس  شاهرخ

 سرش گذاشت  ی اش را رو
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 سوختیداشت م دلش

  ی که اصال حالش خوب نبود ب  ی آسمان  ی داشت درونش برا  دلش

 ... کردیم  یتاب

 آروم باش دختر خوب. _

                  

صدا  ی رو نشست،  م  ی کاناپه  گوشش  به  آب  شر  و    دیرس یشر 

تا بااحساسات ضد    کندیداشت جان م  کرد،یم  شتریاسترسش را ب

 مقابله کند   ضشی و نق

نگاهش را سمت در حمام کشاند،دل    ی صدا آب که قطع شد، 

اش را شکافته   نهیس  ی قفسه    استخویدلش نبود و انگار م  ی تو

و به محض باز شدن در    چاندیبزند. انگشتانش را به هم پ  رونیو ب
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بسته    شیکه با خود ترسو  ییبه قول و قرار ها   تیاهم  یحمام، ب

 شد....   میاش قا  نهیس   نارو قلبش انگار در گوشه ک  دیبود، از جا پر

مان که دور کمرش بسته بود خارج شد و آس  ی با حوله ا  شاهرخ

 کرد یداشت عرق م یدستش را مشت کرد... لعنت

و شاهرخ سمت پاراوان قدم   دینگاهشان نگاه دزد  یمحض تالق  به

 برداشت

 . یتو اتاق دونستمینم خوام،یمعذرت م _

فرستاد    رونیاش گم و گور شده بود را مقطع ب  نهیکه در س   ینفس

 کاناپه آوار شد....  ی رو  ییکجورهایو 

 .... ی عنی... .خواستمی+ من.... من م

 و تنها لکنت زبان گرفتنش کم بود  دییهم سا ی رو دندان

 باهات حرف بزنم.  دی+ با
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 د یشن  ریتأخ  یشاهرخ را پس از کم   ی و صدا  دیکش   یقی عم  نفس

 البته...  _

 د؟یبگو  خواستیداخل دهانش برد، چه م را شیلبها

 برده بود.  ادیرا از  همه

ب  شاهرخ پاراوان  پشت  از  جمع    رونیکه  روآمد،  کاناپه   ی تر 

 .... دیفهمی نشست... علت استرسش را نم

 قرار بود دو کلمه حرف بزنند، بزرگ کردن که نداشت....  تنها

ت  شیروبرو  شاهرخ، طوس  نیآست  شرتینشست،    ی رنگ  یکوتاه 

 بود  ده یپوش

 بفرما....  _

از ماه  یلب نگاه    یبازوها  ی   دهیچیدر هم پ  ی ها  چهیتر کرد و 

 شاهرخ گرفت 
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 بمونه...  نجایا  دخواینم زی+ عز

 را گرفت، ضربان قلبش اوج گرفته بود....   نگاهش

مقابلش نشسته بود   ختهینمدار و به هم ر ی که با موها یشاهرخ

کم موها  یو  تار  ر  یشانیپ  ی رو  سشیخ  ی از  بود،   ختهیاش 

 تمرکز کند...  شیحرفها ی رو گذاشت ینم

 شده؟  ی زیچرا؟ چ _

دستان  کف سپس  و  چسپاند  هم  به  را  بدستانش  را    ن یش 

 برد....  شیزانوها

 بود  زاریاش ب یخود و دستپاچگ از

 . لیبرگرده اردب  خوادی م  گهینشده؛ فقط م  ی زی+ نه، چ

رش را خم کرد  س  یداد و کم  هیرا به زانو تک  شیآرنج ها  شاهرخ

 آسمان را شکار کند  ی تا نگاه فرار
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 من باهاشون حرف بزنم؟ ی خوایم _

ردم و قراره فردا برگرده و گرفته؛ من موافقت ک  مشی+ نه، تصم

 دو سه روز برم.   خوامی. منم م لیاردب

 نگاهش کرد  تیبا جد شاهرخ

 .... زنمیمن باهاشون حرف م رهیاگه بخاطر من داره م _

 با نرگس خاتون بمونه.   خوادیتنهاست و اونجا م  نجایا  گهی+ نه... م 

سر تکان داد و آسمان نگاه به دستانش    تیدوباره با جد  شاهرخ

 ... دوخت.

 دور بودند....  گر یاز همد چقدر

وقت  دور از  شهرها  یتر  در  تلفن  ی که  تماس  با  تنها   یجداگانه 

 ارتباط داشتند.... 



 

1539 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

قدم  در هم    گریهمد  یچند  از  انگار  و  فاصله    لومترهایک بودند 

 داشتند. 

 .... شبتیدر مورد حال د _

 کرد و نگاه آسمان قفل چشمانش شد  مکث

 ؟ یحرف بزن ی خوایهنوز نم _

هم فشرد، شب قبل و اتفاقات و حال خرابش را    ی را رو  شیلبها

 ...  اوردیب ادیبه  خواستینم

 گرفت  نگاه 

 + نه... 

 تکان داد  ی سر شاهرخ

 باشه.  ادتیو  نیمن هستم. ا یباشه، فقط اگه خواست _
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 و شاهرخ در تالش شکار آن نگاه.... بود  ی همچنان فرار نگاهش

 بفهمد....  توانستینم گری آسمان را د حال

 .... ردیبگ  شیقبل از عقد را در پ ی با او رابطه   توانستینم

 انگار فرسنگها فاصله گرفته بود آسمان

به حالت    ،یموضوع  ی ادآوریتخت بلند شود که با    ی از رو  خواست

 قبل برگشت 

 .... یراست _

 ره نگاه منتظر آسمان را سمتش کشاند کوتاهش باالخ مکث

 ...ی خوای... اگه تو مزدیدر مورد جشن حرف م ن یشاه _

 .خوامی+ نم

 و ادامه داد  د یچیرا به هم پ انگشتانش
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ا اگه  نم  نی+  عقده،  بخاطر  هم    خوامیجشن  تو  مطمئنم  و 

 . یمن و بهونه کن  ی اوضاع خونواده  یتون ی... پس م ی خواینم

آسمان را در دستش   ی   دهیچی پ  خم شد، دستان به هم   شاهرخ

 لرزانش دوخت  ی فشرد و نگاه به مردمک ها

ن   _ من  توستیبحث  فقط  م  یی.  دختر  ی آرزو  دونمیکه   هیهر 

بودم،    ی عصبان  خوامیداشته باشه. اگه قبالً گفتم نم  یجشن عروس

هر طور که شده منصرفت کنم،اما حاال، حاال که کارا    خواستمیم

آرزو تو دلت بمونه. اگه تو   نیا  خوادیشده دلم نم  دهیکش  نجایبه ا

 .... ی بخوا

 دی کالم شاهرخ پر انیبه دستانشان دوخت و م نگاه 

 .خوامینم _
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اما مجبور بود به عواقبش    خواستیاز ته دل نبود، م  خواهدشینم

 هم فکر کند... 

  یبه عنوان دختر دوم سردار پناه  ،ی سپهر  یبا نام خانوادگ  شدینم

برا  یجشن  کیدر   د ازدواج   ی که  تدارک  حضور    شدیم  دهیش 

 داشته باشد. 

به عمق آن   یپ   شدینگاهش کرد، از حالت چهره اش م   شاهرخ

شا  "خواهمینم" و  کم  شدیم  دیبرد....  را    ریتأخ  یبا  جشن  آن 

 برگزار کنند. 

 .یباشه، هر طور خودت راحت _

 تخت بلند شد  ی به دست آسمان داد و از رو  یآرام فشار

 . ریتماس بگ یداشت ی کار ،ی گالر  رمیمن م  _
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 چش، یو سو  یتکان داد و شاهرخ بعد از برداشتن گوش   ی سر  تنها

 از اتاق خارج شد.

  ش ی گونه پ  نیکه قرار بود هم  الی فکر و خ  ایدن  کی ماند و    آسمان

 کرده بود؟ لشیکه به شاهرخ تحم ی ا یبرود زندگ

که قرار   ییبه روزها  داشت یقدمش را برم  نیداشت اول  یوقت  او

 د فکر نکرده بود. بگذر  نگونهیبود ا

 گرفته بود.   یناگهان میتصم  کی او

 خودخواهانه....  دیشا میتصم کی

                  

د  یگوش  قفل نگاه  و  زد  را  پ  ی گری اش  دو  را    یکیکه    یام یبه 

 انداخت یرا خسرو پناه یکیخودش فرستاده بود و 

 تنها باهات حرف بزنم« امخویم »
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 آدرس ***«  نیبرو به ا »

که آدرسش    ی زنگ خانه ا  ی تر کرد و انگشت لرزانش را رو  یلب

 اش بود گذاشت...   ی گوش امکیدر پ

بود خانه    رهام ز  ستیشان خال  یقبل  ی گفته  احتمال  به    اد یو 

 ...  زد یبود که درموردش حرف م ی همان خانه ا نجایا

  ن یا  ی بانو  میمر  ی راننده    ی درش روزبود که پ  ییهمان جا  دیشا

 خانه بود...  

 ...  ختیریافکار ذهنش را به هم م   نیبا ا  دیفشرده شد و نبا  قلبش

 نبود...   ت ی وقتِ پرخاش و عصبان چیبود حرف بزند و ه آمده

خسرو را آرام کند تا بخاطر او بر سر    زیعز  ی بود به گفته    آمده

ا  انشیاطراف و  ز  نینتازد    توانست ی م  شی روبرو  بزرگِ  ی اد یدرِ 

 ذهنش بود...   شی که در پس و پ ییاز جا ری باشد غ ییهرجا
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از   ی ردّ  چیدوباره سمت زنگ رفت و فشرد،  اما باز هم ه  دستش

 نشد...    دایباز شدن در پ

رند   ی اد یز  ی با آن شماره  اش را باز کرد تا    یکرد و گوش  یاخم

 نگاهش را سمت  ینیماش  ی که صدا  ردینشده تماس بگ  رهیذخ

 راست چرخاند...  

از رو  بنز رانندگ  ی و مرد  شناختیعالمتش م   ی را    ی که داشت 

 بود...   متی گرانق  نی صاحب آن ماش کردیم

شدن به او کم شده بود و با تکان بلند    کیبا نزد  نی ماش  سرعت

  ن یبزرگ به دو طرف باز شدند... ماش   ی و درها  د یدرها کنار کش

نگاهش    ل یز اتومببا  ی و خسرو از پنجره    ستادیدرست کنارش ا

 کرد

 تو...   میسوار شو بر _
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به خانه نداشت...    یشباهت  چیسمت داخل خانه کشاند و ه   نگاه 

 ...  بود که.  ییعمارتها ه یشب شتریب

 بود...    دهیها هم ند لمی عمارت ها را در ف نگونهیا یحت او

فلک کش  ب  ی ا  دهیدرختان سربه  را  فضا  بودند  داخل    شتر یکه 

ند تا خانه و آخر آن راه سنگ فرش شده جنگل کرده بود  هیشب

 ...  دانستیخدا م  دی رسیبه کجا م 

  ی موتیکرد و ر تیرا داخل هدا  ن یشد و خسرو ماش  نیماش  سوار

 که در دست راستش بود را فشرد...  

 درختان گشت...   نی آسمان اما ب نگاه 

را به    شانیکه با سخاوت تمام شاخ و برگها  ی درختان بلند  نیب

زم زم  نددیکش یم   نیرخ  خورش  نی و  نور  از    ب ی نص  یب  دیرا 

 ...  گذاشتند یم
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دق  باالخره پنج  حدود  از  انتها  قهیبعد  سنگ   ی در  راه    ی آن 

از تک    ادشیشد که قِدمت ز   انینما  یزرگب  ی ساختمان آجر نما

 مشخص بود...   شیتک آجرها

 شد...   ادهیتوقف کرد و آسمان قبل از خسرو پ نی ماش

 داشت...   یخیتار ی ه مکانهاب ی ادیشباهت ز شی روبرو ساختمان

 شهیاش با ش  یسقف هالل   ی ساختمان سه طبقه که پنجره ها  کی

 ساختمان داده بود...   ی به نما ی رینظ   یب ییِبایز ،یرنگ ی ها

دوم ساختمان وجود داشت جان   ی که در طبقه    یبزرگ  تراس

 ....  ی برا دادیم

 کرد...   اخم

   بافت؟یم ییاها یچه رو داشت
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خسرو    زدیکه حدس م  ییمان گرفت و به جاساخت  ی از نما  نگاه 

بود و داشت نگاهش    ستادهیباشد برگشت، با چند قدم فاصله از او ا

 ...  کردیم

 ؟یخوب _

از جواب    د یترسی کجاست...  اما م  نجایبپرسد ا  خواست یم  دلش

 خسرو... 

جا  دیبگو  د یترس یم روز  ییهمان  پدرت  م  ی که  او   کرد یکار  و 

 شود....   وانهیدوباره آوار شود و پرخاش کند و د

 آمدنش فراموش شود....   یاصل لیشود و دل  وانهید دیترس یم

 ی نگاه از چهره    نکهیتر کرد و قدم جلو برداشت و بدون ا  یلب

 لب زد  ردیخسرو بگ

 کردم...   دی + شاهرخ و تهد
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ا آرام کند و خودش داشت ه بود خسرو رو آمد  د یخسرو رس  به

 ...  دادی آرامش نداشته اش را کم کم از دست م

 کج کرد یرا کم سرش

  ؟یبا چ یدون ی+ م

 تنها نگاهش کرد و آسمان آب دهانش را فرو داد  خسرو

 + داداشش...  

 و دوباره آب دهانش را فرو داد...   دیکش  یقیعم  نفس

  خواست یکه م یبغض پس زدن ی خشک بود و او تنها برا دهانش

و موفق هم   دادی تند تند آب دهانش را فرو م  ندی بنش   شیگلو  خیب

 بود...  

 شود فش ینداشت که حر یقدرت بغض
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که خودم و   یی + داداشش دو سال دنبالم بود،من اما درست وقتا

دل    زدمیدست و پا م  می گم کرده بودم و داشتم تو منجالب زندگ

 ...  شمیهام فرستاده بود پبرادرش بستم... دکترم بود...  ر به 

گرفت،   ی صدادار  پوزخند خسرو  خاص  نگاه  از  نگاه  و  زد 

 دهد صیتشخ کیاز آن نگاه تار ی ز یچ توانستینم

نگاه شاهرخ خطا نرفته بود من رفتم به داداشش   یکه حت  نی+ با ا

گفتم عاشق    الش،یو برده و  دهیگفتم گولم زده، گفتم من و دزد

 خودش کرده... 

 ادامه داد  ی و بعد از مکث کوتاهتر کرد  یلب

 خواد یشد با گفتن»شاهرخ نم  دهیها کش   راههیفکرش تا ب  ی+ وقت

  ش ی کردم که تا ناکجاآباد پ  شیکارش و قبول کنه« حال  ت یمسئول

 ...  م یرفت
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نم  خسرو آسمان  و  بست  پلک  درد  نم  دانستیبا    توانست یچرا 

 ...  ی اندتو مرا تا آن نقطه رس  دیو به خسرو بگو  سرش را بلند کرده

مشفق   ی ال یکه تو و  ی کرد، اما همون روز تولد  کار یچ  دونمی+ نم

دو روز    ی قبلش با شاهرخ مالقات کردم و گفت برا  ن،یبرام گرفت

 بعدش وقت عقد گرفته...  

 ی که داشت برا  یحاتیو متنفر بود از توض  دییهم سا  ی رو  دندان

 ...  دادی م یخسرو پناه

لحظه   ی رو باعث شد براخس  ی را بلند کرد و چشمان بسته    سرش

و بغض با    زدیکه مقابل بغضش گرفته بود به هم بر  ی گارد   ی ا

 را اشغال کند...   شیتمام گلو  یسرعت

همه   تهد  ی +  من  کردم...  من  رو  بهش    دشیکارا  من  کردم... 

 .. من...  ازدواج کنم. یتهمت زدم... من خواستم پنهون
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  ش یگلو خی که ب ی هم فشرد و لعنت به بعض ی را رو شیها دندان

 را...  شیتمام هم راه نفسش را بسته بود، هم راه صدا یرحمیبا ب 

خسرو را از هم باز کرد و نگاهشان    ی اش پلکها  یناگهان  سکوت

 در هم قفل شد 

 دخالت نکن...   می + تو زندگ

 رفت و مرتعش شد لیتحل شیصدا

 نکن...   تیکه دوسشون دارم و بخاطر من اذ یی+ آدما

 ..  جان بود. مهین شیصدا

 بود  نی سنگ ی ادیجنگ با بغض ز انگار

 که من کردم و نپرس...   یی+ ازشون حساب کارا

 باالخره شکست...   شیصدا
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 خورده بود ی بود شکست بد شی گلو خیکه ب  یمقابل بغض  انگار

 نکن...   روروی+ گذشته ام و ز

که دستش    گرفتیخسرو م  ی اش داشت جان را از پاها  یاشک   نگاه

 داد و آسمان لب زد   هیتک  نیاشم ی فلز  ی را به بدنه 

 بشنوم ی زیدر مورد اون آدم چ گهید خوامی+ نم

دوباره پلک   یشانه اش کج کرد و خسرو با درماندگ   ی را رو  رشس

 بست 

   نمت؟ی چرا خواستم بب یدون ی+ م

 ...  دیآسمان غلت ی گونه  ی ور ینگاهش نکرد و قطره اشک خسرو

 ...  کردیم شتریمرد بودن داشت درد نبود پدرش را ب نیا کنار

سکته    فکر جا  ی مسبب  از  را  قلبش  داشت  بودنش    یپدرش 

 ...  کندیم
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سع  نیا  کنار و  بودن  داشت    یمرد  داشتن،  کردنش  آرام  بر 

 ...  دادیوجدانش را عذاب م

 آرومت کنم...   امیو ب ستمیکه کردم با ی کار ی گفت پا زی+ عز

و   ختیگونه اش فرو ر  ی رو  ی گر یو قطره اشک د  دیاش لرز  چانه

 ...  دادیا زجر مداشت با آرام کردن خسرو خودش ر

که   کردیو وجدانش درد نم  شدی راحت م  الشیخ  یخودش وقت  او

آوار شود و هر لحظه آتش بر دلش   یهر لحظه بر سر خسرو پناه

 ...  اندازدیب

که همان روز    یامش کند انگار به قول آر  خواستی م   نگونه یا  یوقت

 ...  کردیاول کنار قبر پدرش، به او داده بود عمل نم

 ...  کردیفرو م شهیاش با خودش داشت خونش را در ش ی ریدرگ

 + اومدم آرومت کنم...  
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افتاد و آسمان دستانش    نییپا  نی سنگ  ءیش  کی خسرو مانند    سر

 را مشت کرد

   تو هم از من بپرس...  مپرسیهست من از خود تو م ی+ هر حساب

 شاهرخ دوسِت داره؟   ــ

درست    ش،یافکار و حرفها  ی ها  ب یفراز و نش  انیخسرو م  ی   جمله

 فرو رفت...   ریت کیقلبش را نشانه گرفت و مانند 

گو  خسرو نگاه سرخش  و  کرد  بلند  را  حال    ی ایباالخره سرش 

 خرابش بود...  

 دوست نداره، مگه نه؟   _

تر    یخسرو مچاله شد و او با درد لب  ی جمله    ر یاز درد ت  قلبش

 کرد

 ...  ی + تو هم بهار و دوست ندار
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دستش را    دیای آسمان به خودش ب   نکهیدراز کرد و قبل از ا  دست

 گرفت و او را سمت خود کشاند...  

که هنوز    یچسباند و کنار گوش دخترک  نه یلرزانش را به س  تن

 بود لب زد امده یبه خودش ن

دوسش دارم...    ی که فکرش و کن  یاز اون  شتریب  یلیمن بهار و خ  _

 فقط نتونستم عاشقش بشم...  

   دیباالخره به خودش آمد و خود را با پرخاش کنار کش  آسمان

   که؟یمرت یکنیم کاریچ ی + دار

ب  خسرو ادامه    تیاهم  یاما  با   ی به سوال آسمان  جمله اش را 

 گفت  یبیلحن عج

 ... کشورمچون من عاشق کارم بودم، عاشق خدمت به  _



 

1557 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

را باال برد   شیصدا  یوقت  شدیمنفجر م  تیداشت از عصبان  آسمان

 دیکش ادیو فر

نبود عاشق خانوادت  اما  نبودی +  زنت  عاشق  بچه  ی ...  عاشق   ...

 ... ی هات نبود

 دیغر شیدندان ها نیقدم سمتش برداشت و آسمان از ب خسرو

 رهیکه نتونه از خانواده اش مراقبت کنه واسه کشورش بم  ی+ آدم

 .  دمیکه تو عمرم د  یهست یکس  نینداره... تو ترسوتر  دهیهم فا

بار به چپ و    دستان خسرو مشت شد و آسمان سرش را چند 

 راست تکان داد 

 خاکه...   ریمن بخاطر تو اآلن ز  ی + بابا

 داشتیدست از سر او برنم  نایا انگار عصکند ام  انیبود عص   امدهین

 ...  کردیوسوسه م  طانیش کیو در گوشش مانند 
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هم از   یچرا کم  ی را زد  تی»حاال که با آرامش حرف ها  گفت یم

که مسبب تمام    ی مرد  ی آن هم برا  ؟یکن ینم  یرا خال  تیخشم ها

 است؟ «  تیزندگ ی آشوب ها

 تو اون حاله..   یلعنت ی + بهار بخاطر تو

ترک  بغضش گلو  ه  دیدر  ب  یق کوچکو  را  ب   یخودش   رونیهوا 

 بود.....    شیانداخت... خسرو مسبب تمام اتفاقات بد زندگ 

با قلب مر  یترس زندگ  یعمر تو   هی  ضشی+ مامانم بخاطر تو، 

 کرده...  

 د یکش  ریت قلبش

کرده... رهام بخاط تو   ی+ رستا بخاطر تو سالها تو غربت زندگ

و به    یزندگ  یت لعن  ی حسرت خانواده داشتن داشته... تو  شهیهم

 ... ی از ماها حروم کرد یلیخ
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 عیسر  یلیو دستش را گرفت اما آسمان خ  ستادی مقابلش ا  خسرو

 هم چفت کرد  ی را رو شیدستش را پس زد و دندانها

که جبران   ی د یاشتباه کردم، اما تو اجازه نم  دونمی... م دونمیم  _

 ...  رمیجبرانشون بم ی کنم... من حاظرم برا

 به عقب برداشت  یمآتش گرفت و قد دلش

 ...  یخسروپناه ی ریبم  دی+ تو نبا

به صورت   خسرو را  لرزانش  نگاهش کرد و آسمان دستان  تنها 

 د یکش سشیخ

  ام یب رمیمیدارم م  کنمیحس م ی تا من وقت  یزنده بمون  دی+ تو با

کنم... ازت حساب بپرسم و بگم مسبب حال    دادیو سر تو داد و ب

...  یبش  کیدل من و شر  شیو آت  یزنده بمون   دی... تو باییخرابم تو
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به اسم اکبر و هر    ی مثل من عذاب وجدان مرد  دیبا  یلعنت  ی تو

 ....  ی و بهم بدهکار نیا تو... یلحظه روشونه هات حس کن

 ریچشمانش را فشرد و بعد از تأخ  ی با دو انگشت گوشه    خسرو

 لب زد  یکوتاه

با مقصر نشون دادن من تو مرگ اکبر خودت و    ی خوا یچرا م  _

 آسمان؟  ی عذاب بد

براش باشم... چون منِ    ینتونستم دختر خوب  ی+ چون من لعنت 

 ترسش از تو بودم...   لیدل یلعنت ِیدخترِ تو

چکار    خسرو داد،  تکان  را  دختر  کردیم  دیباسرش  که    ی با 

مرد  خواستیم مرگِ  وجدانِ  عذاب  در  را  مردانه   ی خودش  که 

 کرده بود خفه کند؟  ی پدر شیبرا
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راه    دنیاما با د  د،یو دور خودش چرخ  دیش کشبه صورت   یدست

منته  یکیبار به پشت عمارت  رو   شیلبها  شدیم  یکه  هم   ی را 

 د یفشرد و سمت آسمان چرخ

 خود باز کند...   ی برا   ییدر قلب آسمان جا  توانستینم  چوقتیه  او

نم  گاهیجا را  ام  خواستیاکبر  به  دلش  و    ی جا  کی  دیاما  تنگ 

 بود  یکوچک در قلب دخترک هم راض

 کجاست؟   نجایا یدون ی+ م

و خسرو لبخند   د یکش  سشیخ  ی به گونه ها  یدوباره دست  آسمان

 لب نشاند  ی رو  ی خسته ا

 ؟ی ایهمراهم م _
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که    یسرش را رو به آسمان  دیآسمان ند  ی که از سو  یالعمل  عکس

ب برگها  نیاز  و  به زور د د  ی شاخ  و   شدیم  دهیرختان  بلند کرد 

 آسمان را دوباره با جمله اش آشوب کرد  ی   ختهی ذهنش به هم ر

   ؟ینیو بب  کردیم  یکه اکبر زندگ یی جا ی خواینم _

 و درست حدس زده بود...   ختیآسمان فرو ر قلب

 ...  زدیدر موردش حرف م زیبود که عز یهمان عمارت  آنجا

 بود...  شیبانو ی راننده  ی روزبود که پدرش  یهمان عمارت  آنجا

متر از هم    مین  ی که با فاصله    یمربع   ی آن سنگها  ی که رو   خسرو

 ی رویودند قدم برداشت، آسمان را هم نشده ب  ده یچ  نیزم  ی رو

 دنبالش کشاند  ی قدرتمند
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به دستور رضاشاه    یدربار سلطنت  ی از معمارها  یکیرو    نجایا  _

بوده    هیجور هد  هی...  پدربزرگم که عضو دربار بود ساخته بود  ی برا

 ...  شیکه کرده بوده... حدود هشتاد، نود سال پ  ی در مقابل کار

بدون   د، یکه کش یق یلب تر کرد و خسرو بعد از نفس عم آسمان

شلوارش فرو   ی بهای سمت آسمان برگردد، دستانش را در ج  نکهیا

 را کند کرد تا آسمان هم به او برسد  شیکرد و سرعت قدم ها

اما    _ مخالف  ی کیپدرم  پسر    ن یاز  بود... چون  سلطنتش  و  شاه 

 ...  کردیبهش شک نم ادیز یدربار بود کس ی اعضا

چشم نگاهش    ی آسمان را که کنارش حس کرد از گوشه    حضور

 کرد

که تو دل تو هست، تو دل من و پدرمم بود...    یعذاب وجدان  _

با خدمت کردن    میکرد  یمتفاوت باشه اما من و پدرم سع  دیشا
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ا بزرگ ِ پدربزرگم و    ی از خطاها  یعاشقش شدن کم  و  رانیبه 

هاش    ییدارا  ی ... بعد از مرگ پدربزرگم، پدرم همه  میجبران کن

تسل و    یستیبهز  میو  ا   میتیها  اال  کرد  ها  عمارت...   نیخونه 

که به پدرش داده شده   یبا هر بار پا گذاشتن تو عمارت  خواستیم

ش بدهکاره...  کنه که اون به مردم کشور  ی ادآور یبود به خودش  

نم  چکدومیه ماها  انتخاب کن  می تونیاز  و  اما،    م یخانواده هامون 

...  میبخاطرشون تا آخر عمرمون وجدانمون و عذاب بد  میحاظر

 ...  یکنیو م نکاری مه ی تو هم دار

  ت یآسمان ناخودآگاه متوقف شدند و خسرو هم به تبع  ی قدمها

 و نگاه به نگاهش دوخت...   ستادیاز او ا 

 او بود...   هیشب  ی دا یز دخترش
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را و    میهم پدرش را، هم مر  د،یدیدر آسمان هم خودش را م  او

 هم بهار را... 

 بود...   دهی کش یپدرش سخت مانند

 بود فیاو بالتکل مانند

 استوار و محکم بود...  میمر مانند

 بهار بود هیپنهان شده در نگاهش شب  تی معصوم و

نقاب عاص  تشی معصوم   هم  بهار نگاهش، پشت  اش    ی گریرا در 

 ... کردیپنهان م 

و اشتباهاتش خودت و    تیبه خاطر من، بخاطر پدر واقع  ی دار  _

پدر مرگ  تو  خودت  دادن  نشون  مقصر  کرده    ی با  بزرگت  که 

 و نکن...  نکاری... ایکنیمجازات م
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قدم  آسمان و  داد  تکان  راست  و  به چپ  را  پشت    یسرش  به 

 برداشت

 .... کنمینم ی کار چی... من به خاطر تو هی گیم ی ور  ی در ی + دار

 بار....   کی فقط  شدیرو لب نشاند و م یلبخند کوتاه خسرو

 کند؟   شیبار »بابا« صدا کی تنها

 محتاج آن کلمه از زبان آسمان بود!!!   چقدر

 برم....   خوام یم  نم،ی و بب ییجا خوامی+ نم

 و سر تکان داد دیکش  یقیعم  نفس

بر  _ بعض  م،یباشه  کن...  فکر  به حرفام  آ  ی اما  و  از  ارزشش  دما 

... من حاظرم جونمم ی ندارن که به خاطرشون به خودت عذاب بد

به عذاب وجدانم نداره اما پدربزرگم    یربط  نیبه کشورم بدم و ا

بود...    یعذاب وجدان و نداشت... پدرم مرد بزرگ  نیا  اقتیاصال ل
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ه و    چوقتیاما  وجدانش  راحت   ی کارا  بخاطرنتونست  پدرش 

برا  یلیکنه... خ اما    د،یشور کرد، درد کشک  ی کارا  شکنجه شد 

م آدما  کنه...  ساکت  و  درد  اون  ا  تونن ی نتونست  به   نکهیبدون 

کنن، خدمت کنن    ی باهات خانواده شون فکر کنن بهتر زندگاشت

کار و با   نیاما تو ا  م،ی و دوست داشته باشن... پدرم و من نتونست

ه من  نکن.  ا  چوقت یخودت  کردم    نکهیاز  خدمت  کشورم  به 

پدربزرگم   ی با فکر نکردن به کارا  تونستمی نشدم اما م  مونیپش

 باشم...  نیبهتر از ا

                  

و    دیپله د  ی را کنار نرده ها  ی و مهد  یساختمان که شد، عل  وارد

 خسته اش شد، جلوتر رفت  ی چهره  نیگزیجا ی لبخند

 !!! نجانیا  ایک  نی+ اووو بب
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مشت دستش را سمت آسمان گرفت،    یو عل دی بلند خند ی مهد

 ی و سپس به مشت مهد  یبا خنده مشتش را ابتدا به مشت عل

 د یکوب

 که!  یپاره؟ نرفته برگشت شیچه خبر آت _

 باال انداخت ی و شانه ا  دیخند

 ؟ی کجا بود _

 نشست شیابروها نیدوباره ب اخم

  گم ی بشم.. م  قهیدست به    هیت فروشامان  نی+ کم مونده بود با ا

 . ی خسارت بد  دیبا گه یخونه رو بفروشم م لیوسا گهید خوامینم

 لب زد   یآسمان سر تکان داد و عل  ییزورگو  ی با خنده برا  ی مهد

 ؟ ی شد؟ خسارت داد  یخب بعدش چ _

 باال فرستاد ییخنده ابرو با
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کردم که حاظره خودش با دست خودش   شی+ البته که نه، کار

 من و بده.  ی زخم شده  ی وقت تلف شده و هنجره  خسارت

 به پله ها انداخت یو آسمان نگاه دیدوباره خند ی مهد

عز وقت  شیپ  زی+  تا  خاتونه،  و    لیوسا  کهیمرت  نیا  ینرگس 

 . دی... امشب شام مهمون من دیشما بچه ها رو جمع کن  فرستهیم

 د یآسمان کوب یشانیپ ی ا روبا خنده انگشتش ر ی مهد

 .... ی بخوا  نکهیمگه ا  یکنیما رو شام مهمون نم تو  ،یخودت _

 د یکالمش پر  انیدستش را پس زد و م آسمان

زد  _ حدس  وک   یدرست  وسالیجناب  قراره  رو    لی....  خونه 

 ... دین یبچ

 ادامه داد  ی رو به عل سپس
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.  یکن  ریممکنه شب د  ریتو هم برو از مامان جونت اجازه بگ   _

 نگرانت نشه. 

 ی هفته هم برا  ک یبه آسمان برد و  هر دو را    ی قهقهه    یعل  اخم

 هفته بود....  کی خودش 

 تنگ شده بود...  شیبرادرها ی برا دلش

 شهرش...  ی برا

 .... امکشیپدر و مادر و س ی برا

 را زده بود....  شیها یدلتنگ دیبه شاهرخ ق  دنیرس ی برا او

 ده یرا به جان خر  زانشیعز  ی برا  یبا شاهرخ بودن دلتنگ  ی برا  او

 بود.

 ... عاشق بود او
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رفت و   ن ییکه از ساختمان خارج شدند پله ها را پا  ی و مهد  یعل

 شد.  ی وارد آپارتمان شصت متر

 ... دیکش  یقیعم  نفس

 .... دادینم م  ی بو

 که آزار دهنده بود....  ینم ی بو

  ی را به بو  شیجا  ینم گرفتگ   ی پدر و مادرش بودند آن بو   یوقت

 .... دادیمادرش م ی ها یمهربان

 را از دست داده بود...  زشیعرض سه سال همه چ در

 را....  مادرش

 را....  پدرش

 را...  خودش
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 خود آسمان بودنش را از دست داده بود....  او

 + مامـــان؟

و رو، چقدر   ریاکو شد و دلش با آن پژواک ز  گرید  کباری  شیصدا

 ... خواستیدلش برگشت به سالها قبل را م

رو روز قبل خس  ی دلش پس زدن و فراموش کردن حرفها  چقدر

 ...  خواستیرا م یمیدر آن عمارت قد

 قبل تا صبح نتوانسته بود بخوابد...   شب

پلک    توانستی تکان دهنده بود که نم  شیخسرو آنقدر برا  ی حرفها

 هم بگذارد و به آن کلمات فکر نکند  ی ور

شده    ریاس  ی چشمانش را اشکها  شکست و  شیگلو  انیم  بغض

 سوزاند...  

 بلند تر شد  شیو صدا دیاش لرز چانه
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 + بابـــا؟

گونه   ی اشک رو  ی سالن نشست و قطره ا  ی شده    کیموزائ  کف

 ... دیاش لغز 

 را بشنود...  شینبود که صدا یدر آن آپارتمان کس گرید

 را جانم دخترم بدهد...  شینبود که جواب صدا یکس

  ش یبه گونه ها  یهمراهش باعث شد دستزنگخور تلفن    ی صدا

رهام نفس    ی شماره    دنیبلند شود، با د  نیزم  ی بکشد و از رو 

 و تماس را وصل کرد دی کش یقیعم

 .... ستی+ مشترک مورد نظر در دسترس ن

سالن    یسقف  ری ز  ی و سمت پنجره    دیرهام را شن  ی خنده    ی صدا

 کند  هیلنمدار آپارتمان را تخ ی قدم برداشت تا با باز کردنش هوا

 مشترک مورد نظر؟ ییکجا _
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 اش برداشت.... شانه  ی شالش را از رو  ی را باز کرد و لبه  پنجره

 بود....  گرمش

 شده؟  یچ  ل،ی+ اومدم اردب

 ل؟ یاردب یرفت _

 ... د یبه صورتش کش یدست

به خسرو فکر کند و در صدر افکارش اما او بود   خواست ینم  دلش

 روز قبلش....  ی و حرفها

برگرده.... منم اومدم تا    خوادیم   زیودم که بهت عز+ آره، گفته ب

 آپارتمان و کنم.  ی کارا

 ؟ یرفت ییتنها _

رهام   ی متوجه منظور عمق جمله    توانستیداد و م  هیتک  وارید  به

 اش گرفت دهیشود، اما ناد
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 ؟ یداشت ی ... تو کارگهیاومدم د زی+ با عز

 . دلم برات تنگ شده. نمتیبب   خواستمیم _

 داد  اش ی نیبه ب  ینیچ

 باوووو.... + جمع کن 

 زنگ تا کنار در کشاندش.   ی و صدا دیخند رهام

  قه یتو سرش که چند دق  یکوبیم  یاصالً احساسات آدم و طور  _

 ... رهیگیم  جهیفقط سر گ

 نینشاند، اخر  شیابروها  نی ب  ی را باز کرد و قامت محمد اخم  در

 بود. به زد و خورد کردنشان نمانده    ی زیبود چ  دهیکه او را د   ی بار

 گذاشت و پشت به محمد کرد را باز در

دکتر نشون   هیمشکل خودته، به نظرم خودت و به    گهی+ اون د

 . نمتیب ی برم... م  دیبا گهیبده. رهام من د
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گذاشت و تماس را قطع کرد. سمت   جوابیرهام را ب یخداحافظ

بود برگشت و دست    ستادهیکه همچنان در چارچوب ا  ی محمد

 به کمر زد

 برگشتم؟+ طاها گفت  

 داد  هیدستش را به چارچوب تک محمد

 دم درِ ساختمونه.   لتونیوسا _

باال انداخت و از کنار محمد عبور کرده و از پله ها   ییابرو  آسمان

 باال رفت 

 بسازند؟  دیرفته بودند طاها و وح ی و مهد یعل

 گشتند؟یبرنم چرا

  یمشغول باز کردن درها ونیساختمان را باز کرد. راننده کام  در

 بود.   ونیکام  یاتاق پشت
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 تر رفت جلو

 + دمت گرم داداش.

 شد   ونیتکان داد و سوار اتاقِ کام ی سر راننده

 اوردمیمن کمک م  یگفت یاگه م  ؟یکن  یخودت قراره خال  یآبج  _

 با خودم.... 

 من هستم.  _

 اما سمتش برنگشت  د یمحمد را شن ی صدا

 . ..انیتو برو به کارت برس. بچه ها اآلن م ست،ی+ الزم ن

را گرفت و وادارش کرد نگاهش    شیمانتو  ی با اخم گوشه    محمد

 کند 

 . انیزنگ بزن ب نوریا ایب _



 

1578 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ...  د یمحمد را با پرخاش پس زد و کنار کش دست

   کرد؟یچه م گریاو و اخالق گندش د با

 دوتا نبود...   یکیکه  دردش

                  

که چشمانش را بسته بود   زیو نگاه به عز  دیراست چرخ  ی پهلو  به

 دوخت.

 قت؟ یشف  قیبا رف ی کرد ی+ رفع دلتنگ

 بدون آنکه چشم باز کند جوابش را داد  زیعز

هِر هِر و    ی تر بود. صدا  تو با رفقات پر سرو صدا  یرفع دلتنگ  _

 . د ومیم  ایض ی کِر کِرِتون تا خونه 

نشست، اگر اخم   شیلبها  ی رو  شیپ  یساعات  ی ادآور یبا    ی لبخند

بود.    ی خوب  یلی خ  ی ساعتها  گرفتیمحمد را فاکتور م   ی و تخم ها
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اخ  الیخ  یب خند  یشوخ  ریاتفاقات  بودند....  بودند....    دهیکرده 

بودند و    دهیکرده بودند..... آپارتمان را مثل چند روز قبل چ  ی باز

شام به خوردشان داده   ی مان به جاکه آس  یدر آخر بخاطر املت

 گفته بودند....  راهیکرده و به آسمان بد و ب  ی بود مسخره باز

 ؟یشد؟ کجا رفت یچ _

 .  دیو ملحفه را تا سرش کش دیکش  یقیعم  نفس

شب بود و شاهرخ    م یت دوازده و ناش را باز کرد، ساع  یگوش  قفل

 خواب.... ادیبه احتمال ز

 تنهات بذارم.  نجایطور قراره اکه چ کنمیفکر م نی+ دارم به ا

رو  ی گالر را  انگشتش  و  کرد  باز  پروفا  یعکس  ی را  از   لشیکه 

 برداشته بود لغزاند ...  

 .... ی باز که شروعش کرد _
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بود   ادیرا تا چشمان شاهرخ زوم کرد، فاصله اش با عکس ز  عکس

 و به همان خاطر رنگ روشن نگاهش معلوم نبود

 باش.... حالم خوبه، نگران ن  نجایمن ا _

 د یکش  یقیاش چسباند و نفس عم نهی را به س یگوش

 آسو؟ _

که چشمانش   زیو نگاه منتظرش را به عز   دیرا از سرش کش  ملحفه

 باز بود دوخت

 ؟یشیبا شوهرت خوشبخت م ی مطمئن _

دندانش گرفت... مطمئن بود تمام تالشش را    نی را ب  نشیریز  لب

 تا با او خوشبخت شود.  کردیم

 دبو  ایرو کی دیشا

 .... الیخ کیهم  دیشا
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 را به خود قول داده بود. یآن خوشبخت مشیاو قبل از تصم اما

 که درونش بود بدهکار بود.  یآسمان ی را برا یخوشبخت او

 ؟یپرسیم ی+ واسه چ

 که منجر به سرفه کردنش شد   دیکش یق ینفس عم زیعز

 نیزتر یجوب نره، تو عز  هیهر چقدر هم که من و تو آبمون تو    _

 .... ی بود کس پسرم

بغض   آب با  تا  داد  فرو  را  م   یدهانش    شیگلو  خیب  خواست یکه 

 بچسبد مقابله کند، اما قدرتش را نداشت...  

 دیچسب  شیگلو خیعذاب وجدان ب دوباره

 مطمئنم.  شم،ی+ خوشبخت م 

  ی بود، صفحه    دهیو سپس دوباره ملحفه را بر سرش کش  گفته 

که به    یشاهرخرا باز کرده و دوباره نگاه به    یگوش  ی قفل شده  
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ه بود، قالب کرد  نهی داده و دستانش را مقابل س  هیتک  نشی ماش

 دوخت.

 ... شدندیخوشبخت م  دیبا

 او....  هم

 هم شاهرخ....  و

بود که او هم به خودش، هم به شاهرخ بدهکار    ی ز یچ  یخوشبخت

 بود.

 ... رفت یروز بعد به قبرستان م دیبا

 ... زدیو با پدرش حرف م رفتیم دیبا

 پدرش...   ی صدا  دنیشن  ی و دلش لک زده بود برا  دیش ک  ریت  قلبش
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  ورزشگاه   ی شانه اش مرتب کرد و از محوطه    ی را رو  یورزش  ساک

شن با  اما  شد  صدا  دنیخارج  توسط  ا  ی اسمش  زنانه    ینازک 

 و نگاه چرخاند ستادیا

تاب    شیبود که چند متر آنطرف تر دستش را در هوا برا  مایسیپر

 . دادیم

که   دینشاند و کامل به سمت دخترک چرخ  شیابروها  نیب  یاخم

 شدن داد.  کیبا همان حرکت به دخترک جسارت نزد

خاند... رهام عاشق کدام خلصت و چر  شیلباسها  نی را ب  نگاهش

 سوال داشت.   ی جا شیدختر شده بود برا پیت
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شلوار زاپدار چسبان   کیجلو باز تا زانو تنش بود با    ی مانتو  کی

پاره بود.... تاپ سف  یکه کم رنگ و کوتاهش شکم    دیاز رانش 

 گذاشته بود...   شیرا به نما  دشیتخت و سف

 سبک سرِ جلف.... دخترک

 بود....  ادیز از سرش هم رهام

ا  مقابلش آرا  ستاد،یکه  چشمان  به  دوخت،   شینگاه  اش  شده 

 ... یکم و کاست   یو ب بایمحو، اما ز اریبس یشی آرا

 ؟ی خوایم ی+ چ

بازش بسته    شی از ن   یکالمش باعث شد کم  ی و سرد  ی جد  لحن

را    آسمان  ییبخورد؛ انگار انتظار تندخو  یشود و تکان محسوس

 نداشت 

 سالم...  _
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 ... دیخند

بعد   انهم و  داده  را  بود هم سالمش  آمده  به دعوا  که  اول  بار 

 شروع به دعوا کرده بود... 

درباره    انگار شاهرخ  خانمِ  بس  ی عمه  دخترش  دادن   اریسالم 

 سخت گرفته بود. 

 ش؟یفرما ک،ی+ عل

  ی زود دوباره لبخند   یلیرا گم کرد، اما خ  شیدست و پا  مایسیپر

 لب نشاند  ی رو

 کنم.  آتش بس اعالم خواستمیم _

 د یتر خند بلند

 تمسخر تر  پر

 پروا تر یب
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 م؟ ی+ آتش بس؟ مگه جنگ دار

بزند   یتر شد و بدون آنکه اجازه دهد دخترک حرف  کینزد  یقدم

 ادامه داد 

مثل    یی... من با بچه جنگولکایمن باش   فیحر  یتون ی+ تو اصالً نم

 .نمتی نب گهیخوشگله... د مجنگیتو نم

 نشد...   میتسل  ما یسیرد، اما پراز کنارش عبور ک  یمحکم  ی تنه    با

نزد  سکیر  توانست ینم راه  از دست    یکیکند و تنها  را  به رهام 

 بدهد 

 من رهام و دوست دارم. _

رو  ییابرو انداخت....  چرخ  ی باال  پر    دیپاشنه  نگاه  همان  با  و 

 تمسخر به چشمان دخترک زل زد... 

 ... دانست یرا دوست داشت، م  رهام
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 دوست دارن.  ایلی+ رهام و خ

  ییزد، حرفها  یچشمک  حیو با تفر  دیشدن فک دخترک را د  قفل

م به خوردش  را  بود  پارک زده  از دماغش    دادیکه در  و سپس 

 بود که به خودش داده بود. یآورد. قول یدرم

 تر شد....  کینزد

چشمان دخترک نشان   ی دیکه در سف  یسرخ  ی که رگه ها   آنقدر

 ... دیو سرخوش تر خند دیشدنش بود را د یاز عصب

م   حاال  فکر  عصب   شتر یکردن،ب  ی عصب  کرد،ی که  شدن حال    یاز 

 ... دادیم

خبر تو   هی  ی ذاریو نم  یرهام گذاشت  ی بپا برا  هیکه    یی+ از اونجا

 از دستت در بره....  ی مجاز
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  ی شدن دندانها  دهیی اش را قورت داد و انگار با هر بار سا  خنده

 ... شدیم ختهیآتش درونش ر ی رو یخنک ش،آبی دخترک روبرو 

 رنگارنگ رهام. ی ایاز دن ی + خبر دار

 دخترک دلش مالش رفت  ی سرخ شدن چهره  با

 + فکر نکنم سرش اونقدر خلوت باشه که به تو فکر کنه. 

 هم افتاد ی رو  مایسیپر ی به عقب برداشت و پلکها  یقدم

 .خوامیمعذرت م _

 .... دیخند

 .... بردیدادن دخترک لذت م ی سرخوش، داشت از باز ی ا خنده

 ؟ی+ که چ
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باال انداخت و    ییکه قفل چشمانش شد، ابرو  مایسیسرخ پر  نگاه

 لب زد ی خفه ا ی با صدا مایسیپر

مضخرفات  _ پ  یبخاطر  ماه  چند  معذرت   ش یکه  گفتم  پاک  تو 

 .... خوامیم

دخترک   کردیر م که فک  یزود تر از آن  یل ی... خدیکش  یق یعم  نفس 

 به غلط کردن افتاده بود

 .  ... خورهیتو به دردم نم ی+ معذرت خواه

اش تمام نشده بود، اما برگشت و بعد از برداشتن دو قدم،   جمله

چرخ  ی رو پر  خواست یم  د،یپاشنه  عذر    مایسیبه  که  بفهماند 

 موضوع است.  نیتر تیاهم یاش ب یخواه

وقته    یلین کوپنت خچو  خوره؛ی.... به درد رهام هم نمی+ راست

 که سوخته... 
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 دور شد....   یگذاشت و با چشمک  قهیشق ی انگشتش را رو دو

 با رهام بود...  حق

 اوقات از هزاران فحش کارساز تر بود. یگاه ی خونسرد

  رساند یاتوبوس م  ستگاه یخود را به ا  دیکرد، با  یرا ط  ابان یخ  عرض

 و وقت دکتر داشت.... 

اش    یدرست در چند قدم  ینیماش  یدر پ  یپ  ی بوق ها   ی صدا  با

با د او را    یمعراج  دنیبرگشت و  تا  بود  که سرش را خم کرده 

 .... د یخند ندی بب

 بود چند ماه قبل بود...  دهیکه او را د ی بار نیآخر

 که تا خرخره مست کرده بود.  یهمان شب  درست
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  یاش رو  یرا باز کرد و بعد از پرتاب کردن ساک ورزش  ن یماش  در

کنا  ی ها  ی صندل ماش عقب،  در  و  نشست  معراج  هم    نیر  به  را 

 د یکوب

 ....زیعز ی آسو  یبه، آبج _

اش   ی نی به ب  ی نیمعراج دوخت و چ  دیجد  ی به مدل موها  نگاه 

 داد 

 خودت و؟  ی کرد ایجنگل هی+ چرا شب

  د یکش  نشانیب  یکرد و دست  نهیآ   ی تو  شیبه موها  ینگاه  معراج

 خت یبه همشان ر شتریو ب

 خوب نشده؟ _

 قالب کرد  نهیداد و دستانش را مقابل س با تأسف تکان  ی سر

 ... دمشید شیپ  قهیکه چند دق  ی شد ی دختر هی+ شب 
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 دوخت ریو آسمان نگاه به مس دی بلند خند معراج

 *** کار دارم. ابونی+ برو خ

 را دور زد  یدگیگفت بر ی ا دهیکش چشم

 ؟یکه تهرون ی چه خبر؟ باز مسابقه دار _

 و کوتاه لب زد دیکش  یقیعم  نفس

 + نه. 

 سمتش انداخت  ی نگاه م ین معراج

 ؟یدر چه حال ی دار هیبچه ما یبا زندگ _

 دینگاهش نکرد و معراج خند آسمان

همه    هی  _ م  ی روز  مسخره  رو  فوحششون   ی کردیپولدارا  و 

 ...ی دراومد ندهیدختر نما... خودت ی دادیم
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زبونت و از حلقومت بکشم    ی شو معراج وگرنه بلدم چطور  + الل

 . یکن یبلبل زبون ی نتون ی تا عمر دار  رونیب

 اما انگار قصد الل شدن نداشت...   معراج

... هشتکت کم مونده بود  نستایشاخ ا   ی سه چهار هفته شده بود  _

 بشه.   یترند جهان

 هم گذاشت  ی را رو شیگفت و آسمان پلکها ی کالفه ا نوچ

مثل تو باز بشه....    یکیبه  یدر خوشبخت دیچرا با دونمی ممن ن _

بگه من باباتم... المصب شانس    ادیب  ندهینما  هیروز    هیفرض کن  

 که...   میندار

 دیکش ادیخشم فر با

 نه؟ ای ی ریگ ی+ خفه خون م
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 ی.... اگه خواست  میدار   یدورهمباشه بابا توأم.... امشب  با بر و بچ    _

 کم بشه....  تیاخالق سگ نیاز ا کمیببرمت تا  امیندا بده ب 

 نرفته بود؟  یمهمان چیماه بود به ه  چند

 ماه بود خودش را در خود افسرده اش غرق کرده بود؟  چند

 الزم بود شیبرا دیشا

 داشت....  ازین ی ساعت   یخوشگذران کیبه  دیشا

مهمان   دیشا م  ییها  یبه  را  اش  برنامه  معراج  و   ختیریکه 

 داشت  ازینداشتند ن  گریهمدبه کار  ی کار   شیمهمانها

 + ساره هم هست؟

 ؟ ی ا یاگه باشه نم _

 داد   هیتک یصندل  یرا به پشت سرش
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 اره؟یهست، دوس پسرشم م یعنی+ پس 

 دیخند معراج

 ساره و مجنون خودت؟ یاز دوست یپس خبر دار _

 کرد  اخم

 دندونات بره تو شکمت. مزنیم ی+ چرت و پرت بگ

قرار    نی سرسنگ  ی اهاش جاها. ساره ب ادیخب بابا، نه نم  لیخ  _

نفهمذارهیم من  آخرش  دلخسته    ینیا  دمی ...  عاشق   یکه 

 بود چطود دوست پسر ساره از آب دراومد.  یجنابعال

 . یبرس  یبه همه چ ستی+ تو الزم ن

 کم شد و معراج نگاهش را در اطراف چرخاند ن یماش سرعت

 کدوم ور برم سلطان؟ _
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 قب برداشتع  یصندل ی خم شد و ساکش را از رو آسمام

 . شمیم ادهیجا نگه دار پ نی+ هم

 و توقف کرد  دیکش ابانیخ ی  هیرا به حاش نی ماش معراج

 . ام یو بگو م یمهمون ی + آدرس جا 

 اش را سمت آسمان گرفت  یو گوش دیخند معراج

 شماره بده اس کنم برات. _

گوش  یاز پشت چشم  بعد کرد،  نازک  ب  یکه  از  انگشتان    نیرا 

 ماره اش را نوشت.  و ش دیکش رونیمعراج ب

 د یشد و قبل از آنکه در را ببندد غر ادهیپ

 + شرت کم. 

 نثارش کرد یو چشمک دیخند معراج
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 . اتیباز یوحش ی فدا _

از کنارش عبور کرد نگاه در   نی ماش  یو وقت  دی را به هم کوب  در

 د یکه رهام آدرسش را فرستاده بود با  یاطراف چرخاند،  ساختمان

 . بودیها م یکیهمان نزد

رنگ غروب آفتاب، روشنش    یکه نور نارنج  یاتاق شد، اتاق  وارد

 کرده بود. 

 ... زمیسالم عز _

  ، یس   یزن   د،یاتاق گرفت و سمت راستش چرخ  ی از پنجره    نگاه 

  شده نشسته بود   ی کنده کار زی و پنج ساله با لبخند پشت م یس

  قهی  شرت یت  ی باز بود رو   شیکه دکمه ها  یرنگ  دیو روپوش سف

 شیموها  ی رو  یرنگ ساتن   یزرشک  ی بود و روسر  دهیگردش پوش

 بود.... 
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 ... ی بود و لبخندش خواستن بایاش ز چهره

 + سالم. 

 ها اشاره کرد ی تر شد و با دستش به صندل  قیزن عم لبخند

 .زمیعز ن یبفرما بش _

از اتاق به   رونیانتظار ب   ی ها  ی صندل  ی که رو  ی از استرس  یکم

 نکهیا  رفت.... بدون  نیجانش افتاده بود با لحن برخورد دکتر از ب

چرم نشست و دستانش    ی صندل  ی رو  ردیدکتر بگ  ی نگاه از چهره  

 گذاشت....  شیزانوها ی را رو

 م؟ی خب خوشگلم، آشنا بش _

 تکان داد   ی سر

 + آسمانم. 

 به لبخندش عمق داد  دکتر
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قشنگ  _ اسم  سی دار  یچه  منم  آشنا  نمیمی!!!  از    ی ل یخ  تییو 

 خوشبختم.  

سکوتش از    دنیدوباره سر تکان داد و دکتر با د  یحرف  چیه   یب

 آسمان نشست ی چرخانش بلند شد و روبرو یصندل ی رو

 بذار حدس بزنم چند سالته....  _

 کرد و انگشتش را کنار لبش گذاشت   کیچشم بار سپس

 چهار سال.  ایو سه  ستیب _

 د یبه شالش کش  یتدس آسمان

 سالمه. ش ی و ش ست ی+ ب

 من.... عه... پس  _

 دیکالم دکتر پر انیم
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 دو هفته است ازدواج کردم اما.....  یکی+ 

به خود گرفته    یتر  ی تر کرد و نگاه از نگاه دکتر که رنگ جد  یلب

 بود گرفت 

  ی ... وقت یجنس  ی ایجور فوب  هیبا همسرم نداشتم.    ی رابطه ا  چی+ ه

نوش نتو گوگل گشتم  بود  برا  ی به روانکاو  ازیته   نم یهم  ی داره. 

 .نجامیا

  ی دکتر در هم بود اما به محض تالق  ی را بلند کرد، اخمها  سرش

 لب نشاند  ی رو ی نگاهشان لبخند محو

                  

و خود   د یتولدش داده بود کش  ی که رستا برا  ی ز یبه شوم  یدست

 کرد...  زیآنال نهیآ  ی را تو
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ر انگونه که انتظارش را داشت به سرانجام  با دکت  شیها  صحبت

 بود....  دهینرس

رفع ترس و   ی برا  ی اول راهکار  ی داشت در همان جلسه    انتظار

... اما دکتر تنها با چند سوال کوتاه که جوابشان  د یوحشتش بگو

وقت مشاوره را تمام کرده   قهیبود چهل و پنج دق  ی سخت و طوالن

 .دیدی نم در خود ی رییتغ چیبود و او ه

نا    ا یدن  کیداده بود و او با    گری بعد وقت د  ی هفته    ی برا  یمنش

 از مطب خارج شده بود...  ی دیام

م   دیشا نظر  به  س  دی رسیمسخره  دکتر  از  او  که    ینام  نیمی اما 

 داشت انتظار شاهرخ بودن داشت.  ییبایلبخند ز
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چند    یشاهرخ عرض  در  تنها  اول،  بار  همان  بود  توانسته  که 

از کوله   ی رینگاهش کند حجم چشم گ  یحت  نکهی... بدون اقهیدق

 بردارد. شیشانه ها ی را از رو شیبار غم ها

مانتو و شالش از اتاق خارج   دنیو بعد از پوش  دیکش   یقی عم  نفس

 شد. 

  یو آپارتمان از ر  دیبرداشتن کل  نیشاهرخ را گرفت و ح  ی   شماره

 دیآرامش را شن ی بله   ی کانتر صدا

 . رونیب رمی+ من با دوستم م 

 تت؟دوس _

 دادنش کرد حیشاهرخ وادار به توض ی تک کلمه ا  سوال

 . کنهیم  یزندگ نجایکه ا لی+ آره دوستم از اردب
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ن  از از  بعد  و  شد  خارج  نما  ی نگاه  م یآپارتمان    شگر یکه سمت 

آسانسور انداخت سمت راه پله قدم برداشت، سکوت شاهرخ باعث  

 کند  شیشد صدا

 + شاهرخ؟ 

 بله؟ _

 ؟ی .... کار نداررمیم  گهیمن د ؟یگینم ی زی+ چرا چ

 نه، مراقب خودت باش. _

باعث شد نگاه    ی لرزش کوتاه گوش  ی و صدا  دیکش  یق یعم  نفس 

را دوباره   ی... رهام پشت خط بود، گوشاندازدیبه صفحه ب  یکوتاه

به شاهرخ تماسش با    یبه گوشش چسباند و بعد از گفتن مراقبم

 او را قطع و تماس رهام را وصل کرد

 + بله؟
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 خانوم خوشگله....  سالم _

 کند ی خوب بلد بود دلبر یلیو رهام خ دیخند

 ... کی+ عل

 و از ساختمان خارج شد  دیشن  ریتأخ یرا با کم شیصدا

 داشت؟  کارتیچ ی پر _

 دیباال پر شیمتوقف شدند و ابرو شیها قدم

 ؟ی+ چ

 متعجبش کرد   شتریرهام ب ی کالفه  ی صدا

 نشدم.   کینزد  دمت یدبا اون    یوقت   نم، ی اومدم ورزشگاه تو رو بب  _

لب  یرو ی فرو کرد و پوزخند ش یمانتو بیچپش را در ج دست

 نشاند... 
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احمق هنوز هم آن دخترک خودخواه و جلفِ سبک سر    پسرک

 را دوست داشت

م جلف فکر کرده   ی آتش بس اعالم کنه.... دختره    خواستی+ 

 اونقدر ارزش داره که من باهاش بجنگم. 

 با تأسف تکان داد  ی نکرد سر  افتیکه از جانب رهام در ییصدا

 ه؟ی + چه خبر از بق

خ  خواست عرض  صدا  ابانیاز  که  وحشتناک ترم  ی بگذرد  ز 

به    نکهیاما قبل از ا  د،یو سمت راستش چرخ  د یرا شن  ینی ماش

ب ماش  دیایخود  سپر  برود،  کنار  پا  ن یو  و   ی به  خورد  راستش 

آورد مقابله کند و    شیبه پا  نی که ماش  ینتوانست با فشار محکم

 خورد...  نی محکم زم
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  رد یباعث شد لبش را به دندان بگ  دیچیپ  شیکه در ساق پا  ی درد

 هم فشار دهد ی را محکم رو شیو پلکها

 آشنا بود...   درد

 ... یشکستگ درد

گوش  یرهام  ی ادآوری  با بود،  پشت خط  رو   یکه  از   نیزم  ی را 

 برداشت و کنار گوشش گذاشت 

 + رهام؟

 د یرهام را شن ی  دهینگران و ترس ی صدا

 شد آسو؟ یچ _

 نگذارد شیصدا ی رو  ی ریهم فشرد تا درد تأث ی را رو شیلبها

 ... ستین ی زی+ چ
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م  _ سکته  اتفاق  کردم،فکریداشتم  خوب  یکردم  افتاد...    ی برات 

 واقعاً؟ 

نشاند، مردک  ش یابروها نی ب یشد و اخم ادهیکه پ دیرا د راننده

 کور بود؟ یلعنت

 برم قرار دارم. دیبا گهی+ آره خوبم، د

ام باشد تماس را قطع کرد و  منتظر جواب ره  نکهیبدون ا  سپس 

 .... ستد یکرد با یسع

... مرد شدیمانع بلند شدنش م  شدیمتحمل م  شی که پا  ی درد  اما

اش   یآفتاب  نکینشست و ع  شی پا  کی   ی جوان راننده کنارش رو 

 سر داد   شیموها ی را رو

 حالتون خوبه خانوم؟ _

 بلند شد ادشیفر ی و صدا دییهم سا ی رو دندان
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 ؟ ینیب ی و نم یگندگ نیاالغِ نفهم؟ آدم به ا ی + مگه کور

 کرد  ی تک خنده ا مرد

آس  _ پاتون  کنم  مدهید  ی جد  بیفکر  کمکتون    میبر  کنمی... 

 . مارستان یب

 مرد را با پرخاش پس زد ی دست دراز شده   

 ...ی به من کمک کن  ی خوایم   یکن ی* تو غلط اضافه م   ی   کهی+ مرت

 اد با تأسف تکان د ی سر مرد

و به    نم ی ندارم که بش  ی خانوم محترم... من وقت اضاف  دین یبب   _

آس  ی ناسزاها اگه  پس  کنم.  گوش  بد  نیدید  بی شما    ن یاجازه 

 برم.   دی. اگر نه که من بامارستانیبرسونمتون ب

 اش را زد یو قفل گوش  دییهم سا ی را رو شیدندانها

 . ادیب  سی پل زنمی+ زنگ م
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 آسمان را گرفت  یگوش  عیسر یلیخ مرد

 .... کنمی آخه خانم؟ من دارم عرض م یچ ی برا سیپل _

بکشد    رونیاش را از دست مرد ب  یدست دراز کرد تا گوش  آسمان

 دیکالمش پر انیکه موفق نشد و م

و بده گم شو از   می.... گوشی+ عرضت و بکن تو ***ـت عوض

 . دمتینکوب نی رو زم  خیچشمان تا مثل م ی جلو

 ستاد یانداخت و ا نیزم ی رورا  یگوش مرد

  تون یکار و کنم و برم چون شما احترام حال  نی هم  دیانگار با  _

 . ست ین

 کیشد و با ت  نش یآسمان سوار ماش  نیمقابل نگاه خشمگ  سپس

 از کنارش عبور کرد یآف

 ***. ی  کهی+ مرت
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ا  ی پا  ی زحمت رو  به به کنار خ  ستادیچپش    ابانیو خودش را 

اش    یگوش  هم فشرد و قفل  ی را رو  شیکشاند و از درد دندانها

 شاهرخ را گرفت....  ی را باز کرد و شماره 

با  توانستیبود که نم  ادیآنقدر ز  شیپا  درد به    دیتحمل کند و 

 .دادیاطالع م یکی

 بله؟ _

 کنترل کرد  یقیخشدار و لرزانش را با نفس عم ی صدا

 ؟یی + شاهرخ کجا

                  

 اتاق؟  ی ریم _

 کرد....  لیبه شاهرخ تحم شتریاش را ب ی نیسنگ 
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به عقب ماندن کارها و باشگاهش،    تیاهم  یب  ر،یساعت اخ  چند

و علتش    وفتدیب  ریبه تأخ  شی دلش خواسته بود خوب شدن پا

 شاهرخ بود  یتوجه و نگران

 د یپرس یحالش را م کبار یکه هر چند لحظه  یشاهرخ

 .نم ی شیمبل م ی جا رو نی + نه، هم

هم   ی را رو  شیبدون حرف سر تکان داد و آسمان لبها  شاهرخ

 شاهرخ را دوست داشت....  یفشرد. نگران

که به محض خبر گرفتن از تصادف کوچکش، در عرض    یشاهرخ

را به    خودش را به او رسانده بود ته دلش  یساعت با نگران  م ین

 روشن تر قرص تر کرده بود...  ی ا ندهیآ

 ی که ته قلبش بود خبر  یکوچک  یمانیپش  و  دی از آن ترد   گرید

 نبود.... 
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 دوستش داشته باشد.  توانستیشاهرخ هم م دیشا

 خانواده باشند  کی توانستند ی م دیشا

نشست و نفس حبس شده اش را   یمبل راحت  ی کمکش رو  با

 فرستاد  رونیب

 ؟یخوب _

 به چشمان شاهرخ دوخت...  نگاه 

 ت داشت... دوس کردیاز آنچه فکر م شتریرا ب شیروبرو مرد

 و رو کند....  ریگذشته اش را ز  گریبار د  کیکه بخاطرش    ی آنقدر

اش را درمان   ده یکه خودِ در هم شکسته و از هم پاش  ی آنقدر

 کند. 

 خوب باشم؟ ی + پام شکسته،انتظار دار



 

1613 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 آسمان نشست ییوبرور زیم ی زد و لبه  ی لبخند شاهرخ

 . یرسیاما به نظر خوب م _

خوب او را شناخته    یلیورت داد. خگرفت و خنده اش را ق  نگاه 

 دهد  صیبود؛ آنقدر که حال خوبش را تشخ

 .... یبزن  یسر به چشم پزشک هی دیکه با نهیبخاطرِ ا دی+ شا

داد و    یشاهرخ به قلبش تکان محکم  ی آرام و مردانه    ی   خنده

 نشاند شیلبها ی رو یلبخند کوچک

 مده بانو.... بال سر شما او نیبدونم چطور ا  دیحتماً. اما قبلش با _

پا  سپس  اشاره کرد و منتظر جوابش    ی گچ شده    ی به  آسمان 

 ماند.  

با    ی ابروها  نیب  یاخم ب  ی ادآور یآسمان  با    ینزاکت  یمرد  که 

گرفته و هر چه از دهانش در آمده نثارش کرده و    رشیز  نی ماش
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ب بود، نشست و    تیاهم  ی سپس  او، گازش را گرفته و رفته  به 

 د ییهم سا ی دندان رو

 ..... ی  کهی+ مرت

 آسـِمان؟  _

هزار حس گم و گور شد و تنها اسمش    نیچند  انیاش م  جمله

 شدیمرکز مغزش پژواک م  انیم  ییمختلف جا  ی بود که با ولوم ها 

 .... شدیو پژواک م

 اما لحنش....  دیشنیبار نبود اسمش را از زبان شاهرخ م نیاول

 ... کردیم شیبار بود با آن لحن صدا نیاول

حرف   ایدن  کیکه انگار هر صدا از اسمش    یلحن متفاوت  کی  با

 داشت.... 

 ...دیخندیاول اسمش داشت م الف
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   دادیتذکر م  نشیس

 نگران بود مشیم

 و....  یاش سرشار بود از مهربان یانیم الف

 اما منتظر بود...  نونش 

 بود  حیمنتظر توض  دیشا

 محترمانه....  حیتوض کی

 دشنام و ناسزا...  ایدن کی نه

 ی چطور شد، اصالً صدا  دونمی.... نم زدمی+ داشتم با تلفن حرف م

 شده بودم.    نی به خودم اومدم که نقش زم  ی ....وقتدمیبوقش و نشن 

بار بود با آن  ن یدوم ی که آسمان برا ی تیبا اخم پر از جد  شاهرخ

 نگاهش کرد شدیروبرو م
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 رد؟ بهت و فرار ک زد _

به تکاپو    شتریو قلب آسمان ب  د یدر نگاهش جوش  شتریب  ینگران

 افتاد.... 

 شد؟یزد و فرار کرد چه م گفتیم اگر

 شد؟ی نگرانش م  شتریب

 پوئن بود...   کیمانند  شیشاهرخ برا  ینگران

به دوست داشته شدن   تواندیم   نکهینسبت به ا  یواحد برتر  کی

 داشته باشد....  دیتوسط او ام

  ان یم   یدست   یدر جواب دادن باعث شد شاهرخ با کالفگ  رشیتأخ

 ببرد شیموها

ا  رسهیبه ذهنم نم  ی ز یاآلن چ  _ بابات    ی دشمنا  دیشا  نکهیجز 

 .... خوانیم
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 د یکالم شاهرخ پر  انینشست م  شیابروها  نی ب  یکه به آن  یاخم  با

دادم، اونم ... من فحشش  مارستانیببرتم ب   خواستی+ فرار نکرد، م

 ت. گذاشت رف

 تر  ی چهره اش جد تِیشاهرخ کورتر شد و جد اخم

 ؟ یفحشش داد _

 گذاشت و سرتقانه جواب داد  شیزانو ی دستش را رو آسمان

 کرد. رمیبارم کرد... تحق  ی ور ی + اونم در

کرد آرامشش را    یو سع  دیکش  ش یموها  انیم  یدست   یبا کالفگ 

 حفظ کند 

 باشه،  _
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کرد، نگاهش به  شلوارش فرو    بیو دست راستش را در ج  ستادیا

شباهت    شتریکه فرزندش اشتباه کرده بود ب   ی آسمان به نگاه پدر

 بود....  دهید بی آس شیکه پا ی داشت تا همسر 

آسمان نشاند و باعث شد    ی ابروها  نی ب  یهمان تصور اخم بزرگ   و

نه   کینه،    ایالزم دارد    ی زیبود چ  دهیکه پرس  یدر جواب شاهرخ 

 .ردیو نگاه بگ دیمحکم و کشدار بگو

 تکان داد و سمت آشپزخانه قدم برداشت  ی با تأسف سر شاهرخ

 ...ی تخس جواب داد  ی دختر بچه  هی هیاآلن درست شب _

 اما نگاهش نکرد...  آسمان

 شده بود. شتریب  شینظرش درد پا به

 د یکورتر شد و چهره در هم کش اخمش

 .... کنه ی+ پام درد م
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 لب زد وانیل ی آب تو ختنیر ن یح شاهرخ

 فکر....  یب ی دختره  _

آب داخل   ی کانتر برداشت و بعد از گذاشتن بطر  ی را از رو  وانیل

 از آشپزخانه خارج شد  خچال،ی

 ؟یاستراحت کن کمیببرمت تو اتاق  ی خوایم _

به دست آسمان داد و دوباره روبرو   وانیل را   زیم  ی رو  ش،یآب 

 نشست

 ...  شهیم شتری و دردم ب رهیحوصله ام سر م شمی + نه، تنها که م

 تکان داد   ی با خنده سر شاهرخ

 . هیآسمون بعد از بارونِ بهار هیآسمان شب نیا _
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  ی درست در مردمکها  زیشد و نگاهش فارغ از همه چ  دیناپد  درد

انگار در تک تک   شیلبها  ی وخته شد... لبخند روشاهرخ د  یرنگ

 گذاشته بود...  ریرتش تأثصو ی اجزا 

 لبخند بزند....  توانستیبا نگاهش هم م   یحت انگار

 چه گفته بود؟ یراست

 کرده بود....  هشیتشب ی آسمانِ بعدِ بارانِ بهار به

 اد یبه    ی که از آسمانِ بعدِ بارانِ بهار  ی زیدر آن لحظه تنها چ  او

د  تند تن   میکه نس  ییکمان بود و ابرها  ن یداشت. آفتاب نرم و رنگ 

 ..... کردیم شانیجابجا

 خرداد ماه؟ ی آسمان آفتاب ایتر بود  بایز ی بعدِ بارانِ بهار آسمانِ

به آنها تشب  بایهر دو ز  مصلماً با لبخند    هش ی بودند که شاهرخ 

 کرده بود. 
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 ... رفت یو داخل اتاق م کردیشاهرخ را قبول م شنهادیپ دیاب دیشا

 ....  کردیفکر م شیو ساعتها به جمله ها رفتیم

م  یقبل  جمالت از  را  ب  انیاش  دور  چندان  نه   رونیخاطرات 

و چند بار هر   نیو چند  گذاشتیو کنار همان جمله م  دیکشیم

  قاً یتا باالخره بفهمد دلش را دق  کردیکلمه و هر جمله را مرور م

 کدام جمله گم کرده بود....  انیو م  ،یکِ

  تر شیو با هر بار مرور آن جمالت ب  نشستی جا م  کیساعتها    دیبا

 . شدیباره عاشق م   نیهزارم ی و برا بستیدل م  شتریو ب

 کند....  ی بلد بود دلبر شاهرخ

 لحظه عاشقترش کند.. بود هر  بلد

 انگار بلد نبود عاشق شود....  اما

 چطوره مگه؟  ی + آسمون بهار
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خم شد و   یآرنج دستانش به زانو، کم  ی کرده و با اتکا  ی تکخند

موها  از  تار  ر   یشانیپ  یرو  شیچند  آسمان    ختیاش  نگاه  و 

 شد...  ده یسمتشان کش

 بود...  ختهیآن چند تار مو دل او هم ر ختنیبا ر انگار

 به کوتاه شدن نداشتند؟؟!!  ازین  شیموها

 تو...  هیشب _

 آسمان کنارش مشت شد و شاهرخ ادامه داد  دست

 نگاه اآلنِ تو.  هیشب _

 دهانش را فرو داد و بدون فکر لب زد آب

 وست داشته باشه؟ د ی+ تا حاال شده زن 

چشمان   ن یموشکافانه ب  و نگاهش  دیراست شاهرخ باال پر  ی ابرو

 منتظر آسمان مانور داد....
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ذهنش   انیکوتاه م ی که در عرض چند لحظه  ی دلش با فکر ته

و دهانش خشک   ختیبرج چند طبقه فرو ر  کیمانند    د،یقد کش

 شد.... 

نها قد در مغزش تا آسما  کهوی که    ی را کرد تا فکر   شیسع  تمام

نداشته باشد و با حفظ    ریچهره و حرکاتش تأث  ی بود، رو  دهیکش

 تکان داد  ی لبخندش سر

 بدونم دختر خوب؟  د یمن از کجا با _

در نگاهش    ی شتر یباال انداخت و شاهرخ با دقت ب   ی شانه ا  آسمان

 نفوذ کرد.... 

پاش  دختر هم  از  و  دوستش   ی ا   دهیشکسته  بود،  مقابلش  که 

 داشت؟
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  ، یامیپ  ،ی عاشقانه ا  ی نامه  نگفته بهت؟ چه بدونم،  تا حاال    ی+ کس

 .... تا حاال بهت نشده؟ یاعتراف ،یاس ام اس

                  

 دیبه زحمت خند شاهرخ

 دوسم داشته باشه؟  یبه نظر تو ممکنه کس _

مبل    یدادن سرش به پشت  هیو با تک   دیکش  یقی نفس عم  آسمان

 پلک بست

 + خب داشته حتماً.... 

 من که تا حاال متوجه نشدم.  _

 دیرلب غ ریپلکش را باز کرد و ز ی ال  آسمان

 ... ی+ از بس که نفهم
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 بلند شد   ز یم  ی گرفت و از رو  دهیاما نشن   دی را شن  شیصدا  شاهرخ

صدام   یالزم داشت  ی زیلباسام و عوض کنم، اگه چ  رمیمن م  _

 کن. 

تکان   ی در حالت نشستنش دهد، سر  ی رییتغ  نکهیبدون ا  آسمان

 اق قدم برداشت... داد و شاهرخ با هزاران فکر آشفته سمت ات

 اد یکرد به    یکه شد نگاه به کف پارکت ها دوخت و سعاتاق    وارد

 آسمان را....  یحرفها و حرکات قبل اوردیب

ب  هر فکر  شتریب  رفتیم  شی پ  شتریچه  داشت    ی به  در سر  که 

 .شدیم کینزد

تخت   ی فرستاد و خسته رو  شی موها  نیب   یرا با کالفگ  دستش

 نشست

 دوستش داشت....  آسمان
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شک هم   یاش غرق بود که حت  یاتفاقات زندگ  انیاو آنقدر م  و

 نکرده بود 

 زدهینداده بود نگاه آسمان درست بعد از آن س  صیتشخ  چگونه

 روز نگاه قبل نبود؟ 

 آسمان نرفته بود؟  ی به دنبال علت فرار نگاه ها چرا

  آسمان تنها  میکور بود که فکر کرده بود حال خراب و وخ چقدر

 خانواده اش است...  ی بخاطر اوضاع آشفته 

کرد بفهمد چگونه در قلب   یدستانش گرفت و سع ن یبرا  سرش

بود نفوذ کرده و   دهیکش  ی حفاظ فوالد  کی که دور خود    یآسمان

 ... د یبه ذهنش نرس ی زیچ

 .... دیرس یبه ذهنش نم زیچ چیه

 آسمان مقابل نگاهش بود...  ی پوچ بود و تنها حال آشفته  پوچِ



 

1627 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

حث ازدواج بار ب  نیاول  ی برا  یاش وقت  دهیآشفته و از هم پاش   حال

 گرفته بود...  شیرا پ

 رونیاو را از قعر افکارش ب  کردیم  شیآرام آسمان که صدا  ی صدا

کرد تمام افکارش    یسع  یقی. از اتاق خارج شد و با نفس عمدیکش

 کند  یرا در ذهنش مخف

 شده؟ ی زیچ _

 که نگاهش کرد، جلوتر رفت  آسمان

 بهم بده ش. خورد،یزنگ م  می + گوش

سمت    د یچیساکت آپارتمان پ  ی در فضا   که   یزنگخور گوش  ی صدا

  م یآسمان را برداشت و ن  یکانتر آشپزخانه قدم برداشت و گوش

 انداخت....  نشیبه اسکر ی نگاه
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صفحه نقش بسته بود، باعث شد متعجب    ی که باال   یمعراج  اسم

 را به دست آسمان بدهد...  یو گوش  ردینگاه بگ 

برقرار از دست شاهرخ تماس را    یبه محض گرفتن گوش  آسمان

 کرد

 + الو؟ 

  یفرو کرد و منتظر ماند تا آسمان با کس  شیها  بیدر ج  دست

به    تیاهم  ی کرده بود حرف بزند و آسمان ب  وشیکه معراج س 

 دیاش کش یشانیبه پ  یحضور شاهرخ دست

 ؟ی ... تموم شد مهمونام یافتاد نتونستم ب یاتفاق هی+ 

با جد  شیابروها  نیب  یاخم و    یبه حرفها  ی شتریب  تینشست 

 آسمان گوش سپرد 

 به اسم معراج بود؟  ی برود همراه پسر خواستیکه م   یمهمان



 

1629 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 نگو...  ی زیچ یم شکسته... به کس+ تصادف کردم پا

 کرد ی کوتاه مکث

 . برو عوض منم خوش بگذرون.نمتی بی + بعداً م

 را که قطع کرد نگاه به شاهرخ دوخت تماس

 ؟ ی + چرا لباست و عوض نکرد

 منتظر جواب شاهرخ بماند لب زد نکهیا بدون

 م؟یدار ی+ شام چ

 آرام جواب داد  شاهرخ

 ن یگرفته بودم امشب و خودم غذا درست کنم، ا میتصم  روزید  _

 و املت خوردم پدر معده ام دراومده. یدو هفته از بس ماکارون

 نگاهش کرد ی ا با اخمِ طلبکارانه آسمان
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  ی ل ی... خکنم یدرست م   ی+ از خدات هم باشه من برات ماکارون

 .... ی شعور یب

 و سمت آشپزخانه قدم برداشت  دیخند شاهرخ

 آماده کنم؟ ی دوست دار یحاال چ _

 نشسته بود لب زد شیلبها ی که رو ی با لبخند  آسمان

 . ی + قرمه سبز

 دی شاهرخ را از آشپرخانه شن ی صدا

 ساعت نه شبه. شه؟یپخته م  ی سبزاآلن آخه قرمه  _

 کامل به آشپزخانه داشته باشد  دیتنه اش را کج کرد تا د باال 

 . گهیخوشمزه درست کن د ز یچ هی+ خودت 

 و پلک بست.  دیآرام شاهرخ را شن  ی خنده  ی صدا
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 بود....  یروز خوب 

ق  یحت به  تکرار    شی پا  یشکستگ  متیاگر  به هزارباره  بود،  هم 

 بود. یشدنش راض

 .... شدیصالً تمام نما کاش

که    یاش نگاهش را به سمت تلفن همراه  یزنگخور گوش  ی صدا

نشده    و یس  ی شماره   دنیمبل بود کشاند و با د ی رو  ش،یکنار پا

 رفت.  ن یلبخندش کم کم از ب ن،یاسکر ی ساره رو ی 

کنار گوشش    یحرف  چیرا بدون ه  یرا وصل کرد و گوش  تماس

 د ین شاهرخ را هم ش  یگوش فیگذاشت و زنگ ضع

 الووو، آسو؟  _

 داد هیمبل تک یت و سرش را به پشتبس پلک

 ه؟ی+ چ
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 شت؟ یپ امی ب یی! کجای تصادف کرد گهی شده؟ معراج م یچ _

 ....  شدینم  س یکه آلو در دهانش خ یاز دست معراج امان

اش  کهینشه که دو ت دهی+ به اون معراج دهن لق بگو به چِشَم د

 به ننه اش.  فرستمیم  کنمیم

 د یبه خشم آسمان پرس تی اهم یاما ب ساره

 حالت خوبه؟ _

کس  به  خوبم،  چ  ی+  با    ؟سکوتینگفت  ی زیکه  شد  باعث  ساره 

 رد یاز مبل بگ هیپلک باز کرده و تک یکالفگ

 + با توأم ساره! 

به تو زنگ بزنم، به رهام زنگ زدم، فکر کردم اونم    نکهیقبل از ا  _

 باشه.  شتیپ دیشا

 دیاش کش  یشان یپ  ی رو  یتدس  یو با کالفگ  دیهم سا  ی رو  دندان
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 .... دمت گرم.ی کرد ی+ خوب غلط

را قطع    ی که پشت خط بود گوش  ی به ساره ا  تیاهم  ی ب  سپس 

 .... یمبل پرتابش کرد... لعنت ی کرد و رو

و انگار    دیشنی آرام شاهرخ را از آشپزخانه م   ی حرف زدن ها  ی صدا

 مخابرات بود... 

 . گرفتیتماس م ی گریپس از د یکی

ح  ون یز یتلو  موتیر و  برداشت  دکمه    نیرا  پاورش   ی فشردن 

کرد تماس ساره   یداد و سع  هی مبل تک یدوباره سرش را به پشت

 قبل از آن تماس فکر کند....  یببرد و به لحظات ادیرا از 

 بسته بود.  نقش شیلبها ی رو یکه لبخند از ته دل یلحظات به

 .... نجایا  ادیرهام داره م _
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به دست به درگاه آشپزخانه    یکه گوش   یو نگاه به شاهرخ  برگشت

 داده بود دوخت هیتک

 + اون زنگ زد بهت؟

  ی تکان داد باعث شد با کالفگ  دییتأ  ی که شاهرخ به معنا  ی سر

 به صورتش بکشد  یدست

 ... گهیخوبم د یگفتیآخه؟ م ی+ واسه چ

 بلند خود را به او رساندبا چند قدم  شاهرخ

 ...  گهیاما خب بازم نگرانته د ،یگفتم خوب _

 آسمان برد ی دست سمت بازو سپس

 . یلباست و عوض کن  کنمیکمک م _

 د یچشمان گرد شده عقب کش با
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 + الزم نکرده.

را پشت   گرشیو دست د  ستدیبا خنده اما کمک کرد با  شاهرخ

 کمرش گذاشت

ا  _ م   لباس  نهیمنظورم  مو    دم یبهت  اتاق  خودت    رونیب  امیاز 

 . دنی م مارستانیالکل و ب ی لباسات بو  نی... ای کن یعوضشون م

تخت نشست و دستانش را ستون تنش کرد   ی کمک شاهرخ رو  با

 و شاهرخ سمت کمد قدم برداشت

 .... یزن یباهام حرف نم گهید _

 نگاه به قامتش دوخت...  آسمان

 .گهیدکتر د هی شی + امروز رفتم پ

 و نگاهش کرد دیرخمتعجب چ شاهرخ

 ؟یچ _
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 باشد  الی خ یکرد ب یسع

 ... منم خواستم عوضش کنم... یستی ن  ی+ دکتر خوب

آسمان   ی لباسها  نی برگشت و از ب  یکوتاه  ی با تک خنده    شاهرخ

 و برگشت   دی کش رونیب یرنگ  یطوس یو شلوار راحت زیشوم

 آره؟ ستم،ین ی که دکتر خوب _

 شاهرخ لب زدباال انداخت و  ی با لبخند شانه ا آسمان

 هستن؟ یدکتر خوب ک  نیخب حاال ا _

 دوستِ رهام.  نه،ی می+ اسمش س

 تخت نشست...  ی تکان داد و کنارش رو ی سر شاهرخ

بود، چه   دهیآسمان را نسبت به خودش فهم  ی که عالقه    حاال 

 کند؟ طنتیش یداشت کم یاشکال
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 حق با تو بوده.  نمیب یم  کنمی حاال که فکر م _

 و شاهرخ با لبخند ادامه داد گنگ نگاهش کرد  آسمان

 کردم.  افتیدر ی اد یز ی عاشقانه  ی امایپ _

 بود....   ندیخوش آ شیآسمان نشست برا ی ابروها نیکه ب یاخم

 ... دادندیبه خودشان فرصت م دیبا دیشا

 کردن...  یزندگ فرصت

 ؟ یامی+ چه پ

 د شد تخت بلن  ی و از رو  دیآرام خند شاهرخ

 ؟یکنی فکر م یتو چ _

 د ییهم سا ی رو حرص دندان با

 . رونی+ برو ب



 

1638 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

که درونش در حال   یو آسمان تنها نگاهش کرد. حسادت  دیخند 

قابل کنترل بود و هر لحظه امکانش بود خود و  ر یجوشش بود غ

 احساساتش را رسوا کند.  

تخت سمت    ی با همان خنده بعد از گذاشتن لباسها رو  شاهرخ

 در اتاق قدم برداشت 

 . اریکن. به پات فشار ن صدام  یاگه کمک الزم داشت _

                  

بالفاصله   دهیکه رهام سر رس  شدیم  ی ا  قهیده دق  حدود و  بود 

آسمان  به  را  رو  یخود  ها  ی که  سالن    ی گوشه    یراحت  ی مبل 

 ... نشسته بود رسانده بود.... او هم نگران بود

تنها    کردیآنقدر ها که فکرش را م  دی فهمیم  کردی که فکر م   شتریب

 ... ستیکس ن  یو ب
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 اگر نبود....  زیعز

 اش اگر دور بودند...  یکودک دوستان

نگرانش شوند و به    دیدیم   بیآس   یبودند که وقت  یهم کسان   باز

 خبر، خود را به او برسانند....  دنیمحض شن 

 شد؟ ی نطوریشد که ا یچ _

  م ی ن  دانست؛ینم  د یپرسیبار بود همان سوال را م   ن یچندم  ی برا

سمت آشپزخانه انداخت و دوباره نگاه بند نگاه نگران رهام    ی نگاه

 کرد

 و....  نیبهم ماش   دیکوب هوی کهیمرت زدم،ی+ داشتم باهات حرف م

 برد تا به گوش شاهرخ نرسد و ادامه داد  نییرا پا شیصدا

 ...  ابونیوسط خ  دهیو ند  یگندگ  نیکورِ *** منِ به ا  ی   کهی+ مرت

 باال رفته نجوا کرد ی روهم درست مانند او با اب رهام
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 ؟ یزنیحاال چرا آروم حرف م _

سمت   ی گرینگاه د   می آسمان نشست و ن  ی ابرو  ن ی ب  یکوچک  اخم

 آشپزخانه انداخت

 شاهرخ بشنوه....  خوامی+ نم

 دستانش گرفت   انیگفت و دست آسمان را م  یبا خنده آهان   رهام

 زم؟ یآخه عز ی بهم نگفت چرا  _

 د یتوجه به سوالش پرس یاما ب آسمان

 ؟ینگفت  ی زی که چ  هی+ به بق

  یسرش را تکان داد و بدون رها کردن دست آسمان به پشت   رهام

 داد هیمبل تک

زود متوجه    یل یو به نظرم خ  نتتی بب  خوادینه هنوز.... اما رستا م  _

 . شهیم
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 رهام بود دوخت انگشتان    نینگاه گرفت و به دستش که ب  آسمان

 ازم دلخوره. کردمی+ فکر م

م  _ فا  یکنیفکر  بودن  وقت  ی ا  ده یدلخور  داره  ا  یهم    نقدر یما 

 م؟ یعاشقت 

از    شیلبها  ی رو  ی لبخند حداقل  که  بود  خوب  چقدر  نشست، 

 شدیطرف آنها درک م 

 ... هی+ رستا دختر خوب 

کردن   ی صدا با حلقه  و  کرد  مچاله  را  رهام  قلب  آسمان  لرزان 

سرش را به سر او   نه اش، او را به خود فشرد ودستش دور شا

 داد  هیتک

 ...  گهی خواهر توعه د  _

 ... نجایهم ارشی+ فردا صبح ب 
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از   یبزرگ   ینی رهام بتواند جواب دهد شاهرخ با س   نکهیاز ا  قبل

 یرا رو  ینیکه س  ییآشپزخانه خارج شد و نگاه آسمان سمت او

 شد  دهیکش گذاشتیم  زیم

 از شام...  نمیخب ا _

  یو نگاهش را رو  دیکش  رونیخودش را از آغوش رهام ب  انآسم

شده بود سر    ن یحالت ممکن تزئ  نیتر  بایکه به ز  ییغذا  ین یس

 د یخورد و خند

به بعد غذا پختن  نی.... از ای رو نکرده بود ی بود ی + عجب آشپز

 به گردن توعه... 

شده را برداشت و با دندان   ی خم شد و تکه مرغ سوخار   سپس

 از گوشتش را کند...  یکم

 بود  یعال شیهم درست مانند بر و رو طعمش
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 ... دمت گرم... هیزی+ اوووم.... عجب چ

به نگاه خندان شاهرخ زد و رو   یو چشمک  دیرا باال کش  نگاهش

 به رهام لب زد 

 از دستت رفته.  ی ه نخور+ بخور که اگ

 کنارشان نشست   اهرخش

درست    ستیبلد ن  مرویو ن  یجز ماکارون  یچیخواهرت ه  نیا  _

 کنه رهام. 

  ی کوتاه   ی از مرغ خنده    ی تکه ا  دنیبه چنگال کش   نیح  رهام

 کرد

آشپز  _ که  نم  تیتو  گشنه  پس  نداره...  نگران   د،یمونی حرف 

 نباش... 

 و شاهرخ نگاهش کرد...  دیخند آسمان
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 د!!! آم یخنده به چهره اش م چقدر

                  

را سمت آسمان گرفت و   شنیاست  یپل  ی دسته    جانیبا ه  الیدان

 لب زد

 خاله....  شهیاآلن شروع م _

ب  آسمان  نیو در همان حزدن کرد    بی شروع به ترک  یلیمی با 

 بود را داد  ده یپرس  بار نی چندم  ی که رستا برا یجواب سوال

 . نی بش ا یالزم ندارم، ب ی زی+ نه چ

خ  دینکش  یطول او  و  نشست  کنارشان  هم  رستا   ع یسر  یلیکه 

را عوض کرد و منتظر    کنیچند باز  ی را زد و جا   ۲_4_4  بیترک

 را بزند  بش یهم ترک الی ماند دان

 + حال بهار چطوره؟
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 نگاهش کرد رستا

بهتر از    یلیخ  کنه یصرفش م  ی شتر یخوبه، حاال که بابا وقت ب  _

 قبل شده. 

 تکان داد   تیبا جد ی سر

 م؟ی+ مر

مر  خواست یم  دلش ن  میبپرسد  زدن    امد،امایچرا  لب  به  تنها 

به طور سوال را   یاسمش  ته سوالش  تا  انگار  رستا  و  اکتفا کرد 

 لب نشاند ی رو ی که لبخند  دیفهم

 .... ادیسر به کارخونه بزنه بعد ب  هیقرار بود  _

 داد تکان  ی سر دوباره

 .... گهیکن د ی خاله شروع شد، باز _
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کرد توپ   یضرب فشرد و سع  ی دکمه    ی شستش را رو  انگشت

 مقابل بقاپد میت کنانیرا از دست باز

 .... ی بخاطر بدون اطالع ازدواج کردنم ازم دلخور نمدوی+ م

 سمت دروازه فرستاد  ی بلند یپاس عمق کی را گرفت و  توپ

 درکت کنم....  کنمیم یسع _

شوت تک    کی فرستاد و سپس با    ی گریکرد و پاس دعوض    پا

سمت دروازه پرتاب کرد که توپ   ینسبتاً محکم  ی ضرب، ضربه  

 برخورد کرد و دوباره برگشت....  رکیبه ت

هافبکش    کنیمربع فشرد و باز  یدکمه    ی انگشتش را چند بار رو 

 سر توپ را به دروازه فرستاد.  ی ضربه  کیبا 

  ی استارت صحنه ها  ی دن دکمه  لب نشاند و با ز  ی رو  ی لبخند

 آهسته را رد کرد 
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 دادن من بچه.... واسه شکست  ی بچه ا یلی+ خ

 دیسمت مادرش چرخ یشاک الیدان

اگه م  ینیب یم  _   تونستم ی کنم م  ی باز  ادیمنم ز  یذاشتیمامان؟ 

اول نگذشته    ی  مهیاز ن  قهیخاله رو هم شکست بدم... هنوز ده دق

 گل خوردم.

پسرش لبخند زد و آسمان دوباره با فشردن  یبه لحن شاک رستا

 بقاپد  ف یحر کنیکرد توپ را از باز یضرب سع ی دکمه 

 ام؟  ی من چند ساله شاخِ آتار یدون ی+ م

 کنیفرار از باز  ی سمتش انداخت و برا  ینگاه  می متعجب ن  الیدان

 فرستاد ی توپ داشت پاس بلند  دنیزد در د ی که سع یسمج

 ؟ یآتار _
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را رد کند، آسمان توپ را گرفت و با    ی خط دفاع  نکهیاز ا  قبل

 گرفت  شیرا در پ یخطرناک ی ضد حمله  یدر پ یچند پاس پ

 ....ی آتار  میگ یما بهش م ؛ ی کنیم ی که باهاش باز  ینی+ هم

محوطه   یکیمبل برخاست و درست نزد  ی از رو  جانیبا ه  الیدان

 ن یزم  آسمان را   یخط حمله    کنیانداخت و باز  یتگل  مه یر ج  ی 

 زد 

 .کنم ی+ ضربه آزاد و نتونم گل کنم اسمم و عوض م

لبها  الیدان تماشاگر    زانیآو  ی با  لبخند  با  که  مادرش  به  نگاه 

 بود کرد شانیباز

 ام...  یراض ییبه باختن به دا _
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شوت نسبتاً بلندش را سمت   نیو در همان ح  دی بلند خند  آسمان

  کنانیباز  دنیپر  نییدروازه فرستاد که گل شد و همراه با باال و پا

 زد یاو هم سوت محکم ی ا انهیرا

 اسم تو رو عوض کنم بچه....  خوامی+ حاال که گل شد م

 زد و ادامه داد  یچشمک

 مَنگول....  ذارمیامروز م ی + اسمت و برا

انداخت و خودش را   زیم  ی با قهر دسته را رو  الیو دان  دیخند

 مبل پرت کرد  ی رو

 ... کنمینم ی اصالً من باز _

 گذاشت  زیم ی هم دسته را رو او

 . کنم یبعد مراعاتت م ی نکن، دفعه  هی+ حاال گر
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  ی زنگ هر دو را از حالت رقابت خارج کرد و رستا روسر  ی صدا

 سرش مرتب کرد ی اش را رو

 .ادیب ی زود نیبه ا میفکر نکنم مامان مر _

 شد  دهیسالن کش ی گوشه  ی  ستادهیآسمان سمت ساعت ا نگاه 

 داره....  دی + شاهرخ هم کل

 مبل برخاست  ی از رو الیدان

پشت دره، طرف    یکه ک  دیبرس  جهیبابا... تا شما ها به نت   ی ا  _

 رفته.... 

لب زمزمه کرده و   ریز  یشاهرخ سالم  دنیرا که باز کرد، با د  در

 را بلند کرد شیسپس صدا

 آقا شاهرخه خاله. _
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وارد آپارتمان شد.   انیگو  ااهللیرا داد و    الینجواب سالم دا  شاهرخ

 د یبا رستا رو به آسمان پرس یبعد از سالم و احوال پرس

 حالت خوبه؟ _

 د یتکان داد و شاهرخ سمت رستا چرخ ی سر آسمان

 ... د ی... راحت باشکنم یخواهش م د ییبفرما _

گرفت و با   ی نشست، شاهرخ هم کنار آسمان جاکه دوباره   رستا

 ادامه داد  محو ی لبخند

م  _ ا   خوامی من معذرت  از  تر  نتونستم زود  باهاتون آشنا    نایکه 

 بشم. 

 زانو به هم قفل کرد ی معذب لبخند زد و دستانش را رو رستا

 .هیچه حرف نیا کنم،یخواهش م _
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دورش نشسته بودند    یکه مقابلش بود و همگ  ی به سفره ا  نگاه

 ... دی کش یقیانداخت و نفس عم

 بود....  یخوب روز

 ی مثل قبل ها هنگام خوشحال بودن کنار رهام و خانواده    گرید

 عذاب وجدان نداشت....  یپناه

 پدرش نبود...  ی برا یدختر خوب دیشا

ماه  شاهرخ دق  یی ها  یبشقاب  تمام مشغول جدا    ی   قهی که ده 

بود را مقابلش گذاشت و سرش را تا    زشانیر  ی استخوانها کردن  

 کنار گوشش خم کرد

 دختر خوب؟  یکن یفکر م یبه چ ی دار _

چرخاند و سپس به شاهرخ    الیرهام و رستا و دان   نی ب  ینگاه  ابتدا

 دوخت 
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 ... ی د باشو بل ی تو هر کار دیچرا با نکهی+ به ا

اسش  که حو  دادیشاهرخ نشست نشان م  ی لبها  ی که رو  ی لبخند

 را باور کند.  ی اجبار یشوخ کیکه  ستیجمع تر از آن

 ... شهیغذات و بخور سرد م _

  ی سرخ شده    ی با گوشتها  ی را برداشت و مشغول باز  چنگالش

 جهان بود....  ی غذا نیبه نظرش منفور تر  یشد. ماه یماه

 دوست ندارم.  ی+ من ماه

 !ی پسندیدستپختم و م  کردمیفکر م _

از گوشت را داخل دهانش برد و    ی که ابدهد، ت  یآنکه جواب  بدون

ح تکه    دنیجو  نیدر  ادو  ی آن  با  که  گوشت  و    هیکوچک 

 طمع داده شده بود، نگاه سمت رهام چرخاند جاتیسبز

 شام؟ ی چرا نموند برا می+ مر
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 نگاهش کرد رهام

 . داشت... ی قرار کار _

 کردیاز گوشت برداشت... آنقدرها که فکرش را م  ی گرید  ی   تکه

 که شاهرخ با مهارت پخته بود ی سرخ شده ا ی ماههم بد نبود 

 ؟ ی کرد ی باز  یتا حاال با سون ییدا _

 ادامه داد   جانی با ه   الیبه چپ و راست تکان داد و دان  ی سر  رهام

 تو رم شکست بده....  تونه ی به نظرم م _

 لب زد دهیباالپر ی با ابرو رهام

 واقعاً؟  _

 گوش آسمان برد کرد و شاهرخ سرش را دوباره کنار    دییتأ  الیدان
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جا  _ اگه  نظرم  تر    ی کردیم  ی آشپز  ی باز  ی به  راحت  کارمون 

 ... ی دادیشوهرت نم لیتحو یو همه اش ماکارون شدیم

سمت شاهرخ    یضربان قلب آسمان باال رفت اما با نگاه پر اخم 

 دی و عقب کش دیکه او خند دیچرخ

 دو سه روزه؟ نیا یزن یم ی زی+ تو چ

حالِ    دیفهمیو خودش هم نم  تنها نگاهش کرد  ی حرف  چیه  بدون

 آسمان به خودش را... ی عالقه  دنیبعد از فهم

 . شهیغذات و بخور، سرد م _

 دوغ را برداشت وانیل آسمان

 ی ازی.... ن ی ندا بد  هی  ه یکرده کاف  ی ادی+ تو هم اگه سرت به تنت ز

 دستت.  دم یم  برمی. خودم مستین ایجنگولک باز نیبه ا
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را کج کرد تا بتواند شاهرخ را که در آشپزخانه مشغول بود    سرش

 ماند جهینت  ی اما تالشش ب ند،ی بب

 ؟یکنیم کاریچ ی + دار

 . امی. اآلن منی تو ماش ذارمیظرفا رو م _

 نشستن  کجایفرستاد و خسته بود از  رونیرا کالفه ب  نفسش

 .شدیزود تر تموم م  یشستیآخه؟ با دست م  کشهی طول م  قدرنی+ ا

اما دست    خوردی حالش به هم م  شیداشت از غر زدن ها  خودش

 خودش نبود.... 

او اوقاتش   ی   هودهی ب  ی بود که غر زدنها  یاما صبور تر از آن  شاهرخ

 را تلخ کند. 

 ؟ ی الزم دار  ی زیچ _

 که گفت هم دست خودش نبود....  یدروغ
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 خته یمش ربه ه  کردیکه فکر م   یاز آن  شترین ب نشست   کجای  انگار

 بود

 ... خوامی+ آب م

 تخس شده بود...  ی مانند بچه ها درست

آب از آشپزخانه خارج شد   وانی ل کیکه شاهرخ با  دی نکش یطول

را به دست    وانیآسمان، ل  ی روبرو  ز،یم  ی و بعد از نشستنش رو

 او داد 

 حوصله ات سر رفته؟ _

 به دست شاهرخ دادو دوباره  دیاز آب نوش یکم

ل و  بشقاب  چهارتا  م   وانی+  طول  ساعت  دو  تو   ی بذار  کشهیو 

 .... گهید  ی شستیخب با دستت م ن،ی ماش



 

1658 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

ل  شاهرخ لبخند  چشمان   وانیبا  به  نگاه  و  گذاشت  کنارش  را 

 طلبکار آسمان دوخت

م  یوقت  _ دست  با  رو  ب   میشور یظرفا  برابر  ماش  شتریسه    ن ی از 

 . میکن یآب مصرف م  ییظرفشو

 اش داد  ین یبه ب ینیچ آسمان

 ؟ یاسراف کن ی خوای+ مثالً نم

در  یجواب معروفش  لبخند  از جانب شاهرخ جز همان    افت یکه 

 نکرد ادامه داد 

  ی کن ییتو مصرف آب صرفه جو ی کنیم  یسع ی دار ی+ پس وقت

 ست؟ یبه نظرت اسراف ن ن ی. ایکنیم شتری مصرف برق و ب

انگشت اشاره    با   یآرام  ی با خنده دست دراز کرد و ضربه    شاهرخ

 آسمان زد ی نیبه ب 
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 شستنِ.  ی برا یکه ظرف کم یحق با توعه وقت _

 داد هیکالفه به مبل تک آسمان

 . ی تو بگ ی+ باشه هر چ

 نگاهش کرد  شاهرخ

 اش...  ی کالفگ به

 ی قهوه    کیاوقات درست مانند    یاش که گاه  ی نگاه قهوه ا  به

نم با که عمه خا  ییدرست مانند قهوه ها  یتلخ، تلخ بود و گاه

ش  و  کاکائو  و  قهوه  م  ریمخلوط  درست  شکر  و   نیریش  کردیو 

 . یخواستن

 ... رونیب میریفردا م رهیاگه تو خونه حوصله ات سر م _

 را بست  شی پلک ها آسمان

 . ادی+ خوابم م
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 .... دادیشاهرخ را م  ی که بو  یتخت  ی رو  دنیآمد.. خواب  یم  خوابش

اتاق ها نکرده اقدام به جدا کردن    چکدامیرفته بود اما ه  زیعز 

و او   د یخوابیاتاق م  ی گوشه    ی همان کاناپه    ی بودند و شاهرخ رو

 نداشت.  ی تیشکا  چیهم ه

 د پلک باز کرد که به دست شاهرخ گرفته ش شیبازو

 . کنم یکمکت م _

 کرد لیتنش را به شاهرخ تحم ین یو سنگ ستادیا

 + چقدر قراره پام تو گچ بمونه؟ 

 سه چهار هفته.  _

 تخت نشست  ی و با کمک شاهرخ رو دیکش ی کالفه ا پوف

 ؟ ی ر یکمک کنم دوش بگ  ی خوایم _
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 گرد شده نگاهش کرد یچشمان با

 ... الزم نکرده.ری+ نخ

 ش یو موها  دیآسمان را کش   ی دست دراز کرد و کش مو  شاهرخ

 آزاد کرد  یکش ی را از اسارت آن تکه پارچه 

 چشمام و ببندم و نگات نکنم.  دمیقول م  _

 ختندیر  شیشانه ها   ی فردار و بلند آسمان که رو  ی به موها  نگاه

دوخت و کش مو را تا مچ دستش هل داد و دستش را شانه وار  

 دخترک فرستاد ی موها ادیم

 خوشگلن....   یلیموهات خ _

و صدا  نفس  در سرش    ی آسمان حبس شد  بار  هزاران  شاهرخ 

 واک....پژ
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اعضا  تک  تک  صدا  ی انگار  و  بود  شده  گوش  را    شیتنش 

 .... دیشن یم

گشتانش تار به تار  و نگاهش همراه ان  ستادهیکه مقابلش ا  ی مرد

 داشت؟ ی چه قصد کردیرا نوازش م شیموها

 کرد؟ یم ی دلبر

 عاشق ترش کند؟ خواستیم ای

 سانت....  هی یکوتاهشون نکن... حت  چوقتیه _

__________ 

 ی نداشت؛هر کار  ی ا  دهیرا باز کرد.... فا  شید و پلکهاخور  یقلت

تنها نگاه شاهرخ بود که    شیو پشت پلکها  بردیخوابش نم   کردیم

تو  شدیم  انینما صدا  ی و  هم  ها  شیمغزش  ولوم  مختلف   ی با 

 اکو.... 
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 را سمت کاناپه کشاند....  نگاهش

پاها  یکیبود و    ده یباز خواب  طاق بود.... مچ    شیاز  را خم کرده 

 دار یب  ایخواب    صیبود و تشخ  شیچشمها  ی راستش رودست  

 بودنش سخت....  

کوتاه   ی با دو جمله    یو مردک لعنت  دیشتر خودش را باال ک  کالفه

 کرده بود.  رورو یتمامش را ز

 ؟ یخوابیچرا نم _

در حالت   ی رییتغ  چیخورد و شاهرخ بدون ه  یتکان سخت   دلش

 ادامه داد  دنشیخواب

 ! ومدیتو که خوابت م  _

 ر کرد.... ت یلب

 بود و وجودش خشکِ خشک بود...   دهیآب تنش ته کش انگار
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 . ادیخوابم نم گهی+ د

  ر یچشمانش برداشت و آسمان ملحفه را تا ز  ی را از رو  دستش

شاهرخ ضربان کوبنده و محکم    د ی ترسی انگار م  د؛ی باال کش  شیگلو

 به احساسش ببرد  یو پ ند یقلبش را از آن فاصله بب 

 .ادیمنم خوابم نم _

 تو چرا؟  +

در    نگاه  را  چشمانش   ی رو   میاتاق مستق  یکیتارروشن شاهرخ 

 حس کرد و آب دهانش را فرو داد

 ؟ یمگه تو علتش و گفت _

 کرد  اخم

 + به تو چه؟
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آباژور کنار کاناپه را روشن    دیخند  شاهرخ از نشستنش،  بعد  و 

 کرد

 م؟ی ستیمگه با هم دوست ن  _

                  

 هم نشست آسمان

 م؟ یگفته دوست ی+ نه. ک

 شه؟ ی نم م، یخب بش _

از چهره اش را روشن   ینگاهش کرد، نور کم آباژور کم  آسمان

حد تا  نه  اما  بود،  را    ی کرده  نگاهش  روشن  رنگ  بتواند  که 

 دهد صیتشخ

 ؟یکنیو م نکاری+ چرا ا
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در وجودش پخش شده بود    یکه به طور ناگهان   یبا حالت عصب  

 سرش را تکان داد

 وفتاده؟ین  یاتفاق چیکه انگار ه یکن یرفتار م ی + چرا طور

 شده مگه؟  یچ _

گفته بود را   شانییبایقبل از ز  ی بازش را که شاهرخ ساعت   ی موها

 راستش انداخت ی شانه  یجمع کرد و رو 

  نی.... ای کردم... مجبورت کردم باهام ازدواج کن  دتی+ من تهد

معن طور  ه؟ی چ   شیکارا  چرا  هست؟  بهم  حواست  باهام   ی چرا 

 ؟ادهوفتین  یاتفاق چیانگار ه یزنیحرف م

 ختیبه همش ر شتریگنگ شاهرخ ب نگاه 

 ام؟یکه حس کنم دارم از پا درم یکنینگام م ی + چرا طور
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تخت نشست و نگاه    ی کاناپه بلند شد وکنارش رو  ی از رو  شاهرخ

 دیآسمان چرخ ی در چهره   شتریمتعجبش ب

 مگه؟  هینگاهم چطور _

ط  من و به غل  ی خوایکه م  رسونهیباور م  نی+ نگات داره من و به ا

... دارم حس تی الیخ  ی... با همون سالح معروف بی کردن بنداز

 . یبار خوب بودنت له کن  ریمن و ز ی خوایم  کنمیم

 لبخند زد و نگاه آسمان قفل لبخندش شد  شاهرخ

 تم یداره اذ  یکنیلبخندات که هر لحظه بخل و بخشش م  نی+ هم

 . یم باهام خوب من باهات بد کردم باز  یچرا وقت  نکهیبا فکر ا  کنه یم

 انگشتانش گرفت  انیدراز کرد و دست آسمان را م دست

اشتباه    هیاون اشتباه و به    خوامی .... اما من نمی آره اشتباه کرد  _

تموم اتفاقا به عنوان    رغمیحاال که عل  خوامیکنم. م  لیبزرگتر تبد
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 کیو باهات شر  میزندگ   م،ی سقف  هی  ریز  گهیهمد  یزندگ  کیشر

 بشم. 

م  قلب فر  نه یس  انیآسمان  راش  اطم  ختیو  با  شاهرخ    نان یو 

 ادامه داد ی شتریب

  خوام یتو.... اما من م  ی من... هم برا  ی سخته... هم برا  دونمیم  _

کنم...    هتی تنب  خوامی. نممیبه خودمون فرصت خانواده شدن و بد

 خوام یلهت کنم.... من فقط م   خوامیکنم.... من نم  تتیاذ  خوامینم

 . رمیدستت و بگ

نگاه    بی نص  ی گریفشرد و لبخند ددستش    انیآسمان را م  دست

 آسمان کرد  یلرزان و اشک

 فرشته بود...  ک یواقعا  شاهرخ

 کردیم فشانی توص یکه مادرش در گودک ییهمان فرشته ها از
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 و ولت نکنم.  رمیمحکم بگ  ی نطوریهم _

معلق  اتاق در هوا    ی ها  له ی.... انگار تمام وسدیکش  ی نفس سخت 

آ صندل  نه، یبودند...  حت  ی کاناپه،  رو  یتخت  یو  دو  هر   شیکه 

 نشسته بودند.... 

ه  انگار و  بودند  فضا  م  یکشش  چیدر  بود  معلق    ک ی  انینبود... 

 ناشناخته و تنها شاهرخ بود و نگاهش....  ی  ارهیس

 ؟یگیم ی دار ی+ چ

                  

 ؟ یتونی م ییتنها ی مطمئن _

 تر کرد و بدون نگاه کردن به شاهرخ نجوا کرد  یلب

 .گهیتو برو د تونم، ی + آره م
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پاها  شاهرخ بررس  نیزم  ی رو  شیکنار  مشغول  و    ی نشست 

 بود شد   دهیچ یپ شیگچ پا ی که رو ی کیپالست

 چشمام و با دستمال ببندم...  تونمیم ی اگه بخوا _

 ستد یبا شیپا ی کرد رو یوان سع ی ا گرفتن لبه کالفه ب آسمان

 .ی ای ب کنمیشاهرخ، اگه نتونستم صدات م  تونمی+ خودم م

را با پا تا کنار    کیپالست  ی   هی تکان داد و چهار پا  ی سر  شاهرخ

 دیدوش کش

 .... یخودت و شست  نکهیو بعد از ا هیچارپا ی رو نیبش _

 دیکالمش پر  انیم 

 شاهرخ؟ ی بر شهی+ م
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که تکان داد از حمام خارج شد و به محض   ی سر  بعد از  شاهرخ

سخت    کردی... از آنچه فکر مدیکش  شیموها  انیم   یبستن در دست 

 تر بود.... 

بود هنگام زل زدن در چشمان همسرش، فراموش کردن    سخت

 سبت به او داشت.که برادرش ن ی عالقه ا

آسمان   ی دست لباس برا  کیبرداشتن    نیکمد را باز کرد و ح  در

 بخرد. گریچند دست لباس د شیبرا دیکه با  دیرسبه فکرش 

پنهان کرد تا آسمان   یو شلوار راحت  راهنیپ  نی را ب  ریز  ی لباسها

 تخت گذاشت...  ی معذب نشود و سپس رو

  ز یم  ی را از رو   یزنگخور تلفن همراهش باعث شد گوش   ی صدا 

 جواب دهد   عیسر یلیخ نی اسم شاه دنیبردارد و با د شیآرا

 بله؟ _



 

1672 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ار روزه شاهرخ؟چه ییکجا _

 تخت نشست ی رو

 شده؟ ی زیخونه ام، چ _

 کالفه بود  نیشاه ی صدا

 ؟ ی سر نزد ی چند روزه به گالر _

 ن؟ یافتاده شاه یاتفاق _

که ماه    ییچند تا از سنگا  ی آراسته باضافه    ریاخ  ی ها  یطراح  _

گم و    مانیشده ، پ  دهیوارد شدن از گاوصندوق اتاقت دزد  ش یپ

  ن یزنگ بهش بزن بب  هیبر نداره....کس ازش خ  چیگور شده و ه

 ... ی اسد  شیپ  رمیکجاست من دارم م

 تخت بلند شد   ی رو از

 امکان نداره...  نیا _
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 ختیبه همش ر  شتریب  نیشاه  یعصب ی صدا

 ....  ایتو  یامکان نداره؟ ورود به اتاق خال یچ _

شاه   انیم چدیپر  نی کالم  و  بود  کرده  هنگ  مغزش  به    ی زی... 

 د یرس یذهنش نم

 ه؟یآراسته تو گالر کنه؛ینم ی کار نیهمچ مانیپ _

 خرابه....  یلیاوضاع خ ؛ی آره؛ زود تر خودت و برسون گالر _

 شدن؟ دهیکدوم سنگا دزد _

 د یشن ریتأخ یکمرا بعد از  نیشاه ی صدا

 قرمز و..... افرا....  لیبر  ن،یتورمال بایبلک اوپال، پارا _

هم   ی را رو شیرا از گوشش فاصله داد و پلکها ی گوش  یکالفگ با

 فشرد 
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 ی .... لعنتی.... لعنت یلعنت

 .... مطمئنم. ستی افرا ن تشونین _

 شاهرخ.  ی گالر  ایب _

تخت پرتاب کرد... فکرش قد    ی را رو  ی تماس قطع شد و او گوش

 ... دادینم

 د یبه در کوب در حمام قدم برداشت و دو تقه  سمت

 آسمان؟  _

 ه؟ی+ چ

نم  با و  فشرد  را  انگشت چشمانش  تنها   توانستیدو  را  آسمان 

 گذاشته و برود

 ؟ ی کمک الزم ندار  _
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 + نه. 

رهام    ی تخت برداشت و شماره    ی اش را از رو  ی و گوش  برگشت

آسمان را   توانستیو نم  رفتیم   دیرا گرفت و از اتاق خارج شد. با

 تنها بگذارد... 

 جانم؟ _

 نجوا کرد  ی حرف اضافه ا چیو بدون ه دیبه صورتش کش یدست

 آسمان؟  شی پ ادیب  یبه خواهرت بگ شهی سالم رهام، م _

 شده؟ ی زیچ _

  تونم یبرم و نم  دیاومده و با  شی پ  یمن کار مهم  ی نه، فقط برا  _

 آسمان و تنها بذارم.

با    ریز  یآرام  ی که باشه    رهام  یخداحافظ  کی لب زمزمه کرد، 

 طع کرد و دوباره خودش را به اتاق رساند...  تماس را ق ی سرسر
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گاوصندوق مدارک الزمش را برداشت و بعد از گذاشتنش    ی تو  از

تعو  ک یداخل   فکر    شیلباسها  ض یپوشه مشغول  هر چه  شد... 

شاه  ری غ  ی کس  کردیم و  او  را    نی از  سنگها  گاوصندوقِ  رمز 

به چه   هایبود، طراح  دهیکه سنگ ها را دزد  یو کس   دانستینم

  خورد؟یم دردش

 دزد باشد...  توانستینم مانیپ

تقر  ییاو  گالر  باًپانزدهیکه  آن  در  بود  م  یسال    کرد یکار 

 باشد....  انتکاری خ توانستینم

باز شدن در حمام نگاهش را به آن سمت چرخاند و آسمان با    با

  ی آمد... لب   رونیکه به تن داشت ب   یتن پوش قرمز رنگ  ی حوله  

 را گرفت شیساند و بازوتر کرد و خود را به آسمان ر

 ؟یخوب _
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خوب است اکتفا کرد    ی به معنا  یتکان دادن سر  تنها به  آسمان

 .... ند یتخت بنش ی و او کمک کرد رو

از   کیآسمان نشست و مشغول باز کردن پالست  ی خود کنار پاها 

 گچ شد ی رو

زود تر برم.... زنگ زدم به    دیافتاده من با  ی تو گالر  یمشکل  هی  _

 .... یتنها نباش نجایا انیاهرت بگه ب رهام تا به خو

حوله را با    ی   قه یبه چشمان آسمان دوخت و آسمان معذب    نگاه 

 د یمشت چسب

 کنم، داروهات و به موقع بخور، باشه...  ریممکنه د _

 رون یتکان داد و شاهرخ سشوار را از داخل کشو ب   ی سر  دوباره

 و به برق زد دیکش

 . کنم یموهات و خشک م _
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تخت نشست و    ی و سپس پشت سر آسمان رو  را برداشت  شانه

و    دیکش  نشانی ب  یدست  ش،یموها  ی بعد از برداشتن حوله از رو 

 سشوار را روشن کرد.

 شانه نگاهش کرد  ی و از رو دیاما عقب کش آسمان

 برو. ی .... تو اگه عجله دار کنم یشک م + خودم خ

 ... ادیتا خواهرت ب _

 کنم،یم راه برم، خودم در و باز تونمی + تو برو، من م

 را از دست شاهرخ گرفت و ادامه داد  سشوار

 . تو به کارت برس.کنمی+ موهامم خشک م

بود داد و   شیکه مشغول بافتن موها  ییمو را به دست رستا  کش

 د یپرس

 ران؟ یا ومدی+ شوهرت چرا ن
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 مبل نشست ی را بست و کنارش رو شیموها  ی انتها رستا

 سالش بود که تصادف کرد.  هی الیدان _

 شیابروها  نی ب  یکه در نگاه رستا بود باعث نشستن اخم  یغم

 نجوا کرد  یقیشد و رستا با آه عم

 دادیشد و دو ماه تو کما موند... مادرش اجازه نم  ی مرگ مغز  _

 دستگاه ها رو جدا کنن ازش... 

قلبش را به درد آورد و   ختیفرو ررستا    ی گونه    ی که رو  یاشک

 خم شدن دستش را گرفت...  یبا کم

وقت  _ ماه  دو  از  رفتم    الیدان   یبعد  پرستارش  دست  سپردم  و 

و    مارستان،یب شوهرم  رضادمید پدر  باالخره  گفت  بهم   ت ی.... 

 نکهیهمسرش و گرفته و دستگاه ها رو جدا کردن ازش... بدوت ا
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ا  یحت بدون  بدن...  خبر  من  ازش    نیآخر  یبرا  نکهیبه  بار 

 کنم.  یخداحافظ

 + خدا رحمتش کنه... 

 ی به جا  یسیگونه اش رد خ  ی که رو   یاشک  یبا لبخند تلخ  رستا

 گذاشته بود را پاک کرد 

دوسش داشتم.... من با اون بزرگ شده بودم.... باهاش    یلیخ  _

  ی معرفت   ی... ته بش ییهویکرده بودم و رفتن    می و تقس  امی دلتنگ

 بود.

 نجا؟یا یش برنگشت+ چرا بعد

برام شده بود مثل جهنم.... خواستم    گهیخواستم... چون اونجا د  _

 بمونم.  دیبرگردم اما بابا اجازه نداد... گفت با 

 نشست  شیابروها نیب یاخم
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 ره؟ یبگ میبرات تصم ی + چرا اجازه داد 

 باال انداخت و با بغض نجوا کرد ی شانه ا رستا

 .  دونم ینم _

 کرد  ی کوتاه مکث

 از خودت بگو....  تو _

آنقدر خوب بود که   شیها  یکودک   د،یکش  یقی نفس عم  آسمان

 نشاند شیلبها ی رو ی ناخودآگاه لبخند شانیادآوری

بود، خونمون    یلیخ  م ی+ بچگ  بزرگ داشت، تو    اطیح  هیخوب 

ح زندگ  اطیاون  خونواده  تا  چهار    مون یزندگ  کردن،یم   یهم 

ل بچه ها و بعد از دنبا  رفتمیم  ومدمیبود، از مدرسه که م   یمعمول

با جور بابا هامون توپ   ی کهنه    ی ابهاجمع کردن همه،  مامان 

با   دیو وح  ای. من و سمیکردیم  ی و فوتبال باز  میکردیدرست م
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مهد  میبود  میت  هیهم   و  محمد  هم    ی و  طاها  عل میت  هیو    ی . 

کنه. اونقدر    ی باهامون باز   ذاشتینم  ادیبود و مامانش ز  کیکوچ

وقت  میکردیم  ی باز نداشتن،    گشتمی برم  یکه  جون  پاهام  خونه 

  خواست یما و از مامانم م  ی خونه    ومدیهم با من م  ایوقتا س   یبعض

با    امکیاون طالق گرفته بودن و س  ی بابابراش قصه بگه. مامان  

همه   گم،یمادربزرگم و م  ز،ی. عزکردیم   یزندگ  شیمامانبزرگ پدر

برا م  ایس  ی ش  م  یعن ی  کرد،یاخم  اخم  همه  ا  ام  کردا،یواسه 

من نور    نکهیبود. واسه ا  گهیجور د  هی  کردیکه به اون م  ییاخمها

بابام بودم، دوستامم پ   ی دردونه    زیو عز  یچشم  ششونیمامان 

و بابا از همون آبنبات   کردیم  ی مادر  ایبودن. مامانم واسه س  زیعز

  ه یو بق  ایواسه س  گرفت،ی من م  ی برا  یکه هر شب اومدن  ایچتر

رفتن که    م، یبود از اون خونه رفتکه  . چهارده سالم  گرفت یهم م 
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کوچ  هینه،   خ  ک،یآپارتمان  کرد  ابونیچندتا  اجاره  ...  میباالتر 

 پونزده سالم که شد.... 

سالگ  سکوت پانزده  از  ها  ی کرد،  خاطره  نداشت،    یخوب  ی اش 

 در خاطرش مرورشان کند یحت خواست یدلش نم

 شد...  میحسود _

تمام دردها درونش آوار شده بود   امکیس  ی ادآوریاما با    آسمان

به اعتراف حسادت رستا   تیاهم  یرا کرده بود... ب   شیو دلش هوا

 د یکش  یقینفس عم

 من بود....   ی ایدن امکی+ س

 .... دادیم یسوختگ  ی جمله اش بو حسرت

 سوخته بود  دلش

 بود؟ _



 

1684 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 تنفر بود!!! م  یاز افعال ماض چقدر

 اصال وجود نداشتند....  کاش

 م،یکردیم  ی با هم موتور سوار  میداشت   شی+ حدود پنج سال پ

خ تو  تمام  ساعت  دو  من،  سر  بود  گذاشته  و    ابونایکالهش 

واسه سرعت و اون سرعت موتور و باال تر    مردمیمن م   م،یدیچرخ

م نم  خواستیبرد،  باشگاه،  برسونه  و  شد، چطور    یچ   مدونیمن 

دست و پام   وبودم    مارستانیچشم باز کردم تو ب  یا وقتشد، ام

  ا ی هم بود، اما س  زیعز  یشکسته بود. بابام بود، مامانمم بود، حت

  ز یعز  یجواب نداد. اونروز حت  یکجاست کس   دمی پرس  ی نبود... وقت

مرده بود.... بخاطر من.... اگه من کالهش    امکیکرد.... س  هیهم گر

نم هواذاشتمیو  اگه  سوارموتو  ی ....  نم   ی ر  اگه داشتیبرم   ....

 تر برو....  دتن  گفتمینم
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 .... د یبه صورتش کش یدست

.... دلش زار ختهی اشکش فرو ر  یک   دانستینم  یبود و حت  سیخ

 .... خواستیزدن م

 بود...  را خفه کرده  شیها هیگر مارستانیروز در آن ب آن

فر  شیاشکها تنها  او  و  بودند  به حبس  به    دهیکش  ادیمحکوم  و 

 رسانده بود....   بیخود آس

 ... شدیاش کباب م  دهیخودِ آن روزِ داغ برادر د ی داشت برا دلش

 دیرستا دوخت و چانه اش لرز یبه چشمان اشک نگاه 

و...    امیدلخوش  نیگرفته رستا... مهم تر  زایچ  یل ی+ خدا از من خ

 کرد.  ی که بشه بهش حسود  ستمین  یکسام و... کس نیزتر یعز

 رد بخنددک یو سع دیلبش را گز رستا

 تو حس....  میرفت ی اد یفکر کنم ز _
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 داد و پلک بست...  ه یسرش را به مبل تک آسمان

  ی چه اتفاق مهم  نکه یحس بماند تا از فکر ا  ی تو  خواستیدلش م  

که آنطور نگران و آشفته باشد    وفتدیشاهرخ ب  ی ممکن است برا

  رون یآپارتمان را ترک کند، ب  مهیو به محض آمدن رستا سراس

 . دیایب

بود از خود شاهرخ بپرسد و به محض رفتن او هزاران   توانسته ن

 به ذهنش هجوم آورده بود....  الیهزار فکر و خ

 آسمان؟  _

فرستاد و رستا انگشتان    رونیهوم از ته هنجره اش ب  هیشب  ییآوا 

 د یچیدستش را به هم پ

 . نتتیبب خوادی بهمن م ییدا _

 را باز کرد  شیپلکها ی ال 
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 ؟ی+ واسه چ

 . ی دونیسوالت و م نیخودت جواب ا  نمک یفکر م _

 و دوباره پلک بست.... حق با رستا بود...  دیکش  یقیعم  نفس

 بداند.  خواستی نم دانست،امایسوالش را م جواب

                  

اخت و  سالن اند  ی گوشه    ی   ستادهیسمت ساعت ا  ی گرید  نگاه 

 مبل شد....  ی  هیدوباره مشغول کندن حاش

 بود...  نگران

ب  یشاهرخ  نگران سراس  شیکه  بود  ساعت  دوازده  از   مهیاز 

تنها   و  بود  شده  خارج  موقع    کیآپارتمان  درست  هم  آن  بار. 

 کرده بود....  شانیادآور یآسمان تماس گرفته و  ی داروها 

 . ..کردیم  شیدلش را ر ی خبر  یاش خاموش بود و ب یگوش
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به تنش وارد کرد و نگاهش    ی دیزنگ آپارتمان تکان شد  ی صدا

 دیچرخ  ی سمت در ورود 

 بود؟  شاهرخ

آشپزخا  رستا در  ها که  ظرف  شستن  مشغول  بود،    ی نه  شام 

 سر انداخت و سمت در قدم برداشت...  ی اش را رو  ی روسر

که با سر    یالیرهام و دان  دنیو با د  ند یخم شد تا بهتر بب   آسمان

 داد...  هیرتمان شد، کالفه تر از قبل به مبل تکو صدا وارد آپا

 آمد؟  یشاهرخ نم چرا

 افتاده باشد؟ شیممکن بود برا یاتفاق چه

و او با همان    شدندیاز ذهنش دور نم  ی بود که لحظه ا  یسؤاالت

 ذهن مغشوشش هزاران جور جوابشان داده بود.
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حفظ تعادل به   یشد برا  زانیکه طبق عادت از گردنش آو  الیدان

 گذاشت و تشر زد  ال یاش دستش را پشت دان ختهیر هم

 تر بچه...  واشی+ 

  نیمبل نشست و آسمان ح  ی اش روگونه    دنیبعد از بوس   الیدان

  ده یکه پرس   یرهام  ال،جوابیمحکم دان  ی بوسه    ی پاک کردن جا

 داد. یخوبم آرام کیچطور است را با  شی پا تیبود وضع

به دست  دهیکه خر  یتنقالت   کیپالست را  و رو  بود    یرستا داد 

از   ی ممکن است رهام خبر  نکهیمبل نشست و آسمان با فکر ا

 دیشاهرخ داشته باشد خودش را سمت او کش

 + رهام؟

 جان؟  _

 ؟ ی ... از شاهرخ خبر دارگمی + م
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که مشغول به    الیسمت دان  یتکان داد و نگاه کوتاه   ی سر  رهام

 بود کرد  شن یاست یراه انداختن پل

 . شده.. یدزد  ی از گالر _

 متعجب نگاهش کرد و رهام ادامه داد  آسمان

طراح    نیاز بهتر  یکی  ی ها  یو طراح  ابیکم  ی چندتا از سنگا   _

 ... دنیهاشون و دزد

 + چطور آخه؟  

 ی را با تشکر کوتاه  پسیبا تأسف تکان داد و ظرف چ  ی سر  رهام

 گذاشت  زیم ی از دست رستا گرفت و رو

 ی نطوریهم  ونهتینم  بهیغر  هیهست آشنا بوده... چون    یهر ک  _

 وارد اتاق شاهرخ بشه... 

 کنار آسمان نشست  رستا
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 دن؟ یدزد  یچ ی رو برا  ایسنگا بوده طراح تشونی اگه ن _

 نگاه سمت رستا چرخاند  رهام

 ... یردگم کن  ی برا دیشا _

 داد  ه یبا افسوس به مبل تک رستا

م  هی  ی برا  _ هاش  بچه  مثل  هاش  طرح    ی لیخ  مونن،ی طراح 

 نشون. ناراحت کننده است گم شد

 دیخودش را سمت مادرش کش الیدان

 من و...  ای ی دوس دار شتریو ب اتیمامان نقاش  _

 و رهام با مزاح جواب داد  دیخند رستا

  ال یدان  ی ذاریم   یآخه؟ چرا خواهرم و تو دو راه  ه یچه سوال  نیا  _

 جان؟ 



 

1692 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

باز  الیدان قهر مشغول  با حالت  با خنده سمت    ی که  شد رهام 

 د یآسمان چرخ

 کنه...  کار ی، شاهرخ بلده چنگران نباش _

 و لب زد دیمبل کش  ی  ه یدست از کندن حاش آسمان

  نیهم  ی ... ممکنه برای گالر  رفتی+ چند روز بود بخاطر من نم

 باشه؟ 

 را برداشت و به دست آسمان داد  پسی چ ی کاسه  رهام

بخور نگران نباش... چندتا سنگ و چندتا به قول    اینه بابا... ب   _

 ..  .گهید هینقاش  الیدان

 داخل دهانش گذاشت  پسیاز چ یبرگ آسمان

 ان؟ یمتی + سنگا چقدر ق 

 باال انداخت  ی شانه ا   الیدان  یزن  بی نگاه دوختن به ترک  نیح  رهام
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...  ارمیسردر نم  زایچ  نجوریاز سنگ و ا  ادیداره... من ز  ی بستگ  _

 اس. روزهیزمرد و ف شناسمیکه م ییتنها سنگا

 و تشر زد  دی وبک الیبه کمر دان ی با پا ضربه ا  سپس

تو همچ  یآخه عقل کل مس_ و  پاست    ی داغون  ب یترک  ن یچپ 

 گل بزنه.  تونه ینم

 نگاهش کند جواب داد  نکهیبدون ا الیدان

 گل بزنه....  تونهیمن همه جوره م یِمس _

                           

پرتاب کرد و با انگشت چشمانش را    زیم  ی را رو  میسیب   یگوش

اتاق به گوشش    رونیب   آراسته همچنان از  ی   هیگر  ی فشرد، صدا

 .... ختیریبه همش م   شتریو ب  دی رسیم
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  یکرده بود به اندازه    شانیدایکه به زحمت پ   ییشدن سنگها  گم

اعتمادتر  دهیدزد مورد  توسط  گالر  نیشدنشان  آزارش    ی عضو 

 بود.  نداده بود و مغزش در مرز انفجار

 نبود...   شیدای کجا پ   چیفکر ه   ی ب   ی و او  کردیم  دایپ  د یرا با  مانیپ

  دنیدر باعث شد نگاه سمت در بچرخاند و با د  ییکهویباز شدن   

و بعد از دور زدن    ستادیوارد اتاق شد ا  ی که همراه اسد  ین یشاه

 ستادیمقابلشان ا زیم

 سالم. _

مبل پرت   ی خسته خودش را رو  نیهر دو دست داد و شاه  با

 جواب سالمش را داد ی کرد و اسد

 شد؟ خونه اش نبود؟ یچ _
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مجبور شد    ی بود، اما او پلک بست و اسد  نیش شاهسوال  مخاطب

 دوباره جواب دهد

 بود  نیهمچنان سرسنگ  ن یشاه

 خونشون نبود.  ینه، کس _

 دو برادر چرخاند و ادامه داد  نیب  ی نگاه

 د؟ یبذار انیو در جر سیپل نیخوایهنوز نم _

 فرصت بدهد، جواب داد  نیبه شاه نکهیبالفاصله بدون ا شاهرخ

کن  _ صبر  پ   مانیپ  د ینه،  تصمم یکن  دایو  بعدش   م یریگ یم   می. 

 . می کن کاریچ

 ادامه داد   ی اش انداخت و رو به اسد  ی به ساعت مچ  ی کوتاه  نگاه 

امروز ... بابت ی اسد ی آقا دیببر فیتشر د یتونیوقته، شما م رید _

 . خوامیو گرفتن وقتتون عذر م
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از    یلب نجوا کرد و بعد از خداحافظ  ریز  یکنمیخواهش م   ی اسد

 رج شد. اتاق خا

 د یطبق حدسش توپ نیمحض خروج او شاه به

 م؟یخبر بد سیبه پل ی خوایچرا نم _

صبر کند،    کردیقانعش م  دینشست و با  نی شاه  ییمبل روبرو  ی رو

 شد یم شی دایپ دیبا مانیپ

 کارش داره...  نیا ی برا یلیمطمئنم دلچون  _

 د یپشت سرش را به مبل کوب یبا خستگ  ن یشاه

  یچ  لشی... اما بود. دلست یاون ن  کار  یمطمئن  ی گفتیصبح م   _

 باشه؟ تونهیم

 نگاه به برادر کوچکش دوخت و ادامه داد   شیپلکها ی ال  از

 با فروختن افرا....  ی دونیم _
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دست   یکالفگ  با و  گذاشت  ناتمام  را  اش  صورتش    یجمله  به 

 ... دیکش

 فکرش هم ناراحت کننده بود. یحت

م  _ هم  ن  یدونی خودت  پول  که  ن ی شاه  ستیبخاطر  بود  ...  اگه 

 الماسا رو برداره... تونستیم

ان که خود    ییهم سنگا  هی.... بقمتشهیبرابر الماس ق  نیافرا چند  _

 .... یکن داشونیپ  دیتو چند سال طول کش

 شدیبود اما همچنان باورش نم  نی... حق با شاهستاد یا  یکالفگ  با

 بزند.  ی کار نی بخاطر پول دست به چن مانیپ

 اشتبرد زیم ی اش را از رو یگوش

 . مانیدنبال پ رمی... من می تو برگرد خونه باغ فردا پرواز دار  _

 جلسه تمرکز کرد؟  ی رو شهیاوضاع م نیتو ا یکنیفکر م _
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 و جواب داد  دیآشفته اش کش ی موها نی ب  یدست  شاهرخ

  و.... تو به جلسه برسون خودت  مانیپ  کنم یم  دای نگران نباش، پ  _

 و.

که   ییر انداخت.... تا جامورد نظ  ی به طبقه    یشد و نگاه   ادهیپ

نداشت که بخاطرش دست به    ی مشکل مال  چیه  مان یپ  دانست یم

 بزند. ی دزد

کرد و    کیواحد مورد نظرش چشم بار  ی تکان خوردن پرده    با

 در آپارتمانش بود....  مانیپ

را قفل کرد و سمت ساختمان قدم برداشت و از شانس   نی ماش

 یکیاختمان زنگ  س  ی باز کردن در ورود   ی خوبش بدون آنکه برا

  یجوان باز شد و او بعد از سر   یاز واحد ها را بزند، در توسط مرد

 که تکان داد وارد ساختمان شد... 
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برا  پله زود خودش را به   یلیداد و خ  حیباال رفتن ترج  ی ها را 

 سوم رساند..  ی طبقه 

  جه ینت   یتالشش ب   یزنگ فشرد و وقت  ی بار انگشتش را رو  چند

 داد  هیدر تک اش را به ی شانیماند پ 

 ... ی خونه ا دونمی... م مانی باز کن در و پ _

 ماند  منتظر

 باهات حرف بزنم.  خوامی.... فقط م میاطالع نداد س یبه پل _

باز کردن   ی برا  کردیاش م  یراض  دیو با  د یبه در کوب  یآرام  ی   تقه

 در 

 ... لطفاً در و باز کن. مانیو بشنوم پ  حتیتوض خوامیم _

زود تر از آنچه فکر    یلیخ  مانیو پ  که در باز شد  دینکش  یطول

 شده بود...  یراض کردیم
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 آپارتمان شد و در را بست....   وارد

در    شیو الکل باعث شد ابروها  گاریتند س  ی بود و بو  کیتار   واحد

 هم قفل شوند.... 

چرخاند و با    کیتار  مهین  ی کرد و نگاهش را در فضا  یرا ط  راهرو

دم برداشت تا بازش سمت پنجره ق  نیزم  ی رو  ز، یکنار م   دنشید

 کند 

 ه؟ یچه حال و روز نیا _

 یِخال  ی   شهیمبل نشست، نگاه به دو ش   ی د و رورا باز کر  پنجره

الکل  ی ها شهی قرار داشت انداخت و ش ن یزم ی که رو ی سبز رنگ

  ی م  کرد،ی م  هیکه در پشت بام هتل گر  ی آسمان مست  ادیاو را  

 انداخت.

 مان؟ یشده پ  یچ _
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 .  اما نگاهش نکرد...  مانیپ

 . کنم یدست آب به صورتت بزن من برات قهوه درست م   ه یپاشو    _

 گذاشت  شیزانو ی دست رو مانیبلند شود که پ خواست

 منن.  شی سنگا پ _

و تنها نجوا    ستادیبود ا  شیپا  ی که رو  یمانیبه دست پ  تیاهم  یب

 کرد

 . دونم یم _

 ...... 

مبل   ی که هنوز مست بود داد و رو  یمانیقهوه را به دست پ   ماگ

 اش نشست...  ییبرورو

 د ی رسینگاهش کرد... درمانده به نظر م یکم
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 مان؟ یپ ی و کرد نکاریچرا ا  _

 ... دی از قهوه نوش ی نگاهش نکرد و جرعه ا  مانیپ

 بود...  داغ

 مانینگام کن پ  _

 اما نگاهش نکرد مانیپ

بود...    یولمعم  ی دای... اولش تهدگرفت یبود تماس م  ی هفته ا  هی  _

مو  هیاما   ماش روز دخترم کم  با  راه کالسش  تو  بود   ر یز  نینده 

 گرفته بشه.... 

 نگاه به چشمان شاهرخ دوخت نباریو ا دی باال کش نگاه 

من در    ی مهم باشن... اما برا  یلیشما خ  ی برا  دی اون سنگا شا  _

 ... ستنین یچی مقابل دخترم ه

 ن؟ یاون آدما ک _
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 یگذاشت و سرش را به پشت  زیم  ی قهوه را رو  یماگ خال   مانیپ

 داد هیمبل تک

 دیترکی داشت م سرش

 .دمشونی. نددونم ینم _

 با سنگا؟   یکن کاریچ ی خوایم _

 نگاهش کرد  یچشم  ریز مانیپ

 منتظر خبرشونم .  _

 ... د یبه صورتش کش یدست

را   هایآن سنگها و طراح  یچه کس  نکهیحدس ا  توانست ی نم  یحت

 را بزند... خواهدیم

 ه؟ یبه نظر تو ک _
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 تهم گذاش ی را رو  شیپلکها مانیپ

 هی...  ی کن  دایمهرسا پ   ی برا  ییجا   دیاآلن نگم بهتره... تو اول با  _

 اون آدما... ن یک  میبا هم بفهم  میتون یامن... بعدش م ی جا

 اآلن کجاست مهرسا؟ _

به سؤال شاهرخ    ت یاهم  یپلک باز کند، ب   نکهیاما بدون ا  مانیپ

 لب زد

 از اوناست... از تک تک کارات خبر دارن....  ی تو گالر یکی _

 کرد  ی کوتاه مکث

 ... ی ازدواج کرد  نکهیاز ا یحت _

از    ی خبر  ی از کارکنان گالر  یمتعجب نگاهش کرد؛ کس   شاهرخ

 و حاال...  مانیپ  یازدواجش نداشت.... حت

 افکارش نداد ی شرویاجازه به پ  مانیپ ی صدا
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پا  خوامیم  _ تا  باشه   شیپ  انیجر  ن یا  انیدخترم  همسرت 

 جاش امنه... که  شم یمطمئن م  ی نطور یشاهرخ... ا

                  

 نیربع از آخر  ک یرا دوباره سمت ساعت چرخاند و تنها  نگاهش

که نگاه کرده بود گذشته بود و انگار عقربه ها با او سر جنگ    ی بار

 داشتند... 

بود و    امده یده بود و شاهرخ هنوز نتا روشن شدن هوا نمان   ی زیچ

دست   شیها ی ها و دلواپس یساعت بود با نگران  ستیب کیاو نزد

 .کردی و پنجه نرم م

 ی و بعد از برداشتن عصا از رو  د یتخت باال کش  ی را رو   خودش

 رفت. لنگ لنگان از اتاق خارج شد...  نییتخت پا

 ... ییرودر اتاق روب الیبود و رستا و دان  دهیمبل خواب ی رو رهام
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 نگذاشته بودند  شیندارد تنها ی مشکل ییگفته بود تنها هرچقدر

از آبسردکن   یآب  وانیل  ییصدا  جادیآشپزخانه شد و بدون ا  وارد

 ... د ینوش ی رد و جرعه اپر ک خچالی

خودش را مشغول کند و متوجه    ی با کار  خواستی چقدر هم م  هر

بود    یو همان کاف  توانستینم  لشیعل  ی گذر زمان نشود با آن پا

 ... شیبستن راننده به رگبار فحش ها و ناسزاها ی برا

کانتر گذاشت و خواست از آشپزخانه خارج شود که   یرا رو  وانیل

 و ضربان قلبش باال رفت....  دی را شن دیچرخش کل ی صدا

 دن یآپارتمان کشاند و با د  ی لنگان خودش را سمت ورود  لنگ

آشفته    ی وهابه م  یده، دوازده ساله دست   ی شاهرخ همراه دختر

 داد... یو سالم آرام دیاش کش
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آنها   ی به هر دو  تیاهم  ی سپس ب  تنها سرش را تکان داد و  دختر

رو  و  رساند  مبلها  به  را  خود  و  کرده  عبور  کنارشان  مبل   ی از 

 بود نشست  دهیکه خواب یرهام ییروبرو

 نگاه متعجبش را سمت شاهرخ کشاند و آرام پچ زد  آسمان

 ه؟یک گهید نی+ ا

 انداخت یچیرا داخل جاسو دیدر را بست و کل شاهرخ

 هیاومده  شیپدرش پ ی برا یمشکل هیاز دوستامه،  یکیدختر  _

 . مونهیما م   شیمدت پ

 د یبه صورتش کش ی اخم کرد و شاهرخ دست آسمان

 اما... دادمیقبلش بهت خبر م دیبا خوام؛یمعذرت م _

 دیکالمش پر انیم

 . + رهام گفت چندتا از سنگاتون گم شده.. 
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 تکان داد  ی سر شاهرخ

 . یخودت و نگران کن خوادیتو نم ست؛ ین یمشکل _

 دیفردار آسمان کش ی دراز کرد و به موها یدست

 !ی انگار خواب بود _

به آسمان فرصت جواب دادن   نکهیزد و بدون ا   یکوتاه  لبخند

 بدهد ادامه داد 

 است.  ختهیآخه موهات به هم ر _

شده بود را با پشت   ختهیاش ر  نهیس  ی را که رو  ییموها  سپس

 آسمان گذاشت  ی شانه    ی ا رو دست به پشت هل داد و دستش ر

 ... رهی گیسرپا نمون پات درد م میبر _

  یبا حس حضور آسمان و شاهرخ نگاه از چشمان بسته    مهرسا

 بلند گفت ی و با صدا دیرهام گرفت و سمت آنها چرخ
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 زنته شاهرخ؟ _

رهام  نگاه  سمت  صدا  ی آسمان  با  دخ  ی که  تکان  بلند  با  ترک 

و شاهرخ    دیمبل نشسته بود چرخ  ی و رو  دهیاز خواب پر  یمحکم

 دخترک تکان داد...  ی برا دییبه نشان تأ ی با لبخند سر

 و آسمان کنارش نشست دیکش شیبه موها  یدست رهام

 من خواب موندم فکر کنم.  دی سالم... ببخش _

د  ی نگاه با  و  انداخت  مچش  دور  ساعت  صبح    دنیبه  شش 

 با دو انگشت فشردچشمانش را 

 رفت شاهرخ؟ شی کار تو چطور پ _

آسمان دوخت...   ی مبل نشست و نگاه به چهره    ی هم رو  شاهرخ

 انگار درد داشت

 ... ست ین ی نگران کننده ا زیچ _
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 رو به مهرسا کرد و ادامه داد سپس

رهام، برادر خانوم من هستن    شونیآشناتون کنم... ا  دیاجازه بد  _

 و... 

