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آسمان پرتالطم
خالصه
آسمان ،دختری که به شاهرخ ،دکتر روانشناسش تهمت تجاوز
میزند و او را به ازدواج مجبور میکند....

لبه های پالتوی ارتشی اش را به هم نزدیکتر کرد و لعنتی زیر
لب به خودش فرستاد که صبح فراموش کرده بود زیپش را درست
کند ،داشت با تک تک سلول های تنش سرما را تجربه میکرد و
بیشتر از یک و نیم ساعت پیاده روی ،تمام تنش ،بخصوص
پاهایش را سر کرده بود .سرمای دی ماه اردبیل واقعاً استخوان
سوز بود .فصل سرما قطعاً برای پولدارها لذت بخش تر بود....
پوزخندی زد و چرا نباشد؟ وقتی کنار سیستم گرمایشی ،از
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پنجره آپارتمان لوکسشان در حالی که فنجان قهوه در بین
انگشتانشان است ،خیابانهای پوشیده از برف را تماشا میکنند،
چرا نباید این سرما و این یخبندان برایشان لذت بخش نباشد؟
با دیدن در آهنی ساختمانشان به قدم هایش سرعت بخشیده و
وارد راهرو شد ،نگاهی به راه پله انداخت و پلکهایش را برای
لحظه ای روی هم فشرد و دوباره باز کرد ،انگار چشمانش هم یخ
زده بودند .نفسی گرفته و از پله ها پایین رفت .وارد آپارتمان که
شد ،نگاهش را چرخاند ،عزیزش را در گوشهٔ حال که اسم
کالسی ترش آشپزخانه بود دید ،عقده هایش دوباره جان گرفت
و همانها مجبورش کرد در را بکوبد و شانه های پیرزن با ترس
باال پریدند
ــ ذلیل بشی آسو..
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بی توجه ،سمت بخاری قدم برداشت ،مقابل بخاری کوچک گازی
نشست و کف دستانش را روی بدنهٔ داغش چسباند .سرما داشت
جانش را میگرفت...
ــ حاال که اومدی پاشو بیا دو سه تا سیب زمینی و تخم مرغ
بنداز تو قابلمه تا وقتی اکبر میاد بپزه.
پوف کالفه ای کشید و خودش را بیشتر به بخاری چسباند
 +بذار برسم ،بعد شروع کن .از میدان شهید باکری تا این جهنم
و پیاده اومدم.
پیرزن عصایش را باال گرفت و طلبکار توپید
ــ من چیکار کنم؟ میخوای از فردا کولت کنم ببرمت؟
کف دستش را روی بخاری کوبید ،انگار داشتند درون سرش
اسکی میرفتند
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 +دارم میگم بذار برسم به این خراب شده ،بعد غر بزن به جونم.
حوصله ندارم.
ــ ذلیل مرده ،برای کی تو قیافه میگیری؟ عین ننه ات...
خیلی سریع و ناگهانی از روی زمین بلند شده و مقابل عزیز
ایستاد انگشت سبابه اش ،درست در مقابل مردمک های پیرزن
به نشانه تهدید تکان میخورد و عزیز از ترس عصایش را روی
سینهٔ دخترک گذاشته بود
 +حرفت و تموم کنی سگ میشم عزیز...
برخالف ترسش از خشم دخترک اخم در هم کشید
ــ سگ شو ببینم چه گهی میخوای بخوری؟ همش تقصیر پسر
خر منه که سوار خودش کرده تون ،هم تو هم اون مادرِ...
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یقهٔ پیراهنش که بین انگشتان دخترک مشت شد ،حرفش ،در
گلویش مُرد و متعجب به خشمی که از چشمان قهوه ای دخترک
زبانه میکشید زل زد ،او اما عصبی عصای پیرزن را با دست آزادش
گرفت و گوشه ای پرتاب کرد ،انگار داشتند جان را از دهانش
بیرون میکشیدند
 +قسم میخورم عزیز،،،،
پیرزن را بیشتر به خودش چسباند و در صورتش غرید
 +به روح مادرم قسم میخورم اگه یه بار اسمش و برای بافتن
دری وری به زبونت بیاری ،به موی سفیدت هم رحم نمیکنم
یقهٔ پیرزن را محکم رها کرد و دوباره انگشت سبابه اش را
سمتش نشانه گرفت ،تیر نگاهش هنوز در چشمان ترسیده ی
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پیرزن فرو رفته بود و اجازه ی تکان خوردن به مردمک هایش را
نمیداد
 +بگو باشه....
عزیز اخم در هم کشید و سمت جای همیشگی اش قدم برداشت
اما صدای فریاد دخترک در فضای کوچک آپارتمان قلب پیرزن
را انگار درون سینه اش متالشی کرد
 +گفتم بگو باشه عزیز...
عزیز روی تشک نشست و به تنها پشتی رنگ و رفته شان که
کنار بخاری بود تکیه داد
ــ باشه بالی آسمونی ،خدا از رو زمین ورت داره آسو ،،،خدا
نصیب خاکت کنه من راحت بشم از دستت.
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پوزخندی زد ،دیگر به نفرینهایش عادت کرده بود .قبلها ،وقتی
کوچک بود ،وقتی سایهٔ مادر باالی سرش بود ،این نفرینها را
که میشنید دلش میشکست ،از مادرش میپرسید که چرا عزیز
دوستش ندارد؟ مگر در قصه ها تمام مادربزرگها مهربان نیستند؟
مگر مادربزرگها برای نوه هایشان قصه تعریف نمیکنند؟ مگر
مادربزرگها نوه هایشان را روی زانوهایشان نشانده و نوازششان
نمیکنند؟ هزاران سوال میپرسید و مادرش ،با مهربانی دست روی
موهای فردارش میکشید و تنها لب میزد« ،عزیز دوست داره
آسمانم ،فقط نمیتونه چطور دوست داشته باشه» .نفس عمیقی
کشید ،آنروزها نمیدانست چرا جملهٔ اول و دوم مادرش باهم
متفاوت بود ،اصالٔ از مادرش نمیپرسید وقتی عزیز دوست
داشتن نمیداند ،پس چطور میگویی مرا دوست دارد؟ نمیپرسید
و دل آشوب و شکسته اش را با اینکه مادربزرگش دوستش دارد
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و تنها دوست داشتن نمیداند آرام میکرد .اما بعدها ،کم کم بزرگ
تر شد و مادربزرگش بیشتر دوست داشتن ندانست .نفرینهایش
بیشتر شد و دل دخترک با هر نفرینش مانند برکه ای که
خشکیده باشد آبش گرفته شد ،سخت شد ،قلبش از حجم
خشکسالی چروکید و کینه ای عظیم در البالی همان چروکها
نشست .این زن با بد زبانی اش کامش را زهر میکرد ،بدبختی
اش کم بود و در خانه هم باید آرامشش را این پیرزن به هم میزد.
 +نمیشم عزیز ،من حاال حاال ها نصیب خاک نمیشم ،چون تازه
بیست و پنج سالمه.
دست به کمر کوبید و نیشخند زنان زخم زبان زد ،تمام آن زخم
زبانها ،پرخاشها و عقده ها را همان زن در وجودش تلنبار کرده
بود....
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این او ،دست پرورده ی همان زن مقابل نگاهش بود.
 +تو نگران باش که دیگه سنی ازت گذشته.
پالتو را از تنش بیرون آورد و گوشه ای پرتابش کرد ،خسته بود
دیگر ....خسته از دویدن و نرسیدن....
ــ کی قراره حقوقت و بگیری؟ هیچ چی تو خونه نیست برای
خوردن.
نفسش را با کالفگی بیرون فوت کرد و مردمک هایش را در حدقه
چرخاند ،نمیشد کمی آرامش داشت ...آرامش را انگار با سرنگ از
تک تک سلول هایش بیرون کشیده بودند
 +یکی دو روز آینده.
پیرزن نوچی کالفه گفته و زانوهایش را در دست گرفت و شروع
به ماساژ دادن کرد.
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 +من امشب و میرم بیرون...
گفت و سپس بی اهمیت به غر زدن های عزیز سمت تنها اتاق
سوئیت قدم برداشت ،در را که بست ،کمی از صدای ناله های
عزیز کم شد و کالفه به در تکیه داد...
خسته بود...
هم روحش خسته بود ،هم جسمش از حجم کار...
اما نمیشد...
چرا باید خدا میان بندگانش اینهمه تبعیض قائل میشد؟ یکی
مثل او که برای یک عمل قلب مادرش باید زیر یک قرض پنجاه
میلیونی میرفت و یک بنده ی دیگر ،همین پنجاه میلیون پول
خوردِ توجیبی اش محصوب میشد .چرا در این دنیای بی در و
پیکر باید بین آدمها اینقدر فرق میبود ؟ مگر آنها را هم همان
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خدا نیافریده بود؟ پس چرا امثال اوها برای یک ریال در آسمان
گلوله می انداختند ...اگر مادرش بود....
نفس عمیقی کشید و مادرش نبود....
مادرش دو سال پیش زیر عمل جراحی ،با پولی که پدرش با
ضمانت صاحب کار قبلی اش از بانک گرفته بود ،دیگر طاقت
نیاورده و رفته بود....
دیگر نبود و این نبودن داشت جان نیمه جانش را میستاند...
لباسهایش را با یک پیراهن مردانهٔ سرمه ای و شلوار لوله ی
مشکی عوض کرد و از اتاق خارج شد ،به محض خروجش صدای
عزیز نگاهش را سمت خود کشاند
ــ کجا داری میری ذلیل مرده؟
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پوف کالفه ای کشید ،این زن چه عایدش میشد با دیوانه کردن
این دختر؟
 +دارم میرم قبرستون ،میخوام گور به گور بشم تا راحت شی.
ــ ببین آسو ،من و با پدرت در ننداز ،هر شب هرشب میری
بیرون اون پدرت هم نمیتونه به تو چیزی بگه خراب میشه تو
سر من مادر مرده.
بی توجه به او پالتو و شالش را برداشت و سمت در رفت ،دیگر
داشت صبرش لبریز میشد
ــ با توأم ذلیل مرده،،
کفشهایش را بپا زد و شالش را آزاد روی سرش انداخت
ــ آسو ایشاهلل جوون مرگ بشی راحت شم از دستت .دارم میگم
نرو...