 ضافه کردرو به رهام ا سپس

 از دوستامن... مهرسا.  یک یدختر خانم گل هم دختر  نیا _

ب  ی سر  رهام اما  لبخند تکان داد و دخترک  دست    تیاهم  ی با 

 داد...  هیقالب کرد و به مبل تک نهی مقابل س

دخترک    آسمان آن  حضور  با  کارش  و  کند  را  لبش  پوست 

 ... دادیخشم قورت م لویک لویک  دیساخته بود و با یازخودراض

 من گرسنمه شاهرخ...  _

 .... ستادیو شاهرخ با لبخند ا دی کوتاه خند رهام

 دخترک نگرفت...   ی اما نگاه غضبناکش را از چهره  آسمان
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 . کنمیمن اآلن صبحونه رو آماده م _

ش   شاهرخ با  رهام  شد  آشپزخانه  وارد  کنار   طنتیکه  را  سرش 

 گوش خواهرش برد 

دختره    نی.... اکهیمثل قصابا نگاش نکن خواهر کوچ  ی نطوریا  _

 ...  کترهیازت کوچ ی ده پونزده سال

 نگاه سمت رهام کشاند و مانند او پچ زد آسمان

 نگاه قصاب گونه ام و به تو بدوزم؟ ی خوای+ م

  یلب نجوا کرد لبخند کوچک  ریکه ز  ی پرمهر  زمیو عز  دیخند  رهام

 آسمان نشاند...  ی لبها ی رو

                  

حالم داره بد    دمیرو د  ای نقاش  نیورزش از بس ا  ی + بزن شبکه  

 ... شهیم
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ا  مهرسا  از صفحه    نکهیبدون    یتخمه    ردی بگ  ونیزیتلو  ی نگاه 

پوستش خرت خرت   داخل دهانش پرت کرد و همراه با   ی گرید

 دیکنان جو

 ... شهیکارتونه... بصبر اآلن تموم م ه؟یچ ینقاش  _

  گفت یپنج ساعت بود م   قاًیو دق دی به صورتش کش  یدست  آسمان

 کودک...  ی برنامه  شدیو تمام نم شودیاآلن تمام م

ساعت   کیداشت    ادیکودک به    ی که از برنامه    ی زیچ  نیآخر

 اش... ی تام و جر ی مه هابرنا  انیعمو پورنگ بود و م ی برنامه 

  ینبود برا   ی ادیهشت صبح تا ده شب به قول مهرسا کارتون ز  از

 بچه ها؟

 ؟ ی همه دوست دارن کارتون و... تو چرا دوست ندار _

 بکوبد...  واریمانده بود بلند شود و سرش را به د کم
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بلند دخترک را که دورش رها   ی دست دراز کرده و موها  یحت  ای

 .. کرده بود را بکشد.

نشن   یجواب  مهرسا  آسمان  جانب  از  سمتش    ینگاه  می ن  دیکه 

 انداخت... 

 ی فک کنم عاشق الک پشت ها  ی حاال که ورزش دوست دار  _

 آبشار محبت...  یحت ا ی... یشیها م  ستیو فوتبال نجاین

 را کنار لبش گذاشت  انگشتش

  ی   قهیهست که با سل  ی اد یز  ی کارتون ها  کنمیحاال که فکر م  _

با هم کنار    می تونیدوسشون دارم... پس م   یلیخ  تو جوره....منم 

 ... میایب

سا  ی رو  دندان نقاش   دییهم  دختر  به  نگاه  موها  یو  را    شیکه 

دوخت و   کردیم  ی بود و خرابکار  رایبسته و اسمش ر  یخرگوش
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چرت و مضخرف را    ی برنامه ها  نیتا رفتن دختر مهرسا نام ا  دیبا

 د؟یدیم

عمو   ی م مانده بود با برنامه  ک  شی پ  یقیبه کنار دقا  رای ر  نیا   حاال 

صدا   یرول با  هم  مهرسا  که  مضخرفش  آهنگ  آن    ی و  با  بلند 

 را چپه کند...  ونیزیتلو کرد،یم یهمراه

 ؟ی کن ی باز  شنیاست یپل  یتونی + م

 یجمع شده نگاهش کرد و آسمان که راه حل  ینیبا ب  دخترک

 د یکرده بود خودش را سمتش کش دایپ

 یو عمو رول  رایر  نیفقط ا  دم،ی م  ادتیمن    ی+ اگه بلد هم نباش

 شو....  الیخیو رودرانر و ب

 باال انداخت ی شانه ا مهرسا

 ندارم... دوست  _
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 و شاهرخ را به باد فحش بست...  دیمبل کوب  یرا به پشت کمرش

نش  شکستیم  شیپا  دیبا  فقط خانه  با دختر  شدیم  نیو    یکه 

چند    دنید  ی به جا  خواستیمانند او هم صحبت شده و از او م

 دهد...  ادیرا  شن یاست یبا پل ی متحرک به او باز یقاش ن

 ؟ یتو کار دار _

 نکرد...  نگاهش

 را بکند...  شیدست دراز کند و موها  ستخوایم دلش

 ؟ یکنیکه کار م نهیمنظورم ا _

 بودم. لی+ نه... تازه اومدم تهران... اردب

 ؟ ینیو ورزش بب یتو خونه بمون ی نطوریهم ی خوایم _

 نازک کرد  یچشم پشت
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 متحرکه...  ی ای نقاش نیا دنیبهتر از د یلی+ مطمئن باش خ

 و آسمان پلک بست  دیخند دخترک

 کاراته ام...  ی+ من مرب

 با چشمان گشاد شده نگاهش کرد  مهرسا

 ون؟ یز یتو تلو ی تا حاال رفت ؟ی ورزشکار یعنی _

اما پلک    د،یبه لحن کنجکاو و متعجب دخترک خند  ناخودآگاه

 باز نکرد 

 قراره برم...  ی اما به زود + نه نرفتم...

جا    نیهم  اد،ی من از باشگاه خوشم نم  ؟ی بد  ادیبه منم    ی تونی م  _

 ... شمیمن م  تیشاگرد خصوص  نیو اول ی دیم ادمی

دوخت...   چشم دخترک  منتظر  نگاه  به  نگاه  و  کرد    شاگرد باز 

نرس  صاف !!! یخصوص خودش  فکر  به  چرا  و    دهینشست 
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کند،   ادیلخواهش را زکار هم حجم کار د  نیبا ا  توانستیمبود؟

 بزند...   بیبه ج ی شتریهم پول ب

 و نگاه دخترک متعجب تر شد دیصدا خند اب

 شده؟ ی زیچ _

پولش   ی و به جا  یشیتو م  میشاگرد خصوص  نی... اول هی+ فکر خوب

  ه؟ ی... نظرت چیکنیو جور م ی پولدار بعد ی شاگردا

 دخترک گرد شد  چشمان

 گرد جور کنم؟ برات شا ی خوایپول ازم م ی به جا یعنی _

 تنها سرش را تکان داد و مهرسا به فکر فرو رفت آسمان

تو   تونم یاز ده هزار تا فالوور دارم... م   شتر یب   نستایخب من تو ا  _

 کنم؟ غتیتبل نستایا

 کرد  اخم
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 ؟ یکن  غمی+ مگه من لباسم که تبل

  ز یم  ی اش را از رو   یباال انداخت و گوش   ی با خنده شانه ا  دخترک

م  انگاربرداشت... راه  هم  با  کم  کم   ی   صفحهآمدند...  یداشتند 

تلفن همراهش را سمت آسمان گرفت و با انگشت سبابه صفحه  

 اش را نشانش داد

 م؟یشروع کن  ی... کنهیا جمیپ  نی بب _

باال انداخت   ی فالوورها گرفت و شانه ا  ی نگاه از عدد ها  آسمان

گذاشت و کف دستانش را به    ز یم  ی اش را رو  ی که مهرسا گوش

 ... دیکوب  هم

 ... م یاآلن شروع کن نیهم _

مبارزه کند،    توانستیکشاند و خود نم  شینگاه سمت پا  آسمان

 کند...  ی گر  ی کنارش مرب ی اغیدخترک  ی برا  توانستی اما م
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 .... یکن   کاریچ دی+ پاشو خودت و گرم کن بهت بگم با

                           

 گذاشت و کنار آسمان نشست...  زیم ی پارچ دوغ را رو شاهرخ

 آسمان...   یخسته کن دیخودت و نبا _

 و ادامه داد  دیسمت مهرسا چرخ  سپس

 آسمان خوب شد...  ی که پا یوقت ی بمونه برا دیبذار _

 بود برداشت دهیکه شاهرخ خر ییتزایبرش از پ کی مهرسا

 نداره...  یآسو خودش مشکل _

 کنار آسمان نشست  شاهرخ
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  ی تو فضا  یپست  چیه  خوامینم  یینجایا  یپس... اما تا وقتباشه    _

مخصوصاً در مورد    گم؟ی م  یچ  ی مهرسا.... متوجه  ی بذار  ی مجاز

 . یهست  یو با ک ییکجا نکهیا

لبها  مهرسا  مشغول    زانیآو  ی با  اخم  با  آسمان  و  کرد  نگاهش 

پ ا  دیباشد...   شیتزایخوردن  کار   نیعلت  را    ی محکم  شاهرخ 

تشکر کوتاه از    کی را تمام کرد با    شیاکه غذ  مهرسا ...دیفهمیم

اتاق رفت و آسمان سمت شاهرخ   زیت مپش بلند شد و سمت 

 دیچرخ

 ه؟ یزندان نجایدختره ا نی+ ا

 کرد  حیمتعجب نگاهش کرد و آسمان جمله اش را تصح شاهرخ

 ه؟یچ ی برا ایمحکم کار نی+ ا
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دور   یمدت از همه چ  هی  دی... مهرسا باشهیم  دیپدرش داره تهد  _

 . م یکن اوضاع و کنترل  می بمونه تا من و پدرش بتون

                           

 + شاهرخ؟ 

بود که به    یجانم معمول  کیکرد...    مشیکه شاهرخ تقد  یجانم

 یآن جانم را به گونه ا  خواستی. اما او دلش مگفت ی رهام هم م

 کند.   لشیتبد خواستیکه خودش م

 تخت بخواب.  ی رو ای+ ب

صدا را    نیبود تا کوچکتر  زیت  ی را بسته بود اما گوشها   شیپلکها

 کاناپه...  ی حرکت شاهرخ را رو دین بشنود و ش

 آسـِ...  _

 نجوا کرد یآرام ی نداد شاهرخ ادامه دهد و خود با صدا اجازه
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 از تو بترسم.  خوامیبا دکتر حرف زدم... من نم ی+ امروز تلفن

با هم نداشتند و همان   یتشابه  چیهکه گفته بود    ییها  جمله

 . ستینبه شاهرخ فهماند که ذهنش منظم    ختهیجمالت به هم ر

 د یتخت، رو به آسمان دراز کش  ی کاناپه بلند شد و آنسو  ی رو   از

 گاه سرش کرد  ه یو دستش را تک

 ؟یترسی تو از من م _

او دراز کش  دیهم چرخ   آسمان به  باز   د،یو رو  را  اما چشمانش 

 نکرد... 

تو رو  خوامی... من نمدمی... اما اونشب چند لحظه ترسترسمی + نم

 کنم .  سهیبا اون مقا

کنار گونه اش را پشت    ی از موها  ی دست دراز کرد و طره ا  شاهرخ

 ... د یو رقص دی اش کوب  نهیگوشش فرستاد و قلب آسمان درون س
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 ...خوامی معذرت م یلیخ  یبابت اون شب _

  یرو  یاز چشمان شاهرخ دور نماند و لبخند تلخ  شیپلکها  شلرز

 نشست...   شیلبها

 ود؟که دل به او باخته ب ی دختر  ی برا کردیچه م دیبا

 دلش را باخته بود؟  یک اصالً

دختر   هی  ادتهی  _ بخوام  اگه  بودم  گفته  بهت  عنوان   ی بار  به  و 

 همسرم انتخاب کنم... 

 دیکالمش پر انیبا غضب م  آسمان

 ... یدختر آروم و مهربون و دوست دار ی گفته بود+ 

 ...دیخند آرام

 دختر مقابلش بود.  ی که در صدا یحرص ی برا
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 آسمان هم مهربان بود هم آرام...  دیدیم کردیکه فکر م حاال 

 نداشت...   تی بود که حس امن نیا ی تنها برا پرخاشش

مخف   آسمان پرخاشش  پشت  را  خ  کردیم  یآرامشش  به    ال یتا 

 خودش از آسمانِ آرام و مهربان محافظت کند... 

 ... یهست یتو دختر مهربون و آروم _

 شکار کرد...  شیلبها ی پلک باز کرد و لبخند شاهرخ را رو 

شاهرخ چه    ی و جمله    شد یاش آب م  نهی داشت درون س  قلبش

 داشت؟ ییمعنا

م  یی معنا  هر دلش  او  داشت..  معنا  خواستیهم    نکه یا  ی به 

 کند. رشیتعب "یت انتخابم تو هس"

انگشت سبابه    رنگ باعث شد شاهرخ صدادار بخندد و  نگاهش 

 بزند اشی نی اش را به نوک ب



 

1725 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

شما   یبگه چشم هر چ  کنهیکه آدم و مجبور م  ه یجور  هینگات    _

 ... ی بگ

 شوخ شاهرخ باعث شد آرام بخندد ی  جمله

  کنه یخواب آور داره... آدم نگات که م   ی + نگاه تو هم انگار دارو

 ... ادی خوابش م کنهیحس م

شاهرخ بلند تر شد و آسمان هر دو دستش را   ی خنده    ی صدا

 سرش گذاشت...  ریچفت کرده و ز

 گفته بود...  دروغ

 داشت...  یزندگ ی ر دارو شاهرخ انگا نگاه 

 ... دیبخشیم  یناشناخته که زندگ  ی دارو  کی
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  د ی کشیم   ینقاش  شیگچ پا  ی که داشت رو  الیرا به دان  نگاهش

 د یدوخت و از رهام پرس

 اشتب گرفته؟  یمن و با دفتر نقاش  ی بچه پا نی+ ا

 د یبا اخم توپ الیبا خنده نگاهش کرد و دان رهام

 بهم خاله....   گهینگو د ها بچه بهیغر شیپ _

 قالب کرد  نه یدستانش را مقابل س مهرسا

 ی رو   یساعته دار  مین  ؟یکن یم  ی م حسود ام چرا به  بهیاگه غر  _

من   ی از پروانه    ت یتا بلکه نقاش   یکن یکار م   چارهیب  ی آسو  ی پا

 خوشگل تر بشه...

 نگاه طلبکارش را به مهرسا دوخت  الیو دان دیبلند تر خند رهام

 کنم؟  ی هت حسودب دیچرا با _
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که در حال شکل گرفتن بود    ییاز دعوا  ی ریشگیپ  ی برا  آسمان

 داد یبود تکان الیکه در بغل دان شیبه پا

 و بکش پسر...  ت ی+ تو نقاش 

 دیجو آرام شده که مطمئن شد سمت رهام چرخ از

 + بهار چطوره؟ 

 تکان داد  ی با لبخند سر رهام

وقت  یلیخ  _ از  ب   یخوبه...  ب  شتریبابا  و  موقتش    گذرونه یاهاش 

 خوبه.  یلیخ

 سکوت لب زد یمچاله شده سر تکان داد و بعد از کم ی قلب با

 . نه یمن و بب  خوادیم تییگفت دا ی+ رستا م
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که مشغول رنگ    ال یبه دان  ینگاه  م یو ن  دیکش  یق ینفس عم  رهام

دسته   رو  یشنیاست  یپل  یکردن  کش  یکه  بود   دهیگچ  بود، 

 انداخت

 ... کنه یاون صبر م ی اگه تو نخوا . اما نتتیبب  خوادیآره... م  _

 + معتاده؟ 

داد   هیمبل تک   ی به پشت  دیرهام را که د  ی متعجب و شوکه    نگاه 

 و ادامه داد 

هزار بهش    گفتی+ بهار من و با خواهر زنش اشتباه گرفته بود... م 

 ... دهی ترک کنه و بهمن گوش نم گهیم

 . ستین ی آره معتاده... اما آدم بد _

 تکان داد  ی سر

 . نمشی بب ی خبر بد  گمی و باز کنم... بهت مدا قراره پام + پس فر
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  ی به نقاش  یو با غرور نگاه  دیکش  شیباالخره دست از پا  الیدان

 عمرش بود ینقاش  نیاش انداخت... به نظر خودش بهتر 

  یدسته    ایپروانه رو    نیخاله؟ ا   ی حاال بگو کدوم و دوست دار   _

 من و؟

 زد  ی شخند یانداخت و ن یبه هر دو نقاش  ینگاه آسمان

 و...  چکدومیه+ 

آو   شیلبها  الیدان رو  زانیرا  قهر  با  مهرسا  و  و    ی کرد  برگرداند 

 رقابتشان...  ی برا دیآسمان خند

 ن یو بعد از ا  کردیبود که فکرش را م  ی زیحسود تر از چ  الیدان

فهم کاراته    ده ی که  مهرسا  به  آسمان  را   دهدیم   ادیبود  خودش 

 بود.مهرسا آمده   ی کرده و پا به پا یمعرف ی شاگرد بعد

 قالب کرد  نهی دستانش را مقابل س 
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 د؟یبا هم مبارزه کن  نیخوای+ م

 بلند شد  شیدو متعجب نگاهش کردند و رهام از جا هر

 درست کنم.  ییچا هیمسابقه من  ی برا نیشی تا شما آماده م _

 ستاد یزودتر از مهرسا به خود آمد و ا الیدان

م  _ خاله...  خوامیمن  کنم  مبارزه  تو  ابا  فوته    نی.  فل  و  دختر 

 . رهی... حوصله ام سر م دم یشکستش م

 د یو دست به کمر کوب ستادیهم طلب کار ا مهرسا

م  _ فکر  نم  یکن یتو  کرد  تونم؟ یمن  فکر  پسر   ی نکنه   ی چون 

 ؟ ی سرتر

 نگاه کرد...  نشانی به جدال ب  جانیه با

 انداختند...  یخودش و محمد م ی ها یکودک ادیاو را  آنها
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 اوقات بحث و جدل داشتند.  شتری و محمد هم ب او

و    کردیکارها منع م   یهم او را بخاطر دختر بودنش از بعض   محمد

را    ی به خاطر درآوردن لج او همان کار  شتریاو اما با سماجت ب

 که او متنفر بود...  کردیم

و در    دی کش  یق ی نفس عم  شانی دعوا  نیمحمد و آخر  ی ادآوری  با

و مهرسا    الیدان  نیبفرستاد و نگاه به جدال    شی برا  یدل فحش

 دوخت 

 من از تو سه چهار سال بزرگ ترم...  _

 تخس جواب داد  الیدان

 ترم...  ی من از تو قو _

 جواب داد  ریتأخ یو مهرسا بعد از کم دیخند
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مسابقه رو باخت    نیا  ی. هر کم یکن   ی شرط بند  ایباشه پس... ب   _

 کوتاه باشه...  یکیاون  ش ی زبونش پ دیبا

 باال گرفت  ی سر شیازومطمئن از زور ب الیدان

 باخت آماده کن.  ی اآلن خودت و برا نیباشه قبول، از هم _

مبل جابجا شد و کف دستانش را به هم    ی با خنده رو  آسمان

 تا نگاهشان را معطوف خود کند  د یکوب

 ... دی آماده ش دی خب... بر لی+خ

 نشستن لب زد   نیگذاشت و ح زیم ی را رو  ی چا ی فنجانها رهام

 ییتو   ی درست کردم... فقط هم برا  یید که چابو  ی بار  نیاول  _

 ...ی زیکه عز

رهام جرعه    ی به دلبر  تیاهم  ی فنجانش را برداشت و ب  آسمان

 ... دینوش ی ا
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 کاراته بذارم...  یکالس خصوص خوامی+ م

 ادامه داد  دیمتعجب رهام را که د نگاه 

 انه؟ی+ به نظرت خوبه 

 ست؟یباشگاه راحت ن  _

  یرا بدون توجه به قند و پولک  شیاز چا  ی گرید ی جرعه   آسمان

 باال انداخت ی و شانه ا د ینوش  ینیس ی تو ی ها

 ... شترهیپولش ب  ی + باشگاه راحته، اما خصوص

 با خودته. میتصم _

 داد  ه یمبل تک یگذاشت و به پشت زیم ی را رو فنجانش

ا آدم  نی+  تر  کم  ا  شهیم  دایپ  یروزا  و  نشناستم   تمیاذ  نیکه 

 . کنه یم
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 د و او پلک بستتنها نگاهش کر رهام

 موضوع...  نیبا ا  امی+ من شماها رو دوست دارم اما کنار نم

ب  ی صدا و   ال یدان  ن ی بحث  قعر حس  از  را  رهام  و  او  مهرسا  و 

 و آسمان نگاهشان کرد....  دیکش رونیحالشان ب

  ت یاهم یبودند و مهرسا ب   دهیکاراته شان را پوش   ی دو لباسها هر

 یبلندش را دم اسب  ی هابه حضور رهام شالش را برداشته و مو

 بسته بود. 

را گوشزد    کم اشکالتشان  و آسمان  مبارزه کردند  به  کم شروع 

 .. کرد.

ها  رهام حسادت  رقابت    دیخند  الیدان  ی کودکانه    ی به  و 

 شد...  لیچنگاگنگشان کم کم به جنگ تبد 
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 ی که در حال کندن موها  یالی و دستان دان  ستادیبا خنده ا  رهام

  ال یکه مهرسا سمت دان  ی کرد لگد  یمهرسا بود را گرفت و سع

 را دفع کند...  کندیپرت م

 پسر...  ی ... موهاش و کندالیولش کن دان _

آسمان را    ی که داد قهقهه    ی و فحش ناجور  دیکش   ی غیج  مهرسا

 کرد وانهید شتریرا ب الیبه هوا برد و دان

زبونش و کوتاه    خوامیم  گه؟یم  یداره چ  ین یب ی... مییولم کن دا  _

 کنم... 

 دیبا خنده بلند شد و رهام سمتش چرخ انآسم

 ؟ ی خندیتو چرا م _

 د یخند شتریب

 ... نمی رهام؟ بذار بجنگن بب ی+ چرا جلوشونو گرفت
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عصا  رهام برداشتن  بدون  آسمان  و  کرد  نگاهش    ش یمتعجب 

 د یخودش را سمت آنها کش

دوتا   نیبدونم ا  خوامیرو حرکات کاراته حساسم و م  یلی+ من خ

ا اون  نیبا  خطا  جلو همه  م  ی م  کجا  به  هر   رسنیاستادشون  و 

 .رونیپرت کنم ب یدوشون و با الدنگ 

گچ عادت کرده بود و حاال با باز شدنش حس    ین ی به سنگ  شیپا

 . د یرسیالغر به نظر م  شیداشت و انگار پا یسبک

 را چرخاند و دکتر با لبخند نگاه به حرکاتش دوخت شیپا مچ

 بار بود پاتون شکسته بود؟ نیاول _

 بارش نبود...  نیاول
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 کیکه    نشیتر   میبار شکسته بود و وخ  نیچند  شیو پا  دست

  امک یکرده بود تصادفش همراه س  میراستش تقد  ی به پا  نیپالت

 بود... 

دکتر و پدر و    ی تصادف مرگ بار که زنده ماندنش به گفته    کی

 معجزه بود...  کیمادرش 

ال  او بار ها از خدا گله کرده بود که چرا آن معجزه شامل ح  و

 نشده بود. امکشیس

 رگ شدم. دست و پا بز  یشکستگ  نی... من با استی+ نه بار اولم ن

 دیآرام خند دکتر

 بار باشه.  نیآخر نیا دوارمیام _
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 ش،یتکان داد و دکتر بعد از نگاه کردن به عکس استخوان پا  ی سر

عکس را داخل پاکت برگرداند و رو به آسمان با همان لبخند لب  

 زد 

...  دیراستتون کار بکش   ی از پا  دیمدت نبا  هیفقط    د،یندار  یمشکل  _

 منظورم... 

از توص دیکالمش پر  انیم   یبا کالفگ   آسمان بود    ه ی... سرش پر 

 یپزشک ی ها

  ن ییپله باال پا  ادیکنم و ز  نیسنگ  یورزش ها  دینبا  دونمی+ بله،م

 ...  رهیو غ رهیبرم و غ

 ی روبه شاهرخ و مهرسا که    یزد، نگاه   رونیمطب دکتر که ب  از

قدم   ی ها  ی صندل سمتشان  و  انداخت  بودند  نشسته  انتظار 
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اما همان   زدیلنگ م  یمثل قبل نبودند و کم  شیبرداشت. قدم ها

 بود. یشکرش باق ی رها شدن از دست آن گچ هم جا 

د  شاهرخ پا  کی و    ستادیا  دنشیبا  تا  باال  از  نظر   شیبار  از  را 

 گذراند... 

 حالت خوبه.  _

و آسمان رو به شاهرخ    ستادیآسمان اهم بلند شد و کنار    مهرسا 

 نجوا کرد

م برسون  شه ی+  بهار و چند    ی خونه    ی من و مهرسا رو  خسرو؟ 

 ... دمیوقته ند

لبخند سر  شاهرخ معنا  ی با  با گذاشتن    دییتأ  یبه  و  داد  تکان 

 کمر آسمان وادار به قدم برداشتنش کرد  ی دستش رو

 باهاتون. امیآسمان خانوم بگن. منم م  یباشه، هر چ _
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شاهرخ   ی نشست و انگار جمله    شیلبها  ی اده روار  یب  ی لبخند

 شراب چندهزار ساله بود که آنگونه مستش کرد. کی

 و پچ زد دیبه مهرسا انداخت و سرش را باال کش  ینگاه م ین 

 شد؟  یمهرسا چ ی + کار بابا

 به دلش داد...    ی تکان نشانی کم ب ی نگاهش کرد و فاصله  شاهرخ

ا  نگاه  در  ی قهوه  ز  انیم  آسمان  ها  ی بایقاب  بلندش    ی مژه 

 ... دیدرخشیم

 ... شناختیبود که تا بحال م یاز دختران باتریز

 + شاهرخ؟ 

 به اطرافش انداخت  یتکان داد و آسمان نگاه ی سر

 نکنه... م؟یسادیشده؟ چرا وا ی+ چ
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انداخت و   کردیبه مهرسا که متعجب نگاهش م  ی گرینگاه د  مین

 ادامه جمله اش را قورت داد...

ا  با به    نکهیفکر  را  او  و  را گرفت  است دستش  مهرسا در خطر 

 خودش چسباند 

آسمان    شیموها  نی ب   یدست   شاهرخ از چشمان  نگاه  و  فرستاد 

 گرفت 

 . میلحظه حواسم پرت شد؛ بر هی  ست،ین ی زیچ _

  ی مطبِ دکتر و مقصدشان در سکوت شاهرخ و نگاه ها  نی ب  ریمس

  ن یف ماششد و به محض توق  یرخش ط  مینگران آسمان به ن

 شدند.  ادهیشد. آسمان و شاهرخ هم پ ادهیمهرسا غرغر کنان پ

..  نینداد  تیو بهم اهم   نیحوصله ام سر رفت از بس ساکت شد  _

 چِتون شده شما دو تا؟ 



 

1742 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

مهرسا    یبه لحن شاک  تیاهم  یتنها لبخند زد و آسمان ب   شاهرخ

 سمت برج قدم برداشت... 

 زد به آسمان کرد و رو به مهرسا لب  ی اشاره ا 

 بانو...  د ییبفرما _

 و به دنبال آسمان رفت...  دی کش یقی نفس عم  مهرسا

فاصله حرکت کرد و فکرش همچنان مشغول    یاما با کم   شاهرخ

 بود.

 آسمان...  مشغول

 خودش... مشغول

 ... شانیو کارها مانیپ مشغول

به قول خودش تمام شده اش   ی و عالقه    نیمشغول شاه  یحت

 به آسمان... 
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اعترافش   نیو از ا  شدیم به آسمان عالقه مند م داشت او ه   دیشا

 داشت..  یچه حس دانستینم

  ب یزنگ واحد خسرو را فشرد و او هر دو دستش را در ج  آسمان

 شلوارش فرو کرد و دوباره فکر کرد... 

بار عذاب  نیشاه افکارش بود و هر  تلخ کنار گوشش    یدر صدر 

 ... دیکشی م غیج

د و نگاهش را به انعکاس  آسمان و مهرسا وارد آسانسور ش همراه

 خود و آسمان دوخت... ریتصو

دختر را دوست   ن یا  ی روز   کیبرادرش    کردیفراموش م  دیبا  چطور

 داشته؟

 نبود.   یفراموش شدن کردیهم که تالش مچقدر  هر
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تو   نگاهشان ا  نهیآ  ی که  بدون  و    نکهیدر هم قفل شد،  بخواهد 

 دوخت...  شیو به کفش ها دیدست خودش باشد نگاه دزد

 افتاد؟  یداشت م یاتفاق هچ

که به    دندیرا د  ییآسانسور که خارج شدند کنار در واحد رستا  از

ز  لبخند  و  بود  آمده  به    شیلبها  ی رو  ییبایاستقبالشان  بود... 

با دو قدم بلند خود را به او   یگچ  ی آسمان بدون پا  دنیمحض د

 رساند و به آغوشش گرفت 

 دلم....  زیعز ی خوش اومد _

 و فاصله گرفت...   دیا بوسآسمان ر ی  گونه

 به شاهرخ و مهرسا لب زد  رو

... من با  کنم یداخل خواهش م   د ییا... بفرمنیخوش اومد  یلیخ  _

 زده شدم.  جانیه کمیآسمان   دنید
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با د  داخل را مشت    دنیواحد که شدند آسمان  خسرو دستش 

 کرد و شاهرخ دستش را سمت خسرو دراز کرد 

 ... یسالم جناب پناه _

اه نگاه از دخترش گرفت و دستش را در دست شاهرخ  با اکر  خسرو

 گذاشت... 

پنهان  هنوز ازدواج  بخاطر  بود  نشده  صاف  اما  شانیدلش   ...

 .ردیبگ  دهیاش را بخاطر آسمان ناد ی دلخور توانستیم

 . دیسالم خوش اومد _

و دستش را سمت خسرو دراز کرد و    ستادیکنار شاهرخ ا  مهرسا 

 نشاند...  ش یروهااب نی ب یآسمان اخم بزرگ

  ی با لبخند دست مهرسا را فشرد و مهرسا خودش را معرف  خسرو

 کرد.



 

1746 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 دیبا همان اخم سمت رستا چرخ 

 ست؟ی+ رهام ن

کردنش سمت    یهمراه  نیکمرش گذاشت و ح  ی دست رو  رستا

 مبلمان جواب داد

 . ادیم  گهیساعت د هیتا  می + مطبشه... ن

هش سمت  مبل دونفره کنار مهرسا نشست و جان کند تا نگا  ی رو

 نشود. دهیخسرو کش

لحظات  یکس  نیاول  مهرسا از  بعد  که  لحن  یبود  با   ی سکوت 

 را شکست نشانیسکوت ب جانیپره

 دمتون؟یند ییمن جا ن، یشما به نظرم آشنا هست  _

که با اخم به انگشتان دستش زل زده بود    ینگاه از آسمان  خسرو

 دیت مهرسا چرخگرفت و سم
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 دخترم...  حق با شما باشه  د یشا  دونم،ینم _

لبها  مهرسا فکرش   ی با  همچنان  و  داد  تکان  سر  شده  جمع 

 خسرو بود...  ی مشغول آشنا بودن چهره 

معلومه به داشتنش افتخار   ه؛ی دختر خوب و موفق  ی لیآسو خ  _

 . دیکن یم

نشانده بود،    شی لبها  ی مهرسا رو  ی که جمله    ی با لبخند   خسرو

 به آسمان انداخت ی نگاه

 . نطورهیالبته؛ هم _

و   دینگاه خسرو سمت رستا چرخ  ی نی به سنگ  تی اهم  یب  آسمان

 لب زد

 + بهار کجاست؟ 

 رستا با لبخند جوابش را داد  
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 .زمیباال عز _

را   شیو لبها  دی تخت د   ی اتاق که شد بهار را غرق خواب رو   وارد

 هم فشرد... ی رو

 شده بود... او تنگ  ی برا دلش

عروسک  ی   لبه به  را  نگاهش  و  نشست  رو   یتخت  را    یدوخت 

 بهار بود...  ی بازو

 +سالم بهار... من اومدم... 

ناالن بود که ه  شیصدا بهار غرق در   چیآنقدر آرام و  به گوش 

مرتعش تر لب   ییبا صدا  نییو او با همان ولوم پا  دیخواب نرس

 زد 

 + من آسمانم... دختر تو!

 د یاش لرز چانه
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 را دراز کرد و انگشتان دست بهار را لمس کرد دستش

خ م  یلی+  کن  خوادیدلم  بزنم...  یبغلم  حرف  شاهرخ  از  منم   ...

 خوشبختم باهاش؟ یلیخ ی دونیم

 داد و حسرت...   ی بغض م ی نشست بو  شیلبها ی که رو ی لبخند

 ی دختر  دانستیکه مادرش بود اما خودش نم  یآغوش زن  حسرت

 ارد.به نام آسمان د

 و بلند شد   دیشد و انگشتان بهار را بوس  خم

 و رهام و رستا خوب شو...  + خوب شو بهار... بخاطر من

                           

رو  کنار مقابل    یصندل  ی شاهرخ  را  دستانش  و  نشست  شاگرد 

گذشته    یخوب  یلیقالب کرد. شام را مانده بودند و شب خ  نهیس

 ...  گرفتی خسرو را فاکتور م ی نگاه ها  ین یبود اگر سنگ 
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  ق ی و مهرسا از ترس آسمان از طر   الیکرده بود و دان  یشوخ  رهام

 بودند...   دهیجنگ  شانیها نگاه 

تنها با لبخند نگاهشان    میپوست کنده بود و مر  وه یم   شیبرا  رستا

 کرده بود... 

و   دیمهرسا دست از افکارش کش  ی زده    جانیبلند و ه  ی صدا  با

 نگاهش کرد...   یدو صندل نی متعجب از ب

 مجلسه...  ی از اعضا  یکی  ه،یگفتم آشناست... سردار پناه  نیدید  _

با ه  را مقابل  یگوش اضافه   ی شتریب  جانینگاه آسمان گرفت و 

 کرد

 ! نی بب _

 دیرا کنار زد و توپ یبا اخم گوش آسمان

 بچه؟  یزنی+ چرا داد م
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 د یآسمان را بوس  ی ه  خودش گون  دن یو با جلو کش  دیخند  مهرسا

 ؟یمجلس ی از اعضا یکیدختر  ی چرا نگفته بود _

                           

 اب معراج را داد جو نیدوخت و در همان ح ش یبه پا نگاه 

 ؟ ی هزار بار زنگ زد یداشت کاری+ آره امروز درش آوردن... تو چ

   ؟ یهست  یمهمون  ی   هیپا  ی بدونم حاال که خوب شد  خواستم یم  _

 تخت پرت کرد و نگاه به سقف دوخت  ی تنه اش را رو  باال 

 ... ام یب تونم یروزا مهمون دارم... نم نی+ ا

توپ   یپارت  هی قرار بود  تو    ی بابا... من بخاطر خوب شدن پا  ی ا  _

 . رم یبگ

 زد ی شخندین



 

1752 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 داره مگه؟  یاشکال وفتهی کم عقب ب  هی+ 

 دیو او هم خند دیمعراج را شن ی خنده  ی صدا

اش  _ بابّا چه  بودیکالنه  مساعد  وقت  هر  تو  تک   هی  هیکاف  ی ... 

 ... معراج نوکر شما هم هست... ی بنداز

 خنده لب زد  با

 معراج...  زی+ نمک نر

تخت   ی وارد شد و آسمان رو   تیو شاهرخ با جد  اتاق باز شد  در

 نشست

 . دمیباس برم... بهت خبر م  گهی+ من د

را    یمعراج تماس را قطع کرد و گوش  یبه خداحافظ  تیاهم  یب

 انداخت. یپاتخت ی رو
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همراه مهرسا    د یخودت با  ن،یمی س  ش یسر برم پ   هی  د ی+ فردا من با

 . ی خونه باش

و    شرتیاز داخل کمد تتکان داد و    ی سر  تیبا همان جد  شاهرخ

 رفتن سمت پاراوان لب زد  نیاش را برداشت و ح یشلوار ورزش

 ه؟یمعراج ک _

 راستش جمع کرد و شانه را برداشت ی شانه   ی را رو شیموها

 + دوستمه... 

شاهرخ را پشت آن   توانستیو نم   دیکش  شیموها  ی را رو  شانه

 دیدی م یچوب ی اما شاهرخ او را از درز ها ند،یپاراوان بب

 ه؟ یو بق ی و مهد یبا عل  تیمثل دوست  ؟یچطور دوست _

 دیکششاهرخ چانه اش را باال  ِیمتعجب از کنجکاو آسمان

 + نه خب، اونا برادرامن؛ معراج دوستمه. 
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آمد و شانه را از دست    رونیب  یاز پشت آن حصار چوب  باالخره

 آسمان گرفت... 

کمرش انداخت و مشغول    ی بلندش را رو  ی نشست و موها  پشتش

 موها شد  ن یآرام شانه ب دنیکش

دختر    ی و جواب داد   شیکیاما تو فقط    دم،یمن دو تا سوال پرس  _

 خوب.

لحظات بگذرد و    نیا  خواستیدلش نم  چی پلک بست و ه  آسمان

 تمام شود... 

همراه   شیموها  ن یب  شهیهم  ی دست شاهرخ برا  خواست یم  دلش

 تکان دهد...  شتریشانه بلغزد و بلغزد و دل او را ب

 . ستین ی اج پسر بد + معر

 جواب سوال من نبود.  نمیا _
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 ... شیموها ن ی نه ببود حرکت شا نیباز کرد، چقدر دلنش پلک

آخرِ    ی   همه خواب،  هنگام  موها  کیمردها  خوب،   ی شبِ 

 کردند؟یهمسرانشان را شانه م 

با    یصحبت کردن تلفن  یمردها وقت  ی   همه   ک یهمسرشان را 

 دند؟یپرس ی وال مدلبرانه س نگونهیا دند،یدیم بهیمرد غر

مردها هم  اگر ا  نگونه یتمام  که    ایدن   نیبودند پس  هم  آنقدرها 

 بد و پست نبود...  دادینشان م

با ساره    یساره است. از وقت  ی راننده    کتره،ی+ دو سال از من کوچ

 دوستم با اون هم هستم... مثل ساره ست برام.  

 آسمان شد ی شانه را کنار گذاشت و مشغول بافتن موها  شاهرخ
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م  _ دلش  آدم  که  ـه  خوشبو  و  خوشگل  اونقدر    خواد یموهات 

نه کنه، ببافه و بعد دوباره باز کنه و از اول شونه کنه و  همش شو

 ببافه. 

                           

 را به هم قفل کرد و نگاهش را به قفلشان دوخت  انگشتانش

ا از  اما  دارم...  دوسش  نزد  نکهی+  آدم   کیبهش  اون  با  و  بشم 

 .  ترسمیاش کنم م سهیمقا

 کرد ی کوتاه مکث

 . ترسمیبا اون نداره، اما من م  ی شباهت چی+ شاهرخ ه 

 خواد؟ یم یدلت چ _

 .... دلش

 ... خواهدیدلش چه م دانستینم
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جواب ماندن    یبه ب   تیاهم  یب  ن یمیشد س  یکه طوالن  سکوتش

 سوالش لب زد

... قبالً هم بهت گفتم؛ کم کم جلو نیبر  ش یپ  عی سر  ستیالزم ن  _

خودت خود همسرت روانشناسه و مطمئنن    ی ه  . طبق گفتنیبر

 . یباش ی زینگران چ  ستی. پس الزم نکنهیدرکت م

 کرد ی کوتاه مکث

از اونچه که فکرش و    شتریب  یل یزنا خ  ی اعتماد به نفس باال برا  _

که    ی بخاطر گذشته ا  دیوقت نبا  چی. مثالً تو ه رگذارهیتأث  میکن یم

اون و باالتر    و  ی نیخودت و در حد همسرت نب  ی تو مسببش نبود 

مشترک    یهمه چ  دیمشترک با  ی. تو زندگیاز خودت تصور کن

 هیحرفا رو به عنوان    نیا  ست،یدکترت ن  ی حرفا حرفا  نیباشه. ا

 قائله. ی ادیکه برات احترام ز   یدوست بهت زدم. به عنوان کس
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  یکه رو  ی دوخت، لبخند  نیم یاز انگشتانش گرفت و به س  نگاه

 د بو نیدلنش ی اد یبود ز  شیلبها

 شاهرخ هم دوسم داشته باشه...  خوادی+ دلم م

 داشت...  ی دلسوز ی از ته دلش گفت بو نی میکه س یزمیعز

پر    ی آسمان و خواسته    ی بغض صدا  ی برا  سوختیداشت م   دلش

 حسرتش.

اش را جمع    دهیخودِ از هم پاش  دی که کش  یقیبا نفس عم  آسمان

 ن یمآسمانِ درب و داغان و پرحسرت را در ه  دیو جور کرد و با

 ... رفتیو م  گذاشتیم ن ی میاتاق کنار س

را هم همراه خود    نیمیو نگاه س   ستادیاش را چنگ زد و ا  کوله

 باال کشاند 

 ... شهیم ریبرسم و د ییجا دیبرم، با گهی+ من د
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 با لبخند سر تکان داد و آسمان ادامه داد   نیمیس

 . کنمیهماهنگ م یبعد با منش  ی جلسه  ی + برا

                           

  یکه رهام فرستاده بود انداخت و گوش  یبه آدرس  ی گریاه دنگ   مین

 رستوران را باز کرد. ی ا شهیفرو کرد و در ش بشیرا درون ج

خلوت   رستوران او   یبا  و  کرد  استقبال  او  از  محضش  سکوت  و 

 نگاهش را متعجب در اطراف چرخاند..  

 نبود...  یکس

 که   ردیو با رهام تماس بگ  دهیکش   رونیاش را ب  یگوش  تخواس

 مانعش شد.  ییصدا

 . ی خوش اومد _
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را تا    راهنش یپ  ی نهای که آست  یمرد الغر اندام  دنیو با د  دیچرخ

 بود دو قدم بلند سمتش برداشت   سیآرنج تا زده و دستانش خ

 + با بهمن کار دارم.

 رستوران اشاره کرد ی از تخت ها یکیو با دست به  دیخند مرد

 دختر جان... من بهمنم.  ن یبش  ایب _

 تخت نشست و نگاه به آسمان دوخت ی رو  خود

 .یپرواتر از مادرت یمادرته، اما جسورتر و ب  هیظاهرت شب _

 بهمن نشست ی تخت پرت کرد و روبرو  ی اش را رو  کوله

 ن یا  ستین  یمن وقت کم  ییپروا  یجسارت و ب  دنیفهم  ی + برا

 قه؟یدو دق یکی

را   ی تخت بساط چا  ی و با خم شدنش از گوشه    د یخند  بهمن

 د یکش کنار خود
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 ... یزبون دراز هم که هست _

 نگاه در اطراف چرخاند  آسمان

که من تصورش و    یستین  یهستم، اما تو اون  زایچ  یلی+ من خ

 ... کردمیم

 را پر کرد ی چا ی فنجان ها  بهمن

 ؟ یاز من داشت ی چه تصور _

 باال پرتاب کرد  ی شانه ا الیخ  یاش را باال داد و بچانه  آسمان

 . یباش اکتیمنقل تر ی پا نمت ی ره ببقرا یوقت کردمی+ فکر م

 یو داخل چا   دیخواهر زاده اش خند  ی دوباره به زبان دراز  بهمن

 انداخت یآسمان نبات

 !ی عجب تصور _
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 نگاه در اطراف چرخاند...   آسمان

 آمد ی بهمن نام خوشش م ییِدا نیکم کم از ا داشت

ا و  نم  نکهی+  هم  پا  یکس  کردمیفکرش  اش  همه  منقله   ی که 

 داشته باشه...  ییجا نیهمچ

خودش داغِ داغ همراه    ی فنجان را به دست آسمان داد و چا  بهمن

آسمان را به  ی که ابروها ی رنگ ی مشک ی کوچک از ماده  ی تکه ا

 . دیکرد سر کش کیهم نزد

 چرا؟  _

 با همان اخم نگاهش کرد... آسمان

  فرستاد یقرص داخل معده اش م  کیرا مانند    اکیکه تر  یکس

 هم معتاد بود... 

 داشت؟ یچه فرق دنشیرا بلع دنیشک



 

1763 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ... شدیدر هر صورت وارد بدن م یلعنت  ی ماده  آن

 داشت؟ یمعده چه فرق ای هیر

 + چون بابام گفته بود معتاد ها بدبختن... 

 دیخند  ال یخ یب  بهمن

 نظورت از بابات خسروعه؟ م _

 و بهمن با خنده نگاهش کرد دییهم سا ی دندان رو  آسمان

 ... تهی اصل ی انقطه ضعفت هم که باب _

 د یهمان خشم خودش را جلو کش با

 من و؟   ینی بب یخواستیم یچ ی + برا

 پر کرد ی فنجانش را دوباره از چا بهمن

 نه.  ای یخواهرم هیشب  نمیبب   خواستمیم _
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 آسمان چرخاند و با پوزخند ادامه داد  ی را در چهره  نگاهش

 .ییخسرو هی... تو شبیستیکه ن  نم ی بیاما دارم م _

 رفت نییتخت پا ی را چنگ زد و از رو  فشیک آسمان

 صبر کن دختر جان...  _

 ستادی آسمان ا ی روبرو

 معتاد بدبختن....  ی بابات راست گفته، آدما _

چا  فنجان  شد،  س  ی خم  داخل  صاف    ین یرا  دوباره  و  گذاشت 

 ستاد یا

 ...  نجایا ایبازم ب  _

 رستوران قدم برداشت...  ی گوشه  ی گریو بدون حرف د گفت
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  چیرا با او گذرانده بود آنقدر مجهول بود که ه   یقیکه دقا  ی مرد

 از او نداشت.  یدرک

 رهام را گرفت.   ی رستوران خارج شد و شماره  از

 جانم آسو؟ _

 تر کرد یلب

 ست؟ ین  وونهیم   وونهیبهمنت فقط معتاده؟ د  ییدا  نیا  ی مطمئن+  

شن  ی خنده    ی صدا را  رهام  احت  دیآرام  با  عرض    اط یو  کامل 

 کرد یرا ط ابانیخ

 ؟ ی خندیم ی+ واسه چ

 ... یفهمیم ی ماهه، باور کن تو هم به زود یلیبهمن خ ییدا _

ب  ینیچ ه  ینی به  و  داد  دا  ی تیماه  چیاش  معروف    ییاز  بهمنِ 

 بود  دهیند
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  دنشیاول د   ی لحظه    نی+ آره جون خودت... اونقدر ماهه که هم

 بردم. ی به ماه بودنش پ

 رهام بلند تر شد  ی خنده  ی صدا

که ازت    نهیو هر لحظه دنبال ا  زهیش تند و تدرسته که زبون   _

 . هیخوب یلینقطه ضعف کشف کنه. اما باور کن مرد خ

                           

که درست    ی شکم پر   ی به ماه  ی جمع شده نگاه  ی نیبا ب   مهرسا

نامنظم   دوخت  از  نگاهش  گرفتن  بدون  و  انداخت  بودند  کرده 

از درز ها  چارهیب   یشکم ماه  م  مواد داخل شک  ی محتوا  شی که 

 زده بود، رو به آسمان لب زد رونیب

 شد؟ ی نجور یچرا ا  نیا _
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 ک ی  ی و عاقبت گوش دادن به حرفها  د یدست به کمر کوب  آسمان

 ... گرید شد یم  نیبچه هم

ع ماه  بی+  اون  هوا  ست،ین  چارهیب  یاز  به  که  منم   ی مشکل 

 تو گوش کردم. ی به حرفا ی آشپز

 کمرش را صاف کرد  مهرسا

 کامل نپخته...  دیشا _

عصبان  با و  مقدار حرص  ب   تی همان  با  مهرسا  و  کرد    ی نگاهش 

 باال انداخت ی شانه ا یالیخ

که...    ستمین  ی ا  رهیکنم؟ سرآشپز رستوران زنج  کاریخو من چ  _

 .  کردیدرست م ی نجوریعمه ماهرخم هم دمیدو سه بار د

 انداخت ی به ماه ی گرید ی نگاه می ن دوباره



 

1768 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

آبک  ای  _ و  دوختش  ای...  میکرد  یموادش  انجام   هم  درست  و 

بقمینداد وگرنه  همونطور  هی...  درست    هیاش  ماهرخ  عمه  که 

 ... کنه یم

 داد هیبه کانتر تک آسمان

طعمش    یگیم   یعنیبا عمه ماهرخت...    ی+ تو هم مغزم و خورد

 خوبه؟

 سر تکان داد  نانیبا اطم  مهرسا

 آره، بذار برنج دم بکشه....  _

اه سمت اجاق  حد ممکن گشاد کرد و نگ  نیرا تا آخر  چشمانش

اش   ی شانیبه پ  دیجوش یکه همچنان م  یبرنج  دنیکشاند و با د

 د یکوب

 ... شد آش... میبرنج و آبکش نکرد _
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هم نگاه به ظرف برنج دوخت و کم مانده بود از حرص   آسمان

 بکوبد...  واریسر خودش و مهرسا را با هم به د 

به  با  د یکل  دنیزنگ واحد و سپس چرخ  ی صدا عث شد هر دو 

نگاه کنند و مهرسا با درک اوضاعِ نابه سامانشان برنج    گریهمد

س داخل  را  شده  خ  نکیآبکش  و  کرده  از   یلیرها  فرز  و  تند 

شکم    یآشپزخانه خارج شود و آسمان را با برنج شفته شده و ماه

 پرِ شل و ول تنها گذاشت... 

 سالم...  _

تر کرد    یشاهرخ لب  دنیسمت اوپن آشپزخانه چرخاند و با د  نگاه 

 آرام جواب شاهرخ را داد... ییصدا و با

 وارد آشپزخانه شد  جاتیو سبز  هیادو ی متعجب از بو شاهرخ

 ؟ یکنیم ی آشپز  ی دار _
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شد نتوانست با خنده اش مقابله    دهیکش  ی که سمت ماه  نگاهش

 ... دیکند و خند

 ی را باز کرد و لگد  شبندشیتنش، پبد از نتوانس  یبا حال  آسمان

 د یشاهرخ کوب ی به پا

 .. + نخند. 

 نکی سمت س  ی گریبه زور خنده اش را جمع کرد و نگاه د  شاهرخ

 که آبکش شده بود انداخت  ی و برنج شفته ا

 !!! شهیباورم نم _

  ی به صورت آسمان که گونه اش بخاطر رنگ زردچوبه رنگ  نگاه 

 دیشده بود دوخت و خند

 بمب منفجر شده؟ ای ی کرد ی آشپز نجایا _
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ست از کنارش عبور کند انداخت و خوا  نیرا زم  شبندیپ  آسمان

 را گرفت و مقابل خودش نگهش داشت.  شیکه شاهرخ بازوها 

 و؟ یماه ای ی کردیخودت و سرخ م یداشت _

کش  نگاه باال  چشمانش  تا  که  لبخند  دهیآسمان  و   ی شد،  زد 

 دیانگشت شستش را به گونه اش کش

خودت   ی ماه  ی به جا  یخواستی .... م ی دی پاش  هی به صورتت ادو  _

 ؟ی و طعم بد

باعث باال رفتن ضربان قلبش شده بود و    نشانی کم ب  ی   صلهفا

 کند  شیرها خواستیشاهرخ اما انگار نم

 + مهرسا... 

  شتر یمرد و قلبش ب  شیخم شدن شاهرخ جمله اش در گلو  با

 تقال کرد... 
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لبها  ی را محکم رو  شیپلکها و    ی شاهرخ که رو  ی هم گذاشت 

جا همان  درست  اش،  پ  ییگونه  لحظه  انگ  شیکه چند  شت  با 

  یاسب کیود، نشست؛ افسار دلش رها شد و مانند نوازش کرده ب

 .... دی و کوب دی و کوب  د یکوب نیباشد پا بر زم  دهیکه صاحبش را د

چشمان   دنیو با د  دیعقب کش  ی ا  ه یبعد از مکث چند ثان  شاهرخ

 کرد یآرام ی آسمان تک خنده  ی بسته 

 بکشم.  نجایبه ا ی دست هیدم بکشه من  ی ذاریتا تو برنجت و م _

کوتاه تمام شده بود اما او   ی بود و آن بوسه    دهیعقب کش   شاهرخ

 آن بوسه رفته بود...  انیانگار روحش م

تمام از او تشکر کرده    ییو تا خدا رفته بود و با پررو  دهیکش  پر

 بود... 

 بود و دلش دوباره و دوباره از آن بوسه خواسته بود...  ده یرقص
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 شده بود!  ا یح یچه ب دلش

 آسمان؟  _

پ  رهباالخ را  به    دایروحش  و  گرفت  را  دستش  اخم  با  و  کرد 

 جسمش برگرداند... 

صورتش    ی باز کرد و نگاه خندان شاهرخ درست در چند سانت  پلک

 بند دلش را پاره کرد... 

 چقدر شق و لق شده بود...  دلش

 ... خت یریفرو م یه

 ... دیلرزیو م شد یپاره م بندش

 ... کردیم شیبرا ی کار دیبا

 ماند ینم شیبرا یدل گرید رفتیم شی پ رنطویهم اگر
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 شده؟ ی زیچ _

  د یپرسی و رو کرده بود و بعد م  ر یتمامش را ز  کهویبه او که    لعنت

 "شده؟ ی زیچ"

 ... دیکش  یقیعم  نفس

 حبسش کرده بود؟ یک

 ستادیا نکیو پشت به شاهرخ، رو به س  دیکش  عقب

 ... تو برو لباسات و عوض کن.کنمیم زی+ خودم تم

  ک ی اش را صرف آن    دهیته کش  ی تمام انرژ  نستدایخدا م  تنها

 جمله کرده بود.

 کمکت...  امیم  کنمی لباس عوض م _

رو  رفتن را  دستش  و  نگاه چرخاند  کرد  که حس  را   ی شاهرخ 

 قلبش گذاشت. 
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  خواست یکه انگار م  دیکوب یاش م  نه یس  ی محکم بر قفسه    آنچنان

 ... زدداانیبزند و بزن و برقص راه ب رونیاش را شکافته و ب نهیس

رو  ی لبخند ا  ی لبها  ی ناخودآگاه  و دستش  سمت   نبارینشست 

 کوچک؟  ی بوسه    کیسرش آورده بود    ییگونه اش رفت، چه بال

 شده بود!!!  ا یح یب چقدر

را که دم گذاشت، مشغول جمع کردن ظرف ها شد و قلبش    برنج 

 ... د یرقصیم ی اش بندر نهیهمچنان درون س 

 بود...  ن یمیبا س حق

م  یلیخ  شاهرخ پ  توانستیخوب  آرام  به   شیآرام  فکر  و  برود 

 به سرش بدهد و...  ی باعث شد تکان تند   ریمس ی انتها

 شده بود!!!  ایح یب چه
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شده در آشپزخانه    ضیتعو  ی که شاهرخ با لباسها  دی نکش  یطول

 رفتار کند  ی حاظر شد و آسمان جان کند تا عاد

 مهرسا کجاست؟ _

 + تو اتاق...  

 کرد  یخت و اخماش را به شاهرخ دو ی فرار نگاه 

م من  به  م  ی آشپز  گهی +  مجبورم  و  آشپزخونه،    امی ب  کنه یبلده 

که به    یجو اون برن  ه یماه  نیا   دهیم  لمیکه تحو  ی زیاونوقت چ

 داره.  ی ادترینظرم به آش شباهت ز

 د یکانتر دستمال کش ی با خنده رو شاهرخ

 شکم پر...   یِماه ن یا رسهیبه نظر که خوشمزه م _

را   ییظرفشو  ن ی همان خنده درب ماش  از گفتن جمله اش با  پس

 ظرف ها داخل سبد شد  دنیباز کرد و مشغول چ
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 برگرده خونه.  دیمهرسا با شه،یداره تموم م گهیکار پدرش د _

لحظات  یسع  آسمان مانند    یکرد  که  ذهنش   کیقبل  در  نوار 

 مغزش بفرستد  ی را به گوشه  شدیپخش م

اره مهرسا هم  ند  یاگه مشکل  ل،یسر برم اردب  هی  خواستمی+ من م 

 ... ادیباهام ب  تونهیم

 تکان داد  ی سر شاهرخ

 ا... ... امفرستمتونیاگه قبول کرد م زنم،یبا پدرش حرف م _

 ستاد یآسمان ا ی را بست و روبرو نیماش درب

 ؟ یمراقب جفتتون باش یتون ی... مامیباهاتون ب تونمی من نم _

به چشمان شاهرخ سر  آسمان کردن  نگاه  و    ی بدون  داد  تکان 

 مهرسا مانع شد...  ی سرفه  ی بزند که صدا یست حرفخوا
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و مهرسا وارد آشپزخانه شد و رو به آسمان   دیعقب کش   شاهرخ

 د یپرس

 مگه؟ ی بر ی خوایم ییجا _

تکان    ی سر  نتیها داخل کاب   هیگذاشتن ظرف ادو  نیح  آسمان

 داد 

 مادربزرگم.  ش یپ لیبرم اردب خوامی+ آره م

 ؟یپس من چ _

اب مهرسا را بدهد زنگ آپارتمان به صدا  بتواند جو  نکهیاز ا  قبل

 درآمد و نگاهش را سمت شاهرخ کشاند 

 اد؟یقرار بود ب  ی+ کس

باز کردن در از    ی به چپ و راست تکان داد و برا  ی سر  شاهرخ

 آشپزخانه خارج شد. 
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 برداشت و به دست مهرسا داد نیزم ی را از رو  شبندیپ آسمان

 ... ییو بنداز تو لباسشو نی+ ا

 را گرفت   شبندی اخم پمهرسا با  

حس احمق بودن هم بهم    رم،یم   اهیبرو دنبال نخود س  یاگه بگ  _

 . دهیدست نم

 نازک کرد شیبرا یپشت چشم آسمان

  ی دینشن   ییآشنا  ی اگه صدا  اه،یخب برو دنبال نخود س   لی+ خ

 . این رونیهم ب 

دست  مهرسا رفت،  اتاقش  سمت  کش  یکه  لباسش  با    د یبه  و 

ر و سر کردنش از آشپزخانه خارج کانت  ی برداشتن شالش از رو 

 شد... 
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د  به خروجش  م   مایسیپر  دنیمحض  بزرگ  گلِ  دسته    ان یو 

اما    مایسیشد و پر  شیابروها  ی دستانش باعث کورتر شدن گره  

 با لبخند قدم سمتش برداشت. 

 دی سمان اما عقب کشگونه اش را ببوسد و آ خواست

 . دمتیوقته ند یلیخ  زم،یسالم عز _

ذوقش زد اما موضعش را حفظ کرد و    ی وآسمان ت  دنی کش  عقب

 دسته گل را سمتش گرفت 

 خدمت شما...  نمی. اامیخونه باغ، گفتم من ب  ن یایشما که نم _

 ستادهیا  نه یکه دست به س  یپر اخم آسمان سمت شاهرخ  نگاه 

 باال انداخت.  ی نگاهش شانه ا دنیشد که با د ده یبود کش
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م  نگاه  به  پر  زیپر اخمش  و  بود    یاز هر در   مای سیدوخته شده 

م ه   ی برا  زدیحرف  آسمان  و  بحث  کردن  نداده    یتیاهم  چیباز 

 بود... 

باالخره    گذاردیم  زیم  ی و بشقاب ها را رو  وهیکه ظرف م  شاهرخ

گاه شاهرخ  و بند ن  ردیگیم  ی ا  شهیش  زیکوچک م  ی نگاه از لکه  

 کند یم

نیشاه   نیبش  ایب  _ پذ  ی ازی ...  غر  ست،ین  ییرایبه  که    به یمن 

 . ستم ین

 ... د یدست به صورتش کش ی با کالفگ آسمان

بلند سالم مهرسا نگاه هر سه را از آن خود خود کرد و    ی صدا

 کرد یروبوس مایسیمهرسا با خنده با پر

 جون؟   ی پر ی چطور _
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 دیمتعجب خند مایسیپر

 بابات کجاست؟ ؟یکنی م کاریچ نجایممنون گلم... تو ا _

 آسمان نشست و لب زد ی مبل کنار ی با لبخند رو  مهرسا

 منم مهمونم.  _

  یدندان غروچه ا  اریعدد خ  کیبرداشتن    نیخم شد و ح  آسمان

 کرد

 + عمه خانوم چطوره؟

به    یگشاد از باالخره حرف زدن آسمان دست  ی با لبخند   مایسیپر

 د یشالش کش 

 شما. ی ... دعاگوزمیخوبن عز_

 کرد ی کوتاه مکث
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 شما.  نی جشن و قبول کن شنهادیپ  دوارهیهنوز ام _

کن   بدون خپوست  و    ی گاز  اریدن  خرخره  گرفت  تصور    یبا 

که   یاز کس  خوردیو داشت حالش به هم م  دیمحکم جو  مایسیپر

هم به او نسبت    مایسیو نگاه پر  کردی پل به او نگاه م  کیبه عنوان  

 همان پل را داشت... 

 به رهام.   دنیرس پل

گوش  ی صدا رو  یزنگخور  از  شد    ی اش  باعث  آشپزخانه  کانتر 

 ل از او خودش را به آشپزخانه رساند اما مهرسا قب ستدیبا

 برات آسو...  ارمیمن م   نیبش _

دوخت که مشغول پوست    ینشست و نگاه به شاهرخ  یکالفگ   با

 بود...  ب یگرفتن س

 خوردن کرده بود...  بی هوس س چقدر
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به    بینداشت و س  یدستش بود طعم خاص  نیکه ب  ی اریخ  انگار

 ود. شده ب لیجهان تبد ی  وه یم  نیبهتر

 هامه آسو... داداش ر _

پر  عیسر  یلیخ  نگاهش د  دیچرخ  مایسی سمت  با  برق   دنیو 

را از دست مهرسا    ینشاند و گوش   شیابروها  نی ب  ینگاهش اخم

 گرفت. 

 تماس را وصل کرد ردیبگ  مایسینگاه از نگاه براق پر نکهیا بدون

 + بله؟

 دلم...  زیسالم عز _

 ی بود برا  فینشست و رهام ح   شیلبها  ی رو   ی لبخند   ناخودآگاه

 نشسته بود  شیکه روبرو  ی دختر

 چه خبر؟ کی+ عل
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 تو...  یِسالمت _

 کردن را  ی و رهام بلد بود راه و رسم دلبر دیخند

 ؟ ی خونه ا _

 + آره.

جان    ییدا  شیببرمت پ   خوامیم  رسم، یم  گهیساعت د  میپس ن  _

 که احضارمون کرده... 

 کرد...  اخم

کرده    اول از نقطه ضعفش استفاده  داریکه در همان د  یجان  ییدا

خودش را   ی رو   ادهیو خودخواه بود که ز  ندی بب  خواستیبود را نم

 شمرد؟ ینم

بود و انتظار داشت او از نقطه    دهیبودنش را به سرش کوب  معتاد

 ضعفش استفاده نکند؟
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با دا   مانیپش  ن یگرفت ا  میجانِ رهام تصم   ییاز برخورد اولش 

 احضار را قبول کند. 

 ... ی ایتو ب خوادینم ام،ی+ تو جاش و بگو خودم م

 ...ندازمی م س یم دمیرس کم،ینزد _

با همان   ی را رو  شیلبها هم فشرد و رهام تماس را قطع کرد. 

 گذاشت و نگاه به شاهرخ دوخت زیم ی را رو یاخم گوش

  یپوست کنده و قاچ خورده    ی ها  وهیبا لبخند بشقاب م  شاهرخ

 ارا مقابل آسمان گذاشته  بیس

 . زمیبفرما عز _

  ی قیدقا  یکوب  ی ود قلب آرام گرفته از رقص و پاکه گفته ب  یزمیعز

داشت که    یتی را دوباره به رقص دعوت کرده بود و چه اهم  شیپ

 گفته بود؟ مایسیبه خاطر حضور پر
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آن بشقاب را بردارد و به آغوش بکشد و تک تک   خواست یم  دلش

 و بخورد...  دهی را بوس بی س ی قاچ ها

 که شاخ و دم نداشت...  یوانگید

 ...گریدبود  وانهید

 مبل بلند شد   ی از رو  مایسیپر

 . دمتونیبرم،خوش حال شدم که د گهیمن د _

بلند    خواستیو مهرسا هم برخاستند، اما آسمان دلش نم  شاهرخ

 بدرقه کند... شده و او را 

 به دل داشت...  نهیاو ک از

و در    ستدیشاهرخ قائل بود مجبورش کرد با  ی که برا  یاحترام  اما

 ... دیایسمتش گرفته بود کوتاه ب  امیسیکه پر  یمقابل دست

 را در دستش گذاشت و با فشار کوچک رها کرد دستش
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 . می شیخوشحال م یلیخونه باغ، من و مامان خ  نیایشما هم ب  _

با کالفگ   او از خانه خارج شد  رو  یکه  از  را   ی و حرص شالش 

 برداشت  شیموها

 ؟ ی بر ی خوایم ییجا _

 کرد تر یشاهرخ دوخت و لب یبه نگاه سؤال  نگاه 

 . ن یایشما هم ب نم، ی رهام و بب ییِدا رمی+آره، م

آسمان   ی   ختهی به هم ر  ی با لبخند دست دراز کرد و موها  شاهرخ

 شال مرتب کرد  دنی بخاطر طرز کش

 مهرسا...   دنید  ی برا  ادیب   مانینه، تو با رهام برو... امشب قراره پ  _

س  ی سر درون  داشت  همچنان  دلش  و  داد  پا  نهیتکان   یاش 

 د یکوب یم

 .میغذامون و بخور ادی+ پس تا رهام ب
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   دیبا خنده عقب کش  شاهرخ

 کرده خانم خونه...  کاریچ م ین یبب  میآره،بر _

که مردش شاهرخ بود، اما    ی خانم خانه ا  ی ضعف رفت برا  دلش

خودش را جمع کرد و قبل از شاهرخ وارد آشپزخانه شد و مهرسا  

  یغذاخور  زیآشپزخانه، که به عنوان م   ی   رهیجز  دنیرا مشغول چ

 .دیکار شده بود،د

تالق  به ش   ی محض  پر  لبخند  مهرسا  لب    ی رو  یطنتینگاهشان 

 نشاند 

  یخونه باعث شده شما از هم دور   نینکنه حضور من تو ا  گمیم  _

   د؟یکن
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در امان ماندن  ی و برا دیلبش را گز دیگنگ آسمان را که د نگاه 

سنگر گرفت و ادامه   زیآسمان پشت م  تیعصبان  ی از ترکش ها

 داد 

 ی برا  ی و از هر فرصت  نیدیبآخه انگار چند ماهه تو بغل هم نخوا  _

 . د یکنیاستفاده رو م تیدل و قلوه دادن نها

را گرفت    شیخواست حمله کند که شاهرخ با خنده بازو  آسمان

 نشاندش یصندل ی و رو

  یادیبه سن و سال تو ز  ی دختر  ی حرفا برا  نیا  یکنیفکر نم  _

 بزرگه مهرسا؟ 

 گذاشت   زیم  ی را رو  یخارج شد و ماه   زیاز پشت م  با خنده  مهرسا

 نداشتم از حرفم...  یبه جان تو قصد خاص _

 دیشده اش غر دیکل ی دندان ها نیاز ب آسمان
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 + آره جون خودت.

                           

روبرو  مایسیپر  دنید رهام  از    یو  خروجش  محض  به  هم، 

نشاند. بدون اتالف وقت با چند    شیابروها  نیب  یساختمان اخم

 ... ستادیقدم بلند خود را به آنها رساند و کنار رهام ا

م  دانستینم دلش  اما  پر  خواستیچرا  مقابل  در  رهام   ما یسیاز 

 محافظت کند. 

 ؟ ی+ تو چرا هنوز نرفت

رهام کنده شد و در نگاه    یباالخره از چشمان خال  مایسیپر  نگاه 

 آسمان نشست... 

 هم بود!  هیبچشمانشان ش چقدر
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خواهرش    ی به او دست دور شانه    تیاهم  ی ب  رهام  ما،یسیپر  ی بجا

 لب زد ی مصنوع ی انداخت و با لبخند

 زم؟ یعز میبر _

دخترک   نینگاهش کرد و چرا هنوز هم دوست داشت ا  آسمان

 را؟ یعوض یِلعنت

 رهام.  امیم  نیتو ماش نی+ تو بش

کوتاه پشت رل نشست و آسمان فاصله   ریتأخ  ی بعد از کم  رهام

 اقل رساند را به حد مایسیاش با پر

  ی نکن دخترعمه    وونهیدور و بر رهام.... من و د  نمتی نب  گهی+ د

 شاهرخ.... 

 را گرفت  شیمانتو  نیآست مایسیکه پر ردیفاصله بگ  خواست

 که دوسش دارم؟  یفهمیچرا نم _
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 د یکش رونیانگشتان دخترک ب نی را از ب نشیآست 

د من  دخترجون...    وونهی+  ع  ی   وونهید  ه یام    ی حت  ار، یتمام 

رهام    ی ابرو  کی که اگه باعث خم شدن کوچ  یحدس بزن  یتون ینم

امتحان نکن که   میوونگی... پس من و با دکنمیکه نم  کارایچ  یبش

 . شهیخودت بد م  ی فقط برا

بدون گرفتن نگاهش از او کنار رهام نشست و به محض    سپس 

 کنده شد...  شیاز جا ن ینشستنش ماش 

 ... یاحمق یلی+ خ

 . دونم یم _

  ی فیبالتکل  نیبرادرش دوخت، حق رهام ا   مرخینو نگاه به    برگشت

 نبود. 

 خواست؟یم ی+ چ
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کرد و چقدر درد   ن یاش را سنگ   نه یس   ی رهام قفسه    قیعم  نفس 

 مرد....  کیداشت آه 

 ؟یکن ینداشت باور م ی کار  چیاگه بگم ه _

  ی صندل  یرهام گرفت و سرش را به پشت  ی کالفه    مرخیاز ن  نگاه

 داد... هیتک

 خواد؟ یم  یجانت چ ییدا نیا یدونی+ نم

پر  دارید  رهام تک    مایسیناغافل  و  فرستاد  ذهنش  گوشه  به  را 

 کرد  یآرام ی خنده 

 شد اون روز؟  ی! چه یازت شاک یلیاونم خ _

 دیاراده خند یب شانیحرفها ی ادآور یبا  آسمان

 .میرو ترکوند گهیهمد می+ زد

 بلند کرد.  ی رهام او را هم دعوت به خنده   ی بلند خنده  ی صدا
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  ن یگیم  نیبا خودتون آورد  نیبرداشت   هیدختره ک  نیا  تگفیم  _

  ی شتریمغول شباهت ب   زخانِی چنگ  ی به سربازا  نیدخترِ بهاره!! ا

 داره.

 و ادامه داد  دیاز زدن جمله اش بلندتر خند پس

  ی ادیز  دنیترک  نیبه ترکوندن عادت داره و ا   شتریبهمن ب  ییدا  _

 به پرش زده.... 

به لب داشت انداخت و گونه   ی شخندیبه آسمان که ن  ینگاه  مین

 د یاش را با دو انگشت کش

  ی نمه خشنه... حت  هیخواهر ما چون ورزشکاره    نیمنم گفتم ا  _

 ادیدادم اگه دست و پا و سرش و دوست داره ز  شنهادیبهش پ

 . وفته یباهات درن
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جانِ رهام نشسته   ییتخت رستورانِ دا  ی بود رو   ی ا  قهیدق  چند

پ نگاه  و  فضا بود  را در  م  ی ر اخمش  و    چرخاندینسبتاً شلوغش 

 که احضارشان کرده بود، نبود. یاز شخص ی خبر چیه

جوان  نگاه پسر  و  دختر  خوردن    یاز  مشغول  لبخند  با  که 

 دی بودند گرفت و رو به رهام با اخم پرس  شانیغذاها

 جانت ما رو مشنگ خودش کرده؟  ییدا نی+ا

نگاهشان را سمت   ی نه ازنا  ی تکان داد و صدا  ی با خنده سر   رهام

 ... دیخود کش

 سالم بچه ها...  _

رفت و دست سمت دختر جوان و   نییبا خنده از تخت پا  رهام

 بود دراز کرد   ستادهیتخت ا ی که روبرو  یخندان

 ... ییسالم دختر دا _
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دخترک  گریهمد  دست به  اخم  با  آسمان  و  فشردند  به    یرا  که 

 .... جانِ رهام بود دوخت ییدختر دا ادیاحتمال ز

 مهربان خانوم گل هستن...  شونی آسمان جان ا  _

 خندانش ادامه داد  ییرو به دختر دا سپس

بنده است که ماه ها فقط    زیدختر خوشگله هم خواهر عز  نیا  _

 ... ی د یحرفش و شن

مهربان   ی رو  مهربان با  و  نشست  آسمان  کنار  دست    یتخت، 

 سمتش دراز کرد

 ... داریسالم آسمان جان، مشتاق د _

گذاشت، اما او خم شد و بعد از    را کوتاه در دست مهربان  دستش

 ... د یگونه اش عقب کش  دنیبوس

 د یدر اطراف چرخاند و پرس ینگاه  رهام
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 ومده؟یماهان ن  _

 اآلن. انیباباست... م  شیپ _

 رو به آسمان لب زد سپس

 . دمتی خوشحالم که باالخره د یلیخ _

س مهربان در پراحسا   ی جمله    ی برا  ی بتواند جواب  نکهیاز ا  قبل

  وستند یجانِ رهام و پسرش به جمعشان پ  ییذهنش جور کند دا

پسرش در هم قفل شد و نگاه متعجب    دنیآسمان با د  ی و ابروها

 اش را سمت رهام کشاند  یو عاص

 ته؟ییپسرِ دا نی+ ا

چهره    رهام و  کردند  نگاهش  متعجب  مهربان  هم    ی و  ماهان 

 خشم...  درست مانند آسمان پر بود از بهت و

 کنار دخترش نشست و گفت  یال یخ ی با ب بهمن
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 دو تا از قبل با هم آشنا شدن!  نیانگار ا _

دهد. از    شانیبه حرفها  یتینبود که اهم  یتیاما در وضع  آسمان

 ستاد یماهان ا ی رفت و روبرو نییتخت پا

که مقابلش    ی نبود مرد  یباورکردن  شیدر شوک بود و برا  هنوز

 هار بود.برادر بباشد که    یبود پسر بهمن

 ؟ی + تو پسر بهمن

 با تمسخر چهره اش را جمع کرد ماهان

 . یتو دخترِ عمه بهار نباش دوارمیو ام _

قدم  دییهم سا  ی رو  دندان برداشت که رهام    ی و  ماهان  سمت 

آسمان را گرفت تا هر    ی تر بازو  عیسر  یلیو خ  د یقصدش را فهم

 کند.  ی ریبود جلوگ  شیکه در پ ییچه زودتر از دعوا 

 آروم باش خوشگلم.  آسمان _
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  شد یدر درونش شعله ور م  شتریکه هر لحظه ب   یهمان خشم  با

 د ییهم سا ی دندان رو

با ماش  یهمون  ه؟یکله خر ک  نیا  یدونی+ م و    ر یز  نشی که من 

 کرد...   نی ماه من و خونه نش هیگرفت و 

 گر گرفت   شتریآن روز ماهان مغزش ب ی حرفها  ی ادآوری با

 من گفت....  اوسکول به درد نخور به نی+ ا

نجوا   یآرام  ی جمله اش را تمام کند بهمن با صدا   نکهیاز ا  قبل

 کرد

 . ست یدعوا ن ی جا نجای... ان ین یو بش نیبچه ها آروم باش _

است و   یمکان عموم  کیمهم نبود آنجا    شیاما اصالً برا  آسمان

 آرام باشد...  دیبا
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م  نیخشمگ  یگرگ زخم  کی  مانند دلش  و  پسرِ   خواستیبود 

 ردیبگ  شیرهام را به باد مشت ها جان ییدا

 آسمان. کنم یخواهش م _

  ی نگاهشان لب  ی سمت رهام چرخاند و رهام به محض تالق  نگاه 

 تر کرد 

 . ستی... اآلن وقتش نمی رسیحسابش و م بعداً با هم  _

تخت شد و   ی آسمان رو   ی باالخره موفق به نشاندن دوباره    رهام

ماهان ا  یکنارش نشست،  بود  مقابلش نشسته  نگاهشان  که  صالً 

کردن خواهرش خط و نشان   یبخاطر زخم شیتا برا کردیهم نم

 تمام نشده  نجایا هیو به او بفهماند قض  دهیکش

 ماهان؟ ی ان تصادف کردتو واقعاً با آسم _

 باال انداخت. ی شد و شانه ا دهیماهان سمت خواهرش کش نگاه 
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هم خواستم برسونمش   ی.. وقتنیماش ی جلو دی پر  هویخودش  _

 بهم...  دیپاچه گرفت و پر ارستانمیب

که سمت آسمان انداخت ادامه   ینگاه   می زد و بعد از ن  ی شخندین

 داد 

 ولش کردم. ابونیمنم وسط خ _

با تعجب از حرکت محال برادرش پلک زد و بهمن نگاه    مهربان

 بود...  رهیدوخت که با خشم به پسرش خ یبه آسمان

 ؟ی بود دهید ی جد بیآس _

ن باالخره از چشمان ماهان کنده شد و در  خشم نگاه آسما  ریت

 نگاه او نشست

 + پام شکسته بود... 
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اونطور  _ و  بود  شکسته  زبون  ی پات  نظر    ؟ی کردیم  یبلبل  به 

 . ی داشته باش ی درد ومدینم

 مشت  شی آسمان قفل شد و دست ها فک

 کن ماهان... یازش معذرت خواه _

ند  بهمن باعث شد هر چهار نفرشان متعجب نگاهش کن   ی   جمله

 کرد  یو ماهان با درک اوضاع اخم

 متوجه نشدم!  _

 به پسرش نگاه کرد تیو با جد دیچرخ بهمن

 جمله ام کامل واضح بود.  کنمیاما من فکر م _

  ه یتک  ی آرام گرفته به پشت  یکرد و آسمان با خشم  ی کوتاه  مکث

 داد 
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نشد  _ متوجه  که  حاال  م   ی اما  ات گمیدوباره  عمه  دختر  از   ....

 کن.  یعذرخواه

لبها  اهانم رو  شیابتدا  سمت   ی را  اخم  با  سپس  و  فشرد  هم 

 د یآسمان چرخ

 متأسفم.  یبخاطر همه چ _

 ؟ی+ چ

ر  طنت یبه ش   رهام دندان    دیخند  زیکوچک آسمان  با  ماهان  و 

 چفت شده جمله اش را بلند تر گفت  ی ها

 متأسفم.  یبخاطر همه چ _

 زد  ی صدادار  پوزخند

 تأسف تو....   خورهی+ به دردم نم
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اش انداخت    یبه ساعت گوش   یواحد، نگاه کوتاه   یکیتار  دنید  با

 هم فشرد. ی را رو شیعقربه ها لبها دنیو با د

برداشت و اگر حضور   شیموها  یدراز کرد و شالش را از رو  دست

با بهمن و مهربان و رهام    یشب خوب  گرفتیماهان را فاکتور م

 گذشته بود... 

به او فهمانده بود    شیا بچه هاخوبش ب  ی بهمن و رابطه    دنید

همگ ها  ن  ی معتاد  هم  م  ستندیمثل  مثل    یکی  نشانیب  شودیو 

 بهمن باشد... 

بودن مخزن    ی فشرد و با خال  خچالیرا به اهرم آبسردکن    وانیل

آب را   ی را باز کرد و بطر  خچالیدر    د؛یکش  ی آب پوف کالفه ا

 چسباند...   شیبرداشت و لبه اش را به لب ها

 ؟ ی اومد _
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 دیپا چرخ ی پاشنه  ی و رو دیآب نوش  ی ا عهجر

 + نه هنوز، 

 انگشت سبابه به خود اشاره کرد و ادامه داد  با

 اومدنم و بده...  ی روحمه، قبلِ من اومده مژده  نی+ ا

 و برق آشپزخانه را زد...  دیخند شاهرخ

 !ی کرد  رید _

 کانتر گذاشت  ی را بست و رو ی سر بطر آسمان

 شد؟ یچ یدون ی+ م

  نه یبه سمتش برداشت و دست مقابل س   یبخند قدمبا ل  شاهرخ

 قالب کرد 

 شد؟ یچ _
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جان رهام از    یی که زد نا کارم کرد پسرِ دا  ینی ماش   ی + راننده  

 آب دراومد... 

اضافه ماند و آسمان    ح یاخم منتظر توض  یمتعجب و با کم  شاهرخ

اش را باز   ییو کش انتها   دیبافته شده اش کش  ی به موها  یدست

 کرد

من فکر کردم   گهیمشنگِ کور زل زده تو چشام م  ی   کهی+ مرت

 ... ی ریبگ هیتا د ی ایم لمیف ی دار

 ریآخر ماهان که ز  یِلب  ری ز  ی حرف ها   ی ادآوریرا با    شیها  پلک

 هم گذاشت   ی گوشش نجوا کرده بود، رو

سگ بده... اوسکول به    ی اونقدر بزنمش که صدا  خواستی+ دلم م 

 درد نخور.
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و    دیگونه اش نشست پلکش پر  ی شاهرخ که رو  ی مردانه    دست

 قلبش گم و گور شد 

 سوت و کوره...  یلیخ نجایا یست یتو تو خونه ن یوقت _

 هم فشرد...  یرا رو شیپلکها

 خواب است...  ندی چشم باز کند و بب خواست ینم دلش

 .ی و منتظر بودم برگرد کردم یهمه اش به ساعت نگاه م _

 پلک باز کرد...  باالخره

 بود؟  را امروز چه شده شاهرخ

  ی او چه کند که راه به راه دلبر  ی جنبه    یبا قلب ب   خواستیم

 کرد؟یم

از حرفاش متوجه نشدم، فکرم همه اش    یچیاومد اما ه  مانیپ  _

 بود.  شتیپ
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 شد....  شیدای باالخره پ قلبش

کوبشش به گوش    ی صدا  یحتبلند که انگار    ی سر و صدا  کی  با

 که به لبخندش عمق داد  د یشاهرخ هم رس

 هرسا کجاست؟ + مـ... م

 دخترک برداشت ی گونه    ی کرد و دستش را از رو  یخنده ا  تک

 با پدرش رفت.  _

چرا ته دلش فرو   دانستیدهانش را فرو داد و خودش هم نم  آب

 و آب دهانش خشک شد ختیر

 و نجوا کرد دی به حال آشوبش برد که کنار کش یانگار پ شاهرخ

 ... برو لباسات و عوض کن... نجامیمن ا _

  یکرد و خود را رو   ضیرا تعو   شیلباسها  شیروین  ی مانده  ته    با

 تخت انداخت... 



 

1810 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

م  دیکوبیم  ی طور  قلبش اعضا  کردیکه حس  تک  تنش   ی تک 

م کشزندینبض  باال  گردنش  کنار  تا  را  پتو  پلکها  دهی.  را   شیو 

م  ی رو   ی طور حس  که  بود  فشرده  ها  کردیهم  کنار    ی سلول 

 اند.  یچشمانش در حال فروپاش

 باز شد... یکوتاه ی ر بعد از تقه که د د ینکش یطول

آنگونه به دست و پا   ی زیپتو مشت شد و از چه چ  ریز  دستش

رفتن تخت را که حس کرد   نیی . پادانستیافتاده بود، خود هم نم

 دآگاه باز شدند... ناخو  شیو پلکها ختیقلبش فرو ر

 کرد ی نگاهش م  داشت

 شده؟ ی زیچ _

 تر کرد...  یلب

 شده بود؟ ی زیچ



 

1811 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 . دانستینم

 چه بود؟ ی نشده بود درون آشوبش برا ی زیچ راگ

 + نه. 

و دوباره در نگاهش قفل    دیصورتش چرخ  ی شاهرخ در اعضا  نگاه

 شد 

 ! ی رسیمضطرب به نظر م  کمی _

 تر کرد...  یلب دوباره

 گرفته بود یدرونش خشکسال انگار

 ... برق و بزن. ستین ی زی+ چ

ر آسمان  دست دراز کرد و بعد از خاموش کردن آباژور، کنا  شاهرخ

 . دیرو به سقف دراز کش
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روبرو بشم    ی که باهاش تصادف کرد  ی اگه با مرد  کنمیفکر نم  _

 بتونم آرامش خودم و نگه دارم.

 دیبا اتکا به آرنجش خود را باال کش آسمان

 مگه نه؟+ 

ابروها  شاهرخ رو  ی با  آسمان  و  کرد  نگاهش  رفته  تخت   ی باال 

 نشست

  ی تونستیحتماً م  ی ودمن ب  ی اگه تو جا   کردمی+ آخه من فکر م

 که آروم موند مگه نه؟  شهی... اما نمیآروم باش

 اضافه کرد ان یو آسمان با عص دیخند شاهرخ

و بعد   گه یهم م  ی ور ی کور زده ناقصم کرده بعد در  ی  کهی+ مرت

آروم    مهییپسر دا  فهممی و م  نمشی بیم   یهمه ازم انتظار دارن وقت

 باشم. 
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 دکر ریو تغ دیدستش را به تخت کوب  مشت

 و کبود کنم.  اهیبزنم چش و چالش و س  خواستی+ دلم م

آسمان او را    ی با خنده دست دراز کرد و با گرفتن بازو   شاهرخ

 کنار خودش پرت کرد  دوباره

 رو باهات موافقم.   ندفعهیمخالف خشونت بودم ا  شه یهم  نکهیبا ا  _

آنقدر کم بود    نشان یب   ی دهانش را با صدا فرو داد و فاصله    آب

شاهرخ به مشامش برسد و ضربان قلبش با    ی س ها که عطر نف 

 باال برود...  طنتشی نگاه پر ش

 بود.  ده یند طنتیحد پر از ش  نیرا تا ا یآن نگاه عسل چگاهیه

  ی جانیدلش، تمامش از ه  ی که سمتش خم شد بعالوه    شاهرخ

 یکوتاه  ی و او بعد از بوسه    دیبر تنش آوار شد لرز  کباره یکه به  

 ... دی کش که به چانه اش زد عقب
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روز    کیدر    شانیبوسه اش از طرف شاهرخ بود و هر دو  نیدوم

 نبودند؟ ادیز ی ادیقلبش ز ی برا

 ... دیترک یکه درونش بود م یجانیار داشت از حجم هانگ  قلبش

 ام...   یخودم از دستش عصبان ی اما من به جا _

                           

رخ  انداخت و نگاه به شاه  شیشانه ها  ی کوله اش را رو  ی ها  بند 

 دوخت 

 ... یمنتظر باش  خوادیبرو، نم گهی+ تو د

در    ی نگاه  شاهرخ نگاهش  ماندن  ثابت  با  و  اطراف چرخاند  در 

 د یدست آسمان را گرفت و او را همراه خود کش ی نقطه ا

 حاال...  رمیم _
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آسمان از بهت حضور    نکهیقبل از ا  دندیو مهرسا که رس  مانیپ   به

شد و گونه    زانی ردنش آواو از گ  دیای ب  رونیمهرسا در فرودگاه ب

 دیاش را بوس

 ... لیاردب امیباهات ب  خوامیخوشحالم که م یلیسالم آسو.... خ  _

 دن یکوتاه سمت شاهرخ انداخت و با د  یباال رفته نگاه  ی ابروها  با

 هم فشرد... ی را رو شی لبخندش لبها

 خم کرد یسرش را کم مانیکه فاصله گرفت پ مهرسا

 ر مهرسا... هستم، پد مانی سالم خانم، پ  _

 بنشاند  لب ی رو ی کرد لبخند یتکان داد و سع ی سر آسمان

 + سالم، منم آسمانم. 

 د یکف دستانش را به هم کوب  جانیو با ه دیباال پر  مهرسا

 ... گهید میخب بر _
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  ی با دست راست سع  مانیو پ  دیمهرسا خند  ی قرار  ی به ب  شاهرخ

 کرد شالش را مرتب کند 

 . دی اشمراقب خودتون ب یل یفقط خ دیبر _

  جان ینشستند و مهرسا با ه  مای هواپ  ی ها  یصندل  ی هم رو  کنار

 د یخودش را کنار آسمان کش  یخاص

 چطور گذشت؟  شبید _

 دیخند طنتی نگاهش کرد و مهرسا با ش گنگ

از بابام خواستم ببرتم خونه    شبی د  نیقرار  یب  یل یخ  دمیخب د  _

 ... ن یتا شما با هم خلوت کن

و نگاه    دییهم سا  ی دان رودن  طان یدخترکِ ش  ی درک حرفها  با

 حواله اش کرد... یپر خشم

 ادب...  یزبان درازِ ب دخترک
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 بودند!!!  ای ح یها ب ی هشتاد ی دهه  چقدر

.  کنم یکتلتت م  زنمیم  یبکن   ایشوخ  نیبا من از ا  گهیبار د  هی+ اگه  

 سر...  رهیخ ی دختره 

  یرا رو  ی و هندزفر  دیخند  دشیبه تهد  یالیخ  ی اما با ب  مهرسا 

 بلند تر از قبل گفت  ییگذاشت و با ولوم صدا شیگوش ها

... من و تو که با هم  یاز من خجالت بکش  خوادی خب حاال نم  _

 . می حرفا رو ندار نیا

  ی آهنگ  ی هم گذاشت و گوش به صدا  ی را رو  شی که پلکها  مهرسا

هندزفر از  م  ی که  ا  شدیپخش  کالفه  پوف  و    دیکش  ی سپرد، 

 کمربندش را بست... 

 ود!!! ب ییپروا یدختر ب عجب
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شب    ی ادآوریمهرسا در دلش با    ی برا  دنشیخط و نشان کش  اما

 . دیطول نکش ادیشاهرخ ز ی قبل و حرفها

بارها شب قبل و    شیلبها  ی محو رو  ی لبخند بارها و  نشست و 

  ی ادآوریشاهرخ را مرور کرد و لبخندش با هر    ی تک تک کلمه ها 

 بزرگ تر شد... 

 ی را که حت  شی پلک ها   شیبه بازو  یکوچک  ی خوردن ضربه    با

هم افتاده اند باز کرد و نگاه به نگاه مهرسا    ی رو  یکِ   دانستینم

به گردنش سر داده   شیگوش ها  ی را از رو  ی دوخت که هندزفر

 بود

 شده؟  ی+ چ

 ؟ ی پس تو؟ خواب بود یی... کجامیدیرس _
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شب قبل را    ی ایخواب نبود؛ داشت رو  د، یبه صورتش کش  یدست

 . شدیم عاشق شتریو هر لحظه ب کردیمرور م

 شد و کوله اش را برداشت بلند

 زود باش. ا ی+ آره خواب بودم... ب

ه  از با  مهرسا  شدند  خارج  که  چمدان   یخاص  جانیفرودگاه 

 زد  یکوچکش را به آسمان سپرد و چرخ

 خدا چقدر خوشحالم!!!  ی وااا _

دوباره دست و دل    دیبا  ها چرخاند و یتاکس  نی اما نگاه ب  آسمان

 ... کردیم یولخرجو  دادی به خرج م ی باز

مهرسا را گرفت و چمدان را دوباره به دستش داد و در    دست

 نازک کرد شی برا یپشت چشم نیح نیهم

 ....ی ذوق کرد نقدیا یاآلن برا چ دمی... من نفهممیبر  ای+ ب
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 دیها که شدند مهرسا سمتش چرخ یاز تاکس یکی سوار

 ؟ نایهم خونه دارن بابات ا نجایا م؟یحاال کجا قراره بر _

داد و پلک    هیتک   یآدرس داد و سرش را به پشت  ی با کالفگ  آسمان

 و موفق هم شد.   ستدیبست تا مقابل زبان مهرسا با

قلبش    شانیآشنا  ی کوچه    دنیپلک باز کرد و با د  نی توقف ماش  با

بعد   رفت.  کرامالش  پرداخت  سمت    ادهیپ  هیاز  نگاه  و  شد 

 ساختمان چرخاند. 

 کرده بود...  یبدقول

قول داده بود زود زود سر بزند و حاال   زیادرش و عزپدرش، م  به

 بود...  امدهیماه بود ن کی باًیتقر

نتوانسته بود به قولش عمل کند و ماهان    شیپا  ی شکستگ  بخاطر

 نگذاشت.  ب ینص  یرا از لعنتش ب
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صورت  راننده با    یچمدان  و  داد  دستش  به  را  مهرسا    ک یرنگ 

 شد و رفت.   نشی خدانگهدار کوتاه سوار ماش

آمد   رونیمهرسا را که کنارش حس کرد از قعر افکارش ب  ورحض

 و نجوا کرد 

 . میبر  ای+ ب

در ساختمان را باز کرد و نگاه مهرسا    که در دستش بود  ی دیکل  با

 ... دیمتعجب در اطراف چرخ

ا   متعجب از  دختر    نکهیبود  و  شاهرخ    ی   ندهینما  ک یهمسر 

 ... ندی بب یمکان نیمجلس را در چن

را داشته   دشیدر مرکز شهر که کل   یمی قدساختمان نسبتاً  کی

 متعجب کننده بود.  شی برا ی ادیباشد ز
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که   ییبه پله ها  ی شتریرفت با بهت ب  نییکه از پله ها پا  آسمان

به دنبال    یحرف  چیه  یبه طبقات باالتر راه داشت نگاه کرد اما ب

 آسمان روانه شد... 

را    زنگ گذاشت و سپس در واحد  ی ابتدا انگشتش را رو  آسمان

  ن یکه در دست داشت باز کرد و ح  ییدهایاز همان کل  یکیبا  

 ورود صدا کرد 

 من اومدم....  زی+ عز

 یلبها  ی رو  ی لبخند  زیعز  ی و صدا  دیمتعجب سرک کش  مهرسا

 آسمان نشاند 

 تو که قراره گوشت تنت و بکنم و بدم دستت.  ایب _

تبع  ی اشاره    با به  و  واحد شد  وارد  او کفش   تیسر آسمان  از 

 را درآورد... شیها
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 مادربزرگته؟ ی خونه  _

سالن    با وارد  هم  همراه  دو  هر  و  داد  مثبت  جواب  سر  حرکت 

و نرگس خاتون کنار هم نشسته و مشغول    زیکوچک شدند... عز

 بودند.  ی خوردن چا 

 + سالم خانوما... 

معذب و متعجب مهرسا کنده شد و در   ی هر دو از چهره    نگاه

جواب سالمش   یبا مهربان   چشمان آسمان نشست و نرگس خاتون

 را داد.

شانه    ی سالم داد و آسمان دست رو  فیضع  ییهم با صدا  مهرسا

 اش گذاشت

 لیاردب  ادیب  خواسیدلش م  یل یدخترِ دوست شاهرخه.. خ  نی+ ا

 منم آوردمش... 
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فشار کوتاه دستش مهرسا را دعوت به نشستن کرد و با اشاره   با

 و نرگس خاتون لب زد ز یسرش به عز ی 

هم نرگس خاتونِ گل   یکی  نیخانوم هم مادربزرگ من و ا   نی+ ا

 و گالبه... 

و آسمان   دیخند  زیداغان آسمان ر  ی بخاطر مراسم تعارفه    مهرسا

 انداخت  ی کوله اش را گوشه ا

 خانوما؟ نیکردیم  نی داشت کاری+ خب چ

 خاتون با لبخند جواب داد  نرگس

 دخترم...    با تو هم خوشبختم  یی... از آشنانی...خوش اومدیچیه  _

لب نجوا کرد و آسمان از   ریز  یکنمیش مبا احترام خواه  مهرسا

 نشست زیبرداشت و کنار عز گریدو استکان د نت یداخل کاب

 !؟ زیدستم عز  ی بد  یگوشت تنم و بکن   ی خوایم  ی گفتی م  ی + داشت
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از استکان    یکی نازک کرد و او با خنده    شیبرا  یپشت چشم  زیعز

  ی و در مقابل تشکرش تنها سررا به دست مهرسا داد  ی چا ی ها

 تکان داد 

  ؟ی مگه قرار نبود زود زود سر بزن _

  زیبه نگاه طلبکار عز  یو چشمک  دینوش  ی از چا   یجرعه ا   آسمان

 زد 

 + دلت برام تنگ شده بود؟

 دیتر شد سرخوش تر خند ظیکه غل زی عز ی غره  چشم

 !!! شنا ی... چپ مزیچشات و عز   ی نطوری+ نکن ا

 د یرفت سمت نرگس خاتون چرخ که نگاه از او گ زیعز

 شما چه خبر؟  ی + خب نرگس خاتون از ورثه 
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برا  نرگس و    ی خاتون  کرد  قطع  را  صلواتش  ذکر  لحظه  چند 

 دیخند

 ... ی خبر سالمت _

 و با همان لبخند لب زد دیسمت مهرسا چرخ  سپس

 تو از خودت بگو دخترم...  _

 بلند شد  شیلب نشاند و آسمان از جا  ی رو  یلبخند خجول  مهرسا

 ... گردمیو برم  رمیمن م نی زنی+ تا شماها گپ م 

 زد یدوخت و چشمک کردیکه نگاهش م یی به مهرسا نگاه 

تو هم   م  کمی+  با   خوامیاستراحت کن عصر  و  بگردونمت  ببرم 

 دوستام آشنات کنم. 
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  شیو دستش را رو ختیرنگ ر یسنگ مشک ی را رو  یمعدن آب

 د یکش

 + سالم بابا... من اومدم.

  خواستیکه م  یخشک کرد و بغض  شیرا با مانتو  سشیخ  دست

 را همراه آب دهانش فرو داد  ندی بنش  شیگلو  خیب

 افتاد که نتونستم.   ییاتفاقا هیکردم، اما خب  رید دونمی+ م

سنگ   ی رو   ی نوشته ها  ی لب نشاند و نگاهش رو  ی رو  ی لبخند

 تار شد

م  خ  خواستم ی+  شاهرخ  با  من  بگم  بابا.    ی لیبهت  از  خوشبختم 

دعاها م  یخوشبخت  ی همون  برام  دور    ی کردیکه  اونقدر  من  و 

م  دمشونیدیم فکر  نم  چیه  کردمیکه  بهشون  من  رسمیوقت   .

تو و مامانمم... چون  ی دعاها ونیرو هم مد یخوشبخت نیا یحت
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و   اهکارطرتون منِ گنکه بخا  ن یبود  زیخدا عز  ش یشما اونقدر پ

 هم خوشبخت کنه.

                           

 ستادندیا   ی برا  ی زانوانش جان  گرید  دی رس  امکیار س کنار مز  یوقت

سنگ    دنیبا د  کهو یکه    ییبود از اشکها  س ینداشتند و صورتش خ

  س ی قبر مادرش سدشان شکسته شده بود و تمام صورتش را خ

 کرده بودند... 

 ... دند یلرز شتریب ش یسنگ سقوط کرد و لبها کنار

  یحرفا تموم    ی شیکه مجبور م  سوزه یوقتا دلم برات م  ی + گاه

 ... ینگ ی زیو چ یمن و هم به دوش بکش

او آخر  دیچک  ی گریاشک د  قطره باز کرد و   یآب معدن  نیو  را 

 ختیسنگ ر ی رو
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و   گمیم   یپناه  ی بگم دارم با خانواده    تونمی+ به مامان و بابام نم

 ی زندگ  هیو ازم گرفت و اونا برام    یخسرو زندگ  یوقت  خندمیم

وقت    یزندگ   هیدادن...   هر  که  لبام    اد یم  دمایخوب  رو  لبخند 

که باعث   یکس  ی بهشون بگم دارم با خانواده  تونمی... نمنهی شیم

 ... ایس  گذرونمیشد بابام سکته کنه دارم خوش م

و دلش کباب   دی شده کش  یسنگ حکاک  ی سبابه اش را رو  انگشت

 شد 

سنگِ قطعه   ریسنگ و بابام ز  نیا  ری+ من باعث شدم تو اآلن ز 

شدم که ادعا داشتم    یین باعث مرگ شما... مایباشه س   ییباال   ی 

  ی دون یو م  کنمیم  یزندگو حاال دارم    نی میافراد زندگ  نیمهم تر

 ست؟ین نیبدتر از ا ی عذاب چیه
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باران    خواستیو م   دیدستش نگاه باال کش  ی رو  یافتادن قطره آب   با

 ببارد... 

بعدِ تو    یدونیو م   ی و تو عاشقش بود  ومدی+ من از بارون بدم م

غصب کردم و عاشق بارون  یتو رو هم با خودخواه  ی عالقه  نیا

 شدم؟

 با صورتش برخورد کرد ی شتریب قطرات

 . ایس  دمیبخشیمن و نم چوقتی+ اگه من بودم، ه

باران  باران و  گرفت  م  ی شدت  باران   یشباهت  چیه   دیباریکه  به 

 بود. ینیفرورد یروز باران هیشب  شترینداشت و ب  وریاواخر شهر

پاره کنم و بخاطر وجود نحسم   کهین و تبزنم م   خواستی+ دلم م

 از من حساب بپرسم. 
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و    شدیم  سیباران داشت خ  ی بخاطر هجوم خودخواهانه    شالش

 . دندیرس یهم م شیقطرات کم کم به موها یحت

جوون مرگ   گفت یو م   کردیم  نم ینفر  زیعز  ی+ بچه که بودم وقت

نم  یبش هم  فکرش  مرگ شدن چ  کردمیاصالً  روز   یجوون  به 

 میزیچ  شدمیم  نیکه همه اش نفر  ی... منارهیآدم م  ی اه  ی دوروبر 

ا بدون  تو  به جوون مرگ شدنت کنه    نینفر  یکس  نکهینشد و 

تو که    ا؟یدن  نیقانون ا  هینطوری خاک... چرا ا  ریز  یزود رفت  یلیخ

 ؟ی دیسوال و ازش پرس نیا ییخدا شیپ

سنگ دوخت و دلش   ی رو   امکیس  ی نگاه به اسم حک شده   

 جوان مرگ شده اش...  برادر ی زجه زد برا

  کنه؟یم نیازش چرا گلچ ی دی+ پرس

 لبش نشست ی مثل زهر رو ی لبخند
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وقت  هی+   م  یروز  با ورزش  اومد    ایعمو ض  کشتمیداشتم خودم 

 گفت؟ یبهم چ  یدونیم  ا؟یچرا س دمیازش پرس ی ... وقتشمیپ

 کرد ی کوتاه مکث

 یکی  ی خوایو م  ،ی پر از گل دار  ی باغچه    هیفرض کن  "+ گفت:  

بچاز   و  م  ،ینیگالش  و  ندادم    یجواب  ؟ینیچ یکدوم  بهش  که 

که از همه    یدستش و رو شونه ام گذاشت و گفت مطمئناً گل 

خدا    ی بایتو گل خوش بو و ز  دمیمن اون روز فهم  "رو  باترهیز

خدا هم   یحت  گل پژمرده و زشت و پر از خار که  هیو منم    ی بود

 . نتمی نخواست بچ

 دیاز بغض خندرا پاک کرد و پر  سشیخ ی ها گونه

 روزام بگم.. نی+ حاال بذار از حال ا

 کرد ی کوتاه مکث
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. اما  کنهی... شاهرخ حالم و خوب مامکیروزا حالم خوبه س  نی+ ا

خودم و بخاطر    تونمیخوب تر هم باشه بازم نم  نیاگه حالم از ا

 چیشما ه  ی باعث رفتن تو و بابام شدم ببخشم... من بجا   نکهیا

 .  بخشمیوقت من و نم

                           

 م؟ی هست یدنبال کس م؟یشد میقا نجایچرا ا  _

که   دیرا د  یو عل  دیخواست جواب مهرسا را بدهد که از دور وح 

پناه گرفت و نگاه به نگاه    واری. پشت درفتندیم  ی سمت فست فود 

 مهرسا دوخت

ش تو  دن   شی +  به  ماهه؟    ای  ی اومد  ایماهه  کن    کمی هفت  صبر 

 ... گهید
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چرخاند و با   ی ا دوباره سمت فست فودصبر کرد و سرش ر  یکم

   دیبه هم کوب  جانیکف دستانش را با ه یو عل دیوح دنیند

 ... می شروع کن دی+ خب با

 و؟یچ _

تا از د   ی را رو  شیلبها متعجب مهرسا    ی چهره    دنیهم فشرد 

 ردیخنده اش نگ 

... حاال م یداخل و بترسون  ی و آدما  یچیتو اون ساندو  میبر  دی+ با

 تو فکرته؟ یخانم عقل کل چ 

 با همان تعجب به خودش اشاره کرد  مهرسا

 نظر بدم؟ دیمن با _

لبخند    با اوضاع  با درک  مهرسا  و  داد  مثبت  حرکت سر جواب 

 نشاند  شیلبها ی رو یبزرگ
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 ... بره یزمان م  کمیاما نظر من  _

 زد و دست آسمان را گرفت  ییبایبند جمله اش چشمک ز  پشت

 ..... م یک آماده بشفوق ترسنا لمیف هی ی که برا میبر _

_________ 

کالفگ  پر د  یاز  لباسها  ی گرینگاه  مهرسا    یوحشتناک  ی به  که 

 را بلند کرد تا به گوش او برسد شیبود انداخت و صدا دهیخر

 دو ساعته اون تو؟ شب شد که!!!   یکنیم کاری+ چ

مبل بلند شد و نگاه به    ی از رو  دیبلند مهرسا را که شن   ی صدا

 هرخ دوختشا ی الیو ی باال  ی طبقه 

 تموم شد... اومدم.  _
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 دنیو با د  دیپله ها د   ی که قامت دخترک را باال   د ینکش  یطول

به پشت    یو ناخودأگاه قدم  دیلرز  چهره اش چهار ستون دلش

 برداشت... 

 خودش بود؟ واقعاً

 بر سر صورتش آورده بود؟ چه

  ی باز د یپسرهاست و او نبا ی برا ی باز  کیتنها  نیا نکهیدرک ا با

به    دنی دش را جمع و جور کرد و منتظر رسبخورد خو مهرسا 

 خودش ماند... 

 چطور شدم؟ _

با    نکهیو بدون ا  دیدخترک چرخ  ی در چهره    گر یبار د  نگاهش

 د یخودش باشد دلش دوباره از ترس لرز

 ؟ ی کرد یشکل نی+ چطور خودت و ا
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 و چشمانش را گشاد کرد...  دیخند مهرسا

درست کرده بود   یخی  یبکه با استفاده از لنز به رنگ آ  یچشمان

در    یقرمز رنگ   ی رگهایهم داشت که مو  تیو انگار به لنز حساس

 ... کردندیم ییچشمانش خود نما ی حدقه 

قرمز کرده بود و صورتش مانند کچ   هیچشمانش را هم با سا دور

  دش، یسف   ی با چهره    ی ناجور  ی بود و چشمانش وصله    د یسف

 داشتند.  دشیخشک و سف  ی مخصوصاً لبها

مشخص   زدیودش را درست کرده بود که اگر حرف نمخ  ی طور

از حدقه    خواستندیهم دارد و چشمانش انگار م  ینبود که دهان

 بزنند...  رونیب

گرفتم... امشب    ادی  ییزا یچ  هی... منم از اون  مورهیگر   هیعمه ام    _

 ...میدوستات و زهرترک کن خوامیم
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نرفته    شیپ  نجایو او اصالً در ذهنش تا ا  دیبا بهت خند  آسمان

 بود... 

 را از دست آسمان گرفت   بشیخم شد و لباس گشاد و عج   مهرسا

 امشب.  می کن فیکه قراره ک  می بپوشم بر نمیا _

و    دیها خند  شنیمیخود به گفته اش مانند جادوگران ان  سپس

 دوباره از پله ها باال رفت... 

جمع   دیوح  یچیبود و قبل ترها آخر هفته در ساندو  پنجشنبه

  هنوز به جا  یدورهم  نیبود ا دواریو ام خوردندیم  و شام  شدند یم

با که  باشد  ا  یهمگ  دیمانده  راه    ییشو  نی در  به  بود  قرار  که 

 حضور داشته باشند...  اندازندیب

که چادر   ییبه مهرسا  یکه توقف کرد راننده دوباه نگاه  یتاکس

 د یبود انداخت و از آسمان پرس  دهیکش  نییرا تا چانه اش پا
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برسونمتون    تونمی حال خواهرتون خوبه؟ من م  د یخانم مطمئن  _

 . مارستان یب

 آسمان مهرسا جواب داد  ی بجا

 رون یب  ادیمعذبم و ز  کمیآره برادر... من حالم خوبه، فقط چون    _

 سر و روم و پوشوندم...  امینم

شد و    اده یپ  هیشد. آسمان هم بعد از پرداخت کرا  اده یپ  سپس 

 د یلب غر ریز

کش ته  تا  چ  دن ی+  زن  ی زیپوالم  امروز  و   یولخرج  ی ادیمونده 

 کردم.

 ؟ یگفت ی زیچ _

چادر گرفت و سمت    ی را از رو   شیو بازو  دیمهرسا چرخ  سمت

 دیخود کش
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 . نمینگفتم... زود باش بب  ی زی+ نه چ

کش  از ند  دیپنجره سرک  با  قدم    یکس  دنیو  در  داخل سمت 

 برداشت

 .... ایفقط دنبالم ب  یبزن  یحرف نکهی+ بدون ا

  یی صدا  چیه  جادیو داخل شد و سپس بدون ا  را آرام باز کرد  در

کشاند. به    یچیساندو  ی بهداشت  سیخود و مهرسا را سمت سرو

 فرستاد.  رون یب  یجانیو پر ه قینفس عم دنشانیمحض رس

 سرش برداشت و پچ زد  ی چادر را از رو مهرسا

 م؟ یدر امان انیدوستات م ی   ه یکه بق یتا وقت نجایا ی مطمئن _

و سرکتک  ی سر داد  وح  از  یان  و  اتاقک  داشت   ی دی داخل  که 

  یکه تو  ییتعداد نان ها  دنیو با د  دیکش  کردیآماده م   چیساندو

 بود از آمدن هر چهار نفرشان مطمئن شد.  ین یس
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د که  اآلن  ساندو  د یوح  رسن،یم  گه ی+  درست   چشونیداره  و 

 ؟ ی تو حاظر کنه،یم

  کرد یدستانش را کنترل م  نیب  ی همانطور که چراغ قوه    مهرسا

 ت داد و نگاه به آسمان دوخت جواب مثب

 ... ششونیپ رمیم  نیمن با ا ی زنیبرق و م وزیتو ف _

 زد و ادامه داد  ی شخندین

باز  ی صحنه    هیخوام    یم  _ راستمیکن  ی فوقِ وحشت  اگه    ی. 

 .... خورهی... به دردمون مریهم بگ  لمیف یتونست

 ی مهرسا  نیبود ا  یطانیو عجب دخترک ش  دیآرام خند   آسمان

 ساله!!!  زدهیس

 ... میما اومد د؟یداش وح _
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جواب    دیپناه گرفتند و وح  واریهر دو کنار د   ی بلند مهد  ی صدا  با

 را داد  ی مهد

 ... شهیکار منم اآلن تموم م  نین یبش _

 ... ی عل انیزنگ به طاها و محمد هم بزن ب هی _

نشاند و    شیلبها  ی رو  ی گفت لبخند  ی که عل  ی"داداشباشه  "

 محمد...   یبود... حت  هر پنج نفرشان تنگ شده ی دلش برا

و گپ و گفت مردانه   وستیهم به آنها پ  دیکه وح  دینکش  یطول

 شان شروع شد.  

آسمان و    ی باعث خنده    بردندی به کار م  ی که گاه  یک یرک  الفاظ

 گرد تر شدن چشمان مهرسا شده بود... 

 ادب بودند!!!  یب چقدر

 طاها و محمد؟  نی+ پس کجا موندن ا
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چسباند و با نفس    واریشتش را به دو دوباره پ  دیکش  یسرک  مهرسا

 نفس پچ زد

 داخل شدن...  گهیفک کنم اومدن، دو نفر د _

باعث شد چشمک  ی صدا با خنده    یبلند طاها  بزند و  به مهرسا 

 نجوا کند 

 + اومدن... 

بار سوژه شان محمد   نیرا از سر گرفتند و ا  شانیگفتگو  دوباره

 ... ی مهدبود و گرفته شدن مچش همراه دوست دخترش به دست  

که دهان    گفتی زدنش م  دید  اتیچنان با آب و تاب از جزئ  ی مهد

. آرام دادیمهرسا باز مانده بود و آسمان سرش را با تأسف تکان م

 و نجوا کرد دی مهرسا کوب ی دستش را به شانه 
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  رم ی... من ممینره خرا ادبشون کن   نیبا گرخوندن ا  دینم با+ فکر ک 

 دارم.و بزنم.. تو برو که هوات و  وزیف

همه جا را    یکیتار  وزیف  ی دکمه    ی محض فشار انگشتش رو  به

نشست و عقب    ش یلبها  ی رو  ی طنت یدر بر گرفت... لبخند پر ش

 بود برگشت...  ستادهیقبل ا یکه لحظات ییگرد کرد و به جا

اش را باز    یگوش  نیمهرسا ضربان قلبش را باال برد و دورب  نبود

 کرد... 

  ی و مهد زدیغر م شهیمثل همو محمد  دیشن یپسرها را م ی صدا

 ... دهیپر وزی ف دادیاحتمال م

همراه با نگاه خودش،   د یشن  ی که از گوشه ا  یخرت خرت   ی صدا

ته قلبش فرو    مهسا  دنیرا هم به آن سمت چرخاند و با د  نیدورب

 ... ختیر



 

1845 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

کرده    م یصورتش تنظ  ی چراغ قوه را رو  ییروشنا  ی طور  مهرسا

 شمانش ترسناکتر... صورتش خوف آور بود و چ  ی دیبود که سف 

گوش  خودش و  کرد  پسرها چرخاند، چهره    یرا جمع  را سمت 

مشخص نبود اما از خشک شدنشان مشخص بود که    ادیشان ز

 اند...  دهیمهرسا را د

و صدا  یقدم  محمد برداشت  مهرسا  گو  ی سمت   یایمرتعشش 

 ترسش بود... 

 بود!!!  دهیترس محمد

 ؟ یهست یتو ک _

صداها   مهرسا لبهاکه    یترسناک  ی به  کردن  باز  از    شیبدون 

 محمد   ی بازو  ع یسر  یلیخ  ی آورد شدت داد و مهد  یخودش درم

 را گرفت
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 و روشن کن...  ت یچراغ گوش ینرو محمد... عل  _

 اما خشک شده بود...  یعل

 ... تیهم قابل رو یکیبه مهرسا بود و لرزشش در آن تار نگاهش

 .... ستین  ی زیچ ایبه خودت ب یعل _

تر شدن مهرسا از    کیکه با نزد  دادیکان مرا ت  یعل  ی بازو  طاها

به عقب برداشت و محمد   یبا ترس قدم  دیو وح  ستادیحرکت ا

 د یدوباره پرس

  ؟ یهست یتو ک _

به خراب    نکهیو بدون ا  ختیته قلب آسمان فرو ر  ی افتادن عل  با

را خاموش کرد و قدم    ی گوش  ن یشدن نقشه اش فکر کند دورب

 سمتشان برداشت.... 
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که با   یخوف آور  ی چهره    دنید  ی به اندازه    نشدیاز د  پسرها

نشست   یبود متعجب شدند و او کنار عل  ستادهیاچند قدم فاصله  

 د یو دستش را به گونه اش کوب

 ؟ی شد یچ ی+ عل

 کنارش نشست محمد

 ؟ یآسو خودت _

 زد  ادیفر ی به سؤال محمد رو به مهد  تیاهم یب

 ...  ی و بزن مهد وزی+ ف

 ندنگاه سمت مهرسا چرخا ی مهد

 اما اون....  _

 . ن ی+ اون دوست منه... نترس 
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سکوت کرده بودند و مهرسا هم با چند قدم خودش را به   همه

ا با  بود...  رسانده  اما    نکهیآنها  است،  بود دوستش  گفته  آسمان 

خوفناک مهرسا افتاده    ی چهره    دنیکه درون دلشان با د  یترس

 نبود.   یرفتن رونیب ی بود به زود

مهرسا که نورِ چراغ قوه اش را   ی اه از چهره  نگ  نکهیبدون ا  دیوح

  ی کشاند و مهد  وزیخود را سمت ف  ردیگرفته بود، بگ  یعلسمت  

 نجوا کرد

 م؟ یخورد ی باز یعنی _

 زد یعل ی به گونه  ی ضربه ا گریروشن شدن فضا آسمان بار د با

 داداش؟  ،ی+ عل

 مهرسا قفل شده بود کرد ی که نگاهش به چهره  ییبه طاها رو
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آب بده... گفتم که دوستمه   کمیو  رینگات و از مهرسا بگ+ طاها  

 . نیبترس  ستیالزم ن

مهرسا واقعاً ترسناک بود؛ مخصوصاً    ی بود نترسند اما چهره    گفته

 چشمانش.... 

 و کنار محمد نشست  ختی آب ر وانیل ی تو زیم ی تنگ رو  از

 ... ر یبگ _

 نشست یعل گریهم در سمت د مهرسا

 ؟قش داره ی چش شده؟ سابقه  _

ت  نگاه  و  را    زیتند  دآسمان  بدون    دیکه  محمد  و  کرد  سکوت 

  چاره یکه ب  دیپاش  یرا به صورت عل  وانیمالحظه تمام آب داخل ل

 با نفس نفس به هوش آمد... 
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نگاه چرخاند، اما با    ی جینگاهش کردند و او با گ  ی با نگران  یهمگ

و خودش را سمت   ختی مهرسا ته دلش فرو ر  ی دوباره    دنید

 محمد کشاند 

 د یکش یپوف ی با کالفگ   مهرسا

بابا... منم آدمم، فقط خواست  _ که    تونیبترسونم  کمی  مینترس 

 . نیدیترس ی ادیشما ها ز

 و نگاه سمت آسمان چرخاند   دی اش کش  یشانیبه پ  یدست  ی مهد

 بود آسو؟  یچ گهید نیا _

و رو به   ستدیبا یبه سوال او کمک کرد عل تیاهم یاما ب آسمان

 مهرسا نجوا کرد

 . ایو صورتت و بشور ب+ بر



 

1851 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

دستانش را باز کرد و باال تنه    طنتیتکان داد و با ش   ی سر  مهرسا

از خودش در آورد    یترسناک  ی و صدا  دیکش  ی اش را سمت مهد 

 داد و چشمانش را گرد کرد...  هیتک ز یبه م ی که مهد

  ی رفتار کند، چهره    ی نترسد و عاد  خواستیهرچقدر که م  یلعنت

 ... شدی دخترک مانع م 

شده بود که ناخودآگاه ترس را در   میخوب و ماهرانه گر  آنقدر

و سر خوش سمت   دی . مهرسا با خنده عقب کشکردیدل آوار م

 قدم برداشت  سیسرو

 حال کردم به خدا...  یلیخ _

صورتش خم   یو رو  ندی بنش  یصندل  ی رو   یکمک کرد عل  آسمان

 شد 

 + حالت خوبه؟
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 مبهوت نگاهش کرد   یبا چشمان یعل

 آسو؟ یبجبود آ یچ نیا _

 اش گرفت...  خنده

 بود...  یشوخ هی+ دوستمه، فقط  

کش  ی دست  یعل صورتش  رو  دی به  کنارش  آسمان   ی صندل  ی و 

 نشست و با خنده نگاه به طاها دوخت

 ... نایدیترس یلی+ خ

 د یطلبکار توپ ی پرت کرد و مهد یصندل ی خودش را رو طاها

 بود؟ کم مونده بود طاها شلوارش و   یچجور شوخ  گهید   نیا  _

 کنه...  سیخ

 تشر زد اهاط
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  ی پشت بند عل  ی... تو هم داشت ی بود  دهینه که خودت نترس  _

 که آسو اومد. ی کردیقش م 

 اش نشست  ییروبرو  یصندل  ی و محمد رو  دیبلند تر خند  آسمان

 ه؟یدختر بچه ک نیا _

 باال انداخت ی شانه ا آسمان

 + شاگردمه... 

 اره؟ یدرم ایجنگولک باز نیکه از ا  دهیرس  یبه سن قانون _

 زد ی مهد ی به پا ی اش را جمع کرد و لگد ین یب

 ما رو...  یقانون و ماده و تبصره ات کشت نی+ تو هم با ا

 سالااام... _
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ه   ی بلندباال   سالم و  کشاند  خود  سمت  را  همه  نگاه    چیمهرسا 

قبل قلبشان را از جا کنده بود    یقیکه دقا  ی به موجود  یشباهت 

 .نداشت و تنها مدل لباسش همان بود

 اش جابجا شد...  ی صندل ی رو یعل

 ند ی را بب یکنار آسمان نشست و خم شد تا عل مهرسا

 ؟ی دیترس یلیخ _

اخم کرد و جوابش را نداد، نگاه در   یتمسخر نگفته بود اما عل  با

دختر  ن یب آسمان  و  انگار   ی افراد چرخاند  که  دوستِ    چیه  بود 

 نداشت...  یمؤنث 

 ! ن یشناسیخ و که ممن مهرسام، دخترِ دوست شاهرخ. شاهر _

 تکان داد  ی سر ی مهد

 شوکه کننده بود.  ی ادیبه نظرم ز مونییآشنا _
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 بود...  ی و حق با مهد دیخند

شوکه کننده بود که هنوز کامل از شوک   ی به حد  شانییآشنا

 بودند.  امده یدرن

   دیکوب  زیکف دستش را به م  آسمان

 ن؟ یتون خوش اومد بگ دونهی یکی یِبه آبج نیخوای+ خب نم

 و طاها جواب داد  دیخند ی دمه

که به    م یمون و اونقدر شکنجه کن   دونه ی  یکی  ی آبج  دیاآلن با  _

 ... وفتهیغلط کردن ب

 و چقدر خوب بود که دوستانش را داشت...   دیبلند خند  ی صدا  با

                  

 هم گذاشت...   یرا رو شیپلکها
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 ی برا  یآنقدر خوب بود که اگر دلتنگ  لیان به اردبدو روزه ش  سفر

 گریمهرسا شده و چند روز د  ی خواهش ها  میشاهرخ نبود، تسل 

 ... ماندندیم

شده بود و دو روز تمام    لیعاشق اردب  گرینند هر مسافر دما  مهرسا

 را مجبور کرده بود او را در شهر بگردانند...  ی آسمان و مهد

 آسو؟ _

 ییمهرسا را جا  ی فرستاد و صدا  رونیاز ته هنجره اش ب  یهوم

 انگار سمتش خم شده بود د؛ی کنار گوشش شن

 ؟ی اریمنم با خودت ب نجایا ی ای ب یبازم اگه خواست شهیم_

از گوشه    باالخره باز کرد و  چشم نگاه به نگاه ملتمس    ی پلک 

 دخترک دوخت

 ... دونم ی+ نم
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 دی شانه اش کج کرد و  لب برچ ی سرش را رو مهرسا

م  _ انمکیخواهش  از  بزرگت خ  نجای...  مامان  و  دوستات    ی لیو 

 . نمشونی دوباره بب خوامی خوشم اومد... م

 به سرش داد و دوباره پلک بست  یکوتاه تکان

 ... شهیم ی چ نمی+ بذار بب 

 آسو؟؟؟  _

خودش را سمتش    شتریگفت و مهرسا ب   یخفته هوم  ی حرص  با

 د یکش

 محمد تو رو دوست داره؟ _

 کرد یمپلک باز کند اخ نکهیا بدون

 بهت گفت؟ ی+ ک
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 داره؟  یعنی _

 نداره.  ی+ به تو ربط 

 د یدلخور لب برچ مهرسا

 عه!!!  _

  نه یاش دستانش را مقابل س  یبه دلخور  تیاهم  یاما ب  آسمان

 قالب کرد  

 بزرگ تر از سنت دخالت نکن بچه.  ی + تو کارا

نزد و آسمان نگاهش را از پنجره   یبه مقصد حرف  دنیتا رس  گرید

 دوخت...  رونیبه ب مایکوچک هواپ ی 

را دوست نداشت و اگر اصرار شاهرخ نبود قبول    مایبا هواپ  سفر

 .کردینم
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مهرسا اما   ستاد،یکمربندش را باز کرد و ا مایمحض فرود هواپ به

 نگاهش کرد.   یبا بدقلق

 تکان داد  یسؤال ی سر

 ه؟ی+ چ

 با قهر روبرگرداند  دخترک

 . میبر یچیه _

 شدند  ادهیپ مایو همراه هم از هواپ دیخند

 م؟ یایم ی به شاهرخ خبر داد _

 تکان داد   ی سر

مگه الک   ،ی ایچقدر آروم را م  گهی+ أره خبر دادم... زود باش د

 ؟یپشت
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  ش ی نازک کرد و به سرعت قدم ها  شیبرا  یپشت چشم  مهرسا

 افزود. 

  نه یافراد چرخاند و دلش داشت درون س  نی ب  گریرا بار د  نگاهش

 ... ندی ود تر شاهرخ را ببتا هر چه ز کشتیاش خودش را م

دور خودمون    میدو ساعته دار  ومدنیخودمون، انگار ن   میبر  ای ب  _

 . میچرخیم

ن  یاخم استقبالش  به  نداشت شاهرخ  امکان    ی . گوشدیایکرد و 

 و شماره اش را گرفت دیکش رونیکوله اش ب بیاش را از ج

 نداشت دلتنگش نشده باشد...  امکان

ن  یبود وقت  گفته  و همه اش   شودیت و کور م خانه سو  ست یاو 

 منتظر بود تا برگردد 

 جانم آسمان؟ _
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 نگاهش را در اطراف چرخاند گریبار دتر کرد و  یلب

 شاهرخ؟ یی+ کجا

 فرودگاه...  دمیاآلن رس نیهم _

رو  یب  ی لبخند مهرسا    شیلبها  ی اراده  به  نگاهش  با  و  نشست 

 "!د؟یآ یگفتم م ی دید"فهماند که  

 . میایهمونجا بمون ما م  تو... ی ایب خوادینم گهی+ د

  ه یتک  نی که به ماش  یشاهرخ  دنیچرخاند و با د  نها یماش  نی ب  نگاه

از درون س قلبش  بود،  را در آغوش    نهیداده  پر زد و خود  اش 

 آغوشش آب شد...  انیشاهرخ انداخت و در م

هر چه زود   خواستیناخودآگاه تند تر شدند و دلش م  ش یها  قدم

 خ غرق شود.شاهر ی بایتر برسد و در نگاه ز
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به او خود را    تیاهم  یاما او ب  کردیپشت سرش غرغر م  مهرسا

لب نجوا   ریز  یباالخره به شاهرخ رساند و نفس نفس زنان سالم 

 کرد... 

قبل از   ش،یبا لبخند دست دراز کرد و با گرفتن شانه ها  شاهرخ

او بتواند مقصودش را بفهمد او را به خود چسباند و سرش  نکهیا

 ترک خم کرد... را تا گردن دخ

 تنگ شده بود....  دلش

 ؟ ی اومدخوش  زمیسالم عز _

 . دیکش  یقیرا بست و نفس عم  شیکوبان پلکها یبا قلب آسمان

دور کمر    نکهی... اما قبل از اندیایدستانش جان کندند تا باال ب 

شاهرخ حلقه شود شاهرخ فاصله گرفت و نگاه در نگاهش قفل  

 کرد
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 ن؟یایب روزیمگه قرار نبود د _

بش را  اش را با زبان تر کرد و مهرسا با غرغر جوا  ده یخشک  لب

 داد 

همه اش... به نظرم تو مغزش و شست و شو    م یدو روز موند  _

 بمونم.  گهید  ی هفته  هی خواستمی... من ممیکه زود برگرد ی داد 

خند  شاهرخ مهرسا  طلبکار  لحن  مشتاق    دیبه  نگاه  به  نگاه  و 

 آسمان دوخت

 ... میبر  دی+ سوار ش

ح   تسم و  گرفت  را  چمدانش  و  برداشت  قدم    ن یمهرسا 

 ... د یکش یق ی نفس عم نش،ی گذاشتنش در صندوق عقب ماش

 ... کردیآسمان را حس م  میعطر مال هنوز
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اراده شب  یاتاق بود و او ب شی آرا  زیم یبود که رو یعطر همان

 بود.  دهیکش قیاش کرده و نفس عم ی قبل در اتاق اسپر

 گرفت ی فرمان جاصندوق عقب را بست و پشت  در

 خب چطور گذشت سفرتون؟ _

  ی دو صندل   نیاش را فراموش کرد و خودش را از ب   ی دلخور  مهرسا 

 دیجلو کش

 تو عمرم نداشتم.  ی سفر نیهمچ چوقتی.... هیعــــال_

 با خنده نگاه سمت آسمان چرخاند شاهرخ

حساب پس  کرد  ی+  فراموش  و  گذشته  خوش    جا نیا  نیبهتون 

 دلتنگتونن...  ییکسا

  ی نگاهشان قلبش تکان سخت   یبرگشت و به محض تالق  مانآس

 خورد...
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شاهرخ را در ذهنش باز کرده و افعال   ی جمله    خواستیم  دلش

 کند...  لیجمعش را به مفرد تبد

 کند  ریتعب  نگونهیا  خواستیم دلش

ا  ی بهت خوش گذشته و فراموش کرد  یپس حساب  "  نجایمن 

 "دلتنگتم

 بود!  ینیریش ی جمله   چه

 د یکش شیلب نشاند و کف دستش را به مانتو ی رو ی لبخند

 دلتنگمونن.  ییکسا نجاینرفت ا ادمونی+ خوش گذشت... اما 

  رونیتکان داد و آسمان نگاه به ب  ی باال رفته سر  ی با ابروها  شاهرخ

 دوخت...

داغ بود و ذهنش    ی آن آغوش چند لحظه ا  ی هنوز از گرما  درونش

 قبل...  یدر حال مرور لحظات
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بر  و لب  کمر    دهیچقلبش  دور  تر  زود  را  دستانش  که چرا  بود 

 شاهرخ حلقه نکرد تا آن آغوش به درازا بکشد.

  ل ی اردب  یدنید  یکردن جاها  فی با آب و تاب مشغول تعر  مهرسا

 آغوش شاهرخ انگار گم شده بود...   ان یبود و آسمان اما دلش در م

 ... کردینم شیدایپ   گشتیچه م هر

 مگه نه آسو؟ _

ه  ی صدا از  نگاه    جانی پر  باعث شد  را گفت  اسمش  که  مهرسا 

 لب بزند یجیسمتش بچرخاند و با گ 

 ؟ی+ چ

گرفت و مهرسا سؤالش را دوباره تکرار   ر یکوتاه نگاه از مس  شاهرخ

 کرد

 ... گمیدارم در مورد کارمون با دوستات م _
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  یپسرها در آن لحظه تک خنده ا  ی چهره    ی ادآور یبا    آسمان

 تکان داد  ی کرد و سر

 .کردنیته م + داشتن سک 

 و آسمان ادامه داد  دیبلندتر خند  مهرسا

با    یکه خبر داشتم از همه چ  ی + البته حق داشتن بترسن، من

خبر    یکه از همه جا ب   ییچه برسه به اونا  شد، یقلبم آب م  دنتید

و   رو   ی   افهیق  هیبا    هو ی  یکیبودن  بود  شده  نازل  وجق  عجق 

 سرشون.  

 خندانش دوخت مرخیو نگاه به ن دیسمت شاهرخ چرخ  سپس

اجنه   کردیدرست کرده بود که آدم فکر م  ی جور  هی+ خودش و  

 .... هیزیچ یزامب  ،یروح ،ی ا
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نشست و نگاه   شیو رو  د یکش  آشپزخانه را عقب  ی   رهیجز  ی صندل

شاهرخ چ  یبه  مشغول  شده    دهیبر  ی ها   ینیزم   بیس  دنیکه 

 بود دوخت  گیداخل قابلمه به عنوان ته د

 شه؟ینم دی تهد مهرسا ی بابا  گهید ی+ مطمئن 

 سمتش انداخت و دوباره مشغول کارش شد  ینگاه   مین  شاهرخ

 آره،نگران نباش. _

 چانه گذاشت  ریدستش را ز ی کنجکاو با

 مربوط بود؟  ی تو گالر ی بود هدفشون؟ به دزد ی+ چ

  خت یرا داخل قابلمه ر ی نگاهش کند ماکارون نکهیبدون ا  شاهرخ

 کرد اجاق را کم ی و بعد از گذاشتن درش، شعله 

 حال حاج خانوم خوب بود؟  _

 ... ی چونیپی م  عیضا یلی+ خ
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انداخت و با خاموش    یبه سس ماکارون  یو نگاه  دیخند  شاهرخ

 آسمان نشست  ی روبرو  رشی ز ی کردن شلعه 

 معلومه؟ یلیخ _

 که نازک کرد شاهرخ را دوباره خنداند یچشم پشت

 و به زنش بگه...  یهمه چ دی مرد با هی ستم؟ی+ مگه من زنت ن 

  ن یب  یشاهرخ را به هوا برد و اخم  ی قهقهه    نشیریش  ی   جمله

 آسمان نشاند  ی ابروها

 . زنمیحرف م  ی شاهرخ... دارم جد+ نخند  

 که خنده اش را جمع کرد دوباره سؤالش را تکرار کرد  شاهرخ

 داشت؟ یمهرسا ربط  ی شدن بابا دیبه تهد یاز گالر ی + دزد

 م؟ینزن یمورد حرف نیدر ا شهیم _
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 کرد  اخم

 چرا؟ + 

 . ی مسائل بش نیا یتو قاط خوامیچون نم _

 د یدرهم نگاهش کرد و شاهرخ اما با لبخند پرس   ی همان اخم ها  با

 ؟ ی کرد کاریباشگاه و چ ی کارا _

 د یداد و غر   هیتک یصندل به

 مسائل باشگاه کنم.  یتو رو قاط خوامی+ نم

 تکان داد  ی با خنده سر شاهرخ

 . یباشه پس. موفق باش _

 . ستی ن ی+ در اون شک

 ندهد  حیتوض شدی و نم دیبه صورتش کش یدست
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باشگاه ها   یکیبا    ای+ عمو ض به    نجایا  ی از  انگار   ه یحرف زده، 

 برم اونجا. خوامیدارن عصر م ازین  یمرب

رو  ی سر  شاهرخ از  و  داد  تا سر  یصندل   یتکان  به    ی بلند شد 

 بزند  شیغذا

دعوت  _ باغ  خونه  امشب  برو...  رو  هی  م،یباشه  گذاشتم   ی کارت 

مشکل  ،یپاتخت برات  خانم    ی برا  یاومدن  ستین  یاگه   ه یعمه 

 بخر. ی زیچ

انگشتانش دوخت،    یآرام  ی باشه    آسمان نگاه به  زمزمه کرد و 

 ... دیخریخودش و شاهرخ هم م  ی حلقه برا کی دیبا

 در انگشتشان نداشتند.   ی حلقه ا  چکدامیکرده بودند اما ه  ازدواج
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 بود   دهیعمه خانوم خر  ی که برا  یترکمن  ی وسرر  کیش  ی   جعبه

 چرخاند نیتریرا در دست جابجا کرد و نگاهش را در و 

 مدنظرتونه؟ یطرح خاص _

 جوان دوخت  ی تر کرد و نگاه به فروشنده  یلب

 ازدواج. ی + حلقه 

حلقه   ییتنها  د یزد و انگار متعجب شده بود از خر  ی لبخند  مرد

 ازدواج... ی 

 . اما ناراحت نبود.. او

 گذاشت و لب زد  شهیش ی سبابه اش را رو  انگشت

 چنده؟  متشی+ اون ست ق

 آسمان کرد  یانتخاب  ی به انگشتر ها ی نگاه مرد
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وزن   دی... چند لحظه صبر کن ادیچهار و هفت صد هشتصد م  _

 کنم. 

آورد    رونیب  نی تر یرا از داخل و  د یسف  ی ساده    ی ها   نگیر  سپس

 گذاشت ی فلز ی وزنه  ی و رو

 و شصت تومن...   چهار و پونصد _

 به انگشتر ها کرد ی لب نشاند و اشاره ا ی رو ی لبخند

 ؟ یوزن کن ییمردونه اش و تنها شهی+ م

شاهرخ   ی درخواستش را قبول کرد و او حلقه    یی با خوشرو  مرد

  یی و با پررو  دیمانده بود خر  یباق   شیکه برا  یپول  ی را با ته مانده  

کش شاهرخ  کارت  از  را  خودش  انگشتر  پول  با    دیتمام   کیو 

 ز مغازه خارج شد... آرام ا  یخداحافظ
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با قلب  شیمانتو  بیانگشترها را در ج  ی   جعبه که    ی گذاشت و 

لحظه انگشتر را در انگشتش    نی هم  دیداده بود با  ریسرسختانه گ 

 . دیفرو کند جنگ 

و نگاه    ستدیبا  ابانیاش باعث شد کنار خ  یزنگخور گوش  ی صدا

 .اندازدیاش ب یبه گوش 

  ی بر درخت   هیانداخت و با تک   قی را به تعو  ابانیخ  ی وبه آن س  رفتن

 بود تماس را وصل کرد یکی که در همان نزد

 + الو؟ 

 سالم بر آسو خانوم گل و گالب...  _

 را خاراند شیابرو کنار

 ش؟؟؟؟ یفرما ک،ی+ عل
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اش شد و معراج فکر   یبلند معراج باعث کالفگ  ی خنده    ی صدا

 شود؟ یجذاب م خنددیم  یوقت کردیم

 ؟ی ایدوست دخترمه، م ی از رفقا یکی یپارت ی گودبا فردا _

 دیبه چانه اش کش یدست

فقط اگه بهش    شه،یم   یچ  نمی منم بب  ادیکن ب   ی+ ساره رَم اوک

م  یبگ و  سرت  گفتم  پ  برمیمن  همون   فرستم ی م  کیبا  واسه 

 دوست دخترت...

به تماسشان   ی سرسر  یخداحافظ  کیو با    دیدوباره خند  معراج

 خاتمه داد...

  ی را ط   ابانیگذاشت و خواست عرض خ  بشیا درون جر  یگوش

 اش زنگ خورد...  یکند که دوباره گوش
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خارج کرد و بدون گرفتن    بش یتلفن همراهش را از ج  ی کالفگ  با

 تماس را وصل کرد ابانیعبور از خ نیها و ح ن ینگاهش از ماش 

 معراج؟ یگ یم ی+چ

 ...زیعز ی سالم دخترعمه  _

ماهان مقابل نگاهش جان  ریونشست و تص  شیابروها نیب یاخم

تا    د یسرعت بخش  شیو به قدم ها  دییهم سا  ی گرفت. دندان رو

به سرش    ابانیبرسد و وسط خ  ابانیخ  ی هر چه زودتر به آنسو

 نزند. 

 ه؟ی+ چ

ماهان باعث شد فکش قفل شود و باالخره به   ی خنده    ی صدا

 را در دست جابجا کرد یرو، گوش  ادهیبه پ  دنشیمحض رس
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! ی زنگ زد  یبگو واسه چ  یبکش  ههی پشت خط ش  هنکیا  ی + بجا

 من حوصله ندارم.... 

برنده بود که ماهان پشت    ز یت  ی آنقدر  شیرگبار حرفها  انگار و 

بود موفق    دایپ  قش یعم  ی نفس ها  ی و از صدا  زدیخط را به هم بر

 بوده... 

 !ی از خود متشکر  ی ادیز _

 لب نشاند  ی رو ی پوزخند

  دن یشن  ی حوصله    گم یمدارم    یکه وقت   ینفهم  ی ادی+ تو هم ز

  ی خوای... اگه نمیقطع کن  دیبا  یفهمیچرت و پرتات و ندارم، نم

 قطع کنم...   یبنال

او اقدام به قطع تماس کند ماهان قطع کرد و آسمان    نکهیاز ا  قبل

 به پوزخندش پهنا داد  یگوش ی بعد از نگاه به صفحه 
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 + اوسکول به درد نخور... 

____ 

و  به سکوت  خانه  به  ورودش  اخممحض    شیابروها  نیب  یاحد 

که برگردد   یندارد و تا وقت  ی نشاند و شاهرخ گفته بود امروز کار

 ! ماند یمنتظرش م

گذاشت و قدم   وار یکارشده در د  یرا داخل جاکفش  شیها  کفش

بود نفس    دهیکاناپه که خواب  ی رو  دنشیبرداشت اما با د  ی گرید

 . دی کش یقیعم

کوچک   ی جعبه  عمه خانم و    ی روسر  ی شده    چی کادو پ  ی   جعبه

 کانتر گذاشت و سمت کاناپه قدم برداشت...  ی انگشتر ها را رو
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بود اما    دهیبا خواب جنگ  یقیبود که انگار دقا  ی طور   دنشیخواب

به زانو او را به چنگ خود گرفته   شیباالخره خواب  درآورده و 

 بود... 

در حال    دادیبود نشان م  زیم  ی که رو  ییو کاغذها  یطراح  مداد

کمر و گردن او را  کاناپه    ی رو  دنش یو حالت خواب  کار کردن بوده

در   ی که معلوم نبود از ک  یآورد، چه برسد به شاهرخ  ی به درد م

 آن حالت بوده... 

 + شاهرخ؟ 

از جانبش نشن  یجواب برداشت و کم  دی که  سمتش    یقدم جلو 

 کرد....  شیخم شد و دوباره صدا

  شاهرخ گذاشت و   ی شانه    ی نداد و آسمان دستش را رو  جواب

 کرد  شیاهمراه تکان دادنش محکم تر صد 
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 + شاهرخ؟؟؟؟؟ 

ها  شاهرخ پلک  با    شیکه  که  بکشد  عقب  خواست  کرد  باز  را 

  ت یو موقع   دی ایبه خود ب  نکهیگرفتن کمرش مانع شد و قبل از ا

کوتاه    ی را بسنجد سر شاهرخ باال آمد و در عرض چند لحظه  

 .. و دوباره به حالت قبل برگشت.. دی لبش را بوس ی گوشه 

اصالً    یلحظات به گمانش  بودند که  آنقدر کوتاه  بود  که گذشته 

 توهم بود...  کیبودند و تنها  وفتادهیاتفاق ن

 دچارش شده بود....  کهویکه  یاوهام آن کی

تنش را از کار انداخته   ی توهم که تک تک سلول ها و اعضا  کی

 بود... 

 کرد ی مغزش کار م نه

 که عقب بکشد  ش یو پا دست نه
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 چشمانش که از نگاه روشن شاهرخ کنده شود و... مردمک  نه

 قلبش...  نه

 انگار گم و گور شده بود....  قلبش

 نبود...  شیدایپ اصالً

 ....ی خوش اومد _

 شد....  شیدای قلبش پ  باالخره

حس    یضعف کرده بود که ضربانش آنقدر کند بود که حت  انگار

 کوبشش هم دشوار بود.

که کرده    یا آن ضعفداد و قلبش ب  دنیفرمان عقب کش  مغزش

 بود نتوانست مخالفت کند. 

 کرد  یو اخم ستادیا
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 ؟یکنیم کاریچ ی + دار

آشفته    ی موها  ن یب   یکاناپه نشست و دست  ی خواب آلود رو  شاهرخ

 دیاش کش

 که خوابم برده...  کردمیرو نگاه م داشتم طرحا _

 اش گرفته بود؟  ی باز

از عمد  باشد و معلوم بود    دهیبود منظور سؤالش را نفهم   محال

 جواب متفاوت داده.

واقعاً او توهم زده    ای  ردیبگ  دهیکوتاه را ناد  ی آن بوسه    خواستیم

 بود؟

با فکر و    شدیم  وانهیاو د  گرفتیکه اگر م   گرفتی م  دهیناد  دینبا

 .... الشیخ
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کوتاه توهم نبوده تا دست قلبش    ی آن چند لحظه    د یفهمی م  دیبا

 با او حرف بزند...  یکم تیو با جد ردیرا بگ

 و بعد...  کردی م  هیاش تنب یجنبگ یقلبش را بخاطر ب یکم دیبا

و چند    نیجنبه اش چند  یدور از چشم قلب ب   ، یواشکیبعد و    و

 ی کوتاه را مرور کرده و در ذهنش به صحنه ها  یبار آن لحظه  

 کند.  لشیآهسته تبد

 شد کارت تو باشگاه؟ یچ _

 اخم کرد...  شتریدهانش را فرو داد و ب آب

 وفتاده؟ین  یاتفاق چیکه انگار ه  کردیرفتار م ی طور چرا

 کرد؟ یم وانهیاش او را د یالیخ  یداشت با ب چرا

 کاناپه نشست ی و رو د یتر کش عقب

 م؟یدی+ چرا بوس
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بردارد در همان    ن یزم  ی که خم شده بود مداد را از رو  یشاهرخ

ا در حالت بدنش    ی رییتغ  نکهیحال خشک شد و سپس بدون 

ر  جادیا تنها سرش  ابروها کند،  و  بلند کرد  نگاه    ی ا  و  رفته  باال 

 کرد...  یمتعجبش ته دلش را خال

 توهم بوده؟  کیواقعاً  نکند

 هم فشرد و آب دهانش را فرو داد  ی را رو شیلبها

خ  شاهرخ حالت    ی لیاما  و  نشست  و صاف  آمد  به خودش  زود 

 کرد...  رییمتعجب نگاهش تغ

  دیقابل د  که درون نگاهش نشست  یطنت یباال رفت و ش  شیابروها

 اخم کرد شتریآن شرارت ب دنیبود و آسمان با د

 + شاهرخ با توأم! 

 تر کرد  یلب  شاهرخ
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 است... چون دلم خو _

 خواسته بود؟  دلش

  کرد یم  یسع  شهیگفته بود که هم  یجمله را همان شاهرخ  نیا

 ابهامات ذهنش را برطرف کند؟ 

 ... دادیم طنت ی ش ی شاهرخ بو ی جمله   نیا

 .زدیذهنش را به هم بر شتریب  خواست یم انگار

 با او؟  کردیچکار م داشت

 کرد خواست....  خودی+ دلت ب

 د ییهم سا ی و دندان رو  ختیبه هم ر شتریب دیکه خند شاهرخ

من    یتونی هر وقت دلت خواست م  ی + تو با کدوم جرأت فکر کرد 

 ؟یو بغل کن ی و ببوس
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 دیدر نگاه خندان شاهرخ غر رهیجلو برداشت و خ قدم

... بهش بگو اگه جاش و دوست داره پرهی اره هرز مد  یلی+ دلت خ

م  ی زیچ  نیهمچ  گهید جاش  از  خودم  وگرنه  و   کنم ینخواد 

 ناکجاآباد...  ندازمشیم

هم   ی حوله فشرد و دندان رو   ن ی ب  ی شتریرا با حرص ب  شیموها

 د ییسا

 دلم خواست...  گه یاالغ م ی  کهی+ مرت

با پرخاش رو   حوله از رو  ی را  را    زیم  ی تخت پرت کرد و شانه 

 برداشت  شیآرا

 واست... کرد خ جای+ دل تو غلط کرد خواست... دل تو ب

  دن یکه با کش  یی شد و تارها  شیمشغول شانه زدن موها  رحمانهیب

خم   شتریرا ب  ش یابروها  شدندیکنده م   یچوب  ی تند و محکم شانه  
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  ی مانند انسان ها  دیبه شانه انداخت و اصالً چرا با  یکرد، نگاه 

 را؟  شیموها کردیشانه م ی چوب ی ا شانه ب ن یغارنش ی  هیاول

که او   شدینم  دایپ  ی برس فلز   ک ی   یبزرگ  نیدر آپارتمان به ا  چرا

 رد؟ ی نگ   یکشت شیبا موها نگونهیبا هر بار شانه کردن، ا

تخت پرتاب کرد و خواست دوباره شاهرخ را به رگبار    ی را رو  شانه

ب  شیناسزاها شد.  داخل  شاهرخ  و  شد  باز  اتاق  در  که  ه  ببندد 

 تکان داد  یسوال ی سر شیاخمو  ی چهره  دنیمحض د

 شده؟  یچ _

 تخت برداشت و سمت شاهرخ گرفت...  ی شد و شانه را از رو  خم

بدهد،   ی و ناجور  کیبا اشاره به شانه فحش رک  خواستیم  دلش

 را بلند کرد شیاما خود را کنترل کرد و تنها صدا
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ارم با  د  یموهام کنده شده از وقت  ی همه    ه؟یچه شونه ا   نی+ ا

 ؟ ی خرینم ی درست و حساب ی شونه  هی... چرا کنم ی شونه م نیا

 لبخندش را قورت داد و قدم سمتش برداشت  شاهرخ

 .... نیخوبه که ا _

 را از دست آسمان گرفت  شانه

 بذار من شونه کنم. _

 یشانه را از دستش گرفت و پشت چشم  انیبا همان عص  آسمان

 نازک کرد شیبرا

 ار خودت برس... + الزم نکرده... تو به ک

را   شیموها  نکهیگذاشت و بدون ا  شیزآرایم  ی شانه را رو  سپس

 سرش مهار کرد...  ی شانه کند با کش باال 

 آسمان؟  یکنیلج م ی دار _
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 کور تر شد...  شیها اخم

م   اصالً را کامل  او اسمش  مخفف   گرانیچرا مثل د  گفت؟یچرا 

 کرد؟ینم

از زبان او    اسمش  کردیاگر الف و نون اسمش را فاکتور م  دیشا

 ... دیرسیبه گوشش نم باتر یخاص تر و ز

 . رونی... برو بشم یشده، دارم آماده م ری+ د

اش از   یسر تکان داد و بعد از برداشتن گوش  یبا کالفگ   شاهرخ

 عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد.  یپاتخت ی رو

رو  ی لبخند ب  شیلبها  ی که  برا  یبود  و  بود  بار    نیاول  ی اراده 

 . یبود و خواستن  نیریش شی سمان براو پرخاش آ یسرکش
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به    ینگاه   نکهی کانتر به بسته ها افتاد با فکر ا  یکه رو  نگاهش

قدم سمت کانتر آشپزخانه برداشت و   اندازدیب  آسمان  ی   قهیسل

 که کوچکتر بود را باز کرد...  ی جعبه ا

زد و ناخودآگاه   خیازدواج انگار تنش    ی ست حلقه    دنیبا د  اما

 شد...  ده ینگاهش سمت دستش کش

  دیفکر بود که فراموش کرده بود با  ی نداشت و چقدر ب  ی انگشتر

 آسمان حلقه بخرد...  ی برا

ب  یاخم ب  ی فکر  یاز  د  شیابروها  نیخودش  و    گر ینشست 

شدن ازدواجشان و فرصت نداشته اش    ییکهویپشت    توانستینم

 شود چون بعد از ازدواج حدود دو ماه فرصت داشت...  میقا

برداشت و جعبه را بست... نگاهش همچنان به  بزرگتر را    انگشتر

 ده اش... و سا ی ا نهیانگشتر بود و طرح آ
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 بود!  دهیحلقه خر شیبرا آسمان

 تعهدش باشد.  ی حلقه که نشان دهنده  کی

نشسته بود انگشتر را   شیلبها  ی رو   یک  دانستیکه نم   ی لبخند  با

 در انگشتش فرو کرد و قدم سمت مبلها برداشت... 

عمه خانم رفته    ی آسمان برا  ی کادو  دنیبخاطر دکرد که    فراموش

 داشت...  ییانگشتانش انگار قدرت باال  ن یبود و انگشتر ب 

که به محض فرو کردنش در انگشتش بتواند قلبش را گرم    یقدرت

 کند.... 

گاه  م  یپدرش  ازدواجش حرف  مورد  ازدیدر  از  و   نکهی...  پدر 

  ی زاده    لیصا  کیبه او نداده بودند و    ی حق انتخاب  چیمادرش ه

  یی زهایهمسرش انتخاب کرده بودند... تنها چعرب را به عنوان  

. کردیم  فی بود که پدرش تعر  ییدانست همانها  یکه از مادرش م
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ا بود؛از  ازدواجش گفته  به محض خواندن یپدرش در مورد  نکه 

 عقد مهر مادرش به دلش نشسته بود.  ی خطبه 

کلمه    گفتیم  پدرش چند  عشق    ایدن  کی انگار    یعرب  ی آن 

زوج قلب  در  انگار  خواندنشان  با  که  است  پنهان   ن یپشتشان 

 ... زدیریم

شن  "گفتیم  پدرش از  بعد  طور  دنی من  خطبه  عاشق   ی اون 

و به اندازه    چکسیه  تونم ینم  گهید  کردمیمادرتون شدم که فکر م 

 "اون دوست داشته باشم. ی 

قبل    یلیکه مهر آسمان هم خ  نیچقدر سخت بود اعتراف به ا  و

رو کردن آن حلقه در انگشتش،درون قلبش جا باز کرده  فتر از  

 بود.

 . می+ من آماده ام، پاشو بر
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  ش ی رنگ ب  دیو شال سف  یآب  ی سمتش چرخاند؛ در آن مانتو  نگاه 

 شد؟ی نم دهید یو خواستن  بایاز حد ز

کاناپه برداشت    یدسته    ی و کتش را از رو   ستادیا  یقینفس عم  با

 از چشمش دور نماند.  آسمان به انگشترش یچشم ریو نگاه ز

عمه خانم،   ی   هیبرداشتن هد  ن یسمت کانتر برداشت و ح  قدم

 د یکش ردنیانگشتر ها را باز کرد و انگشتر آسمان را ب ی جعبه 

 .... خوامیمعذرت م _

و    ستادیا  شیاو روبرو   یآسمان همچنان به دستش بود وقت  نگاه 

 دستانش گرفت  نیدست سردش را ب

 .... یهمه چبخاطر  _

گشتر را در انگشت آسمان فرو کرد و نگاه به چشمانش ان  سپس

 دوخت 
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 نگام کن...  _

 و شاهرخ نجوا کرد دینگاهش را باال کش آسمان

 لطفاً.  ار،یاز دستت درن چوقتیانگشتر و ه نیا _

                  

را    زیحال عز  ی که با مهربان  یتر کرد و در جواب عمه خانم   یلب

 بود گفت   دهیپرس

 .لیخوبه، برگشت اردب+ 

نگاه به آسمان کند   نکهیبدون ا  نیانم سر تکان داد و شاهخ  عمه

 لب زد

 ست؟ یبراشون سخت ن ییجا نموندن؟ اونجا تنها نیچرا هم _

 نگاهش کرد، نگاه او اما به فنجان قهوه اش بود....  آسمان
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 اصالً طرف صحبتش او نبود  انگار

 + گفت.... 

سرخوش بلند و    ی ه اتمام برسد صداجمله اش ب  نکهیقبل از ا  اما

 نگاه همه را سمت خودش کشاند  مایسیپر

 سالااام؛ من اومدم.  _

 آمد...  یهم فشرد و کاش نم ی را رو شیلبها

با لبخند خوش آمد  عمه   ن یکنار شاه   مایسیگفت و پر  یخانم 

 نشست

دار  _ که  هم  ندادمیمهمون  خبر  بهم  چرا  و    نی!  خودم  زودتر 

 برسونم؟ 

ابرودار   دییهم سا  ی رو   دندان تا    ی و  به    یجواب دندانشکنکرد 

 ندهد شیدخترک قر و فردار روبرو
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زنگ نزدم   نی هم  ی برا   ی خوری با دوستات شام م  ی گفته بود  _

 دخترم.

برداشت و دست    شیموها  ی شالش را از رو  یالی خ  یبا ب  مایسیپر

 آسمان مشت شد... 

 پروا بود؟  یدر بچرا آنق یلعنت دخترک

اما تو از خونه    خان؟ شاهرخ ازدواج کرده  نیاز تو چه خبر شاه  _

 !!!ی شد ی باغ فرار

شاه  آسمان و  کرد  با خونسرد  نیاخم  لب    ی رو  ی لبخند  ی اما 

 نشاند 

م  _ ا  توننی همه  به سال  من    نیسال  و  کنن  ترک  و  باغ  خونه 

 دختر عمه؟  تونمینم

 زد  نیبه شاه یو چشمک دیخند مایسیپر
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 .ییشد پسردا افتیات در هیکنا _

 ی بزند که صدا  یواست حرفبه شاهرخ کرد و خ  ینگاه   می ن  نیشاه

 عمه خانم مانع شد

نوجوون  یبچگ  ی عکسا  ی خوایم  _ بب  یو  و  عروس   ین یشاهرخ 

 خانم؟

دست عمه خانم دو آلبوم عکس بزرگ    د،دریسمتش چرخ  آسمان

 آنها را آورده بود؟  یبود و ک

متوجه    ی بود که حت  مایسیافکارش در حال جنگ با پر  انیم   آنقدر

 نشده بود...  یلحظات ی نبودِ عمه خانم برا

ب  ی رو  کنارش را  تنش  آسمان  و  نشست  نفره  سه  تر    شیمبل 

 عمه خانم باز کند ی سمت شاهرخ کشاند تا جا برا

 ... می بوق نجایما هم که ا _
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 دخانم به اعتراض دخترش لبخند زد و آلبوم را باز کر عمه

 عکسا رو...  نیا  نیدیشماها د _

گذاشت و    یمیو قد  اهیعکس س  نیاول  ی انگشتش را رو   سپس

 ادامه داد 

ا ا  نی+  مادرمه،  و  پدر  مامانمه   نیتنها عکس  بغل  بچه هم که 

 . نیپدر شاهرخ و شاه  یعنیداداشمه، 

 بود را نشان داد  گریزن و مرد د کیکه  ی زد و عکس ورق

 . امرزمیمن و داداش خداب ی ایجوون نمیا _

 و ورق زد...  دیکش  یقیعم آه

 . نبی... زنهی مادر شاهرخ و شاه نمیا _
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 ی شد و نگاه به زن قدبلند  دهی شاهرخ هم سمت آلبوم کش  نگاه

اش دلش را به درد   یکه در عکس بود دوخت و چشمان مشک

 آورد...

ا   مادر ادا شدنش خروار خروار    ی واژه  بار  با هر  بود مقدس که 

 ... کردیم ریت درون قلب او سرازحسر

له  ماند و    یورق قبل  انیخانوم ورق زد و دل شاهرخ اما در م  عمه

 شد... 

نبودند و مادرش هم    د یو سف  اهی س  گریها رنگ گرفتند و د  عکس

 عکس داشت...  کیتنها 

 فیاش هم در ک  یعکس دو نفره همراه پدرش که کپ  کی   همان

 اش.... ی در دفتر تجار نی کار شاه زیم ی پول او بود، هم رو

 هم ظلم کرده بود....  نیبا آمدنش به شاه او
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مادر گذاشته بود    یرا ب   ن یهم شاه  ایدن  نیبا پا گذاشتن در ا  او

 همسر...  یهم پدرش را ب

و با نشان دادن   زدیخانوم داشت در مورد عکس ها حرف م  عمه

  ف یبا لبخند تعر  ی شان خاطره ا  یکودک  ی از عکس ها  کیهر  

غصب کرده    نی بود که از شاه  ییها  زیو او اما در فکر چ  کردیم

 بود... 

 هم جزوشان بود؟ آسمان

را انگار با سرنگ    ینشست و کالفگ  شیابروها  نی ب  یپر رنگ  اخم

 کردند...  قیتزر شیدر رگ ها

که در ذهنش    ی با تعصب  توانستینم  کردیهم تالش م  هرچقدر

 مقابله کند...  شدی م ره یو بر تمام تنش چ د یجوشیم

 خونسرد باشد...  دادی اجازه نم تعصب
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 بود...  نی با شاه حق

ا  چون ا  ی روز  نی شاه  نکهیفکر  داشت، به    ی عالقه  همسرش 

 آورد... یدرش م ی داشت ازپا

 .کردیم ی کار  دیو با اوردیدوام ب ادیفکر ز نیبا ا توانستینم

رو  ی آن  ی فکر  با ها  ی از  نگاه  مقابل  در  و  بلند شد  که    ییمبل 

 بودند رو به آسمان نجوا کرد  رهیمتعجب به چهره اش خ

 آسمان. میبر گهیوقته... د رید _

و عمه خانم متعجب البوم را بست   سر تکان داد عانهیمط  آسمان

 گذاشت زیم ی و رو

 زود؟ نقدریچرا ا  _

 زد یبه عمه خانم لبخند کوتاه ستادیکه کنارش ا آسمان

 عمه...  میای بازم م _
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برگشت و    کردینگاهش م   یسمت برادرش که طور خاص  سپس 

سر و ته ذهنش را   یکرد لبخندش را حفظ کند و افکار ب  یسع

 تا کجا موفق بود...  ستدانیو نم  زدیبه دور بر

 داداش. نمتیب یم _

خت و گردن  به آسمان اندا  ینگاه کوتاه  میو ن  ستادیهم ا  نیشاه

 نبض زدند با آن نگاه کوتاه  شتریشاهرخ ب ی ها قه یو شق

 . میبا هم حرف بزن  دیبا ،ی گالر  امیفردا م _

کنار   مایسیبا همان حال بد ذهنش، سر تکان داد و پر  شاهرخ

 ستادی آسمان ا

 اومدنت منتظر شاهرخ نباش. ی برا نجا،یخودت هم سر بزن ا _

به شاهرخ نگاه دوخت تا هر چه زود تر بروند   تیاهم  یب  آسمان

 امد یاما کوتاه ن  مایسیو پر
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  م یبهتون بگ  میفرصت نکرد  یکه حت   نیریم   نیاونقدر زود دار  _

تصم نگرفت  می مامان  جشن  که  حاال  و   ن،ی گرفته  اتون  خانواده 

 . م یشام تا با هم آشنا بش ی دعوت کنه برا

 ما یسی نگاه پرکه در    ی تیخورده نگاهش کرد و رضا  کهی  آسمان

راه به    ی   انهیم   شیبه سمتش بردارد، اما بازو  یبود باعث شد قدم 

 دست شاهرخ گرفته شد 

 دیبا  گهیعمه جان... ما د  میکنیبعداً صحبت م  زایچ  نیدر مورد ا   _

 خدانگهدار.... میبر

برداشت    شیموها  ی ارتمان شالش را از رومحض ورودش به آپ  به

 پرتاب کرد نیزم یو با پرخاش رو

من به هدف    تی با استفاده از موقع   خوادیم   جنده    ی + دختره  

 نحسش برسه... 
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بردارد   نیزم  یکه خم شده بود تا شال را از رو   یشاهرخ  سمت

 شد وانهید شتریآرامشش ب دنیو با د دیچرخ

بزنم له و لورده اش کنم   تمخواسیتوعه، من م  ری همه اش تقص  _

 سگ بده...  ی تا صدا

 نگاهش کرد...  شاهرخ

  قه ی نزده بود... شق  یرا فحش داده بود و او حرف  ریطول مس  تمام

 و درونش را انگار آتش زده بودند.  زدندیهمچنان نبض م  شیها

ب  حال آسمان  بد  حاب  و  نبود  خوب  همش   شتریخودش  به 

 ختیریم

 بزنمش؟  یچرا نذاشت  ؟یگی نم یچی+ چرا ه

نشاند باعث شد ته دل آسمان فرو    شیابروها  نی که ب  یظیغل  اخم

 ادامه داد  دنشیاما همچنان به تاز زد،یبر
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 داشت...   ت یعوض  ی دختر عمه    یوقت   ؟یکنی+ چرا واسه من اخم م

و او    دیرا چسب  شیجمله اش تمام شود شاهرخ بازو  نکهیاز ا  قبل

 را سمت خود کشاند 

 بسه...  _

جذبه همراهش داشت که   ی اش آنقدر  ی ا   تک کلمه  ی   جمله

 خود به خود بس کند و نطقش کور شود... 

و هر    ی سره فحش داد  هی  میاومد  رونیاز خونه باغ ب   یاز وقت  _

 حرفا؟  نی... آخه مناسب دهن توعه ایاز دهنت دراومد گفت  یچ

 دی کش رونیرا ب شیمحکم بازو ی تقال کیبا  آسمان

 ***...  ی از اون دختر عمه  ی + دار

 آسمان! _
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را    ادیفر  ی صدا و جمله اش  لرزاند  را  تنش  شاهرخ چهارستون 

 قتل عام کرد...  شیگلو انیم

 هم فشرد  ی را رو  شیبه عقب برداشت و لبها  یقدم

 ه؟یچ ایبچه باز نیآسمان... ا  گهیبس کن د _

نبود که   یتیو شاهرخ در وضع  دییهم سا  ی را رو  شیها  دندان

 بتواند آرامش کند... 

 آرام بود و نابه سامان...خودش نا او

لعنت  هنوز م  یافکار  رژه  سرش  در  مرکز   رفتند یاش  درست  و 

 بود...  یمغزش در حال فروپاش

 ؟ی + بچه باز

باز  به بچه  ه   ی نظرش  طرف    چ، ینبود  بخاطر  داشت  هم  حق 

 کتکش هم بزند  یرا گرفتنش حت مایسیپر
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 هیساله ا  شیش  ی بچه    هی  ی مثل حرفا  قاًیحرفات دق  نیآره ا  _

 ... کنهیم ی حسودکه 

 !حسادت؟

 کرد؟ یرا متهم به حسادت م او

 که...  ییمایسیهم به پر آن

رو  شیدندانها سا  ی را  پر  دییهم  آن  اگر  را    یلعنت  ی مایسیو 

 هم حق داشت...  کشتیم

آن را به شاهرخ    خواستیو م   دادیرا تمام و کمال به خود م   حق

 کند و خودخواه بود؟ لیهم تحم

 و اتاق کارم... تو بخواب.کار دارم ت کم یمن امشب  _

اتاق کار برداشت و   شاهرخ از گفتن جمله اش قدم سمت  بعد 

 آسمان اما انگار الل شده بود... 
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 شاهرخِ قبل رفتن به خانه باغ نبود...  شاهرخ،

شاهرخِ    نیخانه باغ با اشاهرخِ خونسرد و خندان را در آن    انگار

 عوض کرده بودند.  یعصب

از رفتن انگشتر در دستش فرو کرده   نبود که قبل  یآن شاهرخ  او

 کرده بود.  یو عذرخواه

که وارد اتاق کار شد به خودش آمد و تن خسته از حرص   شاهرخ

 دستانش گرفت...  نیمبل پرت کرد و سرش را ب ی را رو شیها

شاهرخ معلوم بود او را هم خسته    ی خسته بود و از چهره    خود

 کرده. حال رفتن به اتاق را نداشت... 

و تا به خواب    دهینبود که کنارش دراز کش  یشاهرخ  یوقت   نداشت

 رفتنش با نگاهش نوازشش کند.
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در خودش مچاله شد،    ن یو مانند جن  دیهمان مبل دراز کش  ی رو

 را هم نداشت.  شیحال بلند شدن و تعوض لباسها یحت

او را هم   ی بود که تمام انرژ  ی کار   ی شاهرخ آنقدر  یختگ یهم ر  به

 کند..  هیتخل

 او را از بپاشد...  توانستیبلند و خسته اش م ادیفر ی صدا

بلندش    ی صدا  چگاه یکه ه  ی مرد  ادیفر  انیبود م  دهیاز هم پاش  او

 بود.   دهیرا نشن

 آمد...  یآمد و نم یم خوابش

و   گشت یشاهرخ م   یختگیدر ذهنش دنبال علت به هم ر  داشت

 فکر کرده بود....  زیبه هزاران چ

 ... ختهیعکس مادرش به همش ر دنید نکهیا به
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  مایسیپر  شیبدون فکر به ر  ریکه او در مس   ییفحش و ناسزاها  ای

 بسته بود... 

 . بداند.  نیهر چقدر فکر کرد نتوانست علتش را شاه  اما

نگاهش هم خطا نرفته    یمرتکب نشده بود... حت  ییخطا  ن یشاه

 بود.

مانتواش    ی تخت نشست و دکمه ها  ی دوباره رو  یهمان کالفگ  با

 را باز کرد... 

  یسر و تهش دست و پا زد که باالخره خستگ  یافکار ب   انیم  درآنق

هم    ی رو  شی پلکها  یک  دینفهم  یشد و حت  رهی و خواب بر او چ

 افتادند. 
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د  ش یپلکها  یوقت با  کرد  باز  متعجب   ی فضا  دنیرا  اتاق خواب 

  یداشت رو  ادیکه به  ییو تا جا دیتخت باال کش یخودش را رو

 مبل بود... 

که داشت خودش    ی عقربه ا  دنیبا د  سمت ساعت کشاند و  نگاه

  د ی دست به صورتش کش  یتا به عدد ده برسد با کالفگ  کشت یرا م

 بود؟ دهیت خوابساع نیو چطور تا ا

شاهرخ    ی رفت و با نگاه در اطراف به دنبال نشانه ا  نییتخت پا  از

 ی سبد لباس ها اخم  ی شب قبلش تو  ی لباسها  دنیگشت و با د

 کرد.... 

 بود؟ رفته

 ارج شد و باور نداشت رفتنش رااتاق خ از

 + شاهرخ؟ 
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نکرد سمت اتاق کار قدم برداشت و    افتیکه از جانبش در  یجواب

کردنش به خاطر   حتیبار بود بدون صبحانه دادن به او و نص  نیاول

هم نکرده    یاشتباه از خانه خارج شده بود و خداحافظ   ی   هیتغذ

 بود.

 دیو غر د یبه در کوب ی که روبرو شد با اخم لگد  یاتاق کارِ خال با

 . ی عوض شعورِی+ ب

و بعد    دی کجاآباد به گوشش رساز نا   لشیموبا  فی زنگ ضع  ی صدا

که کنار مبل افتاده    شیمانتو  ب یمبلها داخل ج  انیاز گشتن م

 مبل پرتاب کرد.  ی را رو  یمعراج گوش  دنیکرد و با د  شیدایبود پ

  رساند و  سیبه زنگخور تلفن همراه خودش را به سرو  تیاهم  یب

  ی عذرخواه  کی شب قبل    ادیانتظار داشت شاهرخ بعد از داد و فر

 .... گریبکند و خودخواه بود د
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به   مایسیکه خارج شد دوباره به بستن شاهرخ و پر  سیسرو  از

خوابش   ی جا  یادامه داد و اصالً با چه جرأت  شیرگبار فحش ها

  یرو  شهیهم  ی برا  خواستیاو دلش م  دیرا عوض کرده بود؟ شا

 !!!! ل بخوابدمب

که از جانب    یمبل برداشت و با همان حرص  ی اش را از رو  یگوش

 کرد پیتا یامیمعراج پ ی برا خوردیشاهرخ م 

و بفرست برام... زرت به   یآدرس پارت  ی کرد  یاگه ساره رو راض  "

 "و ندارم یکیتو  ی زرت هم به من نزنگ حوصله 

به    شتریخنده ب   یموجیبا سه ا  امیپ  لیاما به محض تحو  معراج

مبل سمت آشپزخانه    ی رو  یدامن زد که با پرتاب گوش  انشیعص

 قدم برداشت 
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هجوم    ی برا  یرقبت از  داشت  دلش  اما  نداشت  صبحانه  خوردن 

بخاطر کارش هم که شده از ضعف    دیو با  رفتیضعف م   یگرسنگ 

 کند.  ی ر یکردنش جلوگ

  ی هم که به مهربان   یکوتاه  دیآن ام  یخال ی غذاخور  زیم  دنید  با

رفت و با خودش گفته بود حاال که خودش   ن یشاهرخ داشت از ب

 ی ادیصبحانه آماده کرده و اعتماد به نفسش ز  شیالقل برا  ست ین

 کاذب نبود؟

                  

باقر  _ و چند نفرتون نگران   نیخبر داشت  ی شما از رفتن خانم 

کاراته تون بشه و    ی مرب  خوادیم  یک  شونیکه بعد از ا  نیبود  نیا

 نگران نصفه موندن... 
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مراسم معارفه    نیبه ا  یاجیو چه احت  دیاش کش  ی شانیبه پ   یدست

 داشتند؟ یطوالن ی 

کرده   یکوتاه خودش را معرف  ی جمله    کیبا    توانستیم  خودش

 و به کارش برسد... 

نزد  مردک حرف  دق  کیپر  م  قهیپانزده  حرف  حت  زدیبود    ی و 

 انیتمام م  ی د، لب تر کرد و با خونسرداش هم نکرده بو  یمعرف

 دیپر  زدیکه همچنان داشت حرف م یکالم مرد جوان

مرب من  سپهر  دیجد   ی+  آسمان  ام  ی کاراته،  از   دوارمیهستم. 

 . دیبرام باش  یو شما هم شاگرد خوب نیباش یآموزشم راض

 دیچرخ  کردینگاهش م   یکه با اخم کوچک  ینیعابد  ی آقا  سمت

 نشاند لب ی رو یو لبخند پر حرص 

 کارم و شروع کنم.  خوامیم ی + اگه اجازه بد
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اما نگاه از چهره    د یچند شاگرد به گوشش رس  زیر  ی خنده    ی صدا

 نگرفت...  ینیاخم آلود عابد ی 

کوتاه    د یموفق باش  کیبا    ینیبود که عابد  نیسنگ   ی آنقدر  نگاهش

به محض خروجش سمت  آسمان  و  کند  ترک  را  سالن  آرام  و 

 د یشاگرها چرخ

  یارائه    ی برا  دی شما هم آماده ش  کنمیلباسام و عوض م  + تا من

شفاه معرف  زانیم  یگزارش  و  شا  یآموزش  امروز    د یخودتون... 

 . م یآموزش نداشته باش یبرا ی ادیوقت ز

                  

  ی تا اتمامش نمانده بود رو  ی زیکه رهام داده بود و چ  یعطر  از

 کشاند...  نهیکرد و نگاهش را سمت آ ی مچ دستش اسپر 



 

1917 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

م  گفتیم   نیمیس با  یکس  یخواهیاگر  باشد  داشته    د یدوستت 

 . ی خودت را دوست داشته باش زیقبل از هر چ

 خودش را دوست داشته باشد.  خواستیاو م و

تار مو  شیموها بود و چند  بافته  پ  را  را رها    یشان یاز کنار  اش 

بود، شوم برا  ی زیگذاشته  را   هی تولدش هد  ی که رستا  بود  داده 

برا  ینی شلوار ج  کیبود همراه    ده یپوش   دهیخر  شیکه شاهرخ 

 بود.... 

لباسها  نگاه کمد  وقت   شیسمت  شاهرخ  بود   لیاردب  یچرخاند؛ 

  قه یبا سل  شیمتفاوت برا  ی لباسها  دیاش را با خر   یخال  ی انگار جا

 او پر کرده بود...  ی 

ا  ی چهارخانه    راهنیپ  چند مردانه  بود   ی طرح  کمدش  در  که 

 د. به دلش نشسته بو یلیخ
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دوخت،   نهیآ  یو دوباره نگاه به چهره اش تو  دیکش  یقیعم  نفس

 بود.  یدوست داشتن

خورد؛   ی تنش تکان سخت  د یبسته شدن در واحد را که شن  ی صدا

 اتاق خارج شد.  تخت برداشت و از  ی مانتو و شالش را از رو

و   ریز  یاش سالم  یمشک  ی مانتو  دنی پوش  نیح کرد  نجوا  لب 

د با  ش  دنیشاهرخ  ک  ییبروا  کش یظاهر  و  فرستاد    ف ی باال 

 مبل گذاشت  ی سامسونتش را رو

 ؟ ی ریم ی دار ییسالم، جا _

 کرد، چشمانش خسته بود...  نگاهش

 هم خسته تر...  دیمانند شب قبل و شا درست

 چند کوه را جابجا کرده بود  انگار

 برگشتم.  رید دیشا رون،یب  رمی+ دارم با ساره و معراج م
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 قدم سمتش برداشت   تیبا جد شاهرخ

 . دمینفهم ریمنظورت و از د _

 کج کرد...  یبافته شده اش گذاشت و لب  ی موها ی را رو شالش

و    دانست یخودش را بخاطر بحث شب قبلشان محق م  همچنان

 بود...  یشاک   یبخاطر صبح هم کم یحت

نامیم  رید  یعنی+   معلوم  دوازده،    دیشا  ست ی...  ... کی  ازده،یتا 

 ؟ی دی... حاال فهمدونمینم

 آسمان! _

طور  سمشا از جد  ی را  پر  و  انگار    تیمحکم  که  بود  کرده  ادا 

 هزاران اخطار پشت اسمش بود 

 ه؟ یچ+ هوووم؟ 
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چشمان خسته اش را فشرد، تمام حس و حال    ی با کالفگ  شاهرخ

برده بود... آنقدر    لیصبحش تحل  ی و حرفها  نیاش را شاه  ی و انرژ

  ی هو با عذرخوا اوردیدر مطب هم نتوانسته بود طاقت ب  یکه حت

 را به بعد موکول کرده بود  نشیوقت مراجع

 ؟ی نر شهیم _

 برم؟ دی+ چرا نبا

کجا    دونمیو نم  شناسمیو نم  ی گیکه م  ییآدما  نیچون من ا  _

 .... ی ریم

 نشاند  شیلبها ی رو یپوزخند آسمان

 ست؟ی ن  یخودم بشناسم کاف  ؟یتو هم بشناس  دی+ مگه با

 دوخت...  آسمان  یتکان داد و نگاه به نگاه عاص ی سر شاهرخ

 را آماده کرده بود تا به محض مخالفت بکشد رشیشمش انگار
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 باشه برو، مراقب خودت باش. _

 ستادیاز کنارش رد شود که آسمان با اخم مقابلش ا خواست

 باشه برو انگار من ازت اجازه گرفتم....  ی گیم ی + طور

 دیحال خند یب  شاهرخ

 .. .ی تو اشتباه متوجه شد  ستیطور ن نیا زم،ینه عز _

که خطابش کرد دست به کمر   یزمیبه عز  تیاهم  یاما ب  آسمان

 د یپرس ی و شاک د یکوب

 من نفهمم؟  یگی م یعنی+ 

شب و روز وحشتناک    کیو بعد از    گرفتیواقعاً خنده اش م  داشت

با از    دیحتماً  را  وحشتناکش  و  آسمان حال خراب    ادش یخود 

 برد یم

 ... ستین ی زی چ نینه، همچ _
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 گذاشت  نشیشلوار ج بیاش را در ج یتکان داد و گوش ی سر

 ی واسه خودت درست کرد  یشام هرچ  رم،یگی م  ده یبار و ناد  نی+ ا

 خونه شام بخورم. امیمنم نگهدار، م ی برا

 ستد یشاهرخ باعث شد با ی در قدم برداشت و اما صدا سمت

همسرش شام و براش آماده    گشتی مرد که از سر کار برم  مایقد  _

 ... کردیم

 دیخپا چر ی پاشنه  ی رو

 مم؟یقد ی زنا ه یشب+ من 

 و سرش را تکان داد  دیخند یبا خستگ  شاهرخ

 ... یلیآره، خ _

  ی بتواند جواب  نکهیهم فشرد و قبل از ا  ی را رو  ش یحرص لبها  با

 بدهد شاهرخ سمت اتاق قدم برداشت 
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 .میبا هم شام بخور مونمی منم منتظر م  _

_____ 

  ی شداخت و گوکه معراج فرستاده بود ان   یشنیبه لوک  ی گرید  نگاه 

را فشرد و    ییال یو  ی فرو کرد و زنگ خانه    شیمانتو   بیرا در ج

ا صدا  دینکش  یطول  ستاد،یمنتظر  سو  یشخص  ی که  آن    یاز 

  ان یکه از م  ییصدا  د،یبه گوشش رس   فونیآ  ی   شرفته یپ  ستم یس

ه و  بلند  م  یهاپ  پی آهنگ  نواخته  تارها  شدیکه  به  زور   ی به 

 دیاش رس ییشنوا

 بله؟ _

 د یکش  یقیعم  نفس

 آسمانم، دوست معراج. + 
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و انگار از قبل هماهنگ    ستیاش کاف  یگفته بود تنها معرف  معراج

کرده بود که به محض گفتن اسمش در باز شد و او با هل دادن 

به باغ شباهت داشت شد و    شتریبزرگ که ب   اطیح  کیدر وارد  

 نگاه در اطراف چرخاند... 

زندگ  یمعراج  انگار و  اردبا  یکه همراه ساره خانه  در  را   ل یش 

  ی خوب توانسته بود دوست ها  ی لیگذاشته و به تهران آمده بود خ

 کند. دایدار پ هیما

 برداشت...  الیرا مرتب کرد و قدم سمت ساختمان و شالش

  یی ها  یمهمان   ن یبار در چن   نیآمده بود اما معذب نبود و چند  تنها

  ن را بخاطر تنها آمدنش حس کرده حاظر شده بود و نگاه مهمانا

نداشت و تنها    یتیاهم  شیکدام از آن نگاه ها برا  چیبود، اما ه

 ... خواستیخوش گذراندن م
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محروم کرده   یماه بود خودش را از هر گونه خوش گذران  نیچند

 . دانست یرا حق خودش م یمهمان  نیبود و ا

که بعنوان رختکن آماده   یرا در اتاق  شیکه شد مانتو  الی و  وارد

که به خودش انداخت از    ینگاه  مین  شده بود در آورد و بعد از

 اتاق خارج شد... 

طبق معادالتش   الیمحض ورودش به سالن بزرگ و مجلل و   به

ب  نینگاه چند او  و  مردمک   تیاهم  ینفر را سمت خود کشاند 

  که کنار   دینکش  ی معراج فرستاد و طول  ایرا به دنبال ساره    شیها

گوشه    ی بار  زیم ج  ی که  پسر  و  دختر  همراه  بود   یوانسالن 

 .دشانید

ب  ت یاهم  یب از  ها  رقصنده  ح  نشانی به  و  گذشتن،    نیگذشت 

 رقص چند زوج را به هم زد... 
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اعالم کرد و کنار    یمحکم  یرا به معراج با پس گردن  حضورش

 بار نشست  زِیبلند م هیپا ی ها یصندل  ی ساره رو

 + چه خبرا؟ 

اش را سمتش چرخاند و معراج برگ    یصندل   یبا خوشحال   ساره

 ر دهانش چپاند د یپسیچ

 !!! ی ایتوهم م  دونستمینم زم،یسالم عز _

پذ  آسمان کرد  اشاره  بار  مسئول  ساره    ییرایبه  به  نگاه  و  کند 

 دوخت 

 بهت خبر بدم ساره...  رمیم ییهرجا دیبا  کردمی+ فکر نم

ب  ساره رگبار  تیاهم   یاما  جمالت  معراج  آسما  ی به  سمت  ن 

 دیچرخ

 بود، ممنونم.  یخوب یلیخ زیسوپرا _
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 باال برد و لب زد یرا کم تشیبا خنده گالسِ بلک وا  جمعرا

 ... تی به سالمت  س،ی قابل شما رو نداشت رئ _

 اخم کرد  آسمان

و من قابلشم نداشته    یکن  زیو سوپرا  نیام که تو ا   هی+ مگه من هد

 باشم؟ 

توانسته   ی و انگار آن مشروب چهل درصد  دیبلند تر خند  معراج

 مستش کند...  یبود کم

 ... عروسک... گریج یتو عروسک _

  ی که گالس   یداد و نگاه به پسر جوان  هیتک  ی همان اخم به صندل  با

 دوخت  کردیرا سمتش دراز م

 باشه... نی+ شامپا

 د یتکان داد و آسمان سمت ساره چرخ ی سر پسرک
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 چطوره؟  نیات با شاه ونهی+ م

 یچند لحظه نگاهش کرد و بعد از کم  شیبایبا همان نگاه ز  ساره

صدا با  م  یآرام  ی سکوت  زور   ی صداها  ان یکه  به  اطراف  بلند 

 نجوا کرد  شدیم  دهیشن

 خوبه...  _

از    ی را از دست پسرک گرفت و جرعه ا  نشیجام شامپا  آسمان

 ... دیرا نوش شیکف رو

شتش داشت که اگر  که ساره گفته بود هزاران حرف پ  ی ا  خوبه

اش را   یصندل   تیاهم  یبفهمد اما ب  توانستیم  شدیم   چیپاپ  یکم

 خاند و نگاه به رقصنده ها دوخت.چر یکم
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و دختران با ناز و عشوه   دندیرقصیکه جفت جفت م  ییها  رقصنده

و پسرها هم از فرصت    انداختند ی خود را در آغوش پارتنرشان م 

 گذشتند یکردنشان نم یدستمال

 ؟ یساره؟ خودت _

بود و نگاه پر    ستادهیکه کنارش ا  یسمت دخترک الغر اندام  نگاه

 رفت  نییپا ی بود چرخاند و ساره از صندلبه ساره   جانشیه

 زم؟ یعز  یسالم خوب _

با پوزخند    زانیاز گردن ساره آو  غیبا ج  دخترک شد و آسمان 

 ... د یاش را نوش ی دنی از نوش گرید  ی جرعه ا

 مست کند...  خواستیبود و نم حواسش

به بحث شب قبلشان با شاهرخ امشب را   تیاهم  یب   خواستیم

 نه برگشته و با او شام بخورد.مست شود به خا  نکهیبدون ا
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مست    ی با دخترک در حال حرف زدن بود و معراج أنقدر  ساره

 برقصد...   تمیبدون ر  شیجهت بخندد و در جا  یو ب   خودیبود که ب

دخترک الغر اندام با لبخند  دست سمتش دراز کرد و رو به    ساره

 لب زد

 آسمانِ...  ا،یبا دوستم آشنا شو پر _

س  دخترک لبخند دست  کمبا  نگاهش  و  کرد  دراز  در   یمتش 

 ... دیآسمان به درازا کش ی چهره 

دخترک   یدستش را فشرد و در جواب اضهار خوشبخت  آسمان

 تکان داد  ی نام تنها سر ایپر

 رو؟  گهیهمد میدیدن ییبرام آشناست، جا یلیچهره تون خ _

نه محکم و    کی نشست و تا خواست    شیابروها  ن یب  یپررنگ  اخم

 دیسمت ساره چرخ جانیبا هدخترک  دیقاطع بگو
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 رهامه؟!  ک یخواهر کوچ _

 تر با چشمان گرد شده نگاه به آسمان دوخت و ادامه داد   متعجب

 ... یسردار خسر پناه ی دختر گمشده  _

 گمشده؟  دختر

 نداشتند؟   یکار و زندگ  ملت

را چرخاند و پشت به دختر و   یو صندل  دییهم سا  ی رو  دندان

ا م  ستاد،یساره  خودش  خشمش    ستدانیتنها  با  داشت  چقدر 

 ... دیجنگ یم

که از حرکت آسمان    ییایزد و رو به پر  یلبخند پر استرس  ساره

 دهانش باز مانده بود کرد

 نجان؟ یبچه ها هم ا _

 تکان داد  ی به خود آمد و سر دخترک
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 اونطرفن...  میبر  ایآره ب _

بار سمت    زیم  ی اش را رو  یکه همراه دختر رفت جام خال  ساره

 داد و با حرکت لب خواست دوباره پرش کند...   پسرک جوان هل

تا د  زیچ  همه بودند    وانه یو همه کس دست به دست هم داده 

 بود!!! چه  گرید یخسرو پناه ی ترش کنند و دختر گمشده 

 د ینوش ی پر شده را برداشت و جرعه ا گالس

 آسو....  _

  یو سرش را سوال  دیکرده بود چرخ  شیکه صدا  یمعراج  سمت

 تکان داد 

 ؟ی حاال عاشق شدتا  _
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انداخت و معراج رو   ییابرو او    یصندل  یباال  به  تا  ساره نشست 

دوباره سؤالش را    ی دورگه و مستانه ا  ی تر باشد و با صدا  کینزد

 تکرار کرد 

 ؟ی عاشق شد _

  ی دنیاز نوش یگرید ی لب نشاند و جرعه  ی رو یپوزخند آسمان

 د یاش نوش

 ؟ ی + چطور مگه؟ نکنه تو عاشق شد 

 دیخند معراج

 عاشق باشم؟  تونمیمن نم هیچ _

اش را دوباره سمت پسرک هل داد و با ضربه    یجام خال  آسمان

 باره پر کنداشاره کرد دو زیکوچک دستش به م ی 
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بودمت   دهیکه د  یاول  یچون من روزا  ؛یعاشق بش  ادی+ نه بهت نم

 .... یترنس کردمیفکر م

 ... دیدلخور شود بلند و مستانه خند نکهیبدون ا معراج

 که اشک به چشمانش نشاند  ی ا خنده

از    یفکر و کرده که هر چ  نیپس فکر کنم اون دختره هم هم  _

 بهم گفت.   ومدیدهنش درم

 کرد  اخم

 ... یگفت ی م  ومدیاز دهنت درم  یتو هم هر چ   ؟ی + تو مگه الل بود

  نکهیداد و آسمان بدون ا  هیتک  ز یسرش را به م  ی با خستگ  معراج

داده بود دوباره خواست باشد به خودش قول مست نشدن    ادشی

 جامش را پر کنند
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دو سال تموم افتاد    یکیمثالً تو،    ست، ین  شونی دخترا که حال  _

 کارشیشقتم عشقم و دوست دارم راه انداخت تو چدنبالت و عا

 ؟ ی کرد

و   دیکور تر شد و بدون فکر مشروبش را تا انتها سر کش  اخمش

 د یکوب  زیجامش را به م 

داد   _ زد  ی فقط فحشش  مال  همه  ی و  و  اش  پوزه  به    ی دیاش 

 خاک...

ساره را    ی پسرک اشاره کرد دوباره جامش را پر کند که صدا  به

 د یمحکم به فرق سرش کوب  یکیو انگار  د یاز پشت شن

 ن؟ی کنیم کاریچ نیدار _

   کرد؟ی چه کار م داشت
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پات  خواستیم و  شاهرخ  ل یمست  با  و  خانه  به  که    یبرگردد 

 منتظرش بود شام بخورد؟ 

تعادل در هوا    یو دستش را ب  دیجواب سوال ساره خنددر    معراج

 چرخاند

 ... س یرئ  میزن یگپ م میدار _

که پسر جوان سمتش گرفته بود را با همان عذاب وجدان    یجام

رفت. بخاطر همان دو    نییپا  یصندل   ی مسخره پس زد و از رو 

 ی بود تعادلش کوتاه به هم خورد، اما با اتکا  دهیکه نوش   ی کیسه پ

بار خودش را جمع و جور کرد و رو به ساره لب    زیدستش به م

 زد 

 برم، شاهرخ منتظرمه....   دیبا گهی+ من د

 د یو ساره با چشمان گرد شده پرس  دی بلند خند معراج



 

1937 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ه؟یک  گهیشاهرخ د _

به دوستش نگفته بود    ن یشاه  یعنینگاهش کرد و    یکم  آسمان

 برادرش با او ازدواج کرده؟

 و سرش را کنار گوشش برد  ستادیقدم کوتاه مقابل ساره ا کی با

 + شوهرم... شاهرخ شوهرمه... 

م  مست اما  حرفها  خواستینبود  کند  فکر  بخاطر    شیساره 

 ... ست یمست

 ... شهیم ی دو ماه یکیازدواج کردم،  نی+ من با برادر شاه

تا از حدقه   ی ز یکه چ  یو با چشمان  دی با شوک عقب کش  ساره

 درآمدنشان نمانده بود نگاهش کرد

... بازم که مست ارمیآب ب  کمیاونجا من برم برات    نیبش  میبر  ایب  _

 !ی کرد
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 سالن کشاند.  ی گوشه   ی سپس او را تا مبل ها و

                                                       

اما بخاطر در   شیپلکها  نی توقف ماش  با نبود  باز کرد، خواب  را 

د از گفتن آدرس به راننده پلک  ساره بع  ی امان بودن از حرفها

  ی تا شاهرخ پ   کردیم   دیکه چکار با  کردیم  فکر  ن یبسته بود، به ا

 به مشروب خوردنش نبرد... 

 آقا...  گردمیمن اآلن برم د یچند لحظه صبر کن _

شد    اده یتکان داد و ساره هم همراه آسمان پ  ی سر   یتاکس   راننده

 آسمان را گرفت   ی انداخت و بازو  شانیبه برج بلند روبرو  یو نگاه 

 ؟یمونیم نجایا _
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مکان را فراهم کرده اما   نیا  شی خان برا  بپرسد خسرو  خواستیم

شد و از ساره فاصله    یجمله اش را قورت داد و آسمان وارد الب

 گرفت 

 برو...  گهیبرم خودم. تو د تونمی ساره، م ستم ی+ مست ن 

 نگران ساره باعث شد اخم کند و بتوپد  نگاه 

 ... ینگران باش  خوادی... برو نمستیالزم ن گمی + م

 . شتیپ  امیمن م   ییتنها اگهنجا؟یا یمونیتنها م  _

اش    یوارد آسانسور شد و شاس  شیبه ساره و حرفها  تیاهم  یب 

داد و   هیتک  ی اتاقک فلز  ی ا  نهیآ  واریرا فشرد. شانه اش را به د

دوباره پلک بست، هنوز هم طعم تلخ الکل را در دهانش حس  

 ببرد و شاهرخ نفهمد...   نیرا از ب  شیبو  توانستیو کاش م  کردیم
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از باخبر شدن   دیترسیم  شیشده بود که بعد از خطا  یدککو  مانند

 مادرش.

 تر کرد...   یو لب  ستادیدر واحد ا  ی آسانسور که خارج شد روبرو  از

 شام خوردن. ی خواب باشد و منتظر او نباشد برا کاش

  ی مسخره و تا اتمام مهمان  یهم شام نخورده بود در آن مهمان  او

و نگاه به رقصنده ها  کنار ساره نشسته    یهمان مبل راحت  ی رو

به آلمان برود    خواستیکه م  یبا دوست معراج  یدوخته بود... حت

 داشت. ن ادیهم آشنا شده بود اما اصالً اسمش را به 

را داخل قفل انداخت، دلش    دیدستش را جلو برد و کل  دیترد  با

 ... دیلرزیاش م نهیداشت درون س

  شتر یبروشن بود    شیکه تمام چراغ ها  ی محض ورودش واحد  به

 بود...  داریدلش را لرزاند و شاهرخ ب 
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  ی بو  زدیرا بست و اگر قبل از روبرو شدن با شاهرخ مسواک م  در

 رفت؟یالکل از دهانش م 

ا  ی زیچ گذشتن  شاهرخ    نیاز  که  بود  نگذشته  ذهنش  از  فکر 

 لب نجوا کرد ریز یظاهر شد و او دستپاچه سالم شیروبرو

 !ی کرد  ریسالم؛ د _

به در جبران    دنیبرداشت را او با چسب  که شاهرخ سمتش  یقدم

مشروب به مشام شاهرخ    یلعنت  ی حرف بزند و بو  د یترسیکرد و م

 برسد 

 شده؟ ی زیچ _

  دن یعقب کش  ی برا  ییجا  گریتر شد و آسمان د کینزد  ینگران  با

 نداشت 

 افتـ...  یاتفاق _
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خم شد تا هم    ینشست و کم  ش یابروها  نیب   یبه آن  یپر رنگ  اخم

 قد آسمان شود... 

 در نگاه خمار آسمان لب زد رهیو خ دیکش  یقیعم  نفس

 ..... ی مشروب خورد  _

کاف  ی جمله    کی  تنها برا  ی شاهرخ  ر   ی بود  و    ختنیفرو  دلش 

خودش نمانده بود که آب دهانش را فرو داد    ختنیتا فرو ر  ی زیچ

 داد  هیتک واریو دستش را به د

 آسمان به من نگاه کن....  _

 داد   ی را فرار شیک هامردم  شترینکرد، بلکه ب نگاهش

 آسمان...  _

نسبتاً بلند شاهرخ اما موفق به شکار کردن مردمک   ادیفر ی صدا

 آسمان شد ی ها
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 وقت شب؟ نی تا ا ی بودکجا  _

که با ته مانده    گرفتیاش م  هی اش گر  نهیداشت درون س  قلبش

که درون دلش   ی به ترس  تیاهم  ی و ب  ستادیصاف ا  شیروین  ی 

 بود اخم کرد

 ؟یراه انداخت ادیچرا داد و فر  ؟یمهمون رمی+ مگه نگفتم م

بو  شاهرخ الکل چ   ی با حس  ب  ینیتند    یاش داد و سر   ینی به 

 آرام باشد و موفق نبود کندیجان متکان داد، داشت 

ا  ینگفت  _ تو  بخور  یمهمون  نیقراره  تا خرخره  و   ی با دوستت 

 خونه آسمان... ی نصف شب برگرد 

 ییاو را هوا   د،یا نگومعاخذه گرش اسمش ر  ی ادهایفر  انیم  کاش

 کند یادا م یکه اسمش را با لحن خاص ییآن صدا کندیم

 .... دی+ خب خوردم، با
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شد جمله اش    دهیدر کوب ی دست شاهرخ که کنار سرش رو کف

 ی محکم رو ش یبه اتمام برسد قتل عام شد و پلکها  نکهیقبل از ا

 هم فشرده شدند 

منِ    یقتو  ی آسمان... جواب پس بد  ی بهم جواب پس بد  دیبا  _

که    ی مهمون  ه ی  یرفت   ییو تنها  ی و آدم حساب نکرد  رتیخوش غ

 اشون...  مهمون ی برا  کننیراحت مشروب سرو م

  یشد و زانوها  دهیمحکم تر به در کوب  نباریدست شاهرخ ا  کف

 د یآسمان لرز

شدم آسمان،    وونهیکردن منه شدم... من د  وونهیاگه قصدت د  _

گرفته شده و زنم تک و    هدیکه ناد  یرتیاز غ  ترکهیداره مغزم م

 برگشته خونه....   لیمست و پات  یتنها نصف شب 
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رو  آسمان را  لرزانش  دست  شاهرخ   ی پرتقال  ی   نهیس  ی کف 

اما نشد و    جادیفاصله ا  نشانی ب  یکرد کم  ی گذاشت و سع کند 

ب  صدا  شتریشاهرخ  با  و  شد  خم  اما    ی سمتش  شده  کنترل 

 د یغر یترسناک

 ... یکیو اگه  ی و مست کرد یپارت هی یتنها رفت  _

در چشمان شاهرخ که    رهیکه به اشک نشسته بود خ  ینگاه  با

ها د  ی دیسف  نیب  یسرخ   ی رگه    ان یم  شدیم  دهیچشمانش 

 د یکالمش پر

 + خفه شو شاهرخ... 

  د یکشیکه درونش مانند آتش شعله م  یاما با همان خشم  شاهرخ

 . و مغزش انگار باد کرده بود..   دیرا گرفت و او را باال کش   شیبازوها

 خفه بشم؟ _
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 ...ختیشکش فرو رو باالخره ا دی را شن شی دندانها شیسا

 کرده بود؟  اشتباه 

حال و روز وحشتناک انداخته    نیهمان اشتباهش شاهرخ را به ا   و

 بود؟

 که نزنم تو گوشت آسمان...   کنمیدارم به زور خودم و کنترل م   _

لرزانش سر خورد و    ی لبها  ی و نگاه شاهرخ تا رو  دیلرز  ش یلبها

 کرد شتریدخترک ب ی فشار دستانش را دور بازوها

فکر کردم.    ی که حت  دمی رس  ییبه جا  _ تو گوشت زدن هم  به 

 ؟ یبا من لعنت ی کرد کاریچ

 + من...  

 دیغر شیدندانها شیسا ریز از

 آسمان...  ی چقندر هم حساب نکرد هیتو امشب من و  _
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اش ماتم گرفت،    نه یس  ی تر شد و قلبش گوشه    رینفسگ   بغضش

 ... دیرسیبه ذهنش نم زیچ چی کند و ه ی کار  خواستیمدلش 

حالت  در بازوها  ی همان  شاهرخ  باال   شیکه  به  را  او  و  گرفته  را 

 ی لبها  ی لرزانش را رو   ی بود، سرش را بلند کرد و لبها  دهیکش

 شاهرخ گذاشت... 

 ببوسد...  نکهیا بدون

 ... یحرکت  چیه بدون

شرد و تنها ف  شیروبرو  نیمرد خشمگ  ی لبها  ی را رو  شیلبها  تنها

 ل یاز شاگردانش در اردب  یکی  ی که در فکرش بود حرفها   ی زیچ

بوسه از   هیمامانم با    شهیم  یبابام عصبان   یوقت"  گفتی بود که م

 "کنهی لباش آرومش م
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از او گرفته بود آن باال بردن   ییرویچه ن  دانستی تنها خودش م  و

 شاهرخ....  ی لبها ی رو شیسر و فشردن لبها

آمد    رونیاز شوک حرکت آسمان ب  ی کوتاه  ریبعد از تأخ  شاهرخ

کمر آسمان سر داد و فاصله   ی و بدون آنکه بخواهد دستش را رو

 گرفت 

 ؟یکنی م کاریچ  ی دار _

 د یلرزیکرده بود و چانه اش م سیدخترک را خ ی گونه ها اشک

 آرومت کنم....  خواستمی+ م

بوسه؟   کیآرامش کند؟ با    خواستیتر نگاهش کرد و م  متعجب

 ن؟ آن هم آسما

 ؟یچ _
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  یریهم فشرد تا از ارتعاش چانه اش جلوگ  ی را رو  شیلبها  آسمان

که مستش نکرده بود    یکند و سرش داغ بود بخاطر مصرف الکل

 هم نبود....  اریاما هوش

 نشو....   ی+ عصبان

آن بوسه    ریاو اما فکرش درگ  دادندیالکل م  ی آسمان بو  ی ها  نفس

  تش ی علت عصبان  هینچند ثا  ی برا   ییبود که به طور معجزه آسا  ی ا

 برده بود ادشیرا از 

مست بشم و مست    خواستمیبخورم، نم  ادیز  خواستمی+ من نم

 بود...  کیهم نشدم، فقط دو سه پ

کش  شاهرخ پلکها  دیعقب  آتش   ش یو  داشت  مغزش  فشرد،  را 

 تنش نبض داشتند...  ی و تک تک اعضا گرفتیم

 ... دیجویبه جان مغزش افتاده بود و مغزش را م ی خوره ا انگار
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 بکشد...  ادیدوباره فر  خواستیم دلش

 را سرزنش کند...  آسمان

 خودخواه؟ یِآمد آن دخترک عاص یسر عقل نم چرا

 ... ی ریبا ساره و معراج م ی گفت _

رفتن سمت اتاق   نی تکان داد و شاهرخ ح  ی با بغض سر  آسمان

 کار نجوا کرد

برو بخواب فردا صبح هماهنگ    نم،ی دوستت معراج و بب  خوامیم  _

 کن باهاش. 

                                                       

 اشتباه کردم...   هی+ فقط 

انگشتان    یحرف  چی بدون ه  نیمیس و آسمان  نگاهش کرد  تنها 

 دستش را به هم قفل کرد
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 کنم.  دیبا  کاریچ گهید دونمینم نه، ی+ دو روزه باهام سرسنگ 

 نه؟ ایبه نظرت حق داره  _

 دکتر دوخت  ی بایرا به چشمان ز نگاهش

  ی کاف  ی اونشب به اندازه    ره،یام بگ   دهیناد  ی ورنطی+ حق نداره ا

 ...هیادیز یلیخ نیا گهیکرد... د دادیداد و ب

  ی و آسمان با اخم و عاص  دیبه زور گفتنش کوتاه خند  ن یمیس

 ادامه داد 

 خوردم. یدنینوش کیدو سه پ نکهی+ اونم فقط بخاطر ا

 ؟ ی باهاش حرف زد _

 ؟ ی+ درمورد چ

بودنش    نیبخاطر سرسنگ  نکهیا  ،ی که به من زد  ییحرفا  نیهم  _

 . یناراحت
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اول   ی رو   ی پوزخند و  نشست  برا  نیلب  کردن    ی اقدامش  آرام 

باال بردن ضربان    ی شاهرخ مقابل نگاهش جان گرفت و بعالوه  

 داغ کرد. زیرا ن شی قلبش گونه ها

 .... دمش ی+ بوس 

 کرد  ی متعجب تکخنده ا ی با نگاه   نیمیس

 واقعاً؟  _

 تکان داد  ی ررا خاراند و س شیابرو ی  گوشه

نه    ای. مست بودم  دمشیبوس  کردیم   دادیداشت داد ب  ی + آره، وقت

ه  دونم،ینم نشد  آروم  اصالً  کار    چ،یاما  اتاق  تو  رفت  گذاشت 

 . دیخواب

 را خنداند نیمیاش س یشاک لحن

 ؟ یداشت یچه حس شی دیبوس یوقت _
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 داد و فکر کرد...  هیمبل چرم مطب تک به

 ... دانست یداشت؟ نم یاحساس چه

 ده یبه فکر آرام شدن شاهرخ بود و احساسات خودش را ناد  هاتن

 گرفته بود... 

قلب  یحت و    ی به  بود  بود هم پشت کرده  رفته  باال  که ضربانش 

 گرفته بود. دهیحرکاتش را ناد گرید

 ... دونم ی+ نم

 تکان داد  ی سر  نیمیس

 ؟یبعدش چ _

 ساعتها در اتاق فکر کرده بود...  بعدش

  دار یاو اما تا خود صبح ب  شد یب موااوقات مسبب خ  شتر یب  الکل

 فکرده بود...  زیمانده و به همه چ
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 ... زیچ چی و ه زیهمه چ به

شدن شاهرخ صبحانه را آماده کرده بود   داری اما قبل از ب  صبحش 

ظرف    کیبه تنفرش از ارده، بخاطر شاهرخ داخل    تیاهم  یو ب

  ی قیشدن شاهرخ دقا  داریبود و منتظر ب  ختهیر  ین یچهار گوش چ

چگونه سر صحبت را   نکهیآماده شده اش نگاه کرده و به ا  زیم   به

 با او باز کند فکر کرده بود. 

بار    نیاول  ی که برا  ی صبحانه ا  ز یاما بدون توجه به او و م  شاهرخ

  کشه،یمن امروز مطبم و کارم طول م "آماده کرده بود با گفتن  

  آپارتمان را ترک کرده   "اونجا  ادیآدرس مطب و به دوستت بده ب 

 بود.

خوش    ی تمام موها  خواستیدلش م  کردیآن صبح که فکر م  به

 حالت شاهرخ را بکند. 
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را   فشیمبل بلند شد و ک  ی از رو  نیمیجواب به سوال س  بدون

 برداشت

 برم، باشگاه دارم... ممنون.   دیبا گهی+ من د

اش   ی صندل  ی بلند شدنش از رو  نیتکان داد و ح  ی سر  نیمیس

 لب نشاند  ی رو ییبایلبخند ز

 . دمتی خوشحال شدم د زم،یباشه عز _

                                                       

رستوران را باز کرد و وارد شد، به محض خروجش   ی ا شهیش در

جانِ رهام با تلفن همراهش تماس گرفته بود و    ییاز باشگاه دا

را    ی ناباور  نیدر ع او  بزند و  به رستوران سر  بود  او خواسته  از 

  ست خوایبر خالف خواسته اش که نم  رویکدام حس و ن   دانست ینم

 به آنجا کشانده بود...  دیایب



 

1956 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ستاد یکه در دستش چهار نوشابه بود ا یراه گارسون  مقابل 

 + بهمن کجاست؟

در اطراف چرخاند و دوباره بند نگاه آسمان   جیگ   ی نگاه  گارسون

 کرد

 !!! د یببخش _

 نشاند  ش یابروها نی ب یلبش را با دندان کند و اخم پوست

 + خواهرزاده شم، آسمان.

  ی لب نجوا کرد و دستش را گوشه    ریز  ین متعجبجوان آها  مرد

 رستوران گرفت 

 . د یهماهنگ کن یبا منش دیی تو اتاقشونن، بفرما شونیا _

 مرد رفت...  ی به جهت اشاره  یتکان داد و با تشکر آرام ی سر
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 یحدس بزند بهمن با او چه کار  توانستینم  ردکیچه فکر م  هر

 داشته باشد.   تواندیم

بدون در زدن وارد اتاق بهمن شد و با   ،یشبا من  یاز هماهنگ  بعد

 شده، در را بست  ی بزرگ و کنده کار زی پشت م  دنشید

وارد خونه شدم سالم ندادم مامان   یبار وقت هیبچه بودم   یوقت _

 زانوم...  ی بزرگم قاشق داغ و گذاشت رو

مقابل بهمن نشست و در جوابش با    یصندل  ی زد و رو  ی پوزخند

 گفت مایسیپر ادی

  یسالم و کالم ورد زبونشه اما به الش  شناسمیو م  ی تردخ  هی+  

 .  سمیمیمن جات وا  کمی ن یگفته بش

 و آسمان اضافه کرد  دیخند بهمن

  ؟ی داشت کارمیچ+ 
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جد  تیجد هم  او  کرد  مجبورش  اتکا   یآسمان  با  و    یشود 

 خم کند  یباالتنه اش را کم ز،یم  ی رو شیآرنجها

 ؟یزن یبه بهار سر م  _

 نیگذاشت و آخر  شیاش را کنار پا  یزشبا اخم ساک ور  آسمان

 بود.  شی پ ی هفته  کیکه به بهار سر زده بود  ی بار

 +چطور؟ 

 گذاشت  شی لبها نیو ب  دیکش  رونیاز داخل پاکت ب ی گاریس

 بچه...    دنیجواب سوال و با سوال نم _

  لتر یکه بعد از آتش زدن ف  یداد و نگاه به بهمن  هیتک  یصندل  به

 وخت گرفت، د یق یکام عم  گاریس

 بار فکر کرد من خواهر زن توأم...   هی+ 
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ب  پر از  را  بهمن آن حسرت  و  بود  کلماتش   نی از حسرت گفته 

 بود...   ده یکش رونیب

 که بهار و خزون کرد پدر تو بود...   یکس _

 نشست و بهمن ادامه داد  شیابروها نیب یاخم ناخودآگاه

ر از  با  هیکه    ی گندش به پدرت، کس  یفرار از زندگ  ی بهار برا  _

  ید و اما اون خسرو دست چندتا ارازل اوباش نجاتش داد پناه بر

از جونش اون و از   کهیت  هیبا گرفتن   چ،یشرف پناهش نداد ه   یب

 پا درآورد. 

به شباهت سرنوشت بهار با خودش با خشم    تی اهم  یب  آسمان

 دیغر

  ا ی به جون خسرو    ی و بنداز  یکن   وونهید  نجایا  ی + من و کشوند

 خودت؟ 
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  ی نیزد و دودش را از راه ب گارشیبه س یگریمحکم دپک  بهمن

 فرستاد  رونیب

   ؟ی ری از خسرو انتقام بگ  ی خوا ینم _

 را چه شده بود؟  شیو مرد روبرو دیپر از تمسخر خند آسمان

 اش بنجل بود؟  یساق ایبود به سرش  زده

 تهٍ حرفت و بگو....    خوام،ی + تو فکر کن م 

موش کرد و به لبانش انحنا  خا  ی گاریرسی ز  ی را تو  گارشیس   بهمن

 داد 

بخاطر    _ نم  ییزایچ  هیخسرو  خوشش  من  با    یتونیم  اد،ی از 

 ... ی ریاز انتقامت و بگ  ی ازدواجت با ماهان گوشه ا

بهمن دنبال ذره    ی در نگاه جد  رهینگاهش گرد شد و خ  آسمان

 ...  دینکرد،  بلند خند  ش یدایپ یگشت و وقت یشوخ ی ا
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 و پر از تمسخر...   بلند

 واج کنم!  اونم با پسر تو!!!  ازد+ 

جا  دیناپد  یناگهان  کشیستر یه  ی   خنده خشم  و    ن یگزیشد 

 تمسخر نگاهش

و   تیساق  ایزده به سرت    ؟یگیم  یچ  ی + تو معلوم هست دار

 بخاطر انتقام از پدرم...   امی من ب  ؟ی عوض کرد

اکبر بود به نظرش...    ی پدر تنها برازنده    ی و واژه    دیکش   ریت   قلبش

و از   دییهم سا  ی را محکم رو   شی ردن خودش پلکهاجمع ک  ی برا

 د یغر نشانیب

 با پسر تو ازدواج کنم؟    امیب   یانتقام کوفت  هیبخاطر    ی خوای+ ازم م

مقدار   یصندل  ی رو   از آن  با  نبود  ممکن  نشستنش  و  بلند شد 

 که درونش بود  یخشم
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خودخواه   نقدری شوهر داشته باشم؟ چرا ا  دیشا  ی+ با خودت نگفت 

 !  ی لعنت ی شما پولدارا ن ی هست یو عوض

 ی اش را برداشت و قدم سمت در برداشت که صدا  یورزش  ساک

 چسباند  نیرا به کف زم شیخونسرد بهمن قدم ها

 کردم.  یآروم باش دختر، شوخ _

  ؟یشوخ

 هم وجود داشت...   یشوخ  نطوریا مگر

در نگاه خندان    رهیشده برگشت و خ  زیسرر  یاز همان خشم   پر

 نبود؟     ی اه او چند لحظه قبل جدبهمن فکر کرد مگر نگ

  ؟ی کرد ی+ شوخ

 ...  دیسرش داغ تر شد و گوشش سوت کش دیکه خند بهمن
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مقابله   ی به جنگ با خودش برا  ای دیخندیاش م ی جیبه گ داشت

 رهام؟  ییِبا نرفتن مشتش بر صورت خان دا 

 تو پسرم و بدبخت کنم؟   ی بخاطر بابا دیمن چرا با _

  ی گر گرفته ساک ورزش  یمان با درونو آس  دیدوباره خند  سپس 

 برداشت    زیپرت کرد و قدم سمت م نیزم ی اش را رو

  که؟یمرت ی + تو من و مسخره کرد

 ی اش در چهره    یگاه عاصو ن  دیکوب   ز یهر دو دستش را به م  کف

 خندان بهمن چرخ خورد

   ؟یمن و قاتل کن ی خوای+ م

 .  نمیو بب  ت یوونگید خواستمیم _

  ن یو بنز  زمیبه آتش درونش ه  شتریظه بکه هر لح  ی آن مرد  با

 کرد؟یم دیچه با کردیپرت م
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 ...  دیبشم تو با وونهی+ من د

 دیکالمش پر انیم ی با همان خونسرد بهمن

 که معتاده منم نه تو؟ یکس  ی مطمئن  ،یهست یعصب  یلیخ _

 بشه؟  یکه چ نجایا ی من و کشوند که؟یازم مرت ی خوایم ی+ چ

 مشت کرد زیم  ی را رو دستانش 

و   ینشست  نجایو تو ا   چرخنیتو دارن دور کعبه رو م  ی + همسنا

و    شیوونگیو د  یاش کن  وونهیکه د  ی گردیم  ی کیدنبال    ی دار

   ؟ی دار  سمیبشه؟ ساد یکه چ  ینی بب

 ..  یبابات ه یشب ی لیخ اد،یخوشم م  تتیاز شخص _

 د یلبش را گز  یکوتاه  ی و بهمن با تکخنده    دییهم سا  ی رو  دندان

 رفته بود نقطه ضعفت خسروعه...   ادمی  د، یعه ببخش _



 

1965 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

را مقابل س  هیمحرکش تک  یصندل  به قالب   نه یداد و دستانش 

 کرد

 باهات حرف بزنم...   خوامی م  نیحاال بش _

 د یکوب زیخشم مشتش را به م با

 و بشنوم؟   اتیور ی مشتاقم در یلیخ ی + فکر کرد

 ز یم  ی آسمان تلفنش را از رو   ی به جمله    تیاهم  یاما ب  بهمن

 و شماره گرفت  برداشت

  ارن؟یبگم ب  ی خوریم یچ _

ب  ی صندل  ی رو  یکالفگ   با را  بهمن  سوال  و  جواب   ینشست 

 یداد و گوش  ی گذاشت که بهمن با خنده سفارش دو فنجان چا 

 تلفن گذاشت   ی را رو

 .ی ای تو هم ب خوامیفردا تولد مهربانِ...  م _
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 ...  امی ب خوامی+ من نم

 د یخند بهمن

گفتم    شه؟یسرت نم  ی... چرا شوخی بچه تخس و لجباز  هی  نیع  _

 بود فقط...   یکه شوخ

 اخم جواب داد  با

 که هر دو طرف بهش بخندن...   هیزیچ ی+ شوخ

 و ادامه داد  دیاش را به نگاه بهمن کوب ی عاص نگاه 

 تو؟ ین یب یاز خنده تو من م  ی اثر نی+ بب 

 دی کش ی قیبا خنده سر تکان داد و نفس عم بهمن

   زنه؟یم  ریکه  شنوهیاسمت و م  یوقت  با ماهان که ی کرد کاریچ _
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با جناب ماهان   ششانیچند روز پ  یتلفن  ی مکالمه    ی ادآور ی  با

 لب نشاند  ی رو ی پوزخند

  ش یپ  ریکنم که  ی کار  خوامیزدن،  م  ریکه  ی + حاال که زوده برا

 ... چیچشمش بشه ه

 به بهمن دوخت و ادامه داد  نگاه 

  کنه یم   ی انندگداره ر  ابون یتو خ  ی بدم وقت  ادیمن بهش    خوامی+ م

 ...  رهینگ  ریو اون و ز  نیچشاشو باز کنه و ا

 دیلب غر ریو ز دیبه شالش کش یدست

 که شاشنده است....   ستیراننده ن  کهی+ مرت

لقب  بهمن به  برا  یبلند  آسمان  بود   ی که  کرده  انتخاب  پسرش 

ماهان اگر م  دیخند  وانهیشاشنده خطاب شده قطعاً د  دیشن یو 

 ... شدیم
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 ه بود؟شاشنده چ اصالً

  ی که به در خورد باعث شد خودش را جمع کند و اجازه    ی ا  تقه

وارد    ی و دو فنجان چا  ی نقره ا  ینی با س  یورود داد، دختر جوان

گذاشت و از   ز یم  ی ها را رو  ی چا   یلب  ریاتاق شد و بعد از سالم ز

 اتاق خارج شد

 داماد خوشبخت؟  نیا هیحاال ک  ،ی ازدواج کرد گفتیرهام م _

 من انداختسمت به ی کوتاه نگاه  م ین 

 ...  گهید ی دیپرسی از رهام م نمی+ ا

ا  بهمن نوش  شیاز چا  ی جرعه  از ج  دیرا  پ  بیو     راهنش، یبغل 

 د یکش رونیب ی کوچک ی بسته 

 ...  گهی د پرسمیخب حاال دارم از تو م _
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دهانش پرت کرد   ی رنگ داخل بسته را تو  اهیکوچک س  ی محتوا

با تأسف تکان   ی ن سرو آسما  د ینوش  ی از چا  ی گر ید  ی و جرعه  

 داد.  

                                                       

 خوشمزه درست کن... املت هم مگه غذاس؟   زیچ هی+ 

خونسرد  شاهرخ همان  ناد  ی با  رو  دهیو  اش  کشنده   ی گرفتن 

 گرفت ی نشست و لقمه ا  یصندل

خانم خونه است و   ی درست کردن غذا به عهده    یکنیفکر نم  _

  تونه ی اعت فقط مس  م یروز پرکار در عرض ن   هیمرد خونه بعد از  

 املت درست کنه؟ 

برا  دلش رفت  پررنگ  ی ضعف  اخم  با  اما  اش  خانه  حال    یمرد 

 کرد یدرونش را مخف
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  ؟ی مثل بچه ها قهر کرد نکهیاز ا ی + خسته نشد

  توجه به سوال آسمان  یدهانش فرو کرد و ب  ی لقمه را تو  شاهرخ

 شد...   دنش یمشغول جو

  نه یو مردک ک  خت یبه هم ر  شتریاش ب   یتوجه  ی آسمان را ب  و

 یلعنت ِیا

 + شاهرخ!!!!  

 نگاهش کرد  شاهرخ

 جان؟   _

 کرد؟ یو چند مشت جانانه نثار سر و صورتش م شد یبلند م دیبا

  کرد؟یکه گفته بود غش و ضعف م یجان ی برا ای

گرفته شدن    دهیناد  نیتمامش کند؟ ا  خواستی نم  یلعنت  مردکِ

 کردیم وانهیداشت آسمان را د
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   + جان و زهرمار...

برداشت و کنار   شیدراز کرد و بشقاب شاهرخ را از روبرو   دست

 گذاشت  

 .  یام نکن شاهرخ وونهی+ جواب من و بده د

 قفل کرد زیم  ی دستانش را رو  تیبا جد شاهرخ

 بود؟  یسوالت چ _

   ؟ی ا قهر کرد مثل بچه ه ی+ واسه چ

 باال انداخت ی شانه ا  یالیخ یب  با

 .  ستمیقهر ن _

 قهر نبود؟   یو لعنت  دییهم سا ی رو دندان

   شد؟یچه م کردیقهر م اگر
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 .  ی ریبگ دهیمن و ناد  دی+ نبا

 باال انداخت  ییابرو شاهرخ

   د؟ینبا _

باالتنه اش را   ز یدستانش به م  ی بلند شد و با اتکا  یصندل  ی رو  از

 سمت شاهرخ کج کرد 

 . کنم یلت و پارت م زنمی... وگرنه مدی+ آره نبا

 ی و نگاهش را تا چشمان عاص  دیخند  یبا بهت ساختگ  شاهرخ

 دیدخترک باال کش

 واقعاً!!!  _

 آمدیداشت کفرش درم گرید

 نکن...   وونهی+ شاهرخ من و د
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 وانهیتا د  ی زیخودش چ  ی که به گفته    یآسمان  ی شد و روبرو  بلند

 ستاد یشدنش نمانده بود ا

 ؟ ی خور یمشروب م ؟ی کنیم  کاریچ یبش وونهیاگه د _

نگاهش را    ریو ت  دیشاهرخ کوب   ی   نهی کف دستش را به س  آسمان

 د یروشن شاهرخ کوب ی درست در مردمک ها

  که؟یمرت شهینم تیبخورم چرا حال خواستمی + بهت گفتم نم

بود   دایاز حرکاتش پ  یکرد وکالفگ  نییسرش را باال و پا  شاهرخ

 پنهانش کند  خواستیو او م

تو   ختیبه زور دهنت و باز کرد و ر  ی کی   ، یخواستیآره تو نم  _

دست و پات و    ،ی بر  یخواستی هم نم  ی؛  اصال تو مهمونحلقت

 بستن و بردن. 
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  نه ی کف هر دو دستش را به س نباریهم فشرد و ا ی را رو شیلبها

  کرد؟یچرا تمامش نم یو لعنت  دیشاهرخ کوب  ی 

  ی + اصال خوردم،  تا خرخره خوردم،  تو رو سننه؟  به تو چه ربط

   ؟ی هر کردلوس باهام ق ی دخترا نیداره که دو روزه ع

 را گرفت شیبازو شاهرخ

 من شوهرتم احمق. _

را پس بکشد که شاهرخ محکم تر گرفت   شیتقال کرد بازو  آسمان

 و در صورت پر خشم دخترک خم شد 

 ...  ت یزندگ کیمن شوهرتم آسمان،  شر _

  شتر یو شاهرخ ب  دیخراش  یرحم  ی را با ب  شیگلو  ی   وارهید  بغض

 در صورتش خم شد...  

 کردیبا پوست صورتش برخورد م شیسهاکه هرم نف  ی طور
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ا امضا تو دفتر ازدواج که زن و شوهر فقط چند ت  ی بدون  د یو با  _

 گهیبتونن احترام همد  دی... زن و شوهر باست ین ی و مسائل جنس

  د یزن نبا  هیرو له نکنن...    گهیهمد  تیرو نگه دارن، غرور و شخص

دت تا ها  به قول خو یپارت ی مردش تو خونه منتظرشه تو یوقت

 رتیبه تعصب و غ  دیزن با هیخونه...  ادیخرخره بخوره و مست ب 

 مردش احترام بذاره آسمان...  

گونه    ی رو  یو قطره اشک بزرگ  د یترک  شیگلو  انیآسمان م  بغض

 ...  دیاش غلت

 به چانه اش برسد شاهرخ دنبالش کرد ی و تا وقت دیغلت

 نگام کن آسمان.  _

  رهیمان روشن شاهرخ خپر اشک به چش  یهمان بغض و نگاه  با

 زد  آرام لب ییشد و شاهرخ با صدا
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 نکن...   هیگر _

 خواست یو دلش هق زدن م دیاش لرز چانه

 را پاک کرد  سشیگونه خ  گرشی با پشت انگشتان دست د  شاهرخ

 آسمان؟   _

 + من مست نبودم.  

بردن   نیاز ب  ی و برا   دیکه درونش بود خند  یو آشوب  شیاز تشو  پر

 د یپرس ی ا لحن شوخب نشانی جو متشنج ب

 ؟ی دیو من و بوس ی مست نبود _

ها  رنگ گونه  آنقدر  ی گرفتن  که    ی آسمان  نشست  دلش  به 

 یی پروا  یبه خود گرفت و آسمان اما با ب   یلبخندش رنگ مهربان 

 د یغر ییو پررو
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  یبرا   ،ی زدیداد م  زیر  هیو    ی بود   یچون عصبان   دمت،ینبوس   _

خواستم دهنت و    رو سرمون فقط  یها رو آوار نکن  هیهمسا  نکهیا

 .  رمیگل بگ 

بلند بخندد   ی کند و با صدا  شی دخترک باعث شد رها  یشاک   لحن

 بود!!!    ینیریو چه گل گرفتن ش

 عه!   _

 یاز املت  یبزرگ  ی خم شد و لقمه    ندیبنش   زیپشت م  نکهیا  بدون

 که شاهرخ پخته بود گرفت 

 + آاااره. 

چپ  به    ی شاهرخ سرکه    دیکش  یطوالن  ی اول جوابش را طور  الف

 نشست  زیو راست تکان داد و پشت م
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بار عصبان  _ داد زدم تو قراره   زیر  هیشدم و    یپس اگه من هر 

 ؟ی ریدهنم و گل بگ  ی همونطور

 دی قورت داد و با اخم غر دهیلقمه اش را نجو آسمان

 لبام از مشتم استفاده کنم.   ی قراره بجا  ر،ی+ نخ

همسرش   نیخشمگ  ی به چهره    حیو با تفر  دیدوباره خند  شاهرخ

 نگاه کرد...  

زندگ  ی همسر در  ب   یکه  ناش  ی آنقدر  و  حت  یتجربه  که    ی بود 

 .  نشست یاش هم به دل م  ی گری ناش

 لباته...   حمیاما من ترج _

در نگاهش    یاش ته قلب آسمان را لرزاند و لرزشش حت   ییپروا  یب

 شد  دایهم هو
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اش    نهیو از س  دیبه نگاه آسمان زد و دل آسمان غلت  یچشمک

 خودش را در آغوش شاهرخ پرت کرد...   خارج شد و

 او نبود؟  ی جنبه   یچرا به فکر قلب ب یلعنت

 ...  ی ریبا لبات دهنم و گل بگ  شهیهم دمیم حیترج _

شاهرخ آشپزخانه را ترک کند   طنتیفرار از ش  ی برا  خواستیم

 دیاو را سمت خود کشکه شاهرخ دستش را گرفت و 

 ...  گهید زیچ هی _

 گنگ نگاهش کرد آسمان

 مشروب نخور.  چوقت یه گهید یتونیاگه م _

داشت که آسمان را مجبور به قبول خواسته اش    ی زیچ  نگاهش

 تکان دهد دییتأ  ی به معنا ی کند و در جوابش سر

 آسمان را سمت خود کشاند  گرید یزد و کم ی لبخند
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 ببوسمت؟  شهیم میکرد  یحاال که آشت _

                                                       

قالب کرد و نگاه پر اخمش را در اطراف   نهیرا مقابل س  دستانش

نگاه    ینی که سنگ  ییبهمن چرخاند و متنفر بود از فضا  ی خانه  

 زانیآو  یچند تن   ی ها  سهیمانند ک   ش یکتف ها  ی از رو  گرانید

 بود...  

 اخمات و باز کن دختر خوب...   کمی _

چند تن از مهمانان که    ی سمت شاهرخ چرخاند و هنوز صدا  نگاه 

ر  ییآشنا  ی برا هم  به  را  تمامش  و  ب  ختندیآمدند  رفتند،    خ یو 

 د یکشیم  غیجغد شوم ج کیگوشش بود و مانند 

 .... خوادی+ دلم نم
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و نگاهش را در اطراف چرخانده و دوباره بند    دیآرام خند  شاهرخ

 آسمان کرد یگاه شاک ن

   زم؟ی چرا عز _

آنگونه قلبش را تکان دهد   توانستی شاهرخ چگونه م  زمیعز  کی

  باز دارد؟ و به تقال

 شد ینم ریس دادیدلنواز بود که هر چه گوش م یملود کی مانند

 ....  ادی ... از زنش اصال خوشم نمادی + از بهمن و مهموناش خوشم نم

 سالن اشاره کرد و ادامه داد  ی چانه و ابرو به گوشه  با

!!! انگار اونا دشمن کنهیداره به رستا و رهام نگا م  ی چطور  نی+ بب 

 .  ارمیپاشم برم چشاش و از کاسه درب خوادیلم م .... دشنیخون

 دیسمت او چرخ  ی و با کالفگ  دی شاهرخ را شن   ی خنده    زیر  ی صدا

 !....  مااری+ نخند حرصم از اون و سر تو درم 
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نگاهشان را همچنان    ی نیکه سنگ   یبه مهمانان   تیاهم  یب   شاهرخ

  د یآسمان حلقه کرد و با ی دست دور شانه  کردیحس م شانیرو

 یو راض  زدیعقدشان حرف م  ی جشن برا   ک ین در مورد  با آسما

 ....  کردیاش م

 کیآزار دهنده بخاطر حضور آسمان کنار    ی نگاه ها  نیا  شتریب

 بود....   بهیمرد غر

  ؟یش یدلبر م یلیخ ی خوریحرص م  یوقت ی دونیم _

نازک کرد و خواست حرف بزند که نشستن    یپشت چشم  آسمان

 د یت او چرخ سم یصندل ی دسته  ی رهام کنارش، رو

 شده؟  ی زیخوشگلم، چ یرسیکالفه به نظر م  _

آسمان شل کرد و آسمان    ی دستش را دور شانه    ی حلقه    شاهرخ

 د یبا اخم رو به رهام توپ
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با نگاهاش من و تو و رستا رو کتک   + مامان مهربان چرا داره 

 کرده؟ ی ادیسرش رو تنش ز زنه؟یم

ب   ی بلند خنده    ی صدا شان کشاند و سمت   شتریرهام نگاه ها را 

چ اما  عص  ی زیآسمان  و  اخم  دلش   انیاز  و  نکرد  کم  نگاهش 

محو    نیزم  ی اش را از رو   ی برود بهمن و زن افاده ا  خواستیم

 کند...  

 تو؟  ی شد یرتی دلم.... غ  زیعز _

بگ   یچشم  پشت نگاه  خواست  و  کرد  شانس    ردینازک  از  که 

  شد که چند قدم مانده بود به   یگندش، نگاهش قفل نگاه ماهان

  شد؟یتولد تمام نم یمهمان نیآنها برسد و چرا ا 

 نشست شانیترمانه دست داد و روبروبا شاهرخ مح ماهان

 آسمان هستم ماهان.  ییمن پسردا _
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بلند    خواستیتکان داد و آسمان دلش م  ی سر  ت یبا جد  شاهرخ

و مقابلش    دهیکش  رونیشده و دست شاهرخ را از دست ماهان ب

 ...  ستدیبا

هم، خشمش را    ی رو  شیدندانها  دنییکرد و با سا  ی آبرودار  اما

 کنترل کرد

 شاهرخ هستم جناب.  _

 نشست  شان یروبرو ماهان

 خوشبختم...  یلیخ  تونییاز آشنا _

 دیحرف سر تکان داد و آسمان رو به ماهان توپ یب  شاهرخ

که داره مثل خانواده    میمامانت و من و رستا و ماهان کشت  ی + بابا

 کنه؟ یم  مقتول به قاتل نگاه ی 
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خنده اش او را از شوک    ی شوکه نگاهش کرد و رهام با صدا  ماهان

  ی آسمان در آورد و باعث شد ماهان نگاه کوتاه  یشاک  ی جمله  

  کردینگاهشان م  نه یآسمان با ک   ی سمت مادرش که طبق گفته  

 لب نشاند  ی رو یمصنوع  ی لبخند اندازدیب

 دختر عمه.... تو....    ستین نطوریا _

 دین با خشم غرکالم ماها انیم

 نگاه طلب کارش و....    نمی ب یمن نم ی گی تو م یعنی+ 

  یب  تیبا حرص نگاهش کرد و انگار حضور شاهرخ و جد  ماهان

جواب   توانستیرا بسته بود که نم  ش یحد و اندازه اش دست و پا

 دیکشیآسمان را بدهد و تنها با نگاهش خط و نشان م

 هم شکست را در  نشانیب   نیجو سنگ  یبا لحن شوخ رهام
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  ی و هم دانشگاه  یمیشاهرخ دوست صم  یدونستیخب ماهان م  _

 منه؟  

  ی ها  نهی شاهرخ انگار توانسته بود تمام ک  یآسمان در زندگ  حضور

 بود....    دیو ببرد و چقدر حضورش مف دیدو دوست را بشو نیب

 واقعاً؟! چه خوب!!!!   _

 دی نگاه سمت شاهرخ چرخاند و با لبخند پرس  سپس

 شاهرخ جان؟!   نیازدواج کرد  یرعمه کشما با دخت _

به دل داشت و تمامش   نهیهم مانند آسمان از ماهان ک  شاهرخ

  ن یماه خانه نش   کیدر همان تصادف کوچک که باعث    شدیختم م

 آسمان شده بود....  یشدن و کالفگ

آسمان   ی ها  ی وقت بود کالفگ  یلیاما انگار خ  ،ی از ک   دانستینم

 ....  کردیکالفه اش م
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اش خوشحالش    یو خوشحال  کردیاخمش را در هم م  شیها  اخم

 ....  کردیم

ر  ی ک  دانستینم  آسمان آنقدر  وجودش  که    شهیدر  بود  دوانده 

کمر    یطوفان  چی عشقش تنومند و محکم بودند و به ه  ی شاخه ها

 ....  کردندیخم نم

که    د یرس یم  قژنیاش بود داشت به    ی زندگ  ی که آسمان تو  حاال 

بود   یاش خال  نه ی س  ان یست در م در وجودش،در  ییجا  کیسالها  

 را پر کرده بود....   یخال ی و آسمان آن جا 

 باتریبود و آسمان دلش را ز  دهی تاب  دیخورش  کیدرست مانند    او

 تر کرده بود....   یو آب

اش رنگ    یخود متوجهش باشد به او و زندگ  نکهیبدون ا   آسمان

 داده بود...  
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و عشق    جانیه  پر   ی زندگ  کیاش به    ی زندگ  یکنواختیرا از    او

 کشانده بود و آسمان....  

و با چنگ و دندان به دستش    ستادهیعشقش ا  ی جان پا  ی پا  تا

 آورده بود....  

دخترک انداخت و    ی به نگاه ساده اما پر جذبه    یپر عشق   نگاه

 دستش را تنگ تر کرد  ی حلقه 

 .شهی م  یهچند ما _

  ن؟ی زن یحرف م  یدر مورد عشق و عاشق نیدار ی وااا _

هربان نگاه همه را سمت خود کشاند و مهربا کنار برادرش م  ی صدا

 نشست و نگاه به آسمان دوخت....  
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آنها    یبه استقبالشان آمده و با مهربان  الیو   نیکه در ا  یکس  نیاول

مهربانِ مهربان نام    ی ادیدخترک ز  ن یکرده بود هم  ییرا راهنما

 بود....  

انگار  هستند    شانیاسم ها  هیشب  ی ادیآدمها ز  گفتیم  پدرش و 

 بود....   نطوریهم

 ....  غیدر یب  ی درست مانند نامش پر بود از مهر و محبت مهربان

 آسمان جان؟  ی عاشقشد ی حس کرد یخب ک _

  ره یبه شاهرخ انداخت و دوباره به مهربان خ  ینگاه کوتاه  آسمان

 شد و صادقانه جواب داد 

 ...  کنهیبار گفت باورم م نیاول ی برا ی+ وقت
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 ادآوردیفکر به  یو با کم دیدخترک چرخ مرخی شاهرخ در ن  نگاه 

روز با هم ماندنشان در    نیرا درست در دوم  کنمیباورت م  نیاول

 خورد....   یگفته بود و دلش تکان سخت لیاردب ی  الی آن و

به هم چسباند و سرش را    نهیکف دستانش را مقابل س   مهربان

 کج کرد  یکم

 براز عالقه کرد؟ اول ا ی.... چه عاشقانه....  خب کزمیعز  ی وا _

 شاهرخ جواب داد....  نباریا

 من اول به آسمان گفتم دوسش دارم.  _

شد رهام تک سرفه   یهم برگشت و نگاهشان که طوالن  آسمان

 کرد و سمت آسمان خم شد ی ا

 ی مگاها  نیا  دی سه تا مجرد نشسته خواهرم.... جمع کن   نجایا  _

 عاشقونه رو....  
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 و ادامه داد  دیمهربان چرخ سمت

ب  _ باز  کویک  ارنیتو هم پاشو بگو  تا مامانت    میبر   میکن  ی تولد 

 نشد....   وونهیما د ی آسو نیتموممون نکرد با نگاهاش و ا

ن  با خنده بلند شد و سمت مادرش قدم برداست و ماها  آسمان

 تکان نخورد و نگاه به آسمان دوخت...   شیاما از جا

ش را به  متفاوت بود که نظر  ی آسمان به نظرش آنقدر   ت یشخص

 خود جلب کند و فکرش را مشغول....  

  یب   یخداحافظ  نی تولد مهربان هم تمام شد و بهمن ح  ی مهمان

 دیبه اخم و تخم آسمان، خواهرزاده اش را به آغوش کش تیاهم

 ...  دیبوسو گونه اش را 

 گوشش اما آرام پچ زد  کنار

 .  م یباهم گپ بزن   ایب  یمن هر روز تو رستورانم... اگه خواست _
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عقبکش  سمانآ اخم  ا  دیبا  شاهرخ  کنار  برا  ستادیو  مهربا   ی و 

شال بود تشکر کرد و   کیکه    شیبایز  ی بار بابت کادو  ن یچندم

جان خارج   ییدا   ی الیاز و  الیاو همراه شاهرخ و رهام و رستا و دان

 شدند....  

  ه؟یزن بهمن با ما چ  نی+ مشکل ا

هرخ  آسمان مشغول قدم برداشتن شد، شا  گریکه سمت د  رستا

 یآرام  ی سرعتش را کم کرد و رستا جواب آسمان را با صدا  یکم

 داد 

معت  _ مسئول  و  بهار  شدن   ییدا  ی اد مامان  خراب  و  بهمن 

 ...  دونهیم  شی زندگ

 د یو با اخم توپ دیچرخ آسمان

 کرده تو حلق بهمن؟ خودش مگه عقل نداشت؟    اک ی+ مگه بهار تر
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 پچ زد ی شتری ب دعوت آسمان به آرامش با آرامش  ی اما برا رستا

 ....  کنهیفگر م نطوریحق با توعه اما خب، مه لقا ا _

 دارن؟   ایبهمن؟ چرا باز باهم برو ب + مگه طالق نگرفته از 

اونا هنوز به مادر و پدر    گهیم  ییبخاطر ماهان و مهربان.... دا  _

 دارن. اجیاحت

  ی اضیسخت ر  ی معادله    میمانند    شیفکر فرو رفت و بهمن برا  به

 حلش کند....   توانستی مبود که ن

در مورد انتقام گرفتن از خسرو هنوز   ششیچند روز پ  ی حرفها

کرده است او اما باور   یکه گفته بود شوخ  نیبود و با ادر گوشش  

 نکرده بود....  

 امتحانش کند....   خواستیبود و انگار م  ی رکیمرد ز بهمن
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اده  هم از او استف  دیرا بسنحد و شا  یو نفرتش از خسرو پناه  او

 کند....  

بهمن نام جوا ساخته بود که مغزش    یمعما  ی آنقدر برا  ذهنش

 ...  دیترک یم  هودهیب ی و جواب ها ؤالیداشت از حجم افکار و 

 ...  کردیمانند رستا و رهام به بهمن اعتماد م  دینبا دیشا

  ی نداشت، اما حاضر نبود اتفاق  یخوب  ی   انهیچند با خسرو م  هر

 ... وفتدیب شیبرا

 واهد از نقطه ضعفش استفاده کند بخ یکس ای

 نجوا کرد نهی و با ک دیکش  یقیعم  نفس

ماهه...    یلیاما مهربان خ  ومد ی+ از بهمن و زنش و پسرش خوشم ن

شده... وگرنه اون پدر    یاشتباه   مارستانیدختر تو ب  نیبه نظرم ا

 داشته باشن.   ی دختر به اون ماه توننیو مادر نم
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 ...  دیو خودش را به آغوش کشو ا  دیآرام به جمله اش جند رستا

 انداخت.   یم  لیاردب ادیسرد او را  ی سرد شده بود و هوا هوا

 پنجمفصل

نگاه    میو ن  ستادیکه مقابلش بود ا  یرنگ بزرگ  ی در مشک  مقابل

 انداخت...   شنیبه لوک ی گرید

 بود...  خودش

ا  همان بچه    کیکه    ی خانه  برا  ی پسر  ساله  آموزش    ی ده 

 ...  دیکش یرا م کاراته انتظارش یخصوص

پسرش او   یاصرار داشت مرب  شیپ  ی که از دو هفته    یکس  همان

 باشد...  
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 یالملل  نیب  ی مسابقه    کی بار در    نیاول  ی برا  شی که ماه پ  ییاو

اول را از آن خود    ی شرکت کرده و رتبه    هیهشت کشور همسا

 کرده بود... 

را هم همان رتبه و مقام اول    شی روبرو   ی الیپسر نوجوان و  توجه

 لب کرده بود.   ج

رو  انگشتش  ا  یرا  با  او  و  م   نیزنگ فشرد    ی ل یخ  توانستیپول 

 کارها کند...  

س  مثالً کوچک  ب   امکیخواهر  او    ی و یر  ی ماریبه  و  بود  مبتال 

 را بدهد...   متشیگرانق ی پول داروها توانستیم

اما آن متنفر بود    امکیچند از مادرش به خاطر رها کردن س  هر

 نداشت...    یکودک گناه
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ظاهر  نآ شباهت  س   ی ادیز  ی کودک  همان    امکیبا  و  داشت 

 .  ردیاش بگ دهیناد دادی شباهت اجازه نم

 بله؟  _

از آخر  یلب را در حال گل    امکی که مادر س  ی بار  نیتر کرد و 

  گذشت؟یبود چند روز م دهیدر چهارراه ها د یفروش

 پارسا.   ی کاراته  یام، مرب  ی +سپهر

روز قبل پشت تلفن خواسته    ی را گفته بودکه مرد  ی جمله ا  همان

 و حق با او بود...   دیمعطل نشدنش بگو ی بود برا

باز شد و او با هل دادنش   ی گری د  ی حرف اضافه    چیبدون ه  در

 شد...   الیبزرگ و اطیوارد ح
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داشتند کم کم    یبزرگ   اطیح بخاطر فصل  بلندش  که درختان 

  ی ارنجزرد و قرمز و ن  ی پر بود از برگها  نیو زم  باختندیرنگ و رو م

 درختان...   ی  دهیخشک

 آمدی تند داشت به سمتش م  ی که با قدم ها   دیرا د  یانسالیم  مرد

 شانه مرتب کرد ی اش را رو  یو ساک ورزش

 با نفس نفس لب زد دی که به او رس مرد

 داخل،  ارباب منتظرتون هستن.   دییسالم خانوم،  بفرما _

ب   شیابروها  نیب   یارباب اخم پررنگ  لفظ اما  به    تیهما  ینشاند 

رنگِ    دیبزرگ و سف   ی الیدرونش همراه مرد قدم سمت و  انیعص

 بود برداشت.  اطیکه سمت راست ح  ی چهار طبقه ا

  ن؟یینجایدرس دادن به پارسا خان ا ی شما برا _
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مرد چهل،  چهل و پنج ساله تنها    کی   نکهیکورتر شد از ا  اخمش

  لوس   یپسر بچه    کی  شدیمجبور م  یلعنت   یبخاطر اختالف طبقات

 پولدار را خان خطاب کند.  

دواند   شهیاز پولدارها بعد از چند ماه دوباره در وجودش ر  تنفرش

 دیو سمت مرد چرخ

  ؟یی+ اهل کجا

 ی رو  یکه با چشمان گشاد شده نگاهش کرد لبخند کوتاه  مرد

 لب نشاند و نجوا کرد

 ... لمیمنم اهل اردب  ،یاز لهجه ات معلومه ترک _

د اما او آنجا بزرگ شده بود و تهران تنها  نبو  لیواقع اهل اردب  در

 آمده بود...   ایبود که به دن ییجا

 باشد...   یلیترک اردب کی دادیم حیترج
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 . میزیک زیشی گلم زدنیتبر _

مرد ترک زبان    کی  ی کرد و چند وقت بود صدا  ی کوتاه  ی   خنده

از هر استان ترک زبان    شتریها ب   ی زیتبر  گفتند یبود؟ م   دهیرا نشن

ترک  ی رو  ی گرید اردب  یزبان  در  و    ی فارس   شتریب   لیحساسند 

 ...  یتا ترک  کردندیصحبت م

 زبان معرکه بود...   کی یترک

از ترک زبانان بخاطر لهجه    یزبان معرکه که متأسفانه بعض   کی

 . کردندیاز آن استفاده نم

  ی کی  خواستی که آدم دلش م  ی و دوست داشتن   نیریزبان ش  کی

 .  ساعت ها حرف بزند و او گوش کند..

 ...  یلیتورک د   نیاشاس ی+ پس 
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خوشش    یلیو انگار از شعار آسمان خ  دیخند  ی با سرخوش  مرد

 بلند کرد یآمده بود که دستش را مشت کرده و کم

 . ن یاشاسی _

ا   ی صدا  اما ب  الیاز داخل و  ی بلند مردانه  نداد مرد   چاره یاجازه 

 کند  یخوشحال  یدرست و حساب

 اکبر مهمونم و معطل نکن...  _

پرت کرد و نگاه سمت    نیبه زم  ی بلند  کی از    یانگار کسرا    دلش

نام اکبر  شن  یمرد  از  بعد  صدا  دن یکه  مردانه    ی آن  بمِ  و  بلند 

م نظر  به  برا   دیرس یدستپاچه  که   ی مرد  ی کرد و دلش سوخت 

 همنام پدرش بود... 

 ... میزیک یچر یا  رونیبو ــ
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و  ی   جمله داخل  به  اشاره  از  بعد  و  گفت  را    ن ی ب  الی کوتاهش 

  د ی نگاهش ناپد  ررسیکه از ت  یو نگاه آسمان تا وقت   دیان دودرخت

 شود، دنبالش کرد... 

 پدرش را کرده بود!!!  ی دلش هوا چقدر

 ؟ی خانم سپهر _

دوم   ی تراس طبقه    ی مرد را دنبال کرد و رو  ی دلتنگش صدا  نگاه 

قالب   نه یکه با غرور مقابل س   ییکه با دستها  دیرا د  یمرد جوان

 . کردیکرده بود نگاهش م

 تکان داد  ی نگاهشان مرد سر   یمحض تالق به

 داخل. د ییبفرما _

که تکان داد سمت   ی نشاند و بعد از سر  شیابروها  ن یاخم ب   دوباره

 قدم برداشت  الیو  ی در ورود
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ساختمان هم    یداخل  کیمدرن و ش  ی ساختمان که شد نما  وارد

را از   ی نازک زنانه ا  ی را باز کند و صدا  شینتوانست قفل ابروها

 دی پش شنسمت چ

 . دیم خانم، خوش اومدسال _

کار شده   الیو یکه سمت شرق  ییتکان داد و زن به پله ها  ی سر

 بودند اشاره کرد

 . کنمیم  تونیمن تا اتاق ارباب همراه د ییبفرما _

دختر جوان پله ها را باال رفت و دخترک چند تقه به در    همراه

 د یکوب یاتاق

 حاظر کن بفرست.   یدنیخودت هم نوش ن،یتو نسر ادی بگو ب ــ
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 یکه کم  دیدیاو را م   وار یو انگار مرد پشت د  ستادی صاف ا  دخترک

خم شد و بعد از گفتن »چشم ارباب« عقب گرد کرد و دوباره از 

 رفت...   نییپله ها پا

 بودند...   وانهید ی جور کیهر  مردم

 یرا باز کرد و داخل اتاق شد و بعد از گرداندن نگاهش در اتاق  در

 سالن نبود در را بست.  کیت به شباه   یکه ب

رو  ی مرد او  به  پشت  چرخاندن    یصندل  ی که  با  بود  نشسته 

مرد پنجاه،  شصت    دنیو آسمان با د  دیسمت او چرخ  ی صندل

باال انداخت و بعد از    ییمتعجب ابرو  کردیکه نگاهش م  ی ساله ا

 شدیکه ارباب خطاب م  یکس  کردیآن مرد در تراس فکر م  دنید

 او بود. 

 ...  ی اومدخوش   ــ
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 حرف زده بود.   یبودکه با او تلفن ییهمان صدا شیصدا

گوشه    قدم مبلمان  به   ی سمت  مرد  و  نشست  و  برداشت  اتاق 

اش بلند شد، با چند قدم    یصندل  ی و از رو  دیاش خند   ییپررو

 نشست  شیخودش را به آسمان رساند و روبرو

 خب....  _

 د آسمان جلب برگه ش  گذاشت و نگاه زیم ی رو ی برگه ا 

 امضا کن.  ی خوایقرار دادمونه،  بخون و اگه م  نیا _

 اتیبه ماد  یآسمان کورتر شد و برگه را برداشت و نگاه جرئ  اخم

 یدرج شده انداخت و سپس با پوزخند صدادار  ن یو تبصره و قوان

 پرت کرد زیم ی برگه را دوباره رو

 ... رم یکه برم، م ییخودم و دارم و با همونا هرجا نی+ من قوان 

 آ چهار کرد و ادامه داد  ی با ابرو به برگه  ی ا ارهاش
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ببند قرارداد  قراره  اگه  با  نیا  می+  رو  تبصره  و  قانون  و    د یماده 

و اونم به مدت    میو فقط حقوق من و ساعت کار  ی ریفاکتور بگ 

  بندم یساله نم  هیاد  هم قرارد  ی... من با باشگاهِ دولت یسیدو ماه بنو

 ... یو خصوص یکار شخص هیچه برسه به 

داد و دستانش را مقابل    هیتک  یاز رگبار جمالتش به پشت  پس

 قالب کرد و منتظر نگاه به مرد دوخت...  نهیس

گوش به    یحرف زدن او تنها با اخم کوچک  نی که در ح  ی مرد

  دیاخمش ناپد  شیسپرده بود و به محض اتمام حرفها  شیحرفها

 کرده بود...  یکوتاه  ی و خنده 

 م؟ یمن ک  یدونیتو م _

 به باال پرتاب کرد  یالی خیبا ب ی شانه ا نآسما



 

2007 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

هرک فرق  ی خوایم   ی+  برام  توها کنه ینم  یباش،  از  تر  گنده   .

 پا بذارن.  ریمن و ز  نینتونستن قوان 

 کرد  یعصب ی تکخنده  مرد

دو روزه به جلد    ایبودنت    یدختر خسروپناه  ؟ی نازیم  تیبه چ  _

 رفتنت؟   یورزش  ی مجله ها

هوم  آسمان درونش  آشوب  ب  یبرخالف  اش  هنجره  ته    رون یاز 

 فرستاد

بودنم، هم به    یهم به دختر خسروپناه  ستن، یکم ن   چکدومی+ ه

 جناب استوار. نازمی ستاره بودنم م

سر  دیخند  استوار کالفگ   ی و  ظاهر   یبا  خالف  بر  داد،  تکان 

 آسمان.  یخونسردش درونش کالفه بود از حاضرجواب
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که بهش    یسک  خوادیم از تو خوشش اومده و ممتأسفانه نوه   _

برگه رو امضا کن و وقت من و   نی...  پس ایتو باش  دهیآموزش م

 خودت و تلف نکن.  

 مبل بلند شد  ی رو از

 و.  که نه وقت خودم تلف بشه نه ت  رمی+ پس من م 

دست  سمت استوار  که  برداست  قدم  کالفگ  یدر  پشت    یبا  به 

 د یگردنش کش

 ...  ونیلیم  کیهر جلسه  _

 د یپا چرخ ی پاشنه  ی ولب نشاند و ر ی رو ی پوزخند

 .  کنمیاون قرارداد و امضا نم ی + بازم پا

  ده یتقه به در اتاق خورد و نگاه استوار و آسمان سمت در کش  دو

کم از  بعد  که  مرد  یشد  و  شد  باز  در  رو  ی مکث  تراس    ی که 
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مردانه   ی که آسمان قبل از چهره    ی بود با همان غرور   ستادهیا

 ه بود وارد اتاق شد. بم و خشدارش متوجهش شد ی اش، از صدا

م  _ عذر  پدر،  صدا  ی ول  خوامیسالم  خانم    ی ناخواسته  مخالفت 

 .دم یو شن  ی سپهر

 بود...   ویراد  ی  ندهیگو کی ی مانند صدا شیصدا

صدا  دیشا خسته    ی هم  و    ک یموز  ی خواننده    کی   ی خشدار 

 ...  نیغمگ

 در نگاه و حرکاتش بود...    ینداشت اما ابهت خاص  ییبایز  ی   چهره

 همان ابتدا متوجهش شده بود...  که  یابهت

 من در مورد کارشون حرف بزنم.   دیاگه اجازه بد _

و با اخم سمت در حرکت کرد و آسمان همانطور   ستادیا  استوار

 بود...  ستادهیوسط اتاق ا فیباالتکل
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با    خواستیکه م  یمرد  ی رایچطور اما ابهت و لحن گ  دانستینم

و حرکاتش داشت را   حرفها  ی که رو   ی او حرف بزند تمام تمرکز

 برده بود.   نیاز ب

                                                       

 ...  ستادی از اتاق خارج شد و پسرش مقابل آسمان ا استوار

 کج کرد و لب زد یرا کم سرش

 .  دی باش  شی که قراره مرب  ی استوار هستم، پدر کس نی مت _

 تر کرد ینشاند لب  شیابروها نی که به زور ب یبا اخم آسمان

 +من...  

 دیکالمش پر انیاما م  نی مت

 ...  یخانم آسمان پناه  شناسمتون،یم _
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 د ییهم سا ی رو دندان

کنم. من داشتم به بابات    یخودم و معرف  خواستم ی+ اما من نم

 که با،  گفتم یم

 بود اشاره کرد و ادامه داد  زیم ی که رو  ی برگه ا به

کار کنم... من    تونمی و نم  ستمی ن  یقانون و قرار و مدار اوک  نی+ ا

برا  تا  نجامیا بدم،  ن   ی آموزش  گرفتن  عالمه   هیکه    ومدمینزول 

 چک و سفته امضا کنم. 

 د یبلع یکوچک ی خنده اش را با تک سرفه  نی مت

 .  خوامیعذر م _

در   ی کیفحش رک  خواستیسر تکان داد و دلش م  یعصب  آسمان

 اش بدهد، اما خودش را کنترل کرد...   یجواب عذرخواه 

 دار بود؟ + حرفام خنده 
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 چپ و راست تکان داد و به مبلمان اشاره کرد به ی سر نی مت

 .  می حرف بزن یکم دی نیبنش دیی وجه. بفرما چیبه ه ر،ینخ _

 د یبا پرخاش عقب کش آسمان

 بشنوم.   یحرف اضاف خوامینم گهی+ من حرفام و زدم د

 پرتحکم تر جمله اش را ادا کرد  نباریبا همان لبخندش ا نی مت

 خانم.    دینی لطفاً بنش _

 دیغر  نیخم سمت مبلمان قدم برداشت و در همان حبا ا  آسمان

چون من وقت ندارم  ینطقت و بزن ی وقت دار  قهی+ فقط پنج دق

 برم.   دیو با

اما روبرو   نیمت  ی ابروها  نیب  یاخم آسمان نشست و   ی نشست 

قرارداد انداخت و دستانش را به هم قفل    ی به برگه  ینگاه اجمال

 کرد. 
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 و از دست داد.   سالش بودکه مادرش ش یپسر من ش  _

  ی شتریبا تسلط ب  وشیآسمان کورتر شد و دار  ی ابروها  نیب  اخم

 ادامه داد  شیحرفها ی رو

مادرش و    یخال  ی جا  تونمیهر چقدر هم تالش کنم نم  دونمیم  _

کمبود و کمتر   نیا  مکنیم  یمن سع  نیبراش پر کنم و بخاطر هم

ار  ب  نیاول  ی و برا  خوادیپدربزرگش نم  ا یاز من    ی زیکنم. اون چ

 ه ی  ی برا  دیدرک کن   دیتون ی ... مد یخواسته شما بهش آموزش بد

خواسته اش   نی اول  ونم فرزندش،  ا  ی پدر براورده کردن خواسته  

 باشه؟ یاتیمهم و ح تونهیچقدر م

حرکاتش را    زی ت  یبا نگاه   ن یدستانش را مشت کرد و مت  آسمان

بود را برداشت و بعد از    زیم  ی که رو  ی نظر گرفت... برگه ا  ریز

 گذاشت  راهنشیپ بیند بار تا زدنش، درجچ
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ا  ی برا  _ برا  ی زیچ  ست،یقرارداد مهم ن  نیمن  من مهمه   ی که 

 پسرمه.  

نم  آسمان دلش  کرد،   مرد   ی حرفها  میتسل  خواستی نگاهش 

 شود اما شده بود...   شیروبرو

 شده بود  شیمرد روبرو  یپدرانگ میتسل

 شدنش لب زد   میپنهان کردن آن تسل ی ... و برا

 ...   میکن ی با هم همکار  میتونی م  ستیکه قراردار فالن ن+ حاال 

 تکان داد  ی با لبخند سر نی مت

 خانم.  دیخوشحالم که قبول کرد _

*** 

از مواد کتلت را با انزجار برداشت و مشغول حالت دادنش   یکم

 شد 
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  یغذا  هی  ؟ی + آخه غذا تموم شده بود که کتلت و انتخاب کرد

 آسو...  گهید  ی کردیساده انتخاب م 

وسط   ی کتاب آشپز  ی همان حرص انگشتش را طبق نوشته ها  با

که روغنش   ی ا  تابهیکتلت حالت داده اش فرو کرد و داخل ماه

صدا و  گذاشت  بود  شده  لبخند  ی داغ  روغن  ولز    ی رو  ی جلز 

 نشاند...    شیلبها

که شاهرخ   ی پر از لبخند  ی چقدر هم اگر سخت بود، چهره    هر

د غذا   دنیبا  م  ییهر  آماده  تنش   یآن خستگ   ،کردیکه  از  را 

 .  پراند یم

 یگذاشت و کم  تابهیدر ماه  یمان منوال قبلبه ه  ی گرید  کتلت

و باعث شد با اخم دستش را در    د یاز روغن داغ پشت دستش پر

 هوا بتاباند 
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 ... ی + لعنت

قطره سرخ شده بود    کی  ی به پشت دستش که به اندازه    ی نگاه

و کتلت و روغن    تابهیهکه نثار خود و ما  یراهیانداخت و با بد و ب

 داد... کرد، دوباره کارش را ادامه 

بگرداند که    تابهیرا برداشت تا کتلت ها را داخل ماه  یچوب  قاشق

 شاهرخ بند دلش را پاره کرد...   ی صدا

 خانوم...    یخسته نباش  _

 یگذاشتن دستش رو  نیاز دستش سر خورد و ح  یچوب  قاشق

 داد  هیاش، برگشت و کمرش را به اجاق تک نهیس

و قفل    دیکل  ی چه طرز اومدنه؟ صدا  نیکردم،ای+ داشتم سکته م 

   ؟ی خفه کرد ی و در و چطور 
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کانتر گذاشت و وارد آشپزخانه    ی را رو  فشیبا خنده ک  شاهرخ

 شد 

 ؟ی دیترس _

 دی اش برداشت و با اخم توپ نه یس یرا از رو دستش

 بترسم؟  دیبا یاز چ  ر،ی+ نخ

 شت بردا نیزم ی شد و قاشق را از رو  خم

  ؟ی اومد ی+ ک

مشغول    گریقاشق د  کیو با برداشتن    ستادیکنار اجاق ا  شاهرخ

سع آسمان  و  شد  ها  کتلت  آشپز  یبرگرداندن  کتاب  را   ی کرد 

رو  یپنهان ت  ی از  نگاه  اما  بردارد  خ  زیکانتر    عیسر  یلیشاهرخ 

با اخم طلبکار   ی کتاب را داخل کشو  ی شکارش کرد و آسمان 

 گذاشت   نتی کاب
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   ...نجایدرست کنم... ا یچ دونستمی+ نم

  داد؟یرا م ی زیچه چ  حیهم فشرد و داشت توض ی را رو شیلبها

 شد تا نگاه شاهرخ را از آن خود کند و موفق هم بود  خم

 داره؟ یاشکال کردمیکتاب غذا درست م  ی + اصالً داشتم از رو

اجاق را خاموش   ریکرد خنده اش را قورت دهد و ز  یسع  شاهرخ

 برگشت  یرک شاک کرد و کامل سمت دخت

   ؟یچه اشکال زم،ینه عز _

 د یو چانه اش را باال کش دیبه کمر کوب  دست

   ؟ی نخند  یزنیزور م  ی + پس چرا دار

 دیبلند خند ی نتوانست با خنده اش مقابله کند و با صدا شاهرخ
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را    شیفرار کرد و شاهرخ دست دراز کرد و چند تار مو  نگاهش

بسته بود فرار    شیموها  ی که باال   یاز حصار کش  یگوش یکه با باز

نگاهش در تک تک   و  فرستاد  بود، پشت گوش دخترک  کرده 

 دیچهره اش چرخ ی اجزا 

  ؟ی گوجه ا گنیمدل مو م نیبه ا _

گذاشت    نت ی کاب  ی ضربان گرفته دستش را به لبه    ی با قلب  آسمان

 کرد لیتحم چارهیو وزنش را به آن دست ب 

 ...  گنیم یبهش چ دونم ی+ نم

 دیرا باز کند خند شیلبها نکهیبدون ا شاهرخ

  ؟یکن یچرا نگام نم _

دهانش   ی هم فشرد و قلبش تو  یرا رو  شیپلک ها  ی لحظه ا   ی برا

 ...  زدیم
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به    یبود که گاه  طنتیپروا و پرش  یب  ی اواخر آنقدر  نیا  شاهرخ

 کردیشناختش از او شک م

 آسمان؟   _

باال کش  باالخره نگاه شاهرخ تمامش را گرم   ییو روشنا  دینگاه 

 ...  کرد

 گرم که حس کرد قلبش در حال ذوب شدن است آنقدر

 دوست دارم.  یلیخ  کنمیحس م _

  شیپا ریشدن ز یخال که با دیکش شیپا  ریرا از ز ایدن یکی انگار

  ی قلبش سقوط کرد و تنش اما قبل از سقوط در آغوش شخص

ا لحظه  که  م   ی فشرده شد  بود حس  گفته  دوستش    کندی قبل 

 دارد... 

  گفته بود؟ اصال
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 بود؟  دهیاو اشتباه شن ای

در خواب    یبود که گاه  ینیریش  ی اهایهم از همان رو   دیشا  ای

 ...  دیدیصبحش م کینزد ی ها

چه بود آنقدر قدرتمند بود که قلبش را از جا درآورده و کنار    هر

 اندازدی ب نیزم ی رو شیپاها

 ببرد...   لیرا تحل شیرویرا داشت که تمام ن قدرتش

ر تنش حلقه نشده بود درست مانند قلبش  دستان شاهرخ دو  اگر

 کردیسقوط م 

کوره داغ   کیاش مانند    یخال  ی گم و گور شده بود اما جا  قلبش

 ملتهب...   بود و

را درست کنار گوشش شن  ی صدا نفس ها  دیشاهرخ    ی و هرم 

 کج کند...    یداغش باعث شد تنش محسوس بلرزد و شانه اش کم 
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رو  شیها  پلک م  ی داشتند  حس  رفتندی هم  و    هیشب  یو  لذت 

 ... دیجوشی و م د یجوشیو م د یجوش یم شیدرون رگها جانیه

 ...  شم یدارم عاشقت م کنمیحس م _

  کرد؟یبا او چکار م داشت

داشت با او   طنتیپروا شده بود و پرش   یها ب   یکه تازگ   یشاهرخ

   کرد؟ی و قلبش چکار م

 هم افتادند..  ی مقابله کند و رو شیبا پلکها  نتوانست

 تانش بجنگد و دور کمر شاهرخ حلقه شدند...  با دس   نتوانست

تاب شاهرخ را   یب  ی گوشزد کند و صدا  شیبه گوشها  نتوانست

 ...  دندیو بلع دندیشن

 ...  مغزش

 هم مانده بود؟  ی مغز مگر
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  ی کاوریهم همراه قلبش گم و گور شده بود و با هر بار ر  مغزش

 .  دیرقصیو م زدیخودش م ی شاهرخ برا ی کردن صدا

 ی رو ی لقه شدن دستان دخترک دور کمرش لبخندبا ح شاهرخ

رگش را   ی ت رولب نشاند و سرش را تا گردنش خم کرد و درس

 د یبوس

 مگه نه؟ ،ی حس و دار نیتو هم هم _

   ؟یحس چه

 داشت؟  یچه حس شاهرخ

 دوستش دارد...   کردیم حس

 ...  شودیدارد عاشقش م کردیم حس

 ... دیرس یبه ذهنش نم ی زیشده بود و چ گرمش

 ...  زیچ چیه
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 بود...   یخال مغزش

و اکو   شدیشاهرخ هزاران بار درونش اکو م  ی که صدا  یخال  آنقدر

 ...  شدیم

 دوستش دارد..   کندیم حس

 ...  شودیدارد عاشقش م کندیم حس

 !!!  ینیریجمالت ش چه

 شد...   شیدای باالخره پ قلبش

گفتم    ی د یگفت»دی م  یو با خوشحال  دیرقص یو م  زدیهم داشت م  او

 دوستت خواهد داشت!! « ی او هم روز

 بخندد...    خواستیم دلش

  جان یشود و با شور و ه  ی بلند که اشک از چشمانش جار  آنقدر

 ...  کندینم شیخدا به حال خودش رها  دانستیم  دیبگو
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 آسمان!  _

   آسمان؟

بود و   کیباز کرد و نگاه سمت پنجره کشاند... آسمان تار  پلک

 ...  ی ابر

ا  چیه هم    ی ستاره  ماه  او  نبود،   و  بود  کرده  پنهان  را  خودش 

داشت  یکه آسمان بدون ماه و ستاره و ابر دیدی رست مداشت د

  د؟ یخندیم شیبرا

 شد؟ یباشد،نم با یز توانستی بدون ماه و ستاره هم م یحت آسمان

م  آسمان حس  شاهرخ  که  بود  خوشحال  انگار  هم    کرد یخدا 

 ...  شودی دوستش دارد و دارد عاشقش م

و نگاه    دیکند تنها سرش را عقب کش  شیرها  نکهیبدون ا  شاهرخ

 خمار آسمان را شکار کرد
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   ؟یبگ ی خوا ینم ی زیچ _

احساسات    انیاما کلمات را گم کرده بود م  دیبگو  خواستیم  دلش

 شاهرخ...  

ب   یراست شاهرخ  احساسات  بود  ش  یگفته  و    نندیریاندازه 

   ؟یخواستن

 ...  دیکش  یقیعم  نفس

بو  یقی عم  نفس ر  ی که  شاهرخ  تن  و  رعطر  به  هم    شیها  هیا 

 فرستاد

   شه؟یداره عاشق م کنهیحس م ی + آدم چطور

شاهرخ قلبش را قلقلک داد و او    ی آرام و مردانه    ی خنده    ی صدا

 با اکراه دستانش را از دور کمر شاهرخ باز کرد 
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  تونه یم  ی دختر مو فرفر  هی  ی ها   ی ها و طلبکار  تیشکا  یوقت  _

 آدم باشه...    هیحالت ممکن  نیبرات بهتر

ا  سپس آنال  نکهیبدون  را  اش  جمله  آسمان  دهد  کند    زیاجازه 

دخترک چسباند و   یشانیاش را به پ  ی شانیسرش را خم کرد و پ

 نجوا کرد

حس اونقدر   نی اون دخترم دوست داره و ا   یکنی حس م  یوقت  _

ب   کنهیحالت و خوب م ا  تیاهم  یکه  به  اتفاقا  فکر   نیبه تموم 

 که چقدر خوبه که دوست داره.  یکن

 بسته اش...   ی نگاهش کرد؛ به پلکها مانآس

 دوستش داشت؟   واقعاً

 که من...    یمطمئن نقدری+ تو از کجا ا
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سرش را   یفقط کم   ،ینداد و شاهرخ پلک باز کرد و کم  ادامه

 د یعقب کش 

 من.... ی آسمون موفرفر ی من مطمئنم دوسم دار _

 د ی ا خم شد و کنار لبش را بوسهو ی اخم کرد و شاهرخ ب آسمان

  ی لیخ   ن، یو بچ  ز یزحمت م  یب   کنمیتا من لباسام و عوض م   _

 گرسنمه. 

هم فشرد و خواب انگار از چشمانش   ی را رو  شیپلکها  یکالفگ  با

 شده بود...  ی فرار

 آسمان؟   _

هم فشرد،     ی را محکم تر رو  شی و پلک ها  ختی قلبش فرو ر  ته

اما داشت خودش را م به او کرده بود و دلش  که    کشتیپشت 
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ر آن نگاه روشن غرق شود و بخواهد شاهرخ دوباره و برگرد و د

 دیهزارباره از احساساتش بگو

 آسمان...   یستیخواب ن دونم یم _

قلبش را   شیبود و هرم نفسها  دهیگردنش شن   یرا حوال   شیصدا

 به تقال واداشته بود...  

 بپرد رونی اش ب  نهیس ی از قفسه  خواستیکه انگار م  ی طور

 چند لحظه برگرد...   _

 ی   دهیبا قلبش مقابله کند و بعد از فرو دادن آب خشک انستنتو

 ی و شاهرخ به محض تالق  دیبرگشت و رو به او دراز کش  شیگلو

 د ینگاهشان لبش را رو به باال کش

 اد؟یخوابت نم _

 تر کرد...  یلب



 

2030 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 داغ بود...  ی کوره  کیانگار  درونش

که شاهرخ درموردشان حرف    ی احساسات  نیب  سوختیم  داشت

 زده بود

 . ادی+ چرا، م

هم   ی را رو  شیکوتاه شاهرخ باعث شد لبها  ی تکخنده    ی صدا

 بفشارد

 .شه یو نم یبخواب ی کن یم  یسع  نمیب یدارم م ادینم _

آسمان را به پشت فرستاد    ی شانه    یرو  ی دراز کرد و موها  دست

 گردنش دوخت...  دینگاهش را به پوست سف  نیو در همان ح

م  انگار زمان    دهیبوس  ی برا  زدیداشت چشمک  ماه  و سه  شدن 

 سرکوب کردن احساسات مردانه اش...  ی نبود برا یکم

 آسمان را ببوسد...  خواستیتمام م یبا خودخواه  دلش
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 بود؟  ی ادیز زیچ

  شیآسمان رد کرد و بعد دور شانه هاسر    ریرا آرام از ز  دستش

 و جسم مچاله شده اش را به خود چسباند  دیچیپ

 دختر و...   هیدوست داشتن  احمق باشه که نفهمه دیمرد با هی _

رو  گرشید  دست تمام   ی پهلو  یرا  داشت  و  گذاشت  دخترک 

 اتفاق بد نباشد    ادآوریآسمان دوباره  ی تا برا کردیرا م  شیسع

تا کمکت   دمیبا خودت نفهم  تی ریقبل از درگاحمق بودم که    _

خ داشتن  دوست  تو  تو،  ب  یناش  یل یکنم...  ا  یو  اما    ،ی تجربه 

 واسه آدم...   ادیب مخو یل یهم خ نشیهم

 لب نشاند  ی رو ی و لبخند دیآسمان را شن ی خفه  ی صدا

   ؟یکن کاریچ ی خوای+ م
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به    ره یو خ  دی بود منظور آسمان را، اما سرش را عقب کش  ده یفهم

 نجوا کرد  یباز آسمان، با لحن خاص مهین  ی لبها

 . یکن  می همراه تیگریببوسمت و تو با همه ناش خوامیم _

و سرش را    دیشد تو گلو خند  یشمانش فرارآسمان که از چ  نگاه

 سمت صورت دخترک خم کرد

 . ی تو هم دوسم دار یبهم بگ  خوامیم _

 دخترک دوخت و آرام تر پچ زد ی به نگاه فرار گاه ن

بگ  خوامیم  _ داشت  یبهم  دوسم  کرد  ی چون  باهات    ی مجبورم 

 ازدواج کنم. 

دخترک   ی   خزدهی  ی را کج کرد و گونه اش را به گونه    سرش

 ند  چسبا
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دوست داشتنت تو وجودم   دنی شاهرخ خودخواه بعد از فهم  هی  _

و داره مجبور  ی و قبل یکه شاهرخ منطق دهیرشد کرده و قد کش

 خودش باشه. ی بخواد آسمان فقط و فقط برا  کنهیم

  دن یان هم بخاطر د  یفقط کم  ،یو کم  دیآسمان را بوس  ی   گونه

 و لب زد دیآسمان عقب کش  ی چهره 

 .  بهم بگو آسمان  _

خ  آسمان دست  رو  سیکف  را  عرقش  شاهرخ    ی   نهیس  ی از 

هم تکان    شی مردمک ها  یگذاشت و انگار خشک شده بود... حت

 . خوردندینم

روبرو  یشاهرخ خواب  شیکه  پهلو  آرام   دهیبه  دستش  با  و  بود 

  ی با شاهرخ   زد،یم  ییبایز  ی و حرفها  کردیرا نوازش م  شیپهلو

 .  فرسنگ ها فاصله داشت.. شناختیکه قبال م 
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خودش درونش رشد کرده بود    ی که به گفته    یخودخواه   شاهرخ

 یخودخواه   کیو    دادیتکان م  شتر یداشت دلش را هر لحظه ب

 بدهد؟   یطعم زندگ  نگونهیا توانستی هم م

 آسمان؟   _

 تر کرد...   یلب

  گفت؟ ی م دیبا چه

مثل    توانستیتجربه م  یبود و ب  یشاهرخ ناش  ی که به گفته    او

 کند؟   یدل بلرزاند و خال شیشاهرخ با حرف ها

 + من...  

را هم درست مانند قلبش    شینفسها  تمیمشتاق شاهرخ ر  نگاه

 تند کرد

 از دستت بدم.  خواستم ی+ من نم
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 دادیم  یزندگ ی شاهرخ بو  لبخند

 . دونم یم _

 د یشد و کنار لب دخترک را آرام و نرم بوس  خم

 . خواستمتی+ من م 

به خودش   شتریو ب  دیدخترک آرام خند  ی انه  به لحن آمر  شاهرخ

 فشرد تنش را... 

 .... یبود و خواستن نیریخواستن آسمان ش چقدر

                                                       

سالن ورزش عمارت استوار نشسته    ی چرخان گوشه    یصندل  ی رو

و    کردیشاهرخ فکر م  ی چرخاندن خودش به حرفها  ن یبود و ح

 .  زدیلبخند م 

   ؟یسن س ــ
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اگرد تکان داد، ش  ی عمارت استوار دوخت و سر  عهدیبه ول  نگاه

  ش ینگه داشتن آسمان پ  ی بود و برا  یخوب و حرف گوش کن

 کردیم  ی خودش هرکار

توانسته بود خودش را گرم کند که با نفس نفس خودش را   انگار

 به آسمان رساند 

پاهام و صد و هشتاد باز    کنمیم  یدارم سع  شیپ  ی من از دفعه    _

 ...  شهیکنم اما نم

 اشاره کردرا باز کرد و با سر به خودش  شیپاها سسپ

 .  تونم ینم شتریب نیاز ا _

سرش    ی بلند شد و خواست شالش را از رو  یصندل  ی از رو   آسمان

دورب که  گوشه    نیبردارد  با    ی نصب شده  و  شد  مانعش  سالن 
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شالش را   ی که در دل به صاحب عمارت فرستاد، لبه ها  یفحش

 از پشت به هم گره زد

همه    گهیدن که داز اول اگه همه بلد بو  گه،ید  یکن   نیتمر  دی+ با

 کاراته کار بودن.  

نود درجه هم باز نشده بودند    یپسرک که حت  ی ابرو به پاها  با

 اشاره کرد و ادامه داد 

 ی ... بچه  ی ریبگ  ادی  یتون ی نم  یچ یه   ی بر  ش یطور پ  ن ی+ اگه هم

ب   ش یش باز کنه...    تونهیم  نیا  از  شتریماهه  فشار    کمیپاهاش و 

 .یشینترس پاره نم  اریب

  ن یو هم  دیاش بترسد خند  یاز لحن شاک   نکهی ا  ی به جا  پسرک

 ند یبنش شیابروها نیب  یباعث شد اخم

 و کارت و انجام بده.  شتیببند ن  _
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 د؟ یریگ یسخت نم ی ادیبه نظرتون ز _

پدر پارسا دست    د،یرا کورتر کرد و سمت در سالن چرخ  اخمش

 کرد، یداده بود و نگاهش م  هیشانه اش را به چارچوب تک  نهی به س

کالس    ی برگزار  ی بار، آن هم برا  نیدوم  ی که برا  ی روز  از همان

با استوار بزرگ روبرو نشده بود اما    گریعمارت آمده بود د  نیبه ا

 کردیپدر را پر م یخال ی پسرش هر دفعه جا

م  فکر  م  کنمی+  خودم  من  و  منم،  برا    دونمی استادش  چقدر 

 .  رمیشاگردام سخت بگ

مت   استوار و  حت  دیخند  نیآرام  متانت  هم  ا  ی و  اش  خنده  ز 

 .  دیباریم

 قدم جلوتر آمد و نگاه به پسرش دوخت  چند

 پارسا؟  یهست یض از استادت را _
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آسمان نشاند و دستش   ی ابروها نیب ی اش اخم پررنگ تر جمله

 را مشت کرد

 ی پارسا نکهیکه تو تنها بخاطر ا  زدیداشت طعنه م یلعنت مردک

 ...  یینجایا خواهدیده ساله م 

  ی اش لبخند بزرگ  یپدرش به مرب  ی   هیز کناخبر ا  یاما ب  پسرک

 لب نشاند  ی رو

باشن    نجایا  شهیهم  شونیا  خوادیکه دلم م  میراضآره بابا، اونقدر    _

 .  رمینگ  ادیو بهم آموزش بدن و من 

سمت گوش پارسا برد تا بکشد که با خنده پشت پدرش   دست

 پناه گرفت 

،  که ته دلم بود و گفتم  ی زیفقط چ  ،یسنس  خوامیمعذرت م  _

 ...  گهید دیناراحت نش
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 دیو غرخندان استوار کشاند  ی کالفه نگاه سمت چهره  آسمان

 کنه.   نیتمر دیپارسا با رونی+ برو ب

را در ج  استوار و کم  ی بهایدستانش  فرو کرد    یرو  یشلوارش 

 جابجا شد شیپاها

 حضور داشته باشم؟  نهاشیمنم تو تمر شهینم _

سر  تند پرخاش  عیو  استوار  و  داد  خشم  جواب  پس    یو  که 

 کج کرد  یو لب دیبود را شن شیصدا

 . ری+ نخ

 تکان داد  ی سر استوار

 منم به کارام.   دیبرس نتونیپس، شما به تمر یاوک _

زد و   یسمت آسمان به پسرش چشمک ی گریبدون نگاه د  سپس

 سمت در سالن قدم برداشت، آسمان نگاهش کرد... 
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محترم  آنقدر م  یمرد  نظر  و  دیرسیبه  بار  هر  پرخاش   یقتکه 

 ...  شدیم  مانیپش کردیم

   ؟یسنس _

که پشت سر استوار بسته شد گرفت و سمت پسرش    ی از در  نگاه 

 دیچرخ

 بچه؟  هی+ چ

 ؟یبرم به مشک هوی د یکمربند سف  نیاز هم شهینم _

صد و    ی   هیدرست باز کردن زاو  ی را باز کرد تا نحوه    شیپاها

 اش نداد به سوال مسخره یهشتاد را نشان پسرک دهد و جواب

  چه یبذار ماه  ر،ی بدنت و سفت نگ  یکنیپاهات و باز م  ی دار  ی+ وقت

 هات آزاد باشن.. 
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برخورد کرد و پارسا   نیبا زم   شیرا باز کرد که رانها  شیپاها  آنقدر

 نگاه کرد  شی به پاها  جانیبا ه

 ؟ یسنس _

 لب زد  ی باکالفگ

 ؟ یسنس یسنس  یه هی+ چ

   رم؟یگیم کی دان  ی من ک _

 دیاش مقابله کند و خند با خنده   نتوانست

...   ی ریبگ  یتونیهم نم  گهیده سال د  ی بر  شیپ  ی نطوری+ اگه هم

 زود باش شروع کن. 

--------------__ 

که به خاطر  ییشالش برد و با انگشت چند تار مو ریرا ز دستش

 یآرام  ی بود را کنار زد و ضربه    دهیعرق کردنش، به گردنش چسب
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ولو شده بود    نیزم  ی رو  یکه از فتر خستگ  یپسرک   ی به شانه  

 زد 

 ...  یبترکون خوامیکن پارسا، م نیخوب تمر  گهید ی + تا هفته 

 ستادیا شیپاها ی به زور رو  یبا همان خستگ پارسا

  ؟ی ایهر روز ب شهیحاال نم _

 مرتب کرد نهیو شالش را مقابل آ دیچرخ

 + نه...  

 شترینکرد که با التماس ب  یقاطعانه اش هم پسرک را راض  جواب

 ب زدل

 ...  ا یصبحا ب ،ی اگه عصرا کار دار _

 و نگاه پر جذبه اش را به چشمان ملتمس پارسا دوخت برگشت
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 . ی + صبحا هم تو مدرسه دار

 . رمیخب مدرسه نم ــ

 کرد...   اخم

 ...  شدی م  شتریهوادار بودن ب کیاحمق داشت از  پسرک

 د یبه درست بزنه با  کیکوچ  ی ضربه    هیفقط    نا یتمر  نیا  + اگه

 .  ی درست و بخون  دیپارسا.. با یمن و خط بکش دور

 ستدیپارسا مجبورش کرد با ی سمت در برداشت اما صدا قدم

تو کاراته   یجهان  ی کم کم رتبه    ی اما دار  ،ی تو هم درس نخوند  _

 ...  ی ریگ یم

 کرده بود برگشت یکور که چهره اش را عصب یاخم با

 من درس نخوندم؟  یدونی+  تو از کجا م
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ب خشنود    پارسا آسمان،   توجه  کردن  جلب  به    تیاهم  یاز 

 قدم سمتش برداشت  شیاخمها

 ...  گن یهمه م _

 را مشت کرد دستش

  گن؟یم ی+ همه چ

و ورزش    ی پونزده سالت بود درست و ول کرد  ی تو وقت  گنیم  _

سالت    ست یب  یو هم ورزش... وقت   ی هم کار کرد  ؛ی و شروع کرد

بهتر اردب  نیبود  ورزشگاه  کار  داشت  ی بود  لیکاراته  ورزش    یو 

 .  یگرفتیم ادیبوکس رو هم 

که تنها چند سانت از او کوتاه بود خم شد    یسمت پسرک  آسمان

 د یو غر

 رس و ول کردم و کار کردم؟ + خب بهت گفتن چرا من د
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سر  پارسا بودش  ترسانده  آسمان  نگاه  طرز  و    یکه  داد  تکان 

 را گرفت و فشار داد شیآسمان بازو

  سک یدکتر به بابام گفت بخاطر د  + هم سن و سال تو بودم که 

  د یدکتر و اما بابام خند  ی صدا  دمیکار کنه... منم شن  دیکمرش نبا

  یی و لباسشو  خچالیونه  که نت  ست یو گفت درد کمرش اونقدر ن 

 و جابجا کنه...  

آنروزها آتش   یادآوریو قلبش داشت از    دییهم سا  ی رو  دندان

 گرفت یم

  ش یکه جون کند واسه زندگباربر ساده    هیمن باربر بود،    ی + بابا

وقت من  اش...  و   دمید  ی و خانواده  داره خرج خونه  تنها  و  تک 

ب م   ی ماریدرمون  و  و   ده یمادرم  خودم  خرج  القل  برم  گفتم 

 ...  ارمیدرب
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اما   شیاز آن روزها  دیکشیپارسا را رها کرد،  خجالت نم  ی بازو

خودکش داشت  مر  ی برا  کردیم  یقلبش  و   ضیقلب  مادرش 

 پدرش....  ی  خسته ی لبخندها

پنهون  هم  هم درس خوندم،  چهار سال  من  از    یکیهمراه    ی+ 

تو و   ی مثل بابا  ییپولدارا  ی ها  نیماش  ی ها  شهی دوستام رفتم ش 

درست و    یواسه چ  ی خوایکس و کار خودم و پاک کردم... تو م

کاراته بدم؟   یو بهت آموزش خصوص  نجایا  امیکه من ب  ؟یول کن

که تو ناز و   ؟باشم  شتیپ  شهیهم  ی خوایازم و م   ادیکه خوشت م 

  ی بابات برات چندبرابرش و پاکت بند  ی بخوا  ی و هر چ  ینعمت

 کنه؟ یم

دست خودش   ش ینه حرفها  گریتأسف تکان داد و انگار دبا    ی سر

 ...  تشیبود نه عصبان 
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 ن؟یخودخواه و احمق نقدری+ شما پولدارا چرا ا

دست   پارسا ناخواسته  انگار  و  داد  فرو  را  دهانش  آب  متعجب 

 نقطه ضعف آسمان ی گذاشته بود رو

 .  دمی قول م  کنم،یوقت ول نم چیدرسم و ه خوام،یمعذرت م _

کش   آسمان تأث  د،یعقب  تحت  تحص  ی جمله    ریانقدر   لیترک 

برا که  بود  گرفته  قرار  و    یلحظات  ی پارسا  کرده  گم  را  خودش 

 بود.  امدهیزبانش ن  ی رو چگاهیزده بود که ه ییحرفها

 ....  زهیچ _

و چه مرگش شده بود؟ چرا   دی به صورتش کش   ی الفگبا ک  یدست

   د؟زیپسرک ده ساله از گذشته اش حرف م  کی ی داشت برا

  ه؟ی+ چ

 تر کرد یلب  دیبا ترد پارسا
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 ی بودم شما دختر سردار پناه  ده یشن   یعنی...  کردمیمن فکر م  _

 !!! ن یهست

که    ییچرا هر جا  یخسرو پناه  ی   هیو سا  دیسوت کش  گوشش

  شد؟یم  شیدایبود پ

 .  یصدوهشتاد باز کن  یبتون دی بعد با  ی + هفته 

شده    چشمان کاف  ی گرد  از  تنب  یپارسا  برا  یهی بودن   ی که 

اش را    یاش کرده بود مطمئنش کرد و ساک ورزش  ی کنجکاو

 برداشت و از سالن خارج شد.  

م  پارسا تنب   توانستیرا  گرفتن  سخت  را    هیبا  خودش  اما  کند 

  کرد؟یچگونه مجازات م

 ..   کردیم  هیاش تنب  یا هم بخاطر جو گرفتگخودش ر دیبا

 پسربچه!!!!   کی کردن   حتیاو را چه به نص آخر
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خودش غر   ی لب برا  ریعمارت را با حرص باال رفت و ز  ی ها  پله

 زد...  

  د؟ی کن یبا خودتون صحبت م  دیدار _

 ...  یهم فشرد و لعنت  ی را رو شیلبها

نم  چرا اجازه  پرخاش    دادیاستوار  و  تند  برخورد  اش از  گونه 

 بماند؟   مانیهمچنان پش

 اش دوخت  رهیو نگاه کالفه اش را به چشمان ت برگشت

 با خودم هم حرف بزنم؟   تونمی+ نم

 خودش را به آسمان رساند  ی و با قدم بلند دیخند استوار

 قصد جسارت نداشتم...    د،ی تونیالبته که م  _

 د یتوپ ی با اخم طلبکار آسمان
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 ...  ی + اما کرد

 کان داد سرش را ت گنگ

 کردم؟  کاریچ _

 + جسارت... 

کم   نگاه  پرجذبه    یاستوار  چشمان  خ  ی به  و    رهیآسمان  ماند 

 ...  دیسپس با درک موضوع خند

 واقعاً...  دیاوووه، ببخش _

 آمد...  یآسمان از متانت و محترم بودن او بدش م 

فحاش  توانستیم  خواست یم  دلش با  را  ناجور   کی رک   یاو  و 

 بنشاند...   شیسرجا

 شباهت داشت....  نیبه شاه  شتریب  تشیصشخ
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 برم.  خوامیبده م+ پول من و 

  ده یسمتش گرفت و نگاه آسمان سمت پاکت کش  ی پاکت  استوار

 شد...  

نباشد انگار تمام راه   خواستیکه دلش م  یت یباشخص  ی ادیز  مردِ

 اش را بسته بود...  ی پرخاشگر ی ها

 + چقدره؟ 

 کرد  پاکت را به دست آسمان داد و نجوا استوار

 ریکه د  دی.. ببخش.ونیلیم  کی  ی همونطور که قرار بود، جلسه ا  _

ا از  م  نیشد،   قول  بعد  الزحمه    دمی به  شما    ی هر جلسه حق 

 پرداخت بشه...  

 تر کرد یبه داخل پاکت انداخت و لب  ینگاه آسمان

 ...  نی+ ا
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 کرد و استوان با لبخند لب زد سکوت

 ...  گهید دیسه جلسه اومد _

پولدار   نیاش گذاشت و هر چقدر از ا  یاک ورزشرا به س  پاکت 

 کم بود...   گرفتی ها م

 غم....   یب ی پولدارها

 استوار مانعش شد  ی تا از ساختمان خارج شود که صدا برگشت

   ؟یخانم پناه  _

از   یکیو برگشت، انگار استوارِ متشخص    دییهم سا  ی رو  دندان

رگ خشم او   ی داشت تا دست رو  ازی ن  یناموس  ی آن فحش ها

 نگذارد

 ا ینگفتم؟؟؟    ه،یمن سپهر  یلیقبل بهت گفتم فام   ی من دفعه    +

 کنم؟  ی ادآوریهر دفه بهت   دیو با یتو خنگ
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 استوار در هم قفل شدند  ی ابروها

د  ــ پناه  گه،یعادته  رو  شما  سع   شناسن،یم  یهمه  من    ی اما 

 عادت و فراموش کنم.   نیا کنمیم

 کردفرو  بشیکرد و دستانش را درون ج ی کوتاه مکث

 دعوتتون کنم به جشنش؟   تونمیآخر هفته تولد پارساست، م  _

 دیخارج شدن از ساختمان توپ نیرا باز کرد و ح  در

 ..... یتونینم  ر،ی+ نخ

کوب  در هم  به  ها  دیرا  قدم  ب  شی و  حرص  با   یرو  ی شتریرا 

 د یسنگفرش ها کوب 

 ...  ایکنن لعنت  وونهیمن و د خوانی+ پدر و پسر م

م  اکبر که سمت  دنید  با ا  ی برا  دیدویساختمان  قدم   ی لحظه 

و    شیها شدند  با    ادیمتوقف  اکبر  زد...  آتش  را  قلبش  پدرش 
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تکان داد و از کنارش عبور کرد و    شیبرا  ی سر  یلبخند مضطرب

که در تهران   ییجا   دیاو هم برگشت و از پشت نگاهش کرد، چرا با

که نامش    ،ی ز یمرد ترک زبان تبر  کی  کرده بود،  دایکار پ  ی برا

 به پستش بخورد؟   زدیم ییبایز ی اکبر بود و لبخندها هم

مرد اکبر نام    نیا  شودیخطاب م  یهر وقت پناه   خواستیم  خدا

 بکوبد؟  ی پا شیگلو خیو عذاب وجدان ب ندیرا بب

را مشت کرد و اکبر داخل ساختمان شد و در را بست او    دستش

 اما نگاه از در بسته نگرفت...  

 داشت...   ازی به خسرو ن دیشا

ن  ی خاموش کردن آتش  ی برا  دیشا بود به خسرو    از یکه درونش 

 داشت....  

 درآورد  بشیدر باغ هم خارج شد و تلفن همراهش را از ج از
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 انداخت...  یو هم مآتش را به جان خسر نیو ا رفتیم دیبا

 ...  شدیو بر سر او آوار م رفتیم دیبا

 خودش را آرام کند....   توانستی م دیشا

                                                       

اش کرده   رهیچه اما ذخ   ی برا  دانست یکه نم  ی رند   ی شماره    با

 ی طوالن  ادیانتظار ز  ی بود تماس گرفت و انتظارش پشت بوق ها

 نبود 

 لو آسمان؟  ا _

 او هم تعجب کرده بود...   انگار

که ادعا داشت مقصر    ی با مرد  یزییروز پا  کیدر عصر    تماسش

چند نفر است انگار خود مرد را هم متعجب   یزندگ یخراب یلاص

 کرده بود...  
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 تر کرد یلب

  م، یقبل رفت  ی که دفعه    ییهمون جا  رمیم  نمت،ی بب  خوامی+ م

 ... ایزود ب

 حالت خوبه؟  _

  یبه لحن نگران خسرو نداد و تماس را قطع کرد، تاکس  یجواب

 به خودش فکر کرد...    ریگرفت و تمام طول مس

 چگونه قرار بود خسرو را بسوزاند...   نباریا نکهیش و اخود به

آدرس عمارت دندان   ی لب  ریو او با گفتن ز  دیآدرس را پرس  راننده 

 ...  د ییهم سا ی را رو شیها

 ...  کردیشروع م الیاز همان و دیبا دیشا

روز  ییالیو  همان عز  ی که  و  بود  اش  راننده    زش یپدرش 

 خدمتکارش...  
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ب  ی ا  خانواده و پنج سال تمام بزرگ کرده بودند    ستیکه او را 

  ی اش بودند و چه سرنوشت شوم  یاصل  ی عمارت خانواده    داریسرا

 داشت....  

راد   ی ا  ندهیگو  ی صدا از  م   یتاکس  ی و یکه  گوشش    د یرسیبه 

 نظرش را جلب کرد... 

به دست   ی که الزاماً برا  ی؛ عبارت است از مجموع اعمال  فهیوظ  »

 . میدهش حق الزمِ بالقوه انجام  کیآوردن 

  ی   فهیو وظ  ی جبر  ای  ی اجبار  ی   فهی: وظمیدار  فهی نوع  وظ  دو

  یانسان انجام م   رازیرا موجودات غ  ی جبر  ی   فه ی . وظ  ی اریاخت

به خاطر    ی بند  م یتقس  نیرا انسان. ا  ی اریاخت  ی   فهی دهند و وظ

شده و    دهیصاحبِ عقل و اراده آفر  ی است که انسان موجود  نیا
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موجودات ِ    ریکه  سا   ردیهده بگ تواند بر ع  یرا م  یخاص  فیو ظا

 . ندیآ یاز عهده اش برنم  وانیجماد و نبات و ح 

را    نیا شو  ادینکته  وظا  میآور  ح  ی جبر  فیکه   –  واناتیمال 

از سلسه مراتب    نیی آن ها مراتب پا  رایو  جمادات است . ز  اهانگی

گونه برنامه    نی دهند و خالق در درون شان ا  یم  لیخلقت را تشک

شان بدانند مثالً :    ی وجود  ی   زهیغر  ی که از رو  کرده است  ی زیر

... چطور دا بسازند؟  کنند؟... چطور    رهیو غذا ذخ  نهچطور النه 

ها    نیکه به تمام ا  م ینی ب  ی...  م ره یمثل کنند و غ  د یتول  ایشکار  

 کنند.    یکم و کاست عمل م  یهم ب

نرود که انسان، از   ادمانی.  ستی ن  یانسان اصالً کاف   ی برا  نیا  اما

شد و خدا بر عهده گرفت    دهیآفر  ار یعقل و اخت  ی   هیتدا بر پااب

  ی اشرف مخلوقات شدن به انسان آموزش دهد. پس م  ی که برا
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جبر  دکه ین یب صرفاً  استین   ی انسان  غا  نی.  و  هدف    ت یخالف 

 اوست.  یخلقت

و چگونه    ستی انسان چ  ی   اریاخت  فی: وظا  م یکه بدان  نیا  ی برا  اما

: اشرف  ی حق الزم بالقوه    ایمقام    قرار است با عمل به آن ها به

 ... ابد؟یمخلوقات شدن دست 

فـــردا    انیاز شما گرام  دیاست که اجازه ده  ن یمان ا  خواهش

 بحث...  نیا  ی ادامـــه  ی برا  میریبگ دیرا نو ی گرید ی ها

 بدرود!« : گرید ی و درود یفرصت تا

ادامه   ی پرانرژ  ییبا صدا  ی مرد  نباریعوض شد و ا  ی مجر  ی صدا

 داد....