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از در که بیرون زد ،کمی از حرص و عصبانیتش را سر در خالی
کرد و با خشمی فرو خورده از پله ها باال رفت
ــ آسمان خانوم ؟
روی پاشنهٔ پا چرخید ،صدای آشنای پسرک لوس طبقه ی
باالیی دیگر داشت روی مغزش بندری میرقصید و باید یه طور
هایی دمش را قیچی میکرد ،پالتوی ارتشی اش را تن کرد و با
دو قدم بلند درست مقابل پسر ایستاد
 +یک بار دیگه...
دستانش را در جیب های عمیق پالتو اش فرو کرد
 +فقط یک بار دیگه اسمم و از زبونت بشنوم زبونت و میبرم...
پسر لبخندی زد
ــ ناموصن...
14

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

بلند و خشمگین خندید و اجازه نداد پسر جمله اش را تمام کند،
خنده اش که تمام شد ،لبش را گزید
 +اِوا خوشگله...
نگاه گنگ پسر بیشتر باعث تفریحش شد و با بدجنسی ادامه داد
 +تیکه کالم تو باید اِوا باشه ،نه ناموصن خوشگله...
چشمکی به صورت مبهوت پسرک زده و از ساختمان خارج شد.
بارش تند باران مجبورش کرد کاله پالتوأش را روی سرش
بیاندازد و به قدم هایش سرعت ببخشد .لرزش گوشی را در جیب
کتش ،احساس کرد و گوشی را بیرون آورد ،نگاهی به صفحه ی
کوچک گوشی که اسم ساره گوشه اش خود نمایی میکرد انداخت
و با فشردن دکمه ی سبز رنگ ،تماس را وصل کرد
 +دارم میام سر کوچه.
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بی اهمیت به صدای جیغ ساره قطع کرد و به قدم هایش سرعت
بخشید ،باران مانند شالق بر صورتش فرود می آمد و او مطمئن
بود آرایش نصف و نیمه اش ،بخاطر اورگانیک نبودن لوازمش ،به
کلی نابود شده .در شاگرد را باز کرد و خودش را کنار معراج
انداخت.
ــ کجایی تو آسو ،نیم ساعته اینجا منتظریم.
دستانش را به سیستم پیشرفته ی ماشین تکیه داده و سعی کرد
از راه دستانش گرما را در تمام تنش پخش کند و در همین حین
جواب ساره را داد
 +مجبورت نکردم که منتظرم باشی...
سپس آفتابگیر ماشین را پایین داده ونگاهی به صورت خیسش
انداخت
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 +ااااه ،گندت بزنن با این لوازم آرایشت ،ببین * تو صورتم.
ساره لبش را بین دندان گرفت و فکر کرد این دختر کی قرار
است یاد بگیرد حرفهای رکیک مناسب دهان یک دختر
نیست؟معراج اما بی خیال ،بلند خندید
ــ تو بدون آرایش هم خوشگلی آسو جون.
بینی اش را با چندش جمع کرد
 +تو هم خوشگلی جیگر ،بگو کجا اون ابروهات و برداشتی منم
یه سر برم.
معراج بلندتر خندید و قوطی دستمال کاغذی را روی پاهایش
پرتاب کرد
ــ بگیر پاک کن اون چش و چالت و میگم بهت.
دو برگ از دستمال میکشد.
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 +ساره الل شدی؟
ــ الل نشدم ،چون من حیا حالیمه ،مثالً دارم بجای تو پیش
ایشون خجالت میکشم .چند بار بهت گفتم درست صحبت کن؟
با دستمال خیسی صورتش را گرفت و زیر چشمهای سیاه شده
اش را پاک کرد ،لعنتی ،اصال او را چه به رنگ کردن چشم و
چالش...
 +من همینم که هستم ،تو عین * چسبیدی بهم ولم نمیکنی،
من چیکار کنم؟
ساره پلکهایش را روی هم گذاشت و دندان روی هم سایید ،بحث
با این دختر فایده نداشت....
معراج اما دوباره خندید
 +چیه تو هم قرص خنده انداختی باال؟ هی هر هر هر.
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ــ ببین آسو...
نگاهش دوباره سمت ساره چرخید که طرهٔ موی افتاده مقابل
چشمش را با طمانینه و هزاران عشوه پشت گوش زد
ــ داریم میریم پارتی پارمیس ،دوست دختر سامان .لطفاً امشب
زیاده روی نکن ،باشه؟
پوزخندی روی لب نشاند ،کارش به جایی رسیده بود که این
دختر داشت نصیحتش میکرد .به صندلی های چرم ماشین تکیه
داد و دستانش را مقابل سینه قالب کرد.
 +من اصراری به اومدن به این پارتی های شما بچه پولدارا ندارم،
این تویی که کلیک کردی رو من و باید زیاده روی هامم به جون
بخری خوشگل مایه دار.
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ماشین که توقف کرد ،ساره پالتوی پوستش را روی شانه هایش
انداخت و کمی خم شد
ــ الزم نیست منتظر بمونی معراج ،اگه میخوای میتونی به کارات
برسی.
معراج با جدیت سری تکان داده و دست سمت دستگیره برد تا
پیاده شود که آسمان زود تر از او پیاده شد
 +من باز میکنم نمیخواد بیخودی پیاده شی.
سپس در عقب را باز کرده و پشت به ماشین کرد ،از این همه
تفاوتی که بین ساره و او و معراج بود متنفر بود .ساره با طمانینه
پیاده شد
ــ الزم نبود تو باز کنی عزیزم ،من...
میان کالمش میپرد ،سرش پر بود از توجیح هایش
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 +کجا باید بریم؟
ساره نفس عمیقی کشید ،حس کرده بود ناراحتی آسمان را و با
خود گفت" از این به بعد باید به معراج بگوید ،نیازی به باز و
بسته کردن در نیست و خودش میتواند"
دست دور بازوی آسمان حلقه کرد و او را همراه خود سمت دری
کشاند ،کارت دعوت را به نگهبان نشان داد و بعد از هماهنگی با
داخل ،باالخره اذن ورود دادند .داخل خانه باغ بزرگ که شدند،
آسمان نگاه در محوطه چرخاند
 +اینا چرا همچین میکنن؟
ــ چطور عسلم؟
نفس عمیقی از لحن لوس ساره کشید و تمام سعیش را کرد تا
دوباره بر سرش نپرد.
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 +میگم واسه چیه این نگهبانا؟ یه نگاه به دور و برت بنداز...
ساره نگاه میگرداند
ــ فکر کنم بخاطر اغتشاش گرهاست.
متعجب سمتش برگشت و ناخودآگاه قدم هایش متوقف شد ،مگر
کجا رفته بودند؟
 +بخاطر اغتشاش گرها؟
ساره هم ایستاد و سری به عالمت تأیید تکان داد
ــ آره ،بابای پارمیس اُستانداره ،نمیتونن ریسک کنن و یه غریبه
رو به مهمونیشون راه بدن.
ابرویش باالتر پرید ،این دیگر چه طور زندگی کردنی بود !!!
 +وااای به.
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ساره دستش را کشید و دوباره او را مجبور به همقدم کردن با
خودش کرد
ــ آره ،حتی خیلی هاشون بچه هاشون و فرستادن خارج .کشور
خیلی به هم ریخته است آسو .زندانی ام که میکننشون ،بیشتر
میتازن...
شانه ای باال انداخت.
 +پس باید برم دعا کنم دختر یه مایدار نیستم.
قدم های ساره ناخودآگاه متوقف شد و او را هم وادار به ایستادن
کرد
ــ آسو؟
خونسرد ایستاد و به چشمان آبی رنگ ساره نگاه دوخت
 +هوم؟
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با استرس لبان آرایش شده و زیبایش را با زبان تر کرد
ــ اگه یه روز یکی بیاد بهت بگه دختر یه کله گنده ای چیکار
میکنی ؟
کمی به چهرهٔ مضطرب ساره نگاه کرد ،این دیگر چه خیالی
بود؟ بلند خندید ،آنقدر بلند که ساره با دلواپسی نگاهش را در
اطراف چرخاند و دوباره بند نگاه خندان آسمان کرد
 +این خیال و تو جکوزی اتاقت به هم بافتی یا وقتی ماساژور
شخصیت داشت کمرت و ماساژ میداد؟
ساره پای راستش را زمین کوبید و چرا کمی جدی اش نمیگرفت
این دخترک عاصی ؟
ــ آســـو؟
سری به عالمت سوال تکان داد که آرام نجوا کرد
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ــ مثال اگه من بودم شوکه میشدم.
دیگر داشت کالفه میشد...
در این سرمای دی ماه که داشت منجمدش میکرد ،وسط باغ
خانه ی یک استاندار فقط این اراجیف ساره را کم داشت  ،سرش
را سمت صورت ساره برد و از بین دندانهای کلید شده اش غرید
 +من قاط میزنم و شکم تموم کسایی که اطرافمن و سفره میکنم،
حاال بیا بریم که کم کم داری سیمای مغزم و با اراجیفت لخت
میکنی.
سپس بی اهمیت به ساره ،سمت ساختمان قدم برداشت ،ساره
اما با هزاران حس بد ،گوشی اش را باز کرده و انگشتان لرزانش
را تند و سریع روی صفحه ،برای تایپ لغزاند
" سالم ،آسمان اآلن تو ویالی استاندار رحیمیه".
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تیک دوم که خورد ،پیام را پاک کرده و گوشی را دوباره به کیف
دستی اش برگرداند.
وارد ویال که شدند هر دو پالتو هایشان را به پیش خدمتی که
کنارشان آمد سپردند ،گوشی اش را از جیب پالتویش بیرون آورد
و سمت ساره گرفت
 +اینم بذار تو کیفت اگه برات کسر شأن نیست.
ساره با اندوه نگاهش کرد و این دختر چه نصیبش میشد با اینهمه
کنایه ای که به او میزد؟ چه پدر کشتگی با او داشت؟ گوشی را
با پرخاش از بین انگشتان آسمان بیرون کشید و در کیف دستی
اش چپاند
ــ بریم سالن پایین.
همراه هم وارد آسانسور شدند
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 +پارتی تو زیرزمینه؟
ــ آره ،دیوارهای زیر زمین عایق صداست.
بعد از گفتن جمله اش دستی به ماکسی بلند و پوشیده اش
کشید و چهره ی آرایش شده اش را از نظر گذراند.
ــ من خوبم آسو ؟
بدون اینکه نگاهش کند ،هومی از ته هنجره اش بیرون فرستاد
و بعد از کمی مکث با نیشخندی سر بلند کرد
 +البته اگه این لباس و به یه تیکه چوب هم بپوشونی و از اون
لوازم آرایش اصلت بهش بمالی ،حوری میشه.
ساره پشت چشمی نازک کرد ،حتی چشم غره هایش هم با عشوه
و ناز بود
ــ خیلی بی ادبی آسو.
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با قهر روی برگرداند و آسمان بلند خندید ،هنوز هم درک نمیکرد
یکی با امکانات و زیبایی ساره که تنها یک اشاره اش کافی بود
برای صف کشیدن هزاران دوست دم درِ ویالیشان ،چطور شده
بود ،سه سال تمام ،تمام بداخالقی ها و بد خلقی هایش را تحمل
کرده و کنارش مانده بود .در آسانسور که باز شد ،هر دو از آن
قوطی فلزی بیرون آمدند ،به محض ورودشان به سالن صدای
گوش خراش موسیقی پوزخندی روی لبهای آسمان نشاند و بوی
عطرهای مختلف ،همراه با الکل و سیگار به صورتش سیلی زد،
دیگر برایش عادی شده بود پارتی های شبانه ی بچه پولدارها،
اما این یکی انگار متفاوت تر از بقیه بود ،سرش را کنار گوش
ساره برد و با صدای نسبتاً بلندی گفت
 +اینجا واقعاً ایرانه؟ یا تو من و گول زدی آوردی باری ،کلوپی،
چیزی تو ترکیه؟
28

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ساره با لوندی خندید
ــ نه عزیزم ،اینجا اردبیل خودمونه.
همراه ساره ،سمت میز مورد نظرشان قدم برداشتند ،فضای نیمه
تاریک و رقص نورها چشمانش را آزار میداد ،اما بدون حرف و
مطیع پا به پای ساره قدم برمیداشت ،دلش میخواست مانند تمام
این دخترها او هم خوش بگذراند
بی اهمیت به بدهی سنگینش به بانک...
بی اهمیت به خستگی هایش...
بی اهمیت به دل مردگی هایش...
بی اهمیت به همه چیز ،دلش می خواست او هم خوش بگذراند،
کنار گروه پنج نفره ای ایستادند و ساره با همان لبخند دلفریب
فریاد کشید
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ــ بچه ها ،ما اومدیم.
نگاه همه سمتشان کشیده شد و اخم های آسمان با دیدن پسری
که در مهمانی قبلی به او گیر داده بود ،در هم قفل شد....
 ±سالم خانم ها خوش اومدید.
روی پاهایش جابجا شد و بدون توجه به خوش آمد بقیه ،سرش
را کنار گوش ساره برد
 +من تشنمه ،میرم آب بخورم ،تو هم با این دوستای مایدارت
گپ بزن ،چون من هیچ حال نمیکنم باهاشون...
سپس بی توجه به غرش ساره ،سمت بار گوشهٔ سالن قدم
برداشت و روی صندلی پایه بلند نشست ،با حرکت دستش در
هوا ،توجه پسر جوانی که مشغول مرتب کردن جامها روی میز
بود را به خود جلب کرد
30

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ بفرمایید خانم ،چی میل دارید؟
 +یه شیشه شامپاین.
پسر با تعجب نگاهش کرد که با حرکت چشم از او خواست به
کارش برسد و یک برگ چیپس از کاسهٔ مزه ها برداشت .الکل
خیلی خوب میتوانست او را به خواسته اش برساند....
بطری باز شده و لیوان که مقابلش قرار گرفت ،لیوان را تا نیمه
پر کرد ،صندلی را سمت گروه نوازنده برگرداند و به ویالونیستی
که با مهارت مشغول نوازندگی بود چشم دوخت .قلپی از محتوای
لیوانش نوشید و طعم تلخش عجیب درون رگهایش ساز رقص و
پایکوبی زد ،خیره به حرکت دستان ویالونیست ،یادش آمد
همیشه حسرت ویالن نواختن را داشت و چرا دردها لحظه ای
رهایش نمیکردند ؟
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لیوان را سر کشید و برگی دیگر از چیپس را به ماست زده و در
دهانش چپاند ،باید ذهنش آرام میشد ،امشب را به راحتی ذهنش
نیاز داشت ...باید مشروب کار خودش را میکرد ،کار همیشگی
اش را ...اینبار لیوانش را لبالب پر کرد و دلش امشب کمی آرامش
میخواست....
ــ خانوم سپهری؟
سمت صدای آشنا برگشت  ،این مرد چرا هر جایی پیدایش
میشد؟ مقابل باشگاه ،در تمام مهمانی ها ،حتی در پاساژ  ،قلپی
از محتوای لیوانش را نوشید و بی توجه به او ،صندلی اش را
چرخاند و درست پشت به او نشست.
چرا راحتش نمیگذاشتند؟؟؟
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صدای تک خندهٔ جذاب مرد را شنید سپس تصویرش ،مانع
دید ویالونیست شد ،کنارش روی دیگر صندلی نشست و از
پیشخدمت با حرکت لب ،آب پرتقال خواست .آسمان اما تقریباً
نصف لیوان را سر کشید و لیوان نیمه را روی کانتر کوبید
 +بزن به چاک
ــ من قصد مزاحمت ندارم.
تیر نگاه پر جذبه اش را در چشمان رنگی مرد کوبید ،دیگر داشت
کالفه میشد
 +پس اآلن دقیقاً داری چه غلطی میکنی مرتیکه؟
مرد با خونسردی لبخندی زد ،بعد از حدود دو سال ،به این حرف
ها و زبان تند و تیزش عادت کرده بود.
ــ من دوستون دارم آسمان خانوم.
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سرش را به عقب پرتاب کرده و قهقه ای سر داد ،با اینکه چندین
بار این جمله را از زبان این مرد شنیده بود ،اما باز هم با شنیدنش
انگار جک سال را برایش تعریف کرده باشند ،خنده اش
میگرفت ...خنده اش که تمام شد ،روی صندلی خم شد و خیره
در چشمهای مردی که ادعای دوست داشتنش را داشت،
پوزخندی زد
 +اسم من و به دهنت نیار که پا میشم همینجا خط خطیت
میکنم تا درس عبرت بشه برای بقیه.
چشمکی به نگاه خندان مرد زد و باقی پیکش را سر کشید و
لیوان خالی را روی کانتر کوبید .لیوان را دوباره پر کرد و اهمیتی
به داغ شدن سرش نداد ،دلش کمی ...فقط کمی آرامش
میخواست...
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ــ مشروب غیر از آسیبی که به جسم میزنه ،روح انسان و هم
زخمی میکنه.
پوزخند صداداری زد ،این مرد چه از جانش میخواست ؟ یکی با
امکانات او قطعاً نمیتوانست اوی آس و پاس را دوست بدارد....
دوباره لیوان را سر کشید ،سرش را از طعم تلخ نوشیدنی تکان
تندی داد و نگاه خمارش را دوباره به مرد دوخت
 +چی میخوای مرتیکه؟
مرد دوباره لبخند زد...
دوست داشت مشتش را بر فک مرد فرود بیاورد تا دیگر نتواند
اینگونه لبخند ژیکوند تحویل نگاه پر خشمش بدهد
ــ شما رو میخوام.
 +برو ننه ات و بخواه بی همه چیز....
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لیوانش را دوباره پر کرد ،اما با دستی که روی شانه اش نشست
و فکر این که دست آن مرد است خشم بر تک تک سلول های
تنش چیره شد و با یک تکنیک حرفه ای دست شخص را گرفت
و همراه با برخواستنش از روی صندلی ،مچش را تا جای ممکن
پیچاند ،صدای جیغ ساره را که بین صدای موسیقی شنید،
دستش را رها کرد
 +چت شد ساره؟ خوبی؟
ساره پر از درد و چشمانی که اشک براقشان کرده بود مچ دستش
را نوازش کرد.
ــ خیلی بی شعوری آسو ،دستم خرد شد.
تک خنده ای کرد و دوباره روی صندلی نشست
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 +چندین بار بهت گفتم از پشت بهم نزدیک نشو ،حاال چی
میخواستی؟
ساره پشت چشمی نازک کرد ،چشمان زیبایش دل هر مردی را
میلرزاندند ...آسمان اما لبانش را جمع کرد و قلپ دیگری از
نوشیدنی اش نوشید...
 +دل من و نمیتونی با این چشای رنگی ببری عروسک.
ــ سالم خانوم.
ساره متعجب سمت مردی خوش پوش که کنار آسمان نشسته
بود ،برگشت ،آشنا بود...
چند بار در مهمانی ها دیده بودش ،و آنقدری جذاب و پولدار بود
که ذهن بسیاری از دختران را مشغول کند .روی پاهایش جابجا
شد...
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ــ سالم.
مرد به لبخند جذابش عمق بخشید و آسمان لیوانش را سر کشید
ــ تهرانی هستم.
ساره با لبخند خجولی سر تکان داد ،اصال بوهای خوشی به
مشامش نمیرسید...
ــ دوستتون....
لیوان را روی کانتر کوبید و از صندلی پایین پرید ،صبرش دیگر
گنجایشش تمام شده بود و داشت میترکید ،دلش میخواست
آنقدر مشتهایش را به صورت مرد بکوبد که دیگر نایی برای حرف
زدن نداشته باشد.
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دستانش را بند میله های صندلی مرد کرد و او را سمت خود
چرخاند ،تهرانی با ابروهای باال پریده نگاهش کرد ،از چشمان
قهوه ای دخترک خشم زبانه میکشید
 +بزن به چاک تا عزرائیلت نشدم.
ساره با خجالت بازوی آسمان را گرفت ،داشت چه کار میکرد؟
ــ آسو داری چیکار میکنی؟
آسمان اما نگاه از چشمان رنگی مرد نمیگرفت ،دلش میخواست
از کاسه دربیاوردشان...