و نهم خرداد   ستیکه ب  هییرزای متن نوشته شده از  فاطمه م   نی»ا

نه خورش  صدی و س  کهزاریماه   و  راد  ی دیو هشتاد  خاوران   ویاز 
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  ف یو تعار   فیموضوع بحث هم : حقوق و وظا  ادتونه؟یپخش شد،  

 ....«دیاون بود. شا

که داشت در مورد آن متن   ی مرد  یدست دراز کرد و صدا  راننده

 یجمالت  انیع کرد اما حواس آسمان انگار در مرا قط  زدیحرف م

 ادا کرده بود گم شده بود....  ندهیکه مرد گو

 خدا از خلق اشرف مخلوقات چه بود؟  قصد

خودش    اریختبود و اما با ا  ی اریاش اخت   فهیکه وظ  یمخلوق  اشرف

 ...  کردیخطا م

  ار یو با اخت   شدی م  طان یش  ی وسوسه ها  میخودش تسل  ار یاخت  با

 ...  شدیدا، خالقش دور مخودش، از خ

 چه انسان را خلق کرده بود؟  ی برا خدا
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برود اشرف مخلوقات است و    ادشیبرود و    راههی خطا کند و ب  که

 شود؟    طانیش  ی وسوسه ها   میتسل  دیدارد و نبا  ی برتر  زیبر همه چ

 داشت؟  یهدف خدا

نام   ییانسانها مخلوقات  اشرف  تمام   ده یکه  امرش  با  و  بودشان 

که آنها را از تمام   یسجده کرده بودند آن عقل  شی افرشتگان به پ

هم   طانیکه ش کردندیم ییزهایرا صرف چ کردیمخلوقات برتر م

»لعنت خدا    کی و در آخر هم    ماندیمقابشان انگشت به دهان م

  شان یتمام کارها  نکهیخودشان را از ا  الیو خ  گفتندی م  طان«یبر ش

   ...کردندیاست راحت م شیو وسوسه ها طانیکار ش

 صبر بود...    ی واقعا خدا خدا
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ا  سر با  محق    نهمهیکردن  را  خود  همه  که  مخلوقات  اشرف 

صبور   ی بود که تنها از دست همان خدا  یکار سخت  دانستند یم

 .  آمدی برم

 بود...   یقابل تحمل ریمخلوقات مخلوق غ اشرف

  ؟ییخواهرم، کجا میدیرس ــ

مخلوق و    را در مورد خلق و  ضش ی تر کرد و افکار ضد و نق  یلب

  ادهیپ  هیرداخت کرااشرف مخلوقات از ذهنش پس زد و بعد از پ

 شد... 

خسرو تنها   ی که به گفته    یرنگ عمارت  ییدر بزرگ و طال  مقابل

 ... ستادیمانده بود ا یفراموش نکردن باق ی برا

 به در دوخت نگاه 
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فراموش نکردن   ی برا  لهیوس  یعمارت را نوع   نیاو هم ا   دیبا  دیشا

 ...  دیدیمعذاب وجدانش 

از او    زهایچ  یل یآورد که صاحبش خ  یم  ادشی  دیعمارت با  نیا

 و خانواده اش گرفته...  

 ی را سمت زنگ برد اما قبل از لمس انگشتش با دکمه    انگشتش

فاصله از در بزرگ نصب    یکه با کم  یتق در کوچک  ی زنگ صدا

رس گوشش  بود،به  وارد    دی شده  و  داد  فرو  را  دهانش  آب  او  و 

 .  عمارت شد..

 ی باشکوه و شاداب بودند و سبز  بار که آمده بود درختانش   نیاول

 کرده بود اما حاال...   شتریو طراوتشان عظمتشان را ب

رنگ که مانند فرش    ی و نارنج  ده یخشک  ی پر بود از برگ ها  نیزم

 پهن شده بودند...   نیزم ی رو
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  ش یپا  ریز  دهی خشک  ی خرد شدن برگها  ی برداشت و صدا  یقدم

 ...  لذت بخش نبود

صدا  یساعت هم  هیشب  ییقبل  و   نیبه  در  را  استوار   ی الیصدا 

تمام مشغول   ی بود که با حوصله    دهیرا د   ی بود و اکبر  دهیشن

 جارو کردنشان بود...  

 که همنام پدرش بود...   ی اکبر

 داشت...   یمهربان ی که لبخند ها ی اکبر

 ... یجو گندم شیکه الغر اندام بود و موها ی اکبر

 شده بود...   د یدست سف کیاما پدر او  ی موها

  ی ایمانند لوب  ش یگلو  خیهم فشرد و بغض داشت ب   ی را رو  شیلبها

 ...  دیکش یو قد م د یکشیجک قد م
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تند برداشت تا هر چه زود تر خود را به خسرو برساند و    ی قدمها

 اما موفق نبود...  

ساختمان   ی نما  یداشت و حت  الیبا ساختمان و  ی اد یز  ی   فاصله

 ...شدینم دهیهم د

شد و او   انیمقابل نگاهش نما ی آجر ی بنا یقیاز دقا بعد  باالخره

 قالب کرد  نهی دستانش را مقابل س

 آسمان؟   _

خسرو در تراس طبقه   دنیرا سمت صدا چرخاند و با د  نگاهش

 تر کرد  یدوم لب ی 

 برم اونطرف...   خوامی+ م

 آمد  نییپا یهالل ی سر تکان داد و از همان پله ها خسرو

 ...  میبر ایب ــ
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ب  آسمان و  رساند  خسرو  به  را  آغوش   شتر یخود  به  را  خودش 

 ...  دیکش

  ؟یهست  زنمیکه حرف م ی باهر ک  رم،یکه م یی+ چرا هر جا

 که گنگ نگاهش کرد اخم کرد خسرو

مجلس، چرا همه جا    ی   ندهینما  ،یسردار پناه  ،ی+ خسرو پناه

 اسمت هست؟ 

  کنه؟یم تتیاذ نیا _

 د ییهم سا ی رو دندان

 تو فرق سرم...    خورهیکه همه اش م  مونهیمثل چکش ممت  + اس

 خسرو دوخت  ی  رهیو نگاه به نگاه ت دیچرخ

  ؟یشینم تی+ اگه تو سر تو همه اش چکش بخوره اذ
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  شم« یدادن بازدمش »م  رونیب  نی و ح  د یکش  یق ی نفس عم  خسرو

 لب نجوا کرد..  ریز یآرام

  ستش ینسربه    یخانم پناه  گهی که بهم م  ی+ دوست دارم هر ک

  ی دختر سردار پناه  گنیکه بهم م   ییدهن کسا  خوادیکنم... دلم م 

 کنم.   سیو سرو

خانه   کیبودند که تعداد درختان کم شده بود و    دهیرس  ییجا  به

ش  ی ا سقفش  ب   یروانیکه  با  نگاهش  مقابل  تمام    یرحم  یبود 

 ...  دیتازیم

ها  درست خانه  وقت  ییمانند  که  نقاش  یبود  بود  را   یبچه  اش 

در درست  کیو دو پنجره و   یخانه با سقف مثلث  کی... د یکشیم

 پنجره ها...   انیم

 ...  زدیپوزخند م  شیانگار داشت برا خانه
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 حاج رحمت بود...   ی خونه  نجایا _

  گرفت یکه نگاه از خانه نم  یو سمت آسمان  دیکش  یق یعم  نفس 

 و آرام تر لب زد دیچرخ

 کرده...  اومده، بزرگ شده و ازدواج ایبه دن نجایاکبر ا _

... درست  دیکش  غ یگوشش ج خی انگار ب  یو کس د یلرز شیها قدم

فر خاک    یزن  ادیمانند  به  خودش  دستان  با  را  فرزندش  که 

 ...  سپاردیم

هم    ی را رو  شی راستش را کنار گوشش گذاشت و پلکها  دست

 فشرد...  

 وجود او نبود پدرش هنوز زنده بود...   اگر

 ...  کردینم یکمرش زندگ وجود او نبود پدرش سالها با درد اگر
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خانواده    وجود آن  معمول  ی او  و  خانه    یکوچک  در  که    یرا 

 بود...   دهیاز هم پاش  کردندیم  یزندگ نجایا ی دار یسرا

 کرده بود...    بی شهر غر  ی کوچک را آواره    ی او آن خانواده    وجود

برا  رانیاو چقدر و   ودوج بود  کوچک و   ی آن خانواده    ی کننده 

 !!!  یمعمول

که به آن    ییدربرابر دردها  شدی هم از خودش متنفر مچقدر    هر

 کرده بود کم بود...  لیخانواده تحم

 آسمان؟  ــ

 منفجر نشد...   شیگلو انیو اما بغضش م  دیاش لرز چانه

 د یبریو راه نفسش را م شدیبادکنک باد م کیداشت مانند  فقط
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صدا  خسرو ها  شیدوباره  پلک  او  و  اول  ی کرد  و  کرد  باز   نیرا 

نما  ی زیچ نگاهش  مقابل  تصو  انیکه  که   ریشد  بود  خسرو 

 بود ستادهی ا شیروبرو

  دیبود و مسبب تمام دردها بود با  ستادهیا  شیکه روبرو  ی مرد  با

  کرد؟یچکار م

 د یلرز  شیبه عقب برداشت و لبها  یقدم

 ؟یخودت و بکش ی+ تا حاال خواست

 نشاند و ادامه داد   شیلبها ی رو ی گنگ خسرو پوزخند نگاه 

 استم...  + من خو

که در دلش بود ادامه   ی خسرو مچاله شد و آسمان با عذاب  قلب

 داد 

 + سه روز بعدِ برگشتم از بم....  
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آسمانِ    ی برا  دی را با درد بست و اشک آسمان چک  شیپلکها  خسرو

 ...  دیرسیکه زورش تنها به خودش م ی ا دهیبر ایاز دن

 پدرش   ی توجه به خسرو سمت خانه قدم برداشت و دلش هوا  یب

 را کرده بود...  

 ...  د یچیاش پ ی نی ب  ریز یکهنگ  ی را باز کرد و بو  یمیقد یآهن در

  ده یکه خانواده اش را وجود او از هم پاش  ی خانه ا  یکهنگ  ی بو

 بود...  

 ...  زنهیاصال قلبم نم کردمی+ اون لحظه ها حس م

مبله    ی حضور خسرو را هم در آن خانه    یشد و بعد از لحظات  وارد

 حس کرد...  

نبودند و انگار بعد از خانواده   یمیخانه بر خالف خودش قد  لیاوس

 اکن شده بودند...  س نجایدر ا ی گرید ی خانواده  ،ی سپهر ی 
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کنار گوشش بود که انگار گرسنه اش بود   یکودک  ی  هیگر  ی صدا

 ...  زدیو از ته دل زار م

 ... وونی... قلبم و زنده زنده سوزونده بود اون حزدی+ واقعاً هم نم

که گوشه    یمدرن   ی و نگاهش از آشپزخانه    دیخودش چرخ   دور

خسرو    ی اش عبور کرد و در چهره    ی خانه بود و اتاق کنار  ی 

 ثابت ماند 

 بکشم خودم و؟    خواستمیچطور م یدون ی+ م

اش    یقبل  ی زخم ها  ی و از جا  گرفت یدوباره داشت آتش م  قلبش

ا  کردیخون چکه م برا  یعذاب کاف  نیو  پاش  ی نبود    دن یاز هم 

کوچک    ی خانه    نیدر ا  شیو چندسال پ  ستیکه ب  ی نواده اخا

 کردند یم  یزندگ

 خودت و عذاب نده آسمان...   _
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   داد؟یخودش را عذاب م دینبا چرا

 عذاب حق او و خسرو نبود؟   نیا

 ....  بود

بود که مسبب    ییحق او و خسرو  نهایاز ا  شتریب  یعذاب و حت  نیا

 دردها بود...   یاصل

 ... نییعابر خودم و بندازم پااز رو پل  خواستمی+ م

  نباریو ا   ستادنیا  ی انداشت بر  یجان  شیعقب رفت و پاها  خسرو

  ی به صدا  تیاهم   یاسم دخترش را ناله وار ادا کرد و آسمان اما ب

 ناالنش ادامه داد 

مرده بودن   اهامی+ قلبم سوخته بود، آرزوهام کشته شده بودن، رو

 شده بود...   ف یثجسم مونده بود که اونم نجس و ک  هیو فقط 
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که از سد    یسرش را بلند کرد اما نتوانست با قطره اشک  خسرو

 ی چشمانش عبور کرد مقابله کند و قطره اشک خود را از گوشه  

 پرتاب کرد  رونیچشمش ب

ناغافل گرفتم...    امکی+ خواستم اون جسم و هم من بکشم که س

و   دنبالم بود مثال علت حال خرابم  ستمیروبراه ن دونستیچون م

بود و اگه    دهیآخر رس  ی . درست لحظه هارمیبفهمه... نذاشت بم

که با    یینایماش  نیبود ب   دهیمغزم پوک  دیجنبیم  رید  هیفقط ده ثان 

 . رفتن یسرعت م 

 نداشت...   یجان گرید

انگار تنش را گذاشته و گر  دیلرزیداشت م  تنش   ختهیو جانش 

 بود...  

 + من اون روز....  
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 نکن دخترم...  تی و اذ  خودت نقدریآسمان لطفاً ا _

 !؟ دخترم

 کرده بود و او مگر دختر اکبر نبود؟  شیصدا دخترم

اون   ی و در جواب بابا گفتن ها  کردیم  شیهم دخترم صدا  اکبر

 »جان بابا« گفتیم

 اکبر بود!!!  ی دلش تنگ »دخترم«ها و »جان بابا«ها چقدر

 دیو غر دییهم سا ی رو دندان

 ...  یلعنت  ستمی + من دختر تو ن 

و قدم سمت آسمان برداشت و    د یبه صورتش کش  یدست  سروخ

 ختیاشک آسمان فرو ر

 + من دختر اکبرم...  
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من باعث مرگش شدم...    ،ی دختر اکبر  ،یتو بگ  یباشه، هر چ  _

ا  نقدریا  گهید  کنمیاما خواهش م ندون...    نقدر یخودت و مقصر 

 خودت و عذاب نده... بس کن... 

 ...  اما اصال قصد بس کردن نداشت آسمان

خانواده اش افتاده    ی که برا  ی داشت بخاطر تمام اتفاقات بد   قصد

 بود خودش و خسرو را از هم بپاشد...  

   ؟یبه اون خانواده خسرو پناه ی + تو من و به اسم بال داد

که نجوا   ی با دو انگشت چشمانش را فشرد و آخ پر درد  خسرو

 کرد قلب آسمان را چالند

شهر   ی که بخاطر من آواره    ییامن بال شدم رو سر تک تک آدم  +

 غربت شدن...  

 آسمان...    ستین نطوریا ــ
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پس زدن    ی برا  یینا  چیکه ه  یجلو برداشت و دست آسمان  قدم

م برق  اشک  از هجوم  و چشمان سرخش  گرفت  را    زد ینداشت 

 خواست نگاه آسمان را شکار کند  یوقت

 طر عمل اسرا...  بهم زنگ زد، بخا شی چند سال پ _

رو  دیلرز  ترشیب   زانوانش زانو  با  ها  ی و  ا  ی پارکت  رنگ    ی قهوه 

 سقوط کرد و خسرو هم همراهش نشست 

که فکرش و   یزودتر از اون   یول  ی چطور  دمینفهم  ل،یرفتم اردب  _

از   دمش ید  یو دنبال اکبر بودم... وقت  لیبودم اردب  ده ی بکنم رس

نگفت؛ فقط ازم قرض خواست... گفت    ی زیاما اون چ  دمیتو پرس

با و  پرس  دیزنش  تو  از  دوباره  کنه.  عمل  تر  زود  چه  و   دمیهر 

 گفت بهم؟   یچ ی دونیم
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آسمان را پاک کرد و    سیخ  ی گونه ها  گرشی پشت دست د  با

 ادامه داد 

  ه یکه خدا بهم داده... گفت تو    هیا  هیهد  نیگفت آسمان بهتر  _

 کنه....   ی که حاظره بخاطرت هر کار شونیتو زندگ ی معجزه بود

 زد...   یو هق کمرش را خم کرد آسمان

 بود  ونیش  هیشب شتریکه ب یهق

به    خوامیکه گفتم م  ی همون روز  دمش،یهم که د  ی بار  نیاخر  _

و نکنم... گفت آسمانم و   نکاریو بگم... گفت ا  زیآسمان همه چ

 نکن سردار.  رونیو

 ...  زدیبلند داشت زار م ی از هق زدن گذشته بود و با صدا گرید

 یرا رو  ش یکه لبها  ردیبگ   دست دراز کرد تا در آغوشش  خسرو

 دی هم فشرد و دستش را عقب کش
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بود  _ آسمونش  بود  ،ی تو  اش  بهتر  ،ی معجزه  اش    هیهد  نیتو 

 ... ی بود

 د ی کوب نیزم  ی را رو دستانش 

 ...  یلعنت ی کرد دشی+ تو بخاطر من تهد

کردم، چون خودخواه بودم... من کردم،    دشیبخاطر خودم تهد  ــ

 دخترم.  یست یتو مقصر ن

 فرستاد رونیمقطع ب را  نفسش

 + به من نگو دخترم. 

دخترش دوخت و با آن   ی وار نگاه به جسم مچاله شده    چاره یب

  ن یآرام کردن دل دخترش نداشت و ا  ی برا  یهمه قدرت، قدرت

 .کردیم  یمتالش داشت مغزش را یتیکفا یب
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 برات؟   زمیبر ی + چا

به چپ و راست تکان داد و بعد از قورت دادن لقمه   ی سر  شاهرخ

 آب پرتقالش را برداشت  وانیاش ل

 ...  خورمینم ی من صبح ها چا  _

  یحرف  نکهیا  ی اما تنها برا  دانست،یباال انداخت و م  ییابرو  آسمان

کنار شاهرخ نشست    شیبود... همراه فنجان چا  ده یزده باشد پرس

 برداشت ییو خرما

 ی برا  ی ... تو هم عجب برنامه اچسبهیصبح نم  ی ثل چا م  یچی+ ه

 ... ی شکمت دار

 ظرف ارده اشاره کرد  به

به کنار،    نیحاال ا  دم، یمن هنوز نفهم  ی خوریم  ی و چجور  نی+ ا

 تو معده ات؟  یفرستیسرد و ترش و چطور م ی  وهیاون آبم
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دو انگشتش که    دنی سیرا داخل دهانش گذاشت و بعد از ل  خرما

 شاهرخ را در آورد ادامه داد  ی ه تک خند ی صدا

  وهیشده و آبم  ده یکنجد کوب   نکهیا  ی معده ات!!! به جا  چارهی+ ب

 بابا...   شهی نم شیزیبهش صفا بده، چ کمیبه خوردش  ی بد

 تکان داد  ی و سر دیدوباره خند شاهرخ

 ی ازین  گهید  ی به معده ام صفا بدم؟ جاها   دیبه نظرت فقط با  _

 ندارن؟ 

 د یشاهرخ کوب  ی به ساق پا  را شی کرد و پا یاخم

   خواد؟ی+ دلت مشت و لگد م 

 زد  یرا با دستمال پاک کرد و چشمک شیبا خنده لبها شاهرخ

آسمان... من منظورم قلب و چشم و گوشه... اما    ی منحرف  یلیخ  _

 انگار ذهن تو...  
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با خنده فاصله گرفت و   آسمان با پرخاش سمتش خم شد  که 

 ...  دیجمله اش را بلع ی ادامه 

م  ی ها  ونهگ چشمک  داشتند  انگار  دخترک   ی برا  زدندیسرخ 

ا  دهیبوس از  قبل  اما  کند   نکهیشدن  فکر  اش  بوسه  به  بخواهد 

 تلفن همراهش او را سمت کانتر کشاند...   ی صدا

تر کرد و    یاش لب  یگوش  نیدر اسکر  یاسم خسروپناه  دنید  با

 به آسمان انداخت...   ی نگاه

نان و خر  یحرص خاص   با را   شیمامشغول خوردن  بود. تماس 

 را کنار گوشش گذاشت  یوصل کرد و گوش 

 سالم! ــ

 م؟ یآسمان مطلع بشه با هم حرف بزن  نکهیبدون ا شه یسالم، م _
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که به آسمان زد سمت اتاق قدم   ی گفت و بعد از لبخند  ی ا  البته

 برداشت

 ... دیچند لحظه اجازه بد _

 اتاق شد و سمت تراس قدم برداشت  وارد

 در خدمتم.  ، یپناه جناب د ییبفرما _

خسرو را بعد   ی تراس کرد و صدا  ی ا  شهیرا بند حفاظ ش  دستش

 د یشن یکوتاه ریتأخ از

 مزاحم شدم، نگران آسمان بودم.  دیببخش _

 اطراف چرخاند ی ساختمان ها نیرا گنگ ب  نگاهش

 هست؟  ی نگران کننده ا زیچ _

 حال آسمان چطوره؟  _
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 تر کرد یلب

 ...  شمی افتاده؟ دارم نگران م یاتفاق ،یخوبه جناب پناه _

 اش را برطرف کند  یاما انگار اصال قصد نداشت نگران خسرو

 باهاتون حرف زده؟  _

 که سرتاسرش را فرا گرفته بود لب زد یکالفه از نگران شاهرخ

 ...  ی جناب پناه شمی من متوجه نم _

 هم انگار کالفه بود...   خسرو

ر  نیا هم  به  جمالت  صدا  ختهیاز  بو  شیو  همان  مشخص  و  د 

 کردیشاهرخ را نگران تر م

اصال   شیحال روح  نیدون یم  ن،یدکتر آسمان بود  نیگفته بود  _

  ست؟یخوب ن
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ا   یب اتاق کشاند و آسمان  نگاه سمت  به نظرش   نیاراده  روزها 

 خوب بود...  

 ...  کردیم یشوخ

 ...  دیخندیم

  فته یش  ییجورها  کی که پارسا نام داشت و    دشیشاگرد جد  از

 ... گفتیاش بود م

 نظرش آسمان خوب بود به

 اما آسمان...  _

ها  آب به ساختمان  نگاه  دوباره  و  داد  فرو  را  اطراف   ی دهانش 

 دوخت 

باشه چون    یعنی  دونستم،یمن نم  _ بد  اصال فکر نکردم حالش 

 به نظرم...   ستین
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 یهم سع   ی رو  شی و با فشردن پلک ها  دیبه صورتش کش  یدست

 کند  زیآسمان را در خاطرش آنال ی کرد حالت ها

 م؟ی رو در رو با هم حرف بزن  شهیم _

 باز کرد پلک

 البته، کجا؟  _

 یحال روح  ی برا   یو نگران  دیشن  ریتأخ  یخسرو را با کم  ی صدا

 آسمان تمامش را در بر گرفته بود

  گه یساعت د  کی ..... تا  فرستمیو براتون م   یرستوران  هیآدرس    _

 ن؟یایب  د یتونیم

 . امیم _

 . نمتونیب یخوبه، پس م  _

 تماس را قطع کرد...  یکرد و با دلواپس یفظحاخدا



 

2088 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

که   ی نداشت اما مرد  ینگران  ی جا   چیبه نظرش ه  نروزهایا  آسمان

 ... گفت یخرابش م یپدرش بود از حال روح

کرد   ضیرا تعو  شیلباسها  یاتاق شد و با همان مقدار نگران  وارد

و بعد از برداشتن تک کتش از اتاق خارج شد. آسمان همچنان 

  ی به اوپن سع   ش یآرنجها  ی ن صبحانه بود و او با اتکامشغول خورد

 تر نگاهش کند  قیکرد عم

 آسمان. رونیب  رمیمن دارم م _

 دیبرگشت و نگاهش کرد و با اخم توپ آسمان

 ؟ یبر ی خوای م  ست؟کجای+ مگه امروز جمعه ن

 زد ی لبخند

 ؟یعنینرم  _

 باال انداخت   ی شد و شانه ا  شیدوباره مشغول نان و خرما  آسمان
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 به من چه اصال؟ برو... + 

 .... د یرسیو حال آسمان خوب به نظر م  دیخند آرام

 ؟یدرست کن مهیق ی تونی م ام،یناهار م ی برا _

نگاهش کند دوباره شانه باال    نکهیبدون ا  ت،یاهم  ی اما ب  آسمان

 انداخت

 . تونمینم  ر،ی+ نخ

 ... یکن یم کاریچ نمی دختر خوب، بب نیآفر _

به    یشد و او با لبخند چشمک  دهیآسمان سمتش کش   یشاک   نگاه 

 نگاهش زد و سمت در قدم برداشت

 ... کنم ی+ بهت گفتم درست نم

به    شیصدا  شی کفشها  دنیپوش  نیلبخند، ح   با تا  بلند کرد  را 

 گوش آسمان برسد 
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 نه.  ای شهی خوشمزه م دونمی ... فقط نمزمیعز  یکنیدرست م _

  خرما را از   ی و هسته    دیکه از آپارتمان خارج شد خند  شاهرخ

 دهانش خارج کرد

 .... ی+ عوض

و اوج احساسش خالصه    دیاش خند  یبه ابراز احساس خرک  خود

شاهرخ با کدام صبر و   گفتن با خنده و  راهیشده بود در بد و ب

 دوستش دارد معما بود...  کردیتحمل حس م

امروز به بهار سر    دیظرفها شد و با  ی شد و مشغول جمع آور  بلند

 ... زدیم

  شد یخت فرزندانش داشت کم کم خوب مکه بدون شنا  ی بهار

 خسرو با کارش...  ی بعد از فاصله 
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را پر کرد و سمت اتاق قدم  شی و فنجان چا دیکش  یقی عم نفس

تولدش    ی که بهار برا  خواستیرا م  یالنیبرداشت... دلش نواختن و

 را کرده بود؛!!!   شیداده بود و چقدر دلش هوا

 بهار را...   ی هوا

تخت نشست...    ی و رو  دیکش  رونیت بتخ  ریرا از ز  النیو  فیک

 بهار بزند...    ی را برا  گرفتیم  ادیکه    یآهنگ  نیاول  خواستیدلش م

شد و بعد    یآموزش  ی اش را روشن کرد و وارد کانال تلگرام  یگوش

شانه اش گذاشت و    ی را رو  الونیبالش، و  ی رو  یاز گذاشتن گوش 

 آرشه را با دست راست فشرد...  

ا  دیبا م  ی قطعه  دلش  ماه    کیو    گرفتیم  ادیرا    استخویکه 

 ....  یقی قطعه موس کی ی ریادگی ی نبود برا یآموزش مدت کم
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مشغول آموزش   یبود که مرد جوان  یگوش  ی به صفحه    نگاهش

و موفق هم   ندینت ها را منظم بچ  کردیرا م  شیبود و او تمام سع

 بود...  

باشد که مرد جوان    ی ز یبهتر از چ  خواستیبود اما دلش م  موفق

 ...  دادیموزش مداشت آ

تماس و اسم پارسا    ی شد و صفحه    د یمرد از صفحه ناپد  ریتصو

تخت گذاشت   یرا رو   النینقش بست. با اخم و  نی استوار در اسکر

 را برداشت.   یو گوش

حرف زدن    ی به پارسا اجازه    نکهیرا وصل کرد و قبل از ا   تماس

 د یبدهد غر

 + من مگه بهت نگفتم کار دارم امروز بچه؟  
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جمله اش   یو نامفهوم  دی سرک را آرام و پچ پچ وار شنپ  ی صدا

 شد...   شیابروها نیب یث نشستن اخمباع

 تخت بلند شد  ی را در دست جابجا کرد و از رو یگوش

 صدات و...  شنومیپارسا؟ نم یگی م ی+ چ

 آسو من از خونه فرار کردم....   ــ

پسرک با   ی شک کرد، اما بعد از درک جمله  ی به گوش ها  ابتدا

 دیو غر د ییهم سا یدندان رو خشم

 شعور....   یب ی فرار کرد ی + تو غلط کرد

م  ــ و    کشه یآسو عمومهران  بفهمه عکس زن عموم  اگه  و  من 

 و ندارم...   یجز تو کس ست،یشکستم... بابام هم ن

 دیاش کش یشان یهمان خشم دست به پ با

 احمق؟  ی + به بابات چرا زنگ نزد
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آسمان را کالفه   شیو صداپسرک پر شد از بغض و لرزش    ی صدا

 تر کرد 

 ...  دهیو جواب نم  شیبابام گوش  _

 دیغر شیدندان ها شیسا ریو از ز دیاش کش ی شان یبه پ یدست

 *؟ یبالس  نیاآلن اهلل ـ یی+ کجا

 نجوا کرد  ی شتری با بغض ب پارسا

 ...  دونم ینم _

دستش به آن پسرک    خواستیرا مشت کرد و دلش م  دستش

 ... گرفتش ی م شیو لگدهامشت  ریو ز دیرسیاحمق م

 احمق...  پسرک

   ؟یبفرست شنیلوک یتونی + م



 

2095 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 . فرستمیآره، آره... صبر کن اآلن م _

 را به گوشش چسباند  یرا در اطراف چرخاند و گوش نگاهش

  ی اطداره اعصابم ق   رونیب   ایب  یپارسا... هر جا هست  نمتی بی+ نم

 ها؟؟!!   شهیم

 د یشن  یپارسا را بعد از مکث کوتاه  ی صدا

 ...  ییاآلن اومدم دست شو امی صبر کن م _

  ی بهداشت  ی ها  سیو با خشم سمت سرو  دییهم سا  یرو  دندان

استوار که شماره اش را از کارت ته   نیپارک قدم برداشت و با مت

ار  ب  ی که روز اول داده بود برداشته بود تماس گرفت و برا  فشیک

پشت تماسش  بود  ها  چندم  ب  ی بوق    ماند یم  جهینت  یانتظار 

 ...  دانستینم
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و با سماجت دوباره تماس   ستادی ا  یبهداشت  ی ها  سیسرو   ی روبرو

استوار    ی کالفه    ی بوق صدا  نیدرست بعد از سوم  نباریگرفت، اما ا

 د یرا شن

 ...  دییبله بفرما _

  ی بله    ی از کجا شروع کند و صدا  د یبا  دانست یتر کرد و نم  یلب

 استوار مجبورش کرد جواب دهد نی مت ی کالفه 

 منه...   شی+ منم آسمان... پسرت پ

به صورت بکشد   یکه پشت خط برقرار شد باعث شد دست   یسکوت

 و انگار جمله اش شوکه کننده بود...  

 ...  ی پسرتم، سپهر ی+ مرب

 شماست؟!   شیپسرم پ _
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انند اسمش  که درست م   ی نام  نی به خودش آمده بود مرد مت  انگار

 بود  نی مت

   ده، ی+ آره، زنگ زد به من گفت از خونه فرار کرده... از عموش ترس

 کنم؟   کارشی گفت. چ ی زیچ نیهمچ هی

 سیبستن کمربند شلوار کرم رنگش از سرو  نیکه ح  دیرا د  پارسا

 خارج شد و پسرک احمق 

 حالش خوبه؟  ــ

قدم برداشت    گشتی پسرک که داشت با نگاهش دنبال او م  سمت

 و جواب استوار را داد 

 کنم؟   کارشی+ آره خوبه، چ

 د یشن  ریتأخ یاستوار را با کم ی صدا
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نم  _ و  دارم  کار  اآلن  م  ام، یب  تونمیمن    دش یاریب  دیتون ی شما 

 شرکت؟  

ب  یمحکم  یگردن  پس پارسا زد که  با ترس و وحشت   چارهیبه 

د با  و  برگشت  پسرک    دنشیسمتش  و  شکفت  گلش  از  گل 

 احمق...  

 ... ارمشی رست م+ آدرس و بف

به گردن پارسا   ی محکم تر  یرا که قطع کرد پس گردن   تماس

 دیو با خشم توپ د یکوب

 احمق؟   یکنی م یچه غلط نجای+ تو ا

 مشغول ماساژ گردنش شد   تی با مظلوم  پارسا

 ... دمیگفتم که بهت،از عمو مهران ترس _
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بکوبد که    دوباره تا دستش را به گردن پسرک  دست دراز کرد 

را   شرتشیت  ی گوشه    شیپارسا مانعش شد و به جا  مچاله شدن

 گرفت و او را سمت راست هل داد

 ... وفت یبابات،راه ب   شیپ  برمتی + م

  یپارک قدم برداشتند و آسمان بعد از کم  یسمت خروج  باهم 

 دیسکوت سمتش چرخ

 ؟یبش  ابونایخ ی طرش آواره + عموت اونقدر ترسناکه که بخا

 جواب داد  پارسا

 بابامه.   ی که،  عمو ستیخودم ن ی عمو _

انداخت و دستانش را در ج  ییابرو مانتوأش فرو کرد و   بیباال 

 پارسا ادامه داد 
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هم اومد و من و اونجا    یتو اتاقش بره، وقت   یکس  دهیاجازه نم  _

نفهم  یقاط  دید از ترس  به   یچ  دمیکرد و من  شد که خوردم 

 عکس زنش که افتاد و قابش شکست. 

 د یکش  یقیعم  نفس

 ت داره زنش و؟دوس یلی+ خ

 زنش مرده،  _

 آورد و پچ وار ادامه داد  نییپا یرا کم شیصدا

 اعدامش کردن...   _

که    ییاراده متوقف شدند و متعجب سمت پارسا  یب  شیقدمها

 زدشده بود برگشت و لب  مانیانگار از زدن جمله اش پش

  ؟ی+ چ

 مانتوأش را گرفت ی هم فشرد و گوشه  ی را رو شیلبها پارسا
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 . میبر  ایب  ل،ا یخ یب _

 ی نشود و باگرفتن بازو  الیخ  یشوکه شده بود که ب   ی اما آنقدر  او

 پسرک مجبورش کند نگاهش کند

 + چرا اعدامش کردن؟  

عمو مهران   دی ترس ینگاهش را در اطراف چرخاند و انگار م   پارسا

 اش برسد یترسناکش برسد و حسابش را بخاطر دهان لق

 + پارسا!  

 را آرام تر کرد و لب زد شیاز ترس صدا چارهیب پسرک

 و کشته بود....   سیپل هیچون  _

ذهنش    بیپارسا عج  یعمو و زن عمو  نیو ا  دی باال پر  شیابروها

 را مشغول کرده بودند...  

 باباته؟  ی عمو ی+ گفت 
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 تر کرد یسر تکان داد و آسمان لب پارسا

   کنه؟یم  یزندگ الی و ی + و تو

 مگه تاحاال؟  شیدیند گه،یآره د _

 فکر نجوا کرد یا به چپ و راست تکان داد و بعد از کمر سرش

 . دمی+ من فقط بابات و بابابزرگت و د

 اختابرو باال اند پارسا

 من که بابابزرگ ندارم...   _

خودش   جانی سکوت با ه  یکرد و پارسا بعد از کم  کیبار  چشم

 د یرا سمت آسمان کش

   ؟یدیتو عمو مهران و د _

 لب زد یبا گنگ آسمان
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 بهش گفت پدر...    + بابات

 لب زد ی شتری ب  جانیسر تکان داد و با ه پارسا

بابام پنج    یبابام وقت  ی چون بابام و اون بزرگ کرده. مامان بابا  _

 سالش بود تصادف کردن و عمو مهران بابام و بزرگ کرده. 

 نیدرد نبود در ا  یب  ی خانواده ا  چیباال انداخت و انگار ه  ییابرو

 ... ایدن

 ودش را داشتخ ی کس درد ها هر

هم    دیباری از تک تک حرکاتش م  ییکه متانت و خوشرو  ی استوار

 درد داشت

مادر را درک کند و استوار تنها پنج  درد نبود پدر و    توانستیم

 سال داشته که از دستشان داده... 

 داشته...  یسخت ی روزها مطمئناً
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 ... سوختیپدر و عمو مهرانِ پارسا م ی داشت برا دلش

 رفت  پارسا را گ ی بازو

 زود باش. همش بابام، بابام، بابام...   میبر  ای+ ب

 با لبخند با او همقدم شد  پارسا

   ؟ی دار نی ماش _

 لب نشاند  ی رو ی پوزخند

 بابا جونت...  شی + نه، قراره با اتوبوس و مترو ببرمت پ

                                           

ت و  بود انداخ  یکه آدرسش در گوش  ی به ساختمان بلند  ینگاه

 د یاز پارسا پرس

 شرکت بابات؟  نجاستی+ ا
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 نگاه در اطراف چرخاند ی شادبا لبخند گ  پارسا

 اسم من و گذاشته.   ن ی بب گه،یآره د _

ب  نگاه ناخودآگاه    دهی کش  لبوردیآسمان سمت  پارسا  اسم  و  شد 

 نشاند...   شیلبها ی رو ی لبخند

وب خ  ی هم بود و پدر ها  یعالوه بر محترم بودن، پدر خوب  استوار

 انداختند.   یاکبر م ادیاو را 

 آسو؟  _

وقت  دیپارسا چرخ  سمت از  آسو    یو  بود دوستانش  گفته  او  به 

با مخفف کردن اسمش    خواستیاو هم مثال م  کنندیم  شیصدا

 ... وانهیبکشد و پسرک د دکیاسم دوست را 

 بچه؟  هی+ چ

 خودمون بمونه؟  نی حرفام ب  شهیم _
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 کج کرد..   یو لب  دیچرخ سمتش

 ه..  + ن

  کردیم  یکه سع ی نگاهش کرد و او با خنده ا یچارگ یبا ب  پسرک

 او را همراه خود کشاند  ش،یپنهانش کند با گرفتن بازو

 بچه...   میبر  ای+ ب

 بچه؟   یگی چرا بهم م _

 د یکش  یقیافتاد و نفس عم شیها یو لودگ الیدان ادی

  ی توعه... اونم وقت  هیشب   کمیخواهرزاده همسن تو دارم که    هی+  

 ...  ه کنیبچه اخم م  گمی هش مب

 زد ی لبخند گشاد نی ریخودش پسرک

 من دوسش دارم...   یبهم بگ یتو هرچ شم،یاما من ناراحت نم _
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 وارد ساختمان شد  نی ریخودش ی و همراه پارسا دیخند

 اس؟   کارهی+ بابات چ

 مهندس...   _

 آسانسور را فشرد  یکج کرد و پارسا شاس  یلب

 ی چون بابا  ا،ی و تصور کن   نشی ربهت  دیتو با  گمی مهندس که م  _

 ... رانهیمهندس ا نیمن بهتر

 زد  ی پارسا داخل اتاق آسانسور شد و پوزخند همراه

 مهندس باشه  ادی+ اصال بهش نم

 ادامه داد  ی حرص آور  شخند یکرد و با ن ی کوتاه مکث

 دلقک باشه.   ادی بهش م   شتری+ ب
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د از و آسمان با همان پوزخن  دی کوب  نیرا زم  شیاز حرص پا  پارسا

 که درش باز شده بود خارج شد  ی آسانسور

 و سرش را خم کرد  ستادیا یمنش زیم ی روبرو

 ..  ره یو پس بگ  شیامانت  ادی+ با استوار کار دارم، بگو ب

 را برداشت  زشیم ی تلفن رو  یبا لبخند متعجب  یمنش

 آورده؟  فیتشر یبگم ک _

 .  ی + سپهر

  یگوشه    ی شده    دهیچ  ی مبل ها  ی رو گرداند و پارسا را    نگاه

که کم از متانت و    یانسال یم  ی و دوباره نگاه به منش  دیسالن د

 استوار نداشت دوخت...   ت یشخص

اش بلند    یصندل  ی تلفن گذاشت و با لبخند از رو  ی را رو  ی گوش

 شد 
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 استوار منتظرتونن.  ی آقا د،ییبفرما _

 دیتکان داد و سمت پارسا چرخ ی سر

 ! ؟یبچه، چرا نشست  ای+ پاشو ب 

 لب زد  ستادینارش اکه ک  پارسا

   نجا؟یا ی ا یباره م نی+ اول

 بودم.    ومدهیآره، تا حاال ن ــ

  ی ل یبرد که پارسا خ  رهیباال انداخت و دست سمت دستگ   ییابرو

و رو به    د یاو در را باز کند چند تقه به در کوب  نکهیتر از ا  عیسر

 آسمان نجوا کرد 

 تو. میاگه در نزده بر  شهیم  یعصبان _

داد و بعد از پس زدن دست پارسا وارد اتاق    اش  ینیبه ب   ینیچ

 شد...  
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بود و دلش   گانهی ب  یخودش نبود که با احترام و خوش مشرب  با

 خواستیم یاحترام یتنها پرخاش و ب

 در وجودش بود...  ی مرض انگار

را    زیبلند شد و م  زشیپشت م  ی صندل  یاز رو  دنشانیبا د  استوار

 دور زد و پارسا سمتش پرواز کرد 

آغوش پدرانه   یشد و دل آسمان پر زد برا  زانین پدرش آوگرد  از

 اکبر...  

اش شد عذاب وجدان    جهیو نت  دیحسرت در دلش قد کش  دوباره

 اش...   نهیس ی قفسه  ی و درد طاقت فرسا

 شده پارسا؟  یچ _
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  ح ی تر کرد و پارسا گردن پدرش را رها کرد و مشغول توض  یلب

کالفگ  با  آسمان  اما  شد  م  یدادن  پاراز  ان یدرست    تیکالمش 

 انداخت یمحکم

 ...  رمیم گهیپسر گل و گالبت... من د نمی+ ا

 به عقب برداشت و ادامه داد  یقدم

 بده از خونه فرار نکنه، شهر پره از بچه دزدا...  ادی+ بهش 

 بار بود...   نیو آخر نیآسو، گفتم که بهت اول گهیباشه د ــ

ج  دستانش  داخل  کام  شیبهایرا  و خواست  کرد  اتاق فرو  از  ل 

 کرد شیخارج شود که استوار صدا

  ؟ی خانم سپهر ــ

مبل   ی نگاهش کرد و استوار با اشاره به پارسا فهماند رو  یسوال

 و خود سمت آسمان قدم برداشت ندیاتاق بنش ی گوشه 
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 .  د یناهار و مهمون ما باش ــ

 کرد و استوار با لبخند اضافه کرد اخم

 لطفاً.   _

 جابجا شد   شیپاها ی رو

 دعوتم.  ییمن جا+ 

 کرد... یاز آن دروغ اخم مانیگفته بود و پش دروغ

 ر یاو را هم تحت تأث  شیلحن آرام و محترم مرد روبرو  نکهیا   از

 آمد...   یخوشش نم گذاشتیم

 آمد یدروغ گفته بود خوشش نم نکهیا از

 کرد حیجمله اش را تصح نیبنابرا

 .  امیب خوامیخودم نم+ در واقع قرار ندارم، 
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 تر شد...   یو آسمان شاک دیاش آرام خند یبه لحن شاک راستوا

  د؟یخندیبه او م داشت

  کرد؟یمسخره اش م داشت

ها جمع کرده و تا    ابانیکه پسرش را از کوچه خ  ی هم وقت  آن

 جا آورده؟   نیا

 نمک به حرام نبود؟  ی اد یز مردک

ار دستش را در  و دستش مشت شدو استو  دییهم سا  ی رو   دندان

 د هوا تکان دا

 .  خوامیمعذرت م _

تا نثار مردک نمک   خواستیم  ی و ناموس  کیفحش رک  کی  دلش

 ...  کردی عوض تشکر، مسخره اش م ینشناس کند و لعنت

 او نبود...  اگر
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 او نبود....   اگر

  ن؟یایب نیخوایبپرسم چرا نم شهیم _

و همچنان دلش   دیکش  رونیاستوار او را از پس افکارش ب  ی صدا

 خواستیاستوار را م نی چشم مت ریمشتش، به ز  دنیکوب

 بدم؟   حی+ قراره بخاطر خواستن و نخواستنام به تو توض 

مرد    نیاستوار کمرنگ شد، آنقدر آرام که زننده نباشد و ا  لبخند

 کنترل داشت...   شیواکنش ها ی رو ی ادیز

 .دیدار ارینه، اختالبته که   _

 و استوار هم همراه او قدم برداشت  دی اخم عقب کش با

 متشکرم واقعاً.   د،یزحمت افتادبه  _

 دیهمان اخم توپ با
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 .  یازم تشکر کن دیاومد که با ادتی+ چه عجب! باالخره 

  ده یخنده اش را پشت لبخندش پنهان کرد و انگار فهم  استوار

و آنها را به هزاران   دیآ  ی خوشش نم  ش یبود آسمان از خنده ها

 ...  کشدیم گانه یب ی جا

ناهار و مهمونتون کنم    خواستمیم   منظور  نیبود، به هم  ادمی  ــ

 . ی خانم پنـ... سپهر 

کمرش را سمت راست   یبه استوار بدهد کم  یجواب   نکهیا  بدون

 د یسمت خم کرد و رو به پسرش توپ

 نره بچه...    ادتی+ حرفام و 

گفت و آسمان نگاه سمت   ییبلند باال  ی و باشه  ی با لبخند پارسا

 استوار کشاند 

 اد ی+ عزت ز



 

2116 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

                                                       

 زنگ گذاشت...   ی و انگشتش را رو دیکش  یقیعم  نفس

به    نکهیتر از ا  عیسر  یلیخ  الی که در باز شد و دان  دی نکش  یطول

پر سر و صدا  شد و گونه اش را    زانیاز گردنش آو  دیایخودش ب

 د یبوس

 ... ی سالم خاله جونم، خوش امد _

مقابله کرد و با    ندیبنش   شیلبها  ی رو  خواستیکه م   ی لبخند  با

 کرد شی اخم از خود جدا

 ...  ال یدان یمونی چسب م نی+ ع

 و او وارد شد دیبا خنده کنار کش الیدان

   ست؟ین  ی+ کس

 به باال پرت کرد ی با خنده سر پسرک
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سرکار، باباخسرو هم فک   میمطبه، مامانم و مامان مر  یینه، دا  _

 کنم قرار داشت.  

  الیبرداشت و بغل دان  شیموها  ی و را بست و شالش را از ر  در

 پرت کرد 

 + بهار تو اتاقشه؟ 

تکان    ی شال آسمان را داخل کمد کنار در پرت کرد و سر  الیدان

 داد 

 آره...   _

ا  دست از زدن ضربه  بعد  و  دان  ی دراز کرد    ال یبه پشت گردن 

 سمت پله ها قدم برداشت

 درست کن.  ی چا هی امیتا من م  زنم،ی سر بهش م  هی+ 

 تعجب از پشت نگاهش کرد م  الیدان
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 من؟   _

  کیال   ی سمتش برگردد انگشت شستش را به نشانه    نکهیا  بدون

 باال گرفت  

 ...  کشمتیم  ی+ آره تو،خودت و بسوزون

اتاق آمده بود اما با    نیدر اتاق بهار توقف کرد وبارها به ا  پشت

بود و ورودش   بهیخانه غر نیبا ا ش یوجود تمام آمدن و رفتن ها

 ق سختاتا نیبه ا

و   کردیم  ین یاش سنگ  نهیس  ی کوه رو   کیسخت که مانند    آنقدر

 .  سوزاندیقلبش را م

 د یکش نییرا پا ره یبه در زد و دستگ یآرام ی  تقه

پنجره    وارد را پشت  قامتش  لبها  دیاتاق د  ی اتاق که شد   ی و 

 اش را با زبان تر کرد دهیخشک
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 + بهار؟!  

بار چندم قلب    ی که در آغوشش بود برا  یو عروسک  د یچرخ  بهار

 آسمان را از جا کند و مسبب حال بهار هم او بود و خسرو... 

 آورده بود؟  انشانیسر اطراف  ییاو و ترس خسرو چه بال وجود

 ...  سالم+ 

 و  شد  گلویش  به  بغض  ی   رحمانه  بی  هجوم  باعث  بهار  گنگ  نگاه

 کرد  کج شانه روی  را سرش و بست را در او

  خوبی؟+ 

 کرد  نجوا بغض  و مظلومیت با و برداشت سمتش قدمی

 .  آسمانم+ 

 خواست کردن گریه دلش آسمان و نگفت  چیزی  بهار
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  عکس   هیچ  اما  بهار   و  است  آسمان  میگفت  آمد  می  که  بار  هر

 نمیداد نشان اسمش به العملی

 ... بهار  توأم دختر من+ 

 و  دوخت  آغوشش  توی   عروسک  به  نگاه  و  برگشت  کامل  بهار

 برداشت جلو  قدم شده تار  نگاهی با آسمان

 کردی،  انتخاب  تو  و  اسمش  که  آسمانی  همون  بهار،  آسمانم  من+  

   میاد؟ یادت

  تاب   دستانش  به   آغوشش  توی   عروسک  از  گرفتن  نگاه  بدون  بهار

 ...  شکست  گلویش میان آسمان بغض و داد

  چشمانش  ی   گوشه  از  بود  کرده  حبسشان  که   اشکهایی  و  شکست

 شدند  سرریز

 ...  رستاست اسمش من دختر _
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 ...  کرد  پا به غوغا اش سینه درون دلش و خورد شدیدی  تکان

 ... نمیشناخت  هم  را رستا قبالً بهار

 بهار  با  اش  فاصله  کوتاه  قدم  یک  با  و  کرد   پاک  را  خیسش  ی   گونه

 برد  بین از را

  چیه؟ دخترت اسم+ 

 دوخت  آسمانی  نگاه   به  را  سرگردانش  نگاه  زیبایی  لبخند  با  بهار

 میکوبید  دهانش در قلبش هیجان از که

 ...  کرده انتخاب مریم  مامان و اسمش.... رستا ــ

 ...  خندید

 ...  نفسگیر و بغض از پر ای  خنده

 ...  نداشت یاد به را او اگر بهار
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 آمد نمی یادش را اسمش اگر

 اواخر  این  در  که   بود  اتفاقی  بهترین  این  و  داشت  یاد  به  را  رستا

 ...  افتاد می

 چی؟ و مرها میاد؟ یادت رو رستا+ 

  بهمنه؟ دوست رهام ــ

 ...  داشت یاد به را رستا  تنها و فشرد هم روی  را لبهایش

   بشینیم؟+ 

 دلش  آسمان  و  نشست  تخت  روی   همراهش  حرف  بدون  بهار

  ترین   دور  به  و   گرفته  بهار  آغوش  از  را  عروسک  آن  میخواست

 .  کند پرتابش جهان ی  نقطه

  آن   در  خود  و   کند  نیست  سربه  را  عروسک  آن  میخواست  دلش

 ...  شود حل بود نکرده اش تجربه هیچ که آغوشی
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 ....  توأن های  بچه آسمان،  و رهام و رستا+ 

 ... بود  راهی  کاش  و خودش  ی   بیچاره  لحن  برای   شد  مچاله  دلش

  قربانی   ترین  گناه  بی  و  ترین  معصوم  که  زنی  درمان  برای   راهی

 بود  سرنوشت 

 مشغول  و   نمیداد  وا  به  اهمیتی  هیچ  دیگر  معمول  طبق  اما  بهار

 ...  بود آغوشش توی  عروسک تکاندن

 برد  تر نزدیک را سرش و گذاشت اش شانه روی  دست

 ! بهار؟+ 

  کرد نجوا لرزان ای  چانه  با کرد نگاهش  کوتاه  که بهار

 .دخترتم منم + 

   آسو؟ خاله ــ
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 شد   بلند تخت روی از و کرد پاک را هایش گونه

 بخوریم؟  چای  پایین بریم میای + 

  گذاشت   هایش  شانه  روی  را  دستانش  نشست  مبل  روی   که  بهار

 زد لب و

 ...  کرده لگد گلی چه بچه این ببینم اآلن، میام+ 

 سمت   را  هایش  قدم  و  کشید  عمیقی  نفس  داد  تکان   سر  که  بهار

 ...  کرد تند آشپزخانه

 و  دید  آشپزخانه  وسط  بالتکلیف  را  دانیال  شد  که  آشپزخانه  وارد

 پرید باال  ابرویش

   شده؟ چی+ 

 برگشت سمتش دست به قوری  آویزان لبهای  با  دانیال

  میکنن؟ درست چطور چایی _
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  شبیه   زیادی   رستا   شیطنت   پر  و  تخس  پسرک  و خندید   اراده  بی

  نبود؟ او

 پسرک   و  کرد  کشیدن   خجالت  به  وادار  را  دانیال  اش  خنده

  بود؟  بلد هم  کشیدن خجالت

  پشت   دانیال   دستان  از  قوری   گرفتن  حین  و  برداشت  جلو  قدم

 کرد  نازک برایش چشمی

  کنی؟  درست نمیتونی و چای  یه+ 

 خاراند را سرش  پشت دانیال

 ...  رفته یادم اآلن میتونم، ــ

  روی  را  قوری   و  کرد  لمس  را  برقی   کتری   لمسی  پاور  ی   دکمه

 گذاشت   کانتر

   میان؟  کی مامانت  و رهام.... خودت جون آره+ 
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 دکشی باال  کانتر روی   را خودش دانیال

 ...  میشه پیداشون دیگه ساعت   نیم تا _

 دوخت دانیال به نگاه 

  دارین؟ چی ناهار+ 

  و   برگردد  کرد  مجبور  را  آسمان  کتری   سوت  و   خندید  دانیال

 بگردد ها  کابینت در خشک چای  دنبال

 مسافرت،  رفته  روزه  چند  میکنه  کمک   اینجا  که  کسی  راستش  ــ

 . گیریممی حاظری  کنه،  درست ناهار نمیرسه  هم مامان

 ریخت  قوری  توری  داخل کمی و کرد پیدا را چای  باالخره

 ....  اه! آخه چیه حاضری + 

  روی  از  را  او  دانیال  بازوی   گرفتن  با  و  بکشد  دم  گذاشت  را  چای 

 انداخت پایین کانتر
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 ...  تنهاست  بهار بیرون بریم  بیا+ 

  نیست؟ اتاقش تو مگه _

 کرد نازک بیچاره پسرک برای  چشمی پشت

  نکشیده  هفته  یه  بمونم  بسته  در  اتاق  یه  تو  تنها  اگه  منم  ،نخیر+  

 ...  میگیرم  افسردگی

 ...  بیرون نمیاد خودش خب _

 .  کرد میزد  حرف داشت که  دانیالی نثار محکمی  گردنی پس

 توی  عروسک  به  کرد  سعی  و  نشست   دونفره  مبل  روی   بهار  کنار

 نکند  نگاه آغوشش

  میکنی؟ چیکارا خانم،  بهار خب+ 

 ...  برگرفت در غم هجوم را او دل و نکرد نگاهش  حتی بهار
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 میشد؟  خوب حالش بهار

 میان  او  وجود  چقدر  و  داد   فرو  بغض  زدن  پس  برای   را  دهانش  آب

 ...  بود نحس  اطرافیانش

 ...  بود پاشیده هم از طریقی به را کس هر

   بهار؟+ 

 کرد نگاهش  اینبار بهار

 . بودم  نیومده  دنیا به اصال کاش+ 

  نفس   بغض  زدن  پس  برای   او  و  کرد  بیشتر  را  بغضش  ربها  سکوت

  میکرد   نگاهش  متعجب   که  دانیالی  سمت   نگاه   و  کشید  عمیقی

 چرخاند

 ..  بیار چای  برو پاشو  بچه؟ من به زدی  زل چی واسه+ 
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 آسمان  سمت  را  شستش   انگشت  و  شد  بلند  سریع  خیلی  دانیال

 گرفت  الیک  ی  نشانه  به

 .  جونم خانه چشم _

 دوخت  بهار  به  نگاه دوباره رفت آشپزخانه  سمت  که دانیال

  بهار؟ شدی  آشنا چطور خسرو با+ 

  حال   مسبب  که  خسرویی  اسم  و  آورد  درد  به   را  قلبش   بهار   لبخند

 لبهایش   روی   عشقی  پر  لبخند  باید   چرا  بود  مقابلش  زن  وخیم

 !  مینشاند؟

 ...  بود سالم  هیفده _

  جلوتر  را  ودشخ   و  برد  تر  باال   را  آسمان  قلب  ضربان  کرد  که  مکثی

 کشید 

 ببلعد   نگاهش  با را بهار  حرکات  تک تک  میخواست دلش
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 ...  را براقش نگاه 

 ...  را زیبایش لبخند

 ... را شد  بلند موهایش با بازی  برای  که  دستی حتی

 ...  میشد شکوفا اسمش مانند میشنید که را خسرو اسم  بهار،

 ....  پارک بودم رفته دوستام  با  مدرسه بعد _

  و  بهار  روبروی   کنجکاوی   با  و  گذاشت  میز  روی   را  یسین  دانیال

 داد  ادامه بهار و نشست آسمان

  و   بودن  کرده  مون   دوره  مرد  تا  سه   اما   شد،  چی  نمیاد  یادم  _

 ... بهشون  بدیم داریم پول هرچی میخواستن  ازمون

  شد   شکوفا  گیالس  های   شکوفه  مانند  و  شد  تر  عمیق  بهار  لبخند

 رفت  مالش برایش آسمان قلب و
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  و  بود  تنش  پلیس  لباس  اومدن،  دوستش و  خسرو  موقع  همون  _

  ابهت   پر  نگاهش  طرز  اونقدر...  باختم  بهش  و  دلم  موقع  همون  من

 کردن  دستگیر   رو  آدما  اون  بردارم،  ازش  نگاه   نمیتونستم  که  بود

 هیچی  خسرو  اما   پرسید،   و  حالمون  ازمون  دوستش...  بردن  و

 ...  بشنوم هم و صداش میخواست  دلم من  و نگفت

  قلبش   به  محکمی  تکان   نگاهش  برق  و  دوخت  آسمان  نگاه   به   نگاه 

 داد 

  پناهگاه   یه  نداشتیم،  قهرمان  نداشتیم،  مادر  و  پدر  بهمن  و  من  _

  شد   قهرمان  یه  اولش  من  برای   خسرو  و  نداشتیم  همیشگی   محکم

 ... همیشگی و محکم  پناهگاه یه بعد و

  شود   اهگاه پن  بود   قرار  که  ی پناه  همان  و  لرزید  آسمان  لبهای 

   داشت؟ دوستش هم باز چرا و بود خرابش حال مسبب
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  و  شود  چلچراغ  چشمانش او  مورد  در  زدن  حرف  هنگام  که  آنقدر

 !شکوفا؟  لبخندش

  بعدش   ماه   دو...  برد  خودش  با   قلبمم   و  اومد  قهرمان  یه  مثل   _

  میزدم  پر  داشتم  من  اما  نشناخت  و  من  اون  دیدمش،  دوباره  اتفاقی

  قرار   دیدم  وقتی...  بود  دوستش  با...  بزنه  حرف  باهام  اینکه  برای 

 ...  رفتم جلو بشناسه  و من اون نیست

  آسمان  قلب  انگار  هایش  گونه  گرفتن  رنگ  و  گرفت  نگاه  و  خندید

 ... کرد نوازش را

  ام  همونی من گفتم و کردم سالم  بهش اما میکشیدم، خجالت _

 و  نشناخت  بازم...  داد  نجاتش  آدما  اون  دست  از   روز  اون  که

  خونه   تو  ام  عمه  فهمیدم   بعدش  ماه   یه  حدود  اما .  رفت  گذاشت

 ...  من... میکنه کار شون
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  و   کرد  نگاهش  حرفهایش  ی   ادامه  منتظر  آسمان  و  کرد  سکوت

 اش  سینه  به  را  عروسک  آسمان  منتظر   نگاه  به  اهمیت  بی  بهار  اما

 شد   بلند  مبل روی از و چسباند

 ... میاد خوابش ام بچه _

دستانش گرفت    نیها قدم برداشت سرش را بکه سمت پله  بهار

 به خودش فرستاد یو لعنت

 خاله؟   ــ

 رونیاز ته هنجره اش ب  ی بچرخد هوم  الیسمت دان  نکهیا  بدون

 فرستاد

 .... حالت خوبه؟ زهیچ گمیم _

 نبود...   خوب
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تا خوب به نظر   کندیاصالً خوب نبود و او داشت جان م  حالش

 برسد 

  ی ن یس  ی را از تو  ی چا  ی فنجان هااز    یکیرد و  را بلند ک  سرش

 برداشت

 نه...   ای  یکنیم نیتمر نمی و بخور پاشو بب  تیی+ خوبم، چا

برداشت   تییسکویکش آمده فنجانش را همراه ب ی با لبها الیدان

 دیکش ی قیشد و آسمان نفس عم دنشیو مشغول نوش 

 خورند؟یم  تییسکویهم ب  ی مگر با چا آخر

خصوص  هی+   س  ی شاگرد  و  سن  هم  اسمش  گرفتم  توعه،  ال 

 ...  ندازهیتو م ادیپارساس، من و 

 زیم  ی اش را رو   یدندان نماتر شد و او فنجان خال  الیدان  لبخند

 گذاشت و ادامه داد 
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 + از بس خول و چله...  

انتها  الیدان  لبخند ماس  ی جمله    ی با  نص  دیآسمان    بش یو چه 

 با ترکاندن طرف مقابلش؟   شدیم

دوست دارم و پُزِت و تو مدرسه  چقدر    یدونیاما منِ خل و چل م  _

  دم؟ی دوستام م شیپ

و مشغول باز کردن دکمه   ستادی قورت داده ا  ی با لبخند   آسمان

 شد  شیمانتو ی ها

کاراته   نیخاله ات تو مدت چند ماه بهتر  ،ی بد  دی+ البته که با

 به نظرت؟  هیزیشده، کم چ انهیکار خاورم

گذاشت و   زیم  ی پرش را رو مهی برگشت و فنجان ن  الیدان لبخند

 شود شینشان دادن آموخته ها ی تا آماده  ستادیا
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البته که نه، من با اسم تو گردن کلفت مدرسه شدم... همه به    _

تو   ی به جا  کنمیکه حس م  ذارنی بهم احترام م  ی خاطرت طور

 اول شدم.   انه یمن تو خاورم

 دیخند

گفته    ی انداخت وقت  یرهام م  ادیبود که او را    ی پسرک طور  لحن

 ...  چسبدیم  یلیخ یخسرو پناه  تیاستفاده از موقعبود 

خلوت سالن    ی کاناپه پرت کرد و با سر به گوشه    ی را رو  ش یمانتو

 اشاره کرد

 ...  یچند مرده حالج  نم یبب   نجایا ای+ ب

با دنبال کرد  یلیخ  الیدان ن نگاهش  زود گارد گرفت و آسمان 

 یخال ی جا الیتر از دان عیبرد و سر یضربه پ ی زود به جا  یلیخ
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خورد که او هم ناخودآگاه چهره اش   ن یبه زم   ی طور   الیداد و دان

 را جمع کرد 

 مردم...   ی آخ...  آخ وا ــ

 د یخند بلندتر

 جلو تر رفت و دست سمت پسرک دراز کرد  

با چندبار  وقت   د ی+  بگم  کن  ی خوایم  یبهت  که    ییجا  یحمله 

 و نگاه نکن؟   یضربه بزن  ی خوایم

ادامه   شتریب  ی و آسمان با خنده    ستادیبا کمکش صاف ا  الیدان

 داد 

 رنیلگنت فرو م   ی کاسه ها  ی بخور   نیزم  ی نجوری+ اگه دو بار ا

 تو...  
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به لباسش    یمعذب دست   الیو دان  دیبا تصور جمله اش خند  خود

 کرد  یکوتاه ی و سرفه  دیکش

 ...  مینظرم ادامه بدبه  _

خجالت   یمحکم  یگردن  پس داشت  و   زد  پسرک  گردن  به 

 د؟ یکشیم

 سالم بچه ها!   ــ

سالم    الیبلند رهام نگاه هر دو را سمت خود کشاند و دان  ی صدا

  تزاها یپ  کیداد.  رهام جواب سالمش را داد و پالست  ییبلند باال 

 گذاشت.  ی و مخلفاتش را گوشه ا

 کج کرد ی رقدم سمتشان برداشت و س 

سالم عرض شد خواهر کوچولو... حال شما؟ احوال شما؟ خوب   ــ

 !!!!  نیمعروف هم که شد ؟یمت به سال  نیهست
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 د یکوب  شیبه پا یلگد محکم آسمان

بابا جونت شده بودم، فقط انگار پر و بال    ی   هیسا  ر یمعروف و ز  _

 ...  تیمعروف نیدادم به ا

راحت    شناختندینم  ی و اگر او را به اسم پناه  دیکش   یق یعم  نفس 

 تر بود

شد  با  یزیبا اسم پدرش معروف شود و چ  توانستیم  دیشا  آنوقت

 را داشت...   شیآرزو شهیکه او هم

 هنوز؟  ومدهیرستا ن  _

را باز    شیجوابش را داد و آسمان کش موها  عی سر  ی لیخ  الیدان

 دوباره بست ش،یکرد و بعد از جمع کردن محکم موها

  اد؟یم ادشی بهار رستا رو  نی + چرا بهم نگفت

 د یپرس ریمتح  الیمتعجب نگاهش کرد و دان رهام
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 امانم و مامان بهار؟ م شناسه یمگه م ــ

نگاه    الیسمت دان  ینگاه کوتاه  آسمان انداخت و سپس دوباره 

انتظار نگاهش رهام را به خودش  منتظرش را سمت رهام کشاند و  

 دی را پرس  الیآورد و او هم سوال دان

 رستا رو؟  شناسهی مامان مگه م  _

هم فشرد و انگار او هم خبر نداشت... با دو انگشت   یرا رو  شیلبها

 مکث نجوا کرد  یچشمانش را فشرد و بعد از کم

انتخاب   میدختر دارم، گفت اسمش رستاست، مر هی+ آره، گفت 

 مش و.... کرده اس

 رهام دوخت  جیو نگاه به نگاه گ دیبه صورتش کش یدست

 .ادشهیاما رستا رو  ست،ین ادشی+ تو و من و 

 دیپر از بهت خند رهام
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 خوبه...   نیا _

 دیان را به آغوش کشدراز کرد و آسم دست

 خوبه...   یلیخ نیمن، ا ی خدا ی وا _

 ...  شناسهی + من و تو رو نم

فاصله گرفت و صورت آسمان را با دستانش قاب گرفت و   رهام

 نگاه پر شوقش را به چشمانش دوخت

خوشگلم... من و تو   شهی+ داره خوب آسو... مامان داره خوب م

 باالخره.  شناسه یرم م

که به عقب    یرا به خودش آورد و با قدم   زنگ در آسمان  ی صدا

  کنم« یمن باز م با گفتن »    الیبرداشت از رهام فاصله گرفت و دان

 سمت در قدم برداشت
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سر به    هیو جا گذاشته بود. تا من    دشی حتماً رستاست،  کل  _

 .  دی ناهار آماده کن پتونیداداش خوش ت ی شما برا  زنمیمامانم م 

تا خواست سمت پله ه  یچشمک بردارد آسمان مچ  زد و  ا قدم 

 دستش را گرفت 

 + رهام؟!

 نگاهش کرد رهام

 جانم!   _

بغض  لب با  و  تا آسمان ها قد    ش یگلو  انیم   کهویکه    یتر کرد 

 نجوا کرد  دیکش

 .... ی تونیم ی + خوبش کن... تو دکتر
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انگار گلو  شیگلو  خیکه ب  یبغض که   دیرهام را هم خراش  ی بود 

ل و  رو  شیبهاخم شد  و خواه  یشانیپ  ی را  گذاشت  ر کوچکش 

 ...  د یبوس قیعم

 ...  شدیخوب م مادرش

 و تمامش را در برگرفته بود...   ده یسر رس کهویکه داشت  ی دیام

 داشت...   دیو او ام شدیخوب م مادرش

 بود...   ختهیقلبش ر انیبزرگ که خدا م دیام کی

 شد و لبخند زد رهیکه گرفت و در نگاه آسمان خ فاصله

مفدات شم، خ  شهی+ خوب م باش  شهیوب  و    میاگه ماها خوب 

 .  می داشته باش دیام

 !!!  نیخلوت کرد   ی خواهر برادر  _

 و رهام سمت پله ها قدم برداشت  دندیچرخ  ی دو سمت ورود  هر
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سر به    هیما    کنه یتا آسو ناهار و آماده م  ایبزرگه، ب  یسالم آبج  _

 ...  م یمامان بزن

ن برود سمت آسما  خواستیکه م  ی الیرا به دست دان  فشیک   رستا

 را گرفت فشیک زانیآو ی دراز کرد و پسرک با لبها

 حال مامان خوبه؟  _

 ده یکه رهام خر  ی با دو قدم بلند خود را به بساط ناهار  آسمان

 واب رستا را داد ج نیبود رساند و در همان ح

 .  ادیم ادشی+ خوبه، تو رو 

ن   رستا بهت  د  ینگاه   م یبا  که  رهام  باال    ی به طبقه    گریسمت 

 دیود انداخت و دوباره سمت آسمان چرخب  دهیرس

 مامان؟ واقعا؟  ؟یچ _
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 ی کرد لبخندش بو  یبرداشت و سع  نیزم  ی ها را از رو  کیپالست

وقت ندهد  حسرت  و  رستا  یبغض  نگاه  به  متعجب    ی داشت 

 د یپاشیم

 + آره، برو بهش سر بزن.  

 ها کرد و ادامه داد  کیبه پالست ی ا اشاره

ب  بعد هم  اومد  هی،  رو آماده کن  نایا  ای+  قرار    میروز  ناهار  واسه 

 . نمی خودم بساطش و بچ ستین

                                                       

 گفت بهت؟  یچ _

دان  پس ی چ  ی   کاسه دست  از  تگ  الی را  به  نگاه  و   ی و  یرفت 

 دوخت...  

 اش بردارد  ی انگار قرار نبود دست از سؤاالت تکرار  رستا
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 + گفتم که بهت رستا...  

 کرد  الیرو به دان سپس

 بنداز، من پرتقالم.   ی+ کاپ جام جهان 

 د یسمت رهام چرخ  جانیبا ه الیدان

   ؟یتو چ ییدا _

ا  رهام دان  ی شانه  که  دهد  و خواست جواب  انداخت  با    ال یباال 

 بلند گفت  ی صدا

 مال خودمه...   یخودمما، مس نیآرژانت _

 زد  یبا خنده چشمک رهام

 .  رانمی.. منم ا.ی شکست جانانه بخور هی رانیاز ا دیپس انگار با _

 داخل دهانش چپاند   پسیاز چ یو برگ دیخند آسمان
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 ...  یگروه بذار دان هیو تو  می+ هر سه ت

 سمتش برگشت الیدان

 و من حذف بشم؟  نیکه شما دو تا بر _

لب   ریز  ی و خدا را شکر  دیکش  ی قیو رستا نفس عم  دیخند  رهام

 گفت...  

 از سالها کنار هم بودند...   بعد

را   ایو او انگار دن  کردندیم  ی در و پسرش داشتند بازو برا  خواهر

 داشت...  

 داشت...   ادیرده بود و اسمش را به نب ادشی از   گرید مادرش

آغوشش است اما...    ی رستا همان عروسک تو  کردیچند فکر م  هر

 بود...   دیآورده بود هم ام ادیکه اسمش را به  نیهم

 ...  کاش
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 خشد...  خسرو را هم بب توانستیآسمان م کاش

  چیآسمان، بدون ه  دنیکه بعد از ناهار آمده بود اما با د  ییخسرو 

خانه را ترک کرده بود و   یجلب توجه  چیبدون ه  ،ییسر و صدا

 پدرش را...   ی  دهیخم ی بود شانه ها  دهیرستا اما د

 بود نگاه پرحسرتش را به خودشان...  دهید

 باشند...  ی عاد ی خانواده  کی توانستندی آنها هم م کاش

                                                       

   ؟ی سالم کجا بود  _

رو  شالش از  بو   ش یموها  ی را  آشپزخانه شد،  وارد  و    ی برداشت 

تمام خانه را برداشته بود و شاهرخ داشت برنج را    ی قرمه سبز

 شست یم
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د رفتم  دان  دنی+  بعدش  موندم  و  ناهار  باز  ریگ  الیبهار،    ی داد 

 .  میکاپ انداخت هی می کن

 کانتر گذاشت   ی را رو شال

 .  م کنیست م+ برنج و من در

که خسرو زده بود شوکه اش کرده   یینگاهش کرد، حرفها  شاهرخ

 بود...  

 بود نداشت...   ی که عاد یبا آسمان  یتی سنخ چیه شیها جمله

 تکان داد  ی سر

 ...  ای تو لباسات و عوض کن ب شورمیتا من برنج و م  ــ

و آب برنج    دی کش  یقی که از آشپزخانه خارج شد نفس عم  آسمان

 کرد...   یخال  نکیرا داخل س
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گفته بود آسمان عذاب وجدان دارد و آن عذاب وجدان    خسرو

 روح و جسم خودش را هم عذاب دهد...   کندیوادارش م

خوب کردن حال دخترش و شاهرخ    ی او کمک خواسته بود برا  از

 اما....  

رو  آب قابلمه  داخل  را  ر  یجوش  ها  رو  خت یبرنج  اجاق    ی و 

و   رگذاشت  از  روغن    ختنیبعد  و  نشست،    یصندل  ی رونمک 

  ی وقت   زدیبا آسمان حرف م  دیبود که چگونه با  نی ا  ریفکرش درگ

 ... گفتینم ی زیآسمان ماه ها بود از خودش و حالش چ

 و مرتبشان کرد...   دیکش شی به موها یدست

با    آسمان مشک  یگلبه   کیتون  کیکه  شلوار  و  وارد    یرنگ 

 آشپزخانه شد صاف نشست و لبخند زد

  اد؟ی م چقدر بهت  راهنتیپ _
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برنج  ینگاه  آسمان رو  یبه  مقابل    ی که  و  انداخت  بود  اجاق 

 شاهرخ نشست 

 .  دمی+ امروز خر

ب  ریز  یآهان نگاهش  و  کرد  نجوا  چهره    شتریلب  آسمان   ی در 

در صورتش بود و    یمیمال  شی آرا   نروزهایکه ا  یآسمان  د،یچرخ

 نبود؟   ی دن یبوس  یبا رنگ صورت  شیلبها

 د یرا تا چشمانش باال کش  نگاهش

 خب چه خبر؟  _

 ی را رو  شیانداخت و پاها  یصندل  یپشت  ی دستش را رو  آسمان

هم انداخت. طرز نشستن الت گونه اش   ی اش رو  ی کنار  یصندل

 آمد.  یشده و ملوسش نم شیآرا  ی اصال به چهره 

 اراده بود ی نشست کامال ب  شیلبها ی که رو ی لبخند
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ه خ  ،یچی+  م   یلیامروز  رهام  بود...  داره    گهیخوب  خوب بهار 

 .  شهیم

گذاشت و دستانش را به هم قفل  زیم ی را رو  شی هاآرنج  شاهرخ

 کرد

 پدرت هم خونه بود؟  _

  ی و شاهرخ لب   انیپر شد از آشوب و عص  عیسر  یلیآسمان خ  نگاه 

را اشتباه پرس برا  دهیتر کرد، سوالش  اما   رید  یمانیپش  ی بود... 

 بود...  

 پدر من اکبره.   ست،ی + اون پدر من ن 

  یرا کرد تا لبخند از رو  شیامش تکان داد و تمام سعبا آر  ی سر

 ردیفاصله نگ  شیلب ها

 . خوامیمعذرت م زم،یباشه عز _
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  ی صندل  ی انداخت و صاف رو  نی را زم  ش یپاها  یبا کالفگ   آسمان

 نشست

 تو؟  ی دار یبه خسروپناه کاری+ چ

خوب  ی گفت  ی وقت  ، یچیه  _ بدونم    یداشت  ی روز  شدم  کنجکاو 

 نه. ای یبخشخسرو خان و ب یتونست

 اخم کرد  آسمان

 + مگه قرار بود ببخشم؟ 

باال تنه اش را خم    یگذاشت و عاص  زیم  ی دستانش را رو  کف

 کرد

بود    ییکسا  یزندگ   ی که باعث تموم آشوبا  ی+ مگه قرار بود کس

 که دوسشون داشتم و ببخشم؟ 
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 یرا درست قفل نگاه آسمان کرد تا بتواند با تماس چشم  نگاهش

نبود و آسمان دور خودش طور   آرامش کند،  یکم  ی اما موفق 

 بود  ی بود که عبور از آن کار دشوار دهیکش ی حصار فوالد

آسمان، خدا    م یکنیو ما مجازات نم  کننیکه اشتباه م   ییآدما  _

 هست...   

بود که همه رو    ی سونام  هیکه خسرو کرد اشتباه نبود،    ی + کار

 همه رو.  ... بابام و مامانم و، بهار و، من و...ختیبه هم ر

 به آن بغض ادامه داد   تیاهم یگرفت اما ب  بغضش

بابام سکته    مرد،ینم  امکیس   شد،ینم  ض ی+ اگه من نبودم، بهار مر

  ضش یعمر با قلب مر  هیمامانم    د،یدیداغ اوالد نم  زیعز  کرد،ینم

 نیاز ا  چکدومی ... من اگه نبودم هکردینم  یتو ترس و دلهره زندگ

...  شدنینم  بیشهر غر  ی عمر آواره    هی. خانواده ام  وفتادیاتفاقا نم
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تقص  ییتفاقاا  نیا  ی همه    ،ین یب یم بودم  مسببشون  من    ر یکه 

 خسروعه...

آسمان چرخاند و هنوز باورش   ی متعجب نگاه در چهره    شاهرخ

 ...  شدینم

  یبود، حال آسمان  یخسرو را هر چقدر هم باور نکردن  ی ها  حرف

 ی ون چه بحرانو آسمان داشت در   کردیم  دشییکه مقابلش بود تأ

  زد؟یدست و پا م 

 آسمان!؟  _

سخت  ی صدا تکان  خ  یمتعجبش  و  داد  خودش   عیسر  یلیبه 

از آشوب و خشم درونش کم نشده    چیرا که ه  ی دستان آسمان

 بود در دستانش گرفت 

 آخه آسمان؟  هیحرفا چ نیا _
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بو  آسمان و  نداد  اجازه  که  بکشد  پس  را  دستانش    یخواست 

بود هم نتوانست قفل نگاهش    ده ی شکه آبش ته ک  ی سوختن برنج

 را از نگاه پر اشک آسمان باز کند

 مرگ مگه دست آدماست؟  _

 + من باعثش شدم...  

را به چپ و راست تکان داد و چقدر کور بود که چند ماه    سرش

کنار دختر روبرو  ی زندگ برا  یکاف  شیدر  حال    دنیفهم  ی نبود 

 ... مشیوخ یروح

سروخان اشتباه کرده اما  خ  ،یستیتو ن   ی چینه آسمان، باعث ه  ــ

  رسه یفکرا چطور به ذهنت م  نی... استین یاونم مقصر مرگ کس

 آخه!؟  
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قلبش را فشرد    ختیگونه اش ر  یکه از چشمان آسمان رو  یاشک

کش خود  سمت  را  دخترک  دستان  ا  دیو  بوسه  دو   ی و  هر  به 

 دستش زد

 دوستت بود، درسته؟  امکی. س ستیمرگ اصال دست آدما ن _

  د ی کوب   شتر یاش ب  نه یس   ان یو قلب شاهرخ م  دیلرز  سمانآ  ی لبها

بحران و آشوب غرق   کی  انیکه تنها خودش را م  ی دختر  ی برا

 کرده بود و او چرا متوجه نشده بود؟  

نم روز  اون  اگه  من  موتورش    گفتمی+  سوار  اگه  من  بره،  تند 

 اون اآلن زنده بود. گرفتمیو کالهش و نم شدمینم

آسمان را از    یپشت انگشتانش گونه   دست دراز کرد و با  شاهرخ

 پاک کرد  یسیرد خ
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خواست   ی تو اون تصادف دوستت فوت شد و تو زنده موند  نکهیا  _

اون کاله تو سر تو باشه خواست خدا بود آسمان.   نکهیخدا بود، ا

  م یکن   یکه زندگ  مییایدن  نیمرگ بابات خواست خدا بود... ما تو ا

 ،ی ماریترس، دلهره، ب   ،چرخهیر وقف مراد نمب  شه یهم  یو زندگ

قدر   چکدوممونینباشن که ماها ه  نایمرگ. اگه ا  یحت   ای  ،ینگران

نم  ی روزا  و  کسامیدون یخوبمون  نگران  همه  ما  که    م یشیم   یی. 

  م، ی ترسی . ماها مزهیهم برامون عز  یاون نگران  یحت  زن،یبرامون عز

وجود همه هست. مادر تو از    ی که تو  هیحس قو  هیچون ترس  

پناه بود  دیترس یم  یخسرو  مهم  براشون  تو  چون ی چون   ...

از دستت بدن. چون تو رو دوست داشتن هر چند به    خواستن ینم

غربت شده بودن، اون غربت و با حضور تو دوست   ی قول تو آواره  

 داشتن آسمان.
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  گرفت، یسوختن برنج داشت تمام خانه را در بر م  ی شد، بو  بلند

روشن    ی عله  ش را  هود  و  کرد  جاموش  را  دوباره اجاق  و  کرد 

 آسمان نشست ی روبرو

 یکه بزرگت کردن دوست داشتن آسمان، اونقدر  ی پدر و مادر  ــ

بشن و نگرانت بشن و بخاطرت   بیشهر غر  ی که بخاطرت آواره  

 بترسن.  

 دست آسمان را گرفت دوباره

بخاطر    یعنیاومدم فوت شد،    ای که من به دن  یمادر من وقت   ــ

کرد و نتونست جون سالم به در   کسیر  اره، یب   ایمن و به دن   نکهیا

  دونستم، یبزرگ... منم اولش خودم و مقصر م  سکیببره از اون ر 

با که چرا  داشتم  دن  ی وقت  دی عذاب وجدان  مادرم    ومدم یم  ا یبه 
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ب  یبعض  ی... حترهیبم و  بزرگ شدن   یب  خاطروقتا خودم  مادر 

 .  دونستمیم مقصر مه ن یشاه

 دیاش را باال کش  ینیآب ب آسمان

 .  ی ریگ یده سالم که بود بابام بردم ماهپونز ــ

 اضافه کرد ی قینشست و با نفس عم شیلبها ی رو ی لبخند

حرفا زد...    یلیدوست داشت.... اون روز خ  یلیو خ  ی ریگ یماه  ــ

 نبردم.   ادمیوقت از  چیکرد و ه فیکه تعر ی اما قصه ا

 ییانگشت شست پشت دست آسمان را نوازش کرد و با صدا  با

 د آرام ادامه دا 

 ی : من تو هر عملگفت ی پزشک شصت ساله بود که م  هیگفت»    _

رو  از  چون  استادم،  طب  علم  خصوص   یپزشک  نیمواز  ی که 

تا چهل سال د .  مونم یزنده و سالم م  گهیمواظب حال خودمم، 
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خورد و دلش درد گرفت، به    ار یاونروز، ظهر، ماست و خ  ی فردا

 ونچ  بود که  نیا  صش یتشخ  ه،یبده از سرد  صیتشخ  نکهیا  ی جا

ماست نتونسته تمام    اده،یماست ضد صفراست و اونم صفراش ز

تا    دی رو هم سر کش  مویآب ل  شهیش  هیصفرا رو دفع کنه و اون  

ز مُرد و  به نظر خودش، مزاجش متعادل بشه. اما عصر همون رو

بجنازه خونه  از  و  زندگ  رونیاش  و  مرگ  پس  دست    یبردن.« 

با اومدنم مامانم    نکهیخودم و بخاطر ا  دیخداست. بابام گفت نبا

نبود. تقص  ریتقص  یچیمرده مجازات کنم چون ه تو هم    ریمن 

مادر رهام   یض ینه بابات، نه مر  امک،یآسمان، نه مرگ س  ستین

 .ی ا گهیاتفاق د  چیو نه ه

نگاه آسمان فرار کند    خواستینگاه گرفت و شاهرخ اما نم  آسمان

 سرش را خم کرد یکم نیهم ی و برا
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 به من...  آسمان نگاه کن  _

 ی شتریپر اشک آسمان دوباره قفل نگاهش شد و با تسلط ب  نگاه 

 ادامه داد  شیحرفها ی رو

تو نبود،    ریگذشته و حال تقص  ی کدوم از اتفاق ها  چیه  ،یچیه  _

 باشه؟  

 مـ... من....  + 

  یرا رو  شیسبب لبها  نیمتنفر بود و به هم  شی ارتعاش صدا  از

  ز یم  ی دستانش رو  دنیکش  هم فشرد و ادامه نداد،  شاهرخ اما با 

 تر کرد و شمرده شمرده لب زد کی او را به خود نزد

نبا  _ ن   ییزایبخاطر چ  دیتو  تو    ست یکه عوض کردنشون دست 

بد عذاب  و  بای خودت  تو  بگ  دی.  و  خودت  دست    ی ریخودت 

که    ی بحران و آشوب  نیو از ا  ی ر یدست خودت و بگ  دیآسمان، با
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.  یبکش  رونیب  ی ت کردکه حالت خراب بود درس  ییخودت تو روزا

  د ی . تو بای نو نابود ک  ی که از خودت تو دلت دار  ی ا  نهی ک  نیا  دیبا

 آسمان.  یخودت و به خودت ببخش

ان را که از حصار کش  آسم  ی از موها   ی دراز کرد و طره ا  دست

 زد   ی فرار کرده بود را پشت گوشش فرستاد و لبخند

 یراره زندگو بکن، بخاطر من و خودت... ما ق  نکاری+ بخاطر ما ا

 لطفا آسمان و به من و خودت ببخش.   م،یداشته باش  یخوب

                                                       

 ...  یتهران ی آقا _

 بیاش را داخل ج یانتظار بلند شد و گوش ی ها یصندل ی رو  از

 لب زد یبا لبخند کوتاه  یبغل کتش گذاشت و منش

 .  د ییبفرما _
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اتاق قدم برداشت، شب قبل را چشم   ی تشکر کرد و سمت در 

تکان   ی رو را  دلش  ته  آسمان  خراب  حال  و  بود  نگذاشته  هم 

... صبح به محض خروجش از آپارتمان با رهام تماس گرفته دادیم

بود و   دهیاسم دکتر آسمان را پرس  یرکیو ز  لی بود و با چند دل

 . دکند اسمش را داده بوشک  نکهیرهام هم بدون ا

سمش را نداشت ا  ادیآشنا بود اما به    شیبرا  یسراب   نیمیس  اسم

 .ده یشن یکجا و ک

وارد اتاق شد و در را بست،  نگاه    د یبعد از چند تقه که به در کوب 

خوشرو زن  د  ییبه  با  ها  دنشیکه  دکمه  بستن   ی مشغول 

 لب زمزمه کرد  ریز یشد دوخت و سالم ش یمانتو

 . نیخوش اومد ،یتهران ی سالم آقا ــ
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 ی به تعجبش رو  تیاهم  ی شده بود از شناخت دکتر، اما ب  متعجب

 نشست   یصندل

 هستم.   نجایمن بخاطر همسرم ا ــ

 زد ی لبخند نیمیس

 دکتر؟   نی من و نشناخت _

 تکان داد  ی سر شاهرخ

 .  دیببخش _

 و شالش را مرتب کرد دیمحجوبانه خند  نیمیس

 .  یپناه ی شما، آقامن،  م،یبود ی هم دانشکده ا _

آمده   ادشیکرد لبخند بزند،    یو سع   دیبه صورتش کش  یدست

پرش دختر  هم  ی طنتی بود  که  د  شهیرا  ها  کالس  حاظر    ریسر 

آنقدر  شد،امایم تسلط   ی فکرش  نتواند  که  بود  آسمان  مشغول 
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  ی خاطر جمله    نیداشته باشد و به هم  شیحرفها  ی رو  یکامل

 اولش را دوباره تکرار کرد 

 کتر.  خانم د نجام،یر همسرم امن بخاط _

 به چهره اش داد  ی تر ی حالت جد نیمیس

 همسرتون و؟   شناسمیمن م  _

 جابجا شد  یصندل ی رو

 .  ی آسمان، آسمان سپهر _

بلند شد   ی صندل ی اسم آسمان با تعجب از رو دنیبا شن ن یمیس

 شاهرخ نشست  ی روبرو زشیو بعد از دور زدن م

 آسمان جان همسر شما هستن؟  _

 لب زد  تیان داد و با جدتک ی سر
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  ان یروانشناس م  ش یپ  نکه یا  دیبله همسرم هستن و من به ام   _

 از حال خرابش؟    نیحالشون نشدم، شما خبر دار   ریگ یچند ماهه پ

بر خالف چهره  یمتیمال  چیلب تر کرد و لحن شاهرخ ه نیمیس

 اش نداشت

 آسمان تنها به خاطر...   یحال روح یول دیببخش _

کنترل    ی و صدا  تیو شاهرخ با همان جدرد  سکوت ک  ن یمیس

 شده لب زد

پ   ست، ین  _ اتفاق ده سال  روح  ست،ین   شی تنها  آسمان    یحال 

  ه؟یعلتش چ دیدون یو م دی که فکرش و کن  هیزیخراب تر چ

 به چپ و راست تکان داد  ی سر  نیمیس
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نه    زنهینه، چون آسمان تنها در مورد ارتباطش با شما حرف م  _

  شون ییمورد راهنما  نیدر ا  کنمی تالش م  من هم... و  ی ا  گهید  زیچ

 کنم. 

اتفاق ده سال    دیبه صورتش کش   یدست و درد آسمان که تنها 

 نبود...    شیپ

 بود...    یداشت که درمانشان کار سخت ییدردها  آسمان

 د یپرس یخشدار بود وقت شیصدا

 گفته؟   یدرمورد من و ارتباطمون چ _

 کج کرد ی با لبخند سر  نیمیس

 !  د؟یببخش _

 ...  رفتیم دیهم فشرد و با ی را رو  شیها پلک

 ...  کردیآسمان م  ی برا ی و کار  رفتیم دیبا
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م  آسمان غرق  را  خودش  وقت  کردیداشت  تا  خودش   یو 

 نجاتش دهد توانست ینم ی کس خواستینم

 بلند شد  یصندل ی رو از

  مونه، یشما م  شی پ  نتونیمراجع  ی رفته بود حرفا  ادمی  د،یخشبب  ــ

 خدانگهدار.    خوام،یبابت گرفتن وقتتون عذر م

 گرفت...   دهی را نشن نیمیدر اتاق قدم برداشت و تشکر س سمت

نکرده بود و چرا غافل شده    شیبرا  ی کمک  چیبه مطب ه  آمدنش

 بود از آسمان؟؟؟ 

او دست   د یباو    دی کش   یق یمحض خروجش از مطب نفس عم  به

 ...  گرفتیآسمان را م

 تا بلند شود...   کردیکمکش م  دیبا

 . زدیبرخ توانست یخورده بود که نم نیزم  ی طور آسمان
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اسم    دنیاش زنگ خورد و او با د  یمقابل آسانسور گوش  درست

از آسانسور فاصله گرفت و تماس را    نیاسکر  ی رو  یخسرو پناه

 وصل کرد

 ... یسالم جناب پناه _

 .  ریعصر بخ سالم،  _

پشت خط سکوت شد و شاهرخ با دو انگشت چشمانش را    یکم

 فشرد 

  ن؟یخوب هست _

 د یبه سوال شاهرخ پرس  تیاهم  یاما ب خسرو

   ن؟یبا آسمان حرف زد _

ند کرد، تر کرد و سرش را رو به سقف ساختمان پزشکان بل  یلب

 آسمان روح او را هم خراش داده بود.   یحال خراب روح 
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 حرف زدم. _

 د ی شن ریخسرو را با تأخ ی اصد

 چطوره حالش؟  ــ

 آسمان بد بود..   حال

 بود...  دهیپرتگاه د ی که او را لبه  یبدتر از وقت  یحت

به    چوقتیکه روز قبل با اشک و ناله گفته بود کاش ه  یآسمان

 دیچکار با  دانستیبود که او نم  دهیآمد آنقدر از هم پاش  ینم  ایدن

 بکند 

 مانده بود بار در کارش  نیاول ی برا

 دی نال ی رفته ا لیتحل ی که نداد خسرو با صدا جواب

 ...  ستیخوب ن _
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 کرد و ادامه داد  ی کوتاه مکث

 ... ی بکنم؟ شما دکتر دیبا کاریچ _

 و لب زد  دیبه صورتش کش یدست

 .  زنمیمن باهاش حرف م _

   کنه؟یحرف زدن حالش و خوب م دیمطمئن  _

...  کنهیرفام کمکش ماما گوش دادن به ح  دونم،یحرف زدن و نم   _

داره خودش   یو اون سع  گذرونهیو داره م   یآسمان بحران سخت

ا  تو  با  نیو  بفهمو  دیبحران خفه کنه.  اشتباه    می نبهش  که داره 

 . کنه یم
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 ی برداشت و مشغول پاک کردن عرق ها  ی صندل  ی را از رو  حوله

شالش را    توانستینم  نکهیاش شد و کالفه بود از ا  یشانیپ  ی رو

 .. بردارد.

سالن انداخت و سپس به    ی گوشه    نیسمت دورب  ی کوتاه  نگاه 

 پخش شده بود دوخت  نیزم ی پارسا که رو

  ؟ی + خسته شد

و   دیکشیم  ادیدر صورتش فر   یخمار نگاهش کرد... خستگ   پارسا

 خنده اش گرفت 

 بابا، مردم به خدا....   هیخسته چ _

اشت، شالش را که از پشت بسته بود باز کرد و آزاد گذ  ی ها  لبه

 گرمش بود...  

 !  مایکرد نیامروز سه ساعت تمر _
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بود و مشت    د یبه صورتش کش  یدست و دلش هنوز آرام نشده 

ک  خواستیم  دنیکوب ا  سهیو  سالن    ی گوشه    ی   ستادهیبوکس 

گره خورده اش   ی مشت ها  ییرایپذ  ی برا  کردی م  ی دلبر  بیعج

  سه یک  ی کردن دلش رو  یآنجا بود نه خال  ی گر  ی مرب  ی اما او برا

 بزرگ استوار.   ی الیوکس وب

 ستدیسمت پارسا دراز کرد و کمک کرد با دست

 مگه؟  ه ی+ پاشو بچه... سه ساعت چ

   ؟ی ته نشدتو خس _

 باال انداخت ی ا شانه

 + نه، تازه گرم شدم...  

 رنگ کرد و ادامه داد  یبوکس بزرگ مشک سهیبه ک ی ا اشاره

 کنم.   نیبوکس تمر خوادی+ اآلن دلم م
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 د یبرداشت و پرس  نیزم یرا از رو یمعدن آب ی بطر پارسا

 ...  یبوکس هم هست یبودم مرب  دهیشن _

  د، یآب خنکش را سر کش  مهیو تا ن   د یرا از دست پارسا قاپ  ی بطر

 را دوباره به دست پارسا داد  ی با نفس نفس بطر 

   ؟یکنیو رو م ریمن و ز یزندگ نقدریا ی ندار یا گهی+ تو کار د

  یبود جرعه ا   دهیکه آسمان نوش  ی و از همان بطر  دیخند  پارسا

 د ینوش

 من که نه، عمو مهران گفته بود.  _

 شانه انداخت  ی شالش را رو ی لبه  متعجب

 + عمو مهرانت؟  

 تکان داد  ی را بست و سر ی سر بطر پارسا
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 اون بهم درموردت گفت.   شناختمت،یآره. من نم _

 بوکس قدم برداشت   سهیتفاوت سمت ک  یباال انداخت و ب  ییابرو

اومدم تهران   یاما از وقتبوکس هم بودم،    یمرب  لیآره، تو اردب  +

 نکردم.   نیاصال تمر 

  یرو  ی و با تکان نخوردنش لبخند  دیکوب  سهیرا آرام به ک  مشتش

 نشست...   شیلبها

 ...  یدر پ یپ ی مشت ها دنیکوب ی برا دادیبود و جان م  نیسنگ 

 کن...   نی تمر کمیخب  _

 ...  دادیداشت قلقلکش م و انگار پارسا هم    خواستیم دلش

.  دیکش  یقیو نفس عم  د یمحکم تر کوب   نباریرا دوباره، ا  مشتش 

 داشت؟  یچه اشکال
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 یافتاده بود و او اگر کم  ی بوکس بدون استفاده گوشه ا  سهیک

   شد؟یچه م دیکوب یمشتانش را م

وسوسه اش کرد و او خنده اش گرفت    طانی دوباره مانند ش  پارسا

 بود که به پسرک داده  یتاز صف

 ...  ی مشت زدنات و نشون بد خوامیآسو زود باش، م _

  ی شالش را دوباره از پشت گره زد و نگاه در اطراف برا   ی ها  لبه

نکرد    شیدایپ   یچرخاند و وقت  یباند کش  ایکردن دستکش    دایپ

 .  دیسمت پارسا چرخ

را سمت کمد    یلیخ  پارسا و خود  را خواند  نگاهش  زود حرف 

  ی کش  ی د و بعد از باز کردنش باندهاسالن رسان  ی گوشه    ی وار ید

 آورد و به دست آسمان داد.  رون یب  یقرمز رنگ
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پ  جانیبا ه  آسمان و    دنیچیمشغول  باند ها دور دستانش شد 

  دن یبلندش هنگام کوب  ی ادهایفر  دنیشن  ی دلش لک زده بود برا

 مشتانش... 

با   شیو خون درون رگها  دیدلش جوش  دیمشت را که کوب  نیولا

 ... دیچرخ ی شتریسرعت ب 

را آرام آغاز    شیو رقص پاها  دیکوب  یدر پ  یدوم و سوم را پ  مشت

  ش یکرد، درون سرش هزاران حرف بود و با هر بار کوبش دستها

 .  دندیچرخیو دور سرش م گرفتندیحرفها جان م

را   شیکه در سالن پخش شد باعث شد دندان ها  یکیموز  ی صدا

 و محکم تر مشت بزند.   دیهم بسا ی رو

 ی فکرها انگار داشتند درون سرش گرگم به هوا باز  ها و  حرف

که    خواستیرا م  ییاز همان مشت ها  یکیو او سرش    کردندیم
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آورد تا    یبوکس فرود م  سهیبر تن ک  تمیو با ر  یدر پ  یخود پ

 افکارش را از هم بپاشد...  

 اکبر در سرش اکو شد   ی و صدا  دی و محکم تر کوب  دیکش  ی ادیفر

 بابا«  گذرهیاش نماز بچه  چوقتیپدر ه هی »

 نی. ازیعز  ی نوه برا  ن یو بهتر  ی من  ی برا  ا یدختر دن  ن یبهتر  »تو

 آخه؟«  ی زنیم هیحرفا چ

او مشت   شی گرفت و قفل دندان ها  بغضش    محکم تر شدند و 

 ی و تکان ها   دی بوکس کوب  سهیبر تن ک  ی شتریرا با تحکم ب  شیها

 دستانش...   دنیکوب ی برا کردیم قشیتشو شتریبوکس ب  سهیک

اما،    می خانواده هامون و انتخاب کن  میتون ی از ماها نم  کدومچی»ه

...  میبخاطرشون تا آخر عمرمون وجدانمون و عذاب بد  میحاظر

 ... «یکنیو م نکاری هم ی تو هم دار
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  ه یکه خدا بهم داده... گفت تو    هیا  هیهد  نیآسمان بهتر  »گفت

کنه....    ی که حاظره بخاطرت هر کار  شونیتو زندگ  ی معجزه بود

» 

و    ضشبغ گرفت  را  نفسش  راه  که  باالتر  آنقدر  رفت،  تر  باال 

عرق قطرات  شد...  تار  ب   یچشمانش  سر    نیکه  کمرش  و  موها 

را   ش یکوبش مشت ها  خواستیاما نم   کردیرا حس م   خوردندیم

 متوقف کند...  

بوکس با هر بار    سهیدستانش انگار چندبرابر شده بود و ک  قدرت

 خوردیم یمحکم ی شدن دستانش تکان ها دهیکوب

  ی که بزرگت کردن دوست داشتن آسمان، اونقدر  ی پدر و مادر   »

بشن و نگرانت بشن و بخاطرت   بیشهر غر  ی که بخاطرت آواره  

 بترسن.«
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بلندتر  ی صدا ولوم  با  انگار داشت    ی شاهرخ  اکو شد،  در سرش 

 ...  زدیدرون سرش حرف م

 قدر مصمم  همان

 تحکم و نافذ...  پر

مانند    ی صدا خود    لاهچایس  کیشاهرخ  سمت  را  او  که  بود 

 کردیو ناخوداگاه آرامش م  دیکشیم

کسا  »ما نگران  عز  می شیم  ییهمه  برامون  اون   یحت  زن،یکه 

 هیحس قو  هیچون ترس    م، یترسی. ماها م زهیهم برامون عز  ینگرات

چون   د یترسی م  ی وجود همه هست. مادر تو از خسرو پناه  ی که تو

دستت بدن. چون تو  از    خواستنی ... چون نمی تو براشون مهم بود

غربت شده بودن،    ی رو دوست داشتن هر چند به قول تو آواره  

 اون غربت و با حضور تو دوست داشتن آسمان«
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 آسو!؟  _

  دن یاما دست از کوب  دیمتعجب پارسا را انگار از ته چاه شن   ی صدا

 ...  دینکش  شیمشت ها

 بود؟   دهیماه بود مشت نکوب چند

ان  چند مفاصل  درد  بود  بگشتاماه  کوبش  اثر  بر  امان    ی نش 

 دستانش را حس نکرده بود؟

 نکرده بود؟  یرا از راه دستانش خال شیماه بود عقده ها چند

برا  گفتیم   شاهرخ بوکس  ن  ی ورزش  اما    ستیآرامش خوب  او 

  ی و رقص پاها  ن یبوکس سنگ   سهیکوبش و ک  نیچند ماه بود با ا

 دار آرام نشده بود؟   تمیر

 آسو!؟ حالت خوبه؟  _

 کرد ینم شیکاش صدا پارسا
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و نفس نفس زدن   شدیکه پخش م  یبلند آهنگ  ی جز صدا  کاش

 ...  د یشنینم  ییصدا چیه گریخودش د ی ها

صداها  شدیم  کاش م  ییآن  پژواک  مغزش  در  خفه    شدیکه  را 

 کند...  

اش سر خورد و سد چشمانش انگار با همان   قهیاز شق   ی اشک  قطره

  ی قطره ااش شکست.    قهی رگ  شق  ی آب از رو  ی لمس قطره  

 ی و کنار چانه اش به قطره    ختیاشک از چشم راستش فرو ر

  د؟یخشکینم ی آب یعرق ملحق شد و بدنش چرا از حجم ب

پاها و دستانش را در هم  تمیبلند آهنگ قطع شد او اما ر ی صدا

که ازبر بود رقص پا زد و دستانش را محکم   یمتینشکست و با ر

 ...  دیبوکس کوب  سهیتر به ک

 شود...   یآنقدر بکوبد که مغزش متالش  تخواسیم دلش
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 ...  رندیآنقدر مشت بکوبد که دستانش بم  خواستیم دلش

 خودش را نابود کند...    خواستیم دلش

و او قبل    ستادی بوکس ا  سه یاو و ک  انیش،میدرست روبرو  یکس

را بسنجد، مشت محکمش بر صورتش    تیبتواند موقع  نکهیاز ا 

انگار پس سر خ آمد و آن مشت  از   دهیودش کوبفرود  شد که 

 ...  د یپرتاب شد و با نفس نفس عقب کش رونیافکارش ب انیم

 جان نداشتند  دستانش 

 طور...   نی هم هم شیپاها

 خم شد  یو او کم شدیداشت منفجر م کمرش

سقوط کرد    نی زم  ی تعادلش را حفظ کند و از پشت رو  نتوانست 

 گاه تنش کرد...   هیو دستانش را از پشت تک
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اش   یو او نگاه خمار، خسته و اشک  ستادینارش ادرست ک  پارسا

به جان خر  شیاز مشت ها  یکیکه    یرا سمت کس بود    دهیرا 

 هم گذاشت...   ی را رو شیپلک ها نی مت دنیکشاند و با د

 حالت خوبه آسو؟  _

م  یلعنت   ی نفسها جا  نه  برا  یاش  نه  متوقف   شهیهم  ی آمدند، 

 شدند یم

 ...  دندیلرزید منشست و دستانش را بلند کرد، داشتن صاف

کش   خواست درست    یباند  استوار  و  نتوانست  که  کند  باز  را 

 نشست شیروبرو

 ؟ی خانم سپهر _

هم   یرو  یحالی را با ب  شیتالش کرد و نتوانست و دندانها  دوباره

 چفت کرد، استوار رو به پسرش گفت 



 

2186 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 پارسا کمک کن باندها رو باز کنن.   _

شده دور   دهیچی پ  ی پدرش کمک کرد باند ها  ی طبق گفته    پارسا

  ی ن یبگذارد و برود و سنگ  خواستیدستانش را باز کند و او دلش م

 حس نکند.    شیشانه ها ی نگاه متعجب استوار و پسرش را رو

که از دور دستانش باز شدند، نگاه به پوست سرخ    یکش  ی ها  باند 

  د؟یلرزیشده اش دوخت و چرا دستانش داشت م

  ن یرا دوباره سمت مت   آب سمتش دراز شد و او نگاهش  یوانیل

 کشاند 

 ...  د ییبفرما _

نتو  دیکش   عقب که  بلند شود  زانوهاو خواست  و  هم    شیانست 

 . دند یلرزیمانند دستانش داشتند م
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  ن یی. فکر کنم فشارتون اومده پاستیحالتون خوب ن  د،ی بلند نش  _

 . دیآب قند بخور نیاز ا کمی د ییبفرما

 را سمتش گرفت  یآب معدن ی بطر پارسا

 ...  رهیگینم یاز کس ی زیبابا آسو چ  _

 نگاه به آسمان دوخت و ادامه داد   سپس

 آب بخور.   ایب _

را از دست پارسا گرفت و درب پلمپ شده اش را باز کرد    ی بطر

 ....  دینوش ی و جرعه ا

تم  یب  لرزش انگار  تنش  اعضاامان  هم    یداخل  ی ام  را  تنش 

 افتاد؟  یم شیداشت برا یچه اتفاق ی و لعنت لرزاندیم

 خمارش را به پارسا دوخت و مرتعش نجوا کرد نگاه 

 .  ار ی+ کوله ام و ب
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 سر خم کرد  نیاز کنارش بلند شد و مت  عی سر یلیخ پارسا

 حالتون خوبه؟  _

مچاله شده و درب   ی   چهیقلبش گذاشت، آن ماه  ی را رو  دستش

 د یلرزیو داغان هم داشت م

 .  ستمی+ ن

 آمد...  یداشت از راه دهانش باال م  جانش

کوله    پارسا آسمان    یمشک  ی همراه  و  نشست  کنارش  رنگش 

 نگاهش کرد  

   دم؟ی+ من چقدر مشت کوب 

سالن انداخت و جواب    وارید  ی رو   زانیبه ساعت آو  ینگاه  پارسا

 داد 

 .  قه یچهل و پنج دق باًیتقر _
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 نیتمر  نهایتر از ا  ی و زمان طوالن  د یاش کش  یشان یبه پ   یدست

 بود.   وفتادهین  شیبرا یاتفاق چیکرده بود و ه

بود که با شاهرخ تماس گرفته و   یو روزش درست مثل وقت  حال

 کشانده بود.   لیاو را به اردب

 کرده بود.   دیکه او را تهد یمثل وقت  درست

 تر کرد یت و لبدوخ نیبه مت  نگاه 

 نکرده بودم.  نیوقت بود تمر یلی+ خ

 و موفق هم بود..   ستدیبا شیپاها ی کرد رو یحال سع یب

 مقابله کند.  شیها ی با او و لجباز  توانستینم شیزانوها لرزش

 ...  ن یاستراحت کن  کمیلطفا    ،ی خانم سپهر   ستیحالتون خوب ن  _

مت  حق نم  نی با  دلش  اما  نبود  خوب  بود،  خواست    ی استوار 

 استراحت کند 
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 ...  فتریاز آنجا م دیبا

 .  ختنشیآنجا برابر بود با فرو ر ماندنش

نکرده بودم به همون    نیوقت بود تمر  ی لی+ گفتم که خوبم، خ

 خاطره.  

  ن یو مت   گفتیحالش اما عکسش را م  یرفته و ب  لیتحل  ی صدا

 تکان داد  ی ناچار سر

 برسونمتون. دیباشه، القل اجازه بد _

گردنش    شانه انداخت و دستش که به پوست  یاش را رو   کوله

 دوخت....   ن یو نگاه به مت د ییهم سا یخورد دندان رو 

  ع یسر  یلیگردنش بود اما خ  ی مانده    رونیاو هم به پوست ب  نگاه 

شالش را از پشت باز   ی گره    ینگاه گرفت و آسمان با اخم پر رنگ 

 دنش را با شال پوشاند... کرد و گر
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  بود   دهیکه به گونه اش کوب  ین یبخاطر آن مشت سنگ  خواستیم

هرز رفته    هیچند ثان  ی که برا  یکند اما بخاطر نگاه  یعذرخواه

 بود منصرف شد. 

 به پارسا کرد  رو

 .  پرسمیبعد اصطالحات و ازت م ی + جلسه 

گفت و آسمان سمت   یتکان داد و خدا حافظ آرام  ی سر  پارسا

 در سالن قدم برداشت

  ؟ی خانم سپهر ــ

خارج شد    کرده بود از سالن  شی که صدا  ی به استوار  تیاهم  یب

 کرد شیو پله ها را باال رفت اما او دوباره صدا

  ؟ی خانم سپهر _
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دوخت که داشت پله ها را    ی نیوکالفه تر نگاه به مت   ستادیا  کالفه

را به    الیرفتنش از آن و   خواستی نداشت و نم  یآمد. جان   یم  باال 

 اندازدیب قیتعو

 دوختو نگاه به نگاهش  ستادی پله از او ا  کی ی با فاصله   استوار

 زنگ بزنم به آژانس.   دیالقل اجازه بد _

  ش یزانوها  یاز سخت  یفقط کم  ، یو اگر کم  دییهم سا  ی رو  دندان

 .  خوردیسر م شانی پله ها تا انتها ی از رو  کردیکم م 

 آخه؟ ینفهم نقدری+ گفتم حالم خوبه، توچرا ا 

پله ها را باال    یبه اخمش باق   تیاهم  یاخم کرد و آسمان ب  استوار

 رفت.  

 هر چه زود تر برود.  خواستیم  طفق
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  ه یتک  واریو به د  د یکش  یقینفس عم  الیمحض خروجش از و  به

قلبش گذاشت، همچنان داشت با تمام قدرت    ی داد؛ دستش را رو 

 و خونش انگار داغ داغ بود.   دیکوب یم

 .  کردیرا در تمام نقاط تنش حس م دنشیداغ که جوش آنقدر

را از    یو گوش  دی کش  یقیهمراهش که زنگ خورد نفس عم  تلفن

ب اش  شاهرخدیکش  رونیکوله  اشم  رو  ی.  نقش    نیاسکر  ی که 

 دنیوصل کند و تنها د  عیسر  ی لیبسته بود باعث شد تماس را خ

 آرامش در وجودش  قیتزر ی بود برا ی اسمش هم کاف

 + بله؟ 

 . زمیسالم عز _

ا  یزمیعز شاهرخ  م  نیکه  نثارش  ارزش   ایدن   ایدن   کردیروزها 

 زمزمه کرد.   یسالم آرام یوقت دیلرزیشت مدا  شیداشت، صدا
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  ؟ییکجا _

 تر کرد و نگاه در اطراف چرخاند.   یلب

شده بود که    خودیو او آنقدر از خود ب  شدیم  کی داشت تار  هوا

 متوجه گذر زمان نشده بود.  

 خونه.   امیشاگردم دراومدم. دارم م ی اآلن از خونه  نی+هم

 ما.   ی  خونه انی ب خوانیعمه خانم زنگ زدن، م _

 نشست  شیابروها نیب یگرفت و اخم واریاز د هیتک

  ؟یچ ی + برا

   ؟یخودت و زودتر برسون  ی تونی نگفت. م _

خلوت    ی به آن قطور  ابان یرا دوباره در اطراف چرخاند و خ  نگاهش

 .  یچه برسد به تاکس ،ی عابر  چیبود و بدون ه
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   م؟یشام درست کن   میرس  یفقط... م رسونمی+ م

 ود سفارش دادم، تو فقط زودتر برسون خودت. چون وقت تنگ ب  _

 لب نجوا کرد و تماس را قطع کرد.  ریز یآرام ی  باشه

مبنا  نیمت  شنهادیپ  کاش را  قبول    ی استوار  آژانس  گرفتن  به 

 ...  کردیم

                                                       

ا  ی روسر قواره  برا  ی بزرگ  شاهرخ  رو  شیکه  را  بود   ی گرفته 

  ی آن روسر   ی برا  رفتیانداخت و دلش داشت ضعف م  شیموها

 رنگ...   یزرشک

کادو    ی روسر  دنیچه لرزش بود، هر چه تپش قلب بود با د  هر

کانتر آشپزخانه بود و    ی که رو  ی دیشده و شاخه گل رز سف  چیپ

 رفته بود.  نیخ از بشاهر زم«ـهیتوعه عز  ی »برا
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و قلبش    دید  نهیشاهرخ را در انعکاس آ  ریاتاق باز شد و او تصو  در

 ضربان گرفت...  

اش را به سر کرده بود    ییاهدا  ی که روسر  ییاو  دنیبا د  شاهرخ

که درست   کیشد، آنقدر نزد  کیلب نشاند و نزد  ی رو  ی لبخند

 آسمان گذاشت  ی شانه  ی و سرش را رو  ستادیپشت سرش ا

 !!!  ادی بهت م چقدر _

بازوها  یلب  آسمان و شاهرخ  را    شیتر کرد  نگاهش  و  را گرفت 

 قفل نگاه آسمان کرد نهیدرون آ 

 .  یخوشگل  یلیخ _

  قه یگوش و شق  یضربان گرفت و شاهرخ حوال  شتریآسمان ب  قلب

   دیاش را بوس

 . رسن یباال اآلن م انیدارن م رون،یب میبر _
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ا  برگشت، بگ   نکهیبدون  درست    ردیفاصله  شاهرخ  و  رخ  به  رخ 

 ستاد یا

 یکه دوسشون دارن هر کار   ییآدما بخاطر کسا  گفتی+ بابام م

 .  کننیم

نگاهش جابجا شد و آسمان بعد از نفس    ین  یشاهرخ در ن   نگاه 

 ادامه داد  د یکه کش یقیعم

که دوسشون    یی کسا  ی ... آدما براگفت ی راست م  فهممی+ حاال م

 ب بشن.  خو توننیکنن، م  یو زندگ رنی نم  توننیدارن م

نگاه روشن شاهرخ  نگاه نوازش    یاز  را  انگار داشت درونش  که 

پا  کردیم را  نم  نییگرفت و سرش  اما شاهرخ    خواست یانداخت 

 شدن نگاهشان را...   دهیبر
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گرم   شتریب  ی آسمان برود و برا  ی بارها تا عمق جمله    خواستیم

 داشت.   ازیشدن قلبش به مصمم بودن نگاه آسمان ن

ب  دست آسمان را گرفت و باال    ی ا دو انگشت چانه  دراز کرد و 

 دخترک را دوباره از آن خود کرد ی و نگاه فرار  دیکش

 م؟ی کن ی و زندگ یبه خاطر من خوب بش یتون ی تو هم م _

روشن پلک   ی در آن مردمک ها  رهیدهانش را فرو داد و خ  آب

 زد.  یمآرا

 . دیچرخیو زبانش اما نم تواندیم  دیبگو  خواستیم

خ  شاهرخ م  یلیاما  م  توانستیخوب  آسمان   یتوانمیآن  که 

 ند ی را در نگاهش بب  کردیم غیخودش را از گفتنش در

دخترک چسباند،   یشانیپ ی را رو شیرا جلو تر برد و لبها سرش

و  د یشن یقلب خود و آسمان را م ی وقفه  یضربان تند و ب  ی صدا
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به    خواست یکه م  ی و با دخترک  ند یساعت ها بنش  خواست یدلش م

کس زندگ که    یخاطر  و  شود  دارد خوب  کند،حرف    یدوستش 

 بزند... 

بوسه    ی صدا با  باعث شد  واحد  و    یکوتاه  ی زنگ  بکشد  عقب 

بلند مردانه اش   راهنیآسمان کف دستان عرق کرده اش را به پ 

 خواست یشدن م  ده یتمام دوباره بوس   ییایح  یب  بکشد و قلبش با

 اومدن.  _

 رداشتتر کرد و قبل از شاهرخ سمت در اتاق قدم ب  یلب

ب  م   ای+  خانومت  عمه  اآلن  ب  نایا  گهیکه  که    ی چقدر  شعورن 

 از مهموناشون.  کنن ی استقبال نم

عمه خانم   ی گذاشت و کنار شاهرخ، روبرو  زیم  ی را رو  وهیم  ین یس

 ست.  بود نش شی چا ی که مشغول چرخاند نبات تو
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 اورده یدختر سبک سرش را همراه خودش ن  نکهیآمده بود و ا  تنها

برا  کیبود   بود  مثبت  نم  یآسمان  ی پوئن  دلش  با    خواستیکه 

خودش خوش کرده بود را تلخ    ی برا  که  یآن دخترک اوقات  دنید

 کند.  

   ل؟یحاج خانوم برگشتن اردب _

آرام  منتظر نگاه  با  اما  دهد  به  یبود شاهرخ جواب  شاهرخ    که 

 مبل جابجا شد  ی تر کرد و رو یچشمانش انداخت لب

 + آره برگشت، هرچقدر اصرار کردم بمونه قبول نکرد. 

و نگاه    دیرا نوش  شیاز چا   ی تکان داد و جرعه ا  ی خانم سر  عمه

 آسمان دوخت ی  رهیبه چشمان ت

 .  یهست یشاهرخ بهم گفته بود که مخالف جشن عروس _



 

2201 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

اهرخ اما نگاهش به  شد و ش  دهی گنگش سمت شاهرخ کش  نگاه 

 عمه اش بود 

 عمه خانوم؟!  ــ

 شاهرخ هم نگاه از آسمان نگرفت  ی خانم اما با صدا عمه

 .  کنمیشاهرخ جان من دارم با دخترمون صحبت م  _

که دست خودش نبود   یآب دهانش را فرو داد و با اخم  آسمان

 دوباره نگاه به عمه خانوم دوخت

 + آره مخالفم. 

 د تکان دا ی خانم سر عمه

 علتش و بدونم؟  تونمیم _

شا  با سمت  دوباره  چرخاخم  دلش    د،یهرخ  و  بود  شده  کالفه 

 طبق معمول بر سر او آوار شود...  خواستیم
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   ه؟یخوب لیدل رم،یجشن بگ خوادی+ من دلم نم

گرفت و حساب   دهیو نشن   دیآرام شاهرخ را شن  ی تکخنده    ی صدا

م بعداً  را  دا  د،یرسیاو  واقعاً خنده  انگار  بود چون عمه  لحنش  ر 

 کند یدارد به زور خنده اش را کنترل م دی رسیخانم هم به نظر م

 اما...   هیخوب لیدل _

 دیکالم عمه خانوم پر انیم

 . مخالفم. رمیبگ  یجشن خوامیمن نم گه،ی+ اما و اگه نداره د

   ؟ یدونیم  شه،یخودت و شاهرخ بد م   ی برا  یجشن  چیاما بدون ه  _

 جواب عمه خانومش را داد  شاهرخ  نباریکورتر شد و ا اخمش

 یاجیماه چه احت  شیعمه خانم حق با آسمانِ، بعد از حدود ش  _

 به گرفتن جشنه؟ 
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تو اختالف آسمان   ی شاهرخ، تو هم دار  ست یدرست ن   ی نطوریا  _

بشه. آسمان   ی نطوریا  دی. نبایکن یبا خانوادش ناخواسته شرکت م

ا ا  شهینم  لیدل  نیبا خانواده اش مشکل داره؟ خوب   نطوریکه 

اختالف جا بده.  هر دو خانواده   نیبره و همه رو تو ا  شیبچگانه پ 

با  دیبا وصلت و   نیا  یه جشن خودمونیبا    دیبا هم آشنا بشن، 

 ی از گالر  گن؟ی م  یاآلن پشت سرت چ  ی دونی... تو مم یکن  یعلن

  ی دختر تو خونه ات زندگ  هیکه    نهیگرفته تا دفتر و مطبت حرف ا

 دختر باش. نیبه فکر ا یستی. به فکر خودت نکنه یم

انگار خدا با او سر جنگ    یمبل بلند شد و لعنت  ی از رو   آسمان

 داشت...  

گرفته بود    میعصر وحشتناک تصم   کیکه بعد از    یوقت  درست

 دکریو رو م ریتمامش را ز دیخوب شود با
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بدم.    حیمردم توض  ی و برا  میمسائل شخص  ستمی + من مجبور ن 

 .  ست یجام ن چی حرفاشونم به ه

 نکهیبزند که اجازه نداد و کالفه بود از ا  یخانوم خواست حرف  مهع

 داشته باشد.   یمعمول  یزندگ کی توانستینم

مرد    هینداره که من با    ی به مردم هم ربط  خوام،ی نم  ی + من جشن

 نه.   ایباهام داره  ی و اون مرد نسبت کنمیم یخونه زندگ  هیتو 

به    یدستسمت آشپزخانه قدم برداشت و شاهرخ کالفه    سپس

 د یصورتش کش

 شاهرخ؟!   _

 دی کش ی قیبه نگاه عمه خانم دوخت و نفس عم نگاه 

 .  زنمی من در موردش باهاش حرف م _
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به خاطر    گم،یکن شاهرخ، من به خاطر خودمون نم  شیراض  ــ

شام دعوت کن    ی خانواده اش و برا  ی که کرد  شی . راضگمیاون م

 . میقبل از جشن با هم آشنا بش  دیخونه باغ. با

                                                       

ساعت از رفتن    م یبه ساعت انداخت،ن  ی آب را بست و نگاه  ریش

اجازه نداده بود درمورد جشن   گر یو آسمان د  گذشتیعمه خانم م

خاص مهارت  با  و  بزنند  ر  یحرف  خانم  موضوععمه  از  که    ی ا 

 بخاطرش به آنجا آمده بود گمراه کرده بود. 

 .کردیم یآسمان را راض دیرا خشک کرد و با دستانش 

 عمه خانم.  ی حرفها ایطر خودش بخا نه

که ته نگاهش    یتنها بخاطر آن خواستن  کردیاش م  یراض  دیبا

 بود. دهید
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مشغول شانه کردن   شیزآرایاتاق که شد آسمان را مقابل م  وارد 

 ش یموها  ن یکه با حرص ب   ی شانه ا  ی ... نگاهش رودید  شیموها

 ثابت ماند و قدم جلو برداشت  دیکشیم

  رون یانگشتانش ب  نی فت و شانه را از بآسمان را در هوا گر  دست

 د یکش

 دوست دارم؟  یلیبهت گفته بودم موهات و خ _

شد    خواست برگردد که شاهرخ با گرفتن شانه اش مانع  آسمان

 نشاند  ی صندل ی او را رو  یو با فشار آرام

 موهات و؟   یبِکَن ی خوایم _

 شاهرخ.   خوامی + من جشن نم

   دیو فردار آسمان کش بلند ی موها  نیآرام شانه را ب شاهرخ
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اون خواستن   ی خوایاما نم  ،ی خوایکه م   خونمیدارم از نگات م  _

 و. چرا؟  

انگشتانش    نباری قفل چشمانش شد و او ا  نهیآسمان درون آ  نگاه

 تار موها برد و آرام تر نجوا کرد انیرا هم م

 چرا آسمان؟  _

  ی معرف  ی و به عنوان پدرم به کس  یخسرو پناه  خوامی+ چون نم

   کنم. 

رو   خم را  و شانه  رو  شی زآرا یم  ی شد  را  و دستانش    یگذاشت 

 آسمان گذاشت  ی شانه ها

آسمان.    یو انتخاب کن  یکی  خانواده هات  نی ب  یست یتو مجبور ن  _

  ی کن یو.... من،. چرا فکر م  یپناه  ،ی . سپهری تو سه تا خانواده دار
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و   ی پدر  رهیم  ادتی  یهست  یدختر سردار پناه  نکه یا  رفتنیبا پذ

 کرده؟  که بزرگت

 ی را رو  شیلبها  نباریبدون حرف نگاهش کرد و شاهرخ ا  آسمان

 د ینفس کش قیعم دنیبوس  نیدخترک گذاشت و ح ی موها

دختر اکبر   یهست  یهمونطور که دختر سردار پناه  یتونیتو م  _

 دختر خوب. یهم باش  ی سپهر

ا  ی صندل و  مستق  نبار یرا چرخاند  را  ت  می نگاهش  نگاه  و    ره یدر 

 .  خواستشیت و چقدر دلش ممظلوم آسمان دوخ

بود را    زانیکه از پلک دخترک آو  ی دراز کرد و قطره اشک  دست

 با انگشت گرفت 

 . زمی عز یستیتو مجبور به انتخاب ن _

   ه؟یبه بق  ی بگ ی+ قراره چ
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لب نشاند چقدر دلش را گرم کرد تنها    ی که شاهرخ رو  ی لبخند

 .شیو خدا دانستیخودش م

 ییتمام آشوب و طوفان درون او با چند جمله   توانستیچطور م 

 بود آرام کند؟   گانهی را که با آرامش ب 

و    یدل شاهرخ تهران  ی آسمان خانم بدجور  میه به همه بگقرار  _

 برده.  

م  لحن داشت  دلش  و  را خنداند  آسمان   ی برا  دیرقصیشوخش 

 خودش.   ی رفتن دل شاهرخ برا

  یک   ی از عمه خانم بپرس دوستام و برا  ل،یاردب  رم ی+ آخر هفته م 

  دعوت کنم. 
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ب   دی اش را شن  یزنگخور گوش  ی صدا را   ت یاهم  یاما  کوله اش 

 برداشت و از اتوبوس خارج شد.  

 ...  لیاردب ی لک زده بود برا دلش

هرچه زودتر خودش را به قبرستان برساند و خبر    خواستیم  دلش

را اول از همه   ردیخانه باغ بگ بود عمه خانم در  که قرار    یجشن

 به پدر و مادرش بدهد...  

  د ی کش  رونیب   شیمانتو  بیاش را از ج  یکه شد گوش  یتاکس  سوار

 تر کرد یاستوار انداخت و لب ن یبه تماس ناموفق مت   یو نگاه

 داشته باشد؟  توانستیم ی استوار با او چه کار نی مت

گذاشت، انتظارش پشت را کنار گوشش    یگرفت و گوش  تماس

 نبود یطوالن ادیانتظار ز ی بوق ها

 ...  ی سالم خانوم سپهر _
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 د یجواب سالم استوار را بدهد،متعجب پرس نکهیا بدون

 شده؟   ی زی+ چ

باشه    ی حضور  تونی گرفتن مرخص  کردمینه فقط... فقط فکر م  _

 .  ستمیهفته ن  هیکوتاه که من  امیپ هینه 

دند و طرح پوزخند به خود بخواهد کج ش  نکهیبدون ا  شیلبها

 خاطر زنگ زده بود؟   ن یگرفتند. به هم

  ؟ ی کردیم   یو درخواست مرخص  ی آمد  یم  ی حضور  دیبا  دیبگو  که

   گرفت؟یم   یمرخص دیبود که با یدولت ی او کارمند ادار مگر

 .  امیب   تونمیهفته نم هی نکردم، گفتم  ی+ من ازت مرخص

 اما...   _

 دیمش پرکال انیم
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هفته    هیدارم و    ی مهم  ی پارسا، من کارا  ی ره بابا+ اما و اگه ندا

 . امیب  تونمینم

انداخته بود را   ی انیرا که به جان استوارِ م   ی تیعصبان   توانستیم

 حدس بزند  

  سک یکه بخاطرش ر  ه یکارتون چه کار مهم  نیبپرسم ا  تونم یم  ــ

   ن؟یرفتیکار شدن و پذ یاز کار ب

 هم با متانت بود...    تشیآراسته عصبان  نی باال انداخت و مت  ییابرو

و پر ابهت    یمرد به آن محترم  نکهیاز ا  گرفتیخنده اش م  داشت

 کند.    یرا توانسته بود عصب

م  کی  نیاگر هم  شدیم  چه باز  را  دهانش  را  از همان    کردی بار 

استوار    ن یو به قول ساره مثبت هجده نثار مت   کی رک   ی فحش ها

 کرد؟  یدر جواب سوالش م
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  ی که با زبان ب   ی شاهرخ  ی ادآور یا  و ب  دیبه صورتش کش  یدست

خوشش    کندیکه ادا م  یکیرک  ی فهمانده بود از فحش ها  یزبان

 را رد کرد  نیریش ی ادیز ی  هیآن فرض دیآ ینم

 واب پس بدم. به تو ج   می شخص  ی در مورد کارا  دیبا  دونستمی+ نم

 کرد و ادامه داد  ی کوتاه مکث

استعفا    دمیم  حیترج  یکارم کن  یاگه قراره تو از کار ب  ،ی+ راست

 بدم...  

ب  گفت  را  ا  تیاهم  ی و تماس  خط    ی استوار در آن سو  نکهیبه 

گوش  خواستیم و  کرد  قطع  بزند  ج  یحرف  در  دوباره    ب یرا 

 فرو کرد ش یمانتو

مرت م   ی   کهی+  داره  پول  فکر کرده چون    یزندگ  تونه یاوسکول 

 همه رو کنترل کنه. مرده شور همتون و ببرن.  
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که    ی را بعد از چانه ا  هیشد کرا  که در قبرستان متوقف  یتاکس

شد و هر دو   ادهینصف مبلغ را از راننده کسر کرد پ  ک یزد و نزد 

 شانه انداخت.  ی بند کوله اش را رو

 ...  دیچیپ یاش م ی نیب ریخاک ز ی و بو دیبارینم نم باران م داشت

 را در خودش دفن کرده بود.  زانشیکه سه تن از عز یخاک ی بو

شده بود نشست و   ی حکاک  شیش روکه اسم مادر  یسنگ   کنار

 د یقد کش  شیجک در گلو ی ایبغض درست مانند لوب

 سنگ را با دست شست ی آب را باز کرد و رو ی بطر

 + سالم مامان. چه خبر؟ 

تمام شد، دست او اما همچنان داشت   ی و آب بطر  دیلرز  شیلبها

 کردیسنگ را نوازش م

 ختسویبود و هواسرد، قلب او اما داشت م  زییپا اواخر
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 .  رن یبگ ی+ قراره برام جشن عروس

 باال تر آمد و نفسش تکه تکه شد   بغضش

 چقدر سخته نبودنتون؟  یدون ی+ م

رو  انگشت را  اش  کش  یحکاک  یاشاره  مادرش  آخ   دیاسم  و 

اش را جمع    نهیس  ی که گفت آنقدر درد داشت که قفسه    ی پردرد 

 کرد...  

 ام مامان.  یپناه هیکه  دمی+ من فهم

 پلک بست...   نی اعتراف سنگ نیت و او از ا ماتم گرف دلش

  ده یفهم  کردیعتراف م داشت ا  دنش یبار بود که بعد از فهم  نیاول

 باشد   نشانیب ی راز خواستیو دلش نم

که برام ممنوعه کرده    ی+ دفتر خاطرات تو رو خوندم مامان، همون

 .  شیبود
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   د ی کشیم  ادیاش بود را فر  نه یس  ی که تو  ی انگار درد  قشیعم  نفس 

تو    کنه،یو عوض نم  ی زیچ  چوقتیه  دمیکه من فهم  نیا ا+ ام

 .  یمون یمامان من م شهیهم

رو  سرش خ  ی را  بغض  با  و  کرد  کج  اش  خط    رهیشانه  آن  به 

 نجوا کرد قینستعل

 هم دختر تو باشم هم بهار؟   شهی+ مگه نم

 چالند یو دلش را انگار کس ختیباالخره فرو ر اشکش

 مگه نه؟  شه،ی. اگه اون بگه، مشهیم  گه ی+ شاهرخ م 

 دیخند

 مچاله شده  یاز بغض و دل پر

شاهرخ بود... نوشته    شنهادیدفترت و تا آخر خوندم، پ  روزی+ د

 منه.  یآرزوت خوشبخت نی بزرگ تر ی بود
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 د ی سنگ را بوس  ی شد و لبه  خم

 مامان.   شمیخوشبخت م  دم ی+ بهت قول م

باران   د،یکش  سشیبه صورت خ  یکنار سنگ بلند شد و دست  از

 خواستیفته بود و او اما دلش اصالً رفتن نمشدت گر

 توأم.   ی آرزو ونیمد ممیشبختخو ی+ من حت 

 ی رو  یبرداشت و لبخند پر بغض   نیزم  ی آب را از رو   ی ها  ی بطر

 لب نشاند 

 زود.  ی لی. خامیهم برم. بازم م  امکیبابا و س شی پ دی+ با

  چیه  شیبرداشت و قدم ها  گری د   ی را سمت قطعه    شیها  قدم

 تند...  نداش  یجان

پدرش سال    دند،یلرز  شتریب  شیو لبها  ستادیمزار پدرش ا  مقابل 

 کنارش بود و اما امسال نبود...   شیپ
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 ...  دانستیم شتریکه بود را ب  ییقدر روزها کاش

 انداخت و کاش...   یرا پشت گوش نم شیحرفها کاش

  یکوتاه م  خوردیمشروب م  یوقت  شیمقابل اخم و تخم ها  کاش

 ... خوردینم گرید دادیآمد و قول م 

 بود  ی ا دهیچیموجود پ یآدم

و قدر    کردیکه آفتاب غروب م  دی فهمی م  یروزها را درست وقت  قدر

وقت را  خود    کیکه    دانستیم  یآدمها  در  را  آنها  خاک  خروار 

 ... دی بلعیم

را دارد،    ییزهای قدر چ  توانست ینم   چگاه یبود که ه   ی موجود  یآدم

 بداند.  
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به موها و   شدی م  شتریبارشش بکه هر لحظه    یبخاطر باران  شالش

چسب اما   دهیگردنش  حرفها  هجوم  از  بود  پر  دلش  او  و  بود 

 د یبگو زیچ  چیه  توانستینم

 بود  دهیسنگ خواب  ریکه ز ی بود مقابل مرد شرمنده

 + سالم بابا...  

شکستن بغض    ی بود برا  یهم کاف  ی دو کلمه ا  یهمان جمله    و

 و کنار سنگ آوار شد شیگلو ی تو

 را بدهکار بود ایبود دن  هدیسنگ خواب ری ه زک ی به مرد او

 قبل شرمنده تر...   ی از دفعه ها ندفهی+ بازم من اومدم و ا

  یرا که همراه خود آورده بود هم رو  یبود اما او آب  سیخ  سنگ

 ادامه داد  ی رفته ا لیتحل ی و با صدا ختیسنگ ر

 که...   ادیدوست دارم بابا... اونقدر ز یلی+ من خ
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جمله اش   لیتکم   ی اجازه    دیپر  رونیکلماتش ب  انیکه از م   یهق

 سنگ گذاشت  ی اش را رو  یشانیرا نداد و او پ

... بخاطر آواره شدنت،  یبخاطر همه چ  خوامیمعذرت م  یلی+ خ

کردنت، بخاطر ترست از خسرو و بخاطر   ی عمر باربر  هیبخاطر  

 شدنت.   دیمن تهد

 را  شیکه بغض نفس ها  دیکش  ی قیرا بلند کرد و نفس عم  سرش

 در گلو قتل عام کرد

 بود!!!   ی قدرتمند فیحر ب یعج بغض

ام، اما من    یبگن دختر خسرو پناه  ایبگم بذار دن  نجای+ اومدم ا

و اونم    کنه یم  ی که به خاطر خونواده اش هرکار  شناسم یپدر م  هی

چون تو اجازه   ستمیحس نکردم دختر تو ن  چوقتی... من ه ییتو
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کی نداد هر  م  خوادیم  یهر چ  ی. پس  بابا...  بگه.  توأم  ن دختر 

 .ی داد  یزندگ شفکر و گردن کلفتت که برا یدختر ب

 بلند شود...   خواستی اما دلش نم شدیسردش م داشت

 تنگ بود دلش

 . دیترک یتنگ که داشت م  آنقدر

                                                       

که    ی را در قفل چرخاند و وارد آپارتمان شد، همان خانه ا  دیکل

 . دادیخانواده م ی بو

 پدرش، مادرش....   ی بو

 + صاب خونه؟ 

 د یآرام نرگس خاتون را شن ی را بست و صدا در
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 آسو اومده.   ایاکرم ب _

که    دید  ی کوچک را رد کرد و نرگس خاتون را کنار بخار  ی راهرو 

 . گذاشتیم واریاش را کنار د یبساط بافتن 

رو   کوله را  لباسها  نیزم  ی اش  و  کرد  ساعتها    شیپرت  بخاطر 

 بودند  سیهنوز خ باران ریماندن ز

 گل...   ی + سالم بر نرگس بانو

چانه دارش را مرتب کرد و زنِ    ی خاتون با خنده مغنه    نرگس

که کشورها به فضا پرتاب   ییماهواره ها  کردیساده لوح هنوز فکر م

هنگام خواب   ی خانه ها هم هستند که حت   دنیقادر به د  کردندیم

 آورد  یهم مغنه اش را در نم

 فدات شم.   ی خوش اومدسالم دخترگلم،  _
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بود و    زینرگس خاتون نشست و نگاه در اطراف چرخاند، تم  کنار

 مرتب. 

 کجاست؟  زی+ عز

 دیکش بر سرش  یخاتون دست دراز کرد و دست نرگس

 لباسات؟  سهیحمومه مادر، چرا خ _

رو   شالش از  با  شیموها  یرا  تعو  شی لباسها  دیبرداشت،    ض یرا 

 کردیم

 .... گهید ادی+ بارون م

                                                       

را    ی کل کل طاها و مهد  ی صدا  یچیمحض ورودش به ساندو  به

 نشست.   شیلبها ی رو  ی و لبخند د یشن

 بودشان و دلش تنگ بود.   دهیاز دو هفته بود ند شتریب
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 من موندم.    نیکن  می تقس نیو نتونست  ی+ شما دو تا چ

بود که    یکس  نیاول  یو عل  دیهر پنج نفرشان سمتش چرخ  نگاه 

 اش بلند شد.   یصندل ی به خودش آمد و از رو

 زد  یو چشمک دیکوب یرا به مشت عل مشتش

 بچه ننه؟  ی + چطور

 دیخند یعل

 ؟ ی دار  ی تو چطور ،یخوبم آبج _

  د ی و مشتش را به مشتشان کوب  وستیبه جمع پسرها پ  یعل  همراه

 طاها جواب سوالش را داد و 

 .  نی کن  می تقص نیو که تو و محمد نتونست  ی زیهمون چ _
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اش تکان   یصندل  ی که رو   ی ت محمدکرد و نگاهش را سم  اخم

بود چرخاند. صندل  ز  ینخورده  از  و    دیکش  رونیب   شیپاها  ریرا 

 نشست

  ؟ی شما چ م، یمونیسگ و گربه م  نی + من و محمد ع

قدم   خچالیدن نوشابه سمت آور ی برا دیهم نشستند و وح ه یبق

 برداشت و آسمان نگاه به محمد دوخت

 سگ؟   ایگربه است   هی+ حاال به نظر شما محمد شب

 محمد کور تر شد  ی و اخم ها  دندیخند پسرها

  ؟ی اومد یک _

 د یچرخ ی و سمت مهد دیخند بلند

 + اوووو دو کلوم از مادر عروس... 

 مد را داد و آسمان جواب مح دندیخند یو طاها و عل ی مهد
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 .  دمیرس  شی+ دو سه ساعت پ 

 گرفت  دیرا از دست وح نوشابه 

 ... وال ی+ ا

 د یاو پرس نبارینشست و ا ی هم کنار مهد دیوح

 تو خواهر من؟ یاومدن ی دیچرا خبر نم _

 د یاز نوشابه اش نوش   ی باال انداخت و جرعه ا ی ا شانه

   ؟ی تنها اومد ــ

 چرخاند  ی سمت مهد  نگاه 

 + آره.  

هر پنج نفر    نی دور ب  کیگذاشت و نگاهش را    زی م  ی ورا ر  نوشابه 

 چرخاند
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 . اومدم دعوتتون کنم.  میریجشن بگ هی+ قراره 

  ؟یچه جشن _

محمد نتوانست نگاهش را سمت خود بکشاند و او    ی جد  ی صدا

 بود  ی در نگاه مهد رهیهمچنان خ

 . ی+ جشن عروس

اخم   ی صدا با  کرد  مجبورش  باالخره  اما  صدادارش  پوزخند 

  کرد؟یبرگردد و داشت مسخره اش م سمتش

 ! بعد از پنج ماه؟! یجشن عروس _

 دیتوپ همان اخم با

 + اشکالش کجاس؟  

 داد  هیتک  زیرا به م  شیتکان داد و آرنجها  یسرش را عصب  محمد



 

2228 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

برات   دیافتاده که با  ادشیکه شوهرت تازه    نجاستیاشکالش ا  _

   ره؟یجشن بگ

 ی بدهد که مهدبه محمد    یخواست جواب دندان شکن  یعصب

 طبق معمول مداخله کرد 

 آسو؟  نیریتو تهران قراره جشن بگ _

  ی انجیبود اما م  لیوک  ی مهد  د،یو چرخ   دیبه صورتش کش  یدست

 خوب بلد بود یلیرا خ ی گر

 . ن یشماها هم باش خوامی من م که،یجشن کوچ هی+ آره... 

 . شهی نگرانم م ام،ی با مامانم ب دیمن با _

  ی ه را به باال برد و آسمان با خنده مشتهم  ی قهقهه    یعل  ی   جمله

 دی به شانه اش کوب
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ازش و    رمیگیاجازه م  زنمیزنگ م  که،ی+ نگران نباش داداش کوچ

 اگه قبول نکرد حاظرم چک و سفته هم بدم. 

اش را   ی ا  شهیش  ی و بطر  دینوشابه اش را تا ته سر کش  ی مهد

 د یکوب زیم ی رو

 .  می کن ی باز _

اعالم    همه را  محمدکردموافقتشان  جز  حرف    ی ند  بدون  که 

 داد.   هیتک یصندل یقالب کرد و به پشت نهی دستانش را مقابل س

 همه چرخاند ن یرا چرخاند و نگاهش را ب ی بطر ی مهد

 . قت یفقط حق  م،یجرأت ندار _

و با    دیفهم  ی ض کند که مهد اخم کرد و خواست اعترا   آسمان

 جمله اش مانع شد

 آسو...   میندار یجرزن _
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 ی بطر  ی کرد و مهد  ن ییباال و پا  ی و سر  دی به صورتش کش  یدست

 را چرخاند. 

به   یو چشمک  دیدستانش را به هم کوب  دیوح  ی بطر  ستادنیا  با

 طاها زد

 گل وگالب...   ی خب داداش طاها _

 زد و ادامه داد  ی شخندین

  ؟یگفت یه زنداداش چاون روز ب _

 د یاش داد و پرس ین یبه ب ینیچ آسمان

   ه؟یکدوم خر گهی+ زن داداش د 

 د یخند ی مهد

  ی گفت و چ  یچ  گه یباالخره طاها با زهرا خانم حرف زد، اما نم  _

 . گهیهمون زهراس د دیمنظور وح د،یشن
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 نگاه به طاها دوخت دهیباال پر ی ابروها آسمان

 ! ی ل زبونت و باز کردبه... عجب تو هم قف ی + واااا

 د یکوب زیدستش را به م دیوح

 دادا...  م یشیاز سوال من دور م میدار _

نجوا   یآرام  ی و با صدا  د یخط و نشان کش  دیوح  ی با اخم برا  طاها

 کرد

 قبول نکرد.   ــ

طاها    ی به پا  ی و آسمان با پا لگد  دند یبلند خند  ی با صدا  همه

 د یکوب

ل  کنن،  سرش  بر  خاک  همون  اقت ی+  باباش   ه یمفنگ  اون  که 

 شو تو هم...    الش یخ یبدش بهش. ب  خوادیم
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رو به خودش   نباریرا چرخاند و ا ی حرف خم شد و بطر یب  طاها

 ...  دی کش یقیو آسمان نفس عم ستادی و آسمان ا

سخت  دانستیم سوال  است  قرار  هم    یطاها  و حدسش  بپرسد 

 درست بود

  ؟ی شدرو  نی رو به ا نیشد که از ا یچ هوی شی چند سال پ _

 ...  دیلرز دلش

 هم...   دستانش 

 ... دییهم سا ی را مشت کرد و دندان رو دستانش 

جواب مانده   یبودند و ب  دهیبارها پرس  امکیسوال را جز س  نیا

 بود.  

 بود   دهیرس سؤال نپ  شیوقت در مورد حال آن روزها  چیه  امکیس

  ه؟ی چ ی باز ی + جزا
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 کرد خم زیم ی اخم کرد و طاها باال تنه اش را رو  محمد

 . میندار یآسو جرزن ــ

 دیشده اش غر دیکل ی دندان ها  نیب از

 و بگو...  ی باز ی جواب بدم، جزا خوامی+ جر نزدم، نم

   دیبه صورتش کش ی دست طاها

که   ی زیخبر داشت از چ  ای.... سپرسمیم  گهیسؤال د  هیباشه،    _

 مگه نه.   ،یبه ما بگ  ی خواینم

داشت طاها را کتک    نشیو نگاه خشمگ  دی کوب  زی م  ی را رو  مشتش

 زدیم

  انه؟ی یکنی+ بس م

 مداخله کرد  ی مهد
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 نه جنگ...   می کنیم ی باز میبچه ها دار _

شود... حال خراب آسمان در آن    الیخ   یب  خواستیاما نم  طاها

س و  بود  نگاهش  مقابل  ا  امکیروزها  لحظه   ش یتنها  ی که 

 .  گذاشت ینم

 ...  انهیکلمه است، آره  هیجوابش  _

 کیکه با گفتن    شدیز حجم فشار منفجر ماش داشت ا  جمجمه

 را چرخاند...    ی »نه خبر نداشت« مصمم دست دراز کرد و بطر

 داد و نگاه به محمد دوخت   هیتک یهم به صندل  طاها

داره    نیا  _ که من    ی زیچ  ه ی  کنه،یم  یو مخف  ی زیچ  هیزلزله 

 خبر داشت ازش.   امکیمطمئنم س

  ی دستش رو  دنیکوب  با   ی و مهد  ستادیا  یو عل  ی رو به مهد   ی بطر

 طاها دعوت به آرامشش کرد ی شانه 
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  بپرسم؟ یبچه چ نیکن، از ا ییدادا، من و راهنما الیخیب _

از وقت شام گذشته بود اما نرگس خاتون   دیآپارتمان که رس  به

منتظر آمدنش مانده بودند و او ساعت نه شب مشغول    زیو عز

 شام کرد.   ی سفره  دنیچ

  نیزم  ی ست کرده بود را کنارش روکه در  یکوچک آبگوشت  گید

 گذاشت و نشست 

 ...  ی از گشنگ  میمرد  ؟ی وقت شب نبود  نیتا ا  ومدهین   ی کجا رفت  _

آبگوشت داخل   ختنیانداخت و مشغول ر  زیبه عز  یکوتاه   نگاه

 کاسه ها شد 

 .  کردمیاونا رو هم دعوت م دیبچه ها، با دنی+ رفتم د

 رداشت ب ی گرید ی گذاشت و کاسه  زیرا مقابل عز  کاسه

 ....  می+ تو آماده شو فردا بر
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 نرگس خاتون را هم مقابلش گذاشت و رو به او ادامه داد   ی کاسه 

رو هم    ا یعمو ض  ی جشن شما و خانواده    ی + به محمد سپردم برا

 . اره یب

خاتون مشغول خرد کردن سنگک ها داخل کاسه شد و    نرگس

 دیتوپ زیعز

 ؟ تهرون ارتشیکه محمد ب لهیمگه خودش عل  ایض _

ز خدا طلبکار بود و از  هر رو   رزنیو پ  دیخند  زیلحن طلبکار عز  به

 دانست یچه و از که خدا م

 بود که...   نی+ منظورم ا

 دیکالمش پر انیم زیعز

 که بود...   یهر چ _
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خودش هم از آبگوشت، داخل   ی به چپ و راست تکان و برا  ی سر

 .  ختیکاسه ر

برداشت و داخل اش را    یاز خوردن شام و شستن ظرفها گوش  بعد

 اتاق شد

 شاهرخ تنگ شده بود...   ی برا دلش

که با نقش    ردی نشست و خواست تماس بگ نیزم  ی کمد رو  کنار

انگشتانش ضربان    نیب   یو لرزش گوش  نیبستن اسمش در اسکر

 قلبش باال رفت و آب دهانش را فرو داد 

رو  انگشتش قلب  کونیآ  یرا  با  و  س  یلغزاند  درون  اش   نهیکه 

 را به گوشش چسباند  یگوش  د یرقصیم ی بندر

 + الو! 