 +دیگه دور و برم نبینمت که از این دنیا ورت میدارم مرتیکهٔ
***.
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ساره لب گزید و پلکهایش را از خجالت کلمه ی نامربوط آسمان
روی هم گذاشت ،آسمان داشت چه کار میکرد؟ داشت با خودش
چکار میکرد این دخترک عاصی؟
تهرانی از روی صندلی بلند شد و دکمهٔ تک کت مارکش را
بست ،اصالت از تک تک حرکاتش میبارید و این بیشتر به خجل
ساره دامن میزد ،خم شد و صورتش را درست مماس با صورت
آسمان نگه داشت ،خیره در مردمک های خشمگین و
عصیانگرش آرام ،طوری که تنها خود آسمان بشنود ،لب زد
ــ هر کاری هم بکنید نمیتونید ریشه های حسی که بهتون دارم
و از بین ببرید .بهتون ثابت میکنم دوستون دارم.
دندان روی هم سایید و با نوک کفشش ضربه ای به ساق مرد
کوفت ،اما نتوانست آن لبخند گوشهٔ لبش را محو کند .تهرانی
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با خونسردی نگاه از نگاه خشمگین آسمان گرفت و رو به ساره
ای که با خجالت نگاهش میکرد ،لب زد
ــ شبتون خوش خانوما...
از کنارشان که عبور کرد ساره با فشار بازوی آسمان او را سمت
خود چرخاند.
ــ این کی بود؟ چی گفت بهت ؟
لحن کنجکاوش ناالن شد از افکار ضد و نقیضش
ــ تو چرا همچین چیزی گفتی آسو؟ چند بار گفتم با همچین
آدمایی درنیوفت؟
بازویش را با پرخاش پس کشید و دوباره روی صندلی نشست،
انگار نه انگار که چند دقیقه قبل ،به یک مرد ،آن هم مقابل
دوستش فحش ناموسی داده بود.
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ساره داشت از حجم افکار درونش میترکید و این خونسردی
آسمان جانش را میگرفت...
 +به تو ربطی نداره ساره ،برگرد پیش دوستات.
کنار میزش ایستاد و جام آبمیوه ای از سینی پیشخدمتی که از
کنارش رد میشد برداشت ،آسمان غرورش را زخمی کرده بود،
اما حاظر بود خود تمام غرورش را قتل عام کند برای یک نگاه
دخترک.
نگاهش دوباره سمت او کشیده شد و بخاطر زاویهٔ دید،
نیمرخش را میدید ،دقیقاً هشتمین لیوانی بود که سر میکشید و
چرا کسی جلودارش نبود؟ جرعه ای از آب پرتقالش را نوشید و
چرا نمیتوانست دست دخترک را گرفته و از این فضای مسموم
دورش کند؟
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ــ ببخشید...
نگاهش لحظه ای چرخید و روی دختر زیبایی که چند دقیقه
پیش آسو ،ساره نامیده بودش ،ثابت ماند .کنارش ایستاده و
نگاهش میکرد ،حرفی نزد و ساره معذب نجوا کرد
ــ بخاطر حرفای دوستم واقعاً ازتون عذر میخوام.
قلپی دیگر از محتوای جامش نوشید و کوتاه لبخند زد ،مگر
میشد از حرفاهای آن دخترک عاصی ناراحت شود؟
ــ مشکلی نیست.
نگاهش را دوباره سمت جایی که دخترک نشسته برگرداند و
نباید لحظه ای چشم از او برمیداشت ،هر اتفاقی میتوانست با
وجود نوشیدن الکل برایش بیوفتد
ــ ببخشید...
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کوتاه دوباره نگاهی به ساره انداخت و خیلی سریع دوباره سمت
آسمان برگشت
ــ بفرمایید خانوم.
ساره روی پاهایش جابجا شد ،کنجکاوی لحظه ای دست از سرش
برنمیداشت
ــ چهره تون یکم برام آشناست ،شما دوست من و میشناسید
آقای تهرانی؟
ــ بله ،تقریباً دو و نیم ساله میشناسمشون.
جرعه ای دیگر از آب پرتقال نوشید
ــ در مورد قسمت اول سوالتون هم نظری ندارم.
ترس در دل ساره ،سایه انداخت ،سایه ای که تاریکی اش ،بغض
بر گلویش نشاند
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ــ میشه بپرسم از کجا میشناسیدش؟
نفس عمیقی کشید و نگاهش را بند نگاه مضطرب ساره کرد
ــ میشه بدونم چرا در موردم اینقدر کنجکاوید خانم؟
ساره لبان رژ خوره اش را با زبان تر کرد ،باید همین امشب سر
از کار این مرد درمی آورد...
ــ دوست من یه دختر با هزاران اختالف با سطح شماست ،اینکه
کنجکاو بشم در مورد علت نزدیکی شخصی که بیشتر مهمونهای
اینجا در مورد موفقیتای کاریش حرف میزنند ،با دوست من چیه،
کامالً نرماله.
چشمانش باریک میشود و چیزی بیشتر از این چیزی که میگفت
از نگاه ترسیدهٔ دختر میبارید .این نگاه ،نگاه یک دوست نگران
و کنجکاو نبود ،بیشتر به نگاه یک سربازی شباهت داشت که
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دشمن به جایی که نگهبانی اش را میکرد تاخته بودند ...نگاه این
دختر پر بود از ترس و اضطراب....
 +علت نزدیکی من با دوستتون ،با عرض عذر ،تنها به من و
دوستتون مربوط میشه خانوم.
لبهایش را روی هم فشار داد ،بغض داشت گلویش را زخم میکرد
 +ســــاره؟؟؟
صدای کشدار و مست آسمان نگاه هر دو را سمت خود کشاند و
با دیدن چشمان خمار دخترک ،برای چندمین بار قلبش سقوط
کرد و تمام تنش را لرزاند ،ساره اما با قدم بلندی کنار آسمان
ایستاد و مانع سکندری خوردنش شد
ــ بلــه آسو؟
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پر از حرص گفت و آسمان بلند خندید ،بی خبر از قلب مردی
که هر بار بیشتر میلرزید.
ــ تــو گفتــی دیگه بهم نوشیدنـــی ندن؟
پلکهایش را روی هم گذاشت و امان از بی فکری این دختر.
ــ حالتون خوبه خانم سپهری؟
با صدای متین و مردانه اش نگاه هر دو دختر را سمت خود
کشاند ،نگاه نگرانش در اجزای صورت آسمان چرخ خورد ،آسمان
اما دستش را در هوا تاب داد و دوباره خندید.
ــ بازم که تو اومدی مرتیکهٔ ****.
چشمانش را بست ،در تمام سی و دو سال سنش ،کسی مثل این
دخترک در هر جمله اش ،فحشش نداده بود .ساره اما نیشگونی
از پهلوی دخترک گرفت و در گوشش غرید
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ــ ساکت شو آسو .ساکت شو...
نگاه آبی اش را در چشمان نگران مرد دوخت و با لبخند خجولی
لب زد.
ــ عذر میخوام آقای تهرانی ،با اجازتون ما دیگه بریم.
آسمان با پرخاش دستش را پس زد.
ــ تو * میخوری بجای من از این چلغوز عذر میخوای ،این
مرتیکهٔ بی ناموس همش دنبالمه ،دم در باشگاه،پاساژ ،اگه چند
بار نپریده بودم کله اش ،در خونه ام هم اومده بود.
سمت مرد که پلکهایش را برای آرام ماندن بسته برگشت و
انگشت سبابه اش را به نشانهٔ تهدید تکان داد
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ــ مگه تو خودت ناموس نداری که همش دور و بر ناموس مردم
میپلکی اوسکول؟ اگه یه بار دیگه چِشَم تو چش و چالت افتاد،
سرت و میبرم و باهاش کله پاچه درست میکنم ***.
ساره بازویش را کشید
ــ بریم آسو جان ،مستی.
سمت تهرانی برگشت و رگ های بیرون زدهٔ پیشانی مرد،
معذب ترش کرد
ــ من بازم عذر میخوام جناب تهرانی ،اآلن مسته نمیدونه چی
میگه.
پلکهایش را باز کرد که نگاهش قفل چشمان قهوه ای و سرکش
آسمان شد ،چرا این دختر نمیپذیرفت که در حد مرگ دوستش
دارد؟ نفس عمیقی کشید ،نباید به دل میگرفت.
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ــ همراهیتون میکنم.
سوار آسانسور که شدند ،نگاهش دوباره سمت آسمان کشیده
شد .چه کار داشت میکرد؟
این دخترک با خود و او چکار داشت میکرد
ــ چیو نگاه میکنی؟وقتی میگم دور و برم نبینمت منظورم اینه
تو هم باید نگاتو درویش کنی.
لبخندی روی لبهایش نشست ،این دختر در عرض دو سال
دنیایش شده بود ،آسمانش شده بود ،هوایش بود.
ــ واس چی میخندی نره خر؟ میزنم...
کف دست ساره روی لبهای دخترک کیپ شدند و فرصت حرف
زدن بیشتر را از او گرفت ،نباید با غرور و شخصیت یک مرد ،با
مشخصات مرد مقابلش اینگونه رفتار میکرد....
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آسمان نباید دشمن تراشی میکرد....
با یک تکنیک ماهرانه ،دست ساره را از روی دهانش برداشت و
آرام پیچاند ،مست بود ...تنش داغ بود و این داغی بیشتر به
قدرتش افزوده بود ،دلش میخواست چند ساعت تمام مشتانش
را با تمام قدرت بر تن و صورت کسی فرود بیاورد و اصال دلش
نمیخواست ساره آن شخص باشد
ــ به پروپای من نپیچ که لهت میکنم ساره .ازم دور بمون....
تلویی خورد و خودش را به دیوارهٔ آسانسور کوبید ،با پایش
ضربهٔ محکمی به شاسی ها زد
 +این بی صاحاب چرا باز نمیشه؟ دو ساعته این توییم.
ساره اما بی توجه به تهدید آسمان مبنی به دور ماندش دوباره
بازویش را گرفت
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ــ آروم باش عزیزم ،اآلن می ایسته.
نگاه خمارش در حدقه چرخید و هیچکس نفهمید با همین
چرخش کوچک چه بر سر دل مرد محکمی که در برابر این
دخترک اصالً هم محکم نبود آورد.
 +اصالً چرا داریم میریم؟ من قراره ویالون بزنم....