 سالم آسمان بانو...   _
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نفس    جانشیکنترل ه  ی نشست و او برا   شیلبها  ی رو  ی لبخند

 د ی کش یقیعم

 ! ی + سالم، چه عجب زنگ زد

 بود زیعز ه یشب ی ادیخودش نبود لحن طلبکارش و انگار ز با

  ؟ی منتظر بود _

 + آره.  

   که منتظرت گذاشتم.  دیجانم، خب ببخش ی ا _

به    ی باز  وانهیکه قلبش د  ییاش،  همان جا  نه یس   ی را رو  دستش

جانم شاهرخ ضعف    ی ا  ی راه انداخته بود گذاشت و انگار داشت برا

 .  رفت یم

 حاج خانم خوبن؟  _

 آسمان برده بود که بحث را عوض کرد.  یتابی به ب   یپ انگار
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 تهران.  میایم + آره، باهاش حرف زدم. فردا

 د یمکث شن  یز کمشاهرخ را بعد ا ی صدا

 سخته. یلیتو خ یخونه ب نیخوبه، تحمل ا یلیخ _

 آب دهانش را فرو داد و سخت لب زد  آسمان

 + دلم برات تنگ شده شاهرخ. 

 حرفت را بگو  نیباتری»ز

 پنهان سکوت ات را آشکار کن  ی  شکنجه

 ند یهراس مدار از آنکه بگو و

 د یخوان یم  هودهیب یی ترانه

 ما ی که ترانه  چرا

 ست ین یگ  هودهیب ی  ترانه
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 که عشق  چرا

 ستی ن  هودهیب یحرف

 د یایبر ن زیبگذار آفتاب ن یحت

 ما اگر ی خاطر فردا به

 ست  یماش منت بر

 که عشق  چرا

 فرداست  خود

 است« شهیهم خود

                                                       

ب  پاکت دخترک    نی را  به  همچنان  نگاهش  و  فشرد  انگشتانش 

کهنه    ی بود که در پارک مشغول بستن بند کفشها  ی هفت ساله ا
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زن  با  مادرش داشت  و  بود  ا  یاش  بود حرف   ستادهیکه کنارش 

 ...  زدیم

 جلو برود...   خواست ینم دلش

 داشت...    نهیخواسته بود آن زن را ببخشد اما خودش ک  امکیس  از

 کرد.    یبه خاطر همان زن با حسرت نداشتن مادر زندگ امکیس

م  نی ب  پاکت مچاله  داشت  برا  شدیانگشتانش  اما  دلش   ی و 

 . زدیبودند پر م  امکینگاه س  هیشب   ی ادیه چشمانش زک  یدخترک

 آمد رونیپشت درخت ب از

که    یسمت دخترک  نانیزن ممکن نبود او را بشناسد و با اطم  آن

 قدم برداشت...   دیدویم  ی باز لیداشت سمت وسا نباریا

به آن دخترک    دیاستوار گرفته بود را با  ی ال یکه با کار در و  یپول

 ...  دادیم بایز
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ر زن شکسته عبور کرد و جان کند تا نگاه سمت چهره اش کنا  از

 سمت دخترک قدم برداشت.    یجلب توجه   چینچرخاند و بدون ه

  ش یلبها  ی تلخ رو  ی سوار تاب شود و لبخند  کردیتالش م  داشت

 نشست

 بود...   امک یس  هیشب ی اد یدخترک ز  نیا

بازو  با بنش  ی گرفتن  کرد  لبخند    ندیدخترک کمک  با  و دختر 

 ... کرد ی تشکر

 شد  خم

ها  ی صدا نفس  خس  ر  ی خس  داشت   ی ها  ه یدخترک،  را  او 

 سوزاند یم

 دختر کوچولو؟  هی+ اسمت چ

 صبا...   _



 

2243 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 سوخت...   دلش

 بود امکیکه متعلق به س ییجا همان

دخترک گذاشت و نگاه به چشمان صبا    ی زانوها  ی را رو  پاکت

 دوخت 

 ....  یبزرگ بش ،یخوب بش نکهیا ی توعه، برا ی پول برا نی+ ا

را گرفت و صدا  دخترک پاکت   شیمادرش که صدا  ی متعجب 

 کرد آسمان را دستپاچه کرد 

 دخترک را گرفت و سرش را خم کرد دست

 ...  امکیبهت داد بگو س   یو ک نیا دی+ اگه مامانت پرس

  یتند دخترک را رو  یینگفت و آسمان با قدم ها  ی ز یچ  دخترک

 ...  تاب جا گذاشت و از آن پارک دور شد
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مدا  چشمانش نم  سوختیشت  دلش  د  کی  خواستیاما    گر یبار 

 .  ند یبود را بب امکی س ه یشب یادیکه ز یبرگردد و دختر کوچک

اندازه    یوقت تاب   یکاف  ی به  به سمت  نگاه  و  برگشت  دور شد 

 چرخاند...  

رو  دخترک باز    ی همچنان  را  پاکت  داشت  مادرش  و  بود  تاب 

 کردیم

 ...  رفت یم دیبا گرید

 تمام شده بود...   کارش

انداخت و   یم  ش یشانه ها  ی را دوباره رو  امکی غم نبود س   دیبا

 به تهران...   گشتی برم

 شروع کند...   گرید یزندگ کیبود  قرار

 بدون درد وجدان...   یزندگ کی



 

2245 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 شاهرخ...   ی بایدرست مانند جمالت ز یزندگ کی

قول  گشتی برم  دیبا به  و  عمل    یتهران  بود  داده  مادرش  به  که 

 ...  کردیم

 مادرش بود.   ی که آرزو   همانطور...  شدیو خوشبخت م   رفتیم  دیبا

       ششمفصل       

خم شد    نهیآ  سمت   یبرداشت و کم  شیزآرایم  ی لب را از رو  رژ

ا صاف  کمرش  دور  شاهرخ  دستان  شدن  حلقه  با  و   ستادیاما 

 دوخت نهیآ ی تو  رشینگاهش را به انعکاس تصو

 . شهی م رمونید ؟یکنیم ی دار کاری+ چ

کوتاه  شاهرخ نگاه  و  گرفت  آسمان  دست  از  را  رنگ    یرژ  به 

 انداخت مشیمال

 .  ادی بهت م یلیرنگ خ نیا _
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برداشت و به دست آسمان    ی رگی گذاشت و رنگ د   زیم  ی را رو   رژ

 داد 

 رنگ و بزن.   نیا _

 باال انداخت ییابرو آسمان

 رنگ و لعابا.   نیبا ا  کنمیاصالً نزنم؟! منم حال نم هی+ نظرت چ

 ی نشاند و شاهرخ با فشار  شیلبها  ی رو  ی شاهرخ لبخند  ی   خنده

 کمرش او را برگرداند و درب رژ را باز کرد ی رو

 !  ی زنیم  ایو تازگ ادیخوشت نم _

تا نگاه به نگاه روشن شاهرخ بکوبد و    دیسرش را باال کش  آسمان

 نگاهش....  یبود عسل نیریچقدر ش

 ...  گهید زنن یدخترا م ی + همه 
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رنگش را   یگلبه  ی از محتوا  یرژ را چرخاند و کم   ی انتها  شاهرخ

 د یآسمان کش نییلب پا ی رو

 کن.   یزندگ ی نگاه نکن، هر طور خودت دوست دار   هیبه بق _

 ییلب باال   ی رژ را رو  نبار یو شاهرخ ا  دیآسمان تندتر کوب   لبق

 تر کرد ی و لب دیاش کش

 ....  ادی رنگ هم بهت م نیا _

  ی از هم باز شدند خم شد و بوسه  ی آسمان که به لبخند ی لبها

 عقب بکشد ادامه داد  نکهینشاند و بدون ا شانیرو یکوتاه

  ی ل ی. چون خی زنرنگ و لعابها ن  نیکه اصالً از ا  نهینظر منم ا  _

 .  یشیم یخوردن

و مرتعش لب    دی ضربان گرفته سرش را عقب کش  یبا قلب   آسمان

 زد 
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 ....  رونهیب زی+ عز

 ی رنگ آسمان را که رو  یدست دراز کرد و شال زرشک  شاهرخ

 د یافتاده بود باال کش  شیشانه ها

 نشده...  ریتا د میباشه، بر _

در  همراه انگار  قلبش  و  شد  خارج  اتاق  از   ش یگلو  شاهرخ 

 ...  دیکوب یم

ه  ی رو  زیعز همان  با  بود،  نشسته  سع  یجانیمبل    کردیم  یکه 

 کند شالش را مرتب کرد یدرونش مخف

 .  میپاشو بر زی+ عز

حال درونش    ی ایسرخ آسمان گو  ی نگاهش کرد و گونه ها  زیعز

 را برداشت شی مبل بلند شد و عصا ی بود. از رو

  اد؟یخسرو هم قراره ب  _
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 نشست شیابروها ن یب ی ناخواسته ا اخم

 هم هستن.   یپناه ی + آره، خونواده 

هم فشرد و سمت در   ی رو  را  شینگفت و تنها لبها  ی زیچ  زیعز

 قدم برداشت.  

رو  شاهرخ صدا  ی دست  و  گذاشت  کنار    شیکمرش  درست  را 

 د ی گوشش شن

 . زمیعز میبر _

 کرد نگاهش

 او بودن خوب بود....   زیعز چقدر

ن  _ و بسپر به    زیآسمان، همه چ   یباش  ی ز ینگران چ  ستیالزم 

 زمان و خدا. 
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که    ی تکان و همراهش از خانه خارج شد. اما درست وقت  ی سر

گوش  خواستیم آسانسور شود  د  یسوار  و  زنگ خورد    دن یاش 

 اندازدی صفحه باعث شد نگاه به شاهرخ ب ی اسم رهام باال 

 من.    امیم ن یبش  نیتا شما سوار ماش زنه، ی+ رهام داره زنگ م

سمان وارد آسانسور شد و آ  زیتکان داد و همراه عز  ی سر شاهرخ

 تماس را وصل کرد 

 + الو؟ 

 . مید یما رس زمیعز _

 آسانسور را فشرد  یتر کرد و شاس یلب

 .  میتو ما هم تو راه دی+ بر

 گلم.   نمتی ب یباشه پس، م  _

 را قطع کرد و وارد آسانسور شد...   تماس
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خانواده ها قبل    شتر یب   ییآشنا  ی خودش برا  ی خانم به گفته    عمه

د شام  تدارک  جشن  ا  دهیاز  با  و  به    یاجیاحت  چیه  نکه یبود 

 نکرده بود.   یکار ها نبود، اعتراض نیاز ا چکدامیه

 گریکرده بودند و درست سه روز د   ی زیجشن را هم برنامه ر  روز

  ی خاص  جانیو او ه  رندیبه مناسبت ازدواج آنها جشن بگ قرار بود  

 داشت...  

که به محض    دیرا د  یدر مرد و زن  ی آسانسور که باز شد روبرو  در

 ی او اخم کردند و زن سرش را کنار گوش مرد برد و پچ  دنید

 زد...  

همون   نید»ا یه بگوبود ک  نیا  هی واضح نبود اما شب   ادیکه ز  یپچ

خارج   ینشاند و از آن اتاقک فلز  شیابروها  نیب  یدختره«. اخم

 شد 
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 شما؟    یگفت ی زی+ چ

 را از نظر گذراند  شیبا همان نگاه منزجرش از باال تا پا زن

 با شما نبودم.   _

در    انیرا م   شی همراه مرد وارد آسانسور شد اما آسمان پا  سپس 

 د ییهم سا  ی کند و دندان رو  ی ریگذاشت تا از بسته شدنش جلوگ 

پشت سرم واق    ی و تو روم بگ  ی زیچ  ی نداراگه جرأت    ن،ی+ آفر

 واق نکن.  

حرف زدن نداد    ی و بسته شدن در به زن اجازه    د یرا کش  شیپا

ساختمان   ینشسته بود از الب  شیابروها  نی که ب  یو آسمان با اخم

 خارج شد...  
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بود و هر چقدر   دهیساختمان را به خود د  ن یبد ساکن  ی ها  نگاه 

انشدینم  ردیبگ  دهیناد  خواستیم کس.  قلقلک    یگار  را  مغزش 

 ...  کردیم داری تاختن ب  ی اش را برا یعاص ی و خو دادیم

و خود را با چند قدم بلند   دیآنطرف تر د یشاهرخ را کم نی ماش

به آن رساند. اخمش را با زور از چهره اش کند و دورش انداخت  

 شد ن یو سوار ماش

 . میکرد ریانگار ما د دن،ی+ اونا رس

 ها ی صندل  نیاز ب زیکرد و عز نگاهش نهیاز آ شاهرخ

 .  ی ایهم نم  رونیتو اتاق ب  ی دیدو ساعته چپ   گه،ی توعه د  ریتقص  _

 داد.  هیتک یو به صندل دیخند زیعز  یلحن شاک به

 رهام بود...  شیاما فکرش پ دیخند
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که دوستش داشت شام    ی دختر  ی که قرار بود با خانواده    یرهام

 بخورد...  

ا   مایسی داشت و پر  را دوست  مایسیهنوز هم پر  رهام را   نیاگر 

   کرد؟ی چه م دانستیم

 هویهر چه زود تر به آن خانه باغ برسند و او با ش  خواستیم  دلش

ح   ی  برابر  در  رهام  از  ها  لهیخودش  وسوسه  و   ما یسیپر  ی ها 

 محافظت کند.  

 زن بود...   مایسیپر

نگاه ها و    ییهمان زن ها   از با  به قول ساره عقل مردان را  که 

 ...  گرفتند ی م نشایعشوه ها

 . گرفتیبود که رهام را از خودش م یزن مایسیپر
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رهام  دیبا برابر  در  رهام  از  پر  ی او  داشت    مایسیکه  دوست  را 

 بود. فیآن دخترک ح ی و رهام برا کردیمراقبت م 

شت و ابتدا به دست رهام داد و سپس  بردا ی نیس  ی را از تو قهوه

  ک ینزد  ی برا  مایسیکه پر  ییخودش برداشت. تمام راه ها  ی برا

ز با  او  را  بود  کرده  باز  رهام  به  از    یرکیشدن  بعد  و  بود  بسته 

باغ حت  دنشانیرس ا  یبه خانه  نشده    ی لحظه  رهام جدا  نزد  از 

وقت  یبود،حت و  شام  خانم    یموقع  شاهرخ    گفتهعمه  کنار  بود 

کنار    دیقرار است به رهام بگو  یمهم  زیچ  نکهیا   ی بهانه    ند،بای بنش

 او نشسته بود. 

 لب نشاند ی رو ی دوخت و پوزخند   مایسیبه پر نگاه 

 + ممنون.  
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گذاشت و رهام سرش    زیم  ی را رو  ی نیو س   دیعقب کش  مایسیپر

 آورد  نیی را تا گوش او پا

 خواهر کوچولو؟  ی حساس نشد  ی ادیبه نظرت ز _

 هام دوخت به نگاه ر نگاه 

 بشه.   کیبهت نزد خوامیازش... نم ادی+ خوشم نم

 تکان داد و آرام تر پچ زد  ی سر رهام

 .  ستیمن حواسم هست خوشگلم، اما تو حواست ن _

به ادامه    قینشست رهام را تشو  ش یابروها  نی ب  یکه از گنگ  یاخم

 دادن کرد 

  ن ی... تک تک حرکات شاهستی به نظرم شاهرخ حالش خوب ن   _

 گرفته.   و تحت نظر

 شد...   دهیو نگاهش سمت شاهرخ کش ختیفرو ر قلب آسمان ته
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 ...  شیابروها نی ب  یبه قفل دستانش بود و اخم کمرنگ نگاهش

مورد حساسه    نیتو ا  ی خطا نرفته اصالً، اما هر مرد  ن ینگاه شاه  _

 .  ستین  یو شاهرخ هم مستثن 

 ! کرد؟یم دیبا کاریدهانش را فرو داد و چ آب

 کنم؟ ب  دیبا کاری+ چ

   ده؟یمرد و عذاب م هیفکرا چقدر  نیا ی دونیم _

 شاهرخ گرفت و بند نگاه رهام کرد ی نگاه از چهره  آسمان

 کنم رهام؟  کاری+ چ

 ...اما.... هیی قو یلیخ  ی زمان دارو  _

 کرد و آرام تر نجوا کرد ی کوتاه مکث
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از هم بپاشه و اونا نتونن کنترلش    تونه ی روانِ روانشناس ها هم م  _

که بهشون وابسته   ییانتظار دارن کسا  . در اون صورت اوناکنن

 یهر کس  ی و که اونا برا  ی ان آرومشون کنه... درست همون کار

برا  توننیم اما  بدن  درست    ی انجام  هم  شاهرخ  نه...  خودشون 

و افکارش و کنترل کنه    دشخو  تونهیم   کنهیفکر م  ه،ینطوریهم

و   دارم  نظرش  تحت  که  ساعته  چند  اآلن  من  که    نم ی بی ماما 

  ده یبرادرش به تو کش  ی که به گذشته و عالقه    ی افکار  تونهینم

  ریحرکاتش هم تأث  ی رو کنترل کنه و اون افکار داره رو   شهیم

 دیاون افکار و پس بزنه... و چطور با  یکمک کن  دی. تو باذارهیم

 کن خواهر خوشگلم.  دایو خودت پ ینکار و ک نیا

 فشرد یدستش گرفت و کم انیآسمان را م دست
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و محافظت کردن   هیفکر و ذهنت و به بق   نکهیا   ی بهتره به جا  _

 . یباش   تیازشون باشه، به فکر خودت و زندگ

 نگاه به شاهرخ دوخت...  دوباره

 نبود...   ی مرد بد ن یشاه

که دنبالش بود هم    یزمان  یحت  رفت یوقت خطا نم  چیه   نگاهش

 خطا نرفته بود اما...  

 با رهام بود...  حق

بدون دلافکا  یگاه بد  اتراق    لیرِ  و مدرک درست در مرکز سر 

 هم نبودند.  ی و رفتن کردندیم

                                                       

 + شاهرخ؟  
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داشت  شاهرخ م  که  کار  اتاق  سمتش    ستادیا  رفتیسمت  و 

 برگشت 

 بله؟  _

از همان بدو ورود، با    زیمبل بلند شد، عز  ی تر کرد و از رو  یلب

 بخوابم« به اتاق رفته بود.  رمیگفتن»من خسته ام م

 .  می + حرف بزن

که آسمان مخالفت    ندیمبل بنش   ی سر تکان و خواست رو   شاهرخ

 کرد

 تو اتاق.  می+ بر

  ی دوباره سر تکان داد و همراه هم وارد اتاق شدند. لبه    شاهرخ

تر   یاتاق. لب  ی گوشه    ی کاناپه    ی تخت نشست و شاهرخ هم رو

 کرد. 
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 شروع کند و او شاهرخ نبود...   دیاز کجا با دانستینم

 بودن را بلد نبود...   شاهرخ

 مثل او طرف صحبتش را آرام کند...    توانستینم

دختر عمه ات قبالً نامزدت بود و   نکهینسبت به ا دی+ اآلن من با

 کنم؟  ی خودیب ی فکرا  نیقرار بود ازدواج کن

 کرد ی تکخنده ا جیگ  شاهرخ

  ه؟یچه حرف نیا زم،یالبته که نه عز _

 کرد  نییباال و پا ی سر

 فکرا کنم؟   نی از ا دی+ چرا نبا

به    هیقانع کننده ا  لیندارم دل   مایسیبه پر  یحس  چیمن ه   نکهیا  _

 نظرم!  
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  ش یابروها  نیکه ب   یو اخم  دیرا تا چشمان شاهرخ باال کش  نگاهش

 نشست با خودش نبود...  

به زور و کتک    خواستیآمد و دلش م  ی با خشونت راه م  شتریب  او

 هم شده آن افکار را از ذهن شاهرخ دور کند.  

ا از  تو  تو ذهنت در مورد من و شاه   نطوری+ پس چرا    ن یفکرا 

   ؟یدار

 کاناپه بلند شد   ی شاهرخ نشست و از رو  ی ابروها  نی ب  ی کور  اخم

 مورد حرف بزنم.   نیدر ا خوامیآسمان نم _

 . ستادیهم ا وا

 خورد یکه داشت درونش قل م یبه خشونت  تیاهم یب 

 .  زنمیحرفام و بهت م ی من همه  ؟یحرف بزن  ی خوای+ چرا نم

 و بحثمون نرماله؟ زن من داره در مورد... به نظر ت _
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 تر شد  کیبرد و ادامه نداد و آسمان نزد  شیموها  نیب  یدست

 نداشتم...    نی به شاه یحس  چوقتی+ من ه 

 گردن شاهرخ دوخت و تورم رگش دلش را لرزاند...    به نگاه 

 با رهام بود...  حق

م   شاهرخ د  توانستیهم  کس  هر  و    وانهید  ی گریمثل  شود 

 .... ی عصب

 بشنوم.   ی زیدر موردش چ خوامیآسمان گفتم نم _

 غرش مانند بود و آسمان دستش را گرفت  شیصدا

 و جز تو نگرفتم.   ی مرد چی+ من دست ه

ب  ی   نهی را سمت س  دستش برد و  قلب   ی خودش  به  که    یتوجه 

 نهیس  ی دست شاهرخ را رو  کشت،یداشت درونش خودش را م

 اش گذاشت
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و جز تو دوست   ی مرد  چیجز تو حرف نزدم... ه  چکس ی+ من با ه 

 نداشتم.  

و آسمان    دیکش  شیموها  نیرا ب  گرشیدست د  ی با کالفگ  شاهرخ

 تر شد  کینزد

ندار تو حق  ا  ی+  هم  نیبا  و  بد  فکرا هم خودت  آزار  و   یمن 

 شاهرخ... 

 نگاهش کرد و آسمان سرش را کج کرد شاهرخ

 جز تو رو نخواستم شاهرخ...   یچکی+ من ه 

  د یچیدخترک پ  ی و دستش را دور شانه ها  اوردیطاقت ن   شاهرخ

 و او را به خود چسباند 

 آسمان قلبش را محکم تکان داده بود...   فاعترا
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عصبان  آنقدر که  آغوش   تشی محکم  به  را  او  و  کند  فراموش  را 

 بکشد...  

و    د یاش را بوس  قهی را کنار گوش آسمان برد و کنار شق  سرش

 پلک بست

 منم دوست دارم...   _

را    شیدستانش را دور کمرش حلقه کرد و او فشار بازوها  آسمان

کرد و آرام و خش دار کنار گوشش ادامه   شتریدور تن دخترک ب

 داد 

 . خوامت یمنم م _

 ...  شمیمن خفه م یتو ناراحت  یت+ وق

لب  ی رو ی و لبخند ندی را عقب برد تا صورت آسمان را بب سرش

 نشاند 
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 . زمیعز ستمی من ناراحت ن _

آسمان چسباند    یشانیاش را به پ  یشانیتر برد و پ  کی را نزد  سرش

 و دوباره پلک بست

وقتاگ  _ هم  ی ه  تو  وبرطرف    میناراحت  ی بخوا  ی نطوریناراحتم، 

ترج  یکن بگ  دمیم  حیمن  تو  و  بشم  ناراحت  دوسم    یهمه اش 

 .  ی دار

 هم پلک بست آسمان

 ... گم ی من هر روز م  ی+ تو خوب باش

 تر برد  کی زد و سرش را نزد لبخند

 ببوسمت؟   تونمیم _

 بود...    قلبش باال رفت و پلک باز کرد؛ چشمان شاهرخ بسته   ضربان

  ... ی تونی + م



 

2267 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

                                                       

بر  _ انتخاب کنه... دو روز مونده و هنوز    میقراره  لباس  آسمان 

 . میدیلباس نخر

 گذاشت  زیم ی را رو  شیچا یسر تکان داد و فنجان خال زیزع

 بهت بگم پسرجان.  خواستمیم ی زیچ هی _

 گذاشت   زیم  ی را رو دستانش 

 متم حاج خانم.  من در خد د ییبفرما _

 به درگاه آشپزخانه انداخت ینگاه کوتاه  زیعز

 آسو خوبه؟ _

 سر تکان داد   ی جیبا گ شاهرخ

 آره، چطور؟  _
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 آورد  نییرا پا شیصدا زیعز

  اد؟یچطوره؟ تونسته کنار ب   ایارتباطش با پناه نهیمنظورم ا _

 لبخند زد شاهرخ

 . دی بله کنار اومده، شما نگران نباش _

 به درگاه انداخت  ی رگینگاه د زیعز

م  دونمیم  _ بازم  اما  هست،  بهش  آسو    خوام یحواست  که  بگم 

...  یو چه خوشحال  یچه ناراحت  زه،یریاحساساتش و تو خودش م

م ازت  ب  خوامیمنم  ا  شتریکه  درک   نایاز  باشه...  بهش  حواست 

 . یتو درکش کن  خوامیاما م دونم، یم  هیکردن آسو کار سخت

 لب زد اننیتکان داد و با اطم ی سر شاهرخ

 . د یحواسم هست حاج خانم، نگران نباش _
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و آسمان    دیحس حضور آسمان در درگاه آشپزخانه نگاه باال کش  با

 دید سینسبتاً خ ی را با موها

 هست شاهرخ؟ ی+ سالم، حواست به چ

 دی اش را عقب کش ی کنار  یدلبا لبخند صن شاهرخ

 .  ریصبح بخ زم،یعز ن یبش  ایب _

اش را دوباره بند نگاه شاهرخ کرد و    ی نشست و نگاه سوال  آسمان

 جوابش را داد  زیشاهرخ، عز ی به جا

 دختر؟  یبرس یبه همه چ دیتو با _

 دیخرما را سمت خود کش ی  رهیش آسمان

 شدن نداره.    یعصب نقدیسوال که ا  هی. زی+ باشه عز

 د یپرس نباریرا داخل دهانش چپاند و ا لقمه
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   م؟ینی لباس بب می+ ساعت چند قراره بر

 آسمان را پر کرد ی فنجان چا شاهرخ

با  _ اگه مشکل  د یمن عصر  از صبحونه    ی ندار  یبرم مطب،  بعد 

 . میبر

 شیکه روبرو  ی نگاهش کرد، آسمان  زیسر تکان داد و عز   آسمان

 ا آسمان فاصله داشت...  ت نیاز زم شناخت یکه م ی بود با آسمان

 قبل ها حرف، حرف خودش بود...   آسمان

 ...  ماند یمنتظر نم او

 انداخت...  ینم قی به تعو ی گریرا بخاطر د شیکارها

م  یآسمان او  آسمان  شناختیکه  قبول    یبا  مخالفت  بدون  که 

 فرسنگ ها فاصله داشت.  کردیم

   ز؟ی+ عز
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ان خانواده اش  نابه سام  طیبه خاطر شرا  شناختی که او م  یآسمان

که   یو آسمان  شدیبه گرفتن مراسم عقد نم  یوجه راض  چیبه ه

 بود...   بهیغر شیقبول کرده و مشغول تدارکاتش بود برا

  توانست یرا هم م   ی با شاهرخ انگار آسمانِ غرّان و ابر  ینیهمنش

 کند یآرام و آفتاب

 تو؟  ییکجا زی+ عز

 نشست و نگاه به آسمان دوخت شیابروها نیب یاخم

 ... ی مغزم و خورد ز؟یعز زیعز یه هیچ _

نبود   یجوابش را داد هم آسمان  ی که با آرامش و شوخ  یآسمان

 ...  شناختیکه او م

 با خوردنش....    برهیآدم اصال لذت م  ه،یخوردن  یلی+ چون مغزت خ

 بود....  بهیغر شیبلند خنده اش هم انگار برا ی صدا
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 ود....  ب  دهیبود که کم شن ییآسمان صدا ی خنده  ی صدا

 بود...   دهینشن گریو اسرا د  امکیاز مرگ س  بعد

 ..  ایتو هم آماده شو باهامون ب  گمی + م

 خندان آسمان گرفت...   ی کرد و نگاه از چهره  اخم

 ی صدا  دن یخندان و شن  ی چهره    نیا  دنیاگر بود با د  پسرش

 آورد...   یبال درم یدخترش از خوشحال  ی بلند خنده 

کند و داشت    ی آسمان هر کار  یالخوش ح  ی حاظر بود برا  اکبر

 دخترش را؟   یبخت خوش دیدیم

 مگه من قراره لباس عروس بپوشم؟   ام؟یب یواسه چ گهیمن د _

...  میریبگ  رهنیپ  هیقراره فقط    ز؟یعز  هیچ  گهیلباس عروس د +  

 مگه نه شاهرخ؟  

 باال انداخت ی و شانه ا دیرا نوش شیاز چا ی جرعه ا شاهرخ
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تو هم    پوشن؟یگه عروسا لباس عروس نمم  زم،ی البته که نه عز  _

 . ی قراره بپوش

 ی با چشمان گشاد شده نگاهش کرد و شاهرخ با سرفه    آسمان

 دیپرس زیخنده اش را فرو داد و از عز یکوچک

 حاج خانم؟    هینظر شما چ _

 جواب داد  یصندل ی بلند شدن از رو نیح زیعز

تو    وامخی... منم خسته ام مریبگ  یلباس عروس پف  هی+ آره براش  

 خونه بمونم. 

                                                       

 بابا؟   _

 بود چرخاند ستادهیسالن ا ی که ورود ییرا سمت رستا نگاهش

 بله!   _
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 با شما کار دارن...   _

 گذاشت  زیم ی مبل بلند شد و لپتاپ را رو ی رو از

   ه؟یک _

 باال انداخت ی شانه ا رستا

 اصرار داره بسته رو به خود شما بده.   ،یپستچ _

را    یباز را کامل باز کرد و پسر جوان  مهیتکان داد و در ن  ی سر

 را داشت ی موتور ی ها کیکه لباس فرم پ دید

  ؟یسالم جناب، خسرو پناه _

 سمتش گرفت   یتکان داد و پسر پاکت ی سر

 .  د ینرو امضا ک  نجایلطفاً ا _
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اخم    دیاز فرستنده ند  ی نشان  چی ه  یبه پاکت انداخت و وقت  ی نگاه

 د یکرد. نگاه باال کش 

   شه؟یچقدر م _

 .  دیرو امضا کن  نجایپرداخت شده جناب، فقط لطفاً ا _

که پسرک سمتش گرفته بود را امضا کرد و وارد واحد   ی دیسررس

نگاه کوتاه و  باز کرد  را  پاکت  اما  یشد،  انداخت  با    به داخلش 

پشتش    یرنگ کوچک  یکت مشکپا  دنید بود  پاکت  داخل  که 

 . دیلرز

از واحد خارج شد و سمت آسانسور قدم برداشت،    عیسر  یلیخ

 پسرک رفته بود.  

تماس گرفت   ی و با نگهبان  دیکش  رونیشلوارش ب  بیرا از ج  یگوش

 آسانسور گفت  یفشردن شاس نیتماس، ح ی و به محض برقرار 



 

2276 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ... رونیبره ب یجازه نده کسدرا رو ببند و ا یشیقم _

 آقا...   _

 را نداد چارهی جمله به نگهبان ب  لیتکم ی بلندش اجازه  ی صدا

کار  _ قم  ی همون  گفتم  که  بکن  همیشیو  درا  نی ...    یاآلن 

اجازه نده    یحت  نیی من برسم پا  ی ساختمون و قفل کن و تا وقت

 مورچه از ساختمون خارج بشه.  هی

ک  تماس وقترا قطع  تا  و  برسد  که    یرد  باال  به  آسانسور دوباره 

را فشرد و    یالب  یجانش رفت و برگشت. وارد آسانسورشد و شاس

 دوخت... شگرینگاه به نما

و   دی کشیبه نظرش ساعت ها طول م  گذشتیکه م  ی لحظه ا  هر

  کردی م یدلش داشت درونش خودکش
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رنگ    ی پستال مشکبود اما آن کارت   ده یپاکت را کامل ند  ی محتوا

 کشانده بود...   شینده و او را به سالها پ تمامش را لرزا

 مرموز...   ی ها دیهمان تهد به

 از فرستنده اش نبود...   ی رد  چیآشنا که ه ی پاکتها همان

کامل باز شود خود را از داخل اتاقک   نکهیآسانسور قبل از ا   درب

  ی نگهبان  دنیو با د   دیخچر  عیسر   یل یانداخت ونگاهش خ  رونیب

ساختمان و همان    نیو چند تن از ساکن   بود  ستادهیکه مقابل در ا

  ی کنارش بودند، خود را به در رساند و بعد از گرفتن بازو  یپستچ

 گفت  هی رو به بق یپستچ

  د یدر و باز کن   یقمش  ی ... آقادی که معطل شد  خوامیمعذرت م  _

 لطفا.... 
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گوشش    سپس کنار  و  کشاند  آسانسور  دوباره سمت  را  پسرک 

 دیغر

 زت...  فقط چندتا سوال دارم ا _

 اتاقک آسانسور شدند و خسرو به پاکت اشاره کرد داخل

   ؟ی و از کجا آورد نیا _

درن  چارهیب  پسرک خسرو  حرکت  شوک  از  هنوز  بود   امدهیکه 

 تکان داد  یج یسرش را با گ

 ه؟ یچ نیا _

با  بدون کردن  پسر   ی زورها  و سمت  زد  را  واحد  زنگ  پسرک 

 دیچرخ

م  ادیازت درب   کیکوچ  ی صدا   هیاگه    _ و   ادی ب  سیپل  زنمیزنگ 

 بکنم.   تونمیم کارایو چ میمن ک  ی دونی مطمئنم م
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را از پسر گرفت و   یهر حرف  ی شدن در به دست رستا اجاره  باز

 بود از آن خود کرد  کیخسرو نگاه متعجب رستا را که به پ

 و بده من...   ییواحد روبرو دیدخترم کل _

را   دیکل  ریتأخ  یبا همان تعجب سر تکان داد و بعد از کم  رستا

 در دست پدرش گذاشت 

 شده بابا؟  ی زیچ _

 تکان داد   ی سر خسرو

 نه، برو تو...   _

قدم برداشت و   یی که در را بست خسرو سمت واحد روبرو  رستا

کرد   یآمد که سع  یانگار داشت کمکم به خودش م  کیپسرک پ

 را پس بکشد شیبازو

 نکردم سردار...   ی بخدا من کار _
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ب  خسرو باز کرد و داخل   تیاهم  یاما  به لحن ملتمسش در را 

 هلش داد و خود هم پشت بندش وارد واحد شد. 

 را بلند کرد پاکت

فرستاده؟ چرا اسم و مشخصات فرستنده اش   یپاکت و ک  نی+ ا

   ست؟ین

 مگه؟   هیاصالً توش چ دونم،ینم ی زیبه جان مادرم من چ _

  ی نگاه   و  دیکش  رونیرنگ را ب  ی را باز کرد و آن کارت مشک  پاکت

 شده اش انداخت...   پیتا ی به نوشته ها

 که پشتش را محکم لرزاند یکلمات

 ...  زیعز یسالم خسرو پناه »

 خبر؟   چه
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ب   چند داره    ی نطوریا  گهیاما من د  میهم شد   الیخ  یساله که 

 ...  رهی حوصله ام سر م

 ....  ستیشده ات خوب ن دای رابطه ات با دختر تازه پ دم یشن

 ....  یراست

از من اونقدر    نمی بی م  یوقت  کنمیاحساس غرور م  ی لیخ  ی دونیم

 تو لونه هاشون؟   یفرستیکه ورثه ات رو مثل موش م یترس یم

م   خوامیم و  کابوست....  بشم  دوباره  و  دختر   خوامیبرگردم  از 

 شروع کنم...   کتیکوچ

 ... «یردار پناهباش س منتظرم

پسر    ی پرت کرد و کارت را مقابل نگاه شوکه    نی زم  ی را رو  پاکت

 تکان داد 

 ....  دهیتهد نیا _
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 خارج کرد و شماره گرفت  بشیاش را از ج یگوش

خبر  یچیسردار؟ به خدا من که گفتم از ه یزنی زنگ م یبه ک _

 ام.   ی موتور کیپ هی ندارم، من فقط 

پسرجو  تیاهم  یب ملتمس  لحن  گوشبه  گوشش    یان  به  را 

 برقرار شد عیسر یلیخ چسباند و تماس

 جانم سردار؟   ــ

 فقط زود...   فرستم،ی که م  یآدرس نیبه ا  ایسرگرد ب _

شلوار گرمکنش    بیرا دوباره در ج  یرا قطع کرد و گوش  تماس

 فرو کرد 

به سرگرد    دیو با  ی دونیم  یباهات ندارم، فقط هر چ  ی کار  نیبش  _

 ی کنم. بخوا  دایپاکت و فرستاده پ  نیکه ا  یدمتا بتونم اون آ  یبگ

 ...  یکلمه دروغ بگ هی
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 د یکالمش پر انیم پسرک

 گم یبه خدا نم گم، ینم _

 

عقب برداشت و نگاه به شاهرخ    یصندل  ی را از رو  الونیو  ساک

 دوخت 

 ... امی مطب م ی + تا تو بر

  اده یرا باز کرد اما پ   نی تکان داد و آسمان در ماش  ی سر  شاهرخ

 نشد

مطب،   ی بر یتون ی م یتو اگه خواست اد،ی... مهرسا قراره بی+ راست

 ...  انیخوب با هم کنار م  زیمهرسا و عز
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  ی کوتاه  ی ه  برد و بوس   شیدستش را گرفت و کنار لبها  شاهرخ

اش حبس    نهیس   انیزد نفس دخترک را مکه پشت دست آسمان  

 کرد

 .  گهی... برو دزمیتو نگران نباش عز _

که تکان داد سمت ساختمان    یشد و بعد از دست  ادهیپ  آسمان

 قدم برداشت. 

شانه اش انداخت و    ی را رو   النیآسانسور که شد بند ساک و  وارد 

قطعه اش را   نی که به خودش داده بود قرار بود اول  ی طبق قول

 کار را قبل از مراسم بکند...    نیا   خواستیهار بزند و دلش مب  ی برا

بود بهار نم  رهام   ی در آن جشن حاظر شود و فضا  تواندی گفته 

 . کردی شلوغ مادرش را نگران و آشفته م
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 بود که در آسانسور   رونیآسانسور به ب   ی ا  شهیش  واریاز د  نگاهش

فلز اتاقک  آن  از  او  و  شد  وقت  رونیب  یباز  درست  اما    ی آمد، 

  ی و ب  دیخسرو را شن  ی سمت در واحد قدم بردارد صدا  خواستیم

 پناه گرفت  شدیم  یراهرو که به راه پله منته ی اراده گوشه 

 دا یآدم و برام پ  نیا   خوامیزود م  یلیکن سرگرد... خ  داشیبرام پ  _

 ...  یکن

د   ک ی که    یچشم اخم  گریمرد  گفت  خسرو  جواب   نیب  یدر 

 را فرو داد... آسمان نشاند و آب دهانش  ی ابروها

  کردند؟یداشتند صحبت م یمورد چه کس  در

  د یقبالً هم تهد  ی عنیکارت نوشته شده بعد از سالها،    نیتو ا  _

  ن؟یشد
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از کجا   نکهیوقت در مورد ا  چیه  م، یکن   داشیپ  می آره اما نتونست   _

ن  خوادیم کنه حرف  م شروع  نوشته  حاال....  اما  بود  با    خوادیزده 

کوچ کنه.  کمیدختر  لعنت شروع  پی..  برام  و   دای ....  آدم  اون  کن 

 سرگرد....  

تا   ی زیچ  کردی که حس م   د یکوبیمحکم داشت م  ی آنقدر  قلبش

نمانده و در مورد چه تهد  نهیشکافته شدن س  داشت   ی دیاش 

  ؟یخسرو پناه کردیصحبت م

حرفها  یزیچ  گرید وقت  دینشن  شانیاز  که   یو  آمد  خودش  به 

 ...  سرگرد سوار آسانسور شده و رفته بود

 کرده بودند؟  دیرا با او تهد خسرو

سمت در واحد قدم   دیرا در راهرو ند  ی کس  یو وقت  دیکش  سرک

 زنگ فشرد...   ی برداشت و انگشتش را رو
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 ...  د یلرزیم دستانش 

انگار به جان او هم    شد یحس م  یخسرو پناه  ی که از صدا  یترس

 باز  ی باز شود، صدا  شیدر روبرو  نکهیشده بود، قبل از ا  ق یتزر

 و برگشت...   دیرا شن ییشدن در واحد روبرو

با   ی همراه مرد  یپناه  خسرو از واحد خارج شد وخسرو  جوان 

 تکان داد  ی سر دنشید

 ...  ی سالم خوش اومد _

 .. دهانش را فرو داد و نگاه به پسر دوخت. آب

 د یپسرک کوب ی که بود؟ خسرو دست به شانه  گرید او

 پسر...  ی بر  یتونی م گهیتو هم د _

 د یکه سمت آسانسور قدم برداشت آسمان با اخم پرس پسر

  ه؟یک گهید نی+ ا
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 کوتاه جواب داد  خسرو

 . کیپ _

بود   دهیگذاشت و در جواب رستا که پرس  زیم  ی قهوه را رو  فنجان

 جواب داد  زندیم النیو یاز ک

 اومدم تهران. ی+ از وقت

 نواخته بود...  النیبهار و ی برا

 او حرف زده بود...  با

خسرو بود و   شیهم حرف زده بود اما فکر و ذهنش پرستا    با

 ... شیحرفها

 ... شدی م دیتهد داشت

  نکه یبه ا  توانستی نم  کردیو هر چه فکر م  شد یم  د یبا او تهد  داشت

 ببرد...  یباشد پ  تواندیچه م دیآن تهد
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م  نگاه دوخت،داشت  خسرو  م  وهیبه  چطور    کندی پوست  و 

 آرام به  نقدر یا توانستیم

 ....  یقتشکمش باشد و فکر

 دیو سمت رستا چرخ دیبه صورتش کش یدست

   ؟یگفت ی+ چ

حواسش    توانستیبا لبخند جمله اش را تکرار کرد و او نم  رستا

 را جمع کند...  

ناشناخته پخش    ءیش  کی  ی و مهره ها  چیانگار مانند پ  حواسش

 جمعشان کند  توانستیشده بودند و او نم

 باهات؟   ومدیهم ن  ز یچرا عز گمیم _

دمب  ی رو و  شد  جابجا  از  رفتیم  دیبا  گریل  اما  هم    کی...  سو 

 برود....   خواستینم
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نظر   ریو حرکات خسرو را ز   ندیآنقدر آنجا بنش   خواستیم  دلش

 ...  دیشدنش بگو دیخره لب باز کند و از تهدکه باال  ردیبگ

ب  بر که  خسرو  را    ی ها  ب یس  الیخ  ی خالف  اش  خورده  قاچ 

ب  خوردیم ترس  یاو  و  بود  رشد  ناشن  یقرار  وجودش  ته  اخته 

 ....  کردیم

 بود....   دهی ترس یشدن خسرو پناه دیتهد از

جشن لباس بخرم، بعدش اومدم   ی + من با شاهرخ رفته بودم برا

 خونه موند.   زی... عزنجایا

  ر یبه خسرو انداخت و نگاهش را به خود غافلگ  ی نگاه  مین   دوباره

 کرد
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شب  دیتهد تهد   هیشدنش  از  ییشدنها  دیهمان  که  ترس    بود 

خانواده   کیمجبورش کرده بود رستا را به غربت بفرستد و او را به  

 بسپارد؟   گرید ی 

ها   دیتهد پناه  ی شدن  را   یحت  یخسرو  موضعش  و  علت  اگر 

 هم ترسناک بودند.   دانستینم

او لب باز کند و    زند ینم  یحاال که خسرو حرف  خواست یم  دلش

 شدیبپرسد اما حضور رستا مانعش م

 دیخسرو گرفت و سمت رستا چرخ یال از نگاه سؤ نگاه 

 رستا؟  ی اریم گهید ی قهوه  هی+ برام 

 یآرام  ی لب نشاند و با گفتن البته    ی رو  ینیلبخند دلنش  رستا

 قهوه اش را برداشت و سمت آشپزخانه رفت.  یفنجان خال
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چرخ  خسرو  سمت  شدنش  دور  محض  به  بدون   دیآسمان  و 

 د یمقدمه غر

 کنه؟ یم دتیداره تهد ی+ ک

 نشست شیابروها ن یب ی خسرو تکان خورد و اخم دل ته

بود که    دهیآسمان هزاران فکر در ذهنش قد کش ی جمله  کی با

 پر و بال دهد  چکدامشانی به ه  خواستینم

  ؟ی بود ستادهیتو فالگوش ا _

داشت    یتیاهم  ستادنشینا  ای  ستادنیهم اخم کرد و فالگوش ا  او

بود کس  یوقت قرار  فردا  نبود  او   ی بیآس  ی طور  کی  یمعلوم  به 

 برساند؟  

  گم یم  میبه رستا و رهام و مر  ی + تو فکر کن آره... اگه جوابمو ند 

 ...  دمی شن یچ
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و داشت مسخره اش   ختیبه همش ر  شتریب  دی که خند  خسرو

  کرد؟یم

 دختر؟ منو؟  یکنیم دمیتهد  ی دار _

 دیغر شیدندانها نیاز ب آسمان

حاال جوابم    روش....   نم یا  ،یشیم   د ی+ تو که راست به راست تهد

  اد؟ یرهام هم ب نمیبش ای ی دیو م

مهر   خسرو از  پر  لبخند  همان  به   ی با  اصالً  آسمان  نظر  به  که 

 آمد سر تکان داد  یخسرو نم

 . میزن یخونه ات... حرف م رسونمت یمن م  _

و    دی هم طول نکش  قه یقهوه اش و بلند شدنش پانزده دق  خوردن

، به در  خسرو  نی شاگرد ماش   یصندل  ی او به محض نشستن رو
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و دوباره همان سؤال اولش را   دی داد و سمت خسرو چرخ  هیتک

 د یپرس

   کنه؟یم دتیداره تهد ی+ ک

 بدون نگاه کردنش کوتاه جواب داد  خسرو

 .  دونم ینم _

   کنن؟یم دتی+ با من تهد

 ...  یبار نگاهش کرد، هر چند کوتاه، اما پر از شرمندگ نیا

 سمت آسمان گرفت   و  دیکش  رونیکتش ب   بیپستال را از ج  کارت

 بخون...   _

 پ یبه جمالت تا  یدستانش گرفت و نگاه  نیکارت را ب  آسمان

 ...  دیکوب یدهانش م   ی شده انداخت و قلبش داشت تو
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 ترسناک بود...  کردیکه فکرش را هم م ی زیآن چ از

 ی ها طبق نوشته ها  دیتهد  نیبخاطر هم   ش یسال ها پ  نکهیا  فکر

 بود، ترسناک بود... ه کارت او و رستا را دور کرد ی تو

و من و مثل    یغربت کرد  یرستا رو راه  دایتهد  نی+ بخاطر هم

  ؟ی سپهر ی رو سر خانواده  ی بال نازل کرد

 د ی را کنار کش نیماش خسرو

نبودن قدرتم    ی کاغذ پاره ها من و نترسوند آسمان... کاف   نیا  _

  داشیپ  تونمیو من نم  فرستادیکارتها رو م  نیکه ا  یدر مقابل کس

هشت سال تموم دنبالش گشتم،    ش، ین و ترسوند... سالها پ کنم م

  ک یبه پ  دهیپاکت ها رو م  نیانگار شبه ا  ست،یازش ن   ی اثر  چیه

 دای... هشت سال گشتن و پیهخسرو پنا  ی برسون خونه    گهیو م

 نکردن من و ترسوند...  
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 ...  یکله گنده گذاشت هیپا رو دم  دی+ شا

 کرد نییسرش را باال و پا خسرو

به ه  دیبه ذهن خودمم رس  نیا   ــ بازم  ...  دمینرس  ییجا   چیاما 

 بند نبود....  ییدستم به جا

 ...  دی به صورتش کش ی با کالفگ یدست

اش را    یخال  ی کرده بود که جا   یخسرو آنقدر دلش را خال  ترس

 .... کردیاش حس م نهیس ی تو

 غزل بود...   کی ی ها هینبودن قاف فیرد ه یشب یخال ی جا

 بدون معشوق...  ی عاشقانه  کی هیشب

 درمان....  یدرد ب کی هیشب

   ؟یکن کاریچ  ی خوای+ اآلن م



 

2297 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 نگاه گرفت خسرو

 اما....   کنم، یم داشیپ _

 نگاه به چشمان آسمان دوخت و مصمم گفت دوباره

 . کنمیجونمم شده از شما مراقبت م  ی تا پا ترسم،یبار نم نیا _

 به نوشته ها انداخت و نجوا کرد ی گر ینگاه د آسمان

 باهام بکنه؟  تونهیم کارینظرت چ + به

 کتش فرو کرد   ب یکارت را از دستش گرفت و دوباره در ج  خسرو

 .  دمیاجازه رو نم نیکنه... من ا ی باهات کار ستیقرار ن یکس _

 دوخت....    ریرا به حرکت درآورد و آسمان نگاهش را به مس  نی ماش

  خته یرو او فکرش آنقدر به هم    رند یبگ   یقرار بود جشن عروس  فردا

 به امروز فکر کند، چه برسد به فردا....   توانستینم  یبود که حت
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سرش افکار نامنظم بود که او آن فرد مجهول را در   انی م  آنقدر

را ببرد...    شیگلو  خواستیدست مکه چاقو به    کردیجشن تصور م

م  یحت هم  را  و شاهرخ  نجاتش    دید یخسرو  داشتند  که تالش 

نم او  به  شخص مجهول درست در    آن.دیرس یدهند و دستشان 

 صدر افکارش بود

 زیشاهرخ به مطب رفته بود و مهرسا و عز  دیبه خانه رس  یوقت

کودک بودند. مهرسا    ی برنامه    ی مشغول تماشا  ونیزیمقابل تلو

کرده    لیهم تحم  زیکودک را به عز  ی انگار عالقه اش به برنامه  

 بود.  

مهرسا به   وافر  ی عالقه    دنینشان از نپسند  زیدرهم عز  ی ابروها

  شرتش یو او بعد از درآوردن شال و سو  دادیکودک م  ی برنامه  

 نشست و جواب مهرسا را داد  زیکنار عز
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 .  سر رفتم به بهار بزنم...  هی+ 

 د یچرخ  زیعز سمت

 رفت؟  ی+ شاهرخ ک 

 با اخم جواب داد  زیعز

 ...  شی ساعت پ  مین _

 آسو؟  _

که مهرسا تکان داد    یسمت مهرسا چرخاند و سرش را سؤال  نگاه

 د یپرس دیبا ترد

 مامان؟  یگیچرا به مادرت نم _

و انگار    دیکش  ریت  شیها  قه ینشست و شق  شیابروها   نیب  یاخم

 د یکش  ی قیبه آشوب درونش برد که آه عم ی مهرسا پ
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 ادم یبود    یچه شکل  نکهیسالم بود که مامانم مرد... ا  شیمن ش   _

  گن یمادرشون مبچه ها به    یبار بهم گفت وقت  هی  ادمهیرفته... اما  

 .  کنهیم مشونیتقد یمامان انگار خدا بهشت و دو دست

 گرفت...    بغضش

رفته    ایرا در حقش تمام کرده و از دن  ی که مادر ی مادر  ی برا  هم

 بود...  

آنقدر    ی مادر  ی برا  هم بود...  کرده  اش  افسرده  او  نبود  غم  که 

 نه برادر و خواهرش را...  اوردیب ادیافسرده که نه او را به 

 ام....   یپناه ی دختر خانواده  دمیمن تازه فهم +

 شیو صدا گرد مهرسا هم باعث نشد بغضش کنار برود    چشمان

 هنگام گفتن جمالت نلرزد 

 + من دختر خسرو و بهارم، اما پدر و مادرم اکبر و اسراست....  
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مبل بلند شد تا به اتاق برود که    ی از گفتن جمله اش از رو  بعد

 هش را سمت در کج کرد.  زنگ آپارتمان را ی صدا

 یو کالفگ  مایس یپر  زیشدن قامت ر  انیشدن در برابر بود با نما  باز

 ز حد آسمان. ا ش یب

آسمان   یتوجه به اخم و کالفگ  یبا خنده وارد شد و ب  مایسیپر

 دی گونه اش را بوس

 ؟ ی چطور زم،یسالم عز _

به اخم و تخمش وارد شده و    ت یاهم  یاو را کم داشت که ب  فقط

 و با او بگو و بخند کند...   ندی هرسا بنشکنار م 

سا  ی رو   دندان کوب  ی و طور  دییهم  به چارچوبش  را  که    دی در 

ناهنجارش نگاه هر سه را سمت او چرخاند و آسمان هم    ی صدا
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م دلش  برداشت...  قدم  مبلمان  سمت    ی موها   خواستیدوباره 

 بکشد...    تواندیو تا م ردی زده از شال دخترک را بگ رونیب

که تا حد مرگ از او    شدیاش نم  یک سر چرا حالسب  دخترک

  ند؟یو را ببا خواهدی متنفر است و نم 

شده   شیرا به چشمان آرا   نشینشست و نگاه خشمگ  زیعز  کنار

پرس  مایسی پر  ی  احوال  و  سالم  از  بعد  که  لبخند    یدوخت  با 

 دیسمت او چرخ ی گشاد

 ... فردا ی گرفته برا شگاهیاومدم بهت بگم مامان وقت آرا زمیعز _

 .  دم یشنی هم م ی گفتیم ی زدی + الزم به اومدنت نبود، زنگ م 

کش داد   شتری ب   ش یناراحت شود به لبها  نکهیا  ی به جا  مایسیپر

 . دیبه صورتش کش  یبا کالفگ یو آسمان دست
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از دو ساعت    شتریکه ب  ی شگریدستان آرا  ریز  شدیخفه م   داشت

رو آرا  نه یس  ی بود  و مشغول  شده  از    بود...  شش یاش خم  قبل 

زائد صورتش افتاده    ی سالخ به جان موها  کیهم که مانند    شیآرا

 متر نخ پوستش را به گز گز انداخته بود...   میو با ن 

  ی آن صندل  ی عمه خانم آنجا نبود قطعاً همان بار اول از رو  اگر

بند    شنهادیکه پ  مایسیو با چند فحش به پر  شدی مخصوص بلند م

 ...  کردیم انداختن داده بود آنجا را ترک

 به عمه خانم قائل بود و او....  یاحترام خاص شاهرخ

 + تموم نشد؟ 

و چقدر خوب بود که    دیرستا را کنارش شن  ی خنده    زیر  ی صدا

 نگذاشته بود...  شیامروز را تنها
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  یکه شب را در خانه    ییکه داشت همراه مهرسا  یدرست وقت 

بود وسا مانده  م  لشیآنها  ه  کردیرا جمع  و  آمده  مراهش رستا 

 شده بود....  

 عجوله...   کمیخواهر من  یخانم عباس _

چند  شیابروها  نیب  یاخم و  دندانها  نینشست  پشت    ش یغر 

 حبس شده بودند...  

نم نگفتم  من  مگه  اصال  بمال  ادیز  خوامی+  لعاب  و  به    یرنگ 

 آخه؟  یکنی م کاریام چ نهی رو س یصورتم؟ دو ساعته نشست

و پلک باز کرد    دیاز دور شنمهرسا را هم    ی خنده    ی صدا  نباریا

 دیصورتش د  یگر را درست در چند سانت   شیآرا   ی و نگاه اخمو

 اخم کرد شتریو ب
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  ش یببوس  ی خوای م   کنهیکه آدم فکر م  یشیم  کی+ اونقد هم نزد

 ... گهیبرو عقب د کمی... یاز بس تو حلقش

در هم فرو رفتند و آسمان دوباره پلک   شتریب  شگر یآرا  ی ابروها

 بست...  

عروستون چقدر بداخالقه ملک    نی.... اشدیداشت تموم م  هگید  _

 خانوم. 

سالن که مشغول زدن الک همرنگ لباسش    ی از گوشه    مهرسا 

که آسمان کالفه   ی شگریبود با خنده جواب آرا   ش یبه انگشتان پا

 اش کرده بود را داد 

  یشوهرش آبرودار   ی خانواده    شیه پشکوه جون آسو اآلن دار  _

 الق خوبشه.... اآلن اخ نیا کنه،یم
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از    عیسر  یلیو آسمان خ  دیکنار کش  شیباالخره از رو  شگری آرا

نکنند و به    ادهیپ  شیرو  ی گرید  اتیبلند شد تا عمل  یصندل  ی رو

 دیدنبال ساک لباسش چرخ

 + لباسم کجاست؟ 

 با لبخند ساک را به دستش داد  رستا

 فدات شم.   ی ماه شد _

  ده یکش  نهیسمت آ  تخواسیکه م  یدهانش را فرو داد و با نگاه  آب

 و ساک را از دست رستا گرفت  دیشود جنگ

 خوشگلم.   یآماده بش  کنمیکمکت م _

 در جواب نگاه مشتاق رستا زد  ی لبخند

 .  گهیرستا... تو خودت آماده شو د تونمی+ خودم م
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لباس بود شد و مشغول    ضیکه مخصوص تعو  یاتاق کوچک   وارد

 ییکه با راهنما  یگرن   یبلند و نبات  راهنیبا پ  شی لباسها  ضیتعو

 شاهرخ گرفته بود شد....  

با    پیبستن ز  ی برا لباس مجبور شد رستا را صدا کند و رستا 

 د ینگاهش برق زد و به آغوشش کش دنشید

 ... لباست محشره.. ی خوشگل شد  یل یدلم خ زیعز _

 داشت....   بغض

  یروز داشت قلبش را متالش   ن ینبودِ  پدر و مادرش در ا  بغضِ

 هار هم نبود...  ب  یو حت کردیم

خوب تا ته نگاهش را خواند که    ی لیفاصله گرفت و انگار خ  رستا

 لبش نشست ی رو  یلبخند پر بغض
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و مامان بهار    میدلم.... من هستم، مامان مر  زیعز  یستیتو تنها ن  _

 ....  میکنارت شهیو رهام هم

 را فرو داد  بغضش

 . دونمی+ م

د پشت سرش گونه اش نشان  ی که رو  یکوتاه  ی با بوسه    رستا

 ستاد یا

 دنبالت؟  انیبه آقاشاهرخ ب  ی زنگ زد _

 جواب داد  کوتاه

 + نه...  

 و دوباره مقابل آسمان قرار گرفت دیلباس را کش پیز رستا

 خوشگلم.    ادیزنگ بزن ب _
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لباسها  ی سر کردن  جمع  مشغول  رستا  و  داد  و    شیتکان  شد 

 آسمان از داخل ساک شال همرنگ لباسش را برداشت

  یرو  ی جور  ه یشال و    نیا  یبگ  وونهید  شگریآرا  نیا  به  شهی+ م

 موهام نصب کنه؟ 

 تکان داد  ی و سر دیبه لحن و حرص آسمان خند رستا

عز  _ ش  هی...  زمیباشه  باهاش  که  نظرمه  تو  خاص    ون ینیطرح 

 ... شهیموهاتم خراب نم 

و نصب کردن    دیایشاهرخ تماس گرفت و گفت به دنبالش ب  با

و در    د یساعت طول کش  م یستا ن طبق نظر ر   شی موها  ی شال رو

 ...  دیساعت شاهرخ هم رس  میآن ن

رنگش را بپوشد و او انگار مست بود    دیکمک کرد پانچ سف  رستا

 ...  د یفهمیاطرافش را نم چیکه ه
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ب  هیشب   ییصدا  شیگوشها م  یکوبش  قلبش  و   دند یشن یامان 

 شاهرخ.  دنید  ی برا زدینگاهش دو دو م

بزرگ    دینکش  یطول  سالن  آن  از  را   رونیبکه  شاهرخ  و  رفت 

 جلوتر آمد.  دنشیکه با د دیدر د ی درست روبرو

 گم و گور شده بودند....    شیدهانش را فرو داد و انگار حس ها  آب

و شاهرخ دسته    کردیامان قلبش حس نم  یجز تپش ب  یحس  چیه

به دستش داد و آسمان    دیو سف  یآب  ی شده از رزها   نیتزئ  یگل

 نگاهش کرد

 ر من و درآورد...  پد شگرهی آرا نی+ ا

جمله    شاهرخ خند  ی به  عاشق  دیطلبکارش  نبود   یو  بلد 

 سمانش....  آ

 ؟ ی نکرد شهیتو خونش و تو ش  ی مطمئن _
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کمر    اخم پشت  دست  و  داد  پهنا  لبخندش  به  آسمان  کوچک 

 اش کرد. یهمراه ن یعروسش گذاشت و تا کنار ماش

 باز کرد شیدر را برا 

 ...  بایز ی بانو د ییبفرما _

نشسته بود و رد هر   شیلبها  ی اراده رو   یکه ب  ی ا لبخند ب  آسمان

گونه اخم را شسته و برده بود، نشست و شاهرخ هم بعد از دور 

 پشت رل جا گرفت...   نیزدن ماش

 در رفت؟  شهیدل من رفت.... مگه از دست نگاهت م  _

 آسمان بزرگ تر شد و شاهرخ حرکت کرد لبخند

نم  _ عروس خانم خوشگل  نگاهمون افتخا  خوانی خب  و  بدن  ر 

 کنن؟  

 د یگاه شاهرخ در چهره اش چرخو ن دیچرخ
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 ...  یجان... عجب عروس خانوم ی ا _

 دیانداخت و دوباره سمت آسمان چرخ ریکوتاه به مس ی نگاه

  اریب   کنن»لولوی ها م   شگاهیکه آرا  ییغایتبل  نیفکر کنم دارم به ا  _

 .  ارمیم مانی ا ر«یبگ لیهلو تحو

 ... دیو شاهرخ بلند خند  دیکوب به شانه اش  یمشت آسمان

 !!!!  رونایب  نی از ماش کنمی+ شاهرخ پرتت م 

به آسمان انداخت و دلش داشت   ی گرینگاه د  میبا خنده ن   شاهرخ

 قرمز رنگش....   ی لبها ی برا  رفتیضعف م

 شدن...   دهیبوس ی برا زدندیداشتند چشمک م انگار

نم  _ اونقدر که دلم نمی شد  ی که چه ماه  یدونیآخه   وادخی.... 

 .  رمیلحظه نگاه ازت بگ هی یحت
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پا  ریآفتابگ  نگاه   دیکش  ن ییرا  آ   ریبه تصو  ی و   نهیخودش درون 

 کرده بود...    رییتغ یلینداشت اما خ  یآنچنان شیانداخت... آرا

 + من از اولش هم خوشگل و ماه بودم... 

 باال برد   شی دستش را گرفت و تا لبها شاهرخ

 آسمان خانوم...   یتو ماه من _

 د یکش  یقیپشت دستش زد و نفس عم ی ا هبوس

 .یتو آسمون من _

                                                       

 د ی و عقب کش  دیگونه اش را در هوا بوس مهربان

 .... مبارک باشه.  زمیعز ی ماه شد  یلیخ _
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و لبخند کج    زدی ماهان را دور بر  دن یکرد اخمش بخاطر د  یسع

 زد کردینگاهش م  یبه مهربان که با مهربان  ی و کوله ا

 . نیون، خوش اومد+ ممن

 مبارکه دخترعمه...   _

  د یهم کل  ی ناخوداگاه رو  شیسمت ماهان کشاند و دندانها  نگاه 

 دینداد و سمت مهربان چرخ ی شدند... جواب

 + بهمن کجاست؟

 نگاهش را جستجوگرانه در اطراف چرخاند   مهربان

 بود!   نجاهایهم _

 ن؟  آسما _

و دست دور    دستایو او با لبخند کنارش ا  دیشاهرخ چرخ  سمت

 کمرش حلقه کرد
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 که تنهات گذاشتم.    دیببخش _

 تر کرد  یلب آسمان

 اشنا شو....   مییدا ی + با بچه ها

 دستش را سمت شاهرخ دراز کرد ماهان

 مبارک باشه.  ،یتهران ی سالم آقا _

ماهان سر خورد و آسمان گفته   ی شاهرخ تا دست دراز شده    نگاه

 اش است...   ییداکه با او تصادف کرده پسر  یبود کس

 ماهان را فشرد و لبخندش را حفظ کرد دست

 ...  دیممنون، خوش اومد _

 آسمان.  ییمن مهربانم. دختر دا ،یتهران ی مبارک باشه آقا _
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جواب مهربان را داد   دست ماهان را رها کرد و با احترام  شاهرخ

 دیو سمت آسمان چرخ

 .  می خوش آمد بگ گهیبه چند نفر د دیبا زمیعز _

 دیتکان داد و سمت مهربان چرخ ی سر

 کارش دارم.   شمیپ ادیبگو ب ی دی+ رستا رو د

 گفت همراه شاهرخ فاصله گرفت ی که البته ا  مهربان

   ه؟یاومده ک مایسی+ منظور دوستت که گفت اون آدم با پر

اتفاق    کیکه درونش بود و هر لحظه منتظر    یخودش نبود ترس  با

  ی ناشناس که حت یشخص  ی ز سوا  ی اتفاق ناگوا  کیناگوار بود...  

 کند...   شیدایپ توانست یهم نم یخسرو پناه

 ...  خواستیکه سنگا رو م یهمون آدم _
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ناخوداگاه   شیو قدم ها   دیآسمان سمتش چرخ  ی گرد شده    نگاه

 متوقف شدند 

  ؟ی+ چ

مال  شاهرخ فشار  قدم   یمیبا  دوباره  کرد  مجبورش  کمرش،  به 

 د ین به زور رسآرامش به گوش آسما ی بردارد و زمزمه  

 .  میزن یبعداً درموردش حرف م _

شد    یو شاهرخ مشغول سالم و احوال پرس  دندی رس  ی زیم مقابل

گشت و آن    مایسیکردن پر   دای پ  ی و نگاه آسمان در اطراف برا 

   کرد؟یم یه غلطدخترک سبک سر داشت چ

سنگها  یشخص  دیبا  چرا دزد  ی گالر  ی که  به جشن    دهیرا  بود 

   کرد؟یدعوت م

 ...  یخانم تهران  گمیم کیتبربهتون  _
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 داد  کردیکه نگاهش م   انسالیم  ی مرد  لیتحو  ی و لبخند   دیچرخ

 + ممنونم.  

رو  دست ب  شیپهلو  ی شاهرخ  را  واو  خورد  خود   شتریسر  به 

 چسباند 

 هستن. دوست پدرم.   ی صابر ی آقا شونی ا زمیعز _

 لب زد ی تکان داد و رو به صابر ی دوباره سر آسمان

 . دی+ خوش اومد

 شانیاز حرفها و اسم ها  ی زیکه چ  گریبا چند نفر د  ییاز آشنا  بعد

و آسمان    ستاندیکه مخصوص آنها بود ا  یگاهیبود در جا  دهینفهم

 نگاه به شاهرخ دوخت

  جاست؟نیو چرا اآلن ا هیاآلن بگو... اون آدم ک نی + شاهرخ هم

 تکان داد  یسؤال ی که نگاهش کرد سر شاهرخ
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داره ازش استفاده    ی دیفکر کنم جمش  دونه،ینم  یزیچ  مایسیپر  _

 اطالعات گرفتن از اون باهاشه.  ی و فقط برا کنهیم

پر  نگاه  دنبال  اطراف  ناام  مایسیآسمان دوباره در  و  از   د یگشت 

 کردنش دوباره نگاه بند چشمان شاهرخ کرد  دایپ

 خواد؟   یخنگ رهام و نم ی دختره  نیمگه ا ؟ی فاده ا+ چه است

 تکان داد   نیو سرش را به طرف دی کش یقی نفس عم شاهرخ

جه کاراش بخاطر جلب تو  نیبگم اما به نظرم ا   قیدق  تونم ینم  _

 اما....  هیاز گالر یکی میکردیرهامه... ما اولش فکر م

 د ینداد و آسمان با اخم پرس ادامه

سنگا رو، پس    دهیدزد  یک  یدونیو که مت  نجاست؟ی+ اآلن چرا ا 

  نجاست؟یاآلن با کدوم جسارت ا  نیا
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به سمت    دنشیآسمان حلقه کرد و با کش  ی را دور شانه    دستش

 د یاش را بوس یشانیخودش پ

 آسمان، از جشن لذت ببر.   الیخ ی+ ب

با    د ینپرس  یسؤال  گریو د  د یکه عقب کش  آسمان نگاه گرداند و 

 ...  دینها بود پلکش پرکه به آ نی نگاه شاه  دنید

 ی نگاه برادر کوچکش رو به خسرو کرد و لبخند دنیبا د ن یشاه

 زد 

 .  ذارمیمن چند لحظه منتظرتون م _

جد   خسرو شاهتک  ی سر  تیبا  و  داد  شاهرخ    نیان  به  اشاره  با 

که   ییسمت پله ها قدم برداشت و شاهرخ آسمان را همراه رستا

دوم    ی را به طبقه    بود تنها گذاشت و خود  وستهیبه جمعشان پ

 رساند.  
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و   ستادی . کنارش ادیشد و او را کنار پنجره د  ن یاتاق شاه  وارد

 شده بود دوخت نینگاه به باغ که تزئ 

 شاهرخ...   ی همسرت و دوست دارتو  _

 باغ نگرفت   یرنگ  ی شاهرخ مشت شد و اما نگاه از چراغ ها  دست

 دوسش دارم.  _

 پلک بست ن یشاه

برا  ی دوسش دار  _   نمت یب یم  شونیبار من دارم پر  نیولا  ی اما 

 به من ربط داره؟  ت یشونیپر نیشاهرخ. ا

 شد....   رهیبرادرش خ  مرخیبرگشت و به ن   نباریا شاهرخ

 بود؟! شانیپر

 داشته باشه؟  ی ربط دیبا _
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 بدون مکث، مصمم گفت  ن یشاه

 نه.   _

 و نگاه به نگاه شاهرخ دوخت و ادامه داد  برگشت

و اونم دوست    یهمسرت و دوست داروقت    یباش  شونیپر  د ینبا  _

 داره...  

 دوباره نگاه به باغ دوخت  نی شاهرخ کورتر شد و شاه اخم

 نیو پست تر  نیتو ذهنت به منفور تر  یوقت  شمی من ناراحت م  _

  ی و حت  نیا   خوادیشاهرخ... من برادرتم و دلم نم  شمیم  لیآدم تبد

 .  یلحظه از ذهنت دور کن هی

 ان روشن شاهرخ دوخت و لب زدو دوباره نگاه به چشم برگشت

 . ی من ی فقط خوشبخت شو شاهرخ... تو تنها خانواده  _

 دارم...   ی مضخرف یلیآدما حس خ نیا نی آسو باور کن ب _
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 دیپرس یتکان داد و عل ی مهد ی برا ی خنده سر با

 داش؟  دا یچه حس _

نفسم    _ اعتمادبه  خاک  اصال  بب  شه، یم  کسانیبا    ن یداشَم... 

 که هلوأن.... آدم اصال حسِ....    ستنی!  المصبا دختر نیدخترارو عل

جمله اش را ناقص   ی سمت آسمان چرخاند و با پوف کالفه ا  نگاه

 اش را برداشت  وهیآبم وانیگذاشت و ل

بهم    یچه حسبگم    تونم یدختر که نم  نیا  شیپ  ،یعل   الیخ   یب  _

 ....  ی فهمیاما تو تهش و برو خودت م دهی دست م

 د یکوب  شیبه پا ی لگد آسمان

 ...  ی + الل شو مهد

 د یپرس دیو وح دیخند ی مهد

  ؟یآشنا کن  تییدختر دا نیما رو با ا ی خوایآسو نم _
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  ؟ی آشنا نشد شیپ  قهیچن دق نی + مگه هم

 د یخند طاها

 کرده خواهر من...   ریگلوش گ _

  ی دور کمرش حلقه شد و صدا  ی که دست  دیبگو  ی زیچ  خواست

 د یگوشش شن کینزد ییشاهرخ را جا

 .  دیخوش اومد ون،یسالم آقا _

به خودش آمد و دستش را سمت شاهرخ دراز   هی قبل از بق   ی مهد

 کرد

 سالم داداش، مبارک باشه.   _

  ه ینشست و با بق  ی مهد  تیمیشاهرخ از صم   ی لبها  ی رو  ی لبخند

 نکه یو با ا  دیگفت. آسمان نگاه باال کشهم دست داد و خوش آمد  
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پاشنه بلند در حال    ی داخل کفشها  شیخسته بود و انگشتان پا

 بود....    یبودند، شب خوب دنیترک

اش را    ختهیبه هم ر  ی بود و طاها کارها  امدهی محمد ن  نکهیا  با

 بهانه کرده بود اما خوشحال بود...  

که خسرو   یآن شخص  ی از سو  یهر لحظه منتظر حرکت  نکهیا  با

 ش یلبها ی رو یکرده بود، بود اما باز هم لبخند از ته دل دیرا تهد

 بود...  

 ی اتفاق  چیآمد که ه  یدلش خوب م  ی شاهرخ بودن آنقدر برا  کنار

 را نداشت.   ختنش یقدرت به هم ر

که    یفکر نکند و تنها از جشن  زیچ  چی به ه  گریبود دکرده    یسع

که دوستشان داشت    ینکسا  ی به خاطر آنها برپا شده بود و همه  

 حضور داشتند لذت ببرد.
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عز  انیپا ض  زی جشن  همراه  بود  به    ایخواسته  خاتون  نرگس  و 

نتوانسته بود    ی برگردد و مخالف ها  لیاردب مختلف آسمان هم 

 مانعش شود...  

صبح بود و آسمان به محض ورود   کینزد  دندیآپارتمان که رس  به

 را از پا کند و غر زد  شیکفشها

پاها پدر  ا+  با  دراومد  نمیلعنت  ی کفشا  نیم  من    نیا  دونمی.... 

  ه ی... من که  پوشنی کفشا رو م  نیدخترا چطور هر روز هر روز ا 

 پدرم دراومد.  دمی بار تو عمرم پوش

رو   د یخند  شاهرخ را  آسمان خودش  و  آشپزخانه شد  وارد   یو 

 مبل پرت کرد.  

 ....  اریآبم واسه من ب  وانیل هی+ شاهرخ 
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 زیم  ی رو  شیآب روبرو  وانیل  کی هرخ همراه  که شا  دینکش   یطول

 لب زد وانیگرفتن ل نینشست و آسمان ح

 دمت کرم.   وال،ی+ ا

  ؟ی خسته شد _

 د یاز آب را سر کش ینم

 + نه، فقط پاهام داغون شد. 

 سر داد  شینگاهش را تا پاها شاهرخ

 واست ماساژ بدم؟ ی خوایم _

 گذاشت  زیم ی را کنار شاهرخ رو وانیو ل دیخند آسمان

 کمک کن موهام و باز کنم.    ای+ نه، فقط ب
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مبل بلند شد و بعد از جمع کردن دامن لباسش    ی از رو  سپس

 سمت اتاق قدم برداشت.... 

خودش انداخت. واقعاً   ریبه تصو  ینشست و نگاه  شیآرا  زیم   مقابل

 شده بود....   بایز

که شاهرخ هم وارد اتاق شد و بعد از درآوردن کتش    دینکش  یطول

 سمت او قدم برداشت 

 ماه عسل؟   میبر  ی وست دارد _

 ی دوخت و شانه ا  نهیآ  ی شاهرخ تو  ریرا به انعکاس تصو  نگاهش

سرش شد و    ی باال انداخت. شاهرخ مشغول باز کردن سنجاق ها

 ابتدا شالش را باز کرد

   ؟یست دارکجا رو دو _
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عم  آسمان ب   دی کش  یقینفس  شاهرخ  انگشتان  حرکت    ن ی و 

 لذت بخش بود  شیموها

نظرم   به  دارمیبر  دیع  می بمون+  کار  تو  هم  اآلن  من   ی...  هم 

 باشگاه...  

 نباشد  نشانی ب  یموها برد تا سنجاق نی ب شتریرا ب انگشتانش

 ل؟یدوستات برگشتن اردب _

 + نه فردا قراره برن.

  یو رو  دیکش  رونیآسمان ب  ی موها   نیم از بسنجاق را ه  نیآخر

 گذاشت شیآرا زیم

 ستاد یآسمان ا 

 لباسمم باز کن....   پی+ ز
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لباس سر    پیبلند و پرپشتش تا ز  ی موها  نیشاهرخ از ب  دست

 ... خواستیخورد و دلش او را م

 آسمان؟   _

و آرام    دیکش  نییرا پا  پینگاهش کرد ز  نهیآ  ی که از تو   آسمان

 نجوا کرد

  ؟ینش تیبغلت کنم و ببوسمت و تو اذ  تونمیم _

  ر ی اش گ  نهیو و سگل  انیم   انیم  ییو نفسش جا  خت یدلش فرو ر 

 کرد... 

در    رهیدخترک گذاشت و خ  ی شانه ها   ی شاهرخ دستانش را رو 

 نگاهش ادامه داد 

 به من؟   ی و خودت و بسپر یازم نترس  شهیم _
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دخترک    ی موها  نینگفت سرش را کج کرد و ب  چیکه ه  آسمان

 ار گوشش نجوا کرد کن

 لمست کنم آسمان...   خوادیدلم م _

  شتر یداغش گردن دخترک را سوزاند و دلش را ب  ی نفسها  هرم

 لرزاند

آتش محاصره کرده بودند که گرمش    ییرا انگار شعله ها  قلبش

 .... کردیبود و داشت عرق م

 ... کردیعرق قلبش را حس م  ی قطره ها یحت

 نه...    یاگه بگ _

 ...  مترسی+ من ازت نم

  ی وهام  ن یاما صورتش را از ب  دی آرام و مرتعش آسمان را شن  ی صدا

 ...  دینکش رونی فر دار دخترک ب
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و آسمان مصمم تر و پر تحکم تر از جمله    دیتر نفس کش  قیعم

 اولش گفت  ی 

 + من دوست دارم شاهرخ....  

 بود بایو اعتراف آسمان مانند اسمش ز دی محکم کوب دلش

دخترک هل داد و سرشانه   ی ت تا بازو لباسش را با انگش   ی   لبه

 د یلختش را نرم بوس ی 

 منم دوست دارم. _

 د یگردنش را بوس نباریرا کج کرد و ا سرش

 دوست دارم. یلیخ _

                                                       

  ش یاش که چند روز پ  ییاهدا  ی پالتو  ی ها  بیرا در ج   دستانش 

پالتو فرو   ی   قهیبود گذاشت و سرش را در    دهیخر  شیشاهرخ برا
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اردبک مانند  تهران  نم  لیرد....  هم  باز  اما  نبود  مقابل    شدیسرد 

 . ستادیسرما ا

فشرد و در بدون مکث باز شد؛ انگار    الیزنگ و  یرا رو  انگشتش 

که سرما کم    دی فهمی م  یرا فشرده بود به خوب  یکه شاس   یشخص

 .  شد یتنش م یداخل ی کم داشت وارد اعضا

  ی ال اکبر گشت و وقتنگاه به دنب  شد و با   الیبزرگ و  اطیح  وارد

را سمت ساختمان تند    شیقدم ها  یقی نکرد با نفس عم  شیدایپ

 کرد. 

 د ی محض باز کردن در با مهران استوار روبرو شد و او کنار کش  به

 سالم عرض شد بانو...   _

برود که دوباره صدا  ی سر پله ها   ی تکان داد و خواست سمت 

 د یاستوار بزرگ را شن
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 پارسا تو اتاقشه...   _

  دیخچر

 .... ادیبهش بگو ب  ن یی پا رمی+ من م 

 سوم در دوم.   ی خودت برو بهش بگو.... طبقه  رم، یمن دارم م _

 مقابل نگاه آسمان از ساختمان خارج شد و در را بست....    سپس

و آرام از پله ها باال رفت. به    دی به صورتش کش   ی دست  یکالفگ   با

باز کرد اما   مهران در دوم را  ی و طبق گفته    دیسوم رس  ی طبقه  

ند ها  دنیبا  مردک  اتاق  در  کالفگ  شیپارسا  با  حدقه    یرا  در 

 رقصاند  

   ؟یی+ پارسا کجا
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 ی ورزش  ی نگاه کرد.... از پوسترها  ی شتریاتاق شد و با دقت ب  وارد

به د اتاق    د یفهم  شدینصب شده بود م   وارهایکه  پسر    کیآنجا 

 به ورزش دارد  یخاص  ی لوس است که عالقه  ی بچه 

 ندارم.  ی موشک باز میقا ی حال و حوصله  رونیب  ای+ ب

 دهیپر  ییو با رنگ و رو  مهیباز شد و پارسا سراس  ییاتاق روبرو  در

انداخت و در را بست و آسمان متعجب نگاهش  خود را داخل اتاق  

 کرد

 بچه؟   یکنیم کاریچ ی + دار

 د یو ترس سمت پنجره رفت و پرده را کش جانیبا ه  پارسا

 عمومهران رفت؟  _

 اخم کرد  مانآس

  وونه؟یتو اتاق اون د ی + اونجا اتاق اون بود؟ تو بازم رفت
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 و پچ زد ستادی مقابلش ا پارسا

 .  کنهیم ییکارا هیآروم آسو... اون تو اتاق  _

آورد و سمت آسمان   رونیب   یرنگ  یکارت مشک  راهنشیداخل پ  از

 گرفت 

 کردم.  دایو تو اتاقش پ نیا نی بب _

شده اش انداخت   پیتا  ی ا و نوشته هابه کارت آشن  ینگاه  آسمان

تنش را در بر    میعظ  ییسقوط کرد و سرما  نهی و دلش درون س

 گرفت...  

 ....  لیساختمان و اردب رونیب ی سرد تر از فضا یحت ییماسر

 .... م یشروع کن ی نطوریچطوره ا »

 باشه....   شیو چهار سال پ یس ی ویسنار همون

 .... ره یتو هم بم ی  کهیکه زن من مرد دختر کوچ ی طور همون
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با  ی عمر خون دل خوردنا  هیمرگ زن منو،  تاوان پس   دیمن و 

 سردار....  ی بد

و تک تک خانواده ات و تار و مار   کنمی شروع م  کتیدختر کوچ  از

 ... یمونیو تو هم مثل من تنها م کنمیم

 از من....  یبترس دیبا

 .... « ی که ورثه ات و گم و گور کرد شی چند سال پ مثل

  گر یدستش را بکشد که کارت را چنگ زد و بار د  خواست  پارسا

 د یوجودش لرز  شتریشده را خواند و ب  پیمتن تا

 به بابام نشونش بدم؟   دیبا ه؟یچ نیبه نظرت ا ــ

 حرف زدن نداشت...   قدرت

آن کلمات خوف    ی انگار فلج شده بودند و از رو   شیها  مردمک

 ...  شدندیآور کنده نم
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که به    یو با دستان  دیکش  رونی پالتوأش ب   بیاش را از ج  یگوش

رنگ   یپستال مشکرا سمت کارت    یگوش  نیدورب  دیلرزیوضوح م

 گرفت 

   ؟یکن یم کاریچ  ی آسو دار _

فرو کرد و نگاه به پارسا    بشیرا در ج  یعکس گرفت و گوش  چند

 دوخت 

کش ها  پله  کنار  من  ا  دم ی م  کی+  برگردون    نیتو  رو  وامونده 

 باش.که بود... زود  ی سرجاش.... همونجور

 کارت را گرفت   پارسا

 آسو، لطفا پاکشون کن...   ی گرفتی ازش عکس م دینبا _

 کرد....   اخم

 نبود  یکه درونش بود اخم کردن کار آسان  یوجود ترس با
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+ پارسا بهت گفتم اون کارت و برگردون سر جاش... اگه نبودش 

 ... ییتو کنهیکه بهش شک م یکس نیو بفهمه اول

  ؟یچ نه یاگه عکسش و بب _

  ی به آشوب   تیاهم  یپسرک گذاشت و ب  ی شانه ها  ی را رو  دستانش 

 کرد از ترس پارسا کم کند یکه در دل خود بود سع

 .  دمینشون نم  یپسر... من به کس فهمهی+ نم

  ؟یعکس گرفت  یپس واسه چ _

 تر کرد یلب

و به بابات   نیبده من ا ریو خواست بهت گ  دی+ که بعدا اگه فهم

...  کنهیم  دیتهد  و یکارتا ک  نیبا ا  ست ین   نشون بدم و بگم معلوم

 دختر نوشته....   هیکه در مورد مردن  ین یب یم

 واسه اون نباشه...   دیاصالً شا _
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تکان داد و فکش قفل شد... دلش آشوب بود و درون سرش    ی سر

  ک یکردن    یو او مشغول راض  د یکشیم   غیجغد شوم ج  کیانگار  

 پسر بچه بود...  

اش کند و به زحمت خشمش   یراض  با زور بازو  خواستیم  دلش

 کردیرا داشت کنترل م

نبا ما  اما  ممکنه...  آره  بد  نیا  دی+  دست  از  و  من  میفرصت   ....

و من    یبزنم پارسا... تو شاگرد من  بیپدرت آس  ایبه تو    خوامینم

 شاگردام و مثل بچه هام دوست دارم... باور کن.  

تا او کارت    ستادیکرد و کنار پله ها منتظر ا  یرا به زور راض  پارسا

با همان مقدار ترس   یقیبرگرداند و پارسا پس از دقا  شیرا سر جا

 از اتاق خارج شد و خود را به آسمان رساند  یو دستپاچگ

 گذاشتم.   _
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 تکان داد  ی سر آسمان

 من منتظرتم.   ن ییپا ای+ باشه برو لباس بپوش ب 

  وقتش را با  خواستیرفت و اصالً دلش نم  نییاز پله ها پا  سپس

هر چه زود تر خود را به خسرو    خواستیهدر دهد و م  نیتمر

 رسانده و آن عکس را نشانش دهد....  

ذهنش را با   دیپارسا را در آن حال رها کند و با  توانستینم  اما

 ...  کردیو کاراته آرام م نی چند ساعت تمر

و در    دیترس را در چهره اش د  شدیو م  بود  دهیهم ترس  پارسا

 نگاهش خواند... 

د   کردیم  ی کار  دیبا دستپاچگ   ی اثر  گریتا  و  ترس  آن  در   یاز 

 .... شدیقطعا مهران متوجه م ماندیاو نباشد و اگر م ی چهره 
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بودنش درست    الیخ  یکردنش به آرام و ب  یبا پارسا و حال  نیتمر

تمام طول کش  تمر  دیدو ساعت  اتمام  به محض  او  دست    نیو 

مک کرده بود شده بود دراز کرده و ک  نیکه پهن زم   ییسمت او

 ستد یبا

 باالتر...  ی ری م یکن نیتمر گهید کمیپارسا... اگه  ی + خوب بود

پ  یدست   پارسا گردن  د یکش  سش یخ  ی شانیبه  پس  آسمان    ی و 

 حواله اش کرد  یمحکم

 نره.   ادتیبرم، حرفام و   دیبا گهی+ من د

  لش یسر تکان داد و آسمان بعد از برداشتن وسا  یبا خستگ  پارسا

به آغوش فشرده بود   ی را طور  ش یرج شد. پالتواز سالن ورزش خا

  بشیرا از ج  ی و گوش  ردیاز دستش بگ   یکه انگار قرار بود کس

 .  ندیدرآورده و آن عکس ها را بب 
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 ی محض خروجش از ساختمان پالتو را تن کرد و بخاطر عرق  به

 ....  کردیحس م شتریکه کرده بود سرما را ب

فرو کرد،   شی بهایجپالتو را بست و دستانش را در    ی ها  دکمه

گوش  ی طور دور  انگشتانش  با  ی که  و  شدند  خسرو   دیحلقه  با 

 ... گرفتیتماس م

 .  شدیدور م خارج و ال یابتدا از آن و دیبا نکاریا ی برا اما

خارج شد و به محض    الی با نگاه دنبال اکبر بگردد از و  نکهیا  بدون

تر از هر وقت    ی طوالن  ری. انگار مسدیکش  یقیخروجش نفس عم

 بود.  ی گرید

زده    خیکه شد با خسرو تماس گرفت و دستانش    یتاکس  سوار

 بود...  
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د  آنقدر دستانش  که  بود  تنها    یحس  گریسردش  و  نداشتند 

 دند یلرزیم

بدنه    تماس دور  هم  انگشتانش  فشار  شد  برقرار    ی گوش   ی که 

 د یچیپ یخسرو در گوش ی شد و صدا  شتریب

 بله؟  _

 تر کرد یلب

 خسرو...   نمتی بب دی+ با

نگران  ی صدا رنگ  پشت    یخسرو  به  نگاه  او  و  گرفت  خود  به 

در حال  یکس  دیرس یو هر لحظه به نظرش م دی ترسی انداخت... م

 کردنش است...   بیتعق

 شده آسمان؟ حالت خوبه؟  ی زیچ _

   ام؟ی+ آره، کجا ب 
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 . نجایا ایخونه ام، ب _

 .  م یتنها صحبت کن  دی+ با

 ...  ییواحد روبرو رمیم _

را   یتماس را قطع کرد و گوش  یآرام  ی کردن باشه  از زمزمه    بعد

 فرو کرد و آدرس را به راننده گفت.  بش یدوباره در ج

استوار   ی ال یو  ریمس  دانستیو نم  دیکه به برج رس  د ینکش  یطول

 کرده بود...   یتا برج را چطور ط

 ... ترس

 ...  وحشت

 ....  یو دستپاچگ  وهم
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دست خسرو    زنگ واحد گذاشت و در به   ی انگشتش را رو  یوقت

آرام    یقرارش کم  یکرد و دل ب  تیباز شد باالخره احساس امن

 گرفت...  

 شده؟ حالت خوبه؟  یچ _

 اما هنوز سردش بود اوردیپالتو را درب  خواستیم دلش

  ده؟یرنگت چرا پر _

از ج  یگوش از لمس عکس  رونیب   بشیاش را  بعد  که    یآورد و 

و گرفت و سمت  را سمت خسر  ی ده بود، گوشافتا  هیواضح تر از بق 

ها  ییمبلها ملحفه  با  قدم    ده یپوش   دیسف   ی که  بودند  شده 

 برداشت...  

 بود  دهی کش شیرا انگار سرما از پاها جان

 آسمان؟  هیچ نیا _
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 بود دهیلرز شتریکرده بود و ب افت یخسرو در ی را در صدا ترس

 ه؟ی+ به نظر تو چ

 مقابلش نشست و نگاهش کرد خسرو

همچ  _ ا ن   افتیدر  یکارت  نیمن  آسمان...  کجا    نیکردم  از  و 

   ؟یکنیم کار یچ ی تو دار  ه؟یچ نیا  ؟ی آورد 

از   ی بود و سؤاالتش هر لحظه با ولوم بلند تر  دهیهم ترس  خسرو 

 و آسمان سردش بود  شدیم  دهیآسمان پرس

 مگه نه؟  دهیمثل همون تهد نمی+ ا

  ی گوش  ی به صفحه  ی با حس مضخرف ترس دوباره نگاه  خسرو

 زدانداخت و آسمان لب 
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که زن    رهیمیم  ی همونطور  کتی + مثل همونه... نوشته دختر کوچ

سردار... اسمت  کنمیمن مرده.... نوشته خونواده ات و تار و مار م

 مخاطب، مگه نه؟   ییو ننوشته اما معلومه تو

با   یب  خسرو را  خودش  سؤال  دوباره  آسمان  جمالت  به  توجه 

 د یپرس ی شتریتحکم ب

 آسمان؟  ی کرد دایعکس و از کجا پ نیا _

فضا  اد یفر  ی صدا در  آسمان  پ  ی مرتعش  خسرو    دیچیواحد  و 

 فرستاد  شیموها ن یدستش را ب یعصب

که بختک شده    ی سر زن اون آدم آورد   یی+ مگه مهمه؟ چه بال

 رو سر خانواده ات؟  

و از کجا   نی. تو بگو ادونم ینم  یز ی...به جان خودت چدونم ینم  _

 بود...    یبدونم زنش ک دیتا بفهمم... شا ی آورد 
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 ...  دیلرزیو هنوز داشت م  دیبه صورتش کش یدست آسمان

 ی واحد که گرم بود او سردش بود و تک تک اعضا  ی خالف فضا  بر

 . دیلرزی از سرما متنش  ی و خارج یداخل

 اورد یب ادیپارسا را به  ی کرد حرفها یبست و سع پلک

 و کشته.   سیپل هی+ زنش اعدام شده... 

 د یخسرو دوخت و پرس جیاه گنگ و گباز کرد و نگاه به نگ پلک

 یو کشته و اعدام شده به تو چه ربط  سیپل  هی زن اون    نکهی+ ا

 داره خسرو؟ 

دوخت.... صفحه   یخاموش گوش  ی دوباره نگاه به صفحه   خسرو

رنگ   یکارت مشک  ی خاموش شده بود اما جمالت درج شده تو

 ....  شدیاز مقابل نگاهش دور نم

 د یرس یبه ذهنش نم زیچ چیه
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 که اعدام شده بود...   یدر مورد زن ی زیچ نه

مورد شخص  ی زیچ  نه نوشته    یدر  به  با مرگ همسرش   ی که 

 ده بودخودش خون دل خور

 تا بفهمم.   ی کرد دایعکس و از کجا پ نیآسمان. بگو ا دونمینم _

 ...  دیخودش را به آغوش کش آسمان

  شد؟یسرما از جانش دور نم چرا

 .  کنمیارم تو خونه اش کار م+ مهران استوار. من دو ماهه د

 و گنگ سرش را تکان داد   جیگ خسرو

 !؟! ؟یچ_

 لب زد  ی مرتعش تر ی با صدا آسمان
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... دو  دمی+ دو ماهه دارم به پسر برادر زاده اش کاراته آموزش م

 .  شمیماهه دارم هر روز باهاش چشم تو چشم م

 دستانش گرفت نیسرش را ب خسرو

 ....  دمینفهم ی زی.... چرا من چی واااا  ،ی واااا _

 بود....  دهینفهم ی زیچ چرا

و آسمان   دانستینم  ی زیچ  کندیدخترش کجا کار م  نکهیاز ا  چرا

شروع    یچه کس  دانستینم  یبود که او حت  یآشوب  انیچطور در م

 کرده؟ 

 مرد؟   ی آدم چطور نی+ زن ا

 یریخسرو نگاه به چشمان خمار و ملتهب آسمان دوخت و تصاو 

 ت...  مقابل نگاهش جان گرف

 کرده بود....   سیرا خ شیکه باران تمام لباسها یزن ریتصو
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 س یخ ی که چشمانش سرخ و ملتهب بود و داشت با لباسها یزن

 ....  دیدویرا م کیبار ی و پاره شده کوچه ها

 .... کردیباران داشت دنبالش م  ر یبود و او ز  یکه دستانش خون  یزن

کرد و آسمان   که گفت دلش را تکه پاره  یبست و آخ دردناک  پلک

 د یو دوباره سؤالش را پرس دیبا همان لرزش خودش را جلو کش

 + زن مهران استوار چطور مرد خسرو؟  

به محض گشودن چشمانش، نگاهش قفل نگاه آسمان شد    خسرو

با    یناله وارش وقت  ی ... صدادیچیپ   ش یآن زن در گوشها  ی و صدا

 زدیهق هق و سکسکه حرف م

 کنه.... «  ی بهم دست دراز خواستیم ن»او
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آسمان را تار کرد    ریجان گرفت و تصو  شیپشت پلکها  رشانیتصو

از بسته شدن دستبند دور مچ دستانش    کردیم  ی که سع  یو زن

 » من از خودم دفاع کردم« کردیکند و هر بار تکرار م ی ریجلوگ

و   ییاو   و بود  شکسته  را  دلش  دوستش  وحشتناک  مرگ  که 

  ی و تنها دستان خون  د یشن یزن را نم  ی از حرفها  کی  چیگوشش ه

 دوستش آغشته بود...   نیتر کیکه به خون نزد دیدیاش را م

سروان جوان را سوراخ    کیکه با چاقو شکم    یکس  خواستیم   فقط

 کی  ی   انهیسوراخ کرده بود را به قانون بسپارد و حکم قتل وحش

 و پنج ساله چه بود؟   ستیجوان ب

   اعدام؟

 + خسرو با توأم....  
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او را به خودش آورد    ی دیان آسمان با تکان شدلرز  اد یفر  ی صدا

 اش ماتم گرفت....   نهیس ی و دلش گوشه 

 دوستم و با چاقو کشته بود....   _

 آسمان نشاند  ی گلو ی تو یناله وار خسرو بغض سخت  ی صدا

م  _ فرار  م  کردیداشت  فقط  گفت  گرفتمش،  از   خواستیکه 

 خودش دفاع کنه....  

  شتریب  دیشا  ی سمانش هم روزآ   نکهیا  ی ادآوریو با    دیپر  پلکش

چ آخ   ییزهایاز  گذارانده  را  بود  کرده  تجربه  آنشب  زن  آن  که 

 گفت ی گریپردرد د 

 کنه....   ی بهش دست دراز خواستیگفت م _
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  ش یدست و پا  یب  ی و خود پانزده ساله    دیلرز  شتر یآسمان ب  تن

هجوم آورده به روح و جسمش نشده بود   وانیآن ح  فیحر  یوقت

 گرفت  مقابل نگاهش جان

دوستم چند متر عقب تر با    ی بهش گوش نکردم چون جنازه    _

 شکم سوراخ شده افتاده بود....  

ا  اشک بدون  ر  نکهیآسمان  فرو  بزند  د   ختیپلک   گریو خسرو 

 نگاهش نکرد....  

ز  شرمنده آن  آه  و  صدا بود  و  که   دهیشن  ی ن  بود  اش  نشده 

 آسمان....  

که    یوم بغضآمد از هج  یو نفسش درنم  دیلرزی داشت م  پشتش

 ...  ختنیاشک ر ی شرمنده بود برا یبود و او حت شیگلو  خیب

   ؟ی کرد  رشی+ تو دستگ
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دفاع از خودش هم   ی اگه برا  یکشته شده بود... حت  سیپل  هی  _

 بذارم بره....   تونستم ینم... من  هیجرم بزرگ سی پل هیبود کشتن 

مبل بلند کرد و سمت در    ی تنش لرزان و داغش را از رو  آسمان

ه  یخروج خسرو  و  برداشت  را   شیجلو  ی برا   ی اقدام  چیقدم 

 گرفتنش نکرد...  

 ...  ستی چ دانست یکه نم  ی زیبود از چ پر

اش    یداخل  ی اعضا   ی آمده بود و همه    ی سونام  ک یدرونش    انگار

 ....  کردیاو احساس خأل م را به تاراج برده بود و

 نقاط تنش....   نیتر یخأل بزرگ درست در اصل کی

 آن زن بگذارد....   ی خود را جا دیچطور با کردیفکر م  یگاه

  وانیاو هم زورش به آن ح  یاگر آن شب جهنم  نکهیهم به ا  یگاه

  کشت؟یاو را م دی رسیم
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 آمد....   ادشی

 او گشته بود...  ابانیکف ب ی جانش رو مهیآن تن ن  با

دور کردن تن   ی برا  ی زیبه دنبال چ  نیزم  ی لرزانش را رو  دستان

 نکرده بود...  دایپ ی زیشته بود و چآن مرد از تنش گ هیکر

باران چند ساعت    ریزد و ز  رونیچطور از آن ساختمان ب  دینفهم

بزرگ در مغزش فکر   چیه  کیسرد راه رفت و به    ی ها  ابانیدر خ

 نمانده بود....   شیبرا یجان گریکرد که د

تب    یوقت و  بود  خودشان  واحد  در  مقابل  که  آمد  خودش  به 

آتش  شیباال  از  ان  یرا  توکه  جا  ی گار  به  بود    ی سرش  مغز 

 ....  دیفهمیم
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و انگار    دیکش  رونیب  شیپالتو  بیرا با زحمت از داخل ج  دشیکل

 ی ردن عرقش در آن سرمابدون خشک ک یسرما خورده بود وقت

 زده بود.   رونیاستوار ب ی ال ی از و  ی اواخر د

 به صورتش زد....   یمحکم یل یواحد شد و سکوت انگار س  وارد

  ده ی تن خسته و مغز از هم پاش  شه یود و او مانند همانگار نب  شاهرخ

پ بود  آورده  را  الت  شیاش  را    امیاو  او  دلش  چقدر  و  بدهد 

 ...  خواستیم

اش دست خسرو مانده   یرا کنار تلفن ثابت کشاند و گوش  خود

 بود....  

را به گوشش چسباند و تنش    یشاهرخ را گرفت و گوش   ی   شماره

 ... دیلرزیهمچنان داشت م
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تماس را وصل کرد و    کردیکه فکرش را م  یود تر از آنز  شاهرخ

  ن ی اش را سنگ   نه یس   ی مرد پشت خط قفسه    ی شتاب زده    ی صدا

 کرد...  

 قرار بود آن مرد را نگران خودش کند؟  گرید چقدر

 آسمان؟!؟!  _

 ....  دیهم لرز شیلبها

 ....  خوامی+ معذرت م

 صدا زد....   یب  یگذاشت و هق شیرا مقابل لبها دستش

دنبالت    میچند ساعته دار  یدونیمن؟ م   زیآخه عز  ی کجا بود  _

  م؟یگردیم

 آب دهانش را فرو دهد...   توانستی نم یشدت بغض حت از
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 ای  سوختیخودِ سرما خورده اش م  ی دلش داشت برا  دانستینم

 که مورد تعرض قرار گرفته بود....   شیدست و پا یخودِ ب

 ی بود که برا  یزن  ی امان دلش برا  ی هم سوزش ب  دیشا  یحت  ای

 دفاع از ناموسش آدم کشته و اعدام شده بود.  

شدن آن زن به دست پدرش را بدهد   ریاو قرار بود تاوان دستگ  و

زنها تمام روح و جسمشان به دست مردان   یو خدا کجا بود وقت

 شد؟یم دهیدر

و چقدر به خود   دیچیچقدر از تب و لرز به خودش پ  دانست ینم

که   دیاز شاهرخ د  یمبهم  ریخره تصوو آن زن فکر کرد که باال 

 ... کردیرا باز م  شیپالتو ی کنارش بود و داشت دکمه ها

اش گذاشت    یشان یپ  ی پشت دستش را رو  یکه با نگران  یشاهرخ

 دیآسمان سمت رهام چرخ ی و با حس تب باال 
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م   _ من  ب  برمشیرهام  آب  تو  اتاق  تبش    م یکن  شی پاشو  اریتو 

 باالست.  

 ...  مارستانیب مشیببر _

 آسمان رو به رهام لب زد دنیبه آغوش کش ن یح شاهرخ

 ....  میبر یم  نییپا میاریب  می اگه نتونست _

در آغوشش بود انداخت   اریهش  مهیکه ن   یبه آسمان  ی گرید  نگاه

 شیبرا شدیو دلش داشت مچاله م

 شده آخه آسمان؟   یچ _

را به    شیبه گلو  دهیچسب  ی تخت گذاشت موها  ی را رو   دخترک

 پشت هل داد

 !؟!زمی زع یحال نیت شده آخه تو اچ _
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که دستپاچه وارد اتاق شد سمت کمد قدم برداشت و حوله   رهام

 ...  دیکش رونیاز داخلش ب یو دستمال

 آسمان نشست ی را به دست رهام داد و خود کنار پاها دستمال

 . کنمی اش م هیمنم پاشو ش یشونیکن بذار رو پ سیخ _

                                                       

اش برد و چهره    یشانیدستش را سمت پ  یسردرد وحشتناک  با

  ییلویچند ک   ی انگار وزنه ها   شی پلکها  ی اش را جمع کرد.... رو

 شد یبود و مانع باز شدن چشمانش م زانیآو

 آسمان؟   _

حس کرد اش    یشانیپ  ی و دستش را رو  دیشاهرخ را شن   ی صدا

انگار لبها بودند که نتوانست جواب   ده یهم رو هم چسب   ش یاما 

 دهد
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 شد؟   داریب _

 سر به غذا بزنم.   هیمن  ششیپ  ایآره... ب _

تا چشمانش   د یجنگیآمد اما سخت داشت با خواب م  یم  خوابش

  کردند یسرش صحبت م  ی که باال   ی را باز کرده و رهام و شاهرخ

خره موفق به شکست حس خواب باال    یقیو بعد از دقا  ند ی را بب

را باز کرد و به محض باز شدنشان چهره   نشیسنگ   ی شد. پلکها

 ...  دینگران رهام را د ی 

 خوردیخشکش را با زبان تر کرد و سرش داشت ترک م  ی ها  لب

 از حجم درد 

 دلم؟  زیعز یخوب _

 یهم گذاشت و با زحمت خودش را رو   ی پلک رو  ی لحظه ا  ی برا

 د یتخت کش
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 شده؟   ی+ چ

  ی قی نفس عم  تیاهم  یگرفته اش شوکه کننده بود اما او ب  ی صدا

 . ند یو رهام کمک کرد بنش دیکش

 آسمان گذاشت  یشانیپ ی پشت انگشتانش را رو 

 اآلن...   یتموم شب... خوب یتب و لرز داشت _

 د ی اش کش  یشانیدست رهام را کنار زد و خود دست به پ  آسمان

 م؟  ... سرما خورده اشهی+ سرم داره منفجر م

 تخت نشست ی تکان داد و کنارش رو  ی سر رهام

 ... ی آره بدجور _

 + شاهرخ کجا رفت؟ 

 تکان ی سر یبا لبخند و شوخ رهام
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  ی دختر؟ تموم شب و تو تب داشت  ی سر شاهرخ آورد  ییچه بال  _

 .  دیپریم   نییمثل مرغ سر کنده باال و پا  سوختیانگار اون داشت م

 سمت در چرخاند و نگاه خمارش را  دیحال خند یب آسمان

 کردم.   دشی+ تهد

 و دست آسمان را گرفت...   دیخند رهام

 تر کرد  یشد لب دهیآسمان که تا چشمانش کش نگاه 

 ...  ی موقع ها بود سرما خورده بود نیپارسال هم هم _

 رهام گرفت  نیو نگاه از چشمان غمگ  دیکش   یقی نفس عم  آسمان

تا به    ی ندمو  رونیکرده بود که ساعت ها ب   ت یعصب  یامسال چ  _

  ؟ی وفتیحال ب نیا

 د یبار پرس نیو رهام ا دی اش کش یشانیدوباره به پ  یدست
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 بابا بود، با اون بحثت شده بود؟ شی پ تی گوش _

وقت خونه    ی+  ب  ی از  زدم  بودم...    رونیشاگردم  کرده  عرق 

 با قدم زدن خودم و برسونم خونه که...    خواستمیم

 د یحال توپ ینازک کرد و ب یچشم پشت

  به تو چه؟+ اصالً

 داد...   هیو آسمان به تاج تخت تک دیخند رهام

 ....  ادی+ تو پاشو برو غذا درست کن شاهرخ و بفرست ب 

 رهام بلند تر شد و آسمان تنها نگاهش کرد....   ی  خنده

حال    یحال بود از پرت شدن حواس رهام از بحث چگونگ  خوش

 خرابش....  

بخوام   نکهیه برسه به اباور کن من تا حاال تخم مرغ نشکستم چ  _

 سوپ درست کنم.... 
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از اتاق خارج شد و طبق خواسته   گرید  یبعد از چند شوخ  رهام

 آسمان شاهرخ را به اتاق فرستاد...   ی 

 د ید که کنارش نشست و نگاه خمار و تب دار آسمان را    شاهرخ

 د یکش  یقینفس عم

  ؟یخوب _

 یتکان داد و شاهرخ اخم کوچک  دییتأ  ی به معنا  ی حرف سر  بدون

 نشاند  شیابروها انیم

 چقدر نگرانت شدم آسمان؟  ی دونیم _

سرش دل شاهرخ را آب    ی سر تکان داد و تکان معصومانه    دوباره

 ی و دستش را دور شانه    دیکرد که با لبخند خودش را جلو کش

 د یاش را بوس قهیکرد و کنار شق  دخترک حلقه
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 دلم!.!.!  زیعز _

   ؟ی گالر  ی+ چرا نرفت

 د یکش  عقب

برا  _ ب  ی موندم  به   ی رو  ادهیپ  یفکرم که زمستون هوا  یخانم 

 سوپ درست کنم.   ن،ینم بعد از تمراو زنه،یسرش م

شاهرخ خودش را جلو    سوخت،ی م   شیزد و گلو  ی لبخند  آسمان

و   دیکرش را به آغوش کشف  یهمسر ب  ی و دوباره شانه ها  دیکش

 کنار گوشش نجوا کرد 

خانمم... حالت    یمثل رهام گول بزن  ی تونیدر ضمن من و نم  _

  کار یدست خسرو خان چ  تیکه گوش  یبگ  دیروبراه شد با  کمیکه  

 حالت بد شد.   یچ  ی و برا کردیم

 د یدخترک نشاند و عقب کش ی کنار گلو ی گرید ی  بوسه
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 رون یب   ایو سرحال شو و ب  ریدوش با آب ولرم بگ  هیحاال پاشو    _

باهاش    یسوپ  هیکه   انگشتات هم  قراره  برات درست کردم که 

 ...  ی بخور

 جو را دوست داشت...   سوپ

 ...  کردیهم سوپ را خوشمزه درست م پدرش

درست   شیکه اکبر برا  یسوپ  نیآخر   ی ادآوریگرفت با    بغضش

 کرده بود... 

 ..  بودند.  شیسر جا ایدن ی نبود اما همه  گرید اکبر

 بود....   ده یاز هم پاش نیآمده بود نه زم  نی آسمان به زم نه

 نبود....   اکبر

نورش را از دست داده   دیبودند و نه خورش  دهیخشک  اهایدر  نه

 بود...  
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بود و   ده یرا از هم پاش   زینبود و نبودش تنها درون او و عز  اکبر

 ....  رفتی م  شیطبق روال پ زیهمه چ گرید

 بود...   ی بیعج ی ایدن

کسان  دمهاآ داغ  م   یبا  داشتند  دوستشان  زنده    مردندی که  و 

 باز هم ادامه داشت....   یاما زندگ  شدند یم

بکشد که »اگر   شیقدرتش را به رخ بنده ها  خواستیانگار م  خدا

.... که خدا تو را بدون او هم  ی ری میتو هم م یبا مرگ کس  ییبگو

 ... «داردیزنده نگه م 

  دن یگرفته بود و بعد از پوش  شاهرخ با آب ولرم دوش  ی گفته    به

 از اتاق خارج شده بود...   شیلباسها و بافتن موها

آشپزخانه نشسته بود و دست   ی غذاخور   ی ها  یصندل  ی رو  رهام

 ...  دیچی را م زیبود که م  یشاهرخ ی به چانه مشغول تماشا
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که سرش به سمت راست    دیرا به ساعد دست رهام کوب  مشتش

 ند دیباال پر شیپرت شد و شانه ها

 تو دختر؟  یکن یم کاریخدا، چ ای _

 قدم برداشت خچالیبا خنده سمت  آسمان

 بهش پاشو کمکش کن....   ی زل بزن نکهیا ی + به جا

 د یکش رونیقرص ها را ب ی را باز کرد و جعبه  خچالی در

 خواب بودم به جان خودم.  _

 د ی شاهرخ را شن ی از ورقش جدا کند که صدا یقرص خواست

 ... میبهت مسکن زد شی سه ساعت پ زمیعز _

 د یرا داخل سبد انداخت و پرس قرص

  ن؟ی+ بهم آمپول زد
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 باال برد میتسل ی کف دستانش را به نشانه   رهام

 به جان خودم من نزدم شوهرت زد....   _

را   تکان داد و آسمان سبد  نیسرش را با خنده به طرف   شاهرخ

 د یبرگرداند و از رهام پرس خچالی ی دوباره تو

  ؟ی موند نجایو ا شبی+ تو هم د

 دیخند رهام

صدات با    نیحرف نزن... ا  ی خوب نشد  یآسو به نظرم تا وقت  _

 ....  زنه یاونقدر ترسناک شده که آدم سکته م ی گرفتگ

 د یو پرس دیسمت شاهرخ چرخ  سپس

 خروس نابالغه...   ی صدا  هیشب مگه نه شاهرخ؟ صداش _

 رهام خنده اش گرفت و آسمان اخم کرد  هیاز تشب شاهرخ



 

2373 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

  گم یم  ی زیچ  هیرهام، دهن من و باز نکن    ی+ خروس نابالغ خودت

   ا؟یدهنت و باز کن  ینتون یزور هم بزن  گهید

 دی بلندتر خند رهام

شاهرخ نگو نذار بفهمه با گرفتن تو    شیحرفا پ  نیعه آسو از ا  _

 . میدگولش ز

خند  شاهرخ تر  بلند  شاک   دیهم  نگاه  آسمان  ا  ی و  را   نبار یاش 

 سمت او چرخاند

  یآخه؟ گول خورد  ی خندیم  ی .... تو واسه چزنمتای+ شاهرخ م

 مگه؟  

 دیرا عقب کش یبا خنده صندل شاهرخ

 .  ارمیغذا رو ب نیبش  ای... بزمینه عز _
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که نازک   ی نشست و رهام خندان را از پشت چشم خفن  ز یم  پشت

 نگذاشت...   بی نص یرد بک

  ؟یمن و از خسرو گرفت  ی+ گوش

سوپ    ی که کاسه    یتکان داد و از شاهرخ  ی در جوابش سر  رهام

 تشکر کرد گذاشتیرا مقابلش م ی خور

شارژش تموم شده بود گذاشتم    زم،یممنون شاهرخ،،،، آره عز  _

 شارژ.  

رنگ  ی نگاه و سمت    یبه سوپ خوش  انداخت  بود  مقابلش  که 

 د یشاهرخ چرخ

 تو؟  ی دیبه من سوپ م یشاهرخ زنت سرما خورده، واسه چ _

 خت یکاسه اش ر ی به محتوا موی آبل  یکم شاهرخ
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 ست ینشه با تنها خوردنش، سوپ غذا ن  تیآسمان اذ   نکهیا  ی برا  _

 مگه؟

 نان برداشت ی ه اتک رهام

نصف کاسه سوپ    نیمن با ا  ؟ی درست نکرد  گهید  ی واقعا غذا  _

 مگه برادر من؟  شمیم  ریس

  سوخت یم  شی به خوردن غذا نداشت و گلو  یلیم  نکهیبا ا آسمان

 قاشق خورد  کی

ا  ی که هست، کس  نهی+ هم ناهار و    ی بمون  نجایمجبورت نکرده 

 برادر من....  

رهام گفت و    یقبل  ی به جمله    هیکنا  یآخر را با کم  ی کلمه    دو

 رهام با تأسف سر تکان داد 

 زنت و!؟!   نی شاهرخ بب _
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 و ادامه داد  به آسمان دوخت نگاه 

اما منم    نیبد  ی من و فرار  نیکرد  یکیزن و شوهر دست به    _

 خواهر من...  مونمی... شام رو هم م ستمین  یرفتن

قاشق   کینانش را همراه    به نگاه خمار آسمان زد و تکه  یچشمک

 سوپ خورد... 

                                                       

  شد یهمچنان در تنش حس م   یسرماخوردگ  یبود و کرخت  خسته

 استوار رسانده بود...    ی الی اما با لجاجت خودش را به و

تمر  پارسا برا  کردیم  نیداشت  او  خشک  ی و  سوزش    یرفع  و 

 کرده بود.   یرا خال یآب معدن ی چند بطر  شیگلو

که بعد از    ستی ن  ی اون مبارزه ا  نیا  ؟ی + پارسا چرا تمرکز ندار

 ....  ی بد لمیماه تحودو 
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 ی سمتش قدم برداشت و با صدا  یو با کالفگ  ستادیصاف ا  پارسا

 پچ زد یآرام

اون کارته   ش یآسو... دو روزه فکر و ذکرم پ   ستی حالم خوب ن   _

پ کردنم  رفتار  م  شیو چطور  آب  داره  قلبم  مهران....   شهیعمو 

م  ششمیپ  یوقت فکر  چ  کنمیو  بفهمه  که  تو   کاریاآلنه  کردم 

 ..  اتاقش.

 داشت  یفی اخم کرد و سرش درد خف آسمان

فقط    دیو فهم  یروز همه چ   هیپارسا... اگه هم    ی نکرد  ی + تو کار

من رفتم تو اتاقش و من از اون کارت عکس    گمی کن... من م  انکار

 برس.  نتیگرفتم. حاال جمع کن خودتت و به تمر

و    دیرس  نشینزد و طبق دستور آسمان به تمر  یحرف   گرید  پارسا

حال آسما چون  و    نیتمر   ی برا  ین  تذکر  دادن  به  تنها  نداشت 
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 یکوچک  ی ضربه    نیپرداخت و به محض اتمام وقت تمر  اتیجزئ

 و کوله اش را برداشت د یپارسا کوب ی به شانه 

... اما من ی که گند زد  یدونی+ خب پسر جون امروز و خودت م

بهت...    دم یم  فی و تخف  نباریندارم ا هیتنب   ی چون حال و حوصله  

ماه د  اما استان  گه یاگه  و پشت    رمیم  یباش  نیا  یتو مسابقات  

 .  کنمیرمم نگاه نمس

 تکان داد  ی سر پارسا

 ....  ی تو مسابقه سن س شمیاول م _

گفت و از    ی ا  دهیآرام و کش  می ن یبی باال رفته م  ی با ابرو  آسمان

 سالن ورزش خارج شد...  

م  نکهیا  با پارسا  مهرانِ  عمو  از  دلش  عل  دی ترسی ته  غم  ر  یاما 

 بزرگ آمده بود...   ی الیو نیترسش به ا
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 زن مهران سوخته بود....   ی برا دلش

 مهران و خسرو و خودش هم سوخته بود.   ی برا

پله ها باال رفت و شب قبل با خسرو هم تماس گرفته و از او   از

  یچطور  دانستیبه کارش نداشته باشد... نم  ی خواسته بود کار

 ..  اوضاع را کنترل کند.. خواستیاما م

برود و با    رونی ب   خواست یروبرو شد که م  ین یبا مت   ی در ورود  کنار

 زده بود  ی لبخند دنشید

 .  ی خانم سپهر  دیخسته نباش  _

 تکان داد  ی سر

 .  رمیجا بگ هی خوامی+ پول هفت جلسه رو م

چطور    دانستیو هنوز نم   دیآسمان کوتاه خند  ییپروا  ی به ب  نی مت

 کنارش را درک کند....  یدخترک عاص دیبا
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  ی نا معلوم بدون اطالع شفاه   ی به بهانه    شیپدو سه هفته    یوقت

به محض آمدنش استعفا    گفت ی گرفته بود با خودش م  یمرخص

  ی نیشب یپ  رقابلیآورد اما آسمان غ  ینامه اش را هم با خودش م

 .... کردیفکرش را م یبود که حت یتر از آن

 شان مشغول کارش شده و  یتلفن  ی ریو بدون توجه به درگ   آمده

 « ه؟یبود» چ  دهی بود با پرخاش پرس  دهینگاه متعجب او را د  یوقت

  ست یهمان سوال او را به خودش آورده و فهمانده بود که قرار ن  و

 آسمان را بشناسد. 

 البته....  _

 د یپرس  نی را باز کند که مت  گذاشت تا در  رهیدستگ   ی را رو  دستش

 ...  هیازتون راض یلیپارسا خ _

 لب نشاند  ی رو ی شخندین
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 خودم.   دونمی+ م

از ساختمان خارج   ی گرید  ی را باز کرد و بدون حرف اضافه    در

شد و    گرشیمانع برداشتن قدم د  نیمت   ی دوباره    ی شد اما صدا

   داشت؟یچرا دست از سرش برنم

  ؟ی خانم سپهر _

 کرد  نی کالفه اش را بند نگاه متو نگاه   دیچرخ

   م؟یحرف بزن کمی شهی اما م دیببخش _

 به کمر زد دست

  ؟ی+ در مورد چ

و در    دیآسمان چرخ  یشاک  ستادنیدر چهره و حالت ا   نی مت  نگاه

 نگاهش ثابت ماند

 ... هی مورد شخص هی _
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 کرد...   اخم

 گرفت یبه ذهنش نشأت م  یکه بخاطر هجوم افکار منف  ی کور  اخم

 به من داره؟  یتو چه دخل یمورد شخص ؟ی+ شخص

ا  نی مت عاص   ی رو  ی لبخند دستپاچه  و  نشاند  آسمان    ی گری لب 

 .  کردیم کسانیتمام اعتماد به نفسش را با خاک 

 ....  یعنی یشخص _

 ستاد یو صاف تر ا دیبه لباسش کش یدست

 سرده...   نجایا م؟یداخل صحبت کن شهیم _

 دینه کنار کشمحترما ن یبا اخم نگاهش کرد و مت  آسمان

 .کنم یخواهش م _
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راهنما  دوباره با  و  شد  ساختمان  از   یکی  ی رو  ن یمت   ییداخل 

  نی نشست و نگاه پر اخم و منتظرش را به مت  ی سلطنت   ی مبلها

 لب زد  قیدوخت که بعد از نفس عم

  ی با خواهرتون آشنا شدم... تو شرکت   شی ماه پ  کی  باً یمن تقر  _

 ما....   نگیطراح هستن که هلد

 د یکالمش پر انی ا اخم مب آسمان

و کوفت و زهرمار و شرکت و    نگ ی+ حرف حسابت و بگو.... هلد

 ول کن....  

 و نگاه به آسمان دوخت   دیکش ششیبه ته ر یدست  نی مت

اصل  _ اما    نهیا  م یحرف  دارم...  دوست  و  خواهرتون  من  که 

 ....  دونمینم

 ستاد یشد و آسمان با اخم ا  دهیآسمان بر  ی کالمش با صدا  دوباره
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  ؟ی+ چ

عمو  ن ی مت  نکهیا  فکر با  هم  است    شیاستوار  همدست  مهران 

 شدیبود و دور نم  دهیبه مغزش چسب کبارهی

 من....   _

ز به نظرم  تو  و   ی خوریم  زیم  زیچ  ی دار  ی ادی+  که خواهر من 

 ... ی دوست دار

 ....ی خانم سپهر _

 و زهر مار...  ی + خانم سپهر

کم  کمرش مق  یرا  را  اش  اشاره  انگشت  و  کرد  متخم    ن یابل 

 هشدارانه تکان داد
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مغز و معده ات و با هم   ی خودم جا  یرستا رد بش  ی متر  هی+ از  

  زنم یم  ی ریدور.... ازش فاصله نگ  ندازمیو قلبت و م  کنمیعوض م

 ****. ی   که یمرت کنمیم سیدهنت و سرو

و فحش    زدیحرف م  یدان یبا لحن چاله م  یخودش نبود وقت  با

ناموس  ی ها و  به    یوقت  دادیم  یناجور  بود  به خودش قول داده 

 استفاده نکند.  کیالفاظ رک گریخاطر شاهرخ د

و الفاظ نامربوط ترک کرد و به محض   یلب  ر یز  ی را با فحشها  الیو

 خسرو را داد...   ی آدرس خانه  یتاکس یصندل ی نشستن رو

رستا    ای  رودیم   یحرف زدن با خسرو پناه   ی برا  دانست ی من  هنوز

   که در ذهنش بود به آنجا رفتن بود.... ی زیاما تنها چ

م  ییکجورهای  دیبا دور  استوارها  از  را  نم  کردیرستا    دانست یو 

 .  کردیچگونه و همان ندانستن کالفه اش م
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شد اما قدم از قدم   ادهیرا پرداخت و پ  هیکه توقف کرد کرا  یتاکس

حرف   ی که برا  دی و فهم  د یرا شن  یخسرو پناه  ی نداشته صدابر

 زدن با او آمده...  

 آسمان؟!  _

ماش  برگشت کنار  قدم  چند  با  پارک  ن یو  از  که   نگی خسرو 

 ستادیا شد،یساختمان خارج م

 .  می حرف بزن  دی+ با

 تکان داد   ی سر خسرو

 .  می سوار شو حرف بزن _

ماش  یصندل  ی رو  یوقت نشست خسرو    متیگرانق  نی شاگرد 

که گفته بود دوستش    ینی رستا بود و مت  شیهمچنان فکرش پ

 همدست بود.   شیدارد و او هم با عمو



 

2387 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 کمربندت و ببند.   _

 کرد...   اخم

 و خسرو در فضا بود؟؟؟   آمدیداشت جانش درم او

بسته نشدن کمربند    یبه در کرد و تنها درد خسرو پناه  پشت

 بود؟ 

 د ییهم سا ی رو دندان

  ؟؟؟ نهی+ درد تو ا

  شیدندان ها ن یسمتش انداخت و آسمان از ب   ی نگاه  مین  خسرو

 دیغر

   ؟یشیم دیتهد ی رفته دار ادتی+ درد تو نبستن کمربنده؟ 

متوقف کرد و سمت آسمان   ابانیخ  ی   هیرا در حاش  نیماش  خسرو

 دیچرخ



 

2388 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

بازم    یدونیموضوع و م  نیا  نکهی... تو با اشمیم  دیآره دارم تهد  _

.... به  کنهی م  دیاره من و با جون تو تهدکه د  یکس  ی خونه    یرفت

  ی دخترم با پا  ی کنم وقت  کاریباشه؟ من قراره چ  ینظر تو دردم چ

خونه    رهیم  شمی م  دیمن با جون اون تهد  دونه یم  نکهیخودش، با ا

 اون آدم؟   ی 

ا ربط  کنمینم  کاریچ  ای  کنمیم  کاریمن چ  نکهی+  تو  نداره    یبه 

ز خودم محافظت کنم... اما  و دارم ا  شیی.... من توانایخسرو پناه

 ی که برادر زاده    ییاز رستا  ؟یاز خانوادت مراقبت کن   ی تونیتو م

مراقبت    یتونی م   گهیاستوار امروز در مورد عالقه اش به اون بهم م 

 ؟ یکن

 هم اخم کرد  خسرو

 آسمان؟  یزن یحرف م یدر مورد چ _
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 هم فشرد ی را رو شیلبها

 ...  شده بود. که دچارش  یتیبود از موقع  متنفر

 بود یکه همرازش خسرو پناه ی بود از راز متنفر

شان مجبور   یلعنت   تیکه بخاطر موقع  یحاتیبود از توض  متنفر

 بود به خسرو بدهد.... 

که به مادر  یبه قول  گذاشتندیکه نم یمتنفر بود از تمام کسان و

 خوشبخت شود....    دادندی و پدرش داده بود عمل کند.... اجازه نم

  گفت یامروز م  دمیکه بهش کاراته آموزش م  ی پسرهمون    ی + بابا

  نگیهم در مورد شرکت و هلد  ییزایچ  هیرستا رو دوست داره....  

از    یبهش.... هر چ  دمیبگه که اجازه ندادم و پر  خواستیم  نایو ا

هم با    کهیمرت  ن یبهش گفتم... اما من مطمئنم ا  ومدیدهنم درم
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ردن من به رستا  از کله پا ک  دمثال بع   خوادیعموش همدسته... م 

 کامل داشته باشه...  یدسترس

   ال؟یتو اون و ی بازم بر ی خوایم ؟یتو چ _

 لب نشاند و نگاه از خسرو گرفت ی رو ی پوزخند

تعق دارم  بازم حس کنم  اگه  و  آره،  به سرم    زنهیم  شم یم  ب ی+ 

 نکن با کارات...  وونهی.. من و دخسرو.

 را باز کرد اما قبل از خروج نگاه به نگاه خسرو دوخت  لیاتومب  در

مو از سر رستا    هیباشه    ادتی  نم ی+ آدمات و از من دور کن... و ا

 .... کشمیم  شی رو به آت اینو رهام کم بشه د 

 را سمت برج برداشت...   شی و قدم ها دی شد و در را کوب ادهیپ

 ...  زدیرستا هم حرف مبا  دیبا
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ترس قلبش را تصرف    شتریآرام و قرار نداشت و هر لحظه ب   دلش

 را ترسانده بود.  یکه خسرو پناه ی از مرد دیترسیو او م کردیم

با استقبال گرم رستا و مهربان روبرو شد و مهربان    دیرس   یوقت

 بود بر خالف برادرش...   یدختر خوب

   ست؟ین  الی+ دان

 گذاشت و کنار مهربان نشست زیم ی رو قهوه را ی نیس  رستا

 خوابه...   _

 د ی از قهوه اش را نوش ی تکان داد و مهربان جرعه ا ی سر

 آسمان جان...   یراست _

 مبل جابجا شد و معذب نگاه از چشمان آسمان گرفت  ی رو

 آشنا شدم اما....   ی راستش من با دوستت مهد _
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 فیضع  ی داشده نگاهش کرد و مهربان با ص  زیبا چشمان ر  آسمان

 ادامه داد  ی تر

 شماره اش و داشته باشم؟   تونمیم _

 باال انداخت ییابرو

  ؟ی + مهد

جواب  نییپا  ی سر  مهربان و  متعجب    یانداخت  آسمان  و  نداد 

 ...  دیخند

 بهت...   دم ی+ آره خب م

و رو به رستا با لحن    دیکش  رونی ب   شیمانتو  بیاش را از ج  یگوش

 لب زد یشوخ

 !!!  هی خجالت ما چقدر ییدختردا  نی+ ا
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  یرا رو   ی باال انداخت و آسمان اسم مهد  ی با خنده شانه ا  رستا

 سمت مهربان گرفت را  یلمس کرد و گوش ی گوش ی صفحه 

 ما...   ی داش مهد ی شماره  نمی+ ا

شده را در تلفن   فی رد  ی زد و شماره ها  یلبخند خجول  مهربان

 کرد رهیهمراه خود ذخ

 م. سوال ازشون داشت هی... زمیممنون عز _

 تکان داد  ی سر آسمان

  ی جان... وگرنه شماره    ییدختردا  ی + آره حتما ازش سوال دار

 ...  خورهیداش من به چه دردت م

 دیخند زیو رستا ر دیدوباره معذب نگاه دزد مهربان

 ...  هیخجالت ی ادینکن... مهربان ز تشیآسمان اذ  _

 زد  یفنجان قهوه اش را برداشت و چشمک آسمان



 

2394 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ماهه.  یلی... برعکس داداشش خییدختر دا نیاز ا ادی+ خوشم م 

 د یبا لبخند سمت مهربان چرخ رستا

 ماهان هم خوبه آسمان... باور کن...   _

 آمد  یبدش م وانهی اش داد و از آن پسرک د ی نیبه ب  ینیچ

 + به درد نخوره... 

 دیبار مهربان هم خجالت را کنار گذاشت و با صدا خند نیا

 .. ده ی.... همه اش حرصم م رهینمجوب  هیآب منم باهاش تو  _

 تکان داد   ی گذاشت و سر  ینیرا داخل س  یشد و فنجان خال  خم

 کنم یم یو تالف ی رو که خورد ییتموم حرصا دم ی+ بهت قول م

ا  گرید  ی قهوه    کی از خوردن    بعد ا در مورد با رست  نکهیبدون 

زده بود   رونیبهار از واحد ب  دنی استوار حرف بزند، بعد از د  نی مت
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آورده    یمختلف  ی ماندنش بهانه ها  ی رستا برا  ی و مقابل اصرارها

کار د از هر  قبل  و  از ساختمان خارج شده    ی با مهد  گریبود،  

 تماس گرفته بود....  

ها  انتضارش بوق  ز  ی پشت  صدا  یطوالن  ادیانتظار  و   ی نشد 

 نشاند  شیلبها ی رو ی لبخند ی وش مهدسرخ

 بود...   یدختر خوب مهربان

 معرفت من....    یسالم خواهر گل و گالب و ب _

  دیباریکه نرم نرمک م  یفرو برد و برف  شیرا داخل پالتو  دستش

 بود بایز

 !!!  ی کوکه داش مهد فتی+ ک

 که گفته بودم کارآموزشم!؟  ی پرونده ا نیا _

 + خب؟ 
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رو    گهید  ی پرونده    هیخوش حالم... اگه    یل یخ...  مشیامروز برد  _

 دفتر خوب بخرم...   هی دی با گهیخوب بتونم وکالت کنم د

 ...  دیرس یم شیداشت به آرزو  ی آسمان بزرگتر شد و مهد  لبخند

گفت البد  هم  تو  و  که همه چ  ی +  م  یحاال  روبراه   هی  شهیداره 

 !؟  ی من و زد  یی خاتونم واسه خونه ام انتخاب کنم و مخ دختر دا

برف    ی را تصور کند و دانه ا  ی متعجب مهد   ی چهره    توانستیم

آب شد اما نگاه او را سمت    عیسر  یلیاش فرود آمد و خ  ینیب  ی رو

 برف را دوست داشت یآسمان کشاند و از کودک

 واقعا مخش و تونستم بزنم آسو؟  _

براو دلش تن  دیخند چند سال    لِیاردب  یبرف  ی روزها  ی گ شد 

با س   شیپ باز  و  امکیکه  برف  آنقدر طاها    یم   ی پسرها  و  کرد 
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ها م  ی برف  ی گلوله  پرتاب  صورتش  به  د  کردیرا  پوست    گریکه 

 ....  شد یحس م یصورتش ب

 امروز شماره ت و ازم گرفت.   ،ی + آره زد

و لبخند آسمان تلخ شد از درد   جانیشد از ه   زیلبر   ی مهد  ی صدا

 ...  امکیاش بخاطر نبود س  نهیس

 ... مگه نه؟ آسو هیدختر خوشگل یلیخ _

 + آره خوشگله...  

خوشگله.    یلیتو جشن شما باهاش آشنا شدم... اسمش هم خ  _

وقت اردب  یاز  و    لیبرگشتم  لعن  و  تو فکرشم و خودم  همه اش 

... از تو هم خجالت کردم که چرا ازش شماره تلفن نگرفتم.   نینفر

 بپرسم....  دمیکش

 دیخند آسمان
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 ... ی مهد ی دیخجالت کش شهی+ باورم نم

 . گمیباور کن...جون تو راست م _

 از آسمان گرفت  نگاه 

ا تره....با  تو جسور  از  مهربان  پس  م  نکهی+  ازم   د یکشیخجالت 

 شد...   دیشماره ات و خواست...هزار بار هم سرخ و سف 

مهد  ی خنده    ی صدا شن  ی بلند  ا  دیرا  بندش  پشت  جانم   ی و 

 که گفت.  یآرام

 آمدند....  ی و مهربان به هم م ی مهد

 د یکش ی قی کرد و نفس عم ی اهکوت مکث

 ...  ی مهد ادیداره برف م نجای+ ا

برا برف    دنی.. جون م پر برفه..   ابونایاومد... هنوز خ  روزید  نجایا  _

 ....  ی باز
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ب  نهیس  ی تو  امکیس  یخال  ی جا و سوزشش    شتریاش  سوخت 

 د یبه چشمانش هم رس  یحت

بغضش را حس کند و حال خوشش    ی مهد  خواستیدلش نم  اما

 خراب شود 

... به بچه ها سالم برسون و سر زدن ی باس برم مهد  گهیمن د  +

 نره....   ادت یهم  زیبه عز

تو چرا همه اش از    زیعز  نیا  دمیهنوز نفهمباشه. باور کن من    _

 اصن؟  هیفازش چ ه،یهمه شاک

از آن   شتریبلند کرد، اگر ب  یتاکس  ی و دستش را برا  دیخند  کوتاه

 خوردیدوباره سرما م ماند یم رونیب

 ...  کنهیداش من، اون ناز م ی نازش و بخر دیبا +
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شد و    یو او بعد از قطع تماس سوار تاکس  دیدوباره خند  ی مهد

 ....  دیخود را به آغوش کش

 لک زده بود.... امکیس ی برا دلش

 ضیبود و او بعد از تعو  امده یشاهرخ هنوز ن  دیآپارتمان که رس  به

کند و در   خودش را سرگرم  ی گرفت با آشپز   می تصم  شیلباسها

استوار    نی مت  ر یاما فکرش درگ  ی تمام طول درست کردن استامبول

 بود...   شیو حرفها

  یبود صدا  زی م  دنیمغتشش مشغول چ  یکه با ذهن  یوقت  درست

 هم فشرد....   ی را رو   شیو پلک ها  دیقفل شن  ی را تو  دیچرخش کل

 ...  کردیخودش را جمع م دیبا

که به    ی افکارذهن مغشوش و    ریشاهرخ درگ  خواست ینم  دلش

 شود.    شدیختم م یرستا و استوار و خسرو پناه
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 کج کرد ی که در درگاه آشپزخانه ظاهر شد لب رخشاه

 جان...   ی+ سالم دک

 . زمیسالم عز _

بطر  خچالی  سمت و  برداشت  تو  ی قدم  از  را   خچالی  ی دوغ 

 برداشت

 کاشتم.   یچه گل  نیبب   ای+ لباسات و عوض کن ب 

 تاق قدم برداشت و سمت ا دیآرام خند شاهرخ

 دست شما درد نکنه بانو....   _

رو   به را  دوغ  اتاق  به  شاهرخ  ورود  و    زی م  ی محض  گذاشت 

 نشست....  
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ا  توانستینم پ  ی لحظه  هر  در  انگار  و  کند  جمع  را   چیذهنش 

چه کنم چه کنم دستش گرفته و هر لحظه    ی کاسه    یکیمغزش  

 قرار است چه شود؟ دیپرس یم

  شتریب   ی زید از هر چاستوار را بدان  قصد مهران  توانست ینم  نکهیا

 و او قرار بود چه کند؟!   کردیکالفه اش م

و دوباره بلند شد. دلش حرف زدن با   دی به صورتش کش  یدست

م را  کس  خواستیشاهرخ  ب  یو  سرا  خیانگار  روضه    یی گوشش 

 ...  کردیم

که سر    ییکه مهران استوار همان بال  کردیفکر م  ی به روز  داشت

 آورد؟    یطاقت م   نباریکند و او ا  ادهیا سر او پهمسرش آمده بود ر

 ...  دیانگار باد کرد و مغزش سوت کش سرش

 آورد....   یطاقت نم او
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   زم؟یعز _

کرده بود برگشت و آب دهانش را    ش یکه صدا  ی شاهرخ  سمت

 فرو داد... 

 + هووم؟ 

 شد و دستش را گرفت  کشینزد  تیبا جد شاهرخ

 ! ی ا ختهیه هم رانگار ب _

 تعجب کردن نداشت...   گریاو د ی ختگیهم ر به

 اتفاق...    کیروز  هر

 ...  گریبحران د کیروز  هر

 ...  گرید یختگیبه هم ر کیروز  هر
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به سامانش عادت م  گریخودش د  او نا  به اوضاع  و    کردیداشت 

  ی زندگ   شیها  یختگیشاهرخ مجبور بود با او و بحران ها و به هم ر

 کند؟  

 را جمع و جور کند؟   دهیاز هم پاش  یمجبور بود هر بار او  شاهرخ

جواب   نیتر  یو باورکردن  نیو آسان تر  دی به صورتش کش  یدست

 را داد 

 + با خسرو بحثم شد...  

تر از هر    یهمه باورکردن  ی برا  شیاش با خسرو و بحث ها  رابطه

 بود و شاهرخ هم باور کرده بود...   ی گرید زیچ

پ   صورت و  گرفت  قاب  با دستانش  را  نرم ا  یشان یآسمان  را  ش 

 د یبوس

 ؟ی ریبه خودت سخت نگ گهیمگه قرار نبود د _
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 خودش نبود...   تنها

 .... گرفت ی داشت به او سخت م ایدن

 ... گرفتیسخت م شی داشت برا خدا

 .  میحرف نزن + در موردش 

رها کردنش، دستانش    ی اما شاهرخ به جا  دیرا عقب کش  سرش

 دیشسمت خود ک  شتریرا تا کمر دخترک سُر داد و او را ب

   م؟یدر مورد خودمون حرف بزن _

 تر برد کی و شاهرخ سرش را نزد دینگاه باال کش آسمان

  م یو بر  میبش  یهمه چ  الیخ  ی هفته ب  هی  نکهیمثال در مورد ا  _

 مشهد... هوووم؟ 

خودش بکوبد و   ی را بست و به قلبش اجازه داد برا   شیها  پلک

 برقصد 
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   م؟یبر دی+ مگه قرار نبود ع

و قلب    دیآسمان را نرم بوس  ین ی شد و نوک بخم    شتریب   شاهرخ

 آسمان آب شد 

 مشهد....   میشمال، اآلن بر میریم  دیع _

 داد و نجوا کرد هیدخترک تک ی شانیاش را به پ یشانیپ

 چشمات و ببند..   _

 ادامه داد  ی آرام و خشدار ی پلک بست و شاهرخ با صدا آسمان

ده و تو تا اذان مغرب نمون  ی زیچ  ،یحرم  اطیتصور کن تو ح  _

سقاخونه نشستن...    کیگنبد کوچ  ی که رو  ییبه کبوترا  یزل زد

 ....  رسهیدعا به گوشت م  ی زمزمه ها  ی و تبل و صدا  پوریش  ی صدا

 بغضش گرفت و چند سال بود به مشهد نرفته بود؟   انآسم
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چشمش زنده شد    شیو پدر و مادرش پ  زیآخرش همراه عز  سفر

 شد   شتریو بغضش ب

 ک باز کردو پل دیاز بغض خند پر

که    یکن یم  کاریچ  ؟یکن یراحت آدم و قانع م   نقدریا   ی + تو چطور

 بود؟  ی جوابش چ رهیم  ادشی یآدم حت

 زد  ی و لبخند دیگونه اش عقب کش  دنیبعد از بوس شاهرخ

  نه یاحساسات خودته.... تنها کار من ا  نیا  کنم،ی نم  ی من کار  _

من    . من قانعت نکردم، کنمیم  داریاحساسات خفته رو ب  نیکه ا

 . گمی و م  ی بروزش بد  ی خوایو نم  ی خوایکه خودت م  ی زیفقط چ

   خوام؟یم  یمن چ یدونی+ تو از کجا م

فرستاد   رونیاز ته هنجره اش ب  یباال رفته هوم   ی با ابروها  شاهرخ

 نشست زیو پشت م
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   گذره؟ی م یکه دوسشون دارن چ  ییتو دل کسا فهمن یآدما م _

 د یغذا کش شیهم نشست و شاهرخ برا آسمان

  ه؟یبفهمم تو دل تو چ تونمیپس چرا من نم  +

خودش هم از   ی بشقاب آسمان را مقابلش گذاشت و برا  شاهرخ

 د یکش یامبول است

 من و؟  ی دوست دار یعنی نیا _

 کرد یاخم آسمان

 + شاهرخ!؟  

 تکان داد  ی با خنده سر شاهرخ

بگو دوسم دار  _ با  ای  ی خب  بگم چطور  تا  تو دل   یبفهم  دینه 

 .  گذرهیم یچ ی رکه دوسش دا یکس
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 که ندارم؟  نهیا شی + اگه نگم معن 

 باال انداخت ی شانه ا یبا بدجنس  شاهرخ

  دیاز کجا با  ی دوسم دار  ینگ  ی ... مثال من وقتگهیخب آره د  _

 بفهمم؟  

 ایمن بگم    نکهی... ایحرف دلم و بخون   ی خوب بلد  یلی+ تو که خ

 جان؟  یهم برات داره دک ینگم مگه فرق 

با   دیخند  شاهرخ ضربه    و  سبابه  پ  یآرام  ی انگشت    ی شان یبه 

 آسمان زد 

بدم چطور حرف   ادتیتا    ی ... بگو دوسم دارگهینکن د  یبدجنس  _

 . یدلم و بفهم

 با یز  شیشاهرخ در مورد مشهد و حرم و کبوترها  ی حرفها  آنقدر

  یکیرا در باشگاه به    شیکارها  ی ک   دانستیکه نم  بود  نیو دلنش
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گرفته بود  ی حضور یاز استوار مرخص نباریها سپرده و ا یاز مرب

  یی مایهواپ  ی ها  یاز صندل  یک یو دل به دل شاهرخ داده و در  

  یکه از بچگ  ییها سته نشسته بود که مقصدش مشهد بود و گلد

 عاشقشان بود.  

پنج  شاهرخ از  نگاه  گرفت  را  هواپ  ی ره  که دستش    ما یکوچک 

 دیگرفت و سمت او چرخ

 .  ادیخوشم نم مای+ از هواپ

   زم؟ی عز چرا _

معدن   ی بطر پلمپ    یآب  از  مطمئن شدن  از  بعد  و  برداشت  را 

 بودنش سرش را باز کرد

 .  نمیجاده رو بب  تونمی+ چون نم



 

2411 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

آسمان   ی کمربندش را باز کرد و با لبخند دست دور شانه    شاهرخ

 انداخت

سفر کنم و   نمی دوست ندارم... دوست دارم با ماش راستش منم    _

بب رو  منمیهمه جا  دلم  ها، کوها، شهرها،    ی وقت  خوادی.... جاده 

 .  نمیمسافرت نه تنها اون شهر و بلکه همه جا رو بب رمیم

 با خنده نگاهش کرد   آسمان

 ....  میمشترک دار  زیچ هی+ پس باالخره ما هم 

 د یرا بوس اش قهی سمتش خم شد و شق شتریب  شاهرخ

 گلم... مشترکه  زمونیما همه چ _

 ....  دیکش  یقیعم  نفس

ها  چقدر ها  ییکلمه  جمله  آخر  شاهرخ  که  را    گفتیم   شی را 

 دوست داشت....  
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 ...  زمیعز

 ....  گلم

 ...  آسمانم

 .... کردیحال دلش را خوب م تیمالک میآن م چقدر

 + شاهرخ؟  

 د یش چسبو گلم به دل  زمیاز عز  شتریکه شاهرخ گفت ب   یجانم

تو  خواستیو دلش م پرامن  ی تا آخر عمر    ت یآن آغوش گرم و 

 بماند 

   ؟ی با من ازدواج کرد نکهیاز ا یمونی+ پش

 د یپرس تیو با جد دیعقب کش  شاهرخ

  ه؟یچه سوال گهید نیا _
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 د ینوش ی از آب بطر ی کج کرد و جرعه ا  یرا کم سرش

 جواب بده...   گه،ی+ سواله د

 مان...  دوست دارم آس گم ی من بهت م _

 نشست تا کامل رو به شاهرخ باشد   یصندل  ی کج رو آسمان

 + خب؟ 

  ؟یخب چ _

   ؟ی باهام ازدواج کرد نکهیاز ا یمونی+ پش

 آسمان.  فهممیسؤاالت و نم نیا یالبته که نه، معن _

  ی با لبخند از گرفتن جواب دلخواهش صاف نشست و بطر  آسمان

 ندبرگردا فشیرا داخل ک یآب معدن

 خوب تر شدن حالم.   ی سوال بود برا هیره، فقط ندا  ی+ معن
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 شاهرخ باال رفت و آسمان با خنده نگاهش کرد ی ابروها

  کردم یپرتت م  نجا یآره از هم  یگفت ی+ البته نه من، چون اگه م

 ...  نییپا

 دیبا بهت خند شاهرخ

 آسمان...   ی ا  وونهیتو د _

 و آرام نجوا کرد  دیکش  یقیعم  نفس

 .خوادیکه تو رو م وونهید هی+ 

  دیضربان گرفته آرام خند  یبا قلب شاهرخ

 آسمان خانوم؟   ی دلبر ی برا هیمناسب  ی جا نجایبه نظرت ا _

اش ناخواسته بود    ی دلبر  نکهیباال انداخت و با ا   ی لبخند شانه ا  با

 د یگز یلب
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 بگم دوست دارم؟   یاصرار نداشت شیند روز پ+ مگه خودت چ

در نگاه براق دخترک   رهیتر برد و خ  کیاش را نزد باالتنه  شاهرش

 د یپرس

   ؟یدوسم دار _

 باال انداخت ییخنده ابرو با

 + نوچ...  

 کرد  ی کوتاه مکث

که فکرش و    یاز اون  شتریب  یلیدکتر... خ  خوامتیم  یلی+ من خ

 ....  ی بکن

ز  نگاه آنقدر  را    بایشاهرخ  و صورتش  بود که دلش ضعف رفت 

 تر برد  کینزد
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اجازه رو    نیا  م یبذارم ببوس  کنهی+ حاال که نگات داره التماسم م

 ...  دم یبهت م

 دی و گونه اش را بوس دیخند شاهرخ

حرف دلم و نگام و   ی تونیم  ی دوسم دار  یگفتم اگه بگ   ی دید  _

 !؟  یبخون

  ی پشت  ی دلاز صن  یزن   ی که صدا  دیبگو  ی زیهم خواست چ  آسمان

 مانعش شد 

مشهد...    ی ریم  ی دار  ی.... نا سالمتکنهیم  ا یح  کمیآخه دختر    _

 ...  گهیمراعات کن د کمی

 نشست و به عقب برگشت شیابروها نیبه ب  یبه آن یاخم

   ؟یگیم یچ گهی+ تو د

 گفت  ی ندیبا ابرو به شاهرخ کرد و با لحن ناخوشا ی اشاره ا زن
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 ن یری... اگه شماها آروم بگبا نگات  ی پسره رو خورد  گمیدارم م  _

  ن ی ای.... اونقدر عشوه مکننیکارا نم  نیسر جاتون مردا از ا  ن ین یبش

 ...  ن یکنیکه مردا رو از را به در م نیگردونیو چش و ابرو م

سمت شاهرخ که    ینگاه   میو ن  دیپر از حرص و بهت خند  آسمان

 د یاخم کرده بود انداخت وکامل به عقب چرخ

به تو داره من بخوام   یچه ربط  ؟یزنیم  زیم  زیچ  ه؟ی+ تو فازت چ

 نکنم؟  ایشوهرم و از راه به در کنم 

  ی اما نگاه شاک   د یشن   گفت یآرام شاهرخ را که اسمش را م  ی صدا

 نگرفت کردی با اخم نگاهش مکه  یاش را از نگاه زن 

  ی سر من خال   ی و تو دار  ست گهید  ی جا  هیت از  کون سوختن    ای+  

  ؟یکن یم
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را رو  بند به سرعت قدم ها  ی کوله اش    ش یشانه مرتب کرد و 

و همان خنده ها   کردیافزود، داشت خنده اش را به زور کنترل م 

 خت یریبه هم م  شتریشاهرخ را ب

 تو!  ی + بازم که مثل بچه ها قهر کرد

 د یهمراه چمدانها به راهش ادامه داد خند تیاهم یکه ب شاهرخ

 خفن داره...   داریخر هی+ ناز بکن، ناز تو  

کرد    ستادنیبلند، شاهرخ را وادار به ا  ی با صدا  تمشیبدون ر  شعر

فشرد تا مانع خنده اش شود و کنارش   هم  ی را رو  شیو او لبها

 ستاد یا

بهش لبخند    ی... انتظار داشت گه یگفت د  ی ور  ی + خب اونم در

 بزنم؟   کوندیژ
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ده اش تنها با سرزنش نگاهش کرد و او نتوانست با خن  شاهرخ

 دیمقابله کند و آرام خند

  ش یبخدا با آت  شد؟یچطور داشت از سرش دود بلند م  ی دی+ د

 گرفتنش دل من خنک شد.... 

خروج  اهرخش سمت  دوباره  و  داد  تکان  تأسف  با  را    ی سرش 

 فرودگاه قدم برداشت 

 کیاز الفاظ رک  دیخانوم نبا  هیبهت بگم    دین چند بار باآسما  _

 استفاده کنه؟  

 ا او همقدم شد  با خنده ب آسمان

 کرد....   ی + خب با اعصابم باز

ب   نکهیا  بدون را  نگاهش  و  شد  خارج  سالن  از  کند    ن ینگاهش 

 ها چرخاند یتاکس
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 بشه...   ی با اعصابت باز ی بذار دیتو خودت نبا _

حرف    یکه با چاپلوس  یدست راننده تاکسچمدانها را به    سپس 

 د یداد و سمت آسمان چرخ زدیم

خشمت   ی تونی که باهات زدم بازم نم  ییهمه حرفاتو بعد از اون    _

 آسمان...   ی و کنترل کن

 رفتند و آسمان جواب داد  یدو به دنبال راننده تاکس هر

+ من جون کندم تا خودم و کنترل کنم و موهاش و نکشم بعد  

کنترل کنم خودم و؟! اگه قبالً بود باور کن تمام    تونم ی نم  ی گیتو م

ماه    ی ... من بخاطر گل روکردمیو کبود م  اه یتن و صورتش و س

 جان. یتو خودم و کنترل کردم دک

 را باز کرد و نگاه منتظرش را به آسمان دوخت   نی در ماش  شاهرخ

 .  م یکنیآسمان، بعداً صحبت م نیبش _
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 ستادیمقابلش ا آسمان

 ...  گهین د+ اخم نک

  یرو ی گرینگاهش کرد و آسمان بدون حرف د  تیبا جد شاهرخ

 گرفت...   ی عقب نشست و شاهرخ هم کنارش جا یصندل

و شاهرخ کوتاه    زدیبه هتل تنها راننده بود که حرف م دنیرس تا

دوخته بود تا به محض    رونیآسمان اما نگاه به ب  داد،یجوابش را م

  ی و طول  دیسالم بگو  رد،کیکه پدرش م  ی گنبد، طبق کار  دنید

لب   ریرنگ به اشک نشاند و ز ییکه نگاهش را گنبد طال دیشنک

 نجوا کرد

 « یالرضا المرتض ی ابن موس یعل ای  کیو عل »اسالم

                                                       

 کارت اتاق را سمتش گرفت شاهرخ
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  ؟ی کن یدر و باز م _

و    دیکش  رونیانگشتان شاهرخ ب   نیمخصوص هتل را از ب   کارت

 د یدن در پرسباز کر نیح

 هنوز؟  ی + قهر

 ناراحتم. بفرما داخل....    کم یفقط  ستم،ینه آسمان قهر ن  _

  خواست یشاهرخ... دلش م   یو مجلس  کیبود از جمالت ش  کالفه

 مثل او حرف بزند...  یالقل کم

 به باال پرتاب کرد و تخس جواب داد  ی سر کودکانه

 فرمام داخل.   ی+ نم

 ...  گرفت یمنگاهش کرد و داشت خنده اش  شاهرخ

پر    یحق به جانب دخترک و جمله    شهیو هم  یشاک  ی   چهره

 حرصش خنده دار بود
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هل دادن آرامش به داخل   نیپشت کمر آسمان برد و ح   دست

 دیچمدان ها را هم همراه خود کش

 آسمان؟   گهید هی فرمام چ ینم _

 د یشدند و شاهرخ در را بست و آسمان دست به کمر کوب داخل

 فرما هم برعکسشه...   ینم هیچ+ بفرما داخل هر 

 د یکند وکوتاه خند  ی رینتوانست با خنده اش جلوگ  نباریا  شاهرخ

 به سرم.   زنهیفکر کنم داره م  _

 به حالت طلبکارش لبخند زد تیاهم یب آسمان

 . یمن ی برا  به سرت هم بزنه ست،ین یمن مشکل  ی + برا
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  ه نیکه دست به س   یچانه اش گرفت و سمت شاهرخ  ریرا ز  چادر

 دیبه گنبد حرم بود چرخ رهیخ

شارژ نداشت    م یفرشا... گوش  ی اونجا رو   نمی شیم  ارتی+ من بعدِ ز

 جا...   ن یهم ا یب اوردمین

را از پا درآورد و   شیتکان داد و آسمان کفش ها  ی سر  شاهرخ

 ستادیپهن شده بودند ا اطیکه در ح  ییفرش ها ی رو

 ....  گهی+ برو د

 زد  ی لبخند شاهرخ

 ..  التماس دعا. _

که    یداشت؟ کس  ازیاو ن  ی گرم شد و شاهرخ مگر به دعا  قلبش

 محتاج دعا بود او بود

 برگشت و سمت حرم قدم برداشت...  ی گریحرف د بدون
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دلنش  ی صدا  م  ی دعا  نیصوت  حرم  تمام  در  و   دیچ یپیتوسل 

 مردم انگار کنار گوشش بود...   ی ها هیدعاها و گر ی صدا

چانه   ریفت کردن چادر ز سپرد و با س  ی را به کفشدار  شیکفشها

 قدم برداشت...   حیاش سمت ضر

 ح یکه تالش داشتند به ضر  یدستان   ریتار شد و تصو  چشمانش

 و....  دندیبرسند مقابل نگاهش لرز

 الرضا« یابن موس  یعل ای کیعلو   »السالم

را پشت سر گذاشت و    خواندندینامه م  ارتیز  ه یکه با گر  یزنان

وقت مر  خواستی م  یدرست  تجمع  سع  یدمبه  داشتند    یکه 

 را گرفت  شیبازو  یزن دی برسانند رس حیدستشان را به ضر

ا  _ ببند،   ارتیز  یتون ینم  ی نطوریدخترم چادرت و دور کمرت 

 ...  یکن
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گفت    ییسر تکان و زن با لبخند التماس دعا  یهمان نگاه اشک   با

 و از او دور شد. 

ها  چادر خانم  تمام  با  همراه  و  بست  کمرش  دور  که    یی را 

فرو  دست اشکش  و  کرد  بلند  دست  بودند  کرده  بلند  را  انشان 

 ...  ختیر

 بر محمد و آل محمد صلوات....  _

باال رفتن    باعث  دی که از سمت مردانه به گوش رس  ی مرد  ی صدا

ب  ی صدا صدا  نیصلوات  با  هم  او  و  شد  صلوات   یی مردم  بلند 

 ...  دیکش حیبه سمت ضر  شتریفرستاد و تنش را ب

سال    زدهیخانواده اش آمده بود درست س که همراه    ی بار  نیآخر

 داشت...  
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را لمس کرد محکم گرفت و خود را سمتش    حیکه ضر  دستش

 ....  دیکش

 خوب شدن حال بهار ی کرد برا دعا

 پدرش....   ی برا

 ...  مادرش

 ...  امکیس

 خسرو....  ی برا یو پسرها و رستا و رهام و حت  زیعز

 در آخر....   و

رو  شیلبها  یوقت  درست بوس  حیضر   ی را  با اشک  و    د یگذاشت 

  شتر ید دعا کرد و اشکش بکه التماس دعا کرده بو  یشاهرخ  ی برا

 ...  ختیفرو ر
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  ی قد بلند آرنجش را درست در شانه اش فرو کرد و او اما ب  یزن

 ....  دیچسب حیبه ضر  شتریب تیاهم

از طرف تک تک خانواده اش  خواست یجدا شدن نداشت و م  دل

 کند...   ارتیز

چشمانش سرخ بود و دلش را    دیار خدام عقب کشبا اخط  یوقت

 انگار امام رضا آرام کرده بود....  

 بود...   سبک

 و اما هنوز بغض داشت...   د یکشینم ریاش ت نه یس ی  قفسه

 کرد....   شیدایزود پ یلیبه دنبال شاهرخ گشت و خ اطیح در

خطاب   دیو او دوباره سمت گنبد چرخ  خواندینامه م  ارتیز  داشت

 لب زد به امام 
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به   ا+  بخاطر  بگو آسمان  زندگ  نکهیخدا  تو  آورد  و    ش ی شاهرخ 

 ممنونه...  ایدن ایازش دن

گرفته بود   ی را که از کفشدار  شیشاهرخ نشست و کفشها  کنار

 گذاشت.    شیکنار پاها

که   یپچ مانند جمالت عرب  ی ا صداکوتاه نگاهش کرد ام  شاهرخ

 را قطع نکرد  خواندیکتاب م ی از رو

 + دعات کردم. 

حرم    ی ها  ییمنتظر جواب شاهرخ بماند نگاه به روشنا  نکهیا  بدون

 اطراف آرامش داشت...   ی بر خالف صداها نجای دوخت و چقدر ا

 ....  یآرامش روح  کی

 شاهرخ و داشته باش.   ی + به امام رضا گفتم خودت هوا
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و نگاه به چشمان   دیکتاب را بست و سمت آسمان چرخ  شاهرخ

 سرخ همسرش دوخت... 

 کردنش مشخص  هیبود گر  سیهنوز خ  شیپلکها

 حالت خوبه؟!   _

نگاه از چشمان براق و روشن شاهرخ گرفت و دوباره نگاه    آسمان

 به گنبد دوخت... 

 خوب بود...   حالش

 خوره نخورد   تمامش را مانند ینگران گریخوب بود که د آنقدر

ها را پس   یسبز رنگش انگار تمام نگران  ی و فضا  حیآن ضر  کنار

 زده بود.... 

+ انگار سبک شدم... اونقدر سبک که پرواز کنم و تا خود خدا 

 برم... 
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 .... ی کرد هیگر _

 شد  لیسمت  شاهرخ متما یرا جمع کرد و کم  شیپاها آسمان

  تش ی موقعو  خواستیاو را م ی شانه ی دادن سرش رو هیتک دلش

 نبود.... 

 نکردم خودش اومد.   هی+ نه من گر

 گلدسته ها بلند کرد دنید ی و سرش را برا  دیآرام خند شاهرخ

 نشستن و دعا خوندن و کرده بود...   نجایا ی دلم هوا یلیخ _

 و آسمان آرام نجوا کرد دیآسمان چرخ سمت

 . می+ چه خوب که اومد

 خوب که آمده بودند....   چه
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ابهش   لیاردب  اگر ا  رانیت  قطعا  ا  نیبود  و   نیجا،  قلب  گنبد، 

 روحش بود...  

توسل    ی نامه را از دست شاهرخ گرفت و دلش خواندن دعا  ارتیز

 ...  خواستیرا م

 سال بود نخوانده بود؟   چند

 دعا تنگ شده بود....   ی انا توجهنا والستشفعنا ها ی برا دلش

 ....  خواستیرا م شیها بُیجیُگفتن تک تک امَّن  دلش

دقا  مانطوره بلندگوها  ی صدا   شیپ  یقیکه  از  حرم   ی صوتش 

 ....  شدیپخش م

  یی حضرت عباس ها  ی کودک بود همراه مادرش به سفره   یوقت 

توسل را دوست   ی و دعا  رفتیم   کردندیباز م  شانی ها  هیکه همسا

 داشت....  
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 اش را دوست داشت....   یهمخوان

 ی آرام  ی و با صدا  ختیچشمش فرو ر  ی از گوشه    یاشک  قطره

که همراهش شده بود   یشاهرخ  ی شروع کرد به خواندن و صدا

 کرد...   شتریبغضش را ب 

نگرفت    یاش افتاد و اما نگاه از حروف عرب  ینی ب  یبرف رو  ی ا  دانه

 بلندتر کرد....   یلرزانش را کم ی و صدا

 سرد بود اما سردش نبود...  هوا

 سردش نبود. چکس یه انگار

دعا  ی اریبس  مشغول  و  نشسته  مردم  بعض  از  با    ی بودند....  ها 

 یها با چشمان اشک  یو بعض  زدندیخانواده و دوستانشان حرف م

 ....  زندیلب حرف م ریبه گنبد ز رهیخ

 ها بود...   یلیخ دیام نجایا
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 عمر ناآرام بودند. درست مثل او....   کیکه  یروح کسان  آرامش

                                                       

  ؟ی خانم سپهر _

 ییابرو  ستادیای باشگاه م  ی که در ورود  ی نگهبان  دنیو با د  دیچرخ

ا مقابلش  نفس  نفس  با  مرد  انداخت.  لب  ستادیباال  خند و 

 زد  ی ادستپاچه 

 !!! به زور خودم و رسوندم بهتون. دیریماشااهلل چه تند راه م _

 شانه اش انداخت ی روکوله اش را هم  گریتر کرد و بند د یلب

 شده؟   ی+ چ

 سمتش گرفت   یپاکت مرد

آورد و گفت بدم به خود   ی مرد  هی  نیتو سالن بود  یوقت  نویا  _

 شما.... 
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 کرم رنگ دوخت...   ی اخم کرد و نگاه به بسته   آسمان

و دلش با   ردیآن بسته را از دست مرد بگ  خواستیدلش نم  اصال

 .  خواستیپشت به او کردن و رفتن م  ،یتوجه یب

  ک یپاکت و دلش مانند قلب    ی بودن محتوا  دی از تهد  دیترس یم

 .  د یکوبیگنجشک بازان زده م

 خواهرم.  گهید دییبفرما ی خانم سپهر _

که زانوانش را به لرزه درآورده بود   یتر کرد و با همان ترس  یلب

خ و  گرفت  را  مرد  عیسر  یلیپاکت  نگران  ی از  با  نگاهش    یکه 

 دور شد...   کردیم

بپا  ی   گوشه داشت  م  نیکت  مچاله  انگشتانش  او    شدیفشار  و 

و داخل پاکت    ند یتا بنش   گشتی م  ییداشت با نگاهش دنبال جا

 ...  ندیرا بب
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او را، به نزد خسرو پناه    خواستیکه م  یسرسختانه با حس  داشت

که بر اثر باران    یمکتیو ن  دیرس  یو باالخره به پارک  دیجنگیببرد م

شدن    سیداشت خ  یتیاهمشده بود را اشغال کرد و چه    سیخ

 شده؟   نینفر یدرونش پر بود از ترس یکرم رنگش وقت ی پالتو

وقت  مهران تهد  یاستوار  اما  نبود  ترسناک  بود   ی دهایمقابلش 

 مرموزش...  

 .  ترساندیو قدرت پنهان مهران او را م یخسرو پناه ترس

به داخلش   یلرزان پاره کرد و نگاه  یپاکت را با انگشتان  ی   گوشه

 ...  انداخت.

  دیکش  رونیعکس ها را ب  ی عکس داخلش بود و او با کنجکاو  چند

 ...  دیت و پر از تمسخر خندکوتاه به تک تکشان انداخ  یو نگاه

 که با لبخند دستش را گرفته بود...   ییمایسیبود و پر شاهرخ
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مشغول غذا  کی رستوران ش کیکه در  ییمایسیبود و پر  شاهرخ

 خوردن بودند. 

باز کرده و منتظر    مایسیپر  ی را برا   نشی ماشبود که در    شاهرخ

 ....  کردینگاهش م 

سا  ی رو  دندان رو  دییهم  شده    یکی  ی و  نوشته  عکسها  از 

 ن«ی بود»پشت عکس و بب

 را خواند بایشکسته و ز ی را برگرداند و دست نوشته ها عکس

ا  » بشناس  ی اصل  ی چهره    نکهیواسه  و  ا  ایب   یهمسرت    ن یبه 

 ها....   یکیدر همان نزد یشاپی آدرس.... « و آدرس کاف

هر چه زود تر برود   نکهیا   ی که فراخوانده بودش برا  ی کس  انگار

پاکت    نیبه محل کارش را داده بود و پشت ا  کی نزد  ییس جا آدر

 مهران استوار باشد؟   توانستیو عکس ها هم م 
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 ... ستادیها را داخل پاکت برگرداند و ا عکس

  طان یمانند ش   ی اما کس  برود و او شاهرخ را باور داشت  خواستینم

پاکت    یچه کس  فهمدیکه اگر برود م  کردیگوشش وسوسه م  خیب

 را فرستاده. 

به آن    ختهیچطور و چگونه خود را با وجود افکار به هم ر  د ینفهم

و به    دیافه را سنجک  تیکافه رساند و قبل از داخل شدن موقع

 نبود....   ی عاد ریغ ز یچ چینظزش ه

شد و او نگاهش   دهیمحض ورودش نگاه چند نفر سمتش کش به

 را در اطراف چرخاند....  

 ز یم کیکه پشت به او، پشت   ی مرد  کی تنها نبود جز  چکسیه

 دو نفره کنار پنجره نشسته بود...  
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  ی فرستنده  تتوانس ی که م ینگاه چرخاند و انگار تنها کس دوباره

 آن پاکت باشد همان مرد بود

مرد افتاد اخم    ی نگاهش به چهره    یت و وقتسمتش برداش  قدم

 نشست...   شیابروها نیب  یظیغل

در   یمرموزش، وقت  ی نداشت اما چهره  ادیرا به    لشیو فام  اسم

گفته بود را   کی روز جشن دست سمت شاهرخ دراز کرده و تبر

 ببرد.   ادیاز  توانستینم

 نشست  شیلبها ی رو ی و لبخند ستادیا دنشیبه محض د مرد

 !؟  یخانم تهران _

 د یکوب زیم ی تر کرد و با اخم پاکت را رو یلب

 ...  ی تو فرستاد نوی+ا

 زد  ی شد و لبخند دهیمرد کوتاه سمت پاکت کش نگاه 
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  د؟ین یبنش شهیم _

 دیو غر دییهم سا ی رو دندان

  ؟ی و تو فرستاد نیا دمی+ ازت پرس

 را باال برد شیصدا نین داد و آسمان خشمگتکا ی سر مرد

 بشه؟   ی+ که چ

 چهره اش کم نشد....   ی از خونسرد  ی زینشست اما چ مرد

  ر یمثل شما گ  یی بانو  خواستمیدوستانه بود خانوم... نم  تم ی من ن  _

 آدم به ظاهر متشخص که....   هی

و باال تنه اش را خم    دیکوب   زیم  ی دستش را کنار پاکت رو  آسمان

 کرد

 ی طور  نجایهم  یورات اضافه کنبه شر و    گهید  یکلمه    هیگه  + ا

 ....  که یمرت یوفتیکه به غلط کردن ب کنمیادبت م
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  یی به نگاه ها  ت یاهم  ی و ب  د یکوب  زیم  ی دستش را رو  گریبار د  کی

 دیغر کردیرا حس م شانی نی که سنگ

دنبال شوهر من و ازش عکس   ی که افتاد  ییتو  ت یشخص   ی + ب

 تو محل کار زنش...   یفرستیسا رو مو بعدش اون عک یگرفت

و مقابل    دیکش  رونیها را ببرداشت و عکس  زیم  ی را از رو  پاکت

 نگاه مرد گرفت 

کرد فکر  تو  ا  ی +  کاغذپاره    نیمن  دونه  باور   ویرنگ  ی چندتا 

  کنم؟یم

شوکه    نگاه  و  خشم   ی متعجب  از  نتوانست  هم  مقابلش  مرد 

 وجودش کم کند 
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باور   نم ی بب ی ا  گهیدم با کس دخو  ی + من اگه شاهرخ و با چشما

بعد تو  گمی و م  کنمینم **** چندتا دونه   ی چشام خطا رفته 

 ***؟   ی که یمرت  هیبشه؟ قصدت چ  یکه چ  ی عکس واسم فرستاد

اما    دی شن  کشیچند نفر را بخاطر فحش رک  ی خنده  ز یر  ی صدا

 و گنگ بود، نگرفت جیگاه از نگاه مرد مقابلش که گ ن

   ؟ی خوایم  یاز شاهرخ چ ؟یضعو نکارایاز ا هی+ قصدت چ

جابجا شد و نگاهش را  ی صندل ی باالخره به خودش آمد، رو مرد

 در اطراف چرخاند...  

فکرش را هم   چوقتیها به آنها بود و ه  ی از مشتر  ی اریبس  نگاه 

 باشد....   اریتمام ع ی وانهید کی یهمسر شاهرخ تهران کردینم
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ا  نی که خشمگ  یزن با لحن چ  ستادهیمقابلش  و  مبود    ی دانیاله 

رک م  کیالفاظ  تهران  توانستینم  کردیاستفاده  شاهرخ   ی همسر 

 باشد.  

 خودش را جمع و جور کند  توانستینم  چگونهیبود و ه شوکه

 ؟ ی کرد یلط زنگ بزنم و به شاهرخ بگم چه غ ای ینالی + م

 .  کننیدارن نگاهمون م د؟ین ینشب  شهیم _

  ی حرکت   چیه  ی اما اصالً قصد نشستن نداشت... به زور ب  آسمان

 ی را بر صورت مرد   شیمشت ها  خواستیبود و دلش م  ستادهیا

  اوردیکرده بود فرود ب نیکه به شاهرخ توه 

 نه؟   ای ینالی + م

 خواست سنگا رو بدزده من بودم؟  مانیکه از پ  یکس ی دونیم _

 بود!؟   دهیسنگها را دزد  مانینشست و مگر پ  شیابروها  نیب  یاخم
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تا دو دوست   یگیدروغ م  ی ... مثل سگ دارمانینه پ  ی د ی+ تو دزد

 به جون هم...   ی و بنداز

 زد...   ی آسمان جسارت گرفت و لبخند ی خبر یاز ب مرد

 داد یتمسخر م ی که بو ی لبخند

ع بود در واق  دهیکه سنگا رو دزد  یپس شاهرخ بهت نگفته کس   _

 بود.  مانیدوستش، پ

 ش یابروها  ی نگاه آسمان کم نشد و اما گره    ی از طلبکار  ی زیچ

 کورتر شد

  ی گری... اما خوب بلده بازکنهیم   انتیداره به شاهرخ خ  مانیپ  _

با تو  رو   یکن  ی کار   دیو...  اون  بفهمه  دوست   یواقع  یشاهرخ 

 .... انتکارشو یخ
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رو  آسمان حرص  ازهم  یصندل  ی با  درحال  مغزش  و   نشست 

 بود  یدگ یپاش

  که؟ی مرت ی کنیبلغور م یچ  ی + تو دار

 مدرک دارم....   _

 خشم خم شد  با

م لوله  و  اون  من  هستا...  مدرک  اون  *ـت    ذارمی م  کنم ی+  تو 

کردیعوض فکر  تو  کرد  ی ....  فکر  احمقم؟  اون    ی من  من 

رو  ی مایسیپر از  باهم  و  مدرکت  و  تو  من   نیزم  ی ابلهم؟ 

 ... دارمیورم

نمبلند    یصندل  ی رو   از و  بماند...    شیدر جا  توانستیشد  ثابت 

 ...  خواستیم  دنیآتش و دلش ترک ی مانند اسپند بود رو

 سگ صفتو....   یِ لعنت ی + من تو
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 ی ... پشت دندان هاد یبه صورتش کش  ینداد و کالفه دست  ادامه

  توانستیها فحش حبس شده بود و او نم ونیلی شده اش م   دیکل

 د...  با آنها مقابله کند و باالخره خم ش 

  یگذاشت و آرام اما پر از خشم فحش  زیم  ی دو دستش را رو  هر

  ش یو پلکها  رفت  یمرد رو به سرخ  ی چهره    دیگفت و د  یکیرک

 را بست...  

مغزش   ی که تو  یآتش  ی حکم آب را داشت رو  کی آن فحش رک  و

 بود...  

 د یمرد کوب ی  نهیس ی ها را برداشت و رو عکس

 . خورنین نمبکن تو * ـت. به درد م  ریبگ نارمی+ ا
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 ش یموها  ی و شالش را با پرخاش از رو  د یرا به چارچوبش کوب  در

نص بود  ناسزا  هر چه  راه  در  و   بی برداشت...  شاهرخ  و  مرد  آن 

 داشتند؟   یکرده بود و اصالً آن عکس ها چه معن  مایسیپر

 دخترک سبک سر جلف با شاهرخ چه کار داشت؟   آن

   ؟یکوبیدر و م آسمان؟! چرا ییسالم، تو _

 دیو سمت شاهرخ چرخ دییهم سا ی رو دندان

   ؟یچرا مطب نرفت ،ی خونه ا دونستمی+ نم

 شد  کیمتعجب نزد شاهرخ

 شده؟  ی زی. چزمیاس عزامروز جمعه _

درون خودش ساکتش کند کوله    کندیکه جان م  یاز خشم  پر

 گفت   یشانه اش برداشت و عصب ی اش را از رو 

   شد؟یم  دیبا ی زی+ نه، چ
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و خشم    ی.کالفگستادیا  شیتر شد و درست روبرو  کینزد  اهرخش

 بود   دایاز تک تک حرکاتش پ

 ؟یهست یچرا عصب _

  م؟ی گفته عصب  ی+ ک

 گذاشت   شیدو ابرو نی انگشت شستش را ب شاهرخ

  ه؟یاخما واسه چ نیپس ا _

راستش و سپس تا چانه اش    یابرو   ی را از ابتدا تا انتها  دستش

 انگشتانش سر دخترک را بلند کرد  میو با فشار مال دیکش

   زه؟یبه هم بر ی طور نی باعث شده آسمان خانوم ا یچ _

 شاهرخ را با قلبش ضربان گرفته پس زد  دست

 پاکت فرستاده بودن برام.   هی+ امروز 
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   ؟یچه پاکت _

 دیو غر دییهم سا ی عکسها دندان رو ی ادآوری با

 ت بود... + توش عکس تو و دخترعمه

 سرش را کج کرد با اخم  شاهرخ

 فرستاده بود؟   یک _

 د یشاهرخ کوب  ی  نهیس ی دستش را رو آسمان

نامزد   ی مگه مهمه ک  _ با  و  امروز عکس شوهرم  فرستاده؟ من 

برام مهم باشه   دیو چرا با دمیبودن د کیتو ج کی سابقش که ج

 چرا اون عکسا رو برام فرستاده؟   ،یکه ک

  نه یستش را به س د  ی شترینزد آسمان با خشم ب  یکه حرف  شاهرخ

 د یاش کوب
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شاهرخ... بگو که اون عکسا   ی نکرد  ی کار  نی+ بهم بگو تو همچ

 فتوشاپه...  

 د یبه عقب برداشت و پر از بهت خند یقدم شاهرخ

 آسمان؟  یگیم ی دار یچ _

وجودش    ی صدا در  داشت  دوباره  خشم  و  رفت  باال  آسمان 

 د یجوشیم

.... من حرف تو  نه  ای  یبا نامزد سابقت قرار گذاشت  گمی+ دارم م

 .  کنم یرو باور م

 آره باهاش حرف زدم اما....   _

انگار آتش گرفت و آن دختر سبک سر از او و خانواده اش    مغزش

  خواست؟یچه م
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 ییشاهرخ را هوا  خواستینبود که حاال م  یکردن رهام کاف  ییهوا

 کند؟  

... از همون نی بود  کیتو ج  کی ج  دم،یعکساتون و د  ؟ی+ اما چ

م ک  ییلبخندا من  واسه  بود  لشیتحو  یزنیه  چطور ی داده   ...

 فکر کنم؟  ی خوایم

اسمش را نجوا کرد و آسمان اما انگار   ی پر از بهت و ناباور  شاهرخ

 آرام شود...   خواستینم

 شد یبه آتش درونش اضافه م   شتریلحظه ب هر

روز داداشت   هی  نکهیجهت فقط بخاطر ا  یخود و ب  ی+ تو خودت ب

اما خودت با    ی زیریخونه باغ به هم م  میریم   یدوسم داشت وقت 

م گل  سابقت  م  یگ ینامزد  گل  با  ی شنویو  برم  منم  خوبه   ...

 داداشت....  
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اش   نهی جمله اش تمام شود، دست شاهرخ تخت س  نکهیاز ا  قبل

برخورد کرد و    واریکمرش محکم با د  دیاینشست و تا به خود ب

 باعث درهم شدن چهره اش شد د یچیکه در کتفش پ ی درد

 نکن....   وونهیاقب حرف زدنت باش آسمان... من و دمر _

  خواست یو اما نم  د یاش را به نگاه شاهرخ کوب  یپردرد و عاص   نگاه 

 باشد  شیمراقب حرف ها

 بشم؟   دیو من نبا یشیم وونهی+ چرا تو د

لرزان   ی تر برد و درست مماس با لبها  کیسرش را نزد  شاهرخ

 دیدخترک پر از تحکم غر

 نکن...   ی باز رتمینکن... با غ  ام وونهی+ آسمان د

دخترک را    ی لبها   ش،یکه لبها  ییتر برد تا جا   کیرا نزد   سرش

 ببوسد، آرام اما ترسناک نجوا کرد  نکهیلمس کرد و بدون ا
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 + من و با خودت و برادرم امتحان نکن آسمان.... 

رو  آسمان را  و   ی پرتقال  ی نه یس  ی دستانش  گذاشت  شاهرخ 

 ...  رفتیم  لیجانش داشت تحل

شاهرخ که با    ی عصب  ی نمانده بود به خاطر نفسها  شیبرا  ی نفس

 ...  کردیصورتش برخورد م

 + برو عقب....  

 دیاما عقب نکش شاهرخ

 نقدر یو تو چرا ا  ی زیریو روان آدم و به هم م  یزنیم  ییحرفا  هی  _

 آسمان؟  ی فکر یب

لرزان دخترک برخورد    ی با لبها  شیلبها  گفتیکه م  ی هر کلمه ا  با

 ....  رفتیم لیانش داشت تحلو ج کردیم
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 ی با پوست سرد شده    شینفسها  ی هر کلمه هرم داغ و عصب  با

 کرد یو نفسش را خرد م کردیدخترک برخورد م

بود که خروار خروار خشم    یبود، شاهرخ  شیکه روبرو  یشاهرخ

 شد یو آرام نم دادیقورت م

که تموم آدم و خورد   ی زنیم   ییحرفا  هی....  یگی م   ییزایچ  هی  _

 آسمان؟  ی فکر یب  نقدریو تو چرا ا کنهیم

آن  بغضش تا آسمانها رفت و داشت گر  دیقد کش  ی به  اش   هیو 

 ...  گرفتیم

 + برو عقب شاهرخ...  

اما شاهرخ  تقال و عقب هل دادن شا  ی برا  یجان هرخ نداشت و 

 و کتفش همچنان درد داشت...   دادیفشارش م واریبه د  شتریب

  ؟ یشکن یم  ویهمه چ  یزن یم  هیبه چ  یچ  یبفهم  نکهیچرا قبل از ا  _
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 اون عکسا دروغه...   ی... اما تو نگفتکنم ی+ من گفتم باورت م

آن   دن یبوس  ی و وسوسه    دیبا اکراه سرش را عقب کش  شاهرخ

 لرزان را در خودش دفن کرد  ی لبها

من    رتیبا غرور و غ  دیبهت دروغ بگم تو با  خوامیمن نم  یو وقت  _

 ؟ یکن ی باز

 لرزان گفت  ی با صدا  یک وقتدخترک پر بود از اش چشمان

 ندارم؟  رتیمن غ  یکنی+ تو فکر م

رو  شاهرخ از  را  دو    ی   نه یس  ی دستش  هر  و  برداشت  دخترک 

 چسباند واریدستش را کنار سر دخترک به د

هر روز چند    ی کنم وقت   انت یبهت خ  تونمیمن م   ی کنیچرا فکر م  _

 دوست دارم؟  گمیبار بهت م 
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ر  اشک فرو  پ  ختیآسمان  شاهرخ  پ   یشان یو  به  را    ی شانیاش 

 دخترک چسباند

اشت  د  یاحساسات  هی  ی روز  هی  ن یشاه  نکهیتو بخاطر ا  ی+ پس وقت

   کنم؟یم انتیمن بهت خ یعنی ی زیریبه هم م

 نیدخترک فشرد و از ب  یشانیاش را به پ   یشانی پ  یعصب   شاهرخ

 دیشده اش غر  دیکل ی دندانها

 آسمان!!!!   _

اصرار  یشانیپ سماجت  با  اما  داشت  درد  مخالفت   ی برا  ی اش 

 هم فشرد  ی را رو شی نداشت و پلکها

  رت یو غ  ی چون مرد  چ،یه  هیبخاطر    یبش  یعصب  ی+ تو حق دار

عکس شوهرم با نامزد سابقش    دنیبه خاطر د  تونمیو من نم  ی دار

 نداره؟ رتیزن غ هیزنم؟  هیبشم، چون   یعصب
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به    نکهیقبل از ا  گم ینگفتم آسمان، دارم م  ی زیچ   نی من همچ  _

 یکه هر دومون و بشکنه ازم بپرس چ  یبزن  ییو حرفا   ی زیهم بر

 بهش گفتم...  یو چ دمشی ... چرا ددمیرو د  مایسیشد که پر

شاهرخ فشار آورد تا عقب بکشد اما    ی   نهیبا بغض به س  آسمان

 و ادامه داد  د یاو عقب نکش

  ی خواستیم  حی ازم توض   یمن و با حرفات بشکن  نکهیقبل از ا  دیبا  _

 آسمان. 

 داشـ.....   کاری چ مایسی+ با پر

ا  قبل جمله اش تمام شود شاهرخ سرش را کج کرد و    نکهیاز 

 دخترک گذاشت....  ی لبها ی را رو شیدوباره لبها

را   شیدخترک را سست کرد و پلکها  شیاما فشار لبها  دینبوس 

 هم فشرد  ی رو
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لرزان همسرش    ی در چشمان بسته و لبها  رهیو خ  دیکش   عقب

 لب زد

قرار   یحیمورد توض  نیبهت در ا  گهیان.... دآسم  ره یاآلن د  گهید  _

 بدم.   ستین

                                                       

 + احمق.... 

 ! من؟!  ؟یک _

  یو نگاه متعجب و شوکه اش باعث شد نگاه   دیچرخ  الیدان  سمت

مبل   ی و رو  اندازدیب  کردندیبه رستا و رهام که متعجب نگاهش م 

 جابجا شد...  

باز  نی+ آره تو... ا ب  جلو، خ  ی ریراست م  هی  ه؟یکردن  ی چجور 

 ....  گهیکن د ی باز  ی حرفه ا کمی
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اش ادامه داد و رستا با خنده از    ی به باز  زانیآو  ی با لبها  الیدان

 مبل بلند شد ی رو

 سر به مامان بزنم.   هیمن  ن یکنی م ی تا شما باز _

به رستا نداد و به محض رفتن رستا رهام خودش را کنار   یجواب

 او پرت کرد و دستش را دور گردنش انداخت

 من؟  ی شده خواهر کوچولو ت+ چه

او را   آسمان اما رهام مانعش شد و  با اخم خواست کنار بکشد 

 به خود چسباند   شتریب

 ولم کن...    ست،ین میزی+ چ

  ه ی  ی چهره    نمشی بیکه من دو ساعته دارم م  ی چهره ا   نیاما ا  _

 ....  هیکه از شوهرش در حد مرگ شاک  هیدختر
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موش کرده بود رهام  زد، فرا  ینگاهش کرد و رهام چشمک   آسمان

 روانشناس است....  کیهم 

کرده    کاریدختر جون... حاال بگو شاهرخ چ  زامیچ  نیمن استاد ا  _

 که برم حقش و بذارم کف دستش.  

دان  ینگاه   م ین  آسمان باز  الیبه  مشغول  سخت  بود   ی که  اش 

 تر کرد یانداخت و لب

پر  یکی+   با  و  تو    مایسیعکساشون  داشتن  فرستاد....   هیبرام 

 .  ومدیهم به نظر کوک م فشونیو ک خوردنی ستوران غذا مر

که سه    دیرا پرس  یرهام در هم شد و او هم همان سوال  ی ها  اخم

 بود  دهیروز قبل شاهرخ پرس

 برات فرستاده بود؟  یک _
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اما حضور دان  شیصدا  خواستیم ببرد  باال  بهار    ال یرا  و رستا و 

 شد یمانعش م

   کنه؟یهم م ی گه فرق+ م

 سر تکان داد  تیبا جد رهام

...  هیاون عکس و برات فرستاده از دشمن  یهر ک  کنه، یالبته که م  _

نامزد سابق    نکهیو شاهرخ قبل از ا  ی تو... پر  ایبا شاهرخ دشمنه    ای

ان آسمان.... مثل من و مهربان،    ییهم باشن دخترعمه و پسردا

مالقات    هیعکس    دنیفقط با د  شهیماهان و رستا.... به نظرم نم

 .  می نبهشون تهمت بز دونفره

 آسمان کورتر شد اخم

 جلف غذا بخوره؟  ی با اون دختره دی + شاهرخ چرا با
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به خودش    شتریو او را ب  دیبه حسادت خواهرش کوتاه خند  رهام

 فشرد 

 خوشگلم.   گهید یاز شاهرخ بپرس  دیو با نی+ خب ا

  کنانیاز باز  الیدوخت و دان  ونی زیتلو  ی نگاه به صفحه    آسمان

داشت هر چه زودتر صحنه    یخورده بود و با حرص سعگل    فیحر

 آهسته را رد کند  ی ها

  ومد یاز دهنم درم  ی.... دعوا راه انداختم و هر چدمی+ ازش نپرس

 گفتم اونم سه روزه مثل بچه ها باهام قهر کرده.  

نم  _ و  شاهرخ  مگه  تو  باور    یشناسیآخه  زود  چرا  من؟  خواهر 

هزار   شناسمیکه من م  یرو؟ شاهرخ  گه یم  یهر چ  یهر ک  یکن یم

بمونه، بازم قبولش    مایسیپر  هی فقط    نیسال هم بگذره و تو زم

 . کنهینم
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 داد   هیرهام تک ی و سرش را به شانه    دیکش  یقی نفس عم  آسمان

 + باور نکردم که...

و پر از بهت لب   ندیسرش را کج کرد تا صورت آسمان را بب  رهام

 زد 

  ؟یچرا دعوا راه انداخت ی اگه باور نکرد _

کرد سر رهام را از مقابل نگاهش کنار بزند و موفق    ی دست سع  با

 هم بود 

 ... دونم ی+ نم

 دیمبهوت خند رهام

  ؟ینخواست حیخب حاال بعدش ازش توض _

گرفت و سپس    ونیز یتلو  ی ابتدا نگاه از صفحه    ی با کالفگ  آسمان

 دی کش رونیخود را از آغوش رهام ب
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 . ده ینم  حیتوض گهی+ گفت د

 د یبه شکم سفت و تختش کوب یو آسمان مشت دیخند زیر رهام

 !! کنمایآسفالتت م زنمی+ نخند م

او   ی برا  شیها  ی با تمام قشنگ  ایاش را قورت داد و انگار دن  خنده

 بود با داشتن رستا و آسمان...  

 خب... اآلن باهات قهره؟   لیخ _

 د یکرد و غر نییباال و پا ی سر

  ی دو تا فحش ناموس  گهیم   طونهی... شکنهیبچه ها قهر م  ن ی+ ع

 بره اما....  ادشی ی بهش بدم تا قهر و لوس باز

  ون یز یهم از صفحه تلو  الیو نگاه دان  دیبار آزادانه خند  نیا  رهام

 شد  دهیگرفته و سمت آنها کش



 

2465 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

نسبت به شاهرخ صرفه نظر کن و    اتیکتک کار  نیبه نظرم از ا  _

 نرم تر باهاش حرف بزن.  

 دیرهام با عشق خندبا اخم تنها نگاهش کرد و  آسمان

 بازشون کن خب...   کم یاون اخمات برم من...  ی فدا _

خوب بلد   یلیآسمان دور شد و رهام خ   ی از چهره    یبه آن  اخم

 کردن را...   ی بود دلبر

 د یکش  یقیعم  نفس

برم اون دختره رو   خوامیبده... م   حیتوض   ستیقرار ن  گهی+ گفت د

و رو صورتش دو موهاش و دونه دونه بکشم    خوامیخفت کنم... م 

 تا خط خوشگل بندازم.

ابروها  رهام  ک یال   ی باال رفته انگشت شستش را به نشانه    ی با 

 سمتش گرفت 
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و بکن... اما نرم بودن با شاهرخ فراموش   نکاریبه نظر منم هم  _

نشه... مردا هر چقدر هم بزرگ باشن و عقل کل، درونشون مثل 

 بچه است که محتاج محبته...  هی

  رانه یحرکت غافلگ  کیاش داد و رهام با    ینیب  به  ینیچ  آسمان

و آسمان   د یدوباره در آغوشش گرفت و گونه اش را محکم بوس

 را بلند کرد  شیصدا  ییرها ی در تقال

 ...  زنمتیکنار م  ی + رهام بخدا اگه نر

و از گردن   وستیهم به جمعشان پ  الیو دان  دی کنار نکش   رهام

آو صدا  زانی آسمان  و  و    ی شد  آسمان  و   شیدهایتهداعتراض 

  دیکش  رونیرستا را هم از اتاق مادرش ب  الیرهام و دان  ی خنده ها

 و نگاه به خواهر و برادر و پسرش دوخت و خدا را شکر کرد....  

 ـــــــــــــــــــــــ 
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قهار  رهام پرستان  شکم  مردها  بود  تمام    ی گفته  او  و  هستند 

 ی آشپز  که به لطف کتاب  ی تالشش را کرده بود تا کنار قرمه سبز

بود،   کرده  ه   یشکالت  کیک  کیدرست  و  کند  درست    چیهم 

شباهت    ی زیکه به هر چ  ی وا رفته ا  کیهم نداشت ک  یتیاهم

 و اما طعمش خوب بود...   کیداشت اال ک

شد و رهام   زیم  دنیگذاشت و مشغول چ  خچالی را داخل    کیک

  ن یرا به بهتر  ز یرا انگار و گفته بود م  یاز او بلد بود زنانگ   شتریب

 کی  زیم  ی کرده و با گذاشتن چند شمع رو  نی شکل ممکن تزئ

 درست کند.   کیرمانت ی فضا

عقب    یراستش هل داد و کم  ی شانه    ی را رو   سشیخ  ی موها

 انداخت....    زیبه م ی ا دارانهیو نگاه خر دیکش

 ...دیرسیهم به خودش م یکم دیشده بود و با خوب
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ارج شد و  از آشپزخانه خ  زیم  ی رو  ی از روشن کردن شمعها  قبل

واحد را خاموش کرد تا به قول رهام    ی ها  ییاز روشنا  ی تعداد 

  ش ی درست کند و خود داشت به کارها  یکیعاشقانه و رمانت   ی فضا

 ... گرفتیاش مخنده 

ش  شده و  لوس  دخترک  مانند  م  ی ادیبود  دوست   خواستی که 

 دعوت کند.....  یهم آغوش کی پسرش را اغفال کرده و او را به 

پا  ی دو دکمهاتاق شد و    وارد قرمز   ی مردانه  راهنیپ   نییباال و 

 را گره زد.   شیرنگش را باز کرد و انتها

و   شدیم  دهیاز شکمش د  یکیکوچک خط بار  ی آن گره    بخاطر

آ به  نگاه  لباسها  نهیاو  با    شیدوخت...  و  بود   شیآرا  کیخوب 

 .  شدیمختصر چهره اش خوب تر م

 . عطر زد و از اتاق خارج شد شی آرا یاز کم بعد
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لحظه    چند  هر  نگاهش  و  بود  باال  قلبش  سمت   کباریضربان 

 تا آمدن شاهرخ نمانده بود.   ی زیو چ شدی م  دهیساعت کش 

... و دوباره نگاه  دیکش  سید  ی ها را روشن کرد و برنج را تو  شمع

 ساعت دوخت...   به

قرمه   یخورشت خور  ی داخل بشقاب ها  خواستیم  یوقت  درست

و ته دلش   دیداخل قفل شن   را  دیچرخش کل  ی صدا  زدیبر  ی سبز

 ....  ختیفرو ر  ی شتریچند ر  ی زلزله  کیبرج در  کیمانند 

با همان    عیسر  یلیو خ  دندیچیمحکم تر دور مالقه پ  انگشتانش

 گذاشت.   زیم ی دستان لرزان بشقاب ها را پر کرد و رو

 سالم.   _

تر   ی و لب  دیچسبانش کش  نیرا به شلوار ج  سشیدستان خ  کف

 کرد
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 ...  ینباش + سالم، خسته

و دوباره در چهره   دیچرخ  زیم  یکانتر رو  ی شاهرخ از آنسو  نگاه

 آسمان قفل شد ی 

 ممنون.  _

آسمان سر خورد و چقدر رژ قرمز رنگ به    ی لبها  ی نگاهش رو  و

 آمد... با اکراه نگاه گرفت یم  شیلبها

 .  ام یلباسام و عوض کنم م _

  یدان روآسمان بدون حرف به دور شدنش نگاه کرد و کالفه دن  و

 ...  د ییهم سا

 و هنوز قهر بود...  زم«یبود»ممنون عز نگفته
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ب  ی گر  یوحش  ی دوباره خو  داشت بس  شد یم  داریاش  با  تن  که 

رهام با نرمش رفتار    ی کرد آرام باشد و به گفته    یسع  شیپلکها

 کند. 

گذاشت    زیم  ی و رو  دیکش  رونی ب  خچالی پارچ دوغ را هم از داخل   

افکار همان  با  خود  ممغشو   ی و  پشت  منتظر   زیش  و  نشست 

 شاهرخ نگاه به درگاه دوخت...  

کرده بود را کنار    نیو ساعت ها تمر  دیکه قرار بود بگو  ییحرفها

  ده یچ  ی و اما با ورود شاهرخ به آشپزخانه تمام حرفها  دیهم چ

  چی مغزش پراکنده شدند و لعنت به او که از پس ه  ی شده اش تو

 آمد...   یبر نم ی اکار عاشقانه 
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نشست و بدون حرف مشغول   رهیپشت جز  شیهم روبرو  خشاهر

به    ی و خوددار   آمدی غذا شد و کفر آسمان داشت درم  دنیکش

 بزرگ بود  رممکنیغ کینظرش 

 .  خوامی+ معذرت م

نگاهش کرد زبان  شاهرخ رژ زده اش    ی لبها   ی رو  یکه متعجب 

م دیکش رژ  وقت  هر  سنگ   زدی....چرا    ش یلبها  ی رو  ی نیاحساس 

 کرد؟یم

کالفگبه    نگاه  با  که  دستش  گرفته    زیم  ی رو  یانگشتان  ضرب 

 بودند دوخت و اضافه کرد

 چرت و پرت گفتم.   دونم ی... مشمیچند روز پ ی + بخاطر حرفا

بشقاب را مقابل آسمان گذاشت و سکوتش داشت با روان   شاهرخ

 کرد یم ی آسمان باز
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   ؟یبگ ی زیچ ی خوای+ نم

 دیخودش شد و آرام پرس ی برنج برا  دنیکش مشغول

  ؟ی بشنو ی خوایم یچ _

از    شتریب  گذردی بفهمد در سر شاهرخ چه م  توانستینم  نکهیا  از

 شد یم  یسکوت و آرامشش عصب

م  من  همچ  دونم ی+  با چشمایکنینم  ی کار  نیتو  اگه  من    ی... 

 شدم.   یچرا عصب دونم یاما.... اما نم کنمیباور نم  نمی خودمم بب

را    زیم  ی دستش رو  دنینزد و آسمان دلش کوب  ی باز حرف  شاهرخ

 قهر نکردنش...   گریکردنش مبنا به د دیو سپس تهد خواستیم

م  به سرم، چرت و پرت گفتم،  بود  اما خب، دارم دونم ی+ زده   .

 ... گهید کنمیم یمعذرت خواه

 ...  شه یغذا سرد م _
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ا  شیصدا ا  نکهیبدون  چرا  و  رفت  باال   ی ا  نهی ک  نقدریبخواهد 

 بود؟؟؟؟ 

 تو؟  یکنی + شاهرخ چرا مثل بچه ها قهر م

برنج    ی را رو   ی از قرمه سبز   یکه خونسرد قاشق  یآرامش شاهرخ 

 ختیبه همش ر شتریب خت،یر

 .  ستمیقهر ن _

 ...  نی+ شاهرخ من و بب 

که درونش بود و او   ییکرد و آسمان از هجوم حرص ها  نگاهش

م تمامشان  با  که    د یجنگیسخت  شاهرخ  بود.  گرفته  بغضش 

 نگاهش کرد پر از بغض و حرص لب زد

 ن باهام. قهر نک + 
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که    ی با دختر  کردیدخترک و چه م  تی معصوم  ی رفت برا  دلش

 دلش را بد برده بود؟ 

کنترل کردن خشمش    دادیم  ادیبه آسمان    ییجورها  کی  دیبا  اما

 را.... 

 آسمان، غذات و بخور.  ستمیقهر ن _

  زم؟یعز یگی+ پس چرا بهم نم

ا  ر  شیبازوها  ن یاش گرفت و دلش فشردن تن دخترک ب  خنده

 !!!  کردیم ی خواست و آسمان چقدر خاص و ناب دلبر

 لبخند نگاهش کرد با

 نکن...   ی . شامت و بخور و دلبرستمیقهر ن _

 جابجا شد یصندل ی ضربان گرفته رو  یبا قلب آسمان

 + چطوره غذام؟ 
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 سرش را به چپ و راست تکان داد  شاهرخ

 خوبه...  -

 کرد؟یچرا تمامش نم یلعنت

 بود؟ کردن او  وانهید قصدش

نکردند و شاهرخ به محض اتمام   یصحبت  چیتا آخر غذا ه  گرید

آشپزخانه را ترک کرد   "رم یدوش بگ  رم یمن م"با گفتن    ش،یغذا

 و آسمان پر از خشم به درگاه آشپزخانه زل زد.... 

 کند....  یاو را روان خواستیم مردک

 موفق هم شده بود...  و

اش   یعصب  ی ا انداخت و قدم ه  نکیس  ی ها را با پرخاش تو  ظرف

 را سمت حمام برداشت و بدون در زدن وارد شد.... 

 کرد یرا درآورده بود و متعجب نگاهش م شی لباسها شاهرخ
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 شده؟  یچ -

 جلو برداشت قدم

 شدم....  وونهی+ د

 دستش را سمت اهرم دوش برد  د یاو که رس کنار

 ...ی ام کرد وونهی+ تو د

رو  اهرم آب  و  فشرد  را  ر  یدوش  دو  هر  با  و ش  ختیسر  اهرخ 

 رنگ همسرش گرفت  قرمزی نگاه از لبها یکالفگ

 لختم ؟  ین ی بی مگه نم رون،یآسمان برو ب -

شاهرخ گذاشت و    سیبرهنه و خ  ی   نهیس  ی دستش را رو  کف

 چشمان کالفه اش دوخت نگاه ملتهبش را به

 کردم. ی+ ازت معذرت خواه 
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ب   دست لباسها  ی رو  طاقتیشاهرخ  و  شد  چنگ    ش یکمرش 

 به تنش انداخت  ی تن شاهرخ لرز  ی حس گرما  بود و  س یخ  سیخ

 آسمان؟  یکنیم کاریباهام چ ی دار -

 کج کرد و بغضش گرفته بود....  ی سر

 .... یمنبع زندگ شیسالها بود دنبال آرامش بود و شاهرخ برا او

 نفس را داشت دنیحکم بر شیدست دادن شاهرخ برا از

 ؟  کنمیمن به خاطرت همه کار م یدون ی+ م

قرمز رنگ دخترک شد و سرش را   ی لبها  میتسل  باالخره  شاهرخ

   د یلرزان آسمان کوب ی لبها ی را رو شی کج کرد و لبها

 اما پچ زد ببوسد نکهیا بدون

.... تهمت تجاوز... بهم اعتماد  ی تو به خاطر من، بهم تهمت زد   - 

 .... ی نکرد
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 خشونت تن دخترک را به خود فشرد  با

 دواج کنم.... باهات از ی تو بخاطر من، منو مجبور کرد -

را به خود   سشی تن خ  شتریدخترک سست شد و شاهرخ ب   زانوان

وسوسه   و  جان    ی چسباند  به  خوره  مانند  دخترک  تن  لمس 

 مغزش افتاد

 آسمان؟ یکنیکارا م یچ گهیتو به خاطر من د - 

 چشم خمار کرد آسمان

ازت دل بکنم    ستینفسم هم قرار ن   نی+ من بخاطرت، تا آخر 

 .... یشاهرخ تهران

و پچ زنان   دیشاهرخ کش  سیپوست خ  ی را نوازش وار رو  دستش

 ادامه داد 
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فقط  .... شاهرخ  یعاشق من باش  دی... فقط بایمن  ی برا+ تو فقط  

 شاهرخ....  شهیوقت عوض نم چیه نیآسمانه. ا ی برا

                                                       

پا  شیپا مچ  به  محکم  کوب  ی را  ب   دیپارسا    شتر یب  شیپاها  نیو 

کرد و پارسا به زور تعادلش را که به هم خورده بود   جادیفاصله ا

 حفظ کرد

بهت بگم پاهات و به عرض شونه هات باز کن؟   دی+ چند بار با

تو مسابقات    یتونست یالقل م  ی کردیاگه حرفام و خوب گوش م

سوم    تو دور  نکهی.... نه ایب کنمقام سوم و کس   ش یپ   ی هفته  

 ...  یحذف بش

 ستاد یراست ا  یبا خستگ پارسا
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 ی ریگ یسخت م  نقدریخسته شدم... امروز چرا ا  گهیبه خدا د   _

 آسو؟!؟! 

 پسرک کرد   ی حواله  یمحکم یاخم پس گردن  با

  کوبم یهر روز هر روز م ادینه؟ من پدرم درم ای یبش  هیتنب دی+ با

 حرکت ساده رو دفع کنه...   هی تونهیو آقا نم نجایا امیم

آرام    یکرد ضربان تند قلبش را کم  یسع  یقیبا نفس عم  پارسا

بوکس    سهیبه ک  ی ضربه ا  شیآسمان با پا   ی کند و طبق خواسته  

 د یبه صورتش کش یو آسمان کالفه دست د یکوب

 نه بغل پا.... بچرخ سمت من...   یپات ضربه بزن  ی با رو دی+ با

 خودش اشاره کرد ی ان به شانه و آسم دیسمتش چرخ پارسا

 ....  نمیبب  نجای+ بزن ا
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 یبه بازو  یآرام  ی را بلند کرد و ضربه    شیپا  زانیآو  ی با لبها  پارسا

 دی غر یو آسمان عصب دیآسمان کوب

 شونه ام، نه بازوم....   ی + بلند تر پارسا... گفتم رو

و آسمان با حرص   دیکوب   یقبل  ی را همان جا  شی باره پادو  پارسا

پا به زم  شیاز  را    نشیگرفت و محکم  زد و آخ پر درد پسرک 

 درآورد 

 کن!   نیحرکت و تمر نی+ آخ و زهرمار... هزار بار بهت گفتم ا

از   زدیرا هم دراز کرد و نفس نفس م   شیپاها  ی با خستگ  پارسا

 یحجم خستگ

 بعد خوب بزنم.   ی تا دفعه  کنمیم نیتمر _

 د یبه ران پارسا کوب  ی پا لگد با

 کن خودت و... + پاشو جمع 
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 نگاهش کرد ملتمس

 .  هیواسه امروز کاف ی دوسش دار  یآسو جان هرکس _

 د یلب نشاند و عقب کش ی رو ی شخندین

 رم یپارسا. من دارم م  رمیگیبهت آسون نم  نقدری بعد ا  ی + دفعه  

 کن.  نیو توبه محض جا اومدن حالت پاشو تمر

شالش    سر تکان داد و آسمان بعد از مرتب کردن  یبا خستگ   پارسا

باال   نیرا برداشت و از سالن خارج شد. اما ح  شیو پالتو  یگوش

 استوار روبرو شد و اخم کرد نی رفتن از پله ها با مت

 . دیسالم، خسته نباش _

  یو بعد از نگاه کوتاه   ستادیدرست مقابلش ا  نی نداد و مت  یجواب

 شد  رهیبه در سالن ورزش، به چشمان آسمان خ

 داده، چرا؟   خواهرتون از شرکت استعفا  _
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 زد  ی پوزخند صدادار آسمان

 اونوقت؟   هی+ ربطش به تو چ

 هم اخم کرد نی مت

   د؟یشما باهاشون حرف زد _

خند  نباریا   آسمان تمسخر  و  بهت  از  نم  دیپر  چرا    گذاشتند یو 

 آرام باشد؟   یفقط کم ،یکم

 داره؟  یخواهر من به تو چه ربط  که؟ی+ به تو چه آخه مرت

تکان    نی اخم انگشتش را مقابل نگاه مت  جلو برداشت و با  یقدم

 داد 

  نمت یدوروبر خواهرم بب   خوامی+ بهت هشدار داده بودم.... گفتم نم 

  ت یکلمه ازت حرف بشنوم... تو حرف حال  کیدر موردش    یو حت

 کنم؟  تیمن با روش خودم حال ی خوایم  ای ستین
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به انگشت آسمان که هشدارانه تکان    یبا اخم نگاه کوتاه  نی مت

 انداخت خوردیم

 دوباره ازدواج کردن؟    یحت  ایبه نظر شما دوست داشتن جرمه؟    _

  ن یحرف پشت به مت   ی ب  یآسمان در حال گر گرفتن بود وقت  مغز

چقدر با خودش   دانستیکرد و از پله ها باال رفت و تنها خودش م

 نبندد.  شیرا به رگبار فحش ها نیتا مت  دیگجن

و نگاه سمت    ستادیا  دیبه ذهنش رس  کهویکه    ی در، با فکر  کنار

 پله ها چرخاند...  

دوم  ی ورود به ساختمان مهران استوار را در تراس طبقه  هنگام

 باشد...   الیبود هنوز هم در و دواریبود و ام دهید

پله با خدمتکار    نیخرگرفت و درست در آ  شیپله ها را در پ  راه

 پله را هم باال رفت   نیروبرو شد و مقابل نگاه شوکه اش آخر  الیو
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 استوار کار دارم....   + با

 تکان داد ی سر زن

 .  کنمیتو سالن من خبرشون م دییتو اتاقشونن، شما بفرما _

 در تراس قدم برداشت  سمت

 .  مونمی + بهش بگو تو تراس منتظرش م

  ی را بپوشد و گوش  شیورش کرد پالتوتراس شد و سرما مجب  وارد

ج داخل  را  و    بیاش  کند  فرو  حرفها  کیپالتو  که    ییبار  را 

 بزند را در ذهنش مرور کرد.   خواستیم

و به نرده    دیمهران استوار را از پشت شن   ی که صدا  دینکش  یطول

 داد  هیتراس تک ی ها

 !؟  یخانم پناه  _

 ...  دیمرد چرخ ی تر کرد و نگاهش در چهره  لب
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 ... د یرسیاز خسرو م شتریب یلی به نظر خ  سنش

  ؟یشناسی+ تو من و م 

انداخته بود را به هم    ی شانه ها  ی که رو  ییپالتو  ی لبه ها  مهران

 ستادی کرد و کنار آسمان ا کینزد

 . شیتغار.... ته یسردار پناه کیآره، دختر کوچ _

 ترسناک بود اما آسمان نگاه از صورتش نگرفت  شخندشین

 کنم.    ی.... بذار خودم و معرفیشناس یتو من و نم+ نه مهران خان،  

 دادیکرد و نگاه پرغرور مهران داشت آزارش م ی کوتاه مکث

خط    هی...  اریتمام ع  ی   وونهید  هیکله خراب،    هی+ من آسمانم...  

که دوسش دارم... اون خط،    یدورمه... دور من و خانواده و هر کس

 ی ور کنه که بخواخط  دیبه ذهنت هم نبا  یخط قرمزه منه.... حت

 ...  یاز اون خط قرمز عبور کن 
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 دیپر از تمسخر خند مهران

 خواست از خط قرمز تو عبور کنه؟   یحاال ک _

 تر شد....    کیتراس گرفت و به مهران نزد  ی اش را از نرده ها  هیتک

برادرزاده ات و از دور و بر خواهر من جمع کن    ی + پر و پاچه  

 مهران استوار...  

شد    کینزد بتر  اخم  تیاهم  یو  ب  یبه  مهران    ی ابروها  نیکه 

 دیآرام تر غر نشسته بود

و کارت فرستادنت به پدرم   تی اضاف  ی + من اگه با دونستن غلطا

م  م  نجایا  امیبازم  ا  خوامیفقط  آخر  چ  انایجر  نیبدونم    ی قراره 

  ک یاسمت به خانواده ام نزد  یاجازه بدم حت  ستی بشه.... اما قرار ن

 بشه استوار. 
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  ؟یچه کارت ؟یگیم ی دار یچ _

بزند را    خواستی که م  ییعقب بکشد و برود و او حرفها  خواست

 زده بود اما مهران سد راهش شد 

   ؟یزنیحرف م یدر مورد چ ی با توأم، دار _

واسه خسرو پست   که  دیتهد  ی اون کارتها  دونمی نم  یکنی+ فکر م

   ؟یفرستیرو تو م شهیم

 دیمهران کورتر شد و آسمان غر اخم

اما    ،یاز اون کارتا واسه خسرو بفرست  ی تونی م  خوادی+ تا دلت م 

نم اجازه  قاط  دمی بهت  رو  ...  یکن  یمیقد  ی مسئله    هی  ی رستا 

 . ی ریمن بگ  ی نواده تقاص اعدام زنت و از خا ذارمینم

 دینگاهش کرد و آسمان غر ی عصب مهران

 استوار.   شمیکابوست م  ی + دست از سر خانواده ام برندار
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از   ش یبه عقب برداشت و در تراس را بست، پالتو  یقدم  مهران

افتاده بود اما سرما را   نیزم  ی سر خورده و رو   شیشانه ها  ی رو

 کردیحس نم

  و خسرو بهت گفته؟ اتیچرند نیا _

 + چرنده مگه؟ 

که بعد از بسته شدن در    یزد و بر خالف ترس  ی صدادار  پوزخند

 کرد با جسارت حرفش را بزند   یتراس در دلش نشسته بود سع

بهش تعرض کنه رو کشته و   خواستیو که م   یزنت کس  نکهی+ ا

انتقامش و    ی خوا یکرده و اعدام شده و تو م  رشیپدر منم دستگ 

 فه؟ مضخر ی ریمن بگ  ی از خانواده 

  ی و نبض رگها   رفتیم  یداشت به سرخ  مرد مقابلش  ی   چهره

 دیدی اش را م قهی شق
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 خفه شو...   _

 گرده؟ی + من خفه بشم زنت برم

که در چشمان مرد مقابلش بود واقعاً ترسناک بود و در    یخشم

 حال دردناک...   نیع

اما درد  توانستیم که آن شب همسر   ی درد مرد را درک کند 

 ....  کردیدرک م شتریرا ببود  دهیمرد کش نیهم

آن زن خوش شانس بود که توانسته بود از ناموس و شرفش   دیشا

 محافظت کند.  

خوش شانس بود که تونسته بود از خودش دفاع   یلی+ زنت خ

 اعدام شدنش.    ایقاتل شدن  متیبه ق  ی کنه، حت

 دی شد و آسمان به نرده چسب کیباخشم نزد مهران

 من...   ی نه از خو رونیو گمشو ببر  ایبهت گفتم خفه شو.... ب _
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 ی تمام بغض ها  ی به اندازه    یبود و بغض داشت... بغض   دهیترس

 ....  ایدن

فرصت و نداشتم... من زورش و نداشتم. من مثل زن    نی+ من ا

 قاتل بشم.  یتو خوش شانس نبودم که حت

اشک از چشم مرد مقابلش فرود آمد و بغض او مانند    ی ا  قطره

 و سد چشمانش شکست  د یترک شیگلو انیبادکنک م کی

 دیبه نرده چسب شتریب و

حفظ ناموسش   ی انتقام اون زن و که برا دمی+ من بهت اجازه نم

 . ی ریمن بگ ی جون گرفت و جون داد و از خانواده 

 د یکش ادیفر نباریا شیروبرو نیخشمگ مرد

پرتت نکردم    نجایگفتم خفه شو و گورت و گم کن تا از همبهت    _

 .  نییپا



 

2493 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

با   ی اد یز  ی انداخت... فاصله    نیی به پا  یبرگشت و نگاه  آسمان

ختم   شینداشت و افتادنش حداقل به شکستن دست و پا  نیزم

 شد یم

ا از  و  من  کن  نجای+  چ  نیی پا  یپرت  م   یهمه   ا ی  شه؟یدرست 

 ؟ ی ار یکه سر زنت اومد و سرم ب ییهمون بال ی خوایم

به پرت کردنش، او را سمت    دیدست دراز کرد و بر خالف تهد  مرد

 دیدر تراس هل داد و غر

 ...  نمت ینب نورایا گهیگمشو برو د _

تر   کی... نزدگرفتیچرا و از کجا جسارت م  دانستیاما نم  آسمان

 شد 

هم زن تو    رمی پرت بشم و بم  نجای اگه من از هم+ تمومش کن....  

  ش یدل خسرو رو هم من آت  شه،یتو دلت آت  دونمی. م گردهیبرنم
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که سر زن تو اومده دل خسرو   یبدتر از اتفاق  ی زدم... من و اتفاقا 

 ... میرو کباب کرد

که   ی نبود اما درد   ی که در نگاه مهران بود خبر  یاز خشم  گرید

بود آنقدر درناک به    یبود که حت  در چشمانش  قلب آسمان را 

 اورد یدردب

 اومده؟!   یسر تو چ _

ب  بغض کش  شتری آسمان  را    دیقد  چشمانش  بغض  حرارت  و 

 سوزاند...  

خانواده اش... آن اتفاق    ی اما حاظر بود برا  خواستیگفتن نم  دلش

 کند...   ی ادآور یدردناک و وحشتناک را دوباره و چندباره 
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بال م  یی+ همون  ز  خواستنیکه  بسر  تو  ... من تک تک ارنی ن 

لحظه هاش و تجربه کردم. من مثل زن تو اونقدر قدرت نداشتم  

 که از ناموسم محافظت کنم...  

درد  مهران همان  و   ی با  کرد  نگاهش  تنها  بود  نگاهش  در  که 

 ...  دییهم سا ی آسمان دندان رو 

او دلش از    ایکه قبالً بود سخت نبود    ی بازگو کردنش آنقدر  گرید

 د؟سنگ شده بو

 خبر داره؟ خسرو  _

 زد و خسرو خبر داشت....   یپوزخند آسمان

 خبر داشت....   شیاز تمام دردها خسرو

را بر سرش آوار کرده   شیخون کردن دل خسرو دردها  ی برا   او

 نداشت....   گری خون دل خوردن د  کی ی برا یبود و خسرو جان 



 

2496 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

از پدرش   سوختیخسرو هم م  ی برا  یدلش حت  یگاه  نکهیا  از

 بود  شرمنده

  ؟یچ ی برا یدونی خبر داره.... من بهش گفتم. م _

حبس   ی که در چشمان مرد بود اشک ها  یتر شدن و برق  کینزد

حبس شده در چشمانش   ی شده بودند و چقدر انسان اشک ها

 داشت و حکمشان حبس ابد بود...  

را محکوم به حبس ابد کرده بود و   شیاز اشک ها  ی اریهم بس  او

  ر یرا ز  ایدن  کی   توانستندیم   شدندیآزاد م  شیظرش اگر اشکهابه ن

 آب فرو ببرند.  

تک تک اون لحظات و، با تک    رمیازش انتقام بگ   نکهیا   ی + برا

هم نتونست    یتک درداش گفتم و اما شکستن کمر خسرو پناه

 درد من و آروم کنه... 
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ها   مهران پلک  و  او کرد  به  و    شیپشت  انگشت فشرد  با دو  را 

 ....  خواستیو بزرگ م  نی نگس  یفروپاش ک یآسمان دلش 

 نیو به او از دردآورتر   ستادهیا  یمقابل دشمن خسرو پناه  نکهیا  از

 بود...  یغرورش زخم گفتیاش م یاتفاق زندگ

د   یسع  نکهیا   از زخم  استوار  مهران  ها  دهیداشت  زخم  با   ی را 

اتفاق   کی  توانستینم  گریاو دخود آرام کند متنفر بود اما    قیعم

 سر بگذارد....   را پشت گریناگوار د

 کند...   یبا هر لحظه ترس زندگ توانستینم او

خواهرش    ی برا  ی استوار ها چه نقشه ا  نکهیتوانست با فکر ا  ینم  او

 نیخانواده هم  ی برا  یکند و از خودگذشتگ  یاند زندگ   دهیکش

 بود؟ 

 ... گذشتیداشت از غرورش م او



 

2498 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

و  ا  یبرا  شیدل مرد روبرو  خواستیبار در عمرش م  نیاول  ی برا

 نبود؟  یاز خود گذشتگ  نیبسوزد و ا

و چقدر درد داشت    خواست یبار در عمرش ترحم م  نیاول  ی برا

 خواسته اش.... 

 ... نجایبرو از ا _

   ؟یکن کاریبا من چ ی خواستی+ م

  یرا محکم رو  شیو پلک هانرده فشرد    ی انگشتانش را رو   مهران

 هم گذاشت...  

که در تک تک حروف جمالتش بود   ییآسمان و دردها  ی صدا

سال    نینبود که او چند  ی زیچ  نیآورد و ا  یقلبش را به درد م

 تمام خواسته بود...  

 برو گفتم بهت....   _
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بود    پر گفته  خشم  داز  اما  آسمان  نام    گریو  مهران  مرد  از 

 ...  دیترس ینم

 منم قاتل بشم؟   ی خواستی+ م

رو  مهران را  دستانش  ب  ی فشار  پالتو  شترینرده  و   ر یز  شیکرد 

  شتر یسردش باشد، هر لحظه ب  نکهیا  ی بود و او اما به جا  شیپا

 ....  گرفتیگر م

به تمام    شدیاش جزغاله م   نهی س  انیداشت م  دلش و حرارتش 

 شدیتنش ساطع م 

بشه، اما  زن حاظره قاتل بشه، اعدام    هیکه    یبفهم  یتون ی+ تو نم

 بتونه از ناموسش مراقبت کنه...  

 ی خارج شدن برداشت و نگاهش رو  تی سمت تراس به ن  ی قدم

 مهران سر خورد  ی دهیخم ی شانه ها
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داره کس خبر  تهد  ی+ خسرو  داره  من  ییتو  کنهیم  دشیکه   ...

 ش گفتم.  به

از خروجش، صدا  در قبل  اما  داد  راست هل  را سمت   ی تراس 

 ... د یپردرد مهران را شن

 دردناک تر بود...  ییمهران از هر صدا ی صدا

 ک یدر    نیغمگ  یمیآهنگ قد  کی  ی خواننده    ک ی  ی صدا  مانند

 ضبط صوت کهنه... 

 انتقام نداره...   نیاز ا یاطالع چی ه نی مت _

آرام مهران از تراس خارج شد و    ی به جمله    تیاهم  یب  آسمان

 رفت...    ن یینگاه پر درد مهران را پشت در جا گذاشت و از پله ها پا

 ترسناک به نظر برسد....   خواستینبود اما م  یآدم ترسناک مهران
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  دا یپ  ی نگاه در اطراف برا  نکهیساختمان که خارج شد بدون ا  از

  ی ن یگرفت و سنگ   شیرا در پ  یکردن اکبر بچرخاند راه خروج

 ...  کردیحس م شیشانه ها ی نگاه مهران را تا وقت خروجش رو 

ماش  دنید  با قدمآشنا درس   نی دو  به    یدست  الیو   یت در چند 

 داشت؟یو خسرو چرا دست از سرش برنم دی اش کش یشانیپ

  ن ی ماش  ییرساند و در کشو  نهایچند قدم بلند خود را به ماش   با

  ی اما با قفل بودن در مواجه شد و اخم  دیرا به چپ کش  ییجلو

 نشست...   شیابروها نیب

 د یکوب   ن یماش   ی به بدنه    ی در اطراف چرخاند و با پا ضربه ا  ی نگاه

 + باز کن در و تا زنگ نزدم به بزرگ ترت...  
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و    دیدوباره در را سمت چپ کش  دیشن   نیکه از ماش   یکوتاه  تق

بدون    شیابروها  ن یماش   ی که تو  یی چند نفر و دستگاه ها  دنیبا د

 آرام گفت  ی بخواهد باال رفت و مرد نکهیا

 ...  یلطفا خانم پناه دیسوار ش _

  ی دستگاه ها  ی کرد و نگاهش را از رو  ی از بهت تک خنده ا  پر

خسرو   یبود سمت محافظ شخص  ن یماش  ی که تو  ی ا  شرفتهیپ

 کشاند 

 شما؟ ن یکن یم  یچه غلط نجایا نی+ دار

تا گردنش   شیگوشها  یکه کنار محافظ بود هدفون را از رو  ی مرد

 هل داد و گفت

 . می زن یحرف م نیتو ماش د ییبفرما _
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بار   کینشست،    وترهایاز کامپ  یکیهمان اخم سوار شد و کنار    با

سمت    نباریدستگاه ها چرخاند و نگاه منتظرش را ا   نی نگاه ب  گرید

 که هدفون دور گردنش بود چرخاند  یمرد جوان

  ن؟یباهاش حرف زد  یچرا بدون هماهنگ _

تکان  آسمان را  نگاه کوتاه  گنگ سرش  و  سمت محافظ    یداد 

 انداخت یخسرو پناه

  ؟ی+ چ

هماهنگ   _ بدون  چرا  استواره،  مهران  حرف   یمنظورم   باهاش 

   ن؟یزد

  ش ی... دندان هاد یانگار سوت کش  ش یگر گرفت و گوشها  مغزش

 به خودش انداخت یهم قفل شدند و نگاه ی اراده رو یب

  ن؟یدی+ شما احمقا از کجا فهم
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بر    یمبن  یحدس چی آشنا بود اما ه شین که صدابه مرد جوا نگاه 

 بلند بود  ادشینداشت، دوخت و فر  ده،یکجا آن صدا را شن  نکهیا

 باهاش حرف زدم؟    یدونی ... تو از کجا میعوض  ی   کهی + با توأم مرت

 به محافظ انداخت ینگاه   مین مرد

 خبر نداره؟  _

  اد یفرو پر از خشم    ستادیجواب بدهد ا  ی به او اجازه    نکهیا  بدون

 د یکش

   ن؟یکن یم  یچه غلط نیدار نجایخبر ندارم؟ شماها ا ی+ از چ

 نگاهش کرد مرد

 .  میدور بش نجایستوان از ا  ،،،یخانم پناه  دیآروم باش _

 اطاعت قربان...  _
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خورد و او مجبور   یتکان  نی ماش  یبود وقت  یدرحال فروپاش  مغزش

 ند یبنش   یصندل ی شد دوباره رو

شما در    کردمیادمنش هستم، فکر ممن سرگرد ر  یخانم پناه  _

 شده...   ی شنود جاساز تونی که تو گوش دیهست انیجر

آنهمه گرما را نداشت... هر لحظه احتمال   شیگنجا  گرید   مغزش

 هم نبود...   یدنیبترکد و ترک خواهدیکه م  دادیم

و نگاه    دیکش  رونیرا ب  یبرد و گوش شیپالتو  بیرا در ج  دستش

اش    یدوخت... به گوش  یوشخاموش گ  ی را به صفحه    جشیگ

 شنود متصل بود و او خبر نداشت...  

 کرده بود؟  ی زجاسا یکس چه

 ؟یکِ
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م  ی+ چ آشغال   نیا   که؟یمرت  نیا  گهیداره  و  م  یآت  تو    گهی که 

 کنه؟یم کار یمن چ یگوش

و سؤال    دادیجواب نم  ی کس اجازه    چیاما به ه  دیپرسیم  سوال

ناشناخته   ی ماده انگار در خونش  د،یپرس یرا پر از خشم م ی بعد

ب   قیتزر   ی ا لحظه  هر  که  بودند  خشم   دیجوشیم   شتریکرده  و 

 فرستاد یم شیرگهایبه تک تک رگها و مو کردویم دیتول

 ... کردیاش را حس م یشانی و پ قهی شق ی شدن رگها منقبض

 را...  ش یزدن ها نبض

مخدر بود و او انگار داشت    ی ها دوز ماده    ونیلیخونش انگار م   در

 ... کردیکپ م 

 من؟   یو نصب کرده تو گوش  یلعنت  نیا یک +

 دیو غر دیکوب  نی به کف ماش ت یرا با عصبان یگوش
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 ...  یخسروپناه ش ی + من و ببر پ

 ... شونیا _

جمله اش را ادامه دهد و با همان مقدار   چارهینداد مرد ب  اجازه

 دیکش ادیخشم فر

 گفتم.   ششیکه هست من و ببر پ  ی+ هر گورستون

                                                       

  نی ماش  ی   رهی که توقف کرد، آسمان دست سمت دستگ  نی ماش

 د یکش  ادیبا قفل بودن درها روبرو شد پر از خشم فر  ی برد اما وقت

   ن؟ی+ در و چرا قفل کرد

 ...  انیسردار ب زنمیاآلن زنگ م د یچند لحظه صبر کن _

را  شیو صدا دی به لحن آرام مرد مشتش را به در کوب تیاهم یب

 باالتر برد
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 پاره ات نکردم.  نجای+ وا کن در و تا هم

 با چشمان گرد شده لب زد  سرگرد

 برزو؟  نی واقعا دختر سردار پناه شونیا _

کوچک   ی برزو جواب بدهد آسمان دوباره در فضا  نکهیاز ا  قبل

 ستاد یها کوچک تر هم شده بود اکه به لطف دستگاه  نی ماش

... در  م یو دختر ک  م یمن ک   یفهمی * ـت کردم م  نجا یهم  ی + وقت

 .  نییبرم پا  خوامیو باز کن م

آنقدر  سرگرد نتواند    ی رادمنش  که  بود  از فحش آسمان شوکه 

فرو خورده آرام    ی نشان دهد و برزو با خنده ا  یعکس العمل  چیه

 لب زد

 شه یاآلن... نم  انیدارن م  ،یاهاطالع دادم خانم پنمن بهشون    _

 ...  نجایتو، ا میبر
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 دیکالم برزو غر انیم

  ی   قهیاگه تا دو دق  ست،یهست برام مهم ن  ی هر گورستون  نجای+ ا

  کنم یم   ی هر چهار نفرتون و پاکت بند  ی دل و روده    ادین  گهید

 واسه ننتون.  

  نیتمام شد چند تقه به در ماش  دشیکه تهد  یدرست وقت  اما

در را باز کرد و نگاه آسمان که بند نگاه    عیسر  یل یخ  خورد و برزو

ب خشم  شد  جوش  شتریخسرو  وجودش  انگار   دیدر  مغزش  و 

 ...  دیترک

 + تو با کدوم جرأت...  

 رو به سرگرد لب زد تیکالمش با جد انیم خسرو

 من هستم.   دیش  ادهیپ _
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شد و در   نیشدند خسرو سوار ماش  ادهیکه پ  انشیو اطراف  سرگرد

 دیآسمان با چشمان گرد شده از خشم غر را بست و

  ؟ی من دم دستگاه نصب کرد ی+ تو تو گوش

 مقابلش نشست ی با خونسرد  خسرو

 آره.  _

  وتریکامپ  توری بلندش مان ادیفر  نیح شیباال رفت و با پا شیصدا

 را وارونه کرد

با چه جرأت کا   یواسه چ  ؟ ی+  م  ی راتو    ی ک  ؟یکن یمن دخالت 

  ؟یلعنت ی قراره دست از سرم بردار

داد و آسمان    هیرا به زانو تک  شی آرنج ها  ی با همان خونسرد  خسرو

 که پدرش بود ی مرد ی خونسرد رساند یرا به مرز سکته م 

 دست از سرت بردارم.  ستیوقت قرار ن چی من ه _
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پا ضربه    خم با    ن یکه کف ماش  ی وتریبه کامپ  ی گرید  ی شد و 

 افتاده بود زد

 از من؟  ی خوای م  یچ ی+ لعنت

شنود    یفقط زمان  کروفونیو خوشحال بودنت و... اون مسالم    _

تو و  شدیم بود   ی الیکه  اونقدر بی استوار  نباش. من  نگران    ی ... 

دخترم    ی کنم که صدا  کیکه چند تا نره غول و کش  ستمین  رتیغ

 و گوش کنن.  

 .  تی از حجم خشم و عصبان  گرفتیاش م هیگر داشت

  رونیاش بخاموش شده اش را که دل و روده    ی شد و گوش  خم

 برداشت و تکان داد   نیزم ی زده بود از رو

و چندتا نره غول    ی من * نصب کرد  ی... تو تو گوشی + اما کرد

 کنترلم کنن.  ی کرد جیو بس
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 ؟یکنیچرا مراعات نم  ؟ی حرف زد  یچ  ی با مهران استوار برا  _

  کردم؟یم کاریمن چ ؟یچ اوردیسرت م ییاگه بال

 نشست...   یکالفگ  با

او را از خودش دور    توانستیو نم  شدیخسرو نم  فی حر  نکهیا   از

 کند متنفر بود...  

 مثل او خونسرد باشد هم متنفر بود...   توانستینم نکهیا از

 .  دیمک یداشت خونش را م ییموجود فضا کی انگار

 ...  اوردینسرم  ییکه، بال  ین یبی + م

...  ی نداد  تینکن بهم اهم  انیجر  نیا  یبهت گفتم خودت و قاط  _

... تا حاال حرف حرف ی به اون خونه نرو گوش نکرد  گهیگفتم د

دختر خوب    هیبشه... مثل    ستینبه بعد قرار    نیتو بود، اما از ا 
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زندگ  ینی شیم  ی ریم م  تی سر خونه  به شوهرت  و من    یرسیو 

 .  کنمیاستوار ها رو تموم م انیجر

 را مشت کرد...   دستش

  یها  شهیشدن و ش  دهیکوب  ی برا   کردندیانگار درد م  انگشتانش

 ...  زدندیانگار چشمک م نیماش ی دود 

   ؟ی زیروان من و به هم بر ی خوایم  ؟یگیم یچ  ی + تو دار

که   ییخسرو کم نشد و انگار فرسنگها با خسرو  تیاز جد  ی زیچ

   آمد فاصله داشت... یهربار مقابلش کوتاه م

جونت تو خطره... اگه الزم   گمی و م   رمیگیبا شاهرخ تماس م  _

م خبردار  هم  رهام  اندازه    شهیباشه  به  اونا  کن  باور  من    ی و 

.... اگه  رنیگ یسخت م  یلیو مطمئنن خ  انیباهات راه ب   توننینم

که هر روز برام کارت   یدشمن  ی تو خونه    ی به شاهرخ بگم دار
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عکس   گه؟یم یچ ظرتن به یکن یکار م  فرستهیجونت و م دِیتهد

 باشه؟  تونهیم یالعملش چ

رو  نتوانست  محکم  مشتش  و  کند  مقابله  انگشتانش  درد   ی با 

ترک هم نخورد....    یحت   شهیشد و اما ش  دهیکوب  نیماش   ی   شهیش

 .  دانستیجنسش از چه بود نم

  که؟ی مرت یکن یم دیمن و تهد ی + دار

 گه ید  ی رف زد... حاال که با اون آدم حکنم یم  دتیآره، دارم تهد  _

امن و برات فراهم    ی منه که اون جا  ی   فهیو وظ  یست ین  تی تو امن

تا   ی ریم نمباشگاه ه  یحت  گهیخونه ات و د   ی گردیکنم. پس برم 

ا م  نیمن  مجبور  خودم  وگرنه  کنم،  درست  و    شمیاوضاع 

 امن، بدون شوهرت. ی جا هیبفرستمت 



 

2515 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

ن  هم در حال پودر شد  ی رو  شیدندانها  ادیاش از فشار ز  جمجمه

 بود و سرش داغ کرده بود

 + تو....  

برا  _ بدم... حت   ی من  به    یکشورم و خانواده ام حاضرم جونمم 

 آسمان.  ی خودت و تو خطر بنداز دمیخود تو هم اجازه نم

من تو خونه اش داشتم    ی کنه وقت  ی کار  خواستی + اون مرد اگه م 

 ...  کردی کار و م  نیا خوندمیم ی براش کر

 تکان داد   ی سر خسرو

 ممکنه...   ی زیچ هر _

خسرو هم   فیبود که حر  هدیفهم  گریو د  شدیخشمش نم  ف یحر

 ...  شودینم
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دلش را   دادیکه دوستشان داشت اجازه م  یفقط به کسان  خسرو

  گر یکنند و او د  یخون کنند، کمرش را بشکنند و قلبش را متالش

 ...  کردیکه فکرش را م ستیبود خسرو سرسخت تر از آن  دهیفهم

 کند.   تشیاذ دادیاجازه نم  چکسیبه ه  یخسروپناه

   ؟یکن کاریچ ی خوای+ م

 مکث جواب داد  ی بدون لحظه ا ت،یبا اخم و جد خسرو

 نگران نباش.   کنم، ینم یرقانونیمن کار غ  _

 و لب زد  دیبه صورتش کش یدست

 + رستا استعفا داده!  

 آره، من ازش خواستم...   _

 .  حق با بهمن بود..   دیبه نگاه خسرو دوخت و شا نگاه 
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نشسته بود و اسم پدر    شیکه روبرو  ی به مرد  یادیشباهت ز  او

 داشت...    دیکشیم دکیرا 

 نگرانش کنم.  ی خودیب  خوامینگو نم ی ز ی+ به شاهرخ چ

هنوز مغزش گر گرفته بود و تنش    دیبه آپارتمانشان رس  یوقت

 سته...  خ

خانه را پر کرده   ی که فضا  یکباب  ی وقت شام گذشته بود و بو  از

نم هم  خستگ  توانستیبود  شدت  تک    یاز  تک  امروز  که  اش 

تنش تجربه کرده بود کم کند و سلول به سلول تنش را   ی اعضا

 انگار له کرده بودند...  

شاهرخ که    دنیو با د  را سمت تراس کشاند  شیکباب قدمها   ی بو

لبش نشست    ی رو   یدن کباب ها بود لبخند از ته دلمشغول باد ز

 اتفاق عمرش بود....   ن یو شاهرخ بهتر
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فرشته    ه یشب  ی ادیبود از طرف خداوند و ز  هیهد  کیمانند    شاهرخ

 کردیم  فی تعر  ش یقصه اش را برا  یبود که مادرش در کودک  ییها

فرشته  زیو عز بود  پمعتقد  انسانها  خدا    ش یها  نزدک  و  هستند 

 . ندیآ ینم

 + سالم...  

سمت منقل و    یو او با نگاه کوتاه  دیشاهرخ سمتش چرخ  نگاه

 ستادیها، وارد تراس شد و کنار شاهرخ ا خیس

   ؟ی اومد  یسالم، ک _

که داشتند کباب ها و   ییزغال ها  یبه منقل بود و سرخ  نگاهش

و درون او هم انگار پر بود    کردندیگوجه ها و فلفل ها را سرخ م

 .  از همان زغال ها...

 اندازه داغ... همان
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 اآلن.  نی+ هم

د  شاهرخ دست  با  و  انداخت  اش  شانه  دور  دوباره   گریدست 

 مشغول باد زدن کباب ها شد 

 ....  یشونی خسرو خان زنگ زد گفت با ا _

که    ی... هوا سرد بود اما کنار شاهرخ و دستدیکش   یقی عم  نفس

 ... شدی حس نم ییحلقه شده بود سرما  شیدور شانه ها

که با   ی د یجد  ی ماس خسرو با شاهرخ نشده بود. خسرو ت  متوجه

 برده بود...  لیاش را تحل  ی او مالقات کرده بود تمام انرژ

حرفش مانده    ی کرده بود، سرسختانه پا  دشیکه تهد   ییخسرو 

با خسرو سکوت   شیها  انیکه مقابل تمام عص  یمانیپش  ی بود 

 کرده بود متفاوت بود

 د یکش  یقیعم  نفس
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 + آره با اون بودم.  

کرد و جان کند به   ریغافلگ  مرخشیو نگاه شاهرخ را به ن  دیچرخ

  ش یچند ساعت پ   انیاز خشم و عص  ی زیلبخندش پهنا دهد و چ

 نباشد...  دایدر چهره اش پ

با آرامش نگاهش، او را هم آرام  توانستی چقدر ماهرانه م  شاهرخ

 کند 

 جان؟  یدک هیمنقل و کبابا چ نیا انی+ جر

 ی رو  شیشانه اش تنگ تر شد و لبهادست شاهرخ دور    ی حلقه

 و قلب او انگار آرام گرفت....   دی بوس  قیاش نشست و عم قهی شق

از مادر،به آغوشش پناه    ی که بعد از ساعت ها دور   یکودک  مانند

 ... گرفتیبرده و آرام م

 آرامش داشت....   لویک  لویدر آغوشش ک شاهرخ
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برا  _ ا  هیخانومم    ی خواستم  کنم،  درست  خوشمزه    ن یکباب 

 داره؟  رادیکجاش ا

را دور کمر شاهرخ    و دستانش  دیچرخ  ردیفاصله بگ  نکهیا  بدون

 حلقه کرد

 مردا مثل توعن شاهرخ؟  ی + همه 

بفهمد حال    توانستیو م  دیرا بوس  شیموها  ی رو   نباریا  شاهرخ

 ...  ستین همسرش روبراه

 بود...  یآسمانش باز باران دل

 من چجورم مگه؟ _

شاهرخ جابجا کرد و صادقانه جواب   ی   نهیس  ی سرش را رو  آسمان

 داد 

 ... ی فرشته ا هی+ مثل 
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اش را تکان داد و او دلش ضعف    نهی شاهرخ س  ی خنده    ی صدا

 بود...   شیایکه دن ی مرد ی خنده   ی رفت برا

 ماست...  خانو ی جمله برا نیا کردمیفکر م _

  دی شاهرخ کوب  ی  نهیاش را به س یشانیآرام پ آسمان

  ده، یو اون بهت نم  یخوایم  ی زی چ  هیاز خدا    یوقت  گفتی+ بابام م 

 ی و قراره بهترش و برات بفرسته.... تو برا  ستیبدون به صالحت ن

عمر خواستم و نداد و آخرش    هی که    یهست  ینیمن تموم اون بهتر

 . میتو زندگ ی تو اومد

منقل  اش سقوط کرد و بادبزن را کنار    نهیس  انیرخ م شاه  قلب

و سرش    دیچی را هم دور تن دخترک پ  گرشیگذاشت و دست د

 گردنش فرو کرد ی را در گود

 دختر خوب؟   یکنیم ی دلبر  ی باز دار _



 

2523 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 یداغ شاهرخ حوال  ی سرش را کج کرد و حس نفس ها  آسمان

 هم گذاشت  ی را رو شیو پلکها کردیگردنش، تنش را داغ م

 مگه؟   کنمیم ی دارم دلبر دونم،ینم +

 دلش را لرزاند  شتریآرام و کوتاه شاهرخ ب ی خنده  ی صدا

 ات. انهیناش ی ایدلبر  نیمن و با ا یکنینابود م ی دار _

را دور گردن مردش حلقه کرد و نگاه به نگاه روشنش    دستانش

 دوخت...  

حس کم    ایتو دن  ی زن  چیه   گهیمردا مثل تو بودن د  ی + اگه همه 

 .کردیودن نمب

حس    چوقتیه  د یخلق خداست آسمان، نبا  نیزن مقدس تر  - 

 کم بودن کنه. 

 شاهرخ چسباند  ی اش را به چانه  یشانیپ آسمان
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دخترو درست تو لحظه ها غرق    هیمرد که دست    هیحتما به    _

نشون    دیدارن... زنا شا  ازین  رونی ب  کشتشیو از آب م  رهیگ یشدن م

 . رنیشکست پذ  یلیخ یندن، ول

 و آسمان آرام نجوا کرد دیش را بوسا  یشانیپ هرخشا

ارزش   ی زیاز هر چ شتریبودنت برام ب نی+ دوست دارم شاهرخ. ا

 ؟  یدونیداره، م

دخترک  ی و چقدر جمله دیاش چسب یشان یشاهرخ به پ ی شانیپ

 ....  شانیو خدا دانستندیدل هر دو را گرم کرده بود خود م

 منم دوست دارم...   _

 ...  زدیلبخند م شانیانگار داشت به رو یکینزدخدا در همان  و

سرد   ی کبابها و گوجه ها مهم بود و نه هوا  ی سوخته    ی بو  نه

 ....  ی زمستان
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 بود و نگاه تبدارشان....    نشانیری که مهم بود اعتراف ش  ی زیچ  تنها

 ییشکر ها  ایبود و خدا  نشانیکه مهم بود آرامش ب   ی زیچ  تنها

م دلش  در  لحظه  هر  آسمان  با  گفتیکه  واقعاً  را  خدا   دیو 

 کرد...   ی شکرگذار

 دل ها را آرام کند...   توانستیخوب م یلیخ خدا

خروار    شیو به جا  دیدردها را بشو  توانستیخوب م  یلیخ  خدا

 بکارد....    یخروار عشق و مهربان

و خدا درست در   کردندیبود که فکر م   یبزرگ تر از آن  یلیخ  خدا

 ها بود....   یان حوالهم

 تر از رگ گردن. کینزد ییجا

                                                       

 منتظرتون گذاشتم.  خوامیسالم. معذرت م _
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و دست دراز شده    ستادیاشاهرخ    دنیو با د  دینگاه باال کش  خسرو

 دستش فشرد نیاش را ب

 سالم.   _

  ی کت چرم مردانه اش را از تنش درآورد و پشت صندل  شاهرخ

 کرد و نشست زانیآو

 مزاحم کارتون نشدم انشاهلل.   _

که در نبود شاهرخ   ی از قهوه ا  ی تکان داد و جرعه ا   ی سر   خسرو

 د ی سفارش داده بود نوش

 یباعث شده بخوا  یکه چ  فقط نگران شدم  کنم،یخواهش م  _

 .  ینی من و بب
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پ  شاهرخ به  خونسردش  لبخند  همان  کنار    یشخدمتیبا  که 

ترک داد و به محض دور شدن    ی سفارش قهوه   ستادیا  زشانیم

 پسرک جوان، نگاه به خسرو دوخت

 مادرجان حالشون چطوره؟  _

  تش یبشقابش گذاشت و نگاه پر از جد  ی با اخم فنجان را تو  خسرو

 شاهرخ دوخت  را به نگاه

 خوبه.   _

لب نجوا کرد و خسرو    ری ز  ی تکان داد و خداراشکر  ی سر  شاهرخ

دلش    انی آنقدر م  ی نگران  و  دیبه صورتش کش  یدست  یاما با کالفگ

 نبود.   گرید ی حرفها ی برا ییبود که جا ادیز

   ؟ین یمن و بب یچرا خواست یبگ شهیم _

 ردقفل ک زیم  ی شد و دستانش را رو ی شاهرخ هم جد ی  چهره
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پر  خواستمیم  _ علت  بپرسم  چ  یشونیازتون  علت    ه؟یآسمان 

که چند    ی حبس کردن خودش تو خونه و جا موندن از مسابقه ا

ماه براش تالش کرده بود. من چند روز منتظر موندم خودش بگه 

  ه یحالش درست بعد از اون مالقات  نیو ا  زنه ینم  ی اما آسمان حرف

 با شما داشتن.  شی که چند هفته پ 

آسمان در   ی به شاهرخ و حرف ها  یگاهش کرد و وقتن  خسرو

به کل  کردیچگونه ازدواج کردنشان فکر م  مورد هنگ   یمغزش 

کرده و    دشیرا که تهد  یزن   توانستیمرد چگونه م   کیو    کردیم

 به او تهمت زده بود دوست داشته باشد؟  

ا  ی آنقدر  توانستی م  چگونه که  باشد  داشته    نگونه یدوستش 

 نگرانش شود؟ 
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گذاشت و دور شد و نگاه    زیم  ی شاهرخ را رو   ی قهوه    تشخدمیپ

 ...  دیکشیمنتظر شاهرخ اما همچنان انتظار جواب سواالتش را م

 د یکش  یقیعم  نفس

م   _ دارم حلش  و  بود  مربوط  من  به  نکنم یموضوع  الزم    ستی. 

 . ینگران بش

 اخم کرد شاهرخ

که به شما ربط داره آسمان و   یموضوع  دیچرا با فهممی من نم  _

 کنه.   ریو گوشه گ شونیپر

 بود  امدهیشاهرخ خوشش ن   ی هم اخم کرد، از جمله  خسرو

  ست؟ی ن  یپدرشم کاف نکه یبه نظرت ا _

 د یبه صورتش کش یدست
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وجه از شرکت تو    چیبود که آسمان به ه  نیمنظورم ا  د، یببخش  _

 و حاال...   گذشتینم ی مسابقات کشور

 دیکالمش پر انیم خسرو

نگران    زیوقت بگذرونه، چ  شتری تو ب   داره با  یآسمان فقط سع  _

 . ستین ی ا گهید ی کننده 

 اما آسمان...   _

 د یکالمش پر انیدوباره م خسرو

 شده!؟   ری گوشه گ ی+ گفت 

او را   توانستیشد و نم  رهیخ  شی در نگاه مرد روبرو  یکم  شاهرخ

 بفهمد...  

روش و   چیبود که با ه  یاضیر  ی معما  کیمانند    شیبرا  خسرو

 شدی حل نم یفرمول
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دختر   _ کارا  ستین  ی آسمان  و  بمونه  خونه  تو  رو    ی که  خونه 

  اورد یروز تو خونه دووم نم  هی  شناختم یکه من م   یبکنه... آسمان 

 اما حاال....  

 د یبه صورتش کش یدست

انگار ع  _ ن   الشیخ  نیاصال  تو خونه   ستی هم  چند هفته است 

آسمان اون    نیشماست.... ا  ی خونه    رهیکه م   ییاست و تنها جا

  ی مواقع عصب  نی... آسمان تو اشناسم یکه من م  ستین   یآسمان

نمشدی م   یعاص  شد،یم اون  ف  تونستی....  و  بمونه  خونه    لمیتو 

 . احتهنار  ره،یآسمان به نظرم گوشه گ نی.... انهی بب

                                                       

رس  یوقت خانه  حرفها ه  د یبه  و  بود  نگران  هم   ی نوز  خسرو 

اش کم کند. آسمان مثل هر روز با    ینتوانسته بود از شدت نگران
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آشپز  ی کارها داشت  و  بود  کرده  مشغول  را  خودش   ی خانه 

 ....  کردیم

به   یب را  دخترک  پشت  از  خواست  و  شد  آشپزخانه  وارد  صدا 

 دیآغوش بکشد که آسمان توپ

  ؟یکرد ری + چرا د

داد تا چهره اش   ه یو کنار آسمان به اجاق تک  دیخنده عقب کش  با

 ند یرا بب

 اومدم؟  ی د یاز کجا فهم _

کوتاه  آسمان را   ینگاه  آبکش شده  برنج  و  انداخت  به سمتش 

 ختی داخل قابلمه ر

 !؟  ی کرد ریچرا د ی+ من پشت سرمم چشم دادم، نگفت
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و حالش    دیدخترک چرخ  ال یخ   ی آرام و ب  ی در چهره    نگاهش

 ....  ند یبب  ستتوان ی خوب نبود، م

 سر بزنم.   ی نتونستم به گالر ی.... حت د یکارم تو مطب طول کش _

برود که شاهرخ   خچالیآسمان که تمام شد خواست سمت    کار

 دیدستش را گرفت و او را سمت خود کش

 خواد به شوهرش خوش اومد بگه؟  یخانوم خونه نم  _

بگ   آسمان فاصله  خواست  خنده  و   ردیبا  شد  مانع  شاهرخ  که 

تش را بند کمر دخترک کرد و آسمان باالتنه اش را به پشت  دس

ها  دیخم کرد. خند مانند صوت    ی و خنده  آهنگ    ک یآسمان 

به آن گوش دهد و با  خواستیبود که هر لحظه دلش م نیدلنش

 جان و دل بشنود

 مرد خونه.  ی + خب خوش اومد
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   د یلبش را کوتاه بوس ی شد و گوشه   خم

 ر خوب...  دخت شهیکه نم ی خشک و خال _

  ی جمع شده از بو  ی و با چهره ا  ردیتقال کرد فاصله بگ  آسمان

 لب زد آمدی که از تن شاهرخ م  ی عطر

 شاهرخ!؟   ی + چقدر عطر زد

تا آسمان   د یکش  یقیاراده نفس عم  یب و دستانش را شل کرد 

 و متعجب لب زد ردیفاصله بگ 

 زدم؟  دایعطر؟ ز _

را باز    خچالیدر  جمع شده    ی تکان داد و با همان چهره    ی سر

 کرد

  ا ی... زود برو بکنمیمن شام و آماده م  ی ری+ آره... تا تو دوش بگ

 من گرسنمه. 
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دلش گذاشت    ی که از آشپزخانه خارج شد دستش را رو  شاهرخ

 و شاهرخ عطرش را عوض کرده بود؟! 

از گل کلم  یکیگذاشت و  زیم  ی آب افتاده رو  یرا با دهان یترش

دهانش گذاشت و    ی را تو  زدیم  را که به نگاهش چشمک  شیها

 ....  دیبا لذت جو

ن  دنیو دم کش  زیکردن م  آماده و    دیطول کش  یساعت   میبرنج 

که    یداشت ظرف ترششاهرخ وارد آشپزخانه شد او    ی درست وقت

 ...  گذاشتیم زیم ی بار پر کرده بود را رو  نیچندم ی برا

 .  نی دستتون درد نکنه بانو.... گل کاشت _

  گر ید  ی تکه    کیخوردن تنها    ی برا  لشینشست و م  زیم  پشت

 را از دست شاهرخ گرفت   شیگرفت و بشقاب غذا  دهیگل کلم ناد

 ...  یاز گرسنگ  شمی+ دارم نابود م
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 خودش شد  ی غذا برا دنیبا خنده مشغول کش شاهرخ

 ...  ی خوردیم ی زیچ هیخب  _

دهان پرش نتوانست جواب شاهرخ را بدهد و تنها به نازک   بخاطر

به م  یکردن پشت چشم با لبخند   اد یز  ل یافاقه کرد و شاهرخ 

 آسمان نگاه دوخت

 ...  ی خوریجهان و م ی غذا نیخوشمزه تر ی انگار دار _

 قورت داد   دهیرا نجو شیغذا

 جهانن...   ی غذا نیمن خوشمزه تر ی + غذاها

م  ی لبخند سر  با با  نتوانست  آسمان  و  داد  به   ادش یز  لی تکان 

 د ید کشمقابله کند و ظرفش را سمت خو یترش

دبه    هیخوشمزه است... فردا برو از خونه باغ    یل یخ  ی ترش  نی+ ا

 ...  اریب گهید
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 تکان داد  ی سر شاهرخ

 . زمیعز ماریم رمیتموم که شد م  _

دهانش چپاند    ی براشت و تو  یاز داخل ظرف ترش  چیهو   ی ا  تکه

 داد  فیضع  ییجواب شاهرخ را با صدا دنش یجو نیو ح

 + تموم شده. 

 گذاشت و لب زد  زیم ی با تعجب قاشق و چنگالش را رو شاهرخ

 تموم شد؟!  _

 د یبا اخم توپ آسمان

دبه    هیقرارم نبود    گه،یبود د  کیکوچ  ی دبه    هی+ آره تموم شد...  

 بزاد.  گهید ی 

بزرگ،   ی دبه    کی تمام شدن    ی برا   ایبخندد    دانستینم  شاهرخ

 تر کرد یهفته متعجب شود. لب کیدر عرض 
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 آخه....   _

 د یکالمش توپ انیو اخم م یال یخ یبا ب آسمان

 + آخه ماخه نداره....  

را کنار گذاشت و د  یبشقاب خال  سپس غذا را سمت   سیاش 

شاهرخ مشغول    ی و مقابل نگاه متعجب و موشکافانه    دیخود کش

 شد...   شیخوردن غذا 

 بخور نه من و....  + غذات و 

  ی شد و سع  شی نگاه گرفت و با فکر مشغول خوردن غذا  شاهرخ

حاالت    ریاخ  ی چند هفته    نی که در ا  یسمت آسمان  گریکرد د

 نداشت نگاه نکند....    ینرمال

 در ظاهر خوب بود....   آسمان

 فاصله داشت...    شناختیکه او م  یاما با آسمان  دی خندیو م  گفتیم
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  ن ینگاه متعجب شاهرخ ا رید و آسمان زرا در سکوت خوردن شام

شاهرخ    ی عهده    بار هم تمام غذا را خورد و شستن ظرف ها را به

 گذاشت و از آشپزخانه خارج شد. 

کش  یدست   یکالفگ   با صورتش  س  دیبه  داخل  را  ظرفها   نکیو 

 گذاشت....  

  ون یلیسوال م   کی  ی و برا  کردی ذهنش به حال آسمان فکر م  ی تو

 .  ..کردی ها جواب طرح م

 * هم فکر کرده بود. دییزویاسک  ی ماریآسمان به ب   ی به ابتال  یحت

چطور و چگونه ظرف ها را شست و از آشپزخانه   دیهم نفهم  خود

در اتاق را باز کرد و آسمان را مقابل    یخارج شد، اما درست وقت 

که در سرش   ی دلش سقوط کرد از افکار   دیشانه به دست د  نه،یآ

   زد؟یمن  یحرف چیبود و چرا آسمان ه
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ب  ستادیا  پشتش نرم  و  گرفت  دستش  از  را  شانه    ی موها  نی و 

  ی پرپشت و مشک  ی موها  ی و دلش ضعف رفت برا  دیکشدخترک  

 رنگش...  

  ؟ی امروز هم تو خونه بود _

آرام  آسمان فشار  با  که  برگردد  سمتش  شانه    ی رو  یخواست 

 برد....   شیموها کی مانع شد و سرش را نزد ش،یها

 بست و پلک دی نفس کش قیعم

 دارن...  یخوب یلی خ ی موهات بو _

 خوب بلد بود ذهن آسمان را منحرف کند...   یلیخ شاهرخ

 آرامش کند  شیبود با حرفها بلد

متفاوت   شیروزها  نیحال ا  دانستیآسمان را بلد بود و م  شاهرخ

 است...  
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 بود؟  یکه به چهره ات دقت کردم ک ی بار نیاول ی دونیم _

نگاهش کرد وشاهرخ شانه را نرم    نهیآ  ی حرف از تو  یب  آسمان

 دیکشفردارش  ی موها ی رو

و من بعد از ساعت ها   ی فرار کرد  مارستانیاز ب  یهمون شب  _

 کردم...  داتیپ الیو ی گشتن، تو

رو   خم را  شانه  و  بند    شی زآرایم  ی شد  را  دستانش  و  گذاشت 

فرو برد و نفس   شیموها  نیدخترک کرد و صورتش را ب  ی بازوها

 د ی کش یقیعم

اما    ی نداشت... تب  ی دیلرزیم   یداشت   ،ی بود  ده یمبل خواب   ی رو  _

 ....  ی عرق کرده بود

راستش هل داد و چانه اش را   ی شانه    ی دخترک را رو  ی موها

 دخترک گذاشت...   گرید ی شانه  ی رو



 

2542 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ....  ی داشت انکار نشدن یتیساده بود اما جذاب نکهیآسمان با ا نگاه 

 داشت حبس شده...   ییآسمان حرفها نگاه 

 دفن شده....   یساتاحسا

 حس شده....   ییدرد ها و

دخترک   یعشق  توانستیم   یحت نگاه  در  را  داشت  او  به  که  را 

 بود  ایحس دن نیباارزش تر شیو عشق آسمان برا ندی بب

بود و   دهینت چسباز موهات از زور عرق به صورت و گرد  یکم  _

چقدر نگات کردم... مژه هات بلند بود...  لبات   دونمیمن اونشب نم

 ....  یلیاما... خ دیلرزیم نکهیبا ا

. گردن دخترک را آرام  دیکش  ی قیرا کج کرد و نفس عم  سرش

 و همانجا پچ زد د یبوس

 .... یهست یدختر خوشگل  یلیکه خ دمیمن همون شب د _
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 ....  ستادی او او روبه  دیچرخ نباریا آسمان

شاهرخ آنقدر نرم و پر از احساس بود که به نظرش تمام    ی حرفها

و   دیبگو  نشیریش  ی سکوت کرده بود تا او از آن جمله ها  ایدن

 ....  ردی آرام بگ ایدن کی

د بود... من  برام سوخته  اونشب دلت  ب  دهی+  تو    مارستان یبودم 

 نگاه پرترحمت و. 

 دخترک را نوازش کرد  ی پشت انگشتان دست راستش گونه  با

... من  یهست  یاونشب ده ها بار به خودم تذکر دادم که تو ک  _

 چرا؟؟؟  یدونیبهت فکر کنم.... م  دی هستم.... نبا یک

 دست شاهرخ کج کرد و پلک بست...  ی سرش را رو آسمان

 مکث لب زد ی نداد و شاهرخ بعد از کم یجواب
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انکار    تمخواسیو م   شدم یوزا داشتم عاشقت مچون من همون ر  _

 کنم احساساتم و....  

ا  آسمان ن  نکهیبدون  کند  باز  و کف    کینزد  یگام   میپلک  شد 

 او گذاشت ی  نهیس  ی دستانش را رو

 بهت بگم....   ی زیچ هی دی+ با

 قلبش باال رفت و دستانش دور کمر دخترک حلقه شد ضربان

 جانم؟!   _

 داد  هیاو تک ی  نهی اش را به س یشانیو پ دینگاه دزد دخترک

ب+   گفتم  بهت  که  روز  م لیاردب  ی ایاون  دارو   خواستمی....  بهت 

به تو    دنیراه رس  نیتو ذهنم بود و آسون تر   ی بد   ی بدم.... فکرا

که برات   ی قهوه ا  وانیاون ل  ی به نظرم تهمت زدن بهت بود.... تو 

 بودم....   ختهیآماده کرده بودم.... قرص ر
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خودشان    ریو قفل انعکاس تصو  دیچرخ  نهیمبهوتش سمت آ  نگاه

 شد...   نهیآ ی تو

سرش بود حال   ی که تو  ی و تنها فکر  دیبگو  دی چه با  دانستینم

 ....  شیخراب آن روز آسمان بود و حرفها

  خوامیم  گمینابودم، م  گمی به آخر خط، م  دمیرس  گم یدارم بهت م  »

من    ی دونی تو م  گم؟ی م  ونیهز  ی گیم   ی لعنت  ی داشته باشمت، تو

تا کجا رفتم    یدون یم  دم؟ینگجهنم ج  نیچند ساعت با خودم تو ا

 ....«شمیم   یالش  شاهرخ،  شمیپست م  یو برگشتم؟ اگه کمکم نکن

 آسمان!!!   _

داد و    هیشاهرخ تک  ی   نهی سرش را هم کنار دستانش به س  نباریا

 نجوا کرد

 شاهرخ؟   میزن یدرمورد گذشته حرف م می+ چرا دار
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 د یبه سوال آسمان پرس  تیاهم یب

 حالت چرا بده آسمان؟  _

 ....  دی کش یقی نفس عم انآسم

تن شاهرخ با مخلوط شامپو بدن    ی و بو  دادیعطر نم  ی بو  گرید

 معرکه بود....  

م  ی طور مجبورش  ها  کردیکه  پله    ردیبگ  قیعم  ی نفس  پله  و 

 بفرستد....   رونیب

 .  ست ی+ کنار تو حالم بد ن

کوتاه بود اما آنقدر احساس داشت که تمام آموخته   ی جمله    کی

به  ی ها را  م  یفراموش  شاهرخ  و  آن جمله   انیبسپارد  احساس 

 غرقش کند....  

 اما...   کردیفرق م گرانیابراز احساساتش هم با د آسمان
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را از آن او   ایدن  کی  توانستیکوتاهش هم م  ی جمله    کی  تنها

 کند...  

خوب بلد   یلی کردن بلد نبود اما عاشق کردن را خ  ی دلبر  آسمان

 بود... 

آنقدر عاشق    بلد را  ببود شاهرخ  اف  ال یخ  یکند که  و  تمام  کار 

بود شود و   دهیقبل از ورودش به اتاق چ  قیکه دقا  ییبرنامه ها

 ناب دخترک غرق شود....  ی جمله ها  ی نیریتنها در ش

سر   یافکار ب نیآسمان قدرتش را داشت که او را از ب  ی ها جمله

 دعوت کند.  یهم آغوش کیو به  دهیکش رونیو تهش ب

 ـــــــــــــــــ
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ا شخص*  و    کی(   SPD)   دیزوئ یاسک  تیختالل  مزمن  اختالل 

نسبت    تفاوتییو احساس ب  ی اجتماع  ی است که با انزوا  داریپا

 یغالبا افراد  SPDشود. افراد مبتال به    ی مشخص م  گرانیبه د

 شوند.   یم فیو سرد توص ی منزو

که   یاجتماع  ی ها  تیاز قرار گرفتن در موقع  SPDبه    انیمبتال

کنند. آن ها    ی است اجتناب م   گرانیتن با دارتباط داش  ازمندین

 گران یندارند که با د  یلی خود مشکل دارند و تما  جانات یه  انیدر ب

 برقرار کنند.  مانهیروابط صم

 د یکش شانن یدخترک برد و شانه وار ب ی موها انی را م دستش

 ...  یستین  یشگی آسمان هم کنمی اما من حس م _

عطرها را تا ابد   شدیو چرا نم  دی کش  یقیدوباره نفس عم  آسمان

 حبس نگه داشت؟  نهیدر س
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 فکر کند...   گرید زیچ چیبه خسرو و استوار و ه خواست ینم دلش

بق   خواست یم  دلش و  کند  فکر  شاهرخ  و  به خودش    ی   هیتنها 

 او بسپارد...  خسرو به خود ی را طبق گفته  زهایچ

  ی و پس... کم  شی پ  ی تمام اتفاق ها  الیخ  یب  خواستیم  دلش

 کند.    یخوشبخت تر زندگ شتر،یب

 ـم.  یتو آسمان واقع شی+ من پ 

حالش،    دنیحرف زدن و فهم  ی را که برا  ی توانست مرد  باالخره

کند و با تمام احساسات    نشیریش   ی اعتراف ها  میآمده بود را تسل

  یهم آغوش  کیموششان کند، او را به  فرا  کردی م   ی که سع  ی بد

 دعوت کند

                                                       

 د یکش ی قی دخترک را پشت گوش برد و نفس عم ی موها
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 حالت خوبه؟  _

 د یتخت کش ی خودش را به لبه  آسمان

.... من اگه حالم بد  یپرسی چرا هر بار حالم و م  هممف ی+ من نم

 ره.  انگشتت بهم بخو دادمیاجازه نم یحت شدیم

و به تاج تخت   دیتخت باال کش  یو او هم خودش را رو  دیخند

 داد و نگاه به آسمان دوخت  هیتک

 ......  ـیترسم اذ یچون م _

 گفت نانی کالم شاهرخ با اطم انیم

 .  شمینم تی+ اذ

 باالتنه اش را پوشاند  یشاهرخ را برداشت و برهنگ شرتیت

 آسمان!  _
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ت شاهرخ بگرداند خود نگاه خجالت زده اش را سم  نکهیا  بدون

 کرد ش یرا مشغول جمع کردن لباسها

 + هوووم!!! 

 م؟ یحرف بزن  کمی شهیم _

 راستش انداخت ی شانه  ی را جمع کرد و رو شیموها

   بعد. یبرم حموم. بذار برا خوامی+ نه، م 

 شد و در را بست.  سیبه شاهرخ وارد سرو تی اهم یسپس ب و

 لش گذاشت...  د  ی داد و دستش را رو هیرا که بست تک در

 ...  دیجوشیداشت و معده اش م یکم درد

 انداخت و حق با شاهرخ بود...   رشیبه تصو نهیدر آ ی نگاه
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فرسنگ ها فاصله داشت و    شناختیکه از خود م  ی با آسمان  او

 مسببش بود؟  دیتهد کیتنها 

 رونیشاهرخ را از تنش ب  شرتی خواست ت یحمام شد و وقت وارد

  شتریو معده اش ب  دیچیاش پ  ی ن یب  ریعطر ز  ی بکشد دوباره بو 

 ...  دیجوش

با اتکا  ییجا  تا انداخت و  دستش به    ی که لباس را داخل سبد 

 زد...   یخم شد و عق  وارید

م  اتیمحتو باال  تا حلقش  انگار  اش  به    ی معده  دوباره  و  آمدند 

 ...  گشتندی معده اش برم

 به در خورد  یکوتاه ی  تقه

  زم؟یعز یخوب _
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 ی نفس ها  دنیکرد با کش   یفشرد و سع  هم  ی را رو  شیها  پلک

 به حالت نرمال برگردد قیعم

 دوش را لمس کرد و آب با فشار به سرش خورد  اهرم

 گشنمه. ام،یآماده کن تا من م  ی زیچ  هی+ خوبم... برو 

ساعت   کیمتعجب سرش را به در چسباند و مگر حدود    شاهرخ

 دو نفر را نخورده بود؟  باًیتقر ی غذا شیپ

داشت با خوردن غذا ذهنش را مشغول    یسع  ایبود   گرسنه  واقعا

 کند؟ 

 درست کنم؟   ی خوایم یچ _

 د یآب شن ی صدا انیبلند آسمان را م ی صدا

 ... کنهینم ی+ فرق

 بلند تر گفت  ی شد و با صدا مانیکه پش  دینکش  یطول اما
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صبحونه    روزیکه د  ی + نه، صبر کن... املت درست کن... همونطور

 .ی درست کرده بود 

 

                                                       

ها برداشت و با گاز زدنش نگاه به    وه یاز سبد م   گرید  اریخ  کی

بار بدون    نیاول  ی مبل نشسته بود و برا  ی بهار که ساکت گوشه  

 دوخت کردینگاه م ونیزیآن عروسک به تلو

 ار؟  به  انیم  ی+ به نظرت رهام و رستا ک

 و نگاهش کرد  دیچرخ بهار

   ه؟یرهام ک _

 شد...  لیدهانش به زهر تبد ی انگار تو اریخ

 ... یهمان تلخ به
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 هم تلخ تر... دیشا

 تر کرد یقورت داد و لب دهیرا نجو شیزور تکه ها به

که چند روز بود دامنش را گرفته بود هنوز دست   یتهوع  حالت

 از سرش برنداشته بود

 + رهام برادر منه. 

که    ییها  وهیبه خوردن م  یلیم  گریکج کرد و آسمان د   ی سر  بهار

 از نصفشان را خورده بود نداشت....   شتری بود و ب زیم ی رو

هم   زدیخورده شدن چشمک م  ی که به نگاهش برا  یپرتقال  یحت

 مهم نبود 

 ... شدیبود که خوب نم ی بهار  مهم

 شناخت....   یبود که فرزندانش را نم ی مادر  مهم

  ؟ یتهس یتو ک _
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معده اش دوباره تا   اتیبهار و محتو  ی درد داشت جمله    چقدر

آمدنشان   رونی حلقش باال آمد و او با حبس کردن نفسش، از ب

 کرد  ی ریجلوگ

 پسرته.... + من دختر توأم بهار... رهام هم 

 برگشت  ونیزیدوباره سمت تلو تی اهم یاما ب بهار

 کرده...   ریخسرو د  _

 ...  خواستیکردن م هیگر دلش

 آغوش...   کیهم  دیشا

 آغوش مادرانه....   کی

مبل دو نفره نشست و در    ی مبل بلند شد و کنار بهار رو  ی رو  از

 مقابل نگاه متعجبش لب زد 

 .... یبغلم کن   کمی شهی+ م
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از آن او    یمنتظر جواب  نکهیگرد شد و آسمان اما بدون ابهار    نگاه 

 ....  د ینفس کش قیو عم دیباشد در آغوشش خز

 و حسرت...   دادیبغض م ی وکه ب ینفس

  ؟یتو مادرم بش شهیمامانم تنگ شده بهار، م ی + دلم برا

هم    ی با درد رو  شیحس کرد و پلکها  شیموها  ی بهار را رو   دست

 افتادند 

 دلش پر بود از حجم غم....   چقدر

 نمانده بود...    دنشیتا ترک ی ز یپر که چ آنقدر

 مامانت کجاست مگه....   _

 داغ سوراخ کردند....   خیرا انگار با س قلبش

  ؟یتو مادرم بش شهی.... نمست ی+ مادرم ن



 

2558 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

را   نشانیخسرو  سکوت ب  ی مردانه  ی نزد و اما صدا  یحرف  بهار

 شکست...  

 .... مگه نه بهار؟شهیالبته که م  _

بهار برداشت و با اخم نگاه سمت    ف ینح  ی شانه    ی را از رو  سرش

 آمد چرخاند...   یخسرو که سمتشان م

اخ  بر با خوش روخالف  اما  بهار  او،   از همسرش    ییم  و عشق 

 دوستش داشت؟  نگونهیاستقبال کرد و چرا هنوز هم ا

نفره  مبل دو    ی و همراه هم رو   د یهمسرش را بوس  یشانیپ  خسرو

 دوخته بود...    ونیزینشستند و آسمان نگاهش را به تلو

 اخم داشت....   نگاهش
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او روبرو نشده کرده بود با    دشیکه خسرو تهد  ی از آن روز   بعد

که او   دیایب  هی بهار و بق  دنیبه د  ییوقت ها  کردیم  یبود و سع

 .  ست ین

 سالم آسمان خانوم.   _

زده بود چرخاد و اما   هیهمان اخم نگاه سمت خسرو که کنا  با

به خسرو   یبهار اجازه نداد جواب دندان شکن  زیر  ی خنده    ی صدا

 بدهد....  

زود خزان   یلیبهمن خ  ی که به گفته    ی بهار  دیخند یم  بایز  چقدر

 شده بود... 

 .....   هیرفت خسرو.... وگرنه دختر خوب ادشیخب  _
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له شد بخاطر فراموش شدن اسمش  کرد و دل آسمان مچا  ی مکث

که اسمش آسمان   کردیم   دیتأک  دیتوسط بهار و چرا هر دفعه با

 است و دختر او؟؟؟  

 کرد خوب شود؟   یچرا به بهار کمک نم خدا

 استه اش از خدا؟؟؟؟ بود خو ی ادیز زیچ

همسرش که دست   ی خنده    ی هم انگار دلش رفته بود برا  خسرو

با چسباندن به خودش شق  فشینح  ی دور شانه     قه یانداخت و 

 دیاش را بوس

 توعه بهار.   هی.... شب هیآره دختر خوب _

 داد  هیمبل تکبه  آسمان

 + بهار؟  
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به خسرو    یچشم نگاه کوتاه  ینگاهش کرد و او از گوشه    بهار

 انداخت

   ؟ی خسرو شد  هی+ تو عاشق چ

همسرش دوخت و بهار با    مرخی هم نگاه منتظرش را به ن   خسرو

 جواب آسمان را داد   یلبخند پر عشق 

نگاهش، صداش، من عاشق کوه بودن خسرو    ی عاشق جذبه    _

 شدم.  

 داشت...   نهیک نباریمان به خسرو اآس نگاه 

 داد.  حی+ اما اون کارش و به تو ترج

تلخ  لبخند آن  و  شد  تلخ  مانند   یبهار  را  و خسرو  آسمان  کام 

 زهرمار کرد
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خسرو نه تونست از کارش بگذره نه از من.... اون من و کارش    _

خودخواه بود من بودم که    شهی که هم  یو باهم انتخاب کرد... کس

 . خواستمیخودم م  ی برا اون و تنها

پر عشق   ی خسرو گشت و جمله ها ی در چشمان قهوه ا نگاهش

 خانواده اش را کمرنگ کند؟    ی خسرو برا   ی کارها  توانستیبهار م 

 تنها بخاطر کارش از خانواده اش گذشته بود....   خسرو

 کردیخانواده اش را انتخاب م دیبا خسرو

 نه کارش...    شدیم تشیالو دیبا خانواده

  گر یگرفت و د  دهیزدن داشت اما همه را ناد  ی برا  ی اد یز  ی هاحرف

 نزد...   یحرف

 خسرو را دوست داشت  بهار

 تمام اشتباهاتش....  با
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  شدیهم آمدند و چطور م   اریکه رهام و رستا و دان  دینکش   یطول

 با حضور آنها باز هم حس خالء کند؟!  

 ...  مهر و آرامش ی ایبود و رستا دن  یوانگیعشق و د ی ایدن رهام

  نشان یب  میمر  یخال  یکودکانه و جا  ی ها  طنتیپر بود از ش   الیدان

 ...  شدیحس م

روزه   یمیمر چند  سفر  کشور  از  خارج  به  بود  شده  مجبور  که 

 داشته باشد....  

 د یکش رونیب میآرام رستا او را از فکر مر ی صدا

 ...   نجایا انیآسمان جان زنگ بزن آقا شاهرخ هم ب _

 برداشت  یپرتقال زیم ی رو ی ها  وه یم  نیخم شد و از ب آسمان

 .  زنمیساعت بعد بهش زنگ م م ی+ اآلن مطبه، ن 

 بده خاله.    جیبهش مس _
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 چرخاند ال یسمت دان نگاه 

 کنم به باشگاه.   تیمعرف خوامیم  ؟یکنیم نی تو تمر دم، ی+ م

ه   الیدان کش  جانیبا  جلو  را  سمت   دیخودش  اما  آسمان  نگاه 

 شد   ده یاستند کشمبل برخ ی که از رو ی خسرو و بهار

   شه؟یم یچ  یکن میخاله؟ معرف یچ یعنی _

 دیرو به خسرو پرس الیبه سوال دان  تیاهم یب

  ن؟یریکجا م نی+ دار

نگاه رهام و رستا را    ین یسنگ   یو بهار نگاهش کردند، حت   خسرو

 کردیهم حس م 

 زد ی لبخند خسرو

 استراحت کنه تا شام.    کمی میریمادرت خسته است، م  _
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را  آب برا  دهانش  بود  رفته  ضعف  دلش  و  داد   یکلمه    ی فرو 

 ..... »مادرت«

دوباره سواالتش را شروع کرد    ال یو خسرو که دور شدند دان  بهار

 جوابش داد....  ی و آسمان سرسر

 ...  ایریگ یآسمان دل درد م _

به    ینگاه   مینگاه کوتاه به او، ن   کیو پس از    دیرهام چرخ  سمت

اش انداخت و همه را او خورده   وهیبشقاب پر شده از پوست م

 بود؟ 

 رهام نازک کرد   ی برا   یگذاشت و پشت چشم  زیم  ی را رو   بشقاب

 واسه دکوره؟ ای ز؟یم ی رو رو  نایا ن ی+ مگه واسه خوردن نذاشت

 د کر یو خنده اش آسمان را عصب د یآرام خند رهام

 کف دستتا...   وفتهیچشات ب زنم ی+ رهام نخند، بخدا م
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  ال یو دان  دیخند  شتریخنده اش را قورت دهد ب  نکه یا  ی بجا  رهام

 را هم خنداند...  

 د یرهام کوب ی به پا  یو لگد محکم ستادی ا آسمان

 نخند....   گمتی + م

 داد  هیبا خنده به مبل تک 

 .... ی چاق شد یلیآسو به خدا خ _

 به خودش انداخت و چاق شده بود؟؟؟   یاهمبهوت نگ آسمان

رو به رهام    کردیکه به زور خنده اش را کنترل م  ییبا صدا  رستا

 دیتوپ

 نکن....   تشیرهام اذ _

نگاه دلجو  سپس  به آرامش دعوت   ی ا  انهیبا  خواست آسمان را 

 کند 
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 ... کنه یم  یرهام داره شوخ زمیعز _

دن شاهرخ  و آم  دیطول کش   یبا رهام ساعت   شیو کلکل ها  بحث

 خاتمه داد.  کشانیبار ی شده به جاها  دهیبه بحث کش

مبل دو نفره نشسته بود و داشت در مورد    ی کنارش رو  شاهرخ

ها توض  یمت یق   ی سنگ  رهام  به    دادیم   حی به  نگاهش  و آسمان 

 مردانه اش بود...   مرخین

 جذاب بود....   شاهرخ

رو خس  وستن ی بود... با پ  ده یوقت ند  چیه نظرش هکه ب  ی تیجذاب

مبل برخاستند و نگاه شاهرخ    یبه جمعشان رهام و شاهرخ از رو

 ...  ستدیاو را هم مجبور کرد با

ا  اما و    دیکش  غیگوشش ج  خیب  یانگار کس   ستادنشیبه محض 

 شاهرخ و خسرو دور و دور تر شدند....    یسالم و احوال پرس  ی صدا
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 ی بفهمد رو  ی ز یبتواند چ  نکهی و قبل از ا  دیدور سرش چرخ  ایدن

 سقوط کرد.   نیزم

                                                       

جدال با    یاش مجبورش کرد بعد از لحظات  یشانیپ  ی رو  سوزش

 باالخره بازشان کند...   ش،یپلکها

گ مانع  بزر  یاش ببرد که دست   یشانیدستش را سمت پ  خواست

که کنارش نشسته بود   یشد و او نگاه خمارش را سمت شاهرخ

 چرخاند. 

 کرد و لب تر کرد  باز و بسته کباریرا  شیپلکها

 شده؟   ی+ چ

برد و    شیدر اتاق چرخاند و شاهرخ دستش را سمت لبها  نگاه

 د یبوس
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  ؟یخوب _

 ی چه اتفاق  اوردیب  ادیکرد به    یسع  شیکرد و با بستن پلک ها  اخم

 افتاده

 + من غش کردم؟

دخترک برد و نوازش   یشان یپ  یانگشتش را به زخم سطح   شاهرخ

 کرد

 .  شهیم وصل کردم اآلن تموم م... بهت سریاز حال رفت _

خانه    ی از اتاق ها  یکیو در    دیآسمان دوباره در اطراف چرخ   نگاه 

 خسرو بود ی 

  یکرد با کمک شاهرخ، خودش را رو   ی و سع  دیکش   ی قیعم  نفس 

 تخت باال بکشد 

 ـم شد؟+ من چه 
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کرد  زم،یعز  یچیه  _ می فقط ضعف  فردا    ه ی  مارستانیب  میری. 

 .  یچکاب بش

اش با لمس    یزخم  ی شانیو پ  د یبه صورتش کش  ی جیبا گ یدست

 انگشتش سوخت و چهره اش را جمع کرد

 غش کنم؟  دیشده؟ اصال من چرا با ی+ سرم چ

خودش سمت آسمان او را به    دن یزد و با کش  ی لبخند  شاهرخ

 د یآرام و نرم بوسرا  شیو گلو دیآغوش کش

 ...  زیم ی افتادن خورد به لبه  نیسرت ح _

 یرو  ی طنتیش  آسمان لبخند پر   ج یدر نگاه گ   رهیگرفت و خ   فاصله

 لب نشاند 

 ندارم....   ی در مورد غش کردنت هم نظر _

 به سرم کرد یبا اخم نگاه آسمان
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 شاهرخ.   اریو از دستم درب نی+ ا

با    دی ام کشرا آر  وکتیآنژ  یسرم خال  دنیبا د  شاهرخ و آسمان 

 سوزن را نوازش کرد  ی اخم جا

سرگ  _ خوبه؟  تهوع،    جه،یحالت  خستگ  ایحالت   یاحساس 

   ؟یکنینم

 کرد  زانیرا از تخت آو  شیپاها آسمان

 فک کنم...   کممی+ چند روزه حالت تهوع دارم، 

چشم  یکوتاه  مکث پشت  از  بعد  و  ب   یکرد   ی برا  ل یدل  یکه 

 شاهرخ نازک کرد اضافه کرد

 دارم.  یحساس گرسنگ+ ا

اراده بود و آسمان اما اخمش کورتر    یشاهرخ کامال ب  ی   خنده

 شد 



 

2572 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 فکت بشکنه...  زنمیبه خدا م ی شاهرخ بخند+ 

 باال برد   میتسل ی خنده دستانش را به نشانه  با

 . م یزنیسر به درمانگاه م  هیفردا صبح  _

 برود که شاهرخ شانه اش را گرفت   نییاخم خواست از تخت پا  با

 .زمیاستراحن کن عز کمی _

 را تر کرد لبش

ن به استراحت کردنه، نه درمونگاه    ی ازی + من خوبم شاهرخ؛ نه 

 رفتن. 

 آسمان؟! _

و مکث آرام    دی ترد  یبه نگاه شاهرخ دوخت و شاهرخ با کم  نگاه

 تر نجوا کرد 



 

2573 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 . یممکنه حامله باش _

اش به دخترک وارد کرد باعث    ی سه کلمه ا  ی که با جمله    یشوک

 شدنش شد.... خشک 

 ... دی کوب یبه نظرش قلبش هم نم یحت

شاهرخ خشک شده   دینگاه پر ترد  ی درست تو  شیها  مردمک

 بودند و ممکن بود حامله باشد؟ 

 آسمان؟! _

به خودش آمد و نگاه از چشمان روشن   ی دیبا تکان شد  باالخره

ب را  دستش  و  گرفت  به   تیاهم  یشاهرخ  زخمش،  سوزش  به 

 دتر کر یو لب دیکش  یشانیپ

 ؟ی+ چ

 دستش را گرفت....  شاهرخ
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 آورد  یآسمان قلبش را به درد م یشانیپر

 نظرت دارم... به نظرم...  ریچند روزه ز _

 د یو خند دیکش رون یرا از دست شاهرخ ب دستش

 + مسخره است.... 

 ستادیشاهرخ ا ی رفت و درست روبرو نییتخت پا از

 شاهرخ؟  هیچ گهی+ حامله د

 د یپرس یبود وقت تیو لحن شاهرخ پر از جد نگاه 

 ؟ی باش ی خواینم _

 !!! خواستیم

 !!! خواستینم
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مضخرفدانستینم حس  نم  ی....  اجازه  داشت    یرو  دادیکه 

 تمرکز کند....  شیخواستن و نخواستن ها

 آسمان؟  _

 دیتوپ

از کجا م تو  من   ؟یدونی+  با اطم  یمگه تو شکم    ی گی م  نانیکه 

 حامله ام؟ 

 ند یرد بنشدستش را گرفت و دوباره مجبورش ک شاهرخ

 اخالق و رفتارت عوض شده...  جه،یسرگ ،ی حالت تهوع دار _

 لب زد  ی آرام تر ی کرد و با صدا ی کوتاه مکث

 ات گذشته.  انهیو از همه مهم تر، ده روز از وقت ماه _

ب  انگشتانش پ  شتری را  هم  رو  ندچای به  نگاهش  تک    ی و  تک 

 و برگشته بود....  انگشتانش گشته  
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شاهرخ    ی بار چندم بود که نگاهش را تا شانه    ی برا  دانستینم

راه منصرف شده و دوباره نگاه به قفل    ی   انه یاما م  د، یکشیباال م 

 .  دوختیانگشتانش م 

 چگونه شام را خورده بود...    دانست ینم یحت

  ی ها طنتی بود و در جواب ش سؤاالت رستا را چگونه داده جواب

 کوچک رهام چه گفته بود...  

شاهرخ درست در مرکز سرش   ی بود و تنها حرفها  یخال  ذهنش

 و واقعاً ممکن بود باردار باشد؟   خوردندیچرخ م

 دانست ینم د یپرسیسؤال را از خود م نیبار بود ا  نیچندم ی برا

   ؟یحرف بزن ی خواینم -

آرام شاهرخ تکان داد و   ی را صدا  شیخودش نبود که شانه ها  با

 اش چرخاند ی نگاه سمت مرد کنار
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 بگم مگه؟   یزی+ قرار بود چ

 گرفت  ری و کوتاه نگاه از مس دیبه لحن دخترک خند شاهرخ

 دختر خوب...    یکه اآلن تو ذهنته رو بهم بگ   ییزای چ  خوادیدلم م  -

 داد و دست به بغل زد  هیتک نیماش   یتخس به صندل آسمان

 .  ستینتو ذهنم  ی زی+ چ

  ن، یآرنجش به فرمان ماش   ی و با اتکا  دی را کنار کش  نی ماش  شاهرخ

 دیسمت دخترک چرخ

   ؟ی دار  یچه حس -

 کرد  اخم

 ندارم...   ی+ حس
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نگاه    شاهرخ نگاه پر اخم و طلبکارش در  که دستش را گرفت، 

 دوخت دی رسیبه نظر م رهیت ،یکیروشنش که در تار

   اما فکر کن.... ست،یمعلوم ن ی زیهنوز چ -

آسمان را همراه دست خود تا شکم تخت دخترک برد و    دست

 بود ندیخوش آ شیلرزش محسوس آسمان برا

از   ی که جزو  ی موجود  هیموجود کوچولو تو وجودت باشه....    هی  -

موجود کوچولو   هی...  کشهیبا تو نفس م  کنه،یم  ه یتوعه، از تو تغذ

 .... کنهی که تو وجود تو رشد م

و نگاه    دیحس کرد، سمتش چرخ  نگاه دخترک را که  ینیسنگ 

 کرد  ریپر بغضش را قافلگ

 ی واسه پدر و مادرم بودم، نه همسر خوب  ی+ من نه دختر خوب

 باشم شاهرخ؟  یمادر خوب تونم ی تو... م ی برا
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 هر دو دستش گرفت نیدستان لرزان دخترک را ب 

 آسمان...  دمیکه تو عمرم د یشیم ی مادر  نیتو بهتر -

دست دور   نباریرا به درد آورد و او ا  لرزان آسمان قلبش   ی لبها

 دیحلقه کرده و او را در آغوش کش شیشانه ها

 ل؟ی اردب میمدت بر هی خوادیدلت م -

خودش را در آغوش شاهرخ مچاله کرد و دلش جدا شدن   شتریب

 . خواستینم

 . می+ آره؛ بر

شاهرخ مجبورش کرد سرش را باال گرفته و    ی تک خنده    ی صدا

 گاعش کند ن

مظلوم   نطوریباعث ا  ی باردار  کردمی فکرش هم نم  وقت   چیه  -

 شدنت بشه... 
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 ادامه داد  طنتیآسمان زد و با ش  یبه نگاه اشک یچشمک

 . کردمیوگرنه زودتر اقدام م -

حس  شکمش حرکت داد و آسمان با    ی پروب دستگاه را رو  دکتر

 دیژل به خودش لرز  ی سرد

 ؟ی شد ودیپر یبار ک نیخب آخر -

دوخت؛   یدستگاه سونوگراف  توری را گفت و نگاهش را به مان  خیتار

 دهد صیو تشخ ندیبب توانستینم ی زیچ

 خانم دکتر....  هی+ خب چ 

ها  از دکمه  یکی   و بعد از چرخاندن  دیآسمان خند  یبه عجول  دکتر

حروف و  انگل   یاعداد  م   یسیبه  به    ینشبه  نگاه  سپس  و  گفت 

 چشمان آسمان دوخت 
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اولته   ی قشنگ خانوم... باردار  ی هفته و سه روزه حامله ا  شی ش  - 

 ؟

 ... زدیداد و نفس نفس م جواب

  ی چک  یبیو بعد از آن ب  دیگنجیروز بود در پوست خودش نم  سه

  ا یاش را ثابت کرده بود انگار دن   ی که با دو نوار قرمز رنگ باردار

 ت... داش ی گریرنگ د

 کمان....  ن ی مثل رنگ  یرنگ

 از همه رنگ...  یرنگ

 بود...  دهیپد نیتر یکمان به نظرش دوست داشتن  نی رنگ

ن  بای ز  ی   دهیپد  کی انتظار د  یافتن یو دست  در   د یبا  دنشیکه 

 ... ی شدیمنتظر بارش باران م

 ...یبود و خواستن با یز یسادگ  نیکمان در ع نی رنگ
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 داشت یحال  نیهم چن او

  د ی و حاال با باال آمدن خورش  دیباری بود درونش باران م  ماه ها  انگار

  با یکمان ز  نی دلش رنگ  ی باران، تو  ی و مخلوط نور با مولکول ها

 آمده بود....  دیپد یو پُر رنگ

 د یلرز  ش یاه مقابل چشمانش تار شد و لبهادستگ توری مان

 منم بشنوم ؟  تونمی ... مادیقلب م  ی تو صدا نیاز ا لمای+ تو ف 

 دیاش خند یدگ به سا دکتر

 .... تپهیبار م  نیاول   ی برا  نیکه قلب جن  هیهفته ا  شمیش  ی هفته    - 

 آسمان دوخت   یبه نگاه مشتاق و اشک نگاه 

 ؟ ی قلبشو بشنو ی صدا ی آماده ا - 

 ی از دکمه ها صدا  یکیبا بغض تکان داد و دکتر با فشردن    ی سر

 .... دیسکوت اتاق را شکست و آسمان خند یتند قلب  دنیکوب
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 شاهرخ بود...  با حق

 بود....  ی کوچک، در وجود انسان حس معرکه ا ی موجود حس

 اش کرد...  سهیمقا ی گریحس د چی با ه شد یکه نم یحس

 بود؟؟؟ نیهم ی مادر حس

 دختر خانوم؛ سالمه.  گمیم کیبهت تبر - 

اش   یچرخاندن صندل  نیشکمش برداشت و ح  ی را از رو  پروب

 سمان داد کند و به دست آ ی چند برگ از دستمال کاغذ

مصرف    نی تامیو  دیدکتر زنان برو... با  هی  شیکنترل پ  ی + حتما برا

 . ی انجام بد دیهم هست که با شی. چندتا آزمایکن

سطل   ی شکمش، تو  یرو  دنیرا بعد از کش  های کاغذ  دستمال

 شد  شی مانتو ی زباله انداخت و مشغول بستن دکمه ها

 + من واقعا حامله ام؟ 
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 دیدوباره خند  دکتر

 نجا؟ یا ی کم. تنها اومدآره گل -

 د یبه شالش کش  یدست آسمان

 . دمیتو اما من خجالت کش  ادیب  خواستی+ نه، با همسرم اومدم... م

 و سمت آسمان گرفت   دیپاکت کوب   ی ااش را پ  یمهر پزشک   دکتر

...  ست یقشنگم؟ حتما اآلن دل تو دلشون ن  یخجالت واسه چ  -

 ... انیهم ب شونیبعد بگو ا ی دفعه 

اتاق را پاک  جانیه  با ت را از دست دکتر گرفت و بعد از تشکر 

 ترک کرد. 

 ستادیمحض خروجش شاهرخ مقابلش ا به

 شد؟ یچ -
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که کمر و شکمش را    یتا زن پا به ماه  دیمقابل در کنار کش  از

چرا از    دانستی که نم  ی لبخند  بود وارد اتاق شود و با  دهیچسب

 لب زد  رفت،یلبش کنار نم

 شاهرخ...  دم یقلبشو شن ی + صدا

 هم لبخند زد شاهرخ

م  میبر  - شن  مرسیخونه حسابتو  از  منو  منع   نیا  دن یکه  صدا 

 .ی کرد

موجود  کردیحس م شتریآن صدا انگار ب  دنیو بعد از شن دیخند

 وجودش را... ی کوچک تو

 قلبش را... کوبش  ی صدا کردیحس م  انگار
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را به دستش داد و مشغول مرتب کردن    ینیریش  ی جعبه    شاهرخ

 شال همسرش شد

فقط    ی ایب   یمراقب خودت باش دختر خوب... هر وقت خواست   -

 . ی زنگ بزن هیکاف

 انداخت الیرنگ و ی به در قهوه ا یتکان داد و نگاه  ی سر

 برو...  گهی+ باشه د

ب  شاهرخ از  بعد  به در    یشان یپ  دنیوسبا محبت خم شد و  اش 

 اشاره کرد

 .زمی... برو عزرمیم  تو یرفت -

ا   ی سر خانه  و سمت  داد  آخر  ی تکان  تهد  نیکه  هنگام   د یبار 

م و  برداشت  قدم  بود  رفته  آنجا  به  درم  خواستیشاهرخ    ان یبا 
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با ساره،    د،یشنیکه بعد از ماه ها م   یخبر خوش  نیگذاشتن اول

 رابطه شان بکاهد.  ی از سرد یکم

 ی که صدا  دینکش  یلغزاند و طول  فونیآ  ی دکمه    ی را رو  تشانگش

گو  غیج که  خوشحال  ی ایساره  و  گوشش    یتعجب  به  بود  اش 

  ال یو  اطیبه شاهرخ تکان دهد و وارد ح  یو باعث شد دست  دیرس

 شود.