ساره موهای چسبیده به پیشانی اش را مرتب کرد
ــ باشه آسو جان ،میریم خونه میزنی.
غم مانند یک غبار درونش نشست و این غبار غم ،هم دل ساره،
هم دل بی قرار مرد را آشوب کرد.
این دختر مظلومیتش دنیایی بود برای خودش...
 +من که ویالن ندارم.
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ساره نیم نگاهی به تهرانی انداخت و آب دهانش را همراه بغض
فرو داد...
دلش ترکیدن میخواست...
چه شده بود برای آرزوهای این دختر؟!
ــ میریم خونهٔ ما ،مال من و میزنی فدات شم.
آسمان سرش را به دیوارهٔ آسانسور تکیه داد و پلکهایش را روی
هم گذاشت ،درونش گر گرفته بود و مغزش انگار داشت متالشی
میشد ....الکل واقعاً چه بود؟
ساره گوشی اش را از کیف دستی کوچکش بیرون آورد و
شمارهٔ معراج را گرفت ،به محض برقراری تماس ،بدون اینکه
مهلت جواب دادن به او را بدهد لب زد
ــ معراج ماشین و بیار دم در ،آسو زیاده روی کرده.
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تماس را که قطع کرد ،دستش را روی گونهٔ آسمان گذاشت
ــ آســـو؟
آسمان چینی به بینی اش داد و تنها برای اینکه خوب بودن
حالش را به ساره نشان دهد ،لب زد
 +طوری "او" اسمم و میکشی انگار من جنس مخالفم.
پلکهایش را باز کرد و با همان چشمان خمارش چشمکی به نگاه
نگران ساره زد،
 +یا فکر میکنی من لِـ...
ساره خیلی سریع دستش را روی لبهایش گذاشت تا جمله اش
نا تمام بماند
ــ خواهش میکنم آسو ،خواهش میکنم با این حالت دیگه حرف
نزن.
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از در حیاط که عبور کردند ،نگاه ساره جستجوگرانه چرخ خورد
و با ندیدن معراج بغض بیشتر بر گلویش چیره شد
ــ اگه ماشین ندارید من میرسونمتون خانوم.
نگاه اشکی اش تا چشمان رنگی مرد باال آمد ،چرا امشب اینطور
شده بود ؟ داشت جانش در می آمد ،گوشی اش را باز کرده و با
معراج تماس گرفت ،به محض برقراری تماس غرید
ــ کجایی تو معراج؟
صدای شرمنده اش را که پشت خط شنید و نشنید ،انگار دنیا را
بر روی شانه هایش گذاشتند و گفتند نباید بیوفتد
ــ شرمنده ام خانوم ،شما که گفتید به کارام برسم ،یه سر اومدم
به مادرم سر بزنم ،اما دارم میام ،تا نیم ساعت دیگه خودم و
میرسونم...
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تهرانی چتر را از راننده اش گرفت و بر سر دخترها باز کرد تا از
هجوم باران حفظشان کند
ــ خانم منتظر چی هستید ؟ سوار شید دیگه ،دوستتون عرق
کردن سرما میخورن.
تماس را قطع کرد و لبخند پربغضی به نگاه منتظر تهرانی زد
ــ ببخشید ،اما ما نمیتونیم با شما بیایم ،برمیگردیم...
با اخم میان جمله ی ساره پرید
ــ اگه شما میخوای برگرد ،اما دوستتون باهاتون نمیاد .مگه
نمیبینید حالش خوب نیست ؟ شما برگردید مهمونی ،من خانم
سپهری و میرسونم خونه شون.
ساره با ترس آسمانِ نیمه هوشیار را بیشتر به خودش چسباند...
این مرد داشت چه میگفت ؟
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ــ من ...من  ....آسو...
بغض اجازه نداد حرفش را بزند و تهرانی در کشویی ماشین را باز
کرد
ــ اگه خودتون نمیاید ،اجازه بدید ایشون و برگردونم خونشون...
نگاهی به حال خراب آسمان انداخت و ناچار کمک کرد آسمان
سوار ماشین شود و خودش هم صندلی کناری اش را اشغال کرد،
داشت قوانین را زیر پا میگذاشت ،دستی روی صورت خیس
آسمان کشید و خیلی سریع شماره گرفت ،باید خبر میداد...
مجبور بود...
به محض بر قراری تماس نیم نگاهی به مردی که روبرویشان
نشسته بود و نگاهش لحظه ای از صورت آسمان کنده نمیشد
انداخت و آرام لب زد
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ــ سالم.
ــ چی شده؟
دلش فرو ریخت و با حالی بد لب زد
—حال آسمان یکم نا مسائد بود ،معراج هم نیست ،مجبور شدیم
سوار یه ماشین دیگه بشیم.
صدای عصبی پشت خط رعشه بر تنش انداخت
—یعنی چی حالش خوب نیست؟ چش شده؟
بغض در گلویش خرد شد ،اما سخت با اشکهایش جنگید
ــ نگران نباشید ،خوبیم.
ــ سوار یه ماشین دیگه شدیم دیگه چیه ساره؟سوار ماشین
کی؟شماره پالک و مشخصات ماشین و راننده رو بده ،خیلی زود.
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نگاه سرگردانش دوباره روی مرد نشست ،داشت جان میکند تا
ترسش را نبیند ،اما انگار موفق نبود.
ــ اسم شما چیه آقا؟
همزمان صدای غرش پشت خط را شنید
ــ اگه اتفاق بدی بیوفته طوری ادبت میکنم که یادت بمونه نباید
سوار ماشین یکی بشی که نمیشناسیش...
نگاه مرد با اکراه از چهرهٔ غرق در خواب آسمان گرفته شد
ــ شاهین تهرانی.
ــ اسمشون شاهین تهرانیه.
شاهین پوزخندی روی لب نشانده و دستش را سمت ساره دراز
کرد
ــ میتونم من باهاشون صحبت کنم؟
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انگشتان ساره از ترس ،روی بدنهٔ گوشی فشار آوردند و قلبش
خودش را بر دیواره های سینه اش چسباند ،داشت چه اتفاقی
می افتاد درک نمیکرد...
صدای خسرو خان از پشت خط تکانی به تنش وارد کرد
ــ گوشی و بده بهش...
آب دهانش را فروداده و با لرز گوشی را به دست شاهین داد.
ــ سالم...
ــ یه مو از سر اون دختر کم بشه کل ایران و به آتیش میکشم....
ابروهای شاهین از تهدید علنی مرد خشمگین پشت خط به
اخمی مزین شد
ــ آقای محترم ،من با دخترتون کاری ندارم ،دوستشون حالشون
مسائد نبود ،پیشنهاد دادم برسونمشون .شما آدرس بفرمایید من
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تا نیم ساعت دیگه دخترتون و تحویلتون میدم .نیازی هم به
تهدید و عصبی شدن نیست.
ــ امیدوارم همینطور باشه که میگید.
بعد از گرفتن آدرس ،با خداحافظی سرسری گوشی را سمت ساره
گرفت ،خاطر دختر روبرویش آنقدر عزیز بود که تهدید آشکار
مرد پشت خط را نشنیده بگیرد
ــ اگه میترسید میتونید تا مقصد تماس و قطع نکنید خانم
محترم.
نگاه پر از ترس ساره تا چشمان خونسرد شاهین باال آمد و کاش
آسمان را به این پارتی نمی آورد .شاهین آدرس را به راننده گفت
و قلب کوبان ساره کمی آرام گرفت ،زیر چشمی به مرد که نگاه
از چهرهٔ غرق در خواب آسمان برنمیداشت نگاه کرد و تماس را
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با گفتن" باهاتون تماس میگیرم ".قطع کرد ،باید سر از این مرد
در می آورد....
ــ شما کی هستید؟
شاهین بدون گرفتن نگاهش از پلکهای بلند و فردار آسمان ،آرام
لب زد
ــ فکر میکنم بهتون گفتم.
ساره لبان رژ خورده اش را تر کرد ،باید سوالش را واضح میپرسید
تا جواب واضح دریافت کند در حالی که هنوز شک میکرد این
مرد به او جواب بدهد
ــ چهره تون برام آشناست ،با یکم فکر فهمیدم چند باز جلوی
باشگاه و چند بارم توی مهمونی دیدمتون ،اما بازم نمیتونم خودم
و قانع کنم که اینا فقط تصادف بوده.
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ــ مگه من به شما گفتم تصادف بوده؟
نفس ساره درون سینه اش خرد میشود و با هزار زحمت مقطع
بیرونش میفرستد .اگر تصادف نبود ،پس چطور.....
ــ اردبیلی هستید؟
نگاه شاهین باالخره از چشمان بستهٔ آسمان گرفته شد و سمت
دختر سمجی که با سواالت بی سر و تهش عاصی اش کرده بود
برگشت.
ــ نه ،اهل تهرانم.
کالفه لبش را گزید ،چرا جواب درست و حسابی نمیداد تا او را
از اوهام لعنتی اش خالص کند؟
ــ برای مسافرت اومدید؟
ــ خیر.
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مکث کوتاهی کرد و نگاهش را دوباره سمت آسمان کشاند
ــ به خاطر دوست شما اومدم.
قلب ساره برای چند لحظه ایستاد ،حتی نفس کشیدن را هم از
یاد برد انگار ،نگاه ترسیده اش در چهرهٔ مرد دو دو زد و این
چطور ممکن بود؟
ــ دلم و برای دوستتون باختم خانم.
ساره دست دور گردنش کشید ،بغض انگار داشت خفه اش
میکرد....
انگار دستانی نا مرئی دور گردنش حلقه شده بودند و با تمام
توانشان فشارش میدادند
ــ چـ ...چرا اون؟
شاهین با اخم نگاهش کرد
64

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ بله؟
دستپاچه روی صندلی جابجا شد
ــ مـ ..منظورم اینه که ...یعنی ...یعنی...
پالتو اش را بین مشتش فشرد
ــ یعنی چطور ممکنه؟ آسو یه دختر معمولیه که زندگی خودش
و خانواده اش و با مربی گری تو باشگاه و فروشندگی لباس تو یه
پاساژ میگذرونه ،اما شما ....خب...
شاهین میان کالمش پرید ،این مضخرفات دیگر چه بود که این
دختر تحویلش میداد ؟
ــ من خودم میدونم خانم سپهری چیکار میکنن ،کجا میرن،
دوستاش کیان ،شاگردهاش تو باشگاه کیان ،روزانه به چند نفر
مانتو میفروشن و به چند نفر شلوار یا روسری ،میدونم خونه شون
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کجاست و پدرشون باربری میکنه ،مادرشون و دوسال پیش از
دست دادن و با مادربزرگ پدری و پدرشون زندگی میکنن .حتی
اینم میدونم که یه بدهی پنجاه میلیونی به بانک دارن...
نفس ساره باال نمی آمد و چرا او و خسرو خان از این مرد بی
خبر بودند وقتی او تمام زندگی آسمان را ازبر بود؟ ماشین متوقف
شد و سپس در به دست راننده کنار رفت ،شاهین پیاده شد ،اما
ساره انگار روی صندلی خشکش زده بود ،چه جوابی باید به
خسرو خان میداد؟ چه باید میگفت ؟
ــ خانم رسیدیم ،پیاده نمیشید؟
آب دهانش را قورت داد ،جانی نداشت ،دست سردش را روی
گونهٔ آسمان کشید و چند بار اسمش را صدا کرد ،چشمانش را
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که آرام باز کرد و نگاه خمارش را به چشمان زیبای ساره دوخت،
ساره لبخند پربغضی زد
ــ رسیدیم عزیزم ،یکم کمکم کن ببرمت خونه.
آسمان گیج و پرت سرش را تکان داد و به کمک ساره از ماشین
پیاده شد ،سرش داشت منفجر میشد و حتی نای باز کردن
چشمانش را نداشت .سرش مانند یک کیسه ی چند تنی سنگین
بود .ساره نگاهی به نگهبانان مقابل در ویالیشان انداخت و لبش
را گزید ،وجود این نگهبانها و دادن آدرس اینجا به شاهین ،اوج
خشم خسرو خان را نشان میداد
ــ میخواین کمکتون کنم خانم؟
ساره پر از تشویش ،لبخندی به روی شاهین زد
ــ خیر جناب ،خیلی ممنون که لطف کردید و ما رو رسونید.
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شاهین دست در جیب فرو برد
ــ خواهش میکنم.
ــ اگه بفهمه چی میشه ساره؟
نگاه پر از ترس ساره به طبقهٔ باال کشیده شد و آرام زیر لب
نجوا کرد
ــ نمیدونم مامان.
فاطمه روی مبل نشست و دست دخترش را در دست گرفت
ــ نابود میشه ساره.
ساره با آه عمیقی نگاهش را به انگشتان دستش دوخت ،بغض
داشت.
ــ اگه بفهمه منم خبر داشتم ،روم یه خط بزرگ قرمز میکشه.
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چانه اش لرزید
ــ مامان من دوسش دارم .آسمان اولین کسیه که واقعا دوستمه،
نه موقعیتم براش مهمه نه پول و طبقه ی اجتماعیم .اون تنها
کسیه که بخاطر خودم باهام دوسته.
فاطمه لب باز کرد حرفی بزند که صدای زنگ در نگاه هر دو را
سمت در خروجی کشاند ،حدس اینکه چه کسی میتوانست باشد،
برای هر دو کامال آشکار بود .ساره دستی به شال حریرش کشید
و از روی مبل برخواست...
ــ مامان جان شما برو طبقهٔ باال لطفاً.
مقابل آیفون ایستاد و نگاهش را به چهرهٔ پر خشم خسروخان
در نمایشگر دوخت ،میدانست می آید....
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بعد از اینکه از رفتن مادرش مطمئن شد انگشتش را روی صفحه
لغزاند و در را باز کرد.
در ورودی ساختمان را باز کرده و در چارچوبش ایستاد ،سوز
سرد استخوان هایش را به لرز درمی آورد ،اما او منتظر نگاه به
ته باغ دوخت .خسرو مقابل در ورودی با اشارهٔ دست به بادیگارد
شخصی اش اشاره کرد همانجا بایستد ،و خود از کنار ساره عبور
کرده و وارد ساختمان شد
ــ کجاست؟
در را بست و بدون اینکه نگاه به نگاه پر خشم خسرو بیاندازد،
آرام لب زد
ــ طبقهٔ باال ،خوابه.
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خسرو مسیر آشنای راهرو تا سالن را طی کرد و روی مبل
سلطنتی نشست ،خشم لحظه ای رهایش نمیکرد ،آنقدر عصبانی
و نگران بود که نیمه شب خودش را به اردبیل رسانده بود.
سوالی به دختر یکی یکدانهٔ دوستش زل زد تا توضیح دهد و
ساره دستپاچه انگشتانش را در هم پیچید و روی مبل روبرویی
خسرو جاگیر شد
ــ دختر رحیمی به پارتیش دعوتم کرده بود و حضورمون اونجا...
با صدای غرش خفهٔ خسرو کالمش میان گلو گم و گور شد و
لبهایش را روی هم چفت کرد ،داشت چه میگفت ؟ قطعاً از شدت
دستپاچگی پرت و پال بودند....
ــ چرا اجازه دادی زیاده روی کنه؟
با هزاران حس بی پدر دست روی پیشانی اش کشید
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ــ خودتون که در جریانید خسرو خان ،حریفش نمیشم.
خسرو کالفه سرش را به پشتی مبل کوبید و پلکهایش را روی
هم فشرد ...در جریان بود  ،در جریان کله شقی آن دخترک طبقه
ی باالیی بود...
ــ تو خودت خواستی وارد اینکار بشی ساره ،یادت که نرفته؟
لرزی محسوس بر تن ساره نشست ،این جمله گواهی خیلی
چیزها بود
ــ من هیچ وقت از این درخواستم پشیمون نشدم عمو....
عمو گفته بود تا به یاد خسرو بیاورد قبل از هر چیز ،او دختر
دوست نزدیکش بود و انگار موفق هم شد که خسرو از گوشه ی
چشم نگاهش کرد...
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ــ پس یاد بگیر چطور باید مهارش کنی .دفعه ی بعدی وجود
نداره ساره ،کاری نکن برت گردونم تهران و یکی دیگه رو جات
بذارم.
لب گزید ،این آوانس را ساره خیلی خوب درک میکرد...
ــ با اینهمه ریسک ،ممکنه شک کنن بهمون .امروز آقای تهرانی
فکر کردن من دخترتونم و بخاطر من اونقدر ترسیدین ،تو این
دو سال خیلی بیشتر از هر سال دارید ریسک میکنید ،اگه آسو
بفهمه نابود میشه ،میسوزه و تمام کسایی که دور و برشن و تو
آتیش خودش میسوزونه.
خسرو دوباره پلک بست ،اینها را خودش روزانه چندین هزار بار
مرور میکرد ،اما نمیتوانست بی خیال باشد ،سه سال پیش کسی
در بیمارستانی که همسرش زایمان کرده بود ،سراغ فرزند خسرو
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پناهی را گرفته بود و او بعد از فهمیدن این موضوع انگار جانش
رفته و برگشته بود ...هر کاری کرده بود ،صورتش را شناسایی
کرده بودند ،اما انگار زمین دهان باز کرده و آن شخص را بلعیده
بود .پیدایش نشده و این پیدا نشدن ها اصالً به مذاقش خوش
نیامده بود ،ترسانده بودش ،اورا با آنهمه ادعا و قدرت ترسانده
بود .نفسی سخت گرفت...
ــ شاهین تهرانی....
مکث کرد ...فقط این مرد را کم داشت...
ــ یکی از تاجرهای موفق کشوره  ،یه برادر داره که دو سال از
خودش کوچیکتره و روانشناسه .مادرشون وقتی که داداش
کوچیکه به دنیا میاد فوت میکنه و پدرشون هم پنج سال پیش
بر اثر سرطان ریه فوت شده ،زندگی آروم و بی دغدغه ای دارن،
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با عمه شون زندگی میکنن ،دقیقاً دو سال پیش به اردبیل اومده
و بعد از سه روز موندن برگشته تهران ،اما بعد از اون ،هفته ای
یک بار به اینجا میومده ،این اومد و رفت ها بعد از یه مدت به
دائم تبدیل شده و این شاهین تو اردبیل موندگار ،یه دفتر اینجا
باز کرده و یه خونه هم چند خیابون باالتر از اینجا خریده ،دوربین
های مدار بستهٔ باشگاه و گفتم بگیرن و این مرد هر روز تو یه
زمان مشخص جلوی باشگاه منتظر آسمان میمونه ،بعضی اوقات
باهاش حرف میزنه و بعضی وقتا هم بدون هیچ حرفی تا خونه
اش تعقیبش میکنه .فقط همینا رو تونستن بفهمن تو این مدت...
ساره آب دهانش را قورت داد و این همه اطالع در عرض یک
ساعت ،زیادی ،زیاد نبود؟ انگشتانش را به هم پیچید
ــ بهم گفت به آسو عالقه داره...
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خسرو گیج تک خنده ای کرد و ساره بیشتر روی مبل مچاله
شد ،از حساسیتها و خط قرمزهای این مرد خبر داشت و
میدانست شنیدن این جمله چقدر دیوانه اش میکند ،اما چاره ی
دیگری جز گفتن نداشت ،این چیزی نبود که بتواند پنهانش کند
_ چی؟
لبان خشکیده اش را تر کرد و با انگشت چند تار مویش را از
مقابل دیدش کنار زد
_ آقای تهرانی گفت به آسمان عالقه داره.
خسرو عصبی از روی مبل بلند شد و با چشمان گرد شده از
عصبانیت در صورت ساره فریاد کشید
_ چی داری میگی دختر جون؟
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ساره بی هیچ حرف و حرکتی پلک روی هم گذاشت و کاش
آسمان آنقدر مست باشد که صدای عصبانی این مرد را نشنود.
_ با توأم ساره؟ مگه تو پیش اون دختر نبودی تو این سه سال؟
مگه ما زیر نظرش نداشتیم؟ مگه مثل سایه دنبالش نبودیم؟ پس
چرا از این مرد هیچکدوممون خبر نداشتیم؟ این مرتیکه یهو از
کدوم جهنم دره ای پیداش شد و میگه...
عصبی دستش را روی صورت گر گرفته اش کشید و چرا این مرد
از چشمش دور مانده بود؟ چرا ندیده بودش؟ چرا دقت نکرده
بودند؟ ساره پر از تشویش از روی مبل بلند شد و مقابل خسرو
ایستاد ،به لطف کفش های پاشنه ده سانتی اش تقریباً هم قد
مرد خشمگین روبرویش بود و قلبش هر لحظه بیشتر و محکم
تر میکوبد
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_ لطفاً آروم باشید عمو.
دستی بین موهای جو گندمی اش کشید ،آرام بودن ،در آن لحظه
تنها چیزی بود که معنی اش را نمیدانست
_ چجوری آروم باشم دختر جون؟ هنوز نمیدونم این مرتیکه کیه
و چرا دو ساله دست از سر آسمان برنمیداره .هنوز نمیدونم
هدفش از نزدیکیش با دخترِ....
_ عمو؟
پر از بغض نالیده بود کلمه ی عمو را و سه سال بود حتی در
قلب خودش هم تکرار نکرده آسمان کیست که اگر آسمان
میفهمید ...اگر آسمان میفهمید نزدیکی اش به او تنها یک
مأموریت بود .رویش یک خط میکشید و او حال که بعد از سالها
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دل به دخترک عاصی و سرکش بسته بود ،نمیتوانست دوستی
اش را از دست بدهد.
_ لطفاً آروم باشید عمو .آسمان...
سکوت کرد و نگاه خسرو سمت طبقه ی باال کشیده شد ،چند
بار پی در پی نفس عمیق کشید ،دور خودش چرخید ،قدم رو
رفت ،اما نمیتوانست آرام بگیرد ،یکی پا روی خط قرمزش
گذاشته بود ،خط قرمزی که او از خودش نیز منع کرده بود...
ساره اما با هزاران حس آزار دهنده دوباره روی مبل نشسته بود،
اصالً درک نمیکرد ،رفتارها و کارهای مرد آشوب مقابلش را اصال
درک نمیکرد.
_ قانعش کن یه مدت اینجا بمونه.
نگاهش را باال کشید
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ــ امشب و میتونم راضیش کنم ،اما یه مدت و نمیتونم عمو..
خسرو دستانش را روی دسته های مبلی که ساره نشسته بود
گذاشت و کمی خم شد
ــ تو باید راضیش کنی ساره.
کالفه پلک بست ،خسته بود از تمام این راز ها....
بریده بود از تمام دروغ ها...
کمی در سکوت گذشت که صدای آسمان انگار در هزارتوی
سرش جیغ کشید
 +ساره؟
نفسش برید و قلبش برای لحظه ای ایستاد ،نگاه ترسیده اش
سمت خسرویی که نگاهش به طبقه ی باال بود کشیده شد و
شنیدن دوباره ی اسمش توسط آسمان ،نگاهش صدا را دنبال
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کرد و آویزان شده از نرده های طبقه ی باال ،دیدش .آب دهانش
را قورت داد ،حتی جانی برای بلند شدن نداشت ،نکند شنیده
باشد صدایشان را؟ صدای سرفه ی خسرو به خودش آورد و با
جان نیمه جانش لب زد
_ جانم عزیزم؟
 +کت من و کجا گذاشتی میخوام برگردم خونه.
به زور تنش را از روی مبل بلند جدا کرد و ایستاد ،صدای آرام
آسمان نشانگر این بود چیزی از حرفهایشان نشنیده
_ کجا بری عزیزم؟ امشب و همینجا بمون ،حالت هم خو....
با کالفگی میان کالم ساره پرید ،سرش داشت منفجر میشد و
اصال حوصله بحث نداشت

81

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +حالم خوبه ،بگو این صاحب مرده ی من کجاست برم خبر
مرگم.
ساره زیر چشمی به خسرو نگاه کرد که نگاهش را به آسمان
دوخته بود
_ دیر وقته آسو ،بمون امشب و ،من به عمو اکبر خبر دادم که
شب و میمونی.
از پله ها پایین رفت ،دلش به طور احمقانه ای پدرش را
میخواست ،آغوشش را،
دو انگشت اشاره و میانی اش را به نشانه ی بدرود روی پیشانی
اش گذاشت
 +حاال که خیلی از کتم خوشت اومده واس تو باشه .من دارم
میرم.
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ساره جلوتر رفت ،خسرو خان میگفت چند روزی آنجا بماند و
آسمان حتی یک شب را قبول نمیکرد.
_ آسو خواهش میکنم بمون امشب و ،من نگرانت میشم.
نگاه آسمان بعد از آنالیز مرد میانسال و خوش پوش ،کنار ساره،
دوباره نگاه بند نگاه ملتمس ساره کرد
 +این دیگه کیه؟
زانوهای ساره لرزید و خسرو فکر کرد ،منظور دخترک از "این"
او بود؟
_ ایشون ...ایشون....
خسرو جلوتر رفت ،روبروی آسمان ایستاد و دستش را سمتش
گرفت
_ خسرو پناهی هستم دوست پدر ساره جان.
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آسمان ابرویی باال انداخت ،دوست پدر ساره ،ساعت چهار صبح،
آنجا چکار میکرد؟ نگاهش از چشمان مرد تا دست دراز شده اش
سر خورد و پوزخندی روی لب نشاند ،میخواست با او دست
بدهد؟
 +عزت زیاد ،ولی ما عادت نداریم دست بدیم جناب دوست پدر
ساره.
خسرو با لبخند دستش را در جیب شلوارش فرو کرد
ــ خب خودتون و معرفی نکردین...
با انگشت سبابه و شست چشمانش را فشرد ،انگار در سرش پتک
میکوبیدند ،هر بار بعد از مصرف الکل میگفت اصال به سردرد
وحشتناکش نمی ارزد ،اما باز تنها برای چند دقیقه ی مستی اش
مینوشید
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 +آسو سپهری.
گفت و عقب کشید ،میخواست هر چه زود تر برود...
 +من باید برگردم خونه ام .شما به ادامه بحثتون برسید.
ساره خیلی سریع ،با دستان لرزانش بازویش را گرفت
_ خواهش میکنم آسو ،دیر وقته.
دستش را از بین انگشتان کشیده ی ساره بیرون کشید ،این
دخترک زیادی لوس نبود؟
 +گفتم باس برگردم ساره ،با من یکی به دو نکن.
ساره لبهایش را روی هم فشرد و خسرو قدمی به جلو برداشت،
قدمی که به اختیار خودش نبود ،داشت پا میگذاشت روی خط
قرمزهایی که نزدیک بیست و پنج سال بود برای خودش کشیده
بود
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_ منم میخواستم برم دیگه ،اگه مایلید میتونم برسونمتون.
ساره با بغض سمت خسرو برگشت ،داشت چکار میکرد؟ چرا
دیگر مراعات نمیکرد؟ نمیدانست با این کارها موقعیتشان را به
خطر می انداخت؟
آسمان ابرویی باال انداخت ،مرد خوشپوشی که اصالت از تک تک
حرفها و حرکاتش میبارید میخواست او را برساند؟
 +اما من به شوفر احتیاجی ندارم جناب دوست پدر ساره.
خسرو قدمی سمتش برداشت که دست لرزان ساره روی بازویش
نشست و نگاه زیبا و ملتمسش در چشمانش دوخته شد ،دوست
داشت التماس کند تا بیشتر از این جلوتر نرود ،داشت همه چیز
را خراب میکرد .اما حسی قوی خسرو را سمت آسمان میکشید،
حسی که مجبورش میکرد حتی به مدت پنج دقیقه هم شده
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بیشتر با این دختر وقت بگذراند ،بی اهمیت به ترسها و دلهره
های اینهمه سالش.
_ گفتم که دخترم ،من داشتم میرفتم،دیر وقته،برای یه دختر
خوب نیست که این موقع از شب تو خیابون باشه.
ساره دستش را برای فرو نریختن به پشتی مبل تکیه داد ،از ترس
تمام اعضای تنش انگار منجمد شده بود ،آسمان اما پر از اخم و
تردید به مرد مقابلش نگاه میکرد و اصالً حس خوبی در دلش
نسبت به مرد نمیجوشید ،حس بدی هم نداشت.
 +من خودم میتونم برم.
ــ الزم نیست بترسید ،من...
ابروهای آسمان بیشتر در هم گره خوردند
 +چرا باید ازت بترسم؟
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خسرو لبخندی زد ،دیوانگی این دختر او را یاد کسی می انداخت،
یاد کسی که...
 +من مخالفتی ندارم ،باهات میام.
ساره با بیچارگی روی مبل فرود آمد ،تمام آن امید کوچکی که
به قبول نکردن آسمان داشت را هم از دست داده بود ،آسمان اما
با بی خیالی ،طبق عادت دو انگشتش را روی شقیقه اش گذاشت
و چشمکی به نگاه لرزان ساره زد .خسرو هم نگاه به دختر رنگ
پریده ای که روی مبل آوار شده بود دوخت
_ خب ساره جان ما بریم .بعداً دوباره با هم حرف میزنیم.
با دیدن ماشین ها و بادیگاردها سوتی کشید و با خنده سمت
خسرو برگشت
 +انگار کله گنده ای جناب دوست پدر ساره!!
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لبخندی زد ،تقریباً سی و چند سالی میشد که کسی جرأت تو
گفتن به خسروخان پناهی را نداشت اما ...نفس عمیقی کشید و
با یک اشاره ی دست،در ماشین توسط راننده باز شد ،آسمان با
ابروی باال رفته سوار ماشین بزرگی که حتی اسمش را نمیدانست
شد و نگاهش را داخل ماشینی که تقریباً بی شباهت به یک هتل
لوکس نبود چرخاند ،یکی اینگونه از این سر شهر تا آن سرش
میرفت و یکی هم مثل پدر او آواره ی اتوبوس ها و مترو ها بود.
صدای ناله های شبانگاهی اش را میشنید و بیشتر از آن قشر
متنفر میشد .حضور خسرو را که در کنارش حس کرد با یک
حرکت سریع جایش را عوض کرده و درست روبروی خسرو
نشست ،بحث ترس نبود ،به هیچکس جز پدرش و ساره اعتماد
نداشت
 +تو چیکاره ای دادا؟
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خسرو لبخند زد و با اشاره دست به راننده فهماند که در کشویی
مرتبط با جلو را ببندد و بعد از اطمینان از شنفته نشدن
صدایشان به پشتی صندلی تکیه داد
_ واقعاً من و نمیشناسی؟
آسمان خندید ،و سرش انگار در حال ترکیدن بود
 +نه جناب ،من از کجا باید تو رو بشناسم؟
خسرو دستی به ریش های مرتب و جوگندمی اش کشید
_ سردار خسرو پناهی ام.
آسمان بلند خندید
 +منم آسو سپهری ام.
کمی نگاهش کرد ،به خنده اش ،به نگاه قهوه ای اش که ساده
بودند ،اما در عین حال جذبه و نفوذ خاصی داشتند.
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ــ نماینده ی مجلسم.
آسمان خنده اش را جمع کرد
 +واااای به...
خسرو پر از احساسات ضد و نقیضی که هر لحظه بیشتر درونش
اوج میگرفتند خندید ،بدون فکر کردن به عواقبش .میدانست
"وای به" آسمان در مواقعی بود که تعجب میکرد .تیکه کالمی
که سه سال پیش فهمیده بود مختص به اوست .آسمان اما با
دیدن لبخند خسرو اخم در هم کشید و نگاهش را از مرد
روبرویش گرفت .کاش در باشگاه بودند و او میتوانست مشتش را
محکم زیر چشم مرد بکوبد تا دیگر نتواند اینگونه با لبخند ژیکوند
نگاهش کند .متنفر بود از مردانی که نگاهشان را در صورتش
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میچرخاندند و آن مرد که با لبخند نگاهش میکرد هم استثنا
نبود.
_ منم یه دختر همسن شما دارم.
ابرویش را با ناخن های کوتاهش خاراند و نگاهش را دوباره سمت
خسرو کشاند ،پس اشتباه قضاوت کرده بود ،علت نگاه و لبخند
پر از حسش ،یاد دختر دردانه اش بوده.
_ بخاطر اینکه از گزند دشمنام دورش کنم ،از خانواده اش هم
دورش کردم ،از پدرش ،مادرش.
پوزخندی روی لبهای آسمان نشست و آرنج هایش را روی
زانوهایش گذاشت ،عجب آدم هایی پیدا میشدند
 +عجب.
زبانش را یک دور روی دندانهای باالیی اش کشید و اضافه کرد
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 +یعنی اونقدر ترسویی که بچه ات رو هم به ترست باختی؟
دلش درون سینه اش آوار شد...
درست مانند شخصی که سقوط آزاد را تجربه کند زیر پاهایش
خالی شد و قلبش....
قلبش انگار برای لحظه ای ایستاد ،هیچ تحکم و ابهتی از خسرو
خان پناهی حس نمیکرد و پس کجا بود مردی که هیچ وقت از
تصمیمش پشیمان نشده بود؟ کجا بود مردی که ابهتش زبانزد
بود؟ چرا چیزی مانند موریانه به جان مغزش افتاده بود؟ چرا
حسی به اسم پشیمانی اجازه ی تنفس به شش هایش را نمیداد؟
آب دهانش را فرو داد و حس کرد سیب گلویش را که باال و پایین
شد
_ من ازش محافظت کردم.
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پوزخند صدادار آسمان مانند تیر زهرآلود در قلبش فرو رفت
 +وااای به....
سرش را با تأسف تکان داد و بی رودربایستی و ترس ادامه داد
 +با اینهمه تم تشکیالت ،قدرت و نفوذ ،با اینهمه کله گندگی و
گردن کلفتی دخترت و از خانواده اش جدا کردی که مثالً ازش
حفاظت کنی؟ تو دیگه کی هستی جناب سردار!!!
خسرو سکوت کرد ،انگار حروف از ذهنش فرار کرده بود .دلش
حرف زدن میخواست ،اما حرفی نمیآمد .انگار حروف و کلمات را
گم کرده بود میان صدها حسی که درونش مانند گرد باد
میچرخیدند .آسمان اما با بیخیالی دوباره ادامه داد
 +حاال دخترت چی میگه؟ از این اوضاع راضیه؟
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خسرو لبهایش را روی هم فشرد ،حق با ساره بود ،نباید خط
قرمزهایش را زیر پا میگذاشت ،نباید تسلیم احساساتش میشد،
نباید در چشمان این دخترک نگاه میکرد ،اصالً نباید با او همکالم
میشد .جواب دخترک را نداد و تنها مشت دستانش را محکم تر
کرد
 +البته دخترای مایه دار هم یه نمه کم دارن خب ،دارم کلی
میگما ،اخه مگه میشه یه بچه از خانواده اش دور باشه و در این
مورد هیچ شکایتی نکنه؟
خسرو با درد پلک بست و سرش را به پشتی چرم صندلی تکیه
داد .حق با ساره بود ،این دختر هیچ وقت قبولش نمیکرد...
 +بگو بخاریا رو روشن کنن ،من لباسم نازکه سردم شد.
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نگاه نگرانش در چشمان قهوه ای دخترک گره خورد ،حتی لحن
دستوری اش هم نتوانست از نگرانی اش کم کند .خیلی سریع
پالتوی پوستش را از تن کند و سمت دختر گرفت
_ این و بپوش تا گرم بشی.
آسمان لب برای اعتراض باز کرد اما خسرو پیشدستی کرده و با
کمی خم شدن پالتو اش را روی شانه های نحیف دختر انداخت،
سپس درجه ی بخاری را باال برد.
آسمان دستانش را در آستینهای کت فرو کرد و سرش را به
عالمت تشکر تکان داد
_ لطفاً حرفام بین خودمون بمونه.
آسمان با بیخیالی شانه ای باال پرت کرد و بیشتر داخل کت فرو
رفت ،بخاطر لجبازی اش با ساره پالتویش را در ویالیشان جا
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گذاشته بود و مجبور بود تا رسیدن به مقصد بوی عطر مالیم و
معرکه ای که از کت مرد خسرو نام ،زیر بینی اش میپیچید را
تحمل کند.
 +به چه دردی میخوره حرفات که به کسی بگمشون.
خسرو با بهت خندید و این دخترک داشت میگفت بیهوده حرف
میزند؟؟؟
ماشین که متوقف شد نگاه آسمان چرخ خورد و در چشمان
خسرو ثابت ماند
 +چرا وایساد؟
_ فکر کنم رسیدیم.
اخم ابروهای پهن دخترک را در هم قفل کرد
 +اما من که آدرس و بهت نگفتم!!!
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خسرو با لبخند جواب داد
_ وقتی داشتیم از ویالی مشفق خارج میشدیم ساره جان بهم
گفتن.
آسمان چینی به بینی اش داد ،طوری جنتلمانه حرف میزند انگار
پوف کالفه ای کشید و سمت در چرخید
 +خو بگو بازش کنن دیگه...
خسرو نفس عمیقی کشید و با فشردن دکمه ،در کشویی ماشین
را باز کرد ،بین مسیر به خود قول داده بود این آخرین دیدارش
با این دخترک باشد.
آسمان خیلی سریع خودش را بیرون پرت کرد و نگاهی به کوچه
ی باریکشان انداخت ،دو انگشتش را روی شقیقه اش گذاشته و
کمرش را کمی خم کرد
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 +عزت زیاد جناب دوست پدر ساره.
خسرو با لبخند تشکری کرد و وقتی دخترک کمی از ماشین دور
شد  ،رو به بادیگاردش لب زد
_ مطمئن شو از ورودش به ساختمون بعد بیا.
نفس عمیقی کشید و پلک روی هم گذاشت .واقعاً اشتباه کرده
بود؟ آسمان آن شب پریشانی و پشیمانی را در دلش آوار کرده
بود ...افکارش مبنی بر این که اگر دخترش را از خودشان جدا
نمیکرد ،چه اتفاقاتی نمی افتاد ،داشتند مغزش میخوردند.
وارد آپارتمان که شد ،آرام ،بدون ایجاد صدایی در را بست
_ سالم دخترم.
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لبهایش را روی هم فشار داد ،بعد از درآوردن کفشهایش جلوتر
رفت و نگاهش را سمت پدرش که کنار بخاری نشسته بود کشاند،
به احتمال زیاد ،انگار باز درد خواب را از چشمانش گرفته بود
 +سالم.
شالش را از سرش کشید ،اما با لمس کت پوست مرد خسرو نام،
پوف کالفه ای کشید ،فقط همین را کم داشت...
 +لعنتی یادم رفت.
اکبر دفتر حساب کتابش را بست و با کمی تقال از روی زمین
بلند شد ،درد کمر دیگر داشت کم کم جانش را میستاند
_ چیزی شده؟
پالتو را از تنش بیرون آورد
 +پالتوی مرده رو یادم رفت بهش برگردونم.
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اخمی روی پیشانی پدرش نشست و او لبخندی زد ،لبخندی که
تنها برای پدرش بود و مادری که دو و نیم سال بود نداشتش...
 +دوست پدر ساره ،من و تا خونه رسوند .پالتوش و هم داد تا
سردم نشه.
زانوهای مرد لرزید ...دوست پدر ساره نمیتوانست شخصی باشد
که حدسش را میزد
_ میشناختیش؟
چانه اش را به باال سوق داد
 +نوچ .اولین بار بود میدیدمش.
پوزخندی زد و نگاه از چهره ی رنگ پریده ی پدرش گرفت.
حرفهای خسرو در سرش چرخ خوردند و چه پدر هایی بودند در
این دنیای لعنتی....
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 +یارو نماینده ی مجلسه...
سمت رخت خواب ها قدم برداشت ،دلش میخواست تا دو ساعت
باقی مانده تا شروع ساعت کاری را کنار پدرش باشد.
 +حاال فکر کن ،مرد به اون کله گندگی منِ آس و پاس و رسوند
تا دم در خونه ام.
بی خیال به ارزش مادی پالتو ،گوشه ی آپارتمان پرتش کرد
 +امشب و پیشت بخوابم بابا؟
اکبر با تکان خفیفی ،گنگ لب زد
_هان؟
تک خنده ای کرد ،آثار الکل هنوز در تنش بود
 +کجایی؟ میگم امشب و پیش تو بخوابم؟
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لبخندی زد ،لبخندی که بی شباهت به دهان کجی نبود
ــ البته