را ببندد خودش را از    اطیاو در ح  نکهیعجول بود و قبل از ا  ساره

که بعد از چند روز   ی سانانداخته بود و مانند ک  رونیداخل خانه ب

 آورد.  ی هجوم م برند،ی به سمت غذا هجوم م یگرسنگ 

  یآن را رو   ینی ریش  ی در امان نگه داشتن جعبه    ی و برا   دیخند

ناشناخته از   ی گذاشت و طبق حدسش ساره مانند موجود نیزم
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کرد    یاظهار دلتنگ  ییغویج  غیج  ی شد و با صدا  زانیگردنش آو

 خت دخترک حلقه کردان دستانش را دور کمر ل و آسم

 ؟ی وجب می ن ی تنه  می با آن ن کردیسرما نم احساس

 ذره شده بود عشقم.  هیآسو دلم واست  ی واااا -

  یرا از رو   ینیریش  ی زور ساره را از خود جدا کرد و جعبه    به

 برداشت  نیزم

 ؟  ی نگه دار نجایسرد منو هم ی هوا ن یتو ا ی خوای+ م

 را گرفت   شیو بازو  د یوسگونه اش را ب  یو خوشحال  جانیبا ه   ساره

عز  -  نه  که  با د  یلی... خزمیالبته  باور کن  دنتیشوکه شدم   ...

 .ی ببر ادینکنه منو به کل از  نکه یگرفته بودم از فکر ا یافسردگ

 + خاله فاطمه خونه اس؟ 
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با صدا  - بود که احتماال  تا حاال   غیج  ی آره... خواب  و داد من 

 شده....  داریب

 ساره داد  و جعبه را به دست دیخند

 بهت بدم....  نجای+ پس خبر و هم

  ی و رنگ  بایدر نگاه ز  رهیو خ  ستادیو درست مقابل ساره ا  دیچرخ

 اش با لبخند لب زد 

 خنگول.... و....  یشیخاله م ی + دار 

 د یساره کوب  ی کرد و دستش را به شانه  ی کوتاه مکث

 ... دمیبر و بهش مخ  نیکه ا یهست ی کس نی+ تو اول 

ابتدا در چهره    یبا چشمان  ساره دنبال    ی گرد شده  به  آسمان 

 یاز سر خوشحال  یغیگشت و سپس دوباره ج  یاز شوخ  یاثر

 و آسمان را بغل کرد دیکش
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 شم؟یمن دارم خاله م  ؟یشیمامان م  ی تو دار   یعنیواقعاً؟    ی وااااا  -

  یبلندتر  ی با صدا  یپر اشک و خوشحال  ی گرفت و با نگاه  فاصله

 گفت 

داره عمو   نمی !!! شاهشهیباورم نم  ی ! وااا شه؟یم  یی رهام داره دا   -

 !!! شهیم

 یوانگیو چقدر دلش تنگ د دی به شوق و ذوق ساره خند آسمان

 با او بود...  شیها

 شده؟  یچ -

فاطمه هر دو را سمت تراس    ی خواب آلود و وحشت زده    ی صدا  و

 ... دندیخند  چرخاند و هر دو

 خوب درست در دستان ما بود..   ی لحظه ها"
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را    ی ها و خوشنود  یخوش  یزندگ  ی ها  یتلخ  انیبود م  یکاف  تنها

 .... م یبتکان شانیو گرد و غبا غم را از رو میابیب

 ی شدن به خشنود  رهیقادر به چ  یغبار غم  چی ه  گریوقت د  آن

 "نبود

                                                       

ب  ییفضا ا  یشگیا شور و شوق همکه ساره  بود    جادیاش  کرده 

  ی آنقدر دلگرم و خوب بود که گذر زمان را احساس نکند و وقت

 اش زنگ خورد، نگاهش به ساعت نشست...  یگوش

 ستاد یشاهرخ را وصل کرد و ناخودآگاه ا تماس

 + سالم. 

 سالم دختر خوب... من دم درم... -
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از آمدم  فشیو ک  شال بعد  به ش  یرا برداشت و  اهرخ گفت  که 

 بود گفت  ستادهیتماس را قطع کرد و رو به ساره که همراه او ا 

 + شاهرخ اومده دنبالم. 

 با لبخند دستش را گرفت  ساره

ند  نقدریا  چوقت یه  - عاشق  و  تو    ده یخوشحال  آسو...  بودمت 

 ...ی رو دار نایبهتر  اقتیل

 و دست ساره را فشرد.... دیکش  یقیعم  نفس

 + ممنون. 

 رون یمشفق که ب   ی الیاز و  یبود و وقت  یطوالنبا ساره    یخداحافظ

 داده و منتظرش بود...  هیتک  نیکه به ماش  د یزد شاهرخ را د

رنگ ته دلش را لرزاند و   یبلند طوس  ی شاهرخ با آن پالتو  دنید

 که به مادرش داده بود عمل کرده بود...   یباالخره به قول
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 خوشبخت شده بود....  او

 زد ی لبخند دیشاهرخ که رس  به

 جان!!!  یدک ی زد پیت+ 

 همسرش باز کرد   ی را برا  ن یباال انداخت و در ماش  ییابرو  شاهرخ

 . میریجشن بگ  میبر میخوایم - 

محض    آسمان به  و  بست  را  کمربندش  و  شد  سوار  خنده  با 

 اش زنگ خورد.  ی نشستنش گوش

انداخت  و لبخندش پررنگ تر    نیاسکر  ی به اسم رهام رو  ی نگاه

 شد 

رهام    ی شاک  یتماس صدا  ی محض برقرار  را وصل کرد و به  تماس

 د ی به گوشش رس
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دارم   دونهیمن از اون ساره کم بود که قبل از خود من م  یچ  -

 م؟شیم ییدا

 ر،ینگاهش از مس دنیسمت شاهرخ که بدون بر  یو نگاه دیخند

 کردن آهنگها بود کرد نیی مشغول باال و پا

 ... می+ شاهرخ گفت به رهام نگ 

تأسف سر  شاهرخ و  رو  ی با خنده  و آسمان دست  داد   ی تکان 

 دستش گذاشت تا آهنگ مورد عالقه اش را عوض نکند 

... حاال واقعا  شهیسر تو بلند م ر یاز ز   یشیهر آت دونم یمن که م -

 خونتون...  میایم میاآلن؟ دار نییکجا شم؟یم ییدارم دا

 به شاهرخ انداخت  یچشمان گرد شده نگاه با

 .  می گرفتبابا... ما هنوز جشن دونفره ن  ی + ا

 ما.  ی خونه   ن یاین  گهیم  نیبگوآسمان، آسمان.... بب  یحاال ه -
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 دیخند

که من باشمو   ییجا  هی  برتمی م  .... شاهرخ دارهگمی + نه واقعا م

 .... میریم میخودش... دار

 دیو شاهرخ خند دیکالمش پر  انیبلند م ی با صدا رهام

...  گمیم  کینشو... حاال واقعا تبر  اتیوارد جزئ  گهیباشه باشه، د  -

م   یدار  ی به سالمت ام  یشیمامان  ب  کمی  دوارمیو  سر    ادیعقلت 

 جاش.

 داد هیتک نیو به در ماش  دیرا که با رهام قطع کرد چرخ تماس

 م؟یریم می+ کجا دار

 زد  یانداخت و چشمک ینگاه  مین

 که من باشمو خودت... ییجا -

 باال برد یرا کم ستمیس ی دراز کرد و صدا دست
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 . گهید میمن باشم و خودت... مهم خودمون شدی + تو خونه هم م 

 آسمان را هم خنداند   نیبلندتر بود و هم  نباریخنده اش ا  ی صدا

را رو  دست آرام دستش  و  تا شکم آسمان رساند  را   ی راستش 

 د یشکمش کش

 آسمان. دمیکه تو عمرم د شهیم ی مادر  نیتو بهتر -

                                                       

 ؟ ی خسته ا - 

شده    کی در اطراف چرخاند. هوا تار  یو نگاه  دیکش  ی ا  ازهیخم

که دورشان بود را   دهیدرختان سربه فلک کش  توانست یبود اما م 

 ند ی بب

 م؟؟ یی+ ما کجا

 را باز کرد نیماش در
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 چالوس...  -

شد و    ادهیگرد شده نگاهش کرد و شاهرخ با لبخند پ  یچشمان  با

 در سمت او را باز کرد نیبعد از دور زدن ماش

 ؟  نیدی من افتخار م ی خب بانو - 

 دست شاهرخ گذاشت  ی شد و دستش را تو  ادهیخنده پ با

 ؟یکن زمیسورپرا ی خوایشاهرخ؟ م می+ کجا اومد

 با تأسف تکان داد  ی سر  د یکه از جانب او نشن یجواب

 + برات متأسفم که زن حامله ات رو....  

  د یدهانش ماس   ی درختان حرف تو  انیدرست م  ییروشنا  دنید  اب

محشر منظره او را آنقدر به وجد آورده بود که قلبش با    ییبایو ز

پلک زدن از آن    ی به فاصله    یو نگاهش حت   دیکوب یم   ی تند  تمیر

 . شدیکنده نم بایز ی فضا
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 خنده و شوکه سمت شاهرخ برگشت با

 + شاهرخ!!!  

او   دست و  انداخت  کمرش  کلبه    دور  که   یکوچک  ی را سمت 

 ییشده بود راهنما  نیو شمعها تزئ  یرنگ  ی دورتادورش با فانوسها

 کرد

 جانم؟!  -

 در اطراف چرخاند لب زد یدوباره نگاه یفتگ یو ش رتیاز ح پر

 م؟؟یی + ما کجا 

آسمان   یدر چوب  یآهن  ی لوال   یدر کلبه را باز کرد و صدا  شاهرخ

 را خنداند... 

 بود....  یکارتون ی هاکلبه  هی درست شب نجایا
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هم آنقدر    دیچی پ یکلبه م   ی سوختن چوبها که در فضا  ی صدا  یحت

بگ   نیدلنش فاصله  شاهرخ  از  شوکه  که  خودش    ردیبود  دور  و 

 بچرخد

 قشنگه....  یلیخ نجای+ ا 

خودم ساختم.... به خودم قول دادم با    ش یرو چند سال پ   نجایا  -

 باشه.  زمی چ که برام مهم تر از خودم و همه نجایا امی ب یکس

دو قدم بلند خودش را به آسمان رساند و صورتش را با دستانش    با

 قاب گرفت 

 دارم آسمان. ایدن نیکه تو ا  یهست ی زیچ نیتو برام مهم تر -

مچ شاهرخ گذاشت و    ی دستان سردش را رو   جانیبا ه  آسمان

 د یچرخ شیمرد روبرو ی نگاه لرزانش در چهره 

 دوست دارم شاهرخ...  یلی+ خ
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شاهرخ    ی لبها  ی را رو  شیو لبها  ستادیپنجه اش ا  ی زد، رو  دلبخن

 لرزان نجوا کرد ییبا صدا گر،یگذاشت و بار د

 عاشقتم.  یلی+ خ

 دیرا دور گردن او حلقه کرد و خودش را باالتر کش دستانش 

 منم عاشقتم آسمان... عاشق تو و دخترمون...  -

 د یعقب کش یشوکگ با

 + دختر؟ 

 د یکرد با اخم توپ نییال و پا با ی که با لبخند سر شاهرخ

 ؟ یهم هست  شگویدختره؟ مگه جز دکتر پ یدونی+ تو از کجا م

 دیدخترک کش ین یاش را به ب ین یو ب دیخند

 دختره....  دونمیمن م  -
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 ره؟دا یچه حس -

رو  سرش پلکها  ی پا  ی را  و  کرد  رو  شی شاهرخ جابجا  هم    ی را 

 گذاشت... 

ب  حس انگشتان شاهرخ  ز  شیموها  نی حرکت  که   بایآنقدر  بود 

اش بلند    یبرطرف کردن حس تشنگ  ی برا  یحت  خواستیدلش نم

 شود

  ل ی... اردبییجا  هیو برد    امکیبار بابام منو و س  هی + بچه که بودم  

بود پر از گل الله... باغ دوستش    یدشت  هیاونجا    یول  هیقشنگ  ی جا

بود... اونجا صدها پروانه بود شاهرخ.... اونقدر خوشحال بودم که  

د  هیدلم   پر زدیم  گهیطور  من  قلب  تو  ها  پروانه  اون  انگار   ...

ام م   ی ور   ی ... گاهزدنیم دستم....    ی رو  یو گاه   نشستنیشونه 

. خوش  داشتم... اآلن هم همون حس و دارم  ی حق فوق العاده ا
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  ن ی . انگار دارم رنگزنهیدلم هزار تا پروانه داره پر م  ی حالم، انگار تو

 . کنمیکمونو لمس م

  یی کرد و نگاه به نگاه روشن شاهرخ که روشنا  را باز  چشمانش

روشن ترشان کرده بود،    سوخت،یم   نهی شوم  ی که تو  ییچوب ها

 دوخت 

م حساب  تونمی نم  دونمی+  و  ول  فش ی توص  یدرست   هی  ی کنم 

 دارم. یحس نیهمچ

 ش یبلند و پرپشت دخترک تا گونه ها  ی موها  نیشاهرخ از ب  دست

 سر خورد و لب زد

 حس خوب آسمان.  یعنی نیا -

 دخترک گرفت و سمت شکمش برد دست



 

2603 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

  ی ریتصو  نیو اونو به بهتر  یکنیمادر بودن و حس م  ی تو دار  -

 ...  یکن یم  فیکه تو ذهنت هست توص

 ی به شعله ها  رهیت و خبالشتک نشس  ی و رو  دیرا باال کش   خودش

 لب زد نهیشوم ی آتش تو

 رفتیو دلش ضعف م  دیدیم  یترک  ی لمایف  نیساره از ا   ی+ وقت

  نیا  هیچ  گفتمی و م  کردمیش مسخره اش مواسه عشقشون همه

بگه دوسش داره  یکیچند بار به    دیبا  یکیآخه؟! چرا    ایلوس باز

 و عاشقشه؟! 

 کرد  ریو براق شاهرخ را غافلگ رهیو نگاه خ  برگشت

تا آخر عمرم، هر لحظه بهت    تونمی که م  فهممی+ اما حاال دارم م

 بگم عاشقتم و خسته نشم. 



 

2604 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

ب   خشاهر خود   یتاب   یبا  به  را  او  و  کرد  حلقه  تنش  دور  دست 

 گذاشت  ش،ی موها ی را رو شیچسباند و لبها

  ی جنبه    یآسمان خانوم؟ به فکر قلب ب  ی دلبر  نهمهیا  میداشت  -

  ؟یکن یم ی دلبر نهمهیکه ا ی ستیمن ن 

رو   دیخند  آسمان از  ا  زیم  یو شاهرخ  دق  ی بسته    قهیکه چند 

 گذاشته بود برداشت شیپ

 . نیشاه  شی دوستت رفتم پ  ی رسوندمت خونه  یامروز وقت -

به   شتریو سرش را ب  دیچیدستانش را دور کمر شاهرخ پ  آسمان

پر    نه یس نگاه  آسمان،  حرکت  از  خنده  با  شاهرخ  و  فشرد  اش 

 رنگ انداخت یخمل آبم ی به جعبه  یحسرت

 ... و داد بهم نیو اون ا شم یبهش گفتم دارم بابا م -
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  ی ق یشد و شاهرخ نفس عم  دهی آسمان هم سمت جعبه کش  نگاه 

 د یکش

  ی لی.... خمیمادر ی است از خوانواده  هیارث هیمال مادرم بوده...  -

 .هیمیقد

  ک یگرفت و جعبه را از دست شاهرخ گرفت و بازش کرد.    فاصله

با طرح الله و سنگ قرمز رنگ که دور تا   بایز  ی   نهی سنجاق س

 شده بود....   نیتزئ یآب زیر یمتیق ی دورش با سنگ ها

 دیسنجاق کش ی شستش را رو انگشت

 چرا داد به تو؟ نوی+ ا

و دست دور شانه    دیلعحسرت را ب  قیدوباره با نفس عم  شاهرخ

 همسرش حلقه کرد ی 

 مادرم بوده....  تیچون وص -
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و   دیو درشت سنجاق چرخ  زی ر  ی ها  یطراح  ی آسمان رو  نگاه

 شاهرخ ادامه داد 

 . نم یتو بب  ی  نهی رو س نویا خوادیدلم م - 

کرد با فاصله گرفتن   یبا لبخند سنجاق را برداشت و سع  آسمان

 د اش بزن نهی از شاهرخ سنجاق را به س

ب  بگم گشنمه  اگه اآلن  ا  نیربط تر  ی+  تو  لحظات   نیحرف و 

 ؟  شمیفحش دادن م قیزدم و ال  یاحساس

پ  شاهرخ بوس  یشانیبا خنده  را  رو  دیاش  نگاهش  سنجاق   یو 

 ثابت ماند  نهیس

 بچه ام گشنشه مادر لوندشو فحش بدم؟   یمن وقت شهیمگه م -

 د یبا اخم توپ آسمان

 ؟ی دیفحشم م  اگه خودم گشنه ام باشه یعنی+ 
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 ستادیگرفت و ا نهیبا خنده نگاه از سنجاق س  شاهرخ

 خواد؟یم ایچ گهیدختر خوشگلم د نم یخب بگو بب  -

 ستاد یهم ا او

 .... ی کنی+ انکار هم که نم 

و آسمان   ستادیکوچک کلبه ا  ی پشت کانتر آشپزخانه    شاهرخ

 اضافه کرد

 . ست ی+ در ضمن گفتم که دختر ن

که از قبل    یرا باز کرد و گوشت   لخچایدر    یطنتی لبخند پرش  با

 گفته بود طعم بدهند را برداشت 

 دختره. اسمشم انتخاب کردم. دونمیمن م  -

گرد شده سمتش قدم برداشت و شاهرخ از   یبا چشمان  آسمان

 .... دیکش رونیمخصوص را ب ی ها خیداخل کشو، س
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 + شاهرخ!!!؟ 

 تن دستانش خندان جواب داد شس  نیباال انداخت و ح ی ا شانه

 دلم؟  زیجانم عز -

  فهممی که بچه تو شکمشه منم نه تو.... پس من بهتر م  ی+ کس

 ...  کنم یو اسمشم من انتخاب م ه یچ تشیجنس

باال انداخته    ی دستانش را با دستمال پاک کرد و با ابرو  شاهرخ

 کردن گوشت ها شد خ یمشغول س

 که برنده شد....  یکس م؟ی کن ی باز ی خوایم -

  نهی که مقابل شوم  ییو سمت بالشتکها  دیچرخ  یبا لودگ  آسمان

 بود رفت 

. اسم بچه ام هم خودم انتخاب کنمینم  ی .... من باهات بازرمی+ نخ

 . کنمیم
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شاهرخ دلش را گرم کرد...    ی خنده    ی بالشتک نشست و صدا  ی رو

داشت آن   یشکمش گذاشت و چقدر حس خوب  ی دستش را رو

 .... د شیشکمش بود گذاشته م  ی که تو  ی موجود  ی که رو  یت یمالک

 او....  ی  بچه

 او و شاهرخ....  ی  بچه

 + شاهرخ؟ 

 جانم!؟  -

 برگشت  سمتش

کنم؟   ریکنم؟ چطور قراره شکمشو س  ی ازش نگهدار  تونمی + من م

 کنم؟ چطور قراره ببرمش حموم شاهرخ؟ زیجاشو تم

 با عشق نگاهش کرد  شاهرخ
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هست،    میدلم... من هستم، مامان مر  زیعز  یستیتو که تنها ن  -

 آسمان...  میهست شهیرت، خواهرت.... ما هممامان بها

ه  یکی م  ی بلند  ی ها   زمیاز  نوکش  و    سوختیکه  برداشت  را 

 نگاهش را به آتش دوخت

 سالگرد بابامه....  گهید ی هفته  هی+ 

 ن دوخت نگاه به آسما نباریرا بلند کرد و ا سرش

بود او را از سوز سرما    دهی چیکه دور تنش پ  ییسرد بود اما پتو  هوا

 کردیمحافظت م 

م  مامان  بودم  که  بچه  م  ییکسا  گفتی +  به   رنیم  رنی میکه 

 بابا؟ ین یمنو بب   یتونیآسمون... اآلن م
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از ستاره   ی اثر  چیه  دادندیرنگ اجازه نم  اهیس  ی کرد و ابرها  بعض

و    ستادهیابرها ا  ی مادرش درست رو اما به نظرش پدر و    ندی ها بب

 ... کردندیرا تماشا م شیها  یبا لبخند او و خوشبخت

 یتر از آن  کینزد  یلیها دور بودند اما او پدر و مادرش را خ  ستاره

 کردیکه بودند حس م 

دعاها  یلی+ خ بابا....  من  م  ییخوشبختم  مستجاب   نیکردیکه 

 شدن..  

 ست؟ یدت نشامت و؟ سر  ی بخور نجایا ی خوایم  یمطمئن  -

د  سمت با  که  م  یبزرگ  سیشاهرخ  چرخ  یسمتش  و    دیآمد 

 لبخند زد

و اشتها و    ی و تمام حس گرسنگ  ده یکباب به مشامش رس   ی بو

 را فعال کرده بود شدیکه به خوردن ربط م یهر حس
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 بودم جنگل....   ومده ین   چوقتی+ من ه 

که   یگذاشت و گاله  یچوب  زیم  ی را رو  ین یبا عشق س  شاهرخ

 سر آسمان گذاشت  ی آورده بود را روهمراه خودش 

 لذت نبرده بودم. رنقدیاز اومدن به جنگل ا چوقت یمنم ه -

بود    زیدرخت که به عنوان صندل دور م  ی تنه ها  ی خنده رو  با

 دیکباب شده چرخ ی گوشت ها  ی نشست و نگاهش رو

 نشود....  ریبخورد و س ییتمامشان را تنها توانستیم

 ..خوادیه اش دلم مسافرت م.... همشمایلوس م ی نطوری+من ا

و کباب ها را سمت آسمان   دی ها را کش  خ یبا لبخند س  شاهرخ

 هل داد 

بنده   ی هم خودتون و دخترمون رو تخم چشما  یشما لوس بش  -

 . نیجا دار



 

2613 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

از کباب گرفت و قبل از فرو   یبزرگ  ی قنج رفت و لقمه    دلش

 دهانش لب زد ی کردنش تو

 دوست دارم؟ یدونستی+ م

 د یخند شاهرخ

م   یدونست یم  - قنج  دلم  ا  یحاملگ  نیا  ی برا  رهیمن    نقدر یکه 

 کرده؟ تی و خوردن نیریش

  ی و اون دست سمت دخترک دراز کرد و لبه ها  دیخند  آسمان

 تر کرد کیتنش به هم نزد ی پتو را رو

م  - دلم  اآلن  بگ  ی جور  هی  خوادیمثال  بغلم   ی که صدا  رمتیتو 

 ه.بش تیدخترمون اذ ترسمی اما م اد یاستخونات درب

 نازک کرد و لقمه اش را قورت داد  یپشت چشم آسمان

 پسره.  دونمی... من م گهینگو دخترم د ی+ ه
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 گرفت و به دستش داد  ی با لبخند لقمه ا شاهرخ

 بخور دخترم گرسنشه....  -

و لقمه را گرفت و شاهرخ    دیشاهرخ کوب  ی به بازو  ی خنده مشت  با

 گذاشت شیبازو ی دستش را رو

 .هیبوکسور حرفه ا هینبود همسرم  ادمی -

دهانش کرد و شاهرخ دوباره مشغول گرفتن لقمه    ی را تو  لقمه

 شد 

 ... دور از همه. می بمون نجایا شهیهم خوادی+ دلم م

رو   گرید  ی لقمه   شاهرخ را  کالهش  و  داد  دستش  به  هم   ی را 

 سر دادصورتش 

که دوسشون داره دوست داره دختر   ییرو با کسا  ییآدم هر جا   -

 خوب.... 
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 کالهش را مرتب کرد و شاهرخ ادامه داد  آسمان

خانواده ات   ی تو دلت برا  م، یبمون  نجایهفته ا  هی از    شتریاگه ب  - 

 نجا یا  گهی... اونوقت دشهیداداشم تنگ م  ی من دلم برا  شه،یتنگ م

لذت بردن از    ی .... ما برارسهینظر نمبه    بایکه هست ز  ی نقدریا

 .میدار ازین میکه دوسشون دار  یی به کسا  یزندگ

که شاهرخ سمتش گرفت را پس زد اشاره کرد   ی گرید  ی   لقمه

 ی دوغ را برداشت و جرعه ا  یسفال   وانیخودش بخورد و خود ل

 د ینوش

ا  پارسال  م   نموقعی+  خوابمم  تو  حرفا  دمیدیاگه  مرد   هی  ی که 

 . شدیقرار بده، باورم نم رمیتحت تأث ی نطوریقراره ا

و دستش    دیخودش را سمت دخترک کش  یقیبا نفس عم  شاهرخ

 حلقه کرد شیرا دور شانه ها
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  ینطور یرو ا  کنهیم  دمیدختر الت که تهد  هی  شدی منم باورم نم  -

 بخوام.

 ی شاهرخ جابجا کرد و نگاه به کباب ها  ی شانه    ی را رو   سرش

 نشده بود  رینور سبشقاب دوخت و ه ی مانده تو  یباق

 + شاهرخ؟؟

 جانم؟ -

 دیتر کرد و سرش را باال کش لب

 بعد سالگرد بابامه....   ی + هفته 

 اما نفس او انگار با مکافات باال آمد دی کش یقی نفس عم شاهرخ

 . زمیعز دونمیم - 

 به آسمان بدون ستاره لب زد رهیخ
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 . شمیدارم مادر م  دیشنیم  یوقت  شدی+ بابام اگه بود خوش حال م 

 را به سر آسمان چسباند  سرش

  ه یآسمان... اونا    شنیتو خوشحال م   یپدر و مادر با خوشحال  -

کردن و مطمئن باشن اونقدر براشون مهم    یتو زندگ  ی عمر برا

 آرزوشون باشه. که خوشبخت شدنت و خوشحال بودنت  ی بود

 تنگ شده شاهرخ.  یلی + دلم براشون خ

 گوشت برداشت  ی و تکه ا دیکش  عقب

 . لیاردب میبعد بر میبمون نجایرو ا  + فردا

سر تکان داد و نگاه به حرکات دست آسمان که تند تند   شاهرخ

 دوخت و لبخند زد  دادیدهانش فرو م ی کباب را تو ی تکه ها

 زم؟ یعز -
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خند  آسمان کرد  نگاهش  مشت  د یکه  دوباره  او  بازو  یو   ش یبه 

 دیو با دهان پر غر د یکوب

 + نخند خب پسرت گرسنشه.... 

 آسمان  ی و دلش ضعف کرد برا دیبلند تر خند  نباریا خشاهر

برا  - بدم....    ی لحظه ها هر چ  نیا  ی اخ که من حاظرم  و  دارم 

 . کنار تو....نجاستیبهشت انگار هم

دهانش را  ی با قلب ضربان گرفته محتوا  و  ختیآسمان فرو ر   دل

 فرو داد 

 ام؟یجلف به نظر م  ی ادی+ االن اگه ببوسمت ز

  یآسمان سمت خودش گوشه    دنیزد و با کشبلند قهقه    شاهرخ

 د یلبش را بوس 

 تو فقط اراده کن بانو...  -
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هم   ی را رو  شیشاهرخ جابجا کرد و پلکها  ی   نهیس  ی را رو   سرش

 گذاشت 

 پرسم جواب بده...  یسؤال م هی+ 

س   ی   تکخنده پا  نه یشاهرخ  و  باال  را  آسمان   ن ییاش  و  کرد 

هم   ی را رو  شیو فشار پلکها  دیچیدستانش را دور تن همسرش پ

 کرد  شتریب

 ل؟ یاون اوا  دادی لحن آمرانه ات چقدر منو حرص م  نیا  یدونیم  -

 را بلند کرد و نگاه به نگاه روشن شاهرخ دوخت سرش

   ؟ی خوردی+ مگه تو حرصم م

 و اضافه کرد دیخند کوتاه

 شدم و زد به سرم....  وونهید یه از حرص نخوردن تو کل+ من ک
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خند  هر ا  دندیدو  بوسه  از  بعد  شاهرخ  رو  ی و   یشانیپ  ی که 

 همسرش گذاشت لب زد 

نش  - ا  ه یاز بحث... سؤالت چ  میخب حاال منحرف   ی نطوریکه 

 که جواب بدم؟  ی دیدستور م

 شاهرخ گذاشت ی  نه یس ی دوباره سرش را رو  آسمان

 ...کنم ی هت مل زنمی م  یبش ی+ عصب 

 دیمکث کرد و آرام پرس کوتاه

.... من باورش نکردم شاهرخ...  مایسی+ اون عکسا.... عکس تو و پر

 .... ی که خشک شد... ول کهیزدم تو دهن اون مرت ی طور یحت

 کافه....  هیتو  می با هم قرار گذاشت  مایسیمنو پر -

مشت شد اما اجازه نداد خشم بر او غلبه کند و منتظر    دستش

عصبمان انتظار  در  هم  شاهرخ  و  دهد  ادامه  شاهرخ  شدن    ی د 
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لحظات وقت  یآسمان  و  د  یسکوت کرد  را    یلبخند  دیآرامشش 

  ی کل   کردیآرام ماندن تالش م  ی برا  نکهی نشست. هم  شیلبها  ی رو

 . شدیمحسوب م شرفتیپ

کرده بود   ی دزد  ی که از گالر  یبخاطر رابطه اش با همون آدم  -

منه آسمان، و عمه خانوم    ی ه  باهاش حرف زدم... اون دختر عم

 پدر و مادر منه.  ی جا

 سرش را بلند کرد آسمان

از خودم. اما اون    شتریب  ی. من باورت دارم شاهرخ، حتدونم ی+ م

 روز زد به سرم.

 د ی کش یقیداد و نفس عم هیشاهرخ تک ی  نهیاش را به س چانه

 کرده....   ی دزد  ی که از گالر ی اون مرد گفت کس ،ی+ راست

 شاهرخ نشست باعث شد سکوت کند  ی ابروها نیکه ب یاخم
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که   ییکرده بود.. همون روزا  دیو با جون مهرسا تهد  مانیاون پ  -

 ما...  ش ید پ مهرسا اوم

 سر تکان داد   یجیبا گ آسمان

اگه اون آدم اون دختر بچه   ؟یچ   یعنی...  دمینفهم  ی زی+ من چ

کنه چرا   ی دزد  ی و مجبور کرده از گالر  مانیکرده و پ  دیرو تهد

 چرخه؟ ی هنوز داره ول م

 د یاش را بوس یشانیپ شاهرخ

اون عکسا رو   نکهی... درست دو روز بعد از ازمیعز  چرخهیول نم  -

پ داد،  نشون  مدارک  مانیبهت  حکم   یبا  بود  کرده  جمع  که 

 گرفت... اآلن زندانه.  شویریدستگ

 شد   جیگ  شتریب

 مگه؟ سهیپل مانی+ پ
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از موها    ی طره ا  شد و  شیبا لبخند مشغول نوازش موها  شاهرخ

 د یکش ی قی اش برد و نفس عم ینیرا تا ب

 . کنه یکار م ی که هم دوست منه؛ هم تو گالر یسیآره... پل  -

گرد شده نگاهش کرد و شاهرخ با خنده دخترک را   یچشمان  با

 د یو چانه اش را بوس دیباال کش

چقدر    ی کنینگام م  ی نطوریا  یوقت   یدون ی....نمگهیسؤال بسه د  -

 مامان کوچولو.  رمیوسمت و گازت بگبب خوادیدلم م

                                                       

ماه  یدونینم  - دختر  م  ه یچه  دلم  اصال  اش    خوادیآسو...  همه 

 حرف بزنه من به حرفاش گوش کنم... 

 د یاز نوشابه اش نوش ی و جرعه ا دیخند ی مهد ی جمله  به
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ما دختر   ؟ی واسه خواستگار  نیاریم  فی مادر جون تشربا    ی+ ک

 .... مایندار ی و دوست دختر، پسر باز یواسه خوش گذرون

 آسمان زد  یشان یبه پ ی و با انگشت اشاره ضربه ا دیخند ی مهد

 خره.... نه مهربانو....  ی ریباس طرف داشِت و بگ  -

 داد هیتک یکه زد به پشت  یبا چشمک  آسمان

 بدبخت....  نیری+ خودش

 در اطراف چرخاند ینگاه  

 نجام؟یمن ا  یبچه ها؟ نگفت  ان ی+ پس چرا نم

 دی نوشابه اش را از دستش گرفت و سر کش ی مهد

  ده یکه از دل برود هر آنکه از د ی دیهنو نفهم یچرا گفتم... ول  -

 بدبخت...  یبرفت؟ از دل رفت 
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با کنا  بدبخت  را  و    ی به جمله    هی آخر جمله اش  آسمان گفت 

 یو پشت چشم  دی کوب  شیبه ساق پا  یحکمم  ی ربه  آسمان با پا ض

 نازک کرد

م دلتون  انگار  س  خوادی+  از  درب  نهی دلتونو  بدم    ارمیتون  و 

 دستتون!!!  

 باال انداخت ی ا شانه

شدنمم از    ییخبر دا  دیبا  چ،یمکه ه  یحاج  یحاج  یحاال رفت  -

 ها بشنوم.... بهیغر

دهانش  که    ی گرد شده صاف نشست و لعنت به ساره ا  یچشمان  با

نداشت تهران را آباد کرده بود و حاال نوبت    یجفت و بست   چیه

 بود....  لیاردب
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  س یدهنتو سرو زنمیدهن لق گفت که م ی + فقط نگو اون ساره 

 . کنمیم

 د یخند ی مهد

زنگ زد خبر داد و گفت   شیآره اون گفت... سه چهار روز پ  -

و    دیو وح  یبه عل  تونمی تو و اون و من فقط م  نیرازه ب  ه ی  نیا

 در موردش بگم.  ایعمو ض  ی و خانواده  زیطاها و محمد و عز

 د یکوب زیم ی دستش را رو ی با کالفگ آسمان

سه    ی دختره با اون دهن لقش چطور  نیا  دونمی... من نمی + لعنت

 سال تموم به من دروغ گفت و زبونش خارش نگرفت. 

 دیو وح  یعل  دنیبرگشت و با د  یچیدر ساندو  ی زنگوله    ی صدا  با

 نشست  شیلبها ی رو ی لبخند
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آسو خانوم    ل،ی سه   ی آقا.... ستاره    یعل   نجاستیا  ی ک  نی عه بب  -

 معرفت....  یب

 د یکوب  یو عل دیوح ی و با لبخند مشتش را به مشتها ستادیا

 . رنیگیاز خواهرتون نم ی خبر  هیکه  نییمعرفت شما  یب -

 سرش را چرخاند دیکنارش نشست و وح یعل

 کرده....   سیسرودهنم و  زتیعز نیبه جان آسو ا -

جمله   یآسمان نشست و آسمان با خنده منتظر ادامه    ی روبرو

 اش شد

م  _ بگ   خوادیم   یکنیباور  زن  ک   ره؟یواسم  عمو یاونم  دختر  !؟ 

 .... ایض

 د یخند بلند

 ...  ادهی+ از سرت هم ز



 

2628 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 به شانه  اش زد  ی ضربه ا ی شاد کرد و مهدچشم گ دیوح

برده.... قبال    ادیتعجب نکن داشم،  خواهرت رفته تهرون مارو از    -

 حاال....   یول کردیبد بارمون م  یدهن هر ک  زدیم

 را خنداند یآسمان و عل دیکه کش  یقیعم آه

بگه باال چش داشات ابروعه... اما    ی دهن هر ک  زنم ی+ االن هم م

 ...  کنم یبخواد بارتون م  خودم دلم یهر چ

 ختیرا به هم ر شیو موها دیسمت او چرخ  دیکه خند یعل

...  اما دلم ینشونیخل و چلن و تو عاقل تر  شورایب  نیکه ا  ی + آ

 اون ممد نچسب.  یواسه همتون تنگ شده بود. حت 

 که جمعتون جمعه،  گلتون کمه....   نمیبی م -

 ش بود...  و محمد هم همراه دندیطاها چرخ ی سمت صدا همه

 بلند شد  یصندل ی رو از
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 آوردن....  فیکم بود که تشر نمونیو نچسب تر نی+ خل تر

و محمد طبق    د یبا خنده مشتش را به مشت آسمان کوب  طاها

 معمول با اخم نشست

 برات...   میکردیفرش قرمز پهن م  ی دادیخبر م -

 محمد لبخند زد ی  هیو آسمان در جواب کنا دیخند طاها

که فک    هییممد از همون آقا باالسرا  نیا   ،ی مهد  نی+ اوووف،  بب

 ....  شه یمن اخم جذاب و تو دل برو م هیبا   کنهیم

نازک کرد که    یو محمد پشت چشم  دندیبه جمله اش خند  همه

 باعث شد آسمان با دستش به او اشاره کند 

 ....  رهیچش غره م   ایکه مثل خاله خان باج  ی+ آقاباالسر گنداخالق

طاها که از خنده    ی به پا  ی ت و با پا ضربه انشس  یصندل  ی رو

 د ینمانده بود کوبتا غش کردنش  ی زیچ
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من باز    کنهیچپ و راستت م   شه ی+ مسخره اش نکن طاها... پام

 باس وساطت کنم.  

بلد    دنیبدون تو انگار خند  لیذره شده بود... اردب  هیدلم واست    -

 .  ست ین

 او بودند....   ی ده به ابراز احساسات طاها زد و آنها خانوا یچشمک

 کنارش بودند...    شهیهم   ،ینسبت خون  چیکه بدون ه  ی ا  خانواده

 دی کوب دیوح ی به پا نباریرا ا شیپا

 درست کن من گشنمه...   ی زیچ هی+ پاشو 

  دیبلند خند ی مهد

با کاغذش    چویکه ساندو  یهست  ییاز اون مامانا  گفت یساره م   -

 ....  ی خوریم

 دیتوپ
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اون نسبت نده...    نویخودتو به ا  ی . حرفا.. ستیحرف ساره ن  نی+ ا

 ...  یدر ضمن،  گاو هم خودت

 چشم گرد کرد ی مهد

 گفتم گاو؟  یمن ک  -

 باال انداخت و با پوزخند لب زد ی ا شانه

 از گفتنش بود. ی ر یشگی+ محض پ

 آسو؟؟؟   -

  برد یبار اسمش را م  نیاول  ی محمد که بعد از ماه ها برا  سمت

 حمد را کورتر کرد و نگاه منتظرش اخم م دیچرخ

  ؟یدون یتو رو خواستم،  م یخوشبخت شهیهم من -

به آن شک نکرده   چگاهیبود که ه  ی زیهمان چ  ن یزد و ا  ی لبخند

 بود.



 

2632 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

در حال جنگ بودند   شهیمانند سگ و گربه هم دیو محمد شا او

 بود....   قیعم  شانیدوست ،یول

 عشق است.  کردیکه محمد فکر م یتر از حس  قیعم

داشت که محمد   ی در عشق خواهر و برادر  شهیرآن دو    یدوست

 بود درک کند.  دهیطول کش

                                                       

را که سنگ  رزنیپ ی پر از اشک شانه ها ییشد و با گونه ها خم

 گرفت...   ست،یگریسرد را بغل کرده و م

آنقدر سوزناک    شیصدا  خواندیدر مکه داشت در فراق پ  یمداح

انداخته  هیرا به گر نیبلکه تمام حاضر  ز،یبود که نه تنها او و عز

 بود....  

 آمده بود...   یپناه خسرو
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 و رهام و رستا هم آمده بودند...   میمر

 هم...   مای سیپر یخانم و برادر شاهرخ هم آمده بود، حت عمه

 ه بود...  استوار هم آمد ن یمت یو مهرسا و حت مانیپ

 یسنگ دوخت و هق  ی پدرش رو   ی شده    یبه اسم حکاک  نگاه

سال چع اتفاق   ک ی  نیسال گذشته بود و او در طول ا  کیزد.  

 را که پشت سر نگذاشته بود...   ییها

 اش بود.  یسال ورود شاهرخ به زندگ  کی نی اتفاق ا نیتر بایز

 ....  زی+ عز

و هنوز مادرش   ده یخواب  نجایساله ا  هیاکبرم    ین یب یآخ آسو م   _

 زنده س؟ 

 را گرفت....   شیبازو یرا زخم کرد و کس شی گلو شتریب  بغض
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ن  شدیباشد نم  ی قو  خواستیچقدر هم که م  هر به    ازیو او هم 

 داشت که او را آرام کند یکس

   زم؟یعز -

همان نگاه پر اشک نگاه به نگاه شاهرخ دوخت و او با انگشتان   با

ده و سپس دست دور را پاک کر  سشیخ  ی ها  شستش،  گونه

 ..  چاندیکمرش پ

 . زمیغم آخرت باشه عز -

  رزن یپ  ی دوخت. دلش داشت برا  زیو دوباره نگاه به عز  دیچرخ

 آمد.   یاز دستش برنم ی و کار  شدیکباب م دهیداغ اوالد د 

دلش از تنها نبودنش    دید  زیرا که کنار عز  میخاتون و مر  نرگس 

همراه شاهرخ     د، گفتنیم   تیکه تسل  یقرص شد و در جواب کسان

 تشکر کرد...  
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ا  خسرو مقابلش  با شدت    ستادیکه  بغض  و  تازه شد  دلش  داغ 

 چنگ زد شیبه گلو ی شتریب

 ... گمی م تیتسل _

 و دستش را مشت کرد  دیبه نگاه خسرو کوب نگاه 

 ..  امرزهی+ خدا رفتگان شما رو ب

  یباردر آغوش مرد   نیاول  ی جمله اش تمام نشده بود که برا  اما

اش بود فرو رفت و دستان خسرو محکم دور شانه   ی خونکه پدر 

 حلقه شد...   شیها

 متأسفم آسمان.  یلیخ _

 ....  امدندیپس زدن باال ن ی دهانش را فرو داد و دستانش برا آب

 را بست....   شیپلکها
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بار به آغوش   نیاول  ی برا  یمناسب  ی کنار مزار پدرش، جا  نجا،یا

 رفتن بود؟  یخسرو پناه

خراب عقب بکشد و بدون   یفکر باعث شد با حال  نی و هم  نبود

 شاهرخ پنهان کند...  ی  نهینگاه به خسرو،  صورتش را در س

خراب دور شد و آسمان با    یبا حال  تیبا گفتن دوباره تسل  خسرو

شاهرخ برداشت و    ی سسنه    ی ز روحس دور شدنش سرش را ا

 زد....  یبا بغض در آغوش رهام فرو رفت و هق نباریا

 ...  ترکه یلم داره م+ رهام د

 د یاش را بوس قهی شق رهام

 ...  امرزدشونیدلم... خدا ب  زیقربونت برم عز _

 گرفت و صورت دخترک را با دستانش قاب گرفت فاصله

 باشه؟  نجام،یمن هم _
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 ...  دیاش را باال کش ینی تکان داد و ب ی سر

 + رهام مهمونا....  

 د یکالمش پر ان یو م دیاش را بوس ی شانیپ رهام

 حل کرده....  زوی... شاهرخ همه چزمیتو نگران نباش عز _

را لمس کرد و   زیدست عز  ی   ده یانگشت شست پوست چروک  با

ها پلک  و  بسته  چشمان  از  نگاهش  گرفتن  نمدارش   ی بدون 

 د یپرس

 .  ..مارستانیب بردمش یم  دی+ با

 نشست...   یصندل ی او، رو ی سرمش را چک کرد و روبرو مهربان

 فقط فشارش افتاده.  زم،یعز ستیحالش بد ن _

 تر کرد یلب
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  ن؟ید یرس  ی+ شما ک

دست آسمان گذاشت و او اما   ی خم شد و دستش را رو  هربانم

 نگرفت  زیعز ی نگاه از چشمان بسته 

...  م یبرسون  مجلس  ی خودمونو برا  می که نتونست  د یعصر... ببخش  _

 .  یرحمت اله نیروحشون قر 

امروز چقدر تسل  شیگلو  ان یم  بغض و  تکه شد    ده ی شن  تیتکه 

 بود...  

 مهربان.   نی+ ممنون که اومد

 گرفت زیبا اکراه نگاه از عز باالخره

 تنها باشم؟   کمی شهی+ م

 ستادیا مهربان

 البته گلکم.   _
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 د یآسمان را بوس ی شد و گونه   خم

 ستا بزنم.  سر به ر هی رمیم _

و تمام کارها را به گردن رستا انداخته بود...    دیکش   یقی عم  نفس

به عز  ی سر نگاه  مهربان دوباره  به محض خروج  و  داد   زیتکان 

 دوخت 

من مث    زیبود که چرا عز  نیسؤالم ا  نیبگه بودم بزرگ تر  ی+ وقت

 !  ست؟یمادربزرگا مهربون و پر عشق و محبت ن  ی  ه یبق

را   رزنیپ   ی برآمده    ی و رگ ها  د یکش  وکتیآنژ  ی را رو  دنگشتش 

 لمس کرد

به هر    ست یشتن بلد ندوست دا  زی+ بعدش که مامان گفت عز

تا    ی در داشتن    ادتیزدم  نوازش   دنی بوس   ی عنیبدم دوست  و 

.... چون ی ریبگ  ادی  یکردن و قربون صدقه رفتن... اما تو نحواست
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د...  کردن تو خونت بو  نیبود. غر زدن و ناله و نفر  نیاخالقت هم

 ....  ی اشاز عالم و آدم طلبکار ب یتو عادت داشت

 ختی گونه اش ر ی رو یاشگ

  ز؟یعز هیچ یدون یم ی+ ول

 و خم شد  دیکش  یقیعم  نفس

 گذاشت و پلک بست رزنیدست پ ی اش را رو یشانیپ

هم دوست داشت...    دنیو بوس  دن یبدون نوازش و عشق د  شهی+ م

 دوست دارم...  یکه هست ی من  تو رو همنطور

 و با بغض لب زد دیرا بوس رزنیدست پ ی ور

 ....  زیموم کارامون ببخش عز+ منو خسرو رو بخاطر ت

 را چنگ زد  یروتخت ی تر شد و دستش وشه  رینفسگ   بغضش
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و خانواده    ی کرد  ی+ ببخش که بخاطر من ساها تو غربت زندگ

 . ی ات رو از دست داد

 یلرزان  ی که به در خورد گونه اش را پاک کرد و بله    ی تقه ا  با

 نجوا کرد. 

بزند و دستش   ی شاهرخ پشت در باعث شد لبخند پر درد دنید

 را سمت او دراز کند 

 + بغلم کن شاهرخ. 

                                                       

را پاک    سشیچشمان خ   ریز  زی مبل نشست و عز  ی رو  زیعز  کنار

 کرد

   ن؟یدیرو خر نجایا یک _
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روز پا گذاشتنش    نیاول  ادیرا دورتادور خانه چرخاند و    نگاهش

 به آنجا شد....  

 بود...  دهیکه شاهرخ او را دز  ی روز

برا  ییروزها دلش  آنجا  در  م  کی  ی که  رفته    کنمیباورت  ساده 

 بود...  

 ...  دهی+ قبل از ازواجم با شاهرخ خر

با رهام  زد و نگاهش را به شاهرخ که مشغول حرف زدن    ی لبخند

 اهان بود دوختو م

 . دیرو خر نجایعاشقم بود ا نکهی ا ی + شاهرخ برا

 داد...    ه یمبل تک  ی نازک کرد و آسمان به پشت  یپشت چشم  زیعز

   ز؟ی+ حالت خوبه عز 
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  ی قی دوخت و منتظر جواب سؤالش، نفس عم  ز یبه نگاه عز  نگاه 

 ...  دیکش

 ..  بود..  یآه پر از حسرت و دلتنگ  کی هیکه شب  یقیعم  نفس

 خوبم.   _

 داشت...  یهزاران معن زیعز ی جواب تک کلمه ا و

خوبم،    انگار آن  ن  ونی لیم  کیپشت  ام   ستمیخوب  خسته  و 

 بود...   دهیخواب

خوب شدم...خوش   ی لیخ  دمیخبر مادر شدن تو رو شن   یوقت  _

 حال شدم.  

 گذاشت  شی پا ی دست رو زیو عز دی چشمانش جوش ی تو اشک

دل اکبر و اسرا    زی که عز  ییدل تومن حالم با خوب بودن حال    _

 خوبه آسو...   ی بود
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عز  نگاه مهد  زیاز  قفل  نگاهش  گرفت  ها  ی که  اشاره  و    یشد 

سر تکان    یتوجه او را جلب کند. سوال  کردیم  ی دستش که سع

 با سرش اشاره کرد برود.  نباریا ی داد و مهد

 و طاها رساند دیو وحجا بلند شد و خود را به او  از

 شده؟  ی+ چ

  ن یا  یبرم و از مهربونم دور بشم ول  خوادیمن دلم نم  نکهیا اب  _

 .  میبر دیوقته و با رید گهی د گنی نره غوال م

 نازک کرد و رو به طاها گفت  ی به مهد لیدل ی ب یچشم پشت

   ن؟ی+ کجا بر

 جوابش را داد  عی سر یلیخ طاها

 شبو؟   م یبمون نجایا ی انتظار که ندار اناًیساعت دوازده شبه، اح _

 ادامه داد ییرا در اطراف چرخاند و با ترشرو شنگاه 
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 . نجاسیآدم بخاطرت ا  لی ا هی. یستیدر ضمن،تنها هم ن  _

 طاها اخم کرد ی حسادت کودکانه  به

  یکه نفهم  یست ینامرد و اسکول ن  نقدی+ مضخرف نگو طاها... ا

 . نیخودتونو تو دلم دار ی جا شهیشماها هم

 مداخله کرد دیوح

  نجا یوقته و ا  ری... فقط دییدل ما  زی. تو هم عزالبته که خواهرم..  _

از تهرون.   نی. شما مهمونم دار م یکه ما بکن   ستی هم ن   ی کار  گهید

 بهتره... خدا روح عمو اکبر و شاد کنه.  میپس ما بر

 کرد  میهر سه تقس نی را ب نگاهش

 ...  یه چ+ ممنون بخاطر هم

 دیکوتاه خند ی مهد
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رو به اون رو   ن یاز ا   ،ی شاهرخ شد  نیزن ا  یباور کن از وقت   _

  زنه یقشنگ قشنگ م   ی که حرفا  یوحش  ی آسو  نی... من ای شد

 دوست دارم.  شتریرو ب

مهربان نگاه هر چهار نفر   ی که صدا  دیبگو  ی زیخواست چ   دیوح

 را سمت خود کشاند 

  د؟یبریم فی تشر دیدار _

جواب    ی انداخت و مهد  ریلب غر غر کنان سرش را به ز  ریز  طاها

 مهربان را داد

 وقته.   رید گهید میریم میبله دار _

سرخ مهربان    ی نگاهش را از گونه ها  دهیباالپر  یبا ابرو  آسمان

 لب نجوا کرد ریو ز دیچرخ ی گرفت و سمت مهد

 .شهیکن، دختر داره آب م شی+ درو
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  ی ن یب ریکه ز  ی شاهرخ جابجا کرد و عطر  ی  نهی س ی را رو سرش

 خواست یاما او نم  جوشاندیمعده اش را م  اتیمحتو  دیچیپیاش م

 سرش را جدا کند

 + ممنون بخاطر امروز... 

 ...  ی داشت انکار نشدن یسرش قدرت ی شاهرخ رو ی لبها حس

پر عشق   ی بوسه    ی بایبود که پلک ببندد و در حس ز  بایز  آنقدر

 شاهرخ غرق شود 

 کمک کردن...  یلیرهام و خسرو خان هم خ _

رو   گونه را  کش  ی   نهیس  ی اش  به حس  دیاو  تنها  تو  یو    یکه 

 وجودش بود فکر کرد

 + شاهرخ؟  
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 جانم؟  _

بلند کرده    نیزم  ی قادر بود او را از رو   یچهار حرف  ی کلمه    کی  و

 و به ابرها برساند...  

 کمان....    نیرنگ  به

   کردم؟یفکر م  یداشتم به چ یدون ی+ م

شاهرخ   ی   نهی س  ی صورتش را رو  شتریتهوع اجازه نداد ب  حالت

 د ی کنار کش  لیم  یبکشد و ب

  ؟یبه چ _

به   ی که برا ییبازم کارا  ش،یاگه برگردم به چند ماه پ نکهی+ به ا

 نه!؟   ای کنمیدست آوردنت کردم و م

 و نگاه به نگاه شاهرخ دوخت...   نشست

 کردیظر نگاهش م که منت  یشاهرخ
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از هر در به اخواس  ی +  باز  برم نشد و  که    دمیرس  جهی نت   نیتم 

 .  کنم یو م کردمیم ی به دست آوردنت هر کار ی آره... من برا

 د یکش یهمسرش خطوط فرض ی بازو  ی را جلو برد و رو دستش

ا د  نی+  اگه  ا  هیوونگیاسمش  دارم   یوونگید  نیمن  دوست  رو 

 شاهرخ.  

ب  انگشتان صورتش    ی جلو  ی موها  نی شاهرخ  کنار  که  سرش 

 دیبودند لغز ختهیر

گرفتم تو رو هر طور که شده به    میخونه تصم  ن یتو هم  قای+ دق

کارم به جهنم برم، اون    نی... و اگه قراره به خاطر اارم یدست ب

 . رمیپذی جهنمو با جون و دل م

 ی رو  شیطاقت تنش را دوباره در آغوش گرفت و لبها  یب  شاهرخ

 اش نشستند   یشانیپ
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 نیا   خوادیمثل قبلنا باهات حرف بزنم اآلن، اما دلم نم  خوامی+ م

 لحظه ها رو از دست بدم...  

 اش را دور کند و ادامه داد  ی نی شاهرخ ب شرتیکرد از ت یسع

 ی که تموم اون حرفا  می عاشقانه بزن  ی اونقدر حرفا  خوادی+ دلم م

 که ته دِلِمه دفن شن...    ینیغمگ

 شد و مجبورش کرد کنار بکشد ع بر او غالبحالت تهو  دوباره

 بهت بگم....   خوادی+ دلم م

  د یمعده اش عقب تر کش  اتیمحتو  دنیرا با حس جوش  خودش

 و جمله اش را عوض کرد

 + من چند بار گفتم کمتر عطر بزن؟ 

 د یبا لبخند عقب کش  شاهرخ
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...  رونیب  یکنیپرت م  یآدم و از حس و حال عاشق   هویآخ که    _

 حالت؟خوبه 

 کرد حالت تهوع را پس بزند  یسع قیعم ی س هابا نف  آسمان

حالت تهوع،    نیا  شه یتموم م  گهی+ دکتر گفت تا دو سه هفته د

 که!   شمیمن تا تموم بشه تموم م یول

 د یکش یق یکرد و دوباره نفس عم زانیرا از تخت آو شیپاها

ا  _ بدم م  نیاز  اونقدر  برا  ادیماهان   ی تو خونه    دنشیند  ی که 

 شدم.   یندم، تو اتاقم زندوخو

آغوشش کش  شاهرخ از پشت در  را   دی با عشق  شانه اش  و سر 

 د یبوس

 بهم. دهیم  یبیغر زدنات هم حس و حال عج نیا _
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 شاهرخ کج کرد  دنید ی و سرش را برا دیخند

 نکنه....   ؟یب ی+ چه حس و حال عج

 از سرشانه اش گرفت  ی رد و شاهرخ با خنده گاز ک سکوت

م  _ از حس عج  خوادیاآلن فقط دلم  من    بی بدونم تو چه فکر 

 !؟ ی برداشت کرد

با خنده سرشانه اش را با نوک انگشتانش نوازش کرد و    آسمان

 ستاد یو ا دی خز رونیشاهرخ ب  ی بازوها  نیاز ب

 . یسشون بزنپ یکه فکر نکنم بتون   یی+ برداشت ها

سمت    ردیشاهرخ دوباره دستش را بگ  نکهید و قبل از از  یچشمک

 دیدر قدم برداشت و خند

 بخورم، پسرت گشنشه. ی زی چ هیبرم  دیبا یبرم ول خوامی+ نم
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از جانب شاهرخ باشد، شالش    ی منتظر جواب  نکهیو بدون ا  گفت

 سرش انداخت و از اتاق خارج شد...   ی را رو

خواست    یبرو شد و وقتپله ها با ماهان رو  ی شانس بدش، انتها  از

 آرام ماهان مانع شد  ی از کنارش عبور کند، صدا تی میاه یب

 بگم بهت...   تیوقت نشد عصر تسل _

از هشت ساعت وقت    شتریلبش نشست و امروز ب  ی رو   ی پوزخند

ر ماندن را انتخاب کرده بود و گفتن و او دو   تیتسل  ی داشت برا

 به نفع آسمان هم بود...   نیا

 با او هم صحبت شود  ستخوایدلش نم اصال

 + ممنون...  

ماهان    ی خواست به راهش ادامه دهد که قدم برنداشته صدا  و

 مانعش شد 
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 .  می ستیمن و خانواده ام دشمنت ن  _

 اخم برگشت و کالفه نگاه به نگاه ماهان دوخت  با

 دونم... پدرت برادر بهاره.  ی+ منم شما رو دشمن خودم نم

 پا و آن پا کرد نیا ماهان

 نشد.   یبار خواستم زنگ بزنم بهت ول چند _

گرسنگ  آسمان از  داشت  دلش  و  کرد  نگاهش  منتظر  اخم    ی با 

 اش گرفته بود؟  ی و او باز رفتیضعف م

داشته باشد که چند بار بخواهد تماس    توانستی م  ی اراو چه ک   با

 و نتواند؟   ردیبگ

 شد، کالفه دست به کمر زد  یماهان که طوالن سکوت

 بشه؟  یکه چ  ی+ زنگ بزن
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به حرکاتش    دهیباال پر  ی انداخت و آسمان با ابرو  نییرا پا  سرش

 نگاه کرد

ا  _ با  بگم  و  بخوام  معذرت  خ  هویاگه    نکهیتا  سبز    ابونیوسط 

  یی تا هر جا  یدادیو اگه فحشم نم  میکردیتصادف نم  ی شدینم

بازم متأسفم که باعث شکسته شدن    رسوندمت،ی م   ی خواستیکه م 

 پات شدم.  

و نگاه ماهان   دیپر رونیودآگاه از ته هنجره اش ب ناخ ی ا تکخنده

 بند نگاهش شد 

ا باور  ا  نکهی+  کرده  مجبورت  بزن  نیبهمن  رو  ا  ،یحرفا    نکهیاز 

 ببخشمت راحت تره...   یکن یالتماسم م  ی ر خودت دا

جواب  ی ابروها  نیب  یاخم خواست  تا  و  نشست  بدهد    یماهان 

 آسملن مانع شد 
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 . بخشمتیشمت باشه... م ببخ یکن یالتماسم م   ی + حاال که دار

عقب برداشت و بعد از قفل کردن دستانش، پشت کمرش   یقدم

 داد  یبه خودش تاب

 + شب خوش...  

 برگشت و با لبخند سمت آشپزخانه قدم برداشت...   و

 شده بود و خبر نداشت....   وانهیانگار د پسرک

                                                       

کشفش    امکی... من و س شهیمثل بهشت م  بهشتیارد  نجایا  -

 بود....  نجای پاتوقمون ا نیو واسه هم میکرد

 را به دره دوخت و ادامه داد  نگاهش

نکرد  _ کشفش  ما  داشت  ی ول  میالبته  اسم    نجایا  م ی دوست  به 

 . امکی خودمون باشه... من و س
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ن  دیچرخ  میمر  سمت غافلگو  را  نفس    ریگاهش  از  بعد  و  کرد 

 لب زد د یکه کش یقیعم

  فمیکه ح  کنم یم  یشاهرخم اونقدر حس خوشبخت شی پ  ی + وقت

 خوادیحرفا اون لحظه ها رو تلخ کنم... دلم م  یبا زدن بعض  ادیم

استفاده رو کنم...    ن یبا هم بودنمون بهتر  ی از تک تک لحظه ها

 کنم...  یبخندم، خوشحال باشم، شوخ

ا  میرم ا  ستادیهم کنارش  ته دره    نباریو  به  را  نگاهشان  هر دو 

 دوختند... 

دختر پسر توأم رهام در مورد تو حرف   دونستمی هنوز نم  ی+ وقت

مر مامان  بود  گفته  بود...  اونقدر    هیمثل    میزده  است...  فرشته 

خواست   دلم  که  بود  قشنگ  تو  از  شده    هیتصورش  که  بارم 

 بشناسمت. 
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 را بغل کردو خودش  دیکش  یقیعم  نفس

هوا    ی بهار در مولکول ها  ی تا آخر سال نمانده بود و بو  ی زیچ

 ... شدیحس م

 ی اهویدرآورده بودند و ه  نیکه بهار نشده سر از زم  ی اهانیگ  ی بو

 جشن سال نو...  ی مردم برا

خاطره    چیشده بود و او ه  لیپدرش تبد  ی او به عزا  شیسال پ   دیع

 نداشت...   شیاز سال پ ی ا

 .... دیترسی نوروز م دیع از

نبود که برنامه    ندی آنقدر خوشا  شینوروز مثل هر سال برا  گرید

افسانه    ی ها  نی در مورد هفت س   زیعز  ت یو به حساس  ندیبچ  ی ا

 اش بخندد....  ی ا
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داشته باشد هفت    نیکه اولش حرف س  ی زیمعتقد بود هر چ  زیعز

  ز یداشت م  ادی که به    ینی هفت س  نیو آخر  شودی شناخته م  نیس

 کامل شده بود  زیعز ی ها  نی با هفت سبود که   یکوچک

 "سنگ، ساپ*، سوزن  ب،ی سماور، سبزه، س  ،ینی س "

  ی تا به موضوع  دی کش یق یلبش نشست و نفس عم ی رو ی لبخند

 حرف بزند برگردد  میدر موردش با مر خواست یکه م

اعدام شده و    یعنیهست اسمش استواره... زنش مرده.    یکی+  

  ره یازش انتقام بگ   خوادی. م کرده خسروعه..  ریکه زنشو دستگ   یکس

 ... رهام، رستا و.... من. کنه یم دیو اونو با بچه هاش تهد

 دیدره بود چرخ ی که نگاه خونسردش به انتها میمر سمت

 نکهیاطر ااالن چند هفته س بخ  نم،یا   ی برادر زاده    ی+ من مرب

حل کنه و   تونهی م  گهیکرده نرفتم سر کالس. م  دمیخسرو تهد
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خانواده م    ی ا  گهیهر کس د  ایبخاطر پسر تو    دوباره  خوامیمن نم

... رستا و رهام و بهار ن یمن  ی و از دست بدم... شماها خانواده  

 جون منن. 

 را گرفت تا نگاهش را از آن خود کند و موفق هم بود  میمر  ی بازو

 .... دونم یکنم نم کار یچ دی+ من با

 ........ 

 ی*ساپ: نخ به زبون ترک

گونه    ی آسمان نگاه کرد و سپس دست رو  ی به درماندگ  یکم  بهار

 اش گذاشت 

زن اسکندر شدم خبر    یسالم بود ازدواج کردم و وقت  17  یوقت  _

شاه... هر روز خدا تموم تن و   ه یبر عل  شیپنهون   ی داشتم از کارا
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بار   هی  ینه. وقت  ایخونه    گردهیم که امشب سالم بر  دیلرزیبدنم م

 قلبم گذاشت...  ی از ترسام به بابام گفتم بابام دستمو گرفت و رو

 قلبش گذاشت  ی دست آسمان را گرفت و رو گرشیدست د با

 چشماتو ببند...  _

 ادامه داد  ی با لحن آرامتر  میپلک بست و مر دیترد یکم با

 ...  گهی م یقلبت چ ن یبهم گفت گوش بب _

 زد   ی بخندآن روز ل  ادیپلک بست و با  خود هم میمر

بابام گفتم ه  _ اونم بهم خند  شنومی نم  ییصدا  چیبه  و    دیکه... 

... بابام  زنه؟یداره باهات حرف م  یعنی  کوبهیکه داره م  نی گفت هم

کوب  ی زیچ  گهید مورد چطور  در  نه  بهم...  نه   دنی نگفت  و  دلم 

 . هیکوبش ساده بفهمم حرف دلم چ هیاز  دیچطور با نکهیا
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 ی پلک باز کرد و به چشمان بسته و لبخند رو  یجیبا گ  آسمان

 نگاه کرد میلب مر

خبر  _ اسکندر  از  روز  سه  برگشتم  که  خونه  قلبم    ی به  نشد... 

. بعد از سه روز باالخره میدیترسیهمه م زد،یدهنم م  ی داشت تو

پاش قطع    کی... انگشت کوچیشد... با سر و صورت خون  داشیپ

د، چند تا از دنده هاش  شده بو  ده یش کش دستا  ی شده بود، ناخنا

 شکسته شده بود. 

را   شیآرام پلک ها  میو مر  دیآسمان جوش  ی معده    ی تو  ی زیچ

 باز کرد

 نیکه گفت از ا  دم یقلبم و شن  ی بار اون لحظه صدا  نیاول  ی برا  _

... قلبم با  میکن مر  تیجونت هم که شده حما  یمرد بزرگ تا پا

 ...میباش مر مرحم درداش دیکش ادیبلند فر ی صدا



 

2663 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

ها درد و    ونیل یم   شدیکه م   ی آسمان را با همان لبخند   ی   گونه

 پاک کرد و لب زد دیرا پشتشان د یخستگ

نم  یول  زده،یباهام حرف م   شهیدر واقع دلم هم  _ .  دم یشنیمن 

نترس   چیه  گهید پا  دم،یوقت  به  تا    ی پا  کندم  جون  اسکندر 

  ه یشه... که عاشق مردمش و کشورش با ارمیرو به بار ب ییخسرو 

جامعه دادم.   لیمثل اون تحو  ی مقصر منم که پسر  یبار بهم گفت 

برا   دیشا خوب  ی خسرو  پدر  هاش  و  یبچه  بود   یلنبود،  حاظر 

که خسرو با تو   ی بچه هاش و وطنش بده. من کار  ی جونشو برا

  ی خواهرا و برادرا   ی پدرت برا  یول  کنمینم  دییو بهار کرده رو تأ 

 کارا کرده آسو.   یلیخ نتیمسرز

 لب تر کرد آسمان

 ؟یگ یرو بهم م  نایا  ی + چرا دار
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 به عقب برداشت  یقدم  یقی با نفس عم میمر

چشمات من و   ی حال و ترس تو  نیندارم... فقط ا  یخاص  تی ن  -

بابام رفته بودم... خواستم بهت    شیانداخت که با ترس پ  ی روز   ادی

خودت    دیبا  ،یبکن   یتونیم  کاری که چ  یبپرس   یاز کس  دیبگم نبا

سن بب  یکن  ن یگ سبک  ات   ی برا  یچ   ین یو  خانواده  و  خودت 

ما هم  نیبهتر برا  یکس  مابود،ا  میکنارت خواه  شهیکاره.   ی که 

نه من،نه خسرو و   ،ییخود تو   رهیگی م  م یکارت کردنت تصم  یچ

تنها چ  ینه حت م  ی زیشاهرخ.  ا  تونمی که من  بگم  که   نهیبهت 

 دلت گوش کن.  ی فقط به صدا

بود که رفته بود و او را با خودش و سؤال   ی ا  قهیچند دق  میمر

 تنها گذاشته بود... سرش رشد کرده بودند  ی که تو ییها

 پرتگاه نشست.  ی و لبه  دیکش  یقیعم  نفس
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ناهموار  آنجا تمام  با  ها  ی را  خاطره  و  دوست    ی ها  دردناکش 

 داشت.

 درک کند...   توانستیرا نم  میرا بست و هنوز جمالت مر  شیپلکها

اصطالح است و    کیبه حرف دلت گوش کن    کردیها فکر م  قبل

بودن آن حرف زده   یدر مورد واقع  تیامروز به او با قاطع   میمر

 بود... 

 دلش غوغا بود...  ی تو

 دلش عشق شاهرخ بود...  ی مشغله  نیتر بزرگ

ا تصاحب کرده بودند و استوار ر  ییو اتفاقات مربوط به او جا  خسرو

 را... گرشید ی انتقامش گوشه  ی و مسئله 

  یو دلبر  مایسی و پربه رستا دلهره آور بود    شیو نگاه ها  نی مت

 کننده...  وانهیرهام د ی برا شیها



 

2666 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

را   زیعز دلش  حالش،  و  بهار  و  بود  کننده  نگران  بدش  حال  و 

 ... کردیسوراخ م

 از دلش خوش حال بود...  ییجا انیم نیا

 بودشان...  دهیکه کنار هم د  ینی ساره و شاه ی برا خوشحال

مرد  ی دختر  ساره با  بتواند  که  ماه دوست    شتریب  ی نبود  دو  از 

 عاشق شدنشان...  ی نبود برا یاز نه ماه فرصت کم شتریبماند و ب 

 مانند ساره را داشت...  ی عاشق شدن و همسر اقتیل ن یشاه

سرش را بلند گذاشت و    نیزم  سیخ  ی خاک ها  ی را رو  دستانش

 کرد.... 

از انداختن   میمر   تیحدس بزند و ن  دانستیدلش چه بود نم  حرف

 خوره به جان مغز او چه بود؟  نیا
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نفس عم  ی زنگخور گوش  ی صدا  با ا  قیاش  و    دیکش  ی و کالفه 

 تماس استوار بزرگ را وصل کرد

 .کنم یکار نم گهیبهت گفتم د  شی+ من چند هفته پ

 بکشم.از انتقامم دست   تونمی من نم _

 را بست  شیپلکها

 نبود....  ندیخوشا گریبهار د ی بو

انگار شورش کرده   یکیدر همان نزد  ییکه جا  یپرندگان  ی صدا

 نبود...  نی بودند هم دلنش

 شده بود  ریو نفسگ  ریدلگ نقدریو چطور ا ی پرتگاه از ک نیا

 ؟ ی کنم؟ چرا زنگم زد کاری+ خب چ

نه    ده یم  زنگ زدم بهت بگم خسرو تاوان گناهاش رو خودش  _

 بچه هاش.
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 و انگار سلول به سلول تنش فلج شد...  ختیدلش فرو ر ته

 د یشنیاستوار را م ی اش بود که صدا ییحس شنوا تنها

باشه پدرته. پس    ی... اما هر چدونم یم   ی ندار  یازش دل خوش  _

به خاطر سالگرد پدرت   دونمی... مدمیو م  دارید  نیبهت مهلت آخر

 ...یآماده کن آسمان پناه  گهید   ی زا ع  هی  ی ... خودت و برایلیاردب

آن تماس رفته   ان یکه نفسش م  ییکه قطع شد و او  یتماس  و

 بود... 

 ... دیکشیم ادیکه انگار فر یدل

قول خبر   میکه مر  یتاکس  دنیرا در اطراف چرخاند و با د  نگاهش

 به آن رساند.  رویکردنش را داده بود خود را با تمام ن

 ... رفتیم دیبا
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و وحشت    مهیگوشش سراس   خی انگار ب  ی ما کسکجا ا   دانست ینم

 . گفتی زده از رفتن م

 اطیح  ی رهام و ماهان و مهربان و رستا را تو  دی خانه که رس   به

  ی او دست از باز  دنیکه به محض د  دید  نتونیبدم   ی باز  نیح

 دند یکش

 وأم. ت ایآسو ب _

 د یبرادرش کوب ی به بازو ی با راکت ضربه ا رستا

 و اونور؟  نوریبا ما بپره ا  ادیب ویچ _

 راکت را به دست مهربان داد و سمت آسمان آمد سپس

 ده؟ یحالت خوبه؟ چرا رنگت پر _

 تر کرد...  یلب

 .دیلرز یم  دیخشک بود و تنش همچنان مثل ب دهانش



 

2670 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ... زدیبا دست هم م یدلش را انگار کس ی تو

 داشت...   یناکوحشت حال

 ترس...  هیشب یحس

 از دست دادن....  ترس

 + خسرو کجاست؟

سمت    نباریو نگاه نگرانش را ا  دی متعجب و نگران کوتاه خند  رستا

 رهام چرخاند... 

 آسمان نگرانش کرده بود بیغر حال

 ... حالت خوبه تو؟ زمی عز رونیرفته ب  _

ا  رهام کنارشان  رو  ستادی هم  را  انگشتانش  پشت    ی شانیپ  یو 

 آسمان گذاشت



 

2671 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 ؟یشده آسو؟ چرا عرق کرد یچ _

 سمت رهام چرخاند نباریدرمانده اش را ا نگاه 

 . ادی+ زنگ بزن خسرو ب

راکتش را به رست رستا داد و دست دور کمر آسمان حلقه   رهام

 د یاش رابوس قهی کرد. شق

 بهش.  زنمیتو زنگ م میبر  ای ب زمیباشه عز _

 کینزد  د یکشیم  غی گوشش ج  خی باما    ی رهام همراه شد و کس  با

 است...  دیع

 ختیر  وانیل  ی تو   یآب   عیسر  یل یآشپزخانه شدند و رهام خ  وارد

 و به دست آسمان داد 

 ... زنم یزنگ م ی آروم شد ن،یبش _

 د یآب را الجرعه سر کش وانیل
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 + آرومم.

و دو انگشتش را   ندیبنش  یصندل  ی اش کرد رو  ییراهنما  رهام

 مچ آسمان گذاشت  ی رو

 کرده بابا؟  کاریشده؟ چ یچ ،ی لب دارتپش ق _

 شده بود قورت داد   نیدهانش را که سنگ  آب

 بزاق دهانش است...   کردیهم بغض بود که فکر م دیشا

فشارم افتاده. بهش زنگ بزن    کم ی+ حالم خوبه رهام... فکر کنم  

 . ادیب

 .... یهست یاالن تو عصب _

پرت   ها  کیسرام  ی را رو   وانی ل  ی گر  یم رهام با عاص کال  انیم

 کرد
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زنگ    گمی ... میکن یم  میعصب  ی تو دار   یرهام ول  ستمین  ی + عصب

 و جا گذاشتم تو پرتگاه.  میبزن بهش من گوش

 خارج کرد  بشی اش را از ج یگوش دیبا ترد رهام

گفت    شیپ  قهی شاهرخ و صدا کنم؟ فکر کنم چند دق  ی خوایم  _

 .... ره یدوش بگ  رهیم

اش   یدرماندگ  ندیرا چنگ زد و رهام با د  شیموها  یکالفگ  با

 را باز کرد یقفل گوش 

 فقط آروم باش. زنم،یباشه زنگ م  _

 را به دست آسمان داد  یگرفت و گوش تماس

 به فکر بچه ات باش.  یستیبه فکر خودت ن _

 را گرفت  یگوش

 رستا.  شی+ برو پ
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 اخم کرد دیرهام را که د ج یگنگ و گ  نگاه 

 ... برو رهام. ی حرفام باهاش و بشنو خوامی+ نم

را کنار    یو گوش  ستادیا  دی را که شن  ی بسته شدن در ورود  ی صدا

 گوشش گذاشت...

قلبش    دادیکه در گوشش مانند ناقوس صدا م  ی هر بوق انتظار   با

 ... د یکوبیو وحشتناک تر م شتریب

انگشتان   تماس با  او  و  شد  و لر  ی قطع  گرفت  تماس  مجدد  زان 

 شکمش گذاشت...  ی دستش را رو

 د ی چیپی داشت به هم م دلش

 شیبار برا  نیاول  شیخسرو برا   ی صدا  دنیوصل شد و شن  تماس

 بود  ندیخوشا

 رهام کار دارم بعداً....  _
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 دیکالم خسرو پر انیم

 ؟یی+ کجا

 ؟ یرهام زنگ زد یشده؟ چرا با گوش ی زیآسمان؟ چ ییتو _

 دیکش اش ی شان یبه پ یدست

 ... دانستیچه زنگ زده بود نم ی برا اصالً

پرتگاه تا خانه در ذهنش کنار    ری که در مس  ییتمام حرف ها  انگار

 بودند   دهیمغزش ترک ی بود تو  دهیهم چ

 شد؟یشنود نم م ی+ مهران زنگ زد بهم.... گوش

کرد و نفسش    یدلش را خال  شتریخسرو ب  ی   مه یسراس  ی صدا

 آمد....  یسخت باال م 

توانست   یوجود داشت که نم  ییها  ی ناهموار  شی گلو  ی تو  انگار

 نفس بکشد. 
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 گفت بهت؟ ی ... چشدینه شنود نم _

 تر کرد یلب

 . می خونه حرف بزن ای+ ب

 اآلن بفهمم.  نی هم دیگفت با یآسمان بگو چ _

 نشست  یصندل ی رو دوباره

 قطع کنم.  دی... اآلن باگم یخونه م  ای+ ب

 آسمان .....  _

 دیکالم خسرو پر انیم

 . امیمن م  یی. بگو کجااینه... تو ن  +

با دلواپس  ریدوباره اسمش را ز   خسرو   ی لب نجوا کرد و آسمان 

 داد و پلک بست ه یاش را به دستش تک یشانیپ



 

2677 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 .... یی+ بگو کجا

  "امیاالن م"آمد و آدرس را آرام گفت و آسمان با گفتن    کوتاه

 بلند شد.  یصندل ی تماس را قطع کرد و از رو 

 ان؟ آسم ی اومد یک _

  کرد لبخند   یبود سع  ستادهیدرگاه ا  ی که تو  یشاهرخ  دنید  با

 بزند 

 .... شیپ  ی  قهی+ چند دق

 و سمت او قدم برداشت  دینمدارش کش  ی به موها  یدست  شاهرخ

 ومده؟ ین ی بر ی خوا یکجا م ؟ی زدی حرف م ی با ک _

 را دستپاچه مرتب کرد و نگاه از نگاه روشن شاهرخ گرفت   شالش

 باهاش حرف بزنم.  خوامیم  + با خسرو کار دارم...
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 شاهرخ دور کمرش حلقه شد و او به خود فشرد  دست

 ! ی رسیآشفته به نظر م _

و جان کند تا لبخندش    دیشاهرخ عقب کش  دنی د   ی را برا  سرش

 نباشد...  یمصنوع 

 آشفته ام کنه؟ تونه ی+ به نظرت حرف زدن با خسرو نم 

 د یلبش را کوتاه پرس ی هم با لبخند خم شد و گوشه  شاهرخ

 ...ی دار ازیحرف زدن ن نیبه ا _

                     

 شد.  ادهیچانه بزند پرداخت کرد و پ نکهیرا بدون ا یتاکس ولپ

 کیبود نزد  یی...انگار جا شناختی شناخت و نم  یبود را م که    ییجا

 آمده بود.  نیترکاندن شاه ی که قبال برا ی خانه ا
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 ، ی کند و اما با باز شدن در  دایچرخاند تا پالک مورد نظر را پ  نگاه 

که    دیخسرو را د  ی و راننده    دیرنگ چرخ  یکامل سمت در طوس

 در را کامل باز کرد 

 . یداخل خانم پناه د ییبفرما _

 اخم از کنارش عبور کرد و با نگاه دنبال خسرو گشت با

 + خسرو کجاست؟

 سر تکان داد برزو

 اآلن. انیخبر دادم بهشون دارن م _

 در اطراف چرخاند نگاه 

 کجاست؟ نجای+ ا

 د یو توپ دیبا اخم سمتش چرخ دیکه از جانب برزو نشن  یجواب
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اتوبان الت کنم و باهاش  بزنم دهنت و آسف  خوادی+ اونقد دلم م

 . یحرف بزن  ی بسازم که نتون

 یفرو کرد و باز هم جواب  بشیج  ی و دستانش را تو  دیخند  برزو

 نداد 

 برزو. ی بر  یتونیتو م _

خسرو آسمان را سمت خود کشاند و برزو را مجبور کرد   ی صدا

کوتاه از آنها دور  یعذرخواه کی بعد از جمع کردن لبخندش، با 

به محض رس  او د  دنیشود و خسرو  ست دور کمر دخترش  به 

 گذاشت 

 .ق یتو آالچ میبر _

 د یطاقت پرس  یبا اخم همراهش شد و خسرو ب آسمان

 مهران بهت؟  گفتیم یچ _



 

2681 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

 تر کرد یلب

 کنم...  یگفت باهات خداحافظ _

دخترک    ی . بازوهاستادیو مقابلش ا  اوردیطاقت ن   قیتا آالچ  خسرو

 را گرفت و نگاهش را شکار کرد

 کرد؟ دتیواضح بگو آسمان... تهد _

 دهانش را فرو داد   آب

از انتقامش دست    تونهی. گفت نمی دی+ گفت تاوان کارتو خودت م

 بکشه. 

کرد و متفکر نگاهش کرد... سکوتش که    شیبا اخم رها  خسرو

فرو    بشیج  ی قرار دستان لرزانش را تو  یشد آسمان ب  یطوالن

 کرد

 ... ارهیسرت ب ییبال هی خوادی+ م
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 ی تو  ش، یته قلبش را لرزاند و دستهاکه در نگاه خسرو بود    یبرق

 مشت شدند  بشیج

 ؟ی دیتو بخاطر من ترس _

 ...دیکش یم  غیگوشش ج  یانگار تو  یبه عقب برداشت و کس  یقدم

 ... ی ریبم  دی+ تو نبا

 آسمان....  -

 تکه تکه باال آمد نفسش

ب تو  بدهکار+  و    ی ه من  بودن  پدر  رستا  و  رهام  به  تو  خسرو... 

 ... ی ریبم دی... پس نبای بدهکار

 را در اطراف چرخاند و دوباره در نگاه خسرو قفل کرد نگاهش

نم چ  نجا یا  دونمی+  واسه  و  ولیینجایا  یکجاست   خوامیم   ی... 

 .نجایاز ا میبر ی ایاآلن ب نیهم
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ک  که لرزش مردم  یبا دو قدم بلند خودش را به دخترک  خسرو

آغوش   شیها به  را  تنش  و  رساند  بود،  لرزانده  را  قلبش  تمام 

 ... دیکش

 ... دیو عطر دخترکش را نفس کش دیسرش را بوس کنار

  نه یس   ی تو  ییبود و جا  دهیکه بزرگ شدنش را ند  ی دختر  عطر

 بود.   دهیکش ریو شش سال تمام ت ستیاش ب

 د یاش را بوس قهی شق گرید بار

 ... ستیهم غمم ن مریمن اگه اآلن بم -

 ... دیترک ی ا شهیانگار ش شیگلو ی تو

 که انگار داخلش پر بود از زهر مار...  ی ا شهیش

 تمامش را زخم کرد و هم تلخ...  هم

 را به دندان گرفت و خسرو کنار گوشش لب زد  نشیزیر لب
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نکردم درست؛    ی تنهات بذارم... من برات پدر  ستیقرار ن   یول  -

 به دردات اضافه کنم.  گهی درد د هیبا رفتنم  ستیقرار ن یول

گرفت و صورت دخترک را با دستانش قاب گرفت و آرام    فاصله

 د یاش را بوس یشانیپ

توعه... من خ  - با  قرار   زایچ  ی لیحق  و  بدهکارم  ام  به خانواده 

 بدهکار ترکتون کنم آسمان... پس اصال نگران نباش. باشه؟   ستین

 مانعش شد  ییند که صدابز یتر کرد و خواست حرف یلب

 .... ایخسرو ب -

که نگاهش    دی تراس د   ی رو  انسالیم  ی دنبال صدا گشت و مرد  به

 تنها به خسرو بود.

 و کنار گوشش لب زد دیدوباره در آغوشش کش خسرو

 ... باشه؟ ام یبرسونتت خونه... منم م گم یبه برزو م  -
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 به چپ و راست تکان داد و فاصله گرفت  ی سر

 ن؟ یکنیم کاری چ نجایا نی+ دار

 مرتب کرد  شی موها ی شال آسمان را رو تیبا اخم و جد خسرو

 نباش... فقط به خودت و بچه ات فکر کن. زایچ  نیتو به فکر ا -

 د یدخترش رابوس یشانیپ گریشد و بار د خم

 ی کار  تونهیره. نمندا  یتیاهم  چی اون مهران ه  ی برو... حرفا  گهید  -

 ش.. پس اصال نگران نبانهیذره ب ریز دونه یکنه چون م

 ... دیتکان داد و عقب کش ی سر

انگار   ی اش کم نشده بود و همچنان تو   یاز نگران  ی زیچ دلش 

 به پا بود...  یمیعظ ی غوغا

گذاشت و از خسرو دور   بشیج  ی مشت شده اش را تو  دستان

 شد... 
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بودند و صدا  دستان انگار هنوز هم دور تنش حلقه    ش یخسرو 

 ... شدیکنار گوشش پژواک م

تر  خسرو بد  او   ن یزم  ی انسان رو  نیاگر  و  بود  بود، پدرش  هم 

 . وفتد یب  شی برا یدست بگذارد تا اتفاق ی دست رو توانستینم

 بود...  شیشانه ها ی انگار ده ها تن بار رو د یخانه که رس به

م  ی حرفها  ذهنش پژواک  را  جمل  کردیمهران  هاو  خسرو    ی ه 

 ... شدند یداشتند کمرنگ م

 .کردیدلش النه م ی تو  شتریداشت هر لحظه ب ینگران

  ی و رفتن به پرتگاه برا  د یکش  رونیب  بشیج  ی اش را از تو  یگوش

بود و رسدنش به خانه به    دهیبرداشتن تلفن همراهش طول کش

 هوا خورده بود.  یکیتار
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  یب  انستتوینم  کردیم  ی اش انداخت و هر کار  ی به گوش   ی نگاه

 باشد.  الیخ

مهران را گرفت و در انتظار    ی شماره    شنیکیاز چک کردن اپل  بعد

 انداخت...  الیبه و  یوصل شدن تماس نگاه

 را بشنود...  الیرهام و دان  ی بلند خنده ها ی صدا توانستیم

 . یبهم زنگ بزن ی بخوا کردمیفکر نم _

 را مشت کرد دستش

 کنم؟   کاریچ  دیبا  ی دارمن بر  ی دست از سر خونواده    نکهیا  ی + برا

 د ییهم سا  ی و دندان رو دی بلند مهران را شن  ی خنده  ی صدا

خواد باهام   یم  ایپناه  ی ... دختر کوچولون یرو بب  نجایواااااو... ا  -

 معامله کنه. 
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ادامه   دی از جانب آسمان نشن  یی صدا  یکرد و وقت  یکوتاه   مکث

 داد 

نزد  ی مرد  ی برا  - بگ   یس  کیکه  انتقام  تا  کرده  صبر    رهیسال 

 ک؟ یکوچ یتو پناه یبکن  یتونی م کاریچ

 تر کرد و نگاه از ساختمان گرفت  یلب

 ه؟ ی+ هدف تو چ

رو   یقبل از مردنم خسرو پناه  خوامیندارم... فقط م  یمن هدف   -

 بکشم. 

 دیرا گز لبش

  ست ین  ی. خسرو آدمیکارو کن  ن یا  یتونینم  یدونی+ خودت هم م

 از جاش پاشد بتونه بکشتش.  یکه هر ک

 دیندخ مهران
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 نباش دختر جون... من بلدم کارمو.  نایتو به فکر ا -

 به خسرو خبر بدم...   تونمیاآلن م نی+ منم هم

 . دونمیم -

 زد  ی پوزخند

 فروشم؟ یمن پدرمو م  یکنی+ پس چرا فکر م 

 مهران رعب آور بود ی صدا

 حس بود نیدر مقابلش کوچک تر ترسناک

ب  _ اون خونه  از  اگه  پدرت  م  رونیب   ادیچون  دختر    شهیکشته 

  کنه یم  ی و اونم بخاطر تو، هر کار  ی بهش خبر داد  خسرو... تو هم

پ برگرده  و  بکنه  کاراشو  زودتر  خسرو   شی که  جونش.  دختر 

 زیعز  مونه یکه تا آخر عمرش حسرت به دل م  ی و کس  رهیمیم

 .... هیکرده اش... به نظرم انتقام منصفانه ا
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 د یکوبیانگار نم قلبش

 ؟ ی کرد ی+ چه غلط

... اون ی و کرد  خواستم یکه من م   ی کردم... تو کارن  ی من کار  -

  ز ی تا من بتونم کارمو تر و تم  ی احمقش و ازش دور کرد  ی راننده  

 انجام بدم. 

 ....  وفته یبراش ب یاگه اتفاق +

 .... د یلرزیم دستانش 

  غ ی دلش انگار ج  ی تو  ی زیده بودند و چبه رعشه افتا  شیزانوها

 د یکشیم

 مهران...   نشونمتی م  اهیمو از سرش کم بشه به خاک س  هی+ فقط  

 لرزانش برد و غرش کرد ی را کنار لبها یگوش ی  لبه

 .... کشمتیخودم م ی + خودم با دستا 
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بودن   تماس اما خاموش  تماس گرفت  با خسرو  و  را قطع کرد 

گ  یگوش نفس  و  سخت  او   شی وگل  خیب  ی ری بغض  و  نشاند 

 خارج شد...   الیاز و مهیسراس

بود کرد و    نیماش   ی   شهیبه برزو که مشغول پاک کردن ش  نگاه 

 خودش را به او رساند 

 .... می بر دی+ بپر باال با

  ن ی به او سوار ماش  تیاهم  یب  د،یکه با تعجب سمتش چرخ  برزو

 شد و با دست اشاره کرد هر چه زود تر او هم سوار شود. 

 د یپشت رل نشست پرس ی نگران  که با برزو

 افتاده؟  یاتفاق -

  یبافتش را گرفت تا راه  ی   قهی گم و گور شده    ی و نفس  ینگران  با

 د بو جهینت یباز کند و اما کارش ب ش ینفس ها ی برا
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 ... برو... ارنیسر خسرو ب ییبال هی خوانیم -

 گرد شده نگاهش کرد  یبا چشمان برزو

 ؟یچ -

 کرد....  اخم

دهانش خرد کند    ی او را تو  ی م دندان هاخواست تما  یم  دلش

 نزد و فقط برود.....  یحرف چیه گریتا د

لگن و برون تا ننداختمت    نیخسرو رو بکشن... ا  خوانیم  گمی+ م

 . رونیب

 اخم کرد  برزو

 قول دادم شما رو برسونم خونه و ..  سیمن به رئ  -

 ... دی سرش ترک انیم کهویرا انگار باد کردند و  مغزش
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 .... کردیم  دارینماز ب  ی که پدرش را برا  ی شت به روزبرگ  زیچ  همه

 دی شنیاز برزو نم ییصدا چیه گرید

م  اگر از پدرش  از خواب  قبل  را، شا  دیپرسیآن شب   دیحالش 

ب به  با    دیکشیم   مارستانیکارشان  را  او  دست    کیو  از  سکته 

 .... دادینم

ها و از دست دادن ها داشتند   دنیرس  ر یوجدان و درد د  عذاب

 ... شدندیرده ها دست از قبر در آورده و بلند م مانند م

کردند و او   یم ییااش روضه سر  ده یمغز از هم پاش   ی تو  داشتند

 ... دادیدوباره داشت از دست م 

کردن   دیرس یم  رید  داشت رها  بخاطر  داشت  وجدان  عذاب  و 

 ناشناخته ....  ی الی خسرو در آن و 
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نشست  برزو    ین یب  ی مشتش باال رفت و رو  یخودش نبود وقت  با

 شد...   ریاش سراز ین یاز ب یو خون به آن

گوش   ی باال رفت که تو  ییتا جا  شیصدا  یخودش نبود وقت  با

 نواخته شد ی کهنه و فرسوده ا پوریانگار ش  شیها

 اندازه گوش خراش....  همان

 خسرو. شی+ بهت گفتم منو ببر پ 

  ن یتا منفجر شدن نداشت که برزو ماش  ی زیچ  شی گلو  ی تو  بغض

وصل بود تماس   یکه به گوش  نش ی ماش  ستم یو با سرا روشن کرد  

 گرفت... 

                     

 د یاز بلندگوها به گوش رس ی مرد ی وصل شد و صدا تماس

 بله؟ -
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 هنوز تو ساختمونن؟ یاحمد سردار پناه -

 االن رفتن...  نیهم -

  ده یکه امانش را بر  یو ترس  دیکوبیوار م  وانهیکه د  یبا قلب  آسمان

 خم شد...  ستم یس ی بود رو

 سرو برسددستش به خ  ستم،یس ی قرار بود به واسطه  انگار

 بکشنش...  خوانی ... م ریبگ  اآلن برو جلوش رو  نی + کجا رفت؟ هم

تو  ی وحشت زده    ی صدا بغض  را صد چندان   ش یگلو  ی احمد 

 کرد

تو ساختمون   ا یزهرا.... عباس بدو به سردار بگو ب   ی فاطمه    ای  -

 بدو.... 

 ... ختیبه هم ر شتریکه قطع شد آسمان را ب  یتماس و

 دیکش ادیو فر دیبرزو چرخ سمت
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 + بهت گفتم حرکت کن... 

لب نجوا   ریدوخت و ز  رونیحرکت کرد و او با بغض نگاه به ب   برزو

 کرد

 طاقت ندارم...  گهیکن خدا... من د ی کار کنم ی+ خواهش م

 و پلک بست  ختیفرو ر اشکش

 خدا.. رشیببخشمش... لطفا ازم نگ   دمی+ قول م 

 خودش مچاله شد ی اش را چنگ زد و تو  نهیس

 د یکشیم ر یداشت ت قلبش

 .... کنمیخدا... التماست م ر ی+ پدرمو ازم نگ 

 دیبرزو چرخ سمت

 + تند تر بروو.... 
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 و برزو کوتاه نگاهش کرد دیلرزیم شیصدا

 گفت به شما مهران...  یچ -

 جواب دادن نداشت  ی .... نا دی چیپی داشت به هم م دلش

 زنگ بزن...  گهیبار د هی+ 

لش شد و دوباره سؤا  الیخ  یحال خراب آسمان ب  دنیبا د  برزو

شد جان آسمان رفت   یانتظار که طوالن  ی و بوق ها  تماس گرفت

 و برگشت... 

 زنگ زد...  یگرید ی به شماره  نباریا یزد و برزو با نگران یهق

 نداشت...  دهیفا

پشت خط ها نبود که پاسخگو باشد و حال آسمان   ی احد  چیه

 .... شدیتر م میهر لحظه وخ

 .... دیلرزیم شتریب  شیست و پاو د دی چیپی در هم م شتریب دلش
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 خودت به دادمون برس... ایخدا -

 نیوحشتناک تر  ی خبر  یو ب  دیرسیخودش به دادشان م  دیبا  خدا

 بود...   ایحس دن

 ...زدیکارش از هق زدن گذشته بود و زار م گرید

 ... دیشن یرا م شیصدا نباریو کاش خدا ا کردیم التماس

 .... دکرینم میتیاو را  گریبار د کیخدا  کاش

  اد یچند چراغ قرمز رد کردند و چند بار بر سر برزو فر  دانستینم

و نگاهش به چند    دندیبه آن محل رس  یتند برود... اما وقت  دیکش

 .... دندیکش رونیاش ب نه یس ی آمبوالنس افتاد دلش را انگار از تو

انداخت و تلو تلو خوران خود    ن ییپا  نیجانش را از ماش  مهین  تن

 ها رساند... را به آمبوالنس 
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بگ   یشرو یپ  ی جلو  خواستیم  ی دمر با اشک   ردیکردنش را  که 

 دیکش ادیفر

 .... نجاستی+ ولم کن بابام ا

 د یاما کنار نکش مرد

 جلو تصادف شده....  دیبر  دیتون ی خانم نم -

  دادیاجازه نم  یسیلباس فرم پل  که با  ی کرد مرد  یزد و سع  هق

 خودش را به خسرو برساند را پس بزند 

 ... برو کنار....ششی برم پ  دی+ من با

 یمقاومت کرد و اما با آمدن برزو و نشان دادن کارت کوچک مرد

نوار زرد    ریو آسمان از ز  دیمرد کنار کش  ستیچ   دانستیکه نم

ماش  به  را  خودش  ها  ن یرنگ  برانکارد  و  مسئ  یی ها    ن ی ولکه 

 مشغول جابجا کردنشان بودند رساند  مهیاورژانس سراس
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 + خسرو.... 

  د،یوهم آور به گوش خودش هم نرس  ی اهویآن ه  نیب  شیصدا

 چه برسد به خسرو... 

چرخ  دور زانوها  دیخودش  م  شیو  خم  کس   شدیداشت    ی که 

 را گرفت...  شیبازو

و تمام خشمش    دیتمام تنش لرز  ن یمت  دنیچرخاند و با د  ه نگا

 د و در صورت او فرود آمد... مشت ش

شد   نیمت  ینیشدن خون از ب یبود و باعث جار نی سنگ مشتش

 را رها نکرد شیو اما او بازو

 .... پدرتون حالش خوبه.... دی نگران نباش -

استوار نداشت.    ن یپس زدن مت  ی برا  ییروین   چی کرد، اما ه   تقال

 را به تاراج برده بود.  شیرویانگار آن مشت تمام ن
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زخم  دهیند  ی جد  بیسا  یکس  - باش   یفقط  آروم    د یشدن.... 

 پدرتون... ش یببرمتون پ

 یز یچ  نکهیدوخت و اما قبل از ا  نیکرده نگاه به چشمان مت  بغض

 را هل داد  نی بزرگ و مردانه مت  یدست  دیبگو

پناه   - بر  یخانم  شما  هستن؛  آمبوالنس  اون  تو  من    دیسردار 

 . رسمیم نویحساب ا 

 د یکش  عقب

که مهم    ی زی... تنها چکردیاستوار چه م  ن یمت   نبود برزو با   مهم

که داشت مغز و قلبش را   یوحشت ناک  یبود خسرو بود و نگران

 کرد یسوراخ م
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 نکه یو قبل از ا  دیکه برزو اشاره کرده بود دو  ی آمبوالنس  سمت

را ببندد خودش را داخل آمبوالنس انداخت و   شیهامسئول در

 لرزاند.بسته بود ته قلبش را  شیکه پلکها ییخسرو 

تو  دستش گرما  ی را  و  گرفت  خسرو    ییدستش  دستان  از  که 

 گرفت  شیراه قلبش را در پ می کرد، مستق افتیدر

 + خسرو؟! 

 وصل کرد گرشیبه دست د یاورژانس سرم مسئول

 . شنی... خوب مدی نگران نباش -

 هر دو دست لرزان و سردش گرفت  نیزد و دست خسرو را ب  یهق

 + چه ش شده؟

 .... دهیند ی جد ی صدمه  یخدا رو شکر کستصادف... اما  -

 به خسرو دوخت  نگاه 
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 + پس چرا چشماش بسته اس؟ 

 دی کوتاه خند دکتر

 هوشن...   یچون ب -

 و زل زد به صورت پر از زخم خسرو... دینپرس  ی سؤال چیه گرید

 ن یاول  ادیآورد و    ی ردنش بود قلبش را به درد مکه دور گ  یآتل

 افتاد... دارشانید

  ی شانیاراده سمت زخم پ   یو دستش ب  د یجوش  شیگلو  ی تو  بغض

 شد  دهیاش کش

درد و    نی... دوباره ادمیبار درد از دست دادن پدر و چش  هی+ من  

 عادت ندارم. چیبسته ات ه ی چشما نیبهم نده خسرو. من به ا
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از خسرو جدا شود، تا مقابل    نکهیبدون ا  دندیسکه ر  مارستانیب  به

جد با  پرستار  اگر  و  رفت  اورژانس  نم  شیجلو  تیدر    گرفت یرا 

 . کردیبرانکارد باز نم ی  لهیدستانش را از دور م

چرخ  چند خودش  دور  د  دیبار  نفر  چند  و  برزو  باالخره    گر یو 

 شد...  شانیدایپ

 ؟ یشد خانم پناه یچ -

 اشاره کرد یبرق ی درها  و به دیاش کش ی شان یبه پ یدست

 ... دهیند ی جد بیآس گفتی+ بردنش اون تو... دکتر م 

عصبان  اخم با  و  افراد   یکوتاهنگاه    ت یکرد  تک  تک  که   ی به 

 بودند انداخت شیروبرو

 شده بود؟ ی+ چ

 کوتاهش برد و نگاه گرفت  ی موها  نیب  یدست برزو
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 به جون سردار سوءقصد شده....  نی همونطور که شما گفت -

شده    دیکل  ی دندان ها   ن یرا با دو انگشت فشرد و از ب  شیپلکها

 د یاش غر

 داشت؟  کاریاونجا چ کصکش  نی+ اون مت

 انداخت نییبا خجالت از فحش آسمان سرش را پا برزو

ن  - به سردار خواستن ماش  تی به  و منحرف کنن که    نیکمک 

هم    نی ماش  ی شدن. راننده    یباعث تصادف شده... چهار نفر زخم

 نداره.  یالبج تیاصال وضع

 ؟ی+ مهران چ

 ؟یچ -

عوض مهران  اون  که  نگو  بهم  ب  ی+  راست    رونیداره  راست 

 .... چرخهیم
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 دست به کمر زد یبا کالفگ  برزو

 .... خواستنیسردار م -

 دیکالم برزو پر انیم دیلرزیکه م ییو صدا تیعصبان  با

ن برام مهم   خوامی.... من فقط م خواستیم  یسردارت چ  ستی+ 

 شه...   ریدستگ  کونیاون مهرانِ 

و سمت    دیکش  رونیب   بشیاش را از ج  یگوش  ی زیچ  ی ادآوری  با

 برزو گرفت 

بکن    ی بهش زنگ زدم صداش و ضبط کردم... هر کار  ی+ من وقت 

 بشه برزو.  ریامشب دستگ  یتا اون عوض

 فرو کرد شیها بیج ی را که به دست برزو داد دست تو یگوش

ز روشن قصد جون تو رو  تونن ی آدما چطور م   نیا  فهممی+ من نم

از   استمداریس  هی رو  تو  بود  مهران *** خواسته  اون  بکنن.  و 
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م  چون  کنه...  دور  ه   دونستیخسرو  د  چیکه   یا   گهیاحمق 

 . ست یحواسش ن

 اخم کرد  برزو

  چیه  ایبه من    ی ازی از خودشون دفاع کنن و ن  توننیسردار م  -

که مهران خوب تونست ذهن    نجاست یندارن. مشکل ا  گهیکس د

 .زهیه هم برما رو ب

را با دو انگشت فشرد و انگار درست مرکز سرش    ش یها  قهی شق

 طوفان بود... 

 نگذاشته بود...  شیبرا ییروین  چیکه ه  یطوفان

 نیمضخرف تر  مارستانیب  یبرق  ی پشت درها  ی خبر   یبا ب   انتظار

 د... بو  ایحس دن

 شد...  بلند
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  شیگلو  انیرفتن چشمانش دوباره نشست و بغض م  یاه یبا س  اما

 د یقد کش شتریب

 آمدند؟  یبود و ضعف داشت و چرا رهام و شاهرخ نم   گرسنه

 بود...  زاریب ییاز تنها او

 متنفر بود...  یپناه  یب از

 ؟یحالتون خوبه خانم پناه  -

 آمد؟  یرا نمخوب را او تنها کنار شاهرخ داشت و شاهرخ چ  حال

 ی و گم شدن تو  خواستیرنگش را م  یدلش نگاه آرام و عسل  او

 آغوشش را... 

چه برسد    د،یبا بغض تکان داد که خود مفهومش را نفهم  ی سر

 که مثل او آشفته بود و نگران...  ییبه برزو

 انگار ضعف کردن... ریبگ  وهیکلوچه و آبم  هیبپر از بوفه   میسل -
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  یو آشوب تو  ی اما نگران  دیچیپ یم کرده بود و دلش در هم    ضعف

  ی به ضعف و گرسنگ  دادیو اجازه نم  د یکوبیسرش انگار طبل م

 دهد... تیاش اهم

حرف از دهانش خارج شود تا   کیبود    یبست و تنها کاف  پلک

کرده بود منفجر شود    نیکم  شی گلو  خیب   یکه با بدجنس  یبغض

 ادیهزاران فر  دادی هم فشارشان م  ی که رو  ییان هاو پشت دند

 حبس شده بود. 

 آسو؟؟؟؟  -

 یشکستن بغض و با اشک  ی بود برا  یرهام کاف  ی صدا  دنیشن  و

به حالت تهوع و    تیاهم  ی و ب  ستاد یا  ختیکه از چشمش فرو ر

 سمت رهام و رستا و شاهرخ قدم برداشت....  جهیضعف و سرگ



 

2710 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

خود را به خواهرکش    ه یبلند و تند زود تر از بق   ی با قدم ها  رهام

 د یجانش را به آغوش کش ین و برساند و تن لرزا

 زم؟یشده عز یچ-

 د یچیزد و دستانش را دور کمر رهام پ یهق

 رهام... فکر کردم مرده. رهیمی+ تصادف کرده... فکر کردم داره م

 هیاش را به شانه اش تک  یشانیو او پ  دیاش را بوس  قهی شق  رهام

 داد  

 فکر به مرگ خسرو جانش رفته و برگشته بود  با

 لم آروم باش... اآلن حالش خوبه؟باشه خوشگ -

 دور شد  لیم یرا از دور کمر رهام باز کرد و ب دستانش 

 + دکتر گفت خوبه... 
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ر  ی صدا را  شاهرخ  و  رهام  دارش دل  و شاهرخ   شیبغض  کرد 

 گونه اش گذاشت ی دست رو

 خدا رو شکر حالشون خوبه... تو هم آروم باش. زمیخب عز -

 و پر مهر شاهرخ دوخت ی را کج کرد و نگاه به نگاه جد سرش

که آنجا بودند دست دور   یبه تمام کسان  تیاهم  یب  شدیم  چه

ترس ها و دلهره   یتمام  شیه هاو او با بوس  کردیگردن او حلقه م

 برد؟ی و م شستیرا م شیها

خواست،    یا که آغوش و بوسه مدلش ر  ادیفر  ی شاهرخ صدا  انگار

را   فشیدخترک حلقه کرد و تن ضع  ی که دست دور شانه    دیشن

 ...دیبه آغوش کش

 دلم. زیعز  نم یبب   نجایا ایب -

 از آرامش بود...  ی منبع شیشاهرخ برا آغوش
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  یو در خلسه ا   کردیکه او را از ترس ها و دلهره ها دور م  یآرامش

 انداخت...  یم نیریش

 نعمت بود کی شیبرا شاهرخ

ها  از با  ییهمان  برا  د یکه  را  خدا  و  کرده  بلند  دست  ابد   یتا 

 .کردی وجودش شکر م

آرام   یک   دیرکت ماند که خود هم نفهمدر آغوشش بدون ح  آنقدر

 رفت...  ن یشد و لرزش تنش از ب

نشاند سرش را باال گرفت و    شیموها  ی که شاهرخ رو  ی بوسه ا  با

 ... کردیرد ماز حد سر پا ماندنش کمرش د شی بخاطر ب

 ... ی رو بخور... انگار ضعف کرد وهیو آبم کیک  نیا ایب -

شان    ی نیکه سنگ   ییاز آن نگاه ها  چکدامینداشت ه   یتیاهم  گرید

 ... کردیرا حس م
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 از شاهرخ جدا شود خواست ینم دلش

 .... خوامی+ نم

 دیکوتاه خند شاهرخ

.... بهت قول  بوسمتی و م  کنمیتو خونه تا دلت بخواد بغلت م  -

 . مدیم

خودش صورتش را قاب    یو شاهرخ با لبخند خاص  د یکش  عقب

 گرفت 

 ... باشه؟ زمیعز یمراقب خودت باش دیتو با -

کرد و شاهرخ بعد از    نییو سرش را باال و پا  دیکش   ی قیعم  نفس 

را به دستش    وهیو آبم  کیکرد و ک  شیاش رها  یشانیپ  دن یبوس

 داد 

 شده بود آسو؟ یچ -
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 بود دوخت  ستادهیارش اکه کن یو نگاه به رهام برگشت

 بکشنش....  خواستنی+ م

 د یپرس تیبا جد رهام

 ؟ یدونستیاز کجا م نویتو او  -

 کرد  اخم

 دارم. نهیر ید یکردم... باهاش دوست ری+ چون قاتل و من اج

 آسمان؟  نه یمنظور من ا -

 بنوشد  وهیاز آبم ی که داشت مجبورش کرد جرعه ا یضعف

 ...ی خوایو داد که محس  ن یبود به من ا ی+ منظورت هر چ 

 دیکالم آسمان پر انیبرد و م  شیموها ان یم  یدست رهام
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من، تو، رستا...   ی بابامونه آسمان... بابا  ده یکه اون تو خواب  یاون  -

که قصد جونش و داشته حساب   یکردن آدم  دایپ   ی معلومه که برا

 . پرسمیم

انتظار نشست،بعد    ی ها  ی صندل  ی کنار رستا رو  یحال   یبا ب  آسمان

 پلک بست وار،یدادن سرش به د هیتکاز 

... صبر کن خسرو خودش که به هوش اومد دونمی نم  ی زی+ من چ

 خوادیو حاال م  کنهیم  دشیکه سالهاست تهد  یازش بپرس کس 

 . هیبکشتش ک

 ؟یدون یتو م -

 متعجب رهام هم باعث نشد پلک باز کند  ی صدا

 رهام...   ستی + حالم خوب ن



 

2716 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

بورش کرد سرش را به گونه اش گذاشت و مج  ی دست رو  رستا

 دهد  هیاو تک ی شانه 

 ی نشست و دو انگشتش را رو  یصندل  ی م کنارش روه  شاهرخ

 مچ دست دخترک گذاشت 

بجا  - ب  هیحرفا    نیا  ی رهام  کن  و   اد یدکتر خبر  آسمان  فشار 

استرس   نقدریدختر بارداره... پس ا   نیسرده؛ ا  یل ی... تنش خرهیبگ

 بهش نده. 

                     

خسته   نجایدکتر گفت که حالش خوبه آسو... تو برگرد خونه ا  -

 . یشیم

و دارو و   مارستانیکالفه اش را از سرم گرفت و از هر چه ب  نگاه 

 سرم بود نفرت داشت. 
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 ... حالم خوبه. مونمینه م  -

 نشاند  یکوتاه ی بوسه  شیدستش را گرفت و رو رهام

 ی دار  ازین  یکیکه به    یتو لحظات  چوقتیخوام که ه  یمعذرت م  -

 . ستم ین  شتیپ

 سرش مرتب کرد   ی دراز کرد و شال آسمان را با آرامش رو   دست

 .... دیبا -

که   یباز شدن در جمله اش ناقص ماند و هر دو سمت شاهرخ  با

اتاق شد چرخ  یترش   ی   شهیبا ش  با خنده    دندیوارد    ی و رهام 

 تادسیا یمتعجب

ا  - پا  نیمگه  فشارش    نیا  گهی م  یچ  ی ترش  ست؟ین  ن ییدختر 

 وسط؟
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 ز یم  ی را رو   یترش  ی   شهیبا تأسف تکان داد و ش  ی سر  شاهرخ

 گذاشت 

 دنیخر   ی وقت شب فرستاده برا  نیو به خواهرت بگو... منو ا  نیا  -

 .  یترش

 دوخت و اضافه کرد  زدیکه نگاهش برق م ینگاه به آسمان سپس 

که   ی بخور  نویاآلن ا  ؟یداشته باش  اریو  ی به مواد مقو  شهینم  -

 ! یشی باز سرم الزم م

چشم  آسمان پشت  از  سمت   یبعد  را  دستش  کرد  نازک  که 

 شاهرخ دراز کرد

 .خوردمیه من فقط چند تا از گل کلماش رو م+ بد

 را باز کرد و به دست آسمان داد  شهی درب ش شاهرخ

 فقط چند تا دونه آسمان...  -
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دهانش دوباره پشت    ی ه گل کلم توتک  کیگذاشتن    نیح  آسمان

 نازک کرد یچشم

 ... گهید شهیبچه ات چپ م ی + اگه نخورم چشما

ا  رهام با خنده  بلند قهقهه زد شاهرخ   ی فرو خورده دست  ی که 

 برداشت  جی از هو ی برد و آسمان با لذت تکه ا ش یموها انیم

 آخ من قربون خواهر گلم و بچه اش برم...  -

 کرد  یاخم

 وی... همه چمی زن و شوهر خلوت کن  کمی  رونیو ب+ خدا نکنه.! بر

 آدم بگه؟؟؟ دیبا

 هام به هوا رفت... ر ی شاهرخ گرد شد و قهقهه  چشمان

اش   یشانیخواهرش پ  ی و با محکم گرفتن گونه ها  اوردین   طاقت

 د ی و عقب کش  د یرا پر صدا بوس
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نرم... مگه م  یگی حاال م  - تو داشته    ی خواهر  شهیقربونت  مثل 

 گردم؟ باشم و دورش ن

  ی شانیبه پ   یخواهر و برادر دست   ی با تأسف و خنده برا  شاهرخ

 و رهام با خنده از اتاق خارج شد  دیاش کش

نم بره  و فرستادم  قول   شهی+ خب حاال که رهام   یکه داد  یبه 

 ؟ یاآلن عمل کن نیهم

دهانش انداخت    ی تو  ی گریگل کلم د  دیگنگ شاهرخ را که د  نگاه 

 به گردنش داد  ی و قر

 . میو ببوس   ید تا دلم بخواد بغلم کنقرار بو -

 دیبه آغوش کشطاقت کنارش نشست و تنش را  یب  شاهرخ

 ؟ی که دل واسم نذاشت  ییکنم با تو کار یآخه من چ -
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  چه یبه دلپ   تیاهم  ی شاهرخ جابجا کرد و ب  ی   نهیس  ی را رو  سرش

 د یاش، عطرش را نفس کش

 . ه یکاف ن ی+ فقط بغلم کن و ببوسم... هم

را از   یترش  ی   شهیو آرام ش  دیاش را بوس  قهی با خنده شق  شاهرخ

 دست آسمان گرفت

 حالت خوبه آسمان؟  -

 ... دیکش  یقیعم  نفس

  ی موقع  یحواسش به او بود. حت  شهیهم  یکیخوب بود که    چه

 ... دیخندیو م کردیم  یکه شوخ

 . دمیترس یلی+ خ

پوست   ریدستش را تنگ کرد و آرام سرم را از ز  ی حلقه    شاهرخ

 دیکش رونیاو ب
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ا  از  ترس  میتیدوباره    نکهی+  حس    دمیبشم  اون  بازم  شاهرخ... 

  غ یمضخرف عذاب وجدان افتاد تو جونم... انگار داشتن تو سرم ج

  ی به خسرو فرصت پدر بودن بد  نکهیبدون ا  گفتنیو م   ن یکشیم

اون ب  شهی... من هم رهیمیم داشتن  انگار  و  زدم  بد حرف  اهاش 

 . دنیکوب یحرفا رو مثل پتک تو سرم م

 ؟ یدار ی اآلن چه حس -

 د یکش یق ینفس عم دوباره

م حس  د  کنمی+  هام  مست ین  نیسنگ   گهیشونه  حس    کنم ی... 

 .  دم یخسرو رو با وجود تمام اشتباهاتش بخش

 ؟یدار  یبخشش چه حس نیبه ا -

 بست و فکر کرد...  پلک
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گ احساس  نمنا+  ناراحت کنم یه  ازم  بود  بابام  اگه  نظرت  به   ...

 شد؟یم

 همسرش زد  یبه نگاه سؤال ی فاصله گرفت و لبخند شاهرخ

 . زمیالبته که نه عز -

 باال انداخت ییبا لبخند ابرو آسمان

 ؟ یکنیم ییروانم و شناسا ی دار کنم ی+ چرا فکر م

 د یاش را بوس یشان یبا خنده خم شد و پ شاهرخ

 کار و کنم.   نیمخوام ه یچون م -

 خسرو. شی برم پ دیبعد؟ اآلن با ی برا ی بذار شهی+ م

 د یعقب کش  شاهرخ

 البته....  -
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 د یایب  نییو کمک کرد آسمان هم از تخت پا ستادیا

نم  - ا   ی برا  کنمیآسمان اصرار  از  اگه    دونمیچون م  نجایبردنت 

 ... باشه؟ یگ یبهم م ی خسته شد

 خنده لباسش را مرتب کرد با

 هستم.  ت یالکچر ی دایتهد نیا ی ته مرده من کش یعنی+ 

شال   ی را تو   شیمشغول مرتب کردن شالش شد و موها  شاهرخ

 فرو کرد 

. تو یکن  تیخودتو اذ  خوادی... دلم نمزمیخواهشه عز  هیفقط    -

 بچه مونم فکر کن. ؛بهی اآلن دو نفر

 شکمش گذاشت  ی ضربان گرفته دستش را رو ی قلب با

 . ادیب ا ی ر بگذره و به دنچند ماه زود ت نی ا خوادی+ دلم م
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نگاهش    دیبه جمله اش خند  جان یبا ه  خود با عشق  و شاهرخ 

 کرد

 عجول بودنت...    نیتو و ا ی فدا -

 + شاهرخ؟ 

 جانم؟!  -

 دیو لبش را گز دیشاهرخ کش ی  قهیبه  ی لبخند دست با

با بد  دی+  قول  ن  ی بهم  و    چیه  ست یقرار  اندازه  کس  من    ی به 

 .پسرمونو یحت ،یدوست داشه باش 

                     

 یی که به دستش وارد شد پلک باز کرد و نگاه به خسرو  ی فشار  با

بود دوخت و دستپاچه دستش    شیابروها  نیب  ی که اخم پر رنگ

 دیرا کش
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 + خسرو؟! 

 پلک باز کند جواب داد  نکهیبدون ا  خسرو

 ؟!جان دل خسرو  -

پدرش گرداند و دستش را    ینگاهش را در صورت زخم  دلواپس

 از شدت استرس مشت کرد

 + حالت خوبه؟

 تو رو بشنوم و خوب نباشم؟  ی صدا  شهیمگه م -

 دهانش را فرو داد  آب

 ؟ یکنی+ چرا چشمات و باز نم

  نییپا  شیاش تا گلو  ینیرا از ب  ژش یاکس  ی لوله تراشه    خسرو

 د یکش
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 نگفت؟ ی زیر مورد چشمام چ... دکتر دسوزه یم کمی -

 ستاد یا  ی با نگران آسمان

 ؟ ی کور شد ؟یچشمات و باز کن  یتونی نم ؟یچ یعنی+ 

 د یحال خند یکوتاه و ب خسرو

 ... انگار ماسه رفته تو چشمام. سوزهینشدم فقط م نه کور   -

که    یکرد پلک باز کند اما اشک  یمحض اتمام جمله اش سع  به

 ی تو  یستن بغض سختباعث نش  ختیچشمش فرو ر  ی از گوشه  

 آسمان شد ی گلو

 + صبر کن اآلن دکتر و خبر کنم. 

 به مخالفت خسرو از اتاق خارج شد  تیاهم یب و

 ست؟ی ن  ی زیچرا دکتر گفت چ ی+ لعنت
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د  با به محض  و  رستا گشت  و  رهام  دنبال   ی انتها  دنشانینگاه 

 خود را به آنها رساند عیتند و سر ی راهرو، با قدم ها 

 ... شده داری+ خسرو ب

 د یسمت آسمان چرخ شیموها  نیدستش ب  دنی کش نیح رهام

 واقعاً؟! خوبه حالشون؟  -

 ب زدبه چپ و راست تکان داد و با بغض ل ی سر

 ؟ی دکتر و خبر کن  شهی... مسوزهیچشماش م گهی + م

 سر تکان داد و رستا همراه آسمان سمت اتاق رفت  رهام

 ! ده یتو حالت خوبه؟ رنگت پر -

قبل از رستا وارد اتاق    یاز گفتن خوبم آرام  را باز کرد و بعد  در

 شد 
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 ... کنه ی+ رهام اآلن دکتر و خبر م

 شده؟  یچ دونهیرهام م -

تخت نشست و دست    ی به رستا انداخت و دوباره لبه    ی نگاه  م ین

 خسرو را گرفت

 + نه... 

 دونه؟ ینم ویچ -

نگاه سؤال  رستا کنار تخت   یبا همان  و  برداشت  قدم  سمتشان 

 لب اسم دخترش را نجوا کرد... ریز  و خسرو ستادیا

 رستا؟!  -

 د یپدرش را آرام بوس یشانیخم شد و پ  رستا

 لتون؟ جانم بابا؟! خوبه حا -
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 داد  یدست آسمان را فشرد و جواب رستا را با خوبم آرام خسرو

 خبر نداره آسمان؟ یرهام از چ -

 رستا دوخت و لب زد ی باینگاه به نگاه آرام و ز آسمان

  نیکه قصد جون خسرو رو کرده بود مهران و مت   ی کس  نکهی+ از ا

 استوار بود.

 آسمان! -

                     

برا  ی صدا نتوانست  قانعش کند و    ی سرزنش گر خسرو  سکوت 

  ش یابود آنقدر بر دهیتخت خواب  ی که رو  ی مرد  یچشمان بسته  

و مهران استوار متنفر    نی از مت  شتریو ب  شتریبود که او را ب  نیسنگ 

 تر کند. 

 ه.... ک یاستوار؟ همون نیمت  -
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 دی کالم رستا پر انی همان نفرت م  با

کردن   یکی**** دست به    ی استوار... با عمو  نی+ آره همون مت

ضبط    ی تا خسرو رو بکشن و قبلش هم به من زنگ زد... صدا

 ... سیبرزو داد به پلشده اش رو دادم 

 تخت بلند شد  ی آن موضوع از رو  ی ادآوری با

 ... گهید ی  قهیچند دق امی+ من م 

دل رستا انداخته بود    ی که تو  ی به جنجال و آشوب  تیاهم  ی ب  و

 از اتاق خارج شد.

ه  ی روبرو بزرگ  بود   یکل یمرد  اتاق گذاشته  در  مقابل  برزو  که 

 د یپرس تی و با جد ستادیا

 + برزو کجاست؟ 
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از حد تنش بدهد جواب   ش یب یبه صاف   ی رییتغ  نکهیبدون ا  مرد

 داد 

 رونیرفتن ب   شی پ   ی   قهیسرگرد باهاشون تماس گرفت چند دق  -

 . مارستانیاز ب

 تکان داد و سمت آسانسور قدم برداشت.  ی سر تیجد با

اذان صبح در    ی صدا  مارستانیمحض خروجش از ساختمان ب  به

که فرستاد با نگاه دنبال   یو او بعد از صلوات آرام دیچ یمحوطه پ

بزرگ   یباعث نشستن اخم  نینکرد و هم  شیدای پ   یبرزو گشت ول

 شد.  شیابروها نیب

مثل هر بار سرد بود و استخوان سوز، او اما دست    لیاردب  ی هوا

کنار    مارستانی ب  نگیپارک  ی و باالخره برزو را تو  دی از گشتن نکش

 کرد. دایپ ی مرد
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شدنش،آنها به بحثشان    کیسمتشان برداشت و به محض نزد  قدم

 ستادی رو به او ا ی خاتمه دادند و برزو با نگران

 ؟ یافتاده خانم پناه یاتفاق -

که به تن داشت کرد و با    یبافت  ی مانتو  ب یج  ی را تو  دستانش 

 به مرد انداخت  ی اخم نگاه کوتاه

 شدن؟  ریدستگ  نی + مهران و مت

  ده یکه چند قدم عقب کش  ی به مرد  ینگاه کوتاه   میهم ن  برزو

 بود کرد 

اردب  نجایا  نی بله... مت  - مهران تو تهرانه... به محض    یول  لهیتو 

 . کنمیم ی ریگیرگشتمون به تهران پب

 دیلب غر ری با اخم ز آسمان
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م و حساب  تونمی م  یدونی+  درست  اطالعات  خاطر  ندادنت    یبه 

 کنم؟ سیبهم، دهنت و سرو

 کرد نییخنده اش را قورت داد و سرش را باال و پا برزو

راحت باشه. به اندازه    التونیدر مورد مهران خ  ی... ولدونم یبله م   -

 که نتونه قسر دربره. میمدرک دار یکاف ی 

 آسمان خانم؟ -

د   ی صدا با  و  برگردد  کرد  مجبورش  در    شتریب  دنشیشاهرخ 

 خودش جمع شد.

نزد  شاهرخ پالتو  کیبه محض  او  به  را رو   ی شدن  شانه   ی خود 

 آسمان انداخت ی ها

  زم؟یعز یکن یم کاریچ رونیسرد ب ی هوا نیتو ا -

 د یرو به برزو پرس سپس
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 افتاده؟  یاتفاق -

 سر تکان داد برزو

هم داشتم    یمرتبه... به خانم پناه   یهمه چ  ینه جناب تهران  -

 نگران نباشن.  گفتم یم

 د یشد و پرس  مارستانیساختمان بشاهرخ وارد  همراه

 ؟یشیو ظاهر م بی بار غ هی  قهیتو هر چند دق ی ری+ کجا م

 کمرش نشست و منتظر آمدن آسانسور شدند  ی شاهرخ رو  دست

ا   - عاشق  پ  تمی زرنگ  نی واقعا  دست  پس   ی ریگ یم  شیکه  تا 

 ... یوفتین

 لب زد نیریش ی ها یدر آن عسل  رهیو خ دی باال کش نگاه 

 ؟ی+ چ
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آرام  اد ستیا  آسانسور فشار  با  شاهرخ  آسمان   یرو  یو  کمر 

 مجبورش کرد داخل آسانسور شود

با  - ا  د یمن  با    نیبپرسم  تو سرما،  نازک   ی مانتو  هی وقت صبح 

 ! ؟ی دار کاریچ رونیب

شاهرخ مچاله    ی پالتو  ی تو  شتریتر کرد و خودش را ب  یلب  آسمان

 کرد

 چشماش و باز کنه... کور شده فکر کنم....   تونهی+ خسرو نم

 شاهرخ نشست   ی ابروها نیب یاخم

 گفتن؟  یدکتر چ ؟یچ -

 باال انداخت ی بغض شانه ا با

 از اتاق...  رونی... اعصابم خورد شد زدم بدونم ی+ نم

 دیدست دور شانه اش حلقه کرد و او را به آغوش کش شاهرخ
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 .... نم یبب   نجایا ایب -

 داد و پلک بست  هیشاهرخ تک ی  نه یرا به س سرش

. با  ومدیاز چشمش اشک م  یرو باز کنه ول  چشماش  خواستی+ م

 ... دیناخن کش یکیانگار قلبم و  دنشید

  نکه یسرش حس کرد و اما قبل از ا  ی شاهرخ را رو  ی لبها  حرکت

که   یشود در آسانسور باز شد و مرد و زن  ریاز آغوش شاهرخ س

 آنها اخم کردند دنیآسانسور بودند با د ییکشو ی پشت در ها

 کمر آسمان فشرد  ی دست رو ی دبا همان خونسر شاهرخ

 .زمیعز میبر -

فلز  از ز  ی اتاقک  را  انگشتش  دو  آسمان  شدند،  خارج   ر یکه 

 د یچشمانش کش
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بار م  ی کرد  کاری+ تو چ باز    ی سفره    نمتیب یباهام که هر  دلم 

 شه؟یم

  ی که خسرو بستر  یتاقزد و همراه آسمان سمت ا  ی لبخند  شاهرخ

 بود قدم برداشت 

 ختنی عاشقتم و طاقت تو خودت ر  یدونیکه م  نهیبخاطر ا  دیشا  -

 و ندارم.

و نگاهش در نگاه شاهرخ قفل    دیاش لرز  نهیس  ی آسمان تو   دل

 شد 

 .... یو عاشقم یخوبه که هست یلی+ خ

قلبش را به تکاپو انداخت و او   یحوال  شتریپر عشق شاهرخ ب  نگاه 

 خواست یدلش دوباره آغوش گرم همسرش را م
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ه زور هم که شده باهات ازدواج خوبه که عاشقت شدم و ب  یلی+ خ

 کردم.

 

رستا اخم کرد   یچشمان سرخ و اشک  دنیاتاق که شدند با د  وارد 

 که هنوز چشمانش بسته بود چرخاند   ییو نگاهش را سمت خسرو

 شده؟  ی+ چ

ب  شیبازو شاهرخ  دست  از  قدم    دیکش  رونیرا  تخت  سمت  و 

 برداشت

 گفت؟ رهام کجاست؟ ی+ دکتر چ

 اش را پاک کرد و خسرو جواب داد  ینیبا دستمال آب ب رستا

 دخترم فقط....  ستین ی زیچ -

 د یکالم پدرش پر انیم  هیاما با گر رستا
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 ست؟ین ی زی چ یچشم ی بابا؟ تروما ستین ی زیچ یچ یعنی -

 د یپرس تی اخم و عصبان با

 ه؟ یوفتچه ک گهید نی+ ا

که انگار جواب تمام    ی گریو مثل هر وقت د  دیشاهرخ چرخ  سمت

 سؤاالت نزد شاهرخ بود را تکرار کرد

 شاهرخ؟  هیچه کوفت  گهید یچشم  ی + تروما

 تر شد  کینزد  یبا نگران شاهرخ

 .... زمیآروم باش عز -

 بود  بهیآرامش هم غر ی با معنا یاما انگار حت آسمان

  یآخه؟ تروما  شه یم  ی نطوریه اآروم باشم؟ چرا دار   یچ  یعنی+  

 شه؟یداره کور م یعنی ه؟ی چ گهید یچشم
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 گذاشت  شیبازوها ی دست رو  شاهرخ

 اآلن...  گمیم زمیآروم باش عز -

 د یرو به رستا پرس سپس

 رهام کجا رفت رستا خانوم؟  -

 لرزان جواب داد  یی و لب ها یبا چشمان اشک رستا

 با دکتر رفت....  -

 و پر خشم آسمان دوخت  یان عاصنگاه به چشم  تیبا جد  شاهرخ

بش  - م   نجای هم  نیتو  من  باش  آروم  حرف   رمیو  دکترشون  با 

 باشه؟ دمیم  حیکامل برات توض ام یو م زنم یم

 اآلن....  نی+ هم

 گلو خفه کرد ی شاهرخ کالمش را تو  ی جد ی صدا
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 ... باشه؟زمیعز دمی م  حیتوض  امیم -

 از اتاق خارج شد...  تیکرد و شاهرخ با همان جد  سکوت

 اعصابش بود  ی رستا رو  نیف  نیف ی صدا

ها  ی صدا  یحت م  ی قطره  هم  هم    توانستندی سِرُم  به  را  روانش 

 شد؟یم  نای و خسرو داشت ناب زندیبر

 آسمان؟  -

برا  قلبش را    شیخسرو و بغض گلو  فیضع   ی صدا  ی مچاله شد 

 دیخراش

 .ست ین ی نگران کننده ا زیآروم باش دکتر گفت چ  -

 هم گذاشت ی رو پلک

 چقدره؟ یکور بش نکهی+ احتمال ا
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  دیآرام به لحن دخترش خند خسرو

 حدود چهل درصد.  -

 دیو دور خودش چرخ ستادیا

ز هم  درصد  چهل  نباادهی+  نباشدیم  ی نطوریا  دی ...  من    دی... 

 ... موندمیتو اون خرابشده م دیخونه... من با گشتمی برم

 آسمان!؟ -

 دیبه صورتش کش یخسرو دست ی به صدا  تیاهم یب

تو برزو   دونستی ... که من برگردم و اون م خواستی م  نوی + اونم هم

 .... اون.... یفرستیرو همراهم م

 آسمان؟! -

 بلند خسرو وادار به سکوتش کرد  ی صدا
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چشمام.   شهی... خوب مگم ی م  ستین   ی زیآروم باش دخترم... چ  -

 . دمی قول م

 تخت نشست  ی لبه  دوباره

 مامان کجاست؟ -

 لرزانش جواب داد  ی با همان صدا رستا

 بود... رفت.....  نجایهم میمامان مر -

 به آسمان دوخت و متعجب ادامه داد  نگاه 

 م؟یکجا رفت مامان مر -

 دیبا اخم سمتش چرخ آسمان

 رفته بوفه. دیبود، شا رونی+ با شما ب

 د یشاهرخ را کامل پوش ی وتخت برخاست و پالت  ی رو از
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 دنبالش...  رمی+ من م 

با رهام و شاهرخ روبرو شد و در را    به اتاق  محض خروجش از 

 بست 

ا  یسر چشما  یی+ چه بال که   ی زهرمار  نیخسرو اومده رهام؟ 

 هست؟ یچ گهیرستا م 

  ح ی خواهرش گذاشت و با آرامش توض  ی شانه ها  ی دست رو  رهام

 داد 

د  - ضرب    گن یم  یچشم  ی تروما  نهیقر  ی دگیی سا  ای  یدگیبه 

که    دهید  کیکوچ  بی آس  هیبابا هم    ی خوشگلم... چشما  ی آسو

ن  ادیز بستن چشما   گهی. دکتر م ستینگران کننده  با چند روز 

 ... باشه؟ینگران باش   ستیالزم ن شهیخوب م
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نکرد نگاه به    دای گفتن پ   ی برا  ی زیچ  ی و وقت  دیکش یق یعم  نفس 

 شاهرخ دوخت

 بخر....  وهی+ برام آبم

آسمان تکان داد   ی که برا  ی و بعد از سر   دیمتعجب خند  رهام

 د یاش را بوس یشانیخم شد و کوتاه پ 

خواهر خوشگلم برم که احساس دوست داشتنش هم با    ی فدا  -

 خشونت همراهه.

 گرفت  اخم از رهام فاصله با

 رو دوست دارم؟  یمن اآلن گفتم کس -

با   دو انگشتش فشرد و باعث شد آسمان  نیگونه اش را ب  رهام

 اورد یآخ خندانش را درب  ی شکمش بکوبد و صدا  ی مشت محکم تو

 بوکسوره؟  هیرفته خواهرت    ادتینکن اآلن رهام...    ی+ با من شوخ
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 زد  یبا خنده چشمک رهام

 شدم؟! ریالبته که نه مگه از جونم س -

 اتاق را باز کرد و ادامه داد  در

خسته   . تو هم با شاهرخ برگرد خونهزنمیسر به بابا م  هیمن    -

 . ی ا

 نازک کرد  یچشم پشت

م پ  میمر  رمی+  نم  دایو  ا  دونمی کنم...    بیغ  هویهمه    نجایچرا 

 . شنیم

 با خنده وارد اتاق شد و شاهرخ همراه او شد رهام

 بخرم؟ یچ گهید وهیکنار آبم -

 د یلبخند سمت شاهرخ چرخ با
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  ه یخودت    یول   رسهیبه ذهنم نم  ی زیخوشمزه!!! اآلن چ  ی زای+ چ

 .گهیبخر د ییزایچ

 ستادی ا ی پرستار ستگاهیو آسمان کنار ا دیکوتاه خند شاهرخ

 ترش کردم. زیم زیبخر... هوس چ ی سرکه ا   پسی+ چ

 دیکه با خنده سمت بوفه رفت آسمان سمت پرستار چرخ  شاهرخ

 خانوم!؟ ی+ ه

 د یکه نگاهش کرد پرس پرستار

 کجا رفت؟ ی دیبودن... تو د نجایبا ما ا ریخانوم پ هی+ 

 که اومدن گفتن فشارشون باال رفته؟  یهمون خانوم -

 کرد  اخم

 + فشارشون باال رفته؟
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 تکان داد  ی گذاشت و سر ی فلز ینیس ی چند قرص رو پرستار

 باال بود.  یلیبله... فشارشون خ -

 ت به آسانسور اشاره کرددهانش را فرو داد و پرستار با دس آب

کرد  - فکر  هم  ما  ندارن  همراه  اوم   میگفتن  بهشون  تنها  دن... 

 و تو بخش اورژانس هستن...   میکرد قیتزر دیتروپروساین

 تر کرد....  یلب

 آورد؟  یسمتش هجوم م نطوریداشت ا زیهمه چ چرا

 دلش غوغا بود...  ی تو انگار

 + اآلن حالش خوبه؟

 اروها با محبت نگاهش کردد ینی برداشتن س  نیح پرستار

 خوبن انشاهلل...   یندارم ول  یمن اطالع -
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تخت    یچطور خود را به بخش اورژانس رساند و رو  دانستینم

تخت جسم    ن یتر  ییانتها  ی گشت و باالخره رو  میها دنبال مر

 و قدم سمتش تند کرد دیرا د فش ینح

 م؟ی+ مر

با تعجب سمتش برگشت بغض گلو  میمر  و  دیرا خراش  ش یکه 

 نگاه سرخش قلبش را به درد آورد.

 تخت نشست   ی  لبه

 شده؟   ی+ چ

 دستش را گرفت   یبا مهربان میمر

 فشارم رفته بود باال که اآلن خوبم.  کمی... زمیعز یچیه -

بود که همه به   یزن  میو مر  دیقد کش  شتریب  شیگلو  انیم  بغض

 . کردندی گاه نگاهش م هیتک کیعنوان 
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 کارها را اداره کند...  ی همه   توانستیکه م ی قو اریزن بس کی

 کردن نداشت هیبه تک ی ازیکه ن یزن

 شاغل بود  یهم زن میمر

 دلسوز و مهربان  ی مادر هم

 محکم و استوار  یزن هم

 ... شدیخم نم چگاهیآنقدر محکم بود که انگار ه  میمر

 ... شدیخسته نم  یاز زندگ  چگاهی آمد و ه  یدردش نم  چگاهیه  انگار

رو  اما حاال  ب  یاو  م   یمیمر  ارستان،میتخت  بس  دیدی را    ار یکه 

ها سرباز، شکست خورده  ونیلینگاهش انگار م  ی خسته بود و تو

 بودند. 

کرده   یمیمر خم  را  کمرش  فرزندش  دادن  دست  از  ترس  که 

 بود.... 
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 + حالت خوبه؟

ترک خورده اش نشست دل آسمان را    ی لبها  ی که رو  ی لبخند

و چروک   نیترک خورده و چ  ی لبها  یاز ک  میمچاله کرد و مر

پنهان کرده بود   مشیو مال  حیمل  شیصورتش را پشت آرا  ی ها

 نبود؟  دنشیقادر به د چکسیکه ه

 گفتم که....  زمیخوبم عز -

و نگاه آسمان   دیرا بر  میمر  فیضع  ی دکتر بخش اما صدا  ی صدا

 دیرخهم سمت دکتر چ

 آوردن خانم... حالتون اآلن خوبه؟  فیخب همراهتون هم تشر -

خو  ریز  میمر آراملب  آسمان   یبم  سمت  دکتر  و  کرد  زمزمه 

 دیچرخ
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و دو بود   ستیب  ی لطفاً... فشارشون رو  دیمراقبشون باش   شتریب  -

 نکرده....  ی بودن... اگه خدا مارستانیخدا بهشون رحم کرد که ب

دکتر را ناقص    ی جمله    "اآلن حالم خوبه دکتر"با گفتن    میمر

ت و جلو تر لب گف  ریز  ی گذاشت و دکتر با لبخند خدا رو شکر

 رفت

 ... رمی فشارتون رو بگ گه یبار د هیمن  -

 برود نییاز تخت پا میکرد مر مکک

 حالت واقعاً خوبه؟+ 

و چند بار آرام دستش    ختیدر چشمانش ر  یلبخند پرمحبت  میمر

 د یدست آسمان کوب  ی را رو

 بم دخترم... دکتر که گفت فشارم اآلن نرماله.خو -

 ستادیا میمقابل مر یتر کرد و با نگران یلب
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 از فشار باالت؟  دونهینم ی زیچ ی+ کس

  یمهربان   شتری کنار نزد؛ بلکه ب   شیلبها  ی لبخندش را از رو   میمر

آسمان را با پشت انگشتانش نوازش   ی و گونه    ختینگاهش ر  ی تو

 کرد

 ... نگران نباش. رفت یباال م  رنقدی بار بود ا نیاول -

را همراه    رشیدستش گرفت و بغض نفسگ   ی را تو  میمر  دست

 آب دهانش فرو داد 

ن  مجبور  ممیمر  یباش  ی قو  نقدریا  ی ستی+  هم  تو    ه ی  یتون ی ... 

  ییوقتا  هی...  یپناهگاه داشته باش   هیبه    ازیو ن  ی اریکم ب  ییوقتا

هم  ی قو  ی ادیز و  طاق  هیتک  شهیبودن  و  سخته  بودن  ت  گاه 

 فرساست. 

 بزرگ بزند...  ی گمانش بلد نبود حرفها به
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و تک تک    دیتکان دهنده بگو   ینبود مانند شاهرخ جمله ها  بلد

 کلماتش آرامش دهنده باشد... 

 ... کردیم میمر ی داشت تمام تالشش را برا اما

 و محکم بودنش...  گفتندیبودنش م رزنیکه همه از ش یمیمر

 به پناهگاه ندارند؟ ازین ی گفته بود زنان محکم و قو یکس چه

 خانواده اش هم مرد بود و هم مادر و هم پدر...  ی برا میمر

بود    یکس  چه و   کیگفته  به تحمل  پدر موظف  و  مادر  و  مرد 

 بودن هستند؟  ی قو شهیهم

روزگار تن   ی ها  ی ها و بلند  یبا همان لبخند خسته از پست  میمر

 د یاش را بوس قهی و شق  دیآسمان را به آغوش کش

 آسمان...   یقشنگت بزن یلیخ  ی حرفا نیبه بهار هم از اکاش  -

 د یکش یو پربغض قیعم  نفس
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م ز  دونمی+  گفته  میعصب  ی ادیمن  به  و  الت  گردن    زیعز  ی ... 

 . نجامیا شه یباشم. اما هم  ی ا نهیهم ک ی ادیز دیکلفتم... شا

که دورشان چروک شده    میدر چشمان مر  رهیگرفت و خ   فاصله

 بود لب زد

 . ی کن هی بهم تک یگه خواستکه ا نجامی+ ا

شاهرخ مانع شد و هر دو    ی بزند که صدا  یخواست حرف  میمر

 دندیسمت او چرخ

 بود. ی سرکه ا  پسیلواشک و آلوچه نداشتن... فقط چ -

 را سمت آسمان گرفت و ادامه داد ک یپالست  شاهرخ

 . خرمیم  مارستانیب رونی اآلن از ب رمیم -

پالست  ی نگاه  آسمان داخل  و  کی به  سر   ی لبخند  انداخت  از 

 زد تیرضا
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 . یکنیم ی + خوب کار

 با محبت نگاه به نوه اش دوخت میو مر دیخند کوتاه  شاهرخ

م  - وقت  ی سر  هی  رمیمن  از  بزنم...  اومده   یبه خسرو  به هوش 

 . دمش یند

حس  تیاهم  یب  آسمان م  یبه  اش  وسوسه  جا   کردیکه  همان 

 ردحلقه ک می مر ی ها را بخورد، دست دور بازو پس یو چ ندی بنش

 باهات. امی+ منم م

بلند    ی صدا  دند،یبود رس  ی که خسرو بستر  یاتاق  یکیبه نزد  یوقت

نشاند و آسمان چشم    میمر  ی لبها   ی رو  ی رهام لبخند  ی خنده  

 کرد  کیبار

 کنه...   تیریو مد تیپسر پر شور و نشاط من بلده موقع -

 اش داد  ین یبه ب ینیچ آسمان
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 دلقکه؟ یادیز کنمی+ پس چرا من فکر م

 هوا در را باز کرد. یکه در بزند ب نیو او بدون ا دیخند میمر

 ی شد و او بعد از پشت چشم  دهیرهام و رستا سمتشان کش  نگاه

 د یکه نازک کرد داخل شد و توپ

 .رونیب  مارستانیبندازنمون از ب ی خوای+ انگار م 

بر   هیت برخاست و دستانش را تکتخ  ی لبه    ی با خنده از رو  امره

 کمر زد 

 اد یتو خواهرم؟ هزار بار بهت    ی صاف و ساده ا  نقدریآسو چرا ا   -

 . یکن  کاریچ دیمواقع با نیدادم که تو ا

رهام   یقبل  ی با خنده سمت پسرش قدم برداشت و در جا  میمر

و  دیکشدار پسرش  شیر ی نشست. دستش را نوازگونه به گونه 

 لب زد
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 خوبه خسرو؟ حالت  -

  یخودش را رو  کردیم  یمادرش سع  ی صدا  دنی که با شن  خسرو

و    دیدست از تالشش کش  میتخت باال بکشد،با نشستن دست مر

 جواب سؤال مادرش را داد 

 خوبم...  -

 ده؟ید بیچشمات آس -

 لبخند زد  خسرو

 بانو...  مینگران نباش مر ستی ن  ی ... جدکمی -

  دن یدست پسرش را گرفت و سمت رهام که با کش  یبا نگران  میمر

 د یو پرس دیچرخ دادیشال آسمان او را حرص م

 کنه؟!  کاریچ دیمواقع با نیتو ا یخب نگفت  -
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با خنده   ی دست دور شانه    رهام خواهر کوچکش حلقه کرد و 

 را داد میجواب مر

من دختر   هیبابا استفاده کنه؛ مثالً با    یشغل  تیاز موقع  دیبا  -

 . وفتهیکارش راه م کیهستمِ کوچ یپناهسردار 

کرد دست    یو آسمان باحرص سع  دندیو رستا و خسرو خند  میمر

 رهام را از دور گردنش باز کند 

 ... گهیولم کن د  ا؛یوفتیدراز به دراز ب  نجایهم  زنمتی+ رهام بخدا م

 د یبا خنده خم شد و گونه اش را پر سر و صدا و محکم بوس  رهام

 تو؟  ی بود  یونت جذابت... خشن کاون خش ی آخ من فدا -

 دندیخند همه

 به آشوب درونشان   تیاهم یب

 به افکار شومشان  تیاهم یب
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 .دادیترس بزرگ جوالن م کیدل هر کدام  ی اما تو  دندیخندیم

 ترس به اسم از دست دادن  کی

 هم به همراه داشت.  ی حس وحشتناک که نگران کی

 بود. میحق با مر اما

 کردن اوضاع داشت. تی در مدر  ی ادیز اریمهارت بس رهام

                     

 ی پاتخت  ی سرش جمع کرد و کش مو را از رو  ی را باال   شیموها

 برداشت

 ... ی کردیاستراحت م کمیکاش  -

آ   ی موها از  و  کرد  مهار  با کش  را  پرپشتش  و  به    نهیبلند  نگاه 

 تشاهرخ دوخ
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 بمونم.   تونمی+ نم

 بعد از بستن در کمد سمتش قدم برداشت شاهرخ

استراحت   کمیآسمان..    رسهیحال خودت هم خوب به نظر نم  -

.  مارستاننی... رهام و رستاخانم هم تو بوفتهینم  یه اتفاقک  یکن

 . ی نگران باش  ستین  ازین

روبرو  برگشت ا  ی و  لبخند    ستاد؛یشاهرخ    راهن یپ  ی   قهیبا 

 تب کرد و نگاه به چشمانش دوختهمسرش را مر

انگار خدا خروار خروار آرامش تو  ی نگاه  همان   خته یر  شانیکه 

 بود.

م ب   ی زن خوشگلت سابقه    یدونستی+  و   ی داریسه روز و شب 

 رو هم داره؟ نیتمر
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و با حلقه کردن دستش دور کمر دخترک،   دیکوتاه خند شاهرخ

 او را به خود چسباند 

خوشگلم    - اآل   ادشیهمسر  د رفته  مجرد  گهین  دوران    یاون 

 مراقب خودش باشه؟!  شتریب  دیو با ستین

 د ی نفس کش  قیداد و عم  هیدخترک تک  یشانیاش را به پ  یشانیپ

 آسمان من نگرانتم.  -

 آسمان دور گردنش حلقه شد  دستان

 نگران شدنت رو دوست دارم؟  ن یا یدونستی+ م

ن دخترک گذاشت و آسما یشانیپ ی را رو شیلبها نباریا شاهرخ

 ادامه داد  ی آرامتر ی با صدا

 . یاشتباه باشه اما دوست دارم نگرانم بش دی+ شا
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بوس  یشانیپ  شاهرخ را  س  دیاش  به  را  دخترک  سر  اش    نهیو 

 چسباند 

 ؟ یکنینم  میبرطرف کردن نگران ی برا ی کار   چیه یعنی -

 در آغوش همسرش فرو کرد شتریبا خنده خود را ب آسمان

 .  یبش  نگرانم یه خوادی+ نوچ... دلم م

 حد؟  نیتا ا  ی آخه قلدر -

 باال انداخت ی و با لبخند شانه ا دیکش  عقب

ا  نهی+ هم با  تا شب ه  یل یخ  نکهیکه هست.    نجای دوست دارم 

 برم.  دیبا ی باهات بمونم و به قول ساره باهات الو بترکونم، ول

 تخت برداشت  ی را از رو شالش

  ی فتکه پشت تلفن گ   دمی شن  ی اتفاق  شیپ   قهیچند دق   ی+ راست

 شده؟   ی زیتهران؛ چ ی برگرد  یتون ینم
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به چپ و راست تکان داد و شال آسمان را از دستش    ی سر  شاهرخ

 گرفت 

 .زمینه عز -

 آسمان انداخت ی موها ی شال را ابتدا تا کرد و بعد رو ی  لبه

 بود.  مانیپ -

  یشال را رو   ی دخترک را داخل شال فرو کرد و بعد، لبه    ی موها

 شانه اش انداخت

...  امیهرخ، من با رهام و خسرو متهران شا  ی برگرد  یونتی+ تو م

 اصال هم نگرانم نباش. 

 دو انگشتش فشرد نیآسمان را ب ی گونه  یبا اخم تصنع شاهرخ

 بدون تو برگردم تهران.   تیموقع  نیاصال فکرش رو هم نکن تو ا  -
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اتاق که خارج شدند با ماهان و مهربان روبرو شدند و مهربان    از

 لبش نشاند  ی رو ی آنها لبخند دنیبه محض د

 . دی خونه باش کردمی سالم، فکر نم -

ماهان و   یبه ساک ورزش ینگاه کوتاه دهیباال پر ی با ابرو آسمان

 چمدان کوچک مهربان انداخت 

 ن؟یریم نی+ دار

 کرد و سمتشان قدم برداشت چمدانش را رها  ی دسته  مهربان

. حالشون خوبه خداروشکر. بابا  میسر به عمو خسرو زد   هیصبح    -

. مامانم  میبرگرد  دیمتأسفانه من و ماهان با  یول  مونهیم   نجایهم

 اومده تهران و.... 

عم  مهربان نفس  دست    یقیبا  و  گذاشت  ناقص  را  اش  جمله 

 آسمان را در دست گرفت 
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که    د یخسرو خوب بشه. ببخشهرچه زودتر حال عمو   دوارمیام  -

 باشم.   شتونیپ تونمینم

 ی مثل لبخند پرمهر مهربان رو  ی کرد لبخند  یهم سع  آسمان

 لب بنشاند 

 نیاومد  ن یشناختیبابامو نم  نکهی+ ممنون که به خاطر من، با ا

 .  نیاسم سالگردش شرکت کردو تو مر لیاردب

ه  گون  دنیبا همان لبخند در آغوشش گرفت و بعد از بوس  مهربان

 د یاش عقب کش

مراقب   م؛یبر  گهی. خب ما دزمی خدا باباتون رو رحمت کنه عز  -

 خاله باش. ی خودت و فندوق کوچولو

ماهان  آسمان سمت  نگاهش  و  داد  تکان  سر  لبخند  که    یبا 

 شد  دهیبود کش ستاده یکنارشان ا
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 .نمتونی بی فعال خدانگهدار... تو تهران م -

 دراز کرد.شاهرخ دست داد و دستش را سمت آسمان  با

 فرو کرد و لب زد بشیج ی اما دستانش را تو آسمان

 . دمی+ ممنون بخاطر اومدنتون. من با مردا دست نم

خنده اش را قورت داد و مهربان اما    یکوتاه  ی با سرفه    شاهرخ

برد و رو به خواهرش    بشیج  ی ان دستش را تو. ماهدیآزادانه خند

 لب زد

 مهربان.  گهید میخب بر -

تا در  آنها آنها تو  اطیح  را    ی بدرقه کردند و به محض نشستن 

 همسرش انداخت ی شانه   ی شاهرخ دست رو یتاکس

 ترکوندن تو هستم.  ی نحوه  نیمن هالک ا -

 نگاهش کرد دهیباال پر ی با ابروها آسمان
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 ترکوندن؟ + هالک؟ 

 و ادامه داد  دیگز یلب

بع از شما  ا  ده ی+  از    ی آقا  یدانی الفاظ چاله م  نیاستفاده کردن 

 تر... دک

ا  ی خنده    ی صدا بلند بود و آسمان را هم مجبور   نباریشاهرخ 

 کرد بخندد. 

همنش  - همنش  زم؛یعز  ین یکمال  اگه  ی نیکمال  اآلن  من    هوی. 

برم خدا رو    دیا ب  ه، یلیسر و صورت مردم و آسفالت کنم خ   زنم ینم

 .زمیشکر کنم عز

دستش را   گریو با دست د  دیبه شکم شاهرخ کوب  یخنده مشت  با

 شانه اش پس زد ی از رو

 !خواد؟ی+ انگار دلت آسفالت شدن م 
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 گرفت  میتسل  ی دستانش را مقابل نگاه آسمان به نشانه  شاهرخ

 .ممیمن تسل زمیعز -

 لب گفت و شاهرخ با خنده ادامه داد  ریز  ی خوبه ا آسمان

به ه   ادمی  - به پسرم گوشزد کنم  کار   چیباشه  کاراته  وجه زن 

 . رهینگ

 ش روانه شد خنده اش را قورت داد آسمان که سمت یشاک  نگاه 

 ؟یمونی+ تو اآلن پش

 . جرأتش رو ندارم. زمینه عز -

                     

 منتظرت بمونم؟ ی خوایم -
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به نگاه آرام شاهرخ    ی فرو کرد و لبخند  یقفل در آهن  ی را تو  دیکل

 زد 

  ام یم   مارستانیبمونم. تو برو ب   ششیپ   شتریب   مکیخوام    ی+ نه م

 منم. 

 تکان داد و آسمان در را باز کرد  ی سر شاهرخ

 تو؟! ایب ی خوای+ م

 به عقب برداشت   یبه چپ و راست تکان داد و قدم  ی سر  شاهرخ

 . مارستانیب  رمی. تو برو من مزمینه عز -

 زد و وارد ساختمان شد ی لبخند دوباره

 وا سرده.+ باشه پس برو معطل نشو ه
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تو   شاهرخ ها  ی ها  بیج  ی دست  لبه  که  کرد  فرو   یشلوارش 

ا  ی پالتو بخاطر  برا  نیبلندش  آسمان  دل  و  رفتند  کنار    ی کار 

 قامتش ضعف رفت

 .ادیبهت م  ی ادیرنگ نپوش. ز یعسل ی پالتو گهی+ د

 زد یچشمک کوتاه دیکه مردانه خند شاهرخ

 ازت جدا بشم. خوادیمن دلم نم ی نطوری+ ا

 هم عواقب داره آسمان خانم؟ ی دلبر یدونستیم -

 بست  مهیبا خنده در را تا ن آسمان

نه    ی بر  ی تونی و نه تو م  شهیشب م   میبر  شیپ  ی نطوری+ اگه هم

 من. 

 کرد  نییسرش را باال و پا شاهرخ
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م   - دب   نیا  نیع   کنمیقبول  که واسه    میشد  یی ها  ی رستانی بچه 

 . شنیبار عاشق م  نیاول

داخل ساختمان به گوشش    از  ا یض  ی بزند که صدا  یحرف  خواست

 و مجبورش کرد برگردد  دیرس

 به به! آسو خانم گل!  -

 لب زد  ایلب نشاند و در جواب ض ی رو یبزرگ  لبخند

 ... نه خبر؟ا ی+ سال عمو ض

 د یدخترک کوب ی شانه  ی و دست رو دیخند ایض

 . ساقول. میزیق  خیسالمتد -

شاهرخ پشت ساختمان    دنیبا د  ایتکان داد و ض  ی و سر  دیخند

 رفت.  رونیب
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کوتاه و مختصر بود و هر دو همراه   شانیها  یو احوال پرس  سالم

 کردند.  یهم از آسمان خداحافظ

ساختمان   ی در را بست و از پله ها  دیکه کش   یق یاز نفس عم  بعد

 رفت.  نییپا

نه چندان   ی آپارتمان خاطرات روز ها  ی به محض پا گذاشتن تو 

 ده انداختند. دور مقابل چشمانش پر

 که پدرش بود. ییروزها

 گوشش بود  ی سر صبحش هنوز تو   ی آرام نماز خواندن ها  ی صدا

 . شیهر صبح جمعه ها ی ندبه ها ی دعا ی ها زمزمه

 به امامان بعد از هر نماز...  شیآرام سالم دادن ها ی صدا

 ش یربنا ءاتنا نیدلنش ی صدا
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گفتن ذکر    نیح   حیتسب  ی هم افتادن دانه ها  ی رو  ی صدا  یحت

 ...شیفاطمه زهرا

 کشاند.  خواندیکه پدرش نماز م ییرا سمت جا اهشنگ

هم به آن سجاده دل بسته   زیاش همانجا بود و انگار عز  سجاده

رنگ را از آن گوشه    ی مخمل قهوه ا  ی آن سجاده    چگاهیبود که ه

 . داشت یبرنم

 ؟ییآسو تو -

 نگاه از سجاده گرفت  یلیم  یب  با

 + آره منم. 

کنار    زیکرد. عز  یکوچک را ط  ی را از پا کند و راهرو  شیها  کفش 

 . کردیدم م یینشسته بود و نرگس خاتون داشت چا ی بخار

 نشست  شیلبها ی رو ی لبخند
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 + سالم. 

 دیطلبکار توپ زیخاتون با لبخند جوابش را داد و عز  نرگس

. اصال  ی کردم بخاطر من اومد  فکر  لیاردب  ی چند روز اومد  هی  -

نم هم  مهمونا  ی اومد  کردمیفکرش  از    نگولت ی پ  نگولیج  ی تا 

 . یکن ی مهموندار

رو  دیخند از  را  شالش  نرگس    شیموها   ی و  سمت  و  برداشت 

 خاتون قدم برداشت

   ه؟یک  قاًیدق نگولی پ نگولی+ ج

بود اون سر و وضعش؟ آدم    یشوهرت. چ   ی دخترعمه    نیهم  -

 لباس. ی اومده شو میلس ترحمج ی به جا  کردیفکر م

بود    ده یجلف چسب  ی خفه اش کنم. دختره    خواستی+ منم دلم م 

 به رهام. 
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ک  زیعز  کنار خاتون  نرگس  به  رو  و  قورنشست  دست   ی ه  به 

 کرد  نشستیم

 نرگس خاتون.  یخودت متحولش کن  دی+ فکر کنم با

 ی رنگش را رو  ی چانه دار سرمه ا  ی خاتون با لبخند مغنه    نرگس 

 ردسرش مرتب ک

 دور و زمونه برسه.   نی ا ی خدا خودش به داد جوونها -

 دستانش را رو به آسمان بلند کرد  سپس

 کن.  تیما رو به راه راست هدا  ی همه  ایخدا -

 ؟ یزنیچرا بهم سر نم  ؟یی دو روزه کجا -

 + خسرو تصادف کرده.

 زهرا! خوبه االن حالشون؟  ی فاطمه  ای -
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 تر کرد یاد و لب در جواب سؤال نرگس خاتون تکان د ی سر

 + آره خوبه. 

 ادامه داد  ی شتریب نانیبا اطم  سپس

 . شهی+ خوب م

 نجوا کرد زیگفت و عز ی لب خدا را شکر ریخاتون ز نرگس

 نترس. شه،ینم شیزیاون چ -

 شد.   شیبا عطر هل باعث درهم رفتن ابروها ی چا ی بو

 د یکش  عقب

 . خورمی+ من نم

را مقابلش    ی ان چااو، فنج  ی توجه به جمله    یخاتون اما ب  نرگس 

 گذاشت 
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 . ختمیمادر، هل ر ی که دوست دار هیهمونطور -

 تکان داد  ی هم گذاشت و سر ی را رو شیلبها

 .نروزایدوست ندارم ا یی+ چا

 لب زد زینرگس خاتون پر شد از محبت و عز نگاه 

 . ومدیبدم م ییاکبر و حامله بودم از چا یمنم وقت -

آه  بعد اش  گفتن جمله  روو دستش    دیکش   یاز    شیزانو  ی را 

 دست آسمان گذاشت  ی گذاشت. نرگس خاتون دست رو 

 پسره مادر.  نت یجن  تیمعلومه جنساز چهره ات  -

 باال انداخت ییابرو

 ؟ی دون ی+ از کجا م
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زد. خاطرات پسرش داشت دلش را هر روز داغ   یلبخند تلخ   زیعز

 زدیم

نبود از فرم شکم   یپزشک  زاتیتجه   نیو ا  یاونوقتا که سونوگراف  -

دختر...    ایکه بچه پسره    دادنیم  صیحالت صورت مادر تشخو  

هم زرنگ    شهی پسر هم خوشگل تر م  نیجنمادر    گفتنیم  ادمهی

تو. اکبر رو که حامله    یمثل چشما  زنه؛یتر، چشاش هم برق م

م م   گفتی بودم سلطان  کنن  ولم  کنم.    ه کو  تونمیاگه  رو جابجا 

 گفت مطمئنه بچه ام پسره و همونطور هم شد. 

فکر و ذهنش   ینبود وقت  یطوالن  ادیز   زیعز   ی در خانه    ماندنش

 . نی نزد خسرو بود و مهران و مت

 زد. رونیمغتشش از ساختمان ب ی و با افکار دینوش ی چا
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 ی که از آن سر در آورد، آگاه  یی بود اما جا  مارستانیب  مقصدش

 استوار بازداشت بود.  نیکه مت ییجا بود و

 فکر کرد ینشست و کم ی مقابل ساختمان کالنتر مکتین ی رو

آن    یخودش، علت آنجا بودنش، خسرو، مهران و چند کلمه    به

 ن یروز مت

 "پدرتون حالش خوبه...  د،ینگران نباش  "

و قدم   ستادیبه جنگ افکارش ا  تیاهم  یب  یقیبعد از دقا   باالخره

 مان برداشتسمت ساخت

 .زدیاستوار حرف م نیبا مت  دیبا

سرش قابل    ی که تو  ی زیتنها چ  دانست؛ ینم  ی زیمورد چه چ  در

 استوار بود.  ن یفهم بود حرف زدن با مت
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نبود که    ییجا  د؛یساختمان شد و نگاهش در اطراف چرخ  وارد

 باشد.  امده ی قبالً ن

فرق    نباریاو را به آنجا کشانده بود اما ا  ادیز  شی ها  ی سر  رهیخ

 داشت.

و هنوز    گذاشتیپا به آن محل م  یبار بود که به عنوان شاک  نیاول

 شروع کند.   دیاز کجا و چگونه با دانستینم

امرونه  ی اهویه  م، یسیب  ی صدا و  اعتراضات    شان یها  یمردم، 

 داشت.  یانگار تازگ  شیبرا

 ؟ یخانم پناه -

 .دیخورد و چرخ یسخت تکان

پررنگ    ینشستن اخمباعث    نیو هم  شناختیمقابلش را نم  مرد

 شد.  شیابروها نیب
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 ؟ی خوایم ی+ چ

دخترِ کوچکِ   ِیسر  ره یلب نشاند و خ  ی رو  ی مقابلش لبخند  مرد

پناه رس   یخسرو  گوشش  نم  ده یبه  اما  کند    توانستیبود؛  باور 

  د، یکشیم  ادیرا فر  ی دختر پرخاشگر مقابلش که نگاهش طلبکار

 باشد  یدختر سردارخسروپناه

 . م یتو اتاقم با هم حرف بزن  دییم. بفرما من سرگرد بزرگوار هست  -

بر سر   نکهیاما قبل از ا  دیکورتر شد و دست به کمر کوب  اخمش

 مرد مقابلش آوار شود، مرد آرام لب زد

 نجا؟ یا دیومدیدف پدرتون نمگه بخاطر تصا -

 دهانش را همراه خشم فرو داد  آب

 . نمی استوار و بب نیمت  خوامی+ آره. م

 ...شونیا -
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 دیبزرگوار پرکالم   انیم

 گنده وار.  ی باهاش حرف بزنم آقا دی+ من با

 بزرگوار خانم.  -

 را در هوا تاباند  دستش

 کن. فی . من باس باهاش بحرفم؛ برام مالقات ردی+ حاال هرچ

خند  بزرگوار باور   دیمتعجب  چرخاند.  اطراف  در  را  نگاهش  و 

 نبود!  یکردن

آن قدر با    و مگر ممکن بود دو خواهر  شناختی را م  ی پناه  رستا

 هم متفاوت باشند؟

 البته فقط....  -

 د یپر چارهیکالم مرد ب انیم دوباره
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 + فقط نداره. منتظرم بدو... 

همراه  سرگرد اتاق  تا  به    یبزرگمهر  و سپس  کرد  از    یکیاش 

 ببرند.  ییر را به اتاق بازجواستوا نیسربازها دستور داد مت

 نگاهش را در اطراف اتاق چرخاند آسمان

  ؟ییاتاق بازجو نجاستی+ ا

 جوابش را داد  یبا لبخند محترم سرگرد

 بغل اتاق منه.  ییخانم... اتاق بازجونه  -

 بلند شد  یصندل ی رو از

 . کنمیحال نم نجایا مونم؛یم  نی+ پس من اونجا منتظر مت 

 متعجب سرگرد از اتاق خارج شد.    ی ره  به چه  تی اهم  یو ب  گفت 
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  ی با کسان  توانستی . مثالً؛ او نمکردند ینم  رییاخالق ها تغ  یبعض

 . دیایکنار ب  زدند یکه با احترام حرف م

 مخاطبش مثل خودش باشد.  دادی م  حیترج شتریب

شد و نگاهش را در اطراف   ییسرگرد وارد اتاق بازجو  یهماهنگ  با

 هم. ی روبرو یبا دو صندلوسط اتاق بود  زیم کیچرخاند. 

اتاق نگاهش را جلب کرد. سمت پنجره قدم    ی ا   نهیآ  ی   پنجره

پنجره   آن  پشت  و  م  اه یس   ی برداشت  بود،  خبر  چه    شد یرنگ 

 حدس زد. 

 زد شهیو با انگشت چند ضربه به ش دیخند کوتاه

  نقدر یا  لمایخزه. تو ف  ی ادیز  یباحاله، ول   یلیها خ  شهیش  نی+ ا

 ده.ش ی تکرار گهیکه د دمید

 وصل بود  نیاتاق دورب ی را بلند کرد و چهار گوشه  سرش
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 ...کایآمر ی ا  یاف ب یاومده محل مخف کنهیحس م نجای+ آدم ا

فرو    شیپالتو  ب یج  ی و دستانش را تو  دیبه تصورش خند  خود

 کرد

 . گذشتیخوش م شتریب  شدمیم س ی+ فکر کنم پل

خت  دو  ین یو نگاه به مت  دیپاشنه چرخ  ی اتاق که باز شد، رو  در

ب دستبندهاکه  شدن  باز  از  ها  ،ی فلز  ی عد  مچ  دست    شیدور 

 و نگاهش را شکار کرد دیکش

 .ی سالم خانم سپهر -

 د یپرس نی نشست و مت یصندل ی حرف رو ی تر کرد و ب یلب

 خوبه؟ یپناه  ی حال آقا -

   د یدوخت و غر  نیمت   یدر نگاه سؤال  یبود وقت  نهی همراه ک  نگاهش

 ؟ یکنیم یچه غلط لی+ تو اردب
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 مقابل آسمان نشست یصندل ی اخم کرد و رو نی مت

 مراسم سالگرد پدر شما.  ی اومده بودم برا  -

 داد و باالتنه اش را خم کرد هیتک زیرا به م شیآرنجها

 باور کنم حرفات و؟ دی+ چرا با

دروغ گفتن ندارم و   ی برا  یلی. دلگم یرو م  قتیچون دارم حق  -

ساعت    هیعرض    در  لم، یاآلن زنگ بزنم وک   نیاگه هم  د یباور کن 

ا  تونمیم اما  باشم.  عموم اشتباه    دونمیچون م  نجامیتو خونه ام 

 مجازات بشه. دیکرده و با یبزرگ

 باال انداخت و پر از تمسخر پوزخند زد ییابرو

 ؟ یستیباور کنم که تو با عموت همدست ن دی+ چرا من با

 به هم قفل کرد زیم ی دستانش را رو نی مت
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چون برام مهمه   دیباور کن  خوادی. اما من دلم م ستین  ی اجبار  -

 رستا خانوم... 

 د یکوب زیدستش را محکم به م  ن، ی کالم مت انیم

 . اری+ بهت گفته بودم اسم خواهر منو به زبونت ن

 دیغر ی شتریبا اخم نگاهش کرد و او با خشونت ب  نی مت

 نکن.  وونهیمنو د+ 

 آرامش خودش را حفظ کرد یقیبا نفس عم  نی مت

وقت  - سردارپناه  دمیفهم  یمن  به  داره  قصد    ب یآس   یعموم 

 کردم مانعش بشم.   یبرسونه سع

 ؟ ی کرد کاری+ چ

 نگاهش کرد  تیبا جد نی مت
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 خواستم مانع تصادف بشم.  -

 د یاخم توپ با

 . مارستانه یو خسرو االن رو تخت ب  ی + اما نتونست

نم  - دخالت  من  اگه  نبودم،  من  ه  کردمیاگه  وجه    چیبه 

از اون تصادف جون سالم به در ببرن. تصادف برنامه    تونستنینم

 شده بود. ی زیر

 . کنم ی+ حرفات رو باور نم

 کرد  نییباال و پا ی سر نی مت

نم  - باور  ا  نیکردیاگه  روبرودینبود  نجا یاالن  که  حاال  من   ی . 

  د یدون یشما هم م یعنی دی کنیبه حرفام گوش م  دیو دار دینشست

 گناهم.  یکه من ب
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تو  دستانش  فلز  ش یپالتو  بیج  ی را  اتاقک  وارد  و  کرد    ی فرو 

 آسانسور شد. 

 ی زیبا چ  ن یمت  ی . حرفاد یرسینم   ی ا  جهیبه نت  کردیچه فکر م  هر

 بشنود فرسنگ ها فاصله داشت.   خواستی که دلش م  ییها

سوءقصد   ی هم در نقشه    نی مت  خواستیخودش نبود اما دلش م  با

قضاوت کردنش    گریبه جان خسرو دست داشته باشد. آن زمان د

 نبود.  یبه اغتشاش ذهن  ازیآسان بود و ن

در موضوع تصادف،    ن یبودن مت  گناه یبخاطر ب   خواست ینم  دلش

 . دیایاو به رستا کوتاه ب یدر مورد عالقه 

از اتاقک خارج  گریآسانسور باز شد و او همراه چند نفر د ی درها

 ی تو  شتریب  شی در راهرو ابروها  مایسی رهام و پر  دنیا با دشد، ام
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 لیرا تشک  یمشت محکم  بشی ج  ی هم قفل شدند و دستش تو

 داد. 

روانش را به   توانست ی بود م  رهام  ی بازو   ی که رو  مایسیپر  دست

 کرد؟یآنجا چه کار م یو دخترک سبک سر لعنت زدیهم بر

 ،یهر کار و حرفخود را به آنها رساند و قبل از    ی بلند   ی قدم ها  با

 برادرش کنار زد   ی بازو ی را با خشونت از رو مایسیدست پر

 !یینجایتو هم ا دونستمی+ نم

 آسو؟! -

صدا  یتیاهم ز  ی به  لبخند  به  نگاه  و  نداد  رهام    یادیمتعجب 

 دوخت مایسیپر یِمصنوع 

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 باشد!  ی زی نفرت انگ ی کلمه   توانستی چقدر م  زمیعز ی  کلمه
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 نشو؟  یدور و بر رهام آفتاب گهی+ بهت گفته بودم د

  ی رهام انداخت و دوباره لبخند  ی به چهره    یکوتاه نگاه  مایسیپر

 داد  لیمسخره به نگاه پر خشم آسمان تحو

 اما...  -

دوست نداره و    گهید  پسر  نیا  ست ی+ اما و اگه نداره. برات مهم ن 

 ازت متنفره؟ 

برا  یحرف  مایسیپر اما  رهام  و  بازو  ی نزد  ندادنش،  را   شیادامه 

 گرفت 

 آسو؟ -

 پرخاش دست رهام را پس زد با

نم  یخودخواه دلش  اما  پر  ن یمت  خواستیبود  کنار   مایسیو  را 

 ... ندی رستا و رهام بب
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  و   ردیبگ  دهیرا ناد  شیعمو  توانستیبود اما نم  ی مرد خوب  نی مت

 اصالً مناسب رهام نبود.  مایسیپر

 من رهام رو دوست دارم؟ یبفهم ی خوایم  یآسو ک -

در نگاه پر خشم    رهیکه با جسارت خ  ییمایسیشوکه به پر   رهام

آسمان جمله اش را گفته بود دوخت؛ ناخودآگاه خشک شده بود.  

 . دیشن یم  مایسیبار اول بود آن جمله را از زبان پر ی انگار برا

او و خودش    ن ی و ب  دیپرخاش دست بر شانه اش کوب  اما با  آسمان

 کرد جادیصله او رهام فا

 .ی دوست داشتن برادر منم ندار  اقتیل ی+ تو حت

  ره یلرزان به چشمان شوکه و متعجب رهام خ  یبا نگاه   مایسیپر

 لرزان تر لب زد  ییشد و با صدا

 ست؟ ین   یسال کاف  شیشدن ندارم رهام؟ ش  دهیبخش   اقتیمن ل  -
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را گرفت و    شیست سمتش قدم بردارد که رهام بازوخوا  آسمان

ادامه   ی شتریبا بغض ب  مایسیاو را کنار خودش نگه داشت و پر

 داد 

گرفته    ده یشدم رهام، من با دور بودنم از تو، ناد  ه یبه خدا تنب  -

 فرصت بده.  هیشدم. بهم  هیشدنم تنب 

ک  آسمان گوش    نه یبا  کنار  را  سرش  رهام  و  کرد  نگاهش 

 بردخواهرکش 

 بابا عشقم؟  شی پ ی بر شهیم -

 نگاه به رهام دوخت  ی و با همان نگاه عاص دیچرخ

 دختره...  نی+ ا

 لطفاً آسو.  -
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با    د یکش  رونیرا از دست رهام ب  شی پرخاش بازو  با نگاه    ک یو 

 سمت اتاق قدم برداشت. مایسیبه پر گرید ی توزانه  نهیک

ا  به حال خسرو در ر  تیاهم  یاتاق شد و به محض ورود ب   وارد

 . دیمحکم به چارچوبش کوب 

 دختره متنفرم.  نی+ از ا

اش گذاشت و آسمان با اخم   نهیس ی رو دهیدستش را ترس رستا

 نگاه به شاهرخ دوخت

 نجاست؟یهنوز ا نیا  یدونست ی+ تو م

 دینگاهش کرد و خسرو آرام پرس  تیبا جد شاهرخ

 ؟ یزنیحرف م یشده آسمان؟ در مورد ک یچ -

 د ییهم سا ی رو دندان

 رهام شده.  زونیآو ما،یسی دختره پر نی+ ا
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 و با همان اخم جواب داد  دیبه صورتش کش یدست

 . یشکی+ ه

که رستا نشسته بود نشست    ی مبل تکنفره ا  ی دسته    ی و رو  گفت

 و نگاه در اطراف چرخاند.

که    ی جمله ا  نیاتاق اول  ی   ختهی ر  عوض کردن جو به هم  ی برا

 داد هیرستا تک ی را گفت و آرنجش را به شانه   دیبه ذهنش رس

اتاق   ب   هی+  تو  بوده و خبر    یشکل   نیا  مارستانیسردار مملکت 

 . مینداشت 

 د یمان بسته کوتاه خندبا همان چش خسرو

 سردار مملکت؟  -

باندپ  ی رو  پا انداخت و چشمان  اذ   ی شده    یچیپا   تشیخسرو 

 دکریم
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د آره  ع   گه،ی+  تموم   نیالمصب  با  است؛  ستاره  پنج  هتل  اتاق 

 هم اضافه کنن.  ی امکانات. فقط مونده سونا و جکوز

 کرد ینگاهش م تیو شاهرخ اما با جد دیرستا هم خند نباریا

بود    طانیبود و آن دخترک خود ش  مایسیرهام و پر  شیپ  فکرش

ا کنترل  رهام را وسوسه کند. به زور داشت خودش ر  توانستیو م

 نرود. رونیتا از اتاق ب کردیم

 کجاست؟  می+ مر

 آرام جوابش را داد  رستا

 اونجا.  می برگشت تهران تا هماهنگ کنه بابا رو هم منتقل کن -

 باال انداخت ییابرو

 بوده!  نجایمهربان گفت ا + بهمن کجاست؟
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پرس  خواستیم پر  دنیبا  و  رهام  از  را  ذهنش  و   مایسیسؤال 

 د بزنند دور کند و اما موفق نبودکه ممکن بو ییحرفها

 .رونیرفت ب  -

نم  دهیفا ب  توانستینداشت؛  با  اوردیطاقت  ب  دیو  اتاق    رون یاز 

از رورفت یم پا   ی دسته    ی .  پالتو  نییمبل  به    ش یرفت و دست 

 د یکش

 بخورم.  رمیبگ  ی زیچ هی رمی+ من ضعف کردم م

 .زمیعز رمیگی م رمیمن م   نیتو بش -

بلند شده بود دوخت    ی صندل  ی ز روا  تیبه شاهرخ که با جد  نگاه 

 تر کرد یو لب

 به بهمن هم سر بزنم.  خوامی... م زهی+ چ
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ابرو  شاهرخ پر  ی با  ن  دهیباال  انگار  و  کرد  از    تشینگاهش  را 

 . خواندیچشمانش م

 د یو کوتاه خند دیدزد نگاه 

تا بوفه برم و    تونم یانگار خودم نم  ی کنیرفتار م  ی بابا.. طور  ی + ا

 برگردم.

ا  سپس  اتاق   ی منتظر جواب  نکهیبدون  از  باشد  از جانب شاهرخ 

 اخم کرد و نگاه چرخاند  مایسی رهام و پر دنیخارج شد اما با ند

 صفت.  طونیش ی ختره + د

 و سمت آسانسور قدم برداشت  دییهم سا ی رو دندان

رو از سرت بکنم    ت یبد رنگ لعنت  ی اون موها  یکنی+ منو مجبور م

 و بسوزونم. 
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  مارستان یاز ساختمان بزرگ ب   مایس   ی کردن رهام و پر  دایپ  ی برا

به جا اما  را رو  ی خارج شد  ن  یکی  ی آنها، بهمن   ی ها  مکت یاز 

 خود را به او رساند  دهیباال پر ی کرد و با ابروها دایمحوطه پ

 ؟ ی خودت و بساز ی + اومد

  ز یرا ر  گارشیس  لتریو ف  دیبدون آنکه سمتش برگردد خند  بهمن

 کفشش له کرد 

 ؟یرو دوست داشت ی که ازش متنفر بود  یتا حاال کس -

  نه ینشست و دستانش را مقابل س   مکتین  ی هم کنار او رو  آسمان

 قالب کرد 

 مزمن ندارم. ی ری+ نه من خوددرگ

 داد هیتک مکتیو به ن دیکوتاه خند  بهمن
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به حرفات   گهیمن د  یبا ترکوندن ول  شه یم  بت ینس  یچ  دونمینم  -

 عادت کردم.

 زد  ی صدادار  پوزخند

که به حرفام    ی و چقدر باهام حرف زد  ی دیتو چقدر منو د+ مگه  

 . میدیمن و تو که دو سه بار همو د ؟یعادت کن

 . ادیخوشم نم ییخسرو   هیشب نکهیاز ا -

  ی به  را از پشت به ل  شیآرنجها  ی پرتمسخر   ی با خنده    آسمان

 پا انداخت ی داد و پا رو ه یتک مکتین

اون بهاره؟  با خسرو سر  تو مشکلت  و هم    یکه هم عاشقش  ی+ 

 خسروعه؟  ی ازش متنفر

 دیبرگشت و نگاهش کرد و آسمان تو گلو خند بهمن

 !ی + انگار هنوز نشئه ا
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 ه؟ یدرد من با خسرو مفهومه؛ درد تو با من چ -

 شانه باال انداخت آسمان

قانع    لیدل  یمن و با خسرو دشمن کن   یخواست  هنکی+ به نظرت ا

 ست؟ین ی کننده ا

. حداقل تو هم کنمیکه باور نم  یستیباهاش دشمن ننگو که    -

 احساست نسبت بهش مثل احساس منه. 

 لب زد تیبهمن دوخت و با جد یبه چشمان سؤال نگاه 

+ مشکل من و خسرو به من و خسرو ربط داره. تو نباس خودت 

 . یکن  یو قاط

 ات نمونه اخالق بارز خسروعه. قهیاخالق عت نیا -

 ستادیشد و مقابل بهمن ا  بلند مکتین ی از رو  آسمان



 

2804 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

تو ده تا جمله ات نه تاش بهم    نکهیاز ا  ی + بهمن تو خسته نشد

 باشم؟   یک  هیشب  یخواستیپدرمم؟ م هیشب  یگ یم

سمت بهمن دراز کرد و به محض گرفتن دستش او را از   دست

 و ادامه داد  بلند کرد مکتین ی رو

 قصابش؟  ای+ بقال سر محله  

کت چرمش فرو برد و از آسمان نگاه    ی بهایج  ی دست تو  بهمن

 گرفت 

 . یبهار باش   هیشب  دادمیم حیترج -

ب   گفت سپس  قدم   تیاهم  یو  ساختمان  سمت  آسمان،  به 

 نشست.  مکتین ی برداشت و آسمان دوباره رو

 بهار تنگ شده بود.  ی برا دلش
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  ن ی و حرکات انگشتان او ب  فشینح  ی انوهاسر گذاشتن روز ز  ی برا

 ... شیموها

شدنشان بر    دهیدستان بهار بود که با هر با کش  ی توانگار    بهشت

 کرده...  مشیبهت را تقد یخدا دو دست کردیسرش، حس م

 شناخت؟یداشت که او را نم یتیاهم چه

 بود.  یبود کاف  نکهیهم

و   ی مهد  دنی سر چرخاند و با د   ییسوت بلند و آشنا  ی صدا  با

 هوا تاباند.  ی طاها دستش را بلند کرد و تو

حرکت دستش، راهشان را سمت او کج    دنیو طاها با د  ی مهد

را بست تا مانع نفوذ سوز    شیپالتو  ی کردند و آسمان دکمه ها

 سرما به جانش شود.

 حال سردار خوبه؟ سالم زلزله... -
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 را با حرکت سر داد و لب زد  ی سالم مهد جواب

 کارت دارم.  نی+ بش

 منتظر نگاهش کرد  بی متعجب نشست و طاها دست به ج  ی مهد

 شده؟ ی زیچ -

 د یچرخ ی سمت مهد  کامل

به نظرت چقدر   رهیبگ  ریکه خواسته خسرو رو ز  کهیمرت  نی+ ا

 زندان؟  رهیم

 اها انداخت به ط ی نگاه کوتاه جی گنگ و گ  ی مهد

 ؟یچ -

 کرد  اخم

 زنم؟ یحرف م ی+ دارم عرب
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 منتظر جواب سؤالش بود  تیاخم کرد او اما با جد ی مهد

 ه؟ی ک یخسرو پناه ی دون یآسو تو م -

 ادامه داد  تیبا جد ی کرد و مهد اخم

بوده...    سیمجلس بود و قبال هم پل  ی   ندهینما  شی تا چند ماه پ  -

به نظرت دول  هی ت از سوءقصد به جون سپهبده آسو... سپهبد. 

  کنه؟یم  یسردار مملکت چشم پوش

 بلند شد  مکتین ی رو از

  نکه یبدون ا  ی دنبال کاراش؛ سردار پناه  ی وفتیتو ب   ستیالزم ن  -

مسائل کنه؛ تنها با اسمش، مجرم و    نیا  یخودش رو قاط  یحت

  ت یو جنا  یسی پل  ی کارا  نی. تو از ارسونهیدار م  ی چوبه    ی تا پا

 دور بمون لطفاً آسو. 

 گفت  ی و با تند ستادیاخم ا با
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 ... ستیحرفا مال تو ن   نیا ،ی + منو خر فرض نکن مهد

 را بلند کرد شیهم صدا ی مهد

که چقدر کله    دونهیچون شوهرت هم م   ست؛یمن ن  ی آره حرفا  -

من و زده بود که بهم زنگ زد   شیپ   ی ایم  نکهی و حدس ا  یخراب

 . ی دور باش انیجر  نیو گفت بهت بگم از ا

ک  مغزش مهد  دیشسوت  و    ی و  برداشت  سر  از  را  بافتش  کاله 

 . دیکش شیموها  انیم  یدست

 + چرا؟ مگه من قرار بود برم اون مهران و بکشم؟!

خراب  - نم  یکله  فکر  خودت  به  زندگ   ،یکنی آسو،  فکر    تیبه 

که تو سرته آوار کردن    ی تنها فکر  یشیم   ی عصب  یو وقت   ی کنینم

 یی مشکالت، تنها  ی مه  که به ه  ی ریبگ  ادی  دیبا  گهیو آوار شدنه. د
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ن  ،ی کن  یدگ ی رس  یتون ینم و    ستی قرار  اتفاقات  تمام  تو مسئول 

 مشکالت باشه. 

 را گرفت ی مهد  ی بازو طاها

 ! بسه.گهیباشه د -

 به طاها کرد و اما بس نکرد ینگاه کوتاه  ی مهد

مدر   یزندگ  یکن یم  یسع  - خودت  رو  کن    ،یکن  تیهمه  باور 

که توش تخصص   ی کارهر    ،ی. اجازه بده هر ک شهینم  ی نطوریا

 نفس بکش خواهر من.   کمیداره رو انجام بده... 

داره که    یچه ربط  ی چه؟ به ک  نیچه؟ به اون چه؟ به ا+ به تو  

 کنم؟یدارم م یمن چه غلط

با هم بحثشان  بار بود    نیخم شد تا هم قد آسمان شود؛ اول  ی مهد

 . شدیم



 

2810 
 

         DONYAIE MAMNOE                                                                                           آسمان پرتالطم

دوست    یگ یکه م  یو اون و من  نیا  یفهمیکه نم  یاحمق  یلیخ  -

 . میدار

 طاها را پس زد و با خشونت گفت  دست

 توام. گهیولم کن د -

به آسمان از او و طاها دور شد. طاها بدون   تیاهم  یو ب   گفت

فرو    بشیج  ی دستانش را تو  ردیبگ   ی نگاه از دور شدن مهد  نکهیا

 کرد

رو  ی و مهد کنهیبگم شوهرت داره اشتباه م  خوادیم م دل یلیخ -

ب تا  ب  نجا یا  ادیهم اون کوک کرده    اره یو مثالً بخواد سر عقلت 

 .... یول

 پر اخم دخترک دوخت ی به چهره و نگاه   دیکش  یقیعم  نفس

 حق با اوناست آسو، مگه نه؟  یدونیخودت هم م -
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 عقل و احمق شدم؟ ی+ چرا؟ چون نگران خونواده امم ب 

 سرش را تکان داد  ی عصب ی با خنده ا هاطا

 وسواسه.   ست؛ ین  ینگران  یگ ی که تو م ینیا -

 د یآسمان کوب ی بازو  ی و کف دستش را رو دیکش  یقیعم  نفس

 تو ساختمون سرده هوا. میبر  ایب -

حرف،   یشدند و آسمان ب  مارستانیهم وارد ساختمان ب  همراه

طاها فکر   آخر ی کرد به جمله   یدوخت و سع  ری تنها نگاه به مس

 نکند. 

 که کرده بود، باشد.  ی شاهرخ و کار تشیکرد اولو یسع

باز    د یچند تقه به در کوب   طاها اما آسمان بدون تعارف در را  و 

کرد و وارد اتاق شد و به محض ورود نگاهش دنبال شاهرخ گشت  

 نکرد.  شیدایو پ
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 ی گوشه    ی کاناپه    ی که رو  یبود و رستا و رهام و بهمن   ی مهد

 ده بوداتاق لم دا

 حالتون خوبه؟ یپناه ی سالم آقا -

د، از رستا دادن جواب طاها را بده  یبه خسرو اجازه    نکهیاز ا  قبل

 د یپرس

 + شاهرخ کو؟ 

بود    خچالی  ی از تو  ینیریش  ی که مشغول درآوردن جعبه    رستا

 نگاهش کرد

 اومدن دنبال تو...  -

 کرد...  اخم

صد    رمیگی مازتون فاصله  قهیدو دق ی+ مگه من گم شدم که وقت

 دنبالم؟ نیوفت ینفر م 
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را مقابل طاها گرفت و طاها با    ینیریش   ی با لبخند جعبه    رستا

 جعبه را برداشت ی تو ی ها هیاز قراب یکی یتشکر آرام

و خب هوا   یرونیجان اومدن و گفتن ب  ییدا  یوقت  زم،ینه عز  -

 هم سرده... شاهرخ هم نگرانت شد. 

 د یکورتر شد و دست به کمر کوب اخمش

و من    کننیبچه باهام رفتار م  هیمثل    شن،یهمه نگران من م+  

 وسواس گرفتم...  نیگ یبهم م  شمینگران خانواده ام م یوقت

 و دستش را سمت او دراز کرد دیرهام چرخ سمت

 رو بده. تی + گوش

آورد و خسرو آرام   رونیب   بش یج  ی از تورا    یگوش  دیبا ترد  رهام

 د یپرس

 شده آسمان؟  ی زیچ -
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و کالفه تر دستش را چند بار از باال    د ییهم سا  ی دندان رو  کالفه

 د یصورتش کش نییتا پا

 نمه قاط زدم. هینشده فقط من  ی زی+ نه چ

 ی را از دست رهام گرفت و نگاه به چشمان متأسف مهد  یگوش

 دوخت و ادامه داد

سه، چهار    ی مدل منه، روز  نی. اتسیهم ن   ی ن کننده انگرا  زی+ چ

 ... هیبه سرم. عاد زنه یو م شمیم وونهیو د کنمیم یدفعه قاط

نازک کرد،   ی مهد  ی که برا  یرا زد و بعد از پشت چشم  حرفش

  ی رستا و رهام از اتاق خارج شد و گوش  جیمقابل نگاه متعجب و گ 

لب به    ریز  یپسوورد فحش   ی صفحه    دنیرا روشن کرد اما با د

 رهام داد و دوباره در اتاق را باز کرد
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برم پز پرو مکست رو به پرستارا    خوامیم  ای+ به نظرت من حکرم؟  

 بهم؟ ی دیرو م یبدم که بدون زدن رمز گوش

سمتش قدم برداشت و با همان نگاه متعجب از اتاق خارج   رهام

 شد و در را بست

 شده آسو؟  یچ -

 دیغر شیدندان ها شیسا ریز از

 المصب و باز کن.  نیقفل ا  ایه تو چه؟ بب +

 چانه اش گذاشت و مجبورش کرد نگاهش کند  ریدست ز رهام

 ؟ یختیبه هم ر مایسیبخاطر پر -

 چانه اش پس زد ریو دست رهام را از ز دیخند یعصب

 ناراحت بشم؟ یبه خاطر اون جوجه رنگ دی+ چرا با
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 ود نگه دارد را گرفت تا او را مقابل خ شیبا سماجت بازوها رهام

بخاطر اون نه، به خاطر من که خواستم باهاش بدون حضور تو    -

 حرف بزنم. 

 نکرد ش یاخم تقال کرد و اما رهام رها با

 کرد؟!  شهی. چه مگهید ی + خر

 دیکش ی و کالفه ا قینگاهش کرد نفس عم تی که با جد رهام

 + ولم کن رهام حوصله ندارم.

 ؟یچرا حوصله ندار دم یپرسمنم  -

سر جاش. ولم   ادیبا شاهرخ دعوا کنم حوصله ام م  کمیبرم    دی+ با

 . گم یکن م 

 دیمتعجب و کوتاه خند رهام
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 چرا؟ ؟یبا شاهرخ دعوا کن -

رهام   ی مردانه    ی را از دست پنجه ها  شیموفق شد بازوها  باالخره

 دیبکشد و پر اخم توپ رونیب

نم خر  دونمی+  راپورت  ی کدوم  رفتم    بهش  امروز  من  که  داده 

ا  ن یمت  دنید به  گفته اگه رفتم سراغش    ی مهد  نیو زنگ زده 

 گنده منده بزنه و بهم بگه وسواس دارم... ی حرفا

 سرش را کج کرد رهام

 ؟یچ -

 جمع شد لب زد  ین یو با ب  دی او کوب ی شانیبه پ ی اخم ضربه ا با

 زنم؟یحرف م ی... مگه دارم عربی+ نخودچ

 

 د یکن جعهامرممنوعه   یایکانال دن  به بیشترهاي  نمار یافتدر ايبر

https://t.me/DONYAIEMAMNOE 
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 کرد دراز او سمت را دستش و چرخید رهام سمت

 .بده رو گوشیت+ 

 پرسید آرام خسرو و آورد بیرون جیبش توی از را گوشی تردید با رهام

 آسمان؟ شده چیزی -

 ورتشص پایین تا باال از بار چند را دستش تر کالفه و سایید هم روی دندان کالفه

 کشید

 .زدم قاط نمه یه من فقط نشده چیزی نه+ 

 داد ادامه و دوخت مهدی متأسف چشمان به نگاه و گرفت رهام دست از را گوشی

 ممیکن قاطی دفعه چهار سه، روزی منه، مدل این. نیست هم ای کننده نگران چیز+ 

 ...عادیه. سرم به میزنه و میشم دیوونه و
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 متعجب نگاه مقابل کرد، نازک مهدی برای که چشمی پشت از بعد و زد را حرفش

 صفحه دیدن با اما کرد روشن را گوشی و شد خارج اتاق از رهام و رستا گیج و

 کرد باز را اتاق در دوباره و داد رهام به لب زیر فحشی پسوورد ی

 دونب که بدم پرستارا به رو مکست پرو پز برم میخوام یا حکرم؟ من نظرت به+ 

 بهم؟ میدی رو گوشی رمز زدن

 بست را در و شد خارج اتاق از متعجب هنگا همان با و برداشت قدم سمتش رهام

 آسو؟ شده چی -

 غرید هایش دندان سایش زیر از

 .کن باز و المصب این قفل بیا چه؟ تو به+ 

 کند نگاهش کرد مجبورش و گذاشت اش چانه زیر دست رهام
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 ریختی؟ هم به پریسیما بخاطر -

 زد پس اش چانه زیر از را رهام دست و خندید عصبی

 بشم؟ ناراحت رنگی جوجه اون خاطر به باید چرا+ 

 دارد نگه خود مقابل را او تا گرفت را بازوهایش سماجت با رهام

 .بزنم حرف تو حضور بدون باهاش خواستم که من خاطر به نه، اون بخاطر -

 نکرد رهایش رهام اما و کرد تقال اخم با

 !کرد؟ میشه چه. دیگه خری+ 

 کشید ای کالفه و عمیق نفس کرد نگاهش جدیت با که رهام

 .ندارم حوصله رهام کن ولم+ 
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 نداری؟ حوصله چرا پرسیدم منم -

 .میگم کن ولم. جاش سر میاد ام حوصله کنم دعوا شاهرخ با یکم برم باید+ 

 خندید کوتاه و متعجب رهام

 چرا؟ کنی؟ دعوا شاهرخ با -

 و بکشد بیرون رهام ی مردانه های پنجه دست از را بازوهایش شد موفق باالخره

 توپید اخم پر

 هزد زنگ و متین دیدن رفتم امروز من که داده راپورت بهش خری کدوم نمیدونم+ 

 وسواس بگه بهم و بزنه منده گنده حرفای سراغش رفتم اگه گفته مهدی این به

 ...دارم

 کرد کج را سرش رهام
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 چی؟ -

 زد لب شد جمع بینی با و کوبید او پیشانی به ای ضربه اخم با

 میزنم؟ حرف عربی دارم مگه... دچینخو+ 

 کرد تر لبی رهام

 کی؟ مالقات رفتی تو -

 دلش ماا و کشیدمی تیر کمرش ماندنش سرپا بیشتر بخاطر  شد؛ جابجا پاهایش روی

 .بپذیرد را درد خواستنمی

 .بکشه رو خسرو خواستمی که حیوونی همین یبرادرزاده. استوار متین+ 

 کرد نگاهش متعجب رهام

 شناختی؟می رو آدم این وت -

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2821



DONYAIE M
AM

NOE

 انداخت باال شانه

 .بودم پسرش یکاراته مربی آره؛+ 

 بردارد قدم همراهش کرد مجبورش و گرفت را بازویش رهام

 ...آسو بزنیم حرف باید -

 بود هم موفق و بکشد بیرون رهام انگشتان بین از را بازویش کرد تقال

 میکنی؟ چیکار داری! هوی+ 

 فرستاد موهایش بین دستی کالفه رهام

 .بزنیم حرف هم با باید ولی. میخوام معذرت -

 . بزنم حرف شاهرخ با باید اآلن+ 
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 گرفت را بازویش دوباره رهام

 !مهمه آسو -

 سرم؛ به زده ام،دیوونه نیستم، مد رو اآلن من مهمه؛ هم شاهرخ و من حرفای+ 

 یته؟حال. بکنم وا باهاش سنگامو و برم باید یعنی بزنم حرف شاهرخ با باید میگم

 گرفت را خواهرش بازوی دوباره رهام

 ،بینتون سنگای کندن جای به شاهرخ پیش رفتنت اآلن گم؛می همین برای منم -

 .هستی عصبی تو. ندازهمی سنگ بیشتر

 .کن ولم ترکهمی مغزم داره رهام -

 مومت مورد در باید... کوچولو خواهر ترهمهم بکنی وا من با باید که سنگایی فعالا  -

 .بزنیم حرف کردی پنهون ازم و میدونی که چیزایی
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 کنی؟می استفاده زور از داری -

 کشاند خود همراه هم را آسمان و برداشت قدم آسانسور سمت رهام

 فقط.. .واقفم بیشتره ازم زورت تو اینکه به خوب خیلی من خوشگلم، نه که البته -

 .بزنم حرف باهات خواممی

 کرد نازک چشمی پشت و شد آسانسور وارد او همراه اخم با آسمان

ا . نمیاد خوشم اصالا  ُکِنت خر لحن این از -  من منده گنده هایحرف با داری رسما

 .کنیمی خر رو

 ورآسانس رسیدن منتظر سکوت در و نداد ادامه بحث به دیگر اما و خندید کوتاه رهام

 .شد کفهم یطبقه به

 گذاشت آسمان کمر روی دست رهام دند،ش خارج که فلزی اتاقک آن از
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 .کنی کنترل رو خشمت میتونی مواقع اکثر بود گفته شاهرخ -

 شدند بیمارستان یبوفه وارد

 میزنه اونور و اینور از و مغزم تو شهنمی جا زیاده، حجمش خشم وقتا بعضی -

 .بیرون

 داد تکان راست و چپ به سری و خندید آسمان مثال به رهام

 برات؟ بگیرم ریخومی چی -

 کرد قالب سینه مقابل دست

 .لواشک -

 کرد آسانسور سوار را او دوباره گرفت، چای مقوایی ماگ دو و هالواشک که رهام

 داد جواب تنها میروند کجا پرسید که آسمان جواب در و
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 .بام پشت -

 کند را دوطرفش های پالستیک و کشید بیرون پاکت توی از را هالواشک از یکی

 داد رهام دست به و

 گرفتی؟می زیاد کمیه اگه شدمی تموم پولت -

 خنداند را رهام گرفت که گازی و کرد لوله را لواشک

 .خوردممی کردممی لوله طوری همین رو لواشک بودم بچه وقتی منم -

 رهام؟ بزنی حرف خودت و من خوردن لواشک طرز مورد در قراره -

 داد تکان تأسف با سری رهام

 ور دیوونگیت فکر دارم چون شه؛نمی اینجا منتها. دیگه بزنیم حرف ریممی مداری -

 .کنممی انتخاب دادت و جیغ برای رو آزاد فضای و کنممی
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 خندید مردانه و آرام رهام و کرد نازک چشمی پشت اخم با

 .هامفحش واسه شده تنگ خیلی دلت انگار -

 کشید خود سمت را او ک،دختر هایشانه گرفتن با و کرد دراز دست رهام

 .هاتدیوونگی واسه زده لک دلم من که آخ -

 زد لب جویدنش حین و گرفت لواشکش از گازی آسمان

ا؟ چیه فازتون -  درست رو من معصاب اعصاب که کوبینمی دیوار و در به! دقیقا

 !شهمی تنگ دلتون بعد و کنین

 گرفت فاصله آسمان و خندید بلند اینبار رهام

 .رفته کجا ببین بزن شاهرخ به زنگ یه -
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 همراه و گذاشت آسمان کمر روی دست دوباره رهام و شد باز آسانسور کشویی در

 رفتند بیرون فلزی قوطی آن از هم

 ...بانو توعه دست گوشیم -

 شیدک بیرون را رهام گوشی و کرد پالتویش جیب توی دست رفته باال ابروی با

 !شماها؟ میذارین مآد واسه عقل مگه. نبود یادم آره -

 گرفت رهام سمت را گوشی

 چیه؟ واسه رمز این آخه... بزن رو رمزش -

  زد را اشگوشی رقمی چهار رمز لبخند با رهام

 .شخصیه یوسیله یه گوشی اینکه واسه -

 کرد کج دهانی و گرفت رهام دست از را گوشی
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 ایه؟صیغه چه دیگه شخصی ببینم بده -

 .کرد نگاهش جیب به دست امره و گرفت تماس شاهرخ با

 .است کرده تغییر چقدر پیش سال یک به نسبت آسمان ببیند توانستمی

 .نبود بریده دنیا از و پرخاشگر آسمان آن دیگر آسمان

 .کند کنترلش توانستمی اما داشت، مشکل حفظش و آرامش با کمی هنوز شاید

 کجایی؟ شاهرخ الو -

 . کشید عمیقی نفس او و شد دور قدم چند با آسمان

 هوا، جای به انگار که روزهایی. بود باریمرگ روزهای اسفند اواخر پیش سال

 .فرستادندمی برنده تیغ هایشانریه توی

 .شدندنمی صبح انگار که شبهایی و بودند گیرنفس و طوالنی که روزهایی
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 . نداشت حیاتی عالئم هیچ و بود مرده انگار پیش سالِ  آسمانِ 

 و نشست ابروهایش بین روزها آن در آسمان وخیم حال یادآوری با اهناخودآگ اخمی

 کرد بلند آسمان به رو سر

 ...نیار روزا اون مثل دیگه خدایا -

 

 داد دستش به را گوشی و برداشت قدم او سمت دوباره شد تمام که آسمان تماس

 زدی؟ حرف باهاش شد چی -

 شپالتوی جیب توی را دستانش و چپاند دهانش توی را لواشک یمانده باقی اخم با

 کرد فرو
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 و مبشین رو در رو باید بکنم، وا سنگامو باهاش شهنمی تلفن پشت از ولی آره؛ -

 .بپرسم ازش

 را چای مقوایی هایلیوان از یکی و گذاشت زمین روی را خریدها پالستیک رهام

 داد آسمان دست به

 آسو؟ کین آدما این بگو حاال خب، -

 کرد تر لبی

 ... .مفـ من مگه بدونم؟ چه من -

 پرید کالمش میان رهام شود، تمام اشجمله اینکه از قبل

ا  آسو -  .بگو رو راستش لطفا

 کشید صورتش به کالفگی با دستی

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2831



DONYAIE M
AM

NOE

. فرستادمی تهدید کارت خسرو به پیش سال چند که آدمیه همون استوار مهران -

 فمنصر انگار بهار یماریب شدن حاد و من فرستادن و خارج به رستا ازرفتن بعد

 .نمیدونم داشتهنگه دست یا شده؛

 داد ادامه و گرفت رهام متعجب نگاه از نگاه

 رهدوبا پیش ماه دو یکی. کرده شروع رو انتقامش دوباره من شدن پیدا از بعد اما -

 .فرستادمی پیش سال چند که فرستاد رنگی سیاه هایکارت همون از خسرو واسه

 پرسید رهام و چرخاند دستش توی را مقوایی لیوان و کشید عمیقی نفس

 بگیره؟ خواستمی چی از انتقام چیه؟ بابا با مشکلش -

 .زد پوزخند و نوشید را چایش ایجرعه

 .دادمی خراش را قلبش بود شده اعدام ناموسش از دفاع بخاطر که زنی یاد
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  بدونم؟ چه من -

. برد دهانش توی را زیرینش لب و کشید موهایش میان دست کالفگی با رهام

 .دهکر زندگی پدرش از کینه با سال سی نزدیک چطور مرد آن بفهمد توانستنمی

 شده؟ چطور تصادف -

 انداخت باال شانه و نوشید داغش نوشیدنی از دیگری یجرعه آسمان

 ات کالنتری رفتم امروز بگیره، رو عموش جلوی خواستهمی گهمی استوار متین -

 .زنمب حرف باهاش

 کرد کج را سرش اخم با رهام

 خب؟ -

 توپید اخم با
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 عموش کارای جلوی خواستمی گهمی. دیگه گفت وهمین زدم حرف چی؟ که خب -

 .بگیره رو

 پرسید مغتشش ذهنی و اخم با رهام

 گه؟می راست دونیمی کجا از -

 کشید سر قند، بدون داغ، همانطور را چایش کالفگی با

 هنوز؟ پریسیمایی هپروت تو یا گم؟می چی من میفهمی اصالا  رهام -

 انداخت زمین روی را مقوایی لیوان آسمان و شد کورتر رهام اخم

 یعشق حس مورد در بهم دوبار یکی مرتیکه این ولی نه؛ یا گهمی راست دونمنمی -

 .ما خانم رستا به باخته دل انگاری. گفت داشت ما آجی به که
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 به را خودش و کرده عبور رهام کنار از خواست و گفت تمسخر با را عشق حس

 شد شدنش دور مانع سریع خیلی رهام که برساند شاهرخ

 چی؟ -

 چرخاند حدقه توی را چشمانش مردمک

 !اآلن؟ تا نفهمیدی. بدم سؤال جواب کنمنمی حال من دیگه بسه رهام. نخودچی -

. زنیمی حرف قسطی که هم تو گه،نمی چیزی بابا کرده، هنگ مغزم خدابه آسو -

 ارست با چطور ماهور مردک این اصال چیه؟ بابا با آدم این مشکل بگو بار یه خب

 ببازه؟ دل بهش که شده آشنا

 برداشت دیگر لواشک یک پالستیک توی از و شد خم آسمان

 ...ماهور نه متینه اسمش -
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 شده؟ آشنا رستا با چطور گممی. هست که لجنی هر -

 باال شانه بود لواشک یرویه هایپالستیک کندن مشغول که طورهمان آسمان

 انداخت

 چیزی ازشون من که زد حرف زهرمار و کوفت و هولدینگ مورد در دونم،نمی -

 .ردک دور اونجا از رو رستا نکشید روز یه خسرو و گفتم خسرو به منم. فهممنمی

 رنگ مزقر و ترش لواشک از گازی و زد متین یادآوری با صداداری پوزخند

 داد ادامه و گرفت

 خم کالا  داده، استعفا رستا چرا که پرسیدمی حساب من از بود اومده هم متین این -

 .برداشته تیتاب جور یه کی هر
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 گردنش پشت جاهمان را دستانش و فرستاد عقب به دست، دو با را موهایش رهام

 داشتنگه

 .خبرمبی اینا یهمه از من شهنمی باورم -

 داد قورت را شود باریک چشمانش بود شده باعث که ترشی واشکل آسمان

  .خاطرخواهشه نامی متین یه که نداره خبر هم رستا خود حتی دادا، نگیر خودت به -

 داد تاب هوا توی را دستش و گرفت لواشک از دیگری گاز

 کاسه هی تو دستش پستش عموی اون با متین کنهنمی قبول مغزم که اینه حرفم کالا  -

 ممن قبالا . فهمیدم اینو کشیدم مغزم از که کاری ساعت چند از بعد البته. باشه

 .هاسگ جلوی بندازم بکنم و متین این سر خواستممی

 انداخت باال شانه و گذاشت دهانش توی هم را لواشک یباقیمانده
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 باشم استرس تو اشهمه اینکه از. بابات کارای این از شدم خسته آسو جان به -

 .انتهر برنگردم وقتهیچ دیگه و بمونم اردبیل تو جاهمین خوادمی دلم. شدم هخست

 رهام نچشما به نگاه و برداشت را هاخوراکی پالستیک شد، خم و کشید عمیقی نفس

 دوخت بودند متعجب هنوز که

 . برم باس من شد تموم کارت اگه -

 گذاشت اششانه روی دست و زد لبخندی رهام

 . شدی رومآ خیلی انگار -

 روی هم را دیگرش دست و شد تربزرگ لبخندش داد تکان سر گیج که آسمان

 گذاشت خواهرش یشانه
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 ادی انگار ولی هنوز، شیمی عصبی زود درسته. رسیمی نظر به خونسرد خیلی -

 !کنی آروم رو خودت گرفتی

 پرسید باراین رهام و انداخت باال ابرو

 دکتر؟ پیش ریمی هنوز -

 یدکش عقب

 .خوبیه خیلی دکتر اون. شاهرخه شدنم خوب دلیل ولی آره، -

 کرد عبور رهام کنار از و گفت

 پایین؟ برم تنهایی من یا میای -

 .اماها و چراها و سؤاالت از بود پر سرش هنوز و کرد نگاهش پشت از رهام

 .بود گنگ عمویش و استوارمتین موضوع هنوز
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 .دانستنمی را راستوا مهران و خسرو دشمنی علت هنوز

ا   اشوشیگ با بازی مشغول و بود نشسته نیمکت روی بود، گفته که جایی همان دقیقا

 .بود

 گذاشت شاهرخ و خودش بین را رهام هایخرید پالستیک و نشست کنارش

 .شاهرخ امعصبی خیلی دستت از -

 سمت نگاه اما و گذاشت پالتویش بغل جیب توی را اشگوشی آرامش با شاهرخ

 .نچرخاند رشهمس

 .ناراحتم و عصبی دستت از منم -

  کردم؟ چیکار مگه -
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 نبی که بزرگی اخم و برگردد سمتش شاهرخ شد باعث لرزانش و پربغض سؤال

 .کرد بیشتر را آسمان بغض بود، ابروهایش

 خوادمی دلم. آریدرمی کالنتری از سر بعد بزنی سر عزیز به میری گفتی من به -

 هب مضنون که آدمی با مالقات و کالنتری به رفتنت با کردی فکر چرا بفهمم

 زا کردی فکر چرا که بدونم خوادمی دلم. آدمی دستت چی تصادفه، یه ریزیبرنامه

 .آسمان میشه حالیت بیشتر پلیس و قانون

 کند دفاع خودش از خواست پدربی بغض همان با

 ...باید من و منه پدر باشه چی هر خسرو -

 فکرشبی و گانهبچه کارهای از دست باید آسمان. پرید کالمش نمیا اما شاهرخ

 .داشتبرنمی اما و داشتبرمی
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  شو؟ پدرت خیالبی گفتم من مگه -

 هایمردمک در خیره و باشد داشته همسرش به کامل دید تا چرخید صندلی روی

 داد ادامه دخترک لرزان

 هدار قانون و شدن گیردست شدن تصادف باعث که هاییآدم وقتی گممی دارم من -

 چیه؟ تو هایبازیپلیس این کنه،می رو کارش

 .گناههبی متین کنممی حس -

 خندید عصبی و متمسخر و انداخت باال ابرویی شاهرخ

 متین؟ -

 داد تکان سری آسمان

 .پارسا بابای آره -
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 بود شده عصبی ایستاد، و شد بلند نیمکت روی از طاقتبی شاهرخ

 چرا؟ گناهه؟بی متین این میگه تو حس اونوقت -

 داد تکان سر دوباره گنگ و گیج آسمان

 .آره -

 داد ادامه عصبانیت با و کرد اخم

  شده؟ چیزی. شاهرخ رو عصبانیتت این دلیل فهممنمی -

 خندید عصبی شاهرخ

 ...داری تو... آسو سرم به زده کنم فکر -

 پرید کالمش میان اخم با آسمان
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 .آسمانه من اسم -

 دکرمی گله اسمش شدن ادا ناقص از کودک یک مانند که دخترکی به نگاه شوکه

 کشید موهایش میان دستی و دوخت

 .نبود یادش! بگوید؟ خواستمی چه

 شی؟می شاکی رسهمی که من به گنمی رو اسمت مخفف همه آسمان -

 توپید اخم با آسمان

 .کنی قیچی رو اسمم خوادنمی دلم آسمانم، تو برای من -

 دوخت دخترک رنگ ایقهوه نگاه توی مستقیم را نگاهش و زد کمر به دست شاهرخ

 .خدا به تو ایبچه آسمان -
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 را صداهایشان. نداشت دوست را بینشان بحث. برداشت سمتش قدم تردید با آسمان

 .نداشت دوست را رفتندمی باال یکدیگر سر بر که

 .خواستنمی را شاهرخ شاکی و گرسرزنش نگاه

 آرام قلبش ضربان صدای با و گذاشته همسرش یسینه روی سر خواستمی دلش

 .شود

 عاشقانه هایجمله و ببرد موهایش میان دست شاهرخ هربار مثل خواستمی دلش

 .بگوید

 .بود ترسناک شاکی شاهرخِ  این

 هستی؟ عصبانی متین مالقات رفتم من اینکه خاطربه اآلن تو -

 .شد دور شد،می نزدیک داشت که آسمانی از و دخندی عصبی دوباره شاهرخ

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2845



DONYAIE M
AM

NOE

 نامی نمتی یه کنهمی حس که میگه بهم زنم وقتی باشم ریلکس باید نظرت به اآلن -

  گناهه؟بی

 .کند درک را شاهرخ توانستنمی کردمی کاری هر کرد، کج را سرش آسمان

 شدی؟ عصبانی باشه گناهبی متین ممکنه گفتم من اینکه خاطربه تو اآلن -

 لبش زیر یزمزمه. بست پلک و کرد آسمان به پشت و چرخید خود دور شاهرخ

 شیدجومی گردنش توی انگار که غریبی و عجیب حس کردمی تالش وقتی بود آرام

 بزند پس را

 .شاهرخ باش آروم -

 گرفت را بازویش نگرانی با آسمان

 شده؟ چیزیش خسرو گی؟نمی بهم تو که شده چیزی شاهرخ -
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 کرد نگاهش و چرخید رخشاه

 .بیاری زبونت به لحظه هر رو غریبه مرد یه اسم خوادنمی دلم -

 دستان بین از را بازویش و بگیرد نگاه شد باعث آسمان متعجب و گرد چشمان

 بکشد بیرون دخترک

 . آسمان دارم اعتماد بهت من نکن، نگاهم اینطوری -

 کوبید ویشروبر مرد بازوی روی و کرد مشت را دستش اخم با

 .شاهرخ کنممی سرویس رو دهنت اتجمله باشه داشته ولی و اما -

 نکرد نگاهش شاهرخ
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 یهمه خوادمی دلت. کنیمی رفتار مردا مثل آسمان، زنی رهمی یادت وقتا گاهی -

.  برداری تنهایی به خودت داری، دوسشون که کسایی راه سر از رو مشکالت

 .رتهفکبی کارهای همون از یکی هم رفتنت مرد اون مالقات به. کنیمی عمل فکربی

 داد ادامه و کشید ماندنش آرام برای عمیقی نفس

 کرده؟ شکایت ازش که کسی مالقات رهمی شاکی کدوم آخه -

 نشست نیمکت روی کالفه آسمان

 .بدیم ادامه بحث این به خوامنمی -

 . باشد ینشانب اینشده حل یمسئله هیچ دیگر خواستنمی دلش اما شاهرخ

 .کنند حل را آنها ریز، مشکالت کردن پنهان بجای خواستمی دلش

 .مشکلمون نشده حل هنوز اما -
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 کرد نگاهش اخم با آسمان

ا  چیه مشکلت -  دکی؟ دقیقا

 خودت بگم خوامنمی شو، عوض بگم خوامنمی آسمان، کنم محدودت خوامنمی من -

 شهنمی دلیل این ولی. شدم اشقتع بودی و هستی که طوریهمون من چون نباش،

 .بگی دروغ بهم که

 .شدمی اذیت داشت و ایستاد دوباره

 .نگفتم دروغ بهت من -

 که امن متین مرد یه مالقات بری قراره نگفتی. عزیزت دیدن میری گفتی من به -

 .گناههبی کنیمی حس

 کوبید زمین را پایش آسمان
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 .شاهرخ دیمی کشش داری -

 دبو کرده لرزان را دخترک صدای که بغضی و کشید موهایش نمیا دستی شاهرخ

 را رکدخت هایشانه و کرد پر قدم یک با را بود بینشان که ایفاصله. کرد تسلیمش

 .کرد اسیر قدرتمندش بازوان میان

 .باش آروم عزیزم باشه -

 .برم ذاشتینمی گفتممی اگه -

 کرد ترتنگ دخترک تن دور را دستش یحلقه و بوسید را اششقیقه شاهرخ

 .ذاشتمنمی آره -

 .نداری دوست ومن اصالا  تو -

 بوسید را همسرش یشقیقه دوباره و خندید کوتاه
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 رسیدی؟ نتیجه این به که کردی فکر چقدر بگی شهمی -

 داد جواب و مالید شاهرخ یسینه به ملوس، یگربه یک مانند را اشگونه

 .کنیمی دعوا ومن تو یکننم لوس حاملگی موقع رو زنشون همه -

 خندید گلو توی شاهرخ

 !داشت دوست رو خشونت خانوم آسو یادمه که جایی تا کنم؟ لوست خوادمی دلت -

 کرد بلند شاهرخ از گرفتن فاصله بدون را سرش

 .شاهرخ کنی صدام آسو خوادنمی دلم -

 داد امهاد و گذاشت اشسینه روی را سرش دوباره انداخت باال ابرو که شاهرخ

 دیوونه من چی هر خوادمی دلم. باشی خشن باهام تو آدنمی خوشم من ضمن، در -

 .کنی آرومم تو آرمدرمی بازی کولی چی هر و شممی
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 کرد جدا خود از را او و گرفت را آسمان هایبازو شاهرخ

 چیه؟ تکلیف شممی عصبی من وقتی وقتاون -

 شدن جدا محض به که بود گرم نقدرآ شاهرخ آغوش و کرد مرتب را شالش آسمان

 .بود کرده نفوذ هم هایشاستخوان تا سرما او از

 . بماند جاهمان ها،ساعت و برگردد گرم آغوش آن به خواستمی دلش

 .بشی عصبی نباید تو -

 انیعصب برای حتی که بود زورگو آنقدر کلفتشگردن همسر و خندید باز شاهرخ

 .فتگرمی تصمیم هم، نشدنش یا شدن

 یهخوب خیلی یمعامله. بزنی قاط خودت قول به و سرت به بزنه نباید هم تو پس -

 .نظرم به
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 .کند بلند آسمان به رو را سرش شد باعث افتاد صورتش بر که آبی قطره

 .شدم عوض شدم، خوبی خیلی دختر گهمی عزیز -

 نگیرد آسمان از نگاه اما کند باریک چشم شد باعث باران هایقطره

 فهمممی کنممی فکر که حاال. شاهرخ دارم دوست خیلی رو شدن عوض این نم -

. داشت هدف یه فقط که پرخاشگر دختر یه. بودم بیمار یه من تو با شدن آشنا از قبل

 .گذروندمی رو روزهاش فقط کرد،نمی زندگی

 .کرد روشنش نگاه و شاهرخ نگاه بند و گرفت آسمان از نگاه باالخره

 .را همسرش نگاه عسلی توی شدن غرق شتدا دوست چقدر

 .دارم دوست خیلی رو خوبم حال این من. شاهرخ بشم خوب من شدی باعث تو -
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 آغوش در هوس دوباره و لرزاند را شاهرخ دل اشساده و ناب و خاص یجمله

 تدس. گرفت دستش توی را همسرش دست کشید عمیقی نفس کرد؛ را کشیدنش

 .چسباند سردش پوست به را لبهایش و ردب باال لبهایش تا را دخترک

 .عزیزم دارم دوست خیلی منم -

 زنی هیچ وجودشان با که مردهایی همان از هم شابد. بود واقعی مرد یک شاهرخ

 .کردنمی بودن کم حس

 دست پشت سهمگین، بحث یک از بعد شاهرخ مانند جهان مردان یهمه اگر شاید

 ایکج هیچ زنی، هیچ دارند دوستشان گفتندمی او به و بوسیدندمی را همسرانشان

 .باشد داشته بد حس که شدنمی پیدا جهان

 .شستندمی را بد هایحس تمام شاهرخ مانند مردهایی
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 صدای جز صدایی نه. خواستمی که همانطور. بود شده متوقف زمان انگار

 هایقطره حتی. دیدمی زیبایش نگاه و شاهرخ جز چیزی نه شنید،می هایشانقلب

 .کردنمی حس هم را آمدمی فرود جسمش بر ترپرقدرت لحظه، هر که بارانی

***************** 

 اآلن؟ داره پا و دست -

 گرفت ترمحکم را همسرش دست شاهرخ و خندید آسمان سؤال به دکتر

 .خانم مامان معلومه هم جنسیتش اآلن. البته -

 دهز زل آن به شاهرخ هم و دکتر هم که مانیتوری آن تا کرد بلند را سرش هیجان با

 .ببیند را بودند

 چیه؟ -
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 گفت بلندتری صدای با بگوید چیزی دکتر اینکه از قبل اما

 ...نگو نه -

 مانیتور به نگاه براق چشمانی با که شاهرخ سمت نگاه و شد پشیمان دوباره اما

 چرخاند بود، دوخته

 ...بگو نه یا -

 یدخند دوباره آسمان هیجان به دکتر

 .خانم دختر باشی خوشگل و شیطون کوچولوی دختر یه مامان قراره -

 کاش و دوخت مانیتور به نگاه نظیر،بی گرمایی و خوب حس از بود پر که قلبی با

 . بشنود دستگاه آن از را فرزندش تند کوبش صدای توانستمی بیشتر
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 ادنی به نوزه که دختری برای رفتمی قنج دلش چقدر و شوند دختردار بود قرار

 و آرامش از پر را او قلب و بود کرده روشنایی در غرق را پدرش نگاه نیامده

 .داشتندوست

 اشک به نگاه و شد قلبش سریدن باعث نشاند دستش روی شاهرخ که ایبوسه

 .شد شاهرخ روشن نگاه قفل اشنشسته

 .خوشگل خانم مامان پایین بیا -

 فتر پایین شاهرخ کمک به تخت، روی از و کرد پاک کاغذی دستمال با را شکمش

 چرخاند دکتر سمت نگاه شاهرخ و

 خوبه؟ چی همه دکتر؟ خانم نیست که مشکلی -
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 ودب تایپ مسئول ترآنطرف کمی که دختری دست از را سونوگرافی یبرگه دکتر

 .گذاشت میزش روی و گرفت

 . خوبه چیز همه خداروشکر -

 داد ادامه و چرخید آسمان سمت

 به گم،می هم باز گفتم، هم قبالا . دخترم نباشی خودت مراقب شهنمی دلیل این اما -

 ورزشکاری که تویی برای باشه سخت برات شاید. نکن سنگین ورزش وجههیچ

 مه کوچولومون نینی فکر به باید. دیگه داره رو خودش سختیای بودن مادر ولی

 .باشی

 داد تکان را سرش آسمان

 . کنمنمی -
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 کرد کج را سرش لبخند با دکتر

 .بیاد دنیا به سالمتی به انشاهلل -

 و گذاشت او کمر روی دست شاهرخ شدند، خارج دکتر مطب از و کردند تشکر

 .داشت دوست را شکمش برآمدگی. شکمش روی را دستش آسمان

 .دختره امبچه که بود شده الهام بهم اصالا  -

 دخترک پهلوی روی را دیگرش دست و فشرد را آسانسور شاسی و شد خم خنده با

 داد سر

 ! خانوم؟ آسمان دیدی -

 شد آسانسور اتاقک وارد او از قبل و کرد نازک چشمی پشت آسمان

 .کافیه سالمه همینکه نیست، مهم بودنش پسر و دختر -
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 بل یگوشه شد، خم و کرده استفاده آسانسور بودن خالی از و خندید بلند شاهرخ

 زد چشمکی و بوسید را آسمان

 شد؟ چی پسره، که بودی مطمئن خیلی دیگه، آره -

 توپید و کوبید شاهرخ یشانه روی دست اخم با

 !زنمتامی شاهرخ -

 زد پچ گوشش زیر و کشید آغوش به را هایششانه خنده با شاهرخ

 .عزیزم خوشحالم خیلی -

  کرد بلند را سرش آسمان

 کنی؟ موندن به راضی رو شاهین تونستی -

 شود شل شاهرخ دست یحلقه شد باعث سؤالش جدیت
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 .بره خوادمی و گرفته رو تصمیمش گهمی نه، -

 از هم همراه دو هر و بگیرد فاصله آسمان از کامل شد باعث آسانسور در شدن باز

 .بروند بیرون اتاقک

 شاهین. مونیمی تنها تو بره شاهین اگه. بره کنهمی رو هاشکار داره هم ساره -

 .توئه کس تنها

 نشست کمرش روی دوباره شاهرخ دست

 بزنم؟ حرف باهاش من خوایمی -

 گفت مصمم وقتی بود ارادهبی نشست شاهرخ ابروهای بین که کوتاهی اخم

 .نه -
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 دشدن ماشین سوار. نزد حرفی و کرد سکوت محکم نه آن شنیدن محض به آسمان و

 .بست را کمربندش آسمان و

 آسمان؟ -

 زد لبخند شاهرخ اهشاننگ تالقی محض به و چرخید

 درسته. دارم رو دخترمون دارم، رو تو. نیستم تنها من. عزیزم نباش من نگران -

 .قلبه قوت برام شما بودن ولی کنهمی ناراحتم شاهین رفتن که

 گرفت را دستش آسمان

 .برن همیشه برای ممکنه گفت ساره -

 ست،خسته یکم شاهین. تنیس همیشگی دونممی شناسممی ذره یه رو برادرم من اگه -

 . داره احتیاج سفر این به و
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 کرد تر لبی و گرفت نگاه آسمان

 وستد یه از بیشتر خیلی ساره برای که بفهمه کاش اما. خوبیه خیلی مرد شاهین -

 .مهمه

 پاکت توی از را سونوگرافی یبرگه آسمان و درآورد حرکت به را ماشین شاهرخ

 کشید بیرون

 .کنیم انتخاب براش اسم یه باید -

 دوخت بود انگشتانش میان که سفیدی و سیاه عکس به نگاه

 مذارمی دنیا و دخترم اسم شدم داربچه روز یه اگه گفتممی خودم با بودم که بچه -

 .جهان و پسرم اسم و

 گرفت را دستش و خندید مردانه و آرام شاهرخ
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 .باشه داشته تخود اسم به ربطی یه دخترمون اسم خوایمی که کلکی خیلی -

 بچرخاند همسرش سمت نگاه و بخندد شد باعث شاهرخ یجمله

 لیست و بشینم تو با رو دخترمون اسم خوادمی دلم اآلن ولی. بودم بچه وقتی گفتم -

 .کنم انتخاب خوب اسم یه بینشون از بعد و کنم درست

 کرد نگاهش کوتاه شاهرخ

 وخودم انتخاب شده که هم زور به و نیاد خوشم پسندیمی تو که اسمی از من بعد -

 .ساده همینقدر. کنم تحمیل بهت

 خندید بلندتر باراین شاهرخ

 .هاتمکلفتیگردن این عاشق یعنی -

 گذاشت شاهرخ یشانه روی و کرد خم را سرش آسمان
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  ببری؟ کجا ومن قراره خب -

 .بخوای تو که جایی هر -

 گزید را لبش و کشید احساساتش کنترل برای عمیقی نفس

 خوادمی دلم. نشد شدنش بستری و خسرو خاطربه که شمال بریم عید بود قرار -

 .شمال بریم

 کرد فرو دخترک انگشتان بین را انگشتانش شاهرخ

 .شاهین پریدن از بعد. ریممی شب فردا -

 .کرد نوازشش دیگرش دست انگشت با و دوخت شاهرخ ساعد به را نگاهش آسمان

 ...دیگه چیز یه -

 جانم؟ -

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2865



DONYAIE M
AM

NOE

 داد فرو را دهانش آب و فشرد هم روی را لبهایش

 .ببینتم کردمی اصرار خیلی دیشب بزنم؛ پارسا به سر یه خواممی -

 ار دهانش آب نشنید، چیزی وقتی اما بشنود شاهرخ جانب از جوابی تا کرد سکوت

 داد فرو

 .شاهرخ شاگردمه اون -

. آسمان داشت رو پدرت کشتن قصد صاحبش که ایخونه تو بری نمیدم اجازه -

 گریمربی نیست قرار گفت، چی دکتر که شنیدی و نده ادامه بحث این به هم دیگه

 .کنی

 دوخت شاهرخ جدی نیمرخ به نگاه و گرفت فاصله کامل آسمان

 .ببینمش قراره فقط -
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 .آسمان کنی مالقاتی استوار یخانواده اعضای از کدوم هیچ با نیست قرار -

 کدامهیچ مقصد به رسیدن تا. گرفت شاهرخ از نگاه و فشرد هم ویر را لبهایش

 .شد پیاده و کرد باز را در آسمان ماشین توقف محض به و نزدند حرفی

 .آسمان کن صبر -

 یرد،بگ پیچیدندمی هم در که دستش انگشتان از را نگاهش اینکه بدون و برگشت

 .کرد قفل ریموت با را ماشین درهای و شد پیاده هم شاهرخ. ماند منتظر

 مثالا؟ اآلن کردی قهر -

 گرفت باال سر اخم با

 .نخیرم -

 .رساند آسمان به را خودش لبخند با و انداخت باال ابرو شاهرخ
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 طلبکارت نگاه این شهمی مگه نشد؟ دندگییه و تخسی همهاین عاشق شهمی مگه -

 نکرد؟ ضعف و دید رو

 کرد نازک چشم پشت آسمان

 صورت ردکو و رفتممی فن تا سه دو وگرنه نکنم، سنگین ورزش تهگف دکتر حیف -

 .بشی بازیم وحشی عاشق بیشتر تا ریختممی هم به رو خوشگلت

 .برد گوشش کنار را سرش و  شد حلقه همسرش کمر دور شاهرخ دست

 هی با مثال خوب، دختر کنی خودت عاشق ومن مالیمت با اینبار که اینه نظرم من -

 .لیجنجا یبوسه

 نارک را سرش و کند مقابله نشست هایشرولب روی که لبخندی با نتوانست آسمان

 کشید
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 !شدی حیابی گیاتازه -

 کرد تر تنگ او کمر دور را دستش یحلقه شاهرخ

 .ردک دیوونگی و بود دیوونه باید گاهی که فهمممی دارم تازه... عشقه رو حیاییبی -

 محض به. نزد حرفی خانه به رسیدن تا گردی و داد تکان تأسف با سری آسمان

 روی را اش خسته تن و برداشت موهایش روی از را شالش واحد، به ورودشان

 .بست پلک و گذاشت اشبرآمده کمی شکم روی دست. کرد پرت مبل

 .کن درست خفن چیز یه. شاهرخ تو با شام امشب -

 نرم ار آسمان پیشانی شد، خم و داد تکیه مبل پشتی به را دستانش خنده با شاهرخ

 بوسید

 .بانو همینطوره وقتا بیشتر کن باور -
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 خندید بسته چشمان با آسمان

 .نه شکایت ولی داریم اعتراض -

 ان،آسم گوش به رساندن برای که صدایی با و شد آشپزخانه وارد لبخند با شاهرخ

 گفت بود، کرده بلندترش

 کرده؟ هوس چی دخترم کنم؟ درست چی حاال خب -

 کرد بلند شاکی را صدایش هم مانآس

 حسودم؟ بودم گفته بهت -

 کرد باز را یخچال در و خندید شاهرخ

 .حسودی چقدر بزنم حدس تونممی ولی بودی، نگفته -

 کرد بازشان که شدمی سنگین کم کم داشت آسمان هایپلک
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 .من فقط باشم، من قراره اولویتت همیشه که نره یادت پس -

 االییب قدرت خواب کند، مقابله چشانش شدن بسته با نتوانست او و خندید شاهرخ

 .کشید آغوش ب را او زود خیلی که داشت

 .خوب دختر اولویتی تو کن باور -

 ننداد جواب. گذاشت ظرفی توی و آورد بیرون یخچال توی از را کردهچرخ گوشت

 یاندازدب سال به نگاهی جزیره، روی از و انداخته باال ابرویی شد باعث آسمان

 آسمان؟ -

 هب را خود و شد خارج آشپزخانه از نگرانی با نکرد، دریافت جانبش از که جوابی

 و ستنش هایشلب روی لبخندی بود برده خوابش که دخترکی دیدن با. رساند کاناپه

 .برداشت کاناپه یدسته روی از را بافت پتوی و بوسید را اش پیشانی شد، خم
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 ...خوابالو یدختره -

*** 

 ایشج توی و کند باز را سنگینش هایپلک باالخره شد باعث اشگوشی زنگ صدای

 .بخورد تکانی

 شاهرخ؟ -

 به را شگیج نگاه. کشید صورتش به دستی و گفت ایکالفه نوچ نشنید که جوابی

 کالفه .بود گذاشته کجا را کیفش خواب از قبل نبود یادش و فرستاد گوشی دنبال

 .ایستاد

 .ناموسی هایفحش شنیدن واسه خاریمی خودت هستی کی هر -
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 خواهدب اینکه از قبل انگار شاهرخ و کرد پیدا خواباتاق توی از را کیفش باالخره

 یرونب کیفش از را گوشی. بود درآورده هم را او بیرون هایلباس حتی بگیرد، دوش

 رد سمت و بدهد فحشی شد باعث رهام اسم و دوخت اشصفحه به نگاهی و کشید

 .بردارد قدم حمام

 رهام؟ چیه الو؟ -

 بزرگته؟ برادر با صحبت طرز چه این ادب، بی -

 زد حمام در به ایضربه و کشید ایخمیازه

 !گشنمه من میای کی شاهرخ -

 گرفت نشنیده و شنید خط پشت از را رهام بلند یخنده صدای

 .عزیزم میام اآلن -
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 أمنش و بزند سر آشپزخانه به واستخمی دلش شد، خارج اتاق از و گفت ای باشه

 .ببیند کرد،می برابر چند را اشگرسنگی که ایمعرکه بوی اصلی

 انداختی؟ باال خنده قرص رهام؟ خندیمی هر هر چیه -

 .برداشت را بود اجاق روی که ایقابلمه درب او و داد را جوابش خنده با رهام

 .گفتم کی ببین... آسو میشی بشکه یاندازه تو اومد دنیا به که دایی فندوق یعنی -

 که ادافت هاییکوفته به نگاهش وقتی کند اشعصبی نتوانست هم رهام یجمله حتی

 .داد قورت را دهانش آب و بودند پختن حال در خوشرنگی آب توی

 !چیه؟ جنسیتش دایی فندوق بزن حدس سونو، بودیم رفته امروز -

 .بردارد را هاوفتهک از یکی و کند دراز دست خواستمی دلش

 دختره؟ عزیزم، وای -
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 کشید نفس عمیق و برد جلوتر را سرش

 !کرده درست چی شام واسه ذوقش از شاهرخ بزن حدس حاال آفرین، -

 ردهک مشتاق هم را رهام کشیدمی نفس را هاکوفته بوی داشت وقتی او، لذت پر لحن

 .بود

 مه؟دندون زیر طعمش هنوز که خوشمزه پزشاهرخ ماهی -

 .گذاشت را قابلمه درب لبخند با

 .برنجی کوفته نوچ، -

 شنید را کشیدمی فریاد داشت که را رهام صدای

 .شام کرده دعوتمون آسو خاله بگو مامانت به برو بدو دانیال -

 گفت پررویی با رهام که بگوید چیزی خواست شده گرد چشمان با
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 .ور خودمون میرسونیم دیگه ساعت نیم تا ولی نبودیم، زحمتت به راضی عزیزم -

 !کنمانمی باز و در رهام -

 .بود کرده قطع را تماس رهام و بود شده دیر اما

 شریک کسی با را هاآن خواستنمی دلش و دوخت هاکوفته به دوباره را نگاهش

 .شود

 .کنهمی دعوت خودشو خودش، کشهنمی هم خجالت پررو یپسره -

 کی؟ -

 و دید دارنم موهای و ورزشی لباس با آشپزخانه رگاهد توی را شاهرخ و چرخید

 .رفت ضعف دلش
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 میاد داره داریم، برنجی کوفته شام واسه گفتم گرفت گاز رو مغزم خر رهام، -

 .اینجا

 .کرد مرتب را پیراهنش ییقه خنده با و رساند او به را خودش شاهرخ

 .نباش نگران همه، به رسهمی -

 .بشم شریک کسی با رو خوشرنگ هایخوشمزه این خوادنمی دلم آخه -

 کشید را آسمان یگونه و کرد خاموش را اجاق زیر شاهرخ

 .عزیزم کنممی درست برات بازم نشدی سیر اگه -

 داد تکیه کانتر به را کمرش و گزید را لبش

 دارت؟نم موهای بین رفتن واسه بگیرن درد ندارن حق انگشتام اآلن -
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 ،کمرش دور دستش، کردن حلقه با و لغزید دخترک ناب هایدلبری برای شاهرخ دل

 .چسباند خود به را او

 .بانو شمام اختیار در دربست من -

 هایتار آن بین داد فرصت انگشتانش به و کرد فرو موهایش میان را دستش آسمان

 .بلغزند خودشان برای دارنم و نرم

 کنه؟می خراب رو تو و من یعاشقانه لحظات تموم رهام این چرا -

 ایقهوه نگاه در خیره و بوسید را آسمان یگونه شد، خم و خندید گلو تو شاهرخ

 زد لب رنگش

 مگه؟ کرده چیکار چرا؟ -
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 داره ینا گرفتیممی جشن تنهایی باید تو ومن امشب کنه؟ چیکار خواستیمی دیگه -

 .اینجا شهمی چتر

 کشش اسارت از کرده فرار ایموه و بوسید را دخترک لب یگوشه اینبار شاهرخ

 فرستاد گوشش پشت را،

 .گیریممی جشن دوتا خودمون صبح تا بعد نیان؟ بگم بزنم زنگ خوایمی -

 شیدک شاهرخ دارریشته یگونه به بیشتر را اشگونه و بست پلک لذت با آسمان

 .شهمی خوب خیلی. آره هوم، -

 زد رهگ شاهرخ چشمان به را خمارش نگاه و گرفت فاصله

 .کنینمی کاری همچین تو که دونممی اما -

 کشید عقب خنده با
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 .کنممی کاری هر باشی تو موضوع اگه کن باور چرا؟ -

 از را آسمان موهای و کرد دراز دست. خندید تربلند شاهرخ دزدید نگاه که آسمان

 کرد آزاد رنگ قرمز کش اسارت

 خوردنیه؟ خیلی خجالتی آسمان بود گفته بهت -

 هل دستش مچ دور را مو کش. چرخاند پشت به را او و گرفت آسمان هایشانه زا

 کشید دخترک فردار و بلند موهای میان دستی و داد

 گازت خوادمی دلم کنهمی فرار ازم نگاهت وقتی شن،می سرخ هاتگونه وقتی -

 .بگیرم

 شد بافتن مشغول و کرد تقسیم قسمت سه به را آسمان موهای

 . گیمی چرا گیمی موندیممی تنها باید تو ومن شبام گممی -
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 موی و بست بود مچش دور که کشی با را موها انتهای مردانه ایخنده با شاهرخ

 را هایشلب و چرخاند خود سمت را او. انداخت آسمان یشانه روی را شده بافته

 .گذاشت اشپیشانی روی

 .گممی چرا گیمی جااین از وقت چند برای بریم بذاریم گممی -

 زد لبخندی بود شده سرازیر قلبش توی که خوبی احساسات با آسمان

 اب اینجا کن فرض حاال. شهنمی هاشبازیدیوونه رهام تنگ دلم که نیستم مطمئن -

 .برم و بذارم تنهاش چرخهمی برش و دور زیاد تازگیا که ایکبیری یدختره اون

 داد تکان سری شاهرخ

 !پریسیما بحث هب رسیدیم باز -
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 هب برسد چه بشنود، را دختر آن اسم خواستنمی دلش اصالا  و کرد کج لبی آسمان

 .ببیند برادرش همراه را او بخواهد اینکه

 رو آرمدرمی که دوهزاری قرونیه و کنممی گدایی میرم انگار میاد، بدم ازش -

 .گیرهمی ازم اون

 ار کابینت در و کند حفظ را اشجدی موضع کرد سعی اما گرفت، اشخنده شاهرخ

 .کرد باز

 برای تونهمی که بالغه و عاقل مرد یه رهام که کنم یادآوری دوباره خوامنمی -

 .بگیره تصمیم خودش زندگی

 نشست صندلی رو همیشگی بحث شدن باز از خسته آسمان
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 وت دشمن با پیش روز چند تا که جلف یدختره اون که بگم دوباره خوامنمی منم -

 .کنه خوشبخت رو رهام تونهنمی هم، رو بود ریخته

 .شد مانع آسمان که بزند حرفی خواست و گذاشت کانتر روی را هابشقاب شاهرخ

 .بشم عصبی دختر اون مورد در زدن حرف با خوامنمی -

. بنشاند کرسی به را خودش حرف که داشت عادت آسمان و داد تکان سری شاهرخ

. نیست او خود کشیده میان را پریسیما بحث که کسی انگار که کردمی رفتار طوری

 .بود شده پریسیما استوار، متین و مهران از بعد آسمان جدید یمشغله

 کنیم؟ عوض رو خونه دکور چیه نظرت -

 کرد نازک چشمی پشت آسمان

 .حلقم تو کردنت عوض بحث استعداد -
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 نشست صندلی روی آسمان کنار و خندید شاهرخ

 انتخاب تو خوادمی دلم دلگیره، زیادی یکم هامبل و هاپرده رنگ گم،می جدی -

 .رو رنگشون کنی

 کرد قالب سینه مقابل را دستانش و گرفت شاهرخ از نگاه اکراه با

 .نمک انتخاب رو لوازمش باید من و منم خونه این بانوی که اومده یادت تازه انگار -

 کشید را اشگونه و شد خم خنده با شاهرخ

 دعوا؟ واسه ایبهونه دنبال -

 ایدب بود؛ شاهرخ با حق کشاند، سالن سمت را نگاهش و کشید عمیقی نفس آسمان

 دیزاین برای شادتری هایرنگ از خواستمی دلش. کردندمی عوض را خانه دکور

 .کنند استفاده
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 .باشه آبی هاپرده رنگ خواممی -

 پرسید داده باال ابروی با و گرفت را دستش خنده با شاهرخ

 باشن؟ سبز هم هامبل -

 توپید و کرد نازک دیگری چشم پشت

 کنیم؟می درست دریا و جلگه داریم مگه -

 و داشت ادامه دانیال و رستا و رهام آمدن تا ها،طرح و هارنگ مورد در بحثشان

 .کرد استقبال روییخوش با آمدنشان، از قبل هایشزدن غر به اهمیتبی آسمان

 را مشا. گفت پدرش حال از کامل جزئیات با رستا و پرسید را خسرو حال رستا از

 .خوردند اشداریخانه مورد در آسمان به رهام هایکنایه و دانیال هایشیطنت با
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 گذراندب تنهایی شاهرخ با را شب اگر کردمی فکر بیایند رستا و رهام آنکه از قبل

 ودخ با بود شده باعث دلشان ته از یهاخنده و آنها حضور اما گذردمی خوش بیشتر

 .آمدند که شد خوب چقدر بگوید،

 شپدر مخمل یسجاده جوشیدمی قلبش توی که حسی با آنها رفتن از بعد شب، آخر

 .کرد پهن زمین روی بود آورده اردبیل از که را

 نماز با دیگر مسلمانان تمام مثل خواستمی دلش. خواستمی خواندن نماز دلش

 .کند شکر را خدا خواندن،

 و هللا. بست قامت و انداخت سرش روی را رنگش آبی هایگل با سفید نماز چادر

 بیخو احساسات کرد، سرازیر قلبش میان خوب حس هزاران انگار گفت که اکبری

 .بگیرد بغضش حجمشان از شد باعث که

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2886



DONYAIE M
AM

NOE

 

 ربتیت تسبیح داد را سالمش وقتی و خواند شکر نماز نیت به را اشدورکعتی نماز

 .ویدبگ را زهرایفاطمه ذکر تا برداشت را بود آورده پدرش برای کربال از ضیا که

 یشترب بغضش گفتمی که ذکری و فرستادمی راست سمت را تسبیحی یدانه هر با

 .کشیدمی قد

 خواهدمی دلش که دانستمی اما دانست،نمی را بود گلویش میان که بغضی علت

 .بزند حرف خدا با هاساعت و بنشید سجاده آن روی بیشتر

 متس و بخورد تکانی شد باعث شاهرخ صدای گذاشت، مهر کنار آرام که را تسبیح

 برگردد او

 .باشه قبول -

 .بود کرده تلخش بغض که لبخندی زد؛ لبخندی
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 . ممنون -

 .برداشت قدم او سمت و گرفت در چارچوب از را اششانه یتکیه شاهرخ

 کنم، نگاهت نقط و بشینم صبح خود تا خوادمی دلم که میاد بهت اونقدر چادر -

 .داشتنیه دوست خیلی کنیمی تلفظ رو آیات وقتی آرومت صدای

 داد هل اششانه روی را چادر پربغض لبخند همان با آسمان

 .بخونم رو نمازم بعد به این از دارم دوست -

 .گرفت دستانش میان را دستش و کرد نگاهش عشق با شاهرخ

 .کنیمی خوبی کار -

 ...غزاندبل راستش چشم از اشکی قطره شد موفق باالخره بغض و کشید عمیقی نفس

 .شاهرخ زنهمی لبخند بهمون داره خدا انگار -

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2888



DONYAIE M
AM

NOE

 .بوسید را اشپیشانی و شد خم طاقتبی شاهرخ

 .البته -

 .بشن تموم خوادنمی دلم که زیاد اونقدر. رو هالحظه این دارم دوست خیلی -

**** 

 .کرد داشت تن به که شنلی هایجیب توی را دستانش و ایستاد شاهین مقابل

 .دارم موفقیت آرزوی برات -

 .داد تکان را سرش و زد لبخندی شاهین

 .آسمان باشه شاهرخ به حواست ممنونم؛ -

 بود خانمعمه با زدن حرف مشغول که شاهرخ سمت را نگاهش و کرد تر لبی

 .چرخاند
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 .داره احتیاج تو حضور به من، از بیشتر شاهرخ -

 داد ادامه و چرخید سمتش

 جون که پدریبی حیوون اون وجود با و سرش بندازی و گالری تونیمی چطور -

 بری؟ بذاری بود کرده تهدید رو بچه یه

 خندید آسمان بودن شاکی به شاهین

 منض در نرفته؟ که یادت آسمان، کرد حل رو مسئله اون تنهایی خودش شاهرخ -

 .گردمبرمی داشت احتیاج بهم که وقت هر منم هست، پیمان

 توپید اخم با

 قرار دیگه انگار که کنیمی پاک تهرون از رو نشونت و رد جوری یه داری اما -

 .برگردی نیست
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 کرد صدایش و چرخید شاهرخ سمت بدهد آسمان به جوابی اینکه بدون اما شاهین

 شاهرخ؟ -

 همراه و گذاشته اشعمه کمر روی دست او و داد نتکا سر کرد نگاهش که شاهرخ

 .آمدند آنها سمت هم،

 داداش؟ جانم -

 .ایستاد کنارش شاهرخ وقتی داشت اخم چنانهم آسمان

 .شهمی خسته خانمعمه شما، برید دیگه -

 داد را اشبرادرزاده جواب و چرخاند اطراف در را نگاهش خانمعمه

 .نیومد چرا دونمنمی بیاد، بود ارقر هم پری فقط نیستم، خسته نه -
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 یجمله با ترسیدمی انگار نشست، کمرش روی شاهرخ دست و زد پوزخند آسمان

 .کند پا به جنجال نابجایی

 وا و داد تکان خانمعمه برای سری باشد، جلودارش کسی که نبود کسی اما آسمان

 .چرخاند اطراف در نگاه هم

 .زننمی تیک هم با زیاد روزا این آخه منه، داداش با شاید -

 حالت با و خندید نکرد، سکوت آسمان اما و زد چنگ آرام را پهلویش شاهرخ دست

 داد ادامه ببیند را بودنش جدی چقدر توانستمی شاهرخ فقط که شوخی

 .زنهمی رو داداشم مخ داره پریسیما کنم فکر -

 مهه نگاه سؤالش و زد هم بر را بینشان متشنج جو اشجمله با که بود شاهین بارای

 .کشاند او سمت را
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 آسمان؟ داری خبر ساره از -

 ادد جواب کوتاه و کشید بیرون شنلش جیب از را دستانش و کرد تر لبی آسمان

 .نه -

 و کند رها را چیزشهمه است قرار هم او که نگفت بود خواسته ساره که همانطور

 .برود دنیا سوی آن تا او دنبال به

 ره از بیشتر را او نه، که دوست یک عنوانبه را او ساره که فهمیدمی شاهین کاش

 .دارد دوست دنیا این توی چیزی

 و شاهین. گرفت اشرنگی چشمان از نگاه آسمان و داد تکان سری لبخند با شاهین

 ود،ب نامعلوم برگشتش سفری این کاش و بودند شده ساخته هم برای انگار ساره

 .ریختمی شاهین قلب در را ساره عشق و کردمی ابستهو هم به بیشتر را هاآن
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 دعای چند و الکرسیآیة دنبالش به خانمعمه و رفت و کرد خداحافظی که شاهین

 .شدند خارج فرودگاه سالن از هم همراه فرستاد، دیگر

 است ممکن خانمعمه که نبود مهم برایش و برداشت قدم ماشین سمت آنها از جلوتر

 .باشد داشته برداشتی چه پیشش دقیقه چند یجمله از

 جلف دخترک آن عاشق گفتمی و کوبیدمی دیوار و در به را خودش رهام اگر

 .نیست دیگری چیز جلف، آویزانِ  یک جز دختر، آن که گفتمی باز است،

 شاهرخ کنار خانمعمه تا گرفت جای عقب صندلی روی آسمان و شدند ماشین سوار

 .بنشیند

 .بزنم سر خسرو به برم دبای من شاهرخ -
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 هاصندلی بین از و چرخید خانمعمه. داد تکان سری و کرد نگاهش آینه از شاهرخ

 زد لبخند و دوخت اشبرادرزاده عاصی همسر به نگاهی

 رو؟ چشماشون کردن عمل خان؟ خسرو خوبه حالشون -

ا  و داد فرو را دهانش آب  .بود رفته اشعمه به مالیمت در شاهرخ قطعا

 .ور چشماشون کنن باز هفته همین قراره نیست، عمل به نیازی گفت دکتر ه،ن -

 داد عمق بیشتر لبخندش به خانمعمه

 .میشن خوب خدا امید به انشاهلل، -

 بزند لبخند کرد سعی و گزید را لبش

 .دارید لطف ممنون، -

 داد ادامه و انداخت شاهرخ به کوتاهی نگاه خانمعمه
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 راهه؟روبه چی همه آد؟می دنیا به کی ما انمدخترخ ببینم بگید خب -

 هب واقعیت طرح لبخندش و گذاشت شکمش برآمدگی روی را دستش ارادهبی آسمان

 .گرفت خودش

 .هستم هجدهم یهفته تو اآلن. خوبه چیهمه گهمی دکتر آره، -

 داد تکان سری خانمعمه

 .باشه دور توندو هر از بال و درد و بیاد دنیا به سالمتی به ایشاهلل -

 ماشین وقتی. نگفت چیزی کسی برج به رسیدن تا دیگر و گفت آرامی ممنونم آسمان

 .شد پیاده و نشاند لبهایش روی دیگر لبخندی کرد توقف

 .داخل بریم بفرمایید -
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 خانمعمه از حسابی و درست توانستنمی همین برای نبود تعارف اهل هیچوقت

 .کند دعوت

 کرد نگاهش هاصندلی بین از دوباره خانمعمه و ردفش هم روی را هایشلب

 .دیگه روز یه انشاهلل دخترم، ممنون -

 ی،سخت کار هر از زدن، حرف مؤدبانه نظرش به و کشید عمیقی نفس شد که پیاده

 .بود ترسخت

 آسمان؟ -

 پایین یشیشه از اینکه جایبه شاهرخ اما شود، خم کرد مجبورش شاهرخ صدای

 .زد دور را ماشین و شد پیاده بگوید، را حرفش ماشین

 .بیام من بزن زنگ یا بیا، رهام با یا بیای خواستی خیابون، تو نرو تنها -
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 کرد تر لبی و داد تکان سر

 .ببخشید -

 کرد اخمی شاهرخ

 چی؟ واسه -

 زد لب سپس، و فشرد هم روی ابتدا را لبهایش

 ندژیکو لبخند رهام با اشبطهرا به و باشم داشته دوست رو اتدخترعمه تونمنمی -

 .بزنم

 بوسید را اشپیشانی و شد خم شاهرخ

 .برسون سالم پدرت به زنیم،می حرف درموردش بعداا  -
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 وقتی اما ماند؛ جاهمان شود ماشین سوار شاهرخ که وقتی تا و داد تکان سری

 و نشاند لب روی لبخندی داد، تکان دست برایش خانمعمه و زد بوقی تک شاهرخ

 .برداشت قدم برج ورودی سمت و داده تکان دستی هم او

 دنکشی طولی. کرد صدا را دانیال بلندی صدای با و بست را در شد که واحد وارد

 ایستاد کنارش و خورد سر هاپله از داد و جیغ با دانیال که

  چطوره؟ شوهرخاله خوبه؟ دخترخاله خوبی؟ آسو، خاله سالم -

 برداشت قدم هاپله سمت و کرد دانیال یوالهح محکمی گردنیپس خنده با

 اتاقشه؟ تو خسرو.... بچه بگیر نفس -

 رفت باال هاپله از همراهش و شد آسمان همراه زود خیلی دانیال
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 کالا  امروز که هم مریم مامان و مامان بیرون، رفت پیش دقیقه چند دایی... آره -

 .بهار مامان و باباخسرو و منم فقط زده، قیبشون

 رودو یاجازه اینکه از قبل اما زد، در به تقه چند و ایستاد خسرو و بهار اتاق مقابل

 و کرده بلند کمی را سرش خسرو. شد اتاق داخل و کرد باز را در باشد گرفته

 چرخاند

 آسمان؟ -

 سمت نگاه. بود دردناک دیدن حال آن در را پناهی خسرو و فشرد هم رو را لبهایش

 و گذاردمی تنهایشان که فهماند اتاقش در به کردن اشاره با او و چرخاند دانیال

 .بست را در آسمان

 .منم -
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 یرو آسمان نگاه و داد تکیه تخت تاج به و کشید باال تخت روی را خودش خسرو

 .شد کشیده بود، خواب تخت یگوشه که بهاری

 .پیشم بیا اومدی، خوش خیلی -

 ختت زد، مادرش استخوانی یگونه روی که ایبوسه از بعد و برداشت سمتشان قدم

 .نشست خسرو کنار تخت، یلبه و زده دور را

 خوبه؟ حالت -

 از را خسرو چشمان و کند دراز دست خواستمی دلش آسمان و زد لبخندی خسرو

 .کند خالص رنگ سفید یپارچه آن شر

  چطوری؟ تو. خوبم دخترم، آره -

 .رسیدندمی نظر به قدرتمند که دستانی. دوخت خسرو دستان به نگاه آسمان
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 .کنند جاجابه را کوه که قدرتمند آنقدر

 . خوبم -

 چرخاند اتاق در و گرفت خسرو دستان از نگاه

 .کنی جراحی نیست الزم دیگه گهمی رستا -

 غضب و گرفت را دستش کرد، پیدایش زود خیلی و گشت دنبالش دست با خسرو

 کشید قد بیشتر آسمان

 .شده بخو انگار آره -

 شنواز را دستش روی که خسرو انگشتان به اهمیتبی و فشرد هم روی را لبهایش

 .نچرخاند او سمت نگاه کرد سعی کردند،می

 .بمیری که ترسیدم خیلی -
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 .کشید عمیقی نفس او و شد بیشتر دستش روی خسرو دست فشار

 .هامهرگ توی تو خون و پدرمی بازم باشی بد هرچقدر که فهمیدم بعد -

 صورتش صطحی هایزخم بیش و کم دوخت، پدرش یچهره به نگاه و برگشت

 .بودند شده خوب

 که همونطور و دور بندازم اتاق همین تو رو ازت امکینه تموم دیگه خواممی -

 .شدن واقعی پدر برای بدم فرصت یه بهت خواستیمی

 ریتم ردک سعی او و غلطید اشگونه روی بزند پلک اینکه بدون اشکی، قطره

 .نبرد کردنش، گریه به پی خسرو تا کند کنترل را هایشنفس

 رو محبتت همیشه ازشون تو چون باش، خوب و واقعی پدر رهام و رستا برای -

 .کردی دریغ
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 گفت وقتی لرزیدمی پناهی خسرو محکم صدای

 .بود برات خوبی خیلی پدر اکبر -

 .زد دیلبخن و ریخت فرو بیشتر اشککش اکبر یاد با آسمان

 بخاطر و. بزرگ نعمت یه من زندگی تو بودنشون و بودن، نمونه اسرا و اکبر -

 .ببخشمت که خواممی همین

 .گذاشت خسرو دست روی را دستش تردید با و کشید عمیقی نفس

 باشه دلم تو پدرم از ایکینه هیچ شممی مادر وقتی خوادنمی دلم -

 نجوا و بوسید را دستش پشت برد، باال لبهایش تا و کرد بلند را آسمان دست خسرو

 کرد
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 و بوسمتب و کنم بغلت نتونستم که روزایی اون تموم تالفیه به کنم؟ بغلت شهمی -

 .بکشم رو نازت

 وخسر و داد تکیه تخت تاج به او کنار و کشید جلوتر را خودش بغض با آسمان

 بوسید را اششقیقه و پیچید اششانه دور دست

 .آسمان یدمی زندگی بوی -

**** 

 از را او و بود آشکار کامالا  بود انداخته راه به که صدایی و سر با رهام آمدن

 کشید بیرون بود، شده غرق آن توی کی از دانستنمی که آغوشی

 .انگار اومد رهام -
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 کشیده بهاری سمت آسمان نگاه و برود پایین تخت روی از آسمان داد اجازه خسرو

 .شدمی بیدار داشت ام،ره صدای و سر با که شد

 خسرو؟ -

 گرفت را همسرش دست کوتاه جوی و جست یک از بعد و کرد دراز دست خسرو

 .اینجام! بهار؟ جانم -

 کو؟ امبچه -

 با و دشو خارج اتاق از حرفی هیچ بی شد باعث کشید، قد گلویش توی که بغضی

 .برود پایین هاپله از تندی هایقدم

 ...دختر یواش -
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 پایین را هایشقدم سرعت و کشیده چشمانش زیر دستی شرت باعث مرها صدای

 .ببرد

 اومدنی؟ کشیمی شیهه چرا اسکول، بود خوابیده بهار -

 .گرفت آغوشش در را او آسمان رسیدن پایین محض به و خندید رهام

 کنی؟می بزرگترت داش بار گنده کشینمی خجالت تو -

 حرف. داشت خوبی احساس. برداشت قدم مبلمان سمت و انداخت باال شانه آسمان

 .بود برداشته هایششانه روی از را اضافی برهای تمام انگار خسرو با زدن

 راه کشیگیس و گیس خواهرت با داشتی دوست بچگی از بودی گفته خودت -

 .بندازی
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 کرد اشغال را بنشیند خواستمی که مبلی بدجنسی با رهام بنشیند، مبل روی او تا

 .نشست کناری مبل روی کوبید پایش به که لگدی از بعد آسمان و

 بکشم؟ رو هاتگیس اآلن ادمی خوشت یعنی -

 دونینمی مگه اصالا  آد،می خوشم منم شکمت تو برن دندونات آدمی خوشت تو اگه -

 هام؟استخون شکستن شنیدن و زدن عاشق

 داد تکیه مبل به و زد لبخند هم او خندید که رهام

 .شمال ریممی شاهرخ با یمدار امشب -

 شد مانع بگوید، چیزی خواست و کرد نگاهش متعجب که رهام

 خوبه خسرو حال که حاال اما شد، خراب شرفبی مهران اون خاطر به عیدمون -

 .شمال بریم شاهرخ با روز چند یه خواممی
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 داد تکان سری جدیت با رهام

 ...فقط عزیزم، باشه -

 .شد بلند مبل روی از باشد شده پشیمان اشملهج از که انگار و کرد مکثی

 .باشید خودتون مراقب -

 هم نگرانی پشتش انگار. باشد معمولی یتوصیه یک توانستنمی فقط، آن یادامه

 . بود

 بگی؟ خواستیمی چیزی -

 .برداشت قدم آشپزخانه سمت و خندید رهام

 .بیام گینمی منم به که بدجنسی خیلی بگم خواستممی آره -
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 ستتواننمی و بود شده آشپزخانه وارد رهام ولی کند نگاهش تا چرخید خنده با آسمان

 .ببیند را او

 .باشن تنها دارن نیاز زوج یه دونینمی که مغزیسس خیلی هم تو -

 دیدن با آسمان و شد خارج آشپزخانه از سبزگوجه سبد یک با رهام که نکشید طولی

 خندید سرخوش و بلند سبزهاگوجه

 .گیریمی یاد رو خواهرداری رسم کمکم داری آفرین، -

 گذاشت آسمان مقابل میز روی را سبزهاگوجه سبد و زد چشمکی رهام

 .بزنیم حرف باهم باید کن میل رو هامزهخوش این -

 برداشت سبزیگوجه آسمان

 .بزنی حرف جلف یدختره اون درمورد بخوای اگه بازم -
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 شاندک مبل یلبه را خودش رهام

 .آسو کنه جبران رو اشتباهاتش کنهمی سعی داره پری -

 داد ادامه کوتاهی مکث از بعد رهام و زد پوزخند

 داپی رو درست راه کنهمی سعی داره ولی بودن، اشتباه هاشروش بیشتر درسته -

 .کنه

 روهم؟ بریزه پسرداییش دشمن با بره که اینه درست راه -

 کرد اخم رهام

 .اشتباهاتش تموم با آسو، دارم ستدو رو پری من -

 زد پوزخند آسمان

 .گرفتم قرار تأثیر تحت! سوزناکی عشق عجب! به وای -
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 ویت از دیگری سبزگوجه آسمان و بدهند خاتمه بحثشان به شد باعث دانیال صدای

 .برداشت سبد

 کنی؟می بازی سونی خاله -

 داد انتک سری خوردمی ولع با را هاگوجه که طورهمان آسمان

 .میان مریم و مادرت تا بنداز کاپ یه بیا آره -

 آنها، رسیدن محض به و کرد بازی ببایند مریم و رستا که وقتی تا دانیال و رهام با

 .شد بلند مبل روی از رهام

 جمع را سونی هایدسته دانیال رفت، که رهام. بیان هم بابا و بهار مامان بگم من -

 پرسید رستا از آسمان و کرد

 شما؟ بودین کجا -
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 .نشست مبل روی و بوسید آرام را اشگونه رستا

 .بودیم خرید -

 برداشت سبد توی از هم را سبز گوجه آخرین و انداخت باال ابرو

 خریدین؟ چی! اِ  -

 نی؟کمی چبکار تو. ببینی میارم حاال مانتو، تا دو و راحتی لباس دست چند یه -

 رفتن؟ برادرشوهرت

 داد تکان سری

 .بره فردا قراره هم ساره. هواپیماش پرید پیش ساعت سه دو، آره، -

 انداخت پا روی پا رستا

 نرفتن؟ هم با چرا -
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 انداخت بشقاب توی را گوجه یهسته و انداخت باال شانه

ا . کنه سوپرایزش مثال خوادمی -  .بفهممش تونمنمی وقتا بعضی واقعا

 به رو و نشست رستا کنار هایش،لباس کردن عوض از بعد هم مریم و خندید رستا

 گفت لبخند با آسمان

 نکرد؟ اذیتت که رهام -

 .بود نشده سیر هنوز گرفت؛ هاسبزگوجه خالی سبد از نگاه و خندید

 .انوب مریم امکی من که رفته یادت انگار کنه؟ اذیت ومن تونهمی بچه اون مگه نه؛ -

 ردنشگ دور دست بشود مانعش تواندب اینکه از قبل دانیال و خندیدند مریم و رستا

 .بوسید را اشگونه پرقدرت و محکم و پیچید

 .دیگه خودمی جنجالی یخاله -
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 .کرد پاک را اشگونه شانه، با و کرد جدا خودش از را دانیال زور به

 .بچه کنم نصفت وسط از بزنم داره جا یعنی -

 چرخید رستا سمت آسمان و کشید عقب خنده با دانیال

ا  شد؟می چی رفتمی تو به پسرت این -  رفت؟می دلقکش دایی اون به باید حتما

 .کرد پاک را اشگونه دیگر بار آسمان و انداخت باال شانه خنده با رستا

 .بچه کرد مالیم تف -

 و بهار یخنده دیدن و دانیال و رهام با زدن کله و سر ساعت یک از بعد وقتی

 دانیال و رستا اصرارهای مقابل در و برساند خانه به را او خواست رهام از خسرو

 .کرد بهانه را سفر ماندنش برای
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 هاینگاه مقابل در و ببرند شمال به خودشان با هم را آنها باید گفتمی دانیال

 .زدمی را خودش حرف تنها مادرش یگرانهسرزنش

 که ادافت وقتی یاد و بست را کمربندش نشست که رهام ماشین شاگرد صندلی روی

 .بود رسانده ناشناخته روستاس یک به را آنها رهام، با بحثش

 بزند لبخند هم رهام شد باعث نشست لبهایش روی که لبخندی

 !زنیمی شنگول سیستر؟ چیه -

 دوخت رهام نیمرخ به نگاه و خندید توگلو

 نمک پرت ماشین از رو تنت و بکنم رو سرت خواستمی دلم که افتادم روزی یاد -

 .بیرون

 خندید سرخوش و بلند رهام
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ا  - ا  موقعه؟ کدوم منظورت دقیقا  داداش به نسبت رو خواسته این همیشه تو تقریبا

 .داشتی خوشتیپت

 .حلقم تو خودشیفتگیت -

 زد چشمکی رهام

 .نکنه گیر گلوت تو بپا -

  خندید

 .ریمی پایین زود ریزی نباش نگران -

 وقت؟ یه نیاری کم -

 .آرمنمی ،نباش نگران -

 .دوخت مسیر به نگاه کوتاه، سکوت یک از بعد آسمان و نگفت چیزی دیگر رهام
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 .ببینمش برم ذارهنمی شاهرخ شده، تنگ پارسا برای دلم -

 داد تکان سری و نشست رهام ابروهای بین اخمی

 .کنهمی خوبی کار -

 چرخید رهام سمت کامل و کرد باز را کمربندش

 بچه اون به بود، چیده رو تصادف یبرنامه عوضی مهران اون داره؟ ربطی چه -

 مربوطه؟ چه

 کردم، تهدیدش و دیدم رستا دور بار چند هم رو پدرش. بودنشه استوار گناهش -

 ...بفهمه بابا اگه. کنهمی غلطی چه داره که دونهنمی هنوز انگار ولی

 کشید موهایش میان دستی و خورد را اشجمله یادامه

 بود؟ رستا دنبال استوار متین -
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 ایستاد قرمز چراغ پشت و داد تکان سر جدیت با رهام

 . زده حرف هم رستا با انگار آره، -

 به که را رهام نگاه تا گرفت را رهام بازوی و شد خم شده گرد چشمان با آسمان

 کند خود آن از را بود شده دوخته راهنماچراغ شمارثانیه

 گفت؟ رستا -

 مورد در داشت انگار داد، تکان راست و چپ به سری و کرد نگاهش رهام

 .کردمی عصبی را آسمان همین و زدمی حرف اشروزمره اتفاق ترینعادی

 ستار که دارهبرمی رستا سر از دست وقتی و زده حرف رستا با گفت استوار نه، -

 .بخواد واین خودش

 کرد اخم
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 آد؟می خوشش ازش هم رستا گیمی چی؟ یعنی -

 گرفت آسمان از نگاه و کشید عمیقی نفس رهام

 . دونمنمی -

 وقتی. دوخت رنگ قرمز چراغ به نگاه و کرد شل را شالش کالفگی با آسمان

 داشت انتظاری چه خواهرش از شدمی جلف و سرسبک دختر یک عاشق برادرش

 نشود؟ داشت را پدرش کشتن قصد که مردی یبرادرزاده عاشق که

 .خداهب کمه مونتخته یه سه، هر ما -

 خندید آسمان حرص پر یجمله به رهام

 .کنین حالتون به فکری یه تا دو شما سالمم، شکر رو خدا من -
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 خواب. برداشت سمتش قدم و دید کاناپه روی را شاهرخ شاهرخ رسید که خانه به

 و شد خم. بود تماسی منتظر انگار. بود گذاشته اشسینه روی را اشگوشی و بود

 ویر بافت پتوی کشیدن از بعد. گذاشت میز روی و برداشت ار گوشی آرامی به

 .کند جمع را سفرشان لوازم تا برداشت اتاق سمت صدا و سر بی شاهرخ

 گذاشت چمدان توی شاهرخ و خودش برای لباس دست چند و کرد باز را هاچمدان 

 بدون را تماس و برداشت را اشگوشی دستپاچه اشگوشی زنگخور صدای با اما

 فحر صدای تا بست را اتاق در و داد جواب است خط پشت کسی چه ببیند کهاین

 .نکند بیدار خواب از را شاهرخ زدنش،

 الو؟ -

 .سنسی سالم -
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 شد تراس وارد. بیاید شاهرخ داشت امکان لحظه هر و انداخت در به دیگری نگاه

 .بست هم را تراس در و

 بچه؟ زدی زنگ چی واسه -

 دوست را پارسا. خراشید را او گلوی کسی انگار و شد بغض پر پارسا صدای

 .شاگردهایش تمام مثل داشت،

 .شده تنگ برات دلم من سنسی، ببینمت میای بودی گفته -

 .کرد اخم و داد تکیه ایشیشه حفاظ به را دستش کالفگی با

 س؟خونه بابات -

 .نه -

 برد دندانش بین را زیرینش لب
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 .بگیرم کال ویدیو کن قطع -

 و گذاشت سرش روی را اشهودی کاله آسمان و گفت ایباشه سرخوشی با اپارس

 .دش برقرار تماس زود خیلی و گرفت تماس پارسا با. شد آپواتس یبرنامه وارد

 .سنسی سالم -

 کرد اخم و دوخت گوشی توی پسرک یچهره به نگاه

 تختتی؟ تو چرا اآلن خوبه؟ حالت -

 زد لبخند و تانداخ خودش به کوتاهی نگاه پارسا

 .بود شده مریض یکم -

 انداخت اتاق داخل به دیگری نگاه و شد کورتر اخمش

  چرا؟ -
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 .امخسته انگار ولی شدم خوب حاال بودم، سرماخورده یکم -

 خودت که، نیستن تو سالمتی ضامن مردم اوسکول، دیگه باش خودت مراقب خب -

 .باشه خودت به حواست باس

 خندید آرام پارسا

 .زدی زنگ شد خوب بود، شده تنگ برات خیلی دلم -

 داد قورت را دهانش آب و گرفت حفاظ روی از را دستش اتکای

 .باشه خودت به هم حواست. زنممی زنگ بهت برم، باید دیگه من -

 شود اتاق وارد تا چرخید و گذاشت اشهودی جیب توی را گوشی و کرد خداحافظی

. شد وروبر بود ایستاده تراس ایشیشه در تپش آشفته ظاهری با که شاهرخی با که

 .کرد باز را در و داد قورت را دهانش آب
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 .سالم -

 اومدی؟ کی عزیزم، سالم -

 شد اتاق وارد و داد قورت را دهانش آب

 .اومدم رهام با میشه، ساعتی نیم -

 کشاند شده باز چمدان و تخت سمت را نگاهش شاهرخ

 !کردی جمع که هم وسایل -

 گذاشت شاهرخ بازوی روی را دیتش و کشید یعمیق نفس

 .زدممی حرف پارسا با داشتم -

 و دهد فشار هم روی را هایشلب شد باعث نشست شاهرخ ابروهای بین که اخمی

 .بدزدد را نگاهش
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 زدن حرف تلفن با ولی باشم، داشته آمد و رفت باهاش نباید بودی گفته دونممی -

 ممنوعه؟ مگه هم

 نگاهِ  آنِ  از را نگاهش سرش، چرخاندن با و گذاشت اشانهچ زیر دست شاهرخ

 کرد خودش روشن

 آسمان؟ کنم چیکار باهات من -

 انداخت باال شانه

 .کنم چیکار خودم با دونمنمی خودمم من -

*** 

 رسیدنشان، وقت دیر بخاطر و رسیدند رامسر به که بود شب یک نزدیک ساعت

 .کردند صبح هاهتل از یکی توی را شب
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 شاهرخ گرم آغوش از کندن دل اما و کرد دریا هوس شدن بیدار محض به صبح

 صورتش کامل بتواند تا کرد جاجابه شاهرخ بازوی روی را سرش. بود ترسخت

 .ببیند را

 شدی؟ بیدار -

 انداخت باال ابرویی و خندید

 خواب؟ به بودی زده رو خودت کنم باور -

 .خندید کوتاه آسمان و بست پلک خنده با شاهرخ

 شدن؟ بیدار ویال نرفتیم خاطرشونبه دیشب که کسایی اآلن نظرت به -

 چسباند خود به بیشتر را آسمان شاهرخ

 کوچولو؟ دختر بده جات مگه -
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 یکبار چشم و کند ایجاد فاصله بینشان کمی کرد سعی هایشآرنج کمک با آسمان

 کرد

 کوچولو؟ دختر -

 ردک ترتنگ دخترک تن دور را دستش یحلقه شود، جدا او از اینکه جایبه شاهرخ

 ارمکن اومدن محض به پیش هفته یه تا. دختر دیگه باش داشته انصاف یکم آره، -

 خودت شده راهروبه یکم ویارت که حاال. خوردمی هم به حالت و دممی بو گفتیمی

 آی؟می ناز داری

 کرد نازک چشمیپشت آسمان

 چیه؟ ناز -

 داد جواب و کرد رهایش خنده با دید را دخترک تقالهای وقتی شاهرخ
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 .زنیمی پس ولی آد،می خوِشت کنممی بغلت وقتی یعنی ناز -

 نشست تخت روی و خندید هم آسمان

 زنم؟می پس گفته کی -

 چرخید شاهرخ سمت

 من هواس به بود، کرده خودش اسیر و نفر پنج بود حامله وقتی نیلوفر راستی؛ -

 .پرخوریش جز البته ری،باردا نیست سخت زیاد

 داد ادامه و کرد نازک چشم پشت خندید که شاهرخی به حرفش بین

 ریلکسم؟ زیادی من یا آوردن،درمی بازی لوس زیادی اونا -

 کشید اشریختههمبه موهای بین دستی و نشست هم شاهرخ
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ا  ممکنه یکی. خوب دختر نیست هم مثل که همه بارداری -  اهبعضی بشه، اذیت واقعا

 هابعضی کنه،می ورم پاهاشون و دست هابعضی دارن، تهوع حالت رو ماه نه تموم

 مه هابعضی برای خب اما. رسنمی نظر به خسته و تنبل زنه،می لک صورتشون

 .هستن پرانرژی و شاد و ندارن ویار. شهنمی سخت زیاد

 داد چینی اشبینی به و کرد کج لبی

 محترم؟ آقای خوندینمی مامایی روانشناسی مدرک گرفتن از قبل -

 آسمان که بکشد خود سمت را او آسمان بازوی گرفتن با خواست و خندید شاهرخ

 .رفت پایین تخت از شاهرخ اقدام از زودتر خنده با

 .کردم شنا هوس من بیرون بریم پاشو نکن، -

 !کنی؟ شنا وضع این با تونیمی مطمئنی -
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 برداشت قدم قاتا سرویس سمت و انداخت باال شانه

 .دریا کنار رممی باره اولین باشه چی هر کنم؟ آب تو تونممی که رو پاهام -

 چرخید شاهرخ سمت شود سرویس وارد اینکه از قبل

 .بیارن صبحونه بگو گیرممی دوش یه تا ها،گشنمه من -

 دکر پرت سمتش و کند پا از را اشدمپایی و شد خم خندید شیطنت با که شاهرخ

 .شاهرخ نخند -

 برد باال تسلیم عالمت به را دستانش و داد خالیجای بیشتر یخنده با شاهرخ

 .که نداشتیم خشونت عزیزم، باشه -

 شاهرخ. زد لبخند هم خودش و کوبید چارچوبش به را در و شد سرویس وارد

 .تنداش سیری اما شدمی خسته فکش که کردمی پرخوری آنقدر نداشت، تقصیری
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 گذاشت شکمش روی را دستش

 .رسممی رو حسابت بیای دنیا به بذار -

 شتربی را اشتهایش بودنش، مفصل که ایصبحانه خوردن و کوتاه دوش یک از بعد

 تاکسی گرفتن با آسمان و شدند خارج هتل از مخلفات، کردن تمام برای کردمی

 .برداشتند قدم دریا سمت هاخیابان کنار و کرد مخالفت

 آسمان و خریدند کاله بودند کرده بساط خیابان کنار که هاییروشف دست از راه میان

 به ار دستبند. خرید ضربان کشی دستبند شاهرخ و خودش برای بدلیجات یک از

 .دربیاورد ندارد حق که کرد تهدیدش و انداخت شاهرخ دست مچ

 شهایکفش ذوق با آسمان و بود آمده باالتر کمی هم خورشید رسیدند، دریا به وقتی

 .گذاشت آب توی پا و درآورد پا از را
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 .آبش سرده چقدر -

 برد جلوتر را آسمان خود همراه و گرفت محکم را دستش شاهرخ

 .اآلن کنهمی عادت پاهات -

 خندید و داد پایش به تکانی هیجان با

 .میدن قلقلکم دارن هاموج انگار ده،می حال خیلی -

 .کشاند بود آب که جایی تا را شنگاه آسمان و خندید همسرش ذوق به شاهرخ

 مامان اب که هاییپیکنیک من. گذشت سفر و دریا و شمال از نفرت با بچگیم تموم -

 خیلی رو شدمی زهرمون عزیز هایبددهنی با آخرش و رفتیممی عزیز و بابا و

 .داشتم دوست
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 کردیم اذیت را او چشم بازتابش، و تابیدمی آب بر که نوری و کشید عمیقی نفس

 .کند باریک چشم شد باعث

 .دنیام دختر ترینخوشبخت من دخترم، تو حضور با دیدنمی و بودن زنده کاش -

 .بردارد جلو به قدمی کرد مجبور هم را آسمان و برداشت جلو به دیگری قدم شاهرخ

 . بیننمی دارن -

 و بودند کرده عادت آب سرمای به پاهایش بود، او با حق و چرخید شاهرخ سمت

 .کردندمی خیس هم را هایشران داشتند هاموج

 .شد شیرین تو حضور با زندگیم. شاهرخ حالمخوش خیلی دارمت اینکه از -

*** 

 

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2934



DONYAIE M
AM

NOE

 « بعد سال پنج »

 

 زا که را داغ سینی و سایید هم روی را هایشدندان اتاق توی از چیزی شکستن با

 کشید جیغ و گذاشت کانتر روی بود، آورده بیرون فر توی

 !شیرین -

 با تختش، روی را دخترک و رساند اتاق به را خود و شد خارج آشپزخانه از

 کشید سوت مغزش و دید جودو رنگ آبی هایلباس

 شکستی؟ رو چی باز -

 زد ترس با لبخندی شیرین

 نکردی؟ حس شما اومد، زلزله که، نشکستم من -
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 خم و فتگ آخی یشپا توی شیشه رفتن فرو با که برداشت قدم سمتش عصبانیت با

 شد

 نه شدیمی آماده خودت القل نیست؟ تولدت امروز مگه پارهآتیش یدختره آخه -

 .هم به بریزی رو اتاقت اینکه

 رساند مادرش به را خودش احتیاط با و پرید پایین تختش از شیرین

 .کنمنمی تمرین خونه تو دیگه. ببخشید مامان؟ شدی چی -

 .دنبین دخترک تا گذاشت پایش زخم روی را دستش و فشرد هم روی را هایشدندان

 .کنم جمع رو اینجا من بیرون برو. نیست چیزی خوبم -

 بوسید را اشگونه و کرد حلقه مادرش گردن دور را دستانش بغض با دخترک

 .خوریمی حرص اون دست از فقط تو پرهامه، مامان تقصیر اشهمه دونممی من  -
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 بخندد دش باعث شیرین شیرینِ  لحن

 نه؟ مگه دی،نمی حرصم اصالا  تو -

 زد لبخند و کشید عقب شیرین

 .امخوبی دختر من نه، -

 گفت جدیت با و داد تکان را سرش

. مکن اتآماده آممی اآلن نزن دست چیزی به و بشین مبل روی و بیرون برو باشه -

 .مهمونا میان اآلن

 قعمی انداخت، پایش زخم به هینگا آسمان و شد خارج اتاق از و گفت باشه دخترک

 شده قالیچه شدن خونی باعث آمدمی بیرون کوچک زخم آن از که خونی اما نبود

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2937



DONYAIE M
AM

NOE

 روی خواست وقتی درست اما برداشت کاغذی دستمال برگ چند میز روی از.بود

 .انداخت باال را هایششانه بادکنک ترکیدن صدای بگذارد زخم

 .نزن دیت چیزی به گفتم حاال صلواتی پدر -

 انگشتانش تا را شلوارش داذکش یپاچه و گذاشت زخم روی را ها کاغذیدستمال

 .ایستاد پا روی و کشید پایین

 هایشقدم شد باعث شیرین جیغ صدای که شود خارج اتاق از خواست احتیاط با

 شود متوقف

 الساست؟ عکس بودم خواسته که همونطور کیکم؟ کو. باباجون سالم! هورا -

 شنید را رخشاه صدای

 کجاست؟ مامانت. دادی نشون رو عکسش که همونطوره آره عشقم، سالم -
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 نگز کنم فکر عصبیه، اآلن نظرم به بره، راه تونهنمی برید شیشه رو مامان پای -

 .باشه بهتر نیاره رو داییزن بگیم دایی به بزنیم

 .مامانت پیش رممی من مبل روی بشین -

 بدی؟ نشونم رو کیکم خواینمی -

 نشود نگرانش این از بیشتر شاهرخ تا کرد باز را اتاق در

 .کن صبر. بابا میام اآلن -

 زد لبخندی و ایستاد شاهرخ نگاه تیررس در

 .اومدی خوش سالم -

 هابلم سمت را او شیرین به جدی نگاه یک با و گذاشت کانتر روی را کیک شاهرخ

 برداشت قدم آسمان سمت ودخ و کشاند
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 شده؟ چی -

 انداخت پایش به نگاهی آسمان

 .شیرینه گلِ  دست. برید شیشه یکم نیست، چیزی -

 کشاند اتاق سمت و گرفت را بازویش شاهرخ

 روی تمگف بار چند آسمان؟ فکریبی اینقدر چرا تو آخه کنم، پانسمانش بشین بیا -

 نذار؟ کاغذیدستمال زخم

 و دکشی باال را شلوارش یپاچه و نشست پاهایش کنار شاهرخ و نشست تخت روی

 دوخت آسمان به نگاه شاکی و کرد زخم به نگاهی. برداشت آرام را هاکاغذیدستمال

 .پاته تو شیشه -

 زد لبخند

DONYAIE MAMNOE

DONYAIE MAMNOE

2940



DONYAIE M
AM

NOE

 .نیست کردم فکر واقعا؟! اِ  -

 برداشت قدم سرویس سمت و ایستاد شاهرخ

 .خونه تو دارم کوچیک بچه تا دو من -

 کند صدایشان شیرین شد باعث بلندش یخنده یصدا

 .ببینم رو کیکم خواممی من مامان؟ -

 آسمان پاهای مقابل دوباره و شد خارج سرویس از اولیه هایکمک یجعبه با شاهرخ

 .نشست

 کردممی فکر بودم بچه این همسن من کنی؟می مقایسه شیرین با و من خدایی -

 .آهوئه شوهر گوزن

 خندید و کند مقابله اشخنده با نتوانست شاهرخ
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 .همید شبیه دو هر دختر و مادر -

 ایستاد بست که را آسمان زخم

 .سریختههمبه شیرین اتاق -

 داد تکان سری شاهرخ

 شیرین و رسنمی مهمونا دیگه اآلن. کنممی مرتب من کنیمی عوض لباس تو تا -

 .تنشه کاراته لباس هنوز

 .دوخت پایش ندبا به نگاه و ایستاد آسمان

 .ترنخوشگل کاراته هایلباس نیستن، کاراته لباس اونا -

 تاباند هوا در را دستش شاهرخ

 .ندارن فرقی که من نظر به -
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 مختصر آرایش یک از بعد و کرد عوض را لباسهایش شد خارج اتاق از که شاهرخ

 .انداخت آینه توی خودش به کلی نگاه

 آسو؟ تو بودی تو کی دلبر -

 زد نیشخند و دوخت اشچهره به نگاه بیشتری دقت با و شد خم

 .درآد چشمش ببینه رنگی یجوجه اون بذار -

 هایشلباس حتی شیرین، اتاق کردن مرتب یبعالوه شاهرخ شد، خارج که اتاق از

 .زدمی غر اششلواری جوراب شدن کج بخاطر داشت شیرین و بود پوشانده را

 چیز همه چرخاند، اطراف در نگاهی و رساند نهآشپزخا به را خود و زد لبخندی

 .بود نمانده نکرده کاری هیچ نظرش به و بود جایش سر

 داری؟ الزم کمک -
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 عمان خانه زنگ صدای که بگوید چیزی خواست و بودخت شاهرخ به نگاه و چرخید

 .کرد پرواز در سمت جیغ با شیرین و شد

 .اومده مهدی دایی -

 .دوخت شاهرخ روشن نگاه به گاهن و داد تکان تأسف با سری

 .بیرون میندازمت خونه از رفتن اونا باشی نداشته رهام زن پیش رو هوام -

 .دبوسی را همسرش لب یگوشه کوتاه و کرد حلقه کمرش دور دست و خندید شاهرخ

 مگه؟ نداشتم رو هوات کی -

 گرفتم فاصله شاهرخ از و انداخت باال شانه

 .نزنه سرت به بزرگ اشتباه این یهو که گفتم -
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 لبهایش روی لبخندی مریم و بهار خسرو، دیدن و شد خارج آشپزخانه از و گفت

 هک بوسیدمی و بود گرفته آغوش در را شیرین طوری بار هر مثل بهار و نشست

 .ندیده را او هاستماه انگار

 دشیا را رهام و او بود، برگشته زندگی به انگار بهار شیرین آمدن دنیابه از بعد

 .بود دنیایی خودش برای بود درآمده انزوا از که همین اما آمدنمی

 .اومدید خوش سالم -

 بوسید را اشگونه و گرفت آغوشش در خسرو بعد و بوسید را مریم ابتدا

 .سالها این به سال صد ایشاهلل ممنون، -

 .گذاشت بهار کمر روی دست و کرد راهنمایی مبلمان سمت به را خسرو و مریم

 .مامان سالم -
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 زد لبخند آسمان به و کرد بلند آغوشش توی را شیرین بهار

 .سالم -

 دوخت شیرین به نگاه بهار یگونه بوسیدن از بعد و شد خم

 .باشه نکن اذیت رو بهار مامان -

 داد جواب بهار شیرین جای به

 .شیرینه خیلی دخترم کنه،نمی اذیت نه -

 بهار و خسرو جمع به هم بهار و برود در سمت آسمان شد باعث در زنگ صدای

 .بپیوندد شاهرخ و

 بغل توی پرهام در شدن باز محض به که بودند در پشت پسرش و همسر و رهام

 ختدو رهام به نگاه آسمان و کرد قراریبی اشعمه آغوش توی رفتن برای پریسیما
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 .تو بیاین اومدی، خوش -

 .بوسید را آسمان یگونه و داد هامر آغوش به را پرمام پریسیما و کشید عقب خود

 .جون آسو باشه مبارک -

 اکپ شومیزش آستین با را اشگونه شد دور که پریسیما و زد لبخند زور به آسمان

 کرد

 ...ایکبیری -

 بوسید را خواهرش یگونه شد خم و داد آغوشش به را پرهام خنده با رهام

 .هاتمبازی خواهرشوهر این عاشق -

 .کرد جاجابه دست روی را پرهام و کرد کج لبی

 .نفهمیدی هنوز تو ایکبیریه اشننه دونهمی هم بچه این حتی -
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 زد چشمکی رهام

 .گهمی چی بهت اون بدونی اگه -

 کوبید پایش به لگدی اخم با آسمان

ا  هم تو -  .کنهمی خواهرت بار بیراه و بد داره وقتی ریمی اشصدقهقربون حتما

 و شد کشیده شاهین سمت دو هر نگاه و شد مانع کسی که بنددب را در خواست رهام

 انداخت داخل به نگاهی شده گرد چشمان با آسمان

 اومدی؟ کی! شاهین؟ -

 داد دست رهام با و خندید شاهین

 !اشم؟ب نداشته حضور شیرینم تولد تو نداشتین که انتظار. پیش ساعت دو یکی -

 برسد شیرین و شاهرخ گوش به ات کرد بلند را صدایش حالیخوش با آسمان
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 .دخترم اومده شاهین عمو شیرین -

 از نگاه خواستنمی دلش که بود کرده  روشن را شاهرخ نگاه طوری شاهین آمدن

 . بود آمده ساره هم خانمعمه و آمد طاها و مهربان و مهدی همراه عزیز. بگیرد او

 پرسید ساره شد، آشپزخانه وارد ساره همراه که مشا کردن آماده برای

 برنگشته؟ رستا -

 داد را جوابش داشتبرمی را قابلمه در که همانطور آسمان

 .برسن که اآلناس گشتن،برمی داشتن متین با زدم، حرف باهاش عصر -

 پرسید آرام و ایستاد کنارش ساره

 گیره؟نمی سخت شونرابطه به دیگه خسرو عمو -

 داد تکان سری و خندید کوتاه آسمان
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 متین با مشکلی شهمی مگه ساره، زنیمی حرف پناهی خسرو مورد در داری -

 .نمیاد بابام چشم به کنهمی کاری هر بیچاره باشه؟ نداشته

 داد تکان تأسف با سری آسمان و کرد نگاهش لبخند با ساره

 .بکنم وهاشوم خوادمی دلم بینممی رو رهام زن وقتی هنوز که من مثل -

 کرد اخم آسمان شد، طوالنی که ساره سکوت

 چیه؟ -

 .خسرو بگی عمو به بتونی روز یه کردمنمی هم رو فکرش وقت هیچ -

 رنجب کشیدن مشغول و برداشت را دیس. نگفت چیزی و کرد جمع را لبهایش آسمان

 .شد

 .آسو برات حالمخوش خیلی -
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 پرسید و دکن تزئینش تا گذاشت ساره مقابل را پر دیس

 تون؟رابطه چطوره شاهین و تو -

 زد لبخند ساره

 .خوب خیلی -

 زد لب هیجان با و چرخید آسمان سمت

 .داد ازدواج پیشنهاد بهم -

 .داد اشبینی به چینی آسمان

 .بعد دستش تو بگیره عصا ذاشتمی -

 انداخت باال شانه و خندید ساره
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 .موندممی منتظرش من کشیدمی طول هم دیگه چند اگه نداره، عیب -

 با یا کردم تهدید و شاهرخ من. داره تو مثل صبوری زن که شانسهخوش خیلی -

 .اتسینه رو ذارممی و میبرم رو سرت یا کنیمی ازدواج من

 بکشد کار از دست کرد مجبور را آسمان زنگ صدای و خندید بلند ساره

 .کنم باز و در من کن تزئین تو... رستاست -

 برای خواستمی که شاهرخی به و انداخت بیرون آشپزخانه از زود خیلی را خودش

 .کرد تندتر را هایشقدم و داد تکان سری برود در کردن باز

 خواست چه هر آسمان و و گردنش از دانیال شدن آویزان با بود همراه در شدن باز

 .نشد موفق بزند پسش

  بچه؟ شدم له دانیال کنار برو -
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 گفت پوزخند اب و خندید پارسا

 .بچه شو بزرگ یکم آره، -

 .بودند شده بلندقدتر او از دو هر و داد دست پارسا با کرد، رهایش که دانیال

 .اومدین خوش -

 گفت هیجان با رستا شدند داخل که آنها

 .آوردم خودم با رو کی بزن حدس -

 خندید آسمان

 .رو متین که معلومه -

 خندید بلند سربازی لباس با علی دیدن با آسمان و کرد اشاره خنده با رستا
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 .قامتت و قد اون فدای من آخ -

  کشید آغوشش به دلتنگی با آسمان اما کرد دراز آسمان سمت را دستش علی

 .آبجی نکنه خدا -

 .علی بود شده تنگ خیلی واست دلم -

 چرخاند متین سمت نگاه لبخند با رستا

 .شهمی حالخوش دونستممی -

 .گرفت انگشت نوک با را بود شده آویزان پلکش از که کیاش قطره آسمان

 کردستان؟ از آوردینش شما -

 کشید آغوش در را رستا و رفت بیرون علی آغوش از داد تکان سر که رستا
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 .کردین حالمخوش خیلی ممنون، خیلی -

 گذاشت ساره و رستا یعهده به را کردنش آماده و شام آسمان و شدند وارد همگی

 . کند استفاده داشتند که دقایقی تمام از تا نشست علی نارک خود و

 اشسربازی خدمت بود کرده قبول باالخره بودن فراری سال چهار از بعد پسرک

 .شانهمه برای بود سخت خیلی سربازی، این و بگذراند را

 هآشپزخان به را خود و شد بلند مهدی و علی کنار از باالخره آسمان و خوردند را شام

 .اندرس

 . نده پارسا و دانیال نشون رو کیکم مامان -
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 لوازم هاشمع کردن آماده از بعد و گفت دخترش یکودکانه یخواسته به ایباشه

 آشپزخانه از تولد کیک و ساره همراه و داد دانیال دست به را هاآبشار و ترکیدنی

 .شد خارج

 تفو رو هاشمع بیا ک،مبار تولدت مبارک، مبارک،. مبارک تولدت تولد، تولد، -

 ...باشی زنده سال صد تا کن،

 و بود شده گم شیرین هیجان و دل ته از هایجیغ بین هادست و تولد آهنگ صدای

 را همه و کرد فوت را شمع طاقتبی شیرین میز روی کیک گذاشتن محض به

 .خنداند

 .بخورم خواممی من رو السا ببرم، بده چاقو مامان -

 .بگیرد عکس تا بایستند هم کنار خواست پارسا و داد تکان رس خنده با آسمان
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 گفت رهام به رو و ایستاد شیرین و شاهرخ کنار

 .هم تو اینجا بیا رهام -

 آسمان به چشمکی و انداخت بود گرفته ژست را همسرش به نگاهی خنده با رهام

 .زد

 .پیشش بریم بیا عزیزم، شده تنگ برات دلش آسو انگار -

 .کرد نازک رهام به چشمی پشت و فشرد هم روی را هایشندندا آسمان

 .دارم دوست خیلی رو بودن شما با هایلحظه این -

 بدوزد براقش و روشن چشمان به نگاه و برگردد شد باعث شاهرخ صدای

 .منم -

 زد لب و کرد نگاهش عشق با هم شاهرخ
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 .دارم دوست چیزی هر از بیشتر رو تو -

 .پایان
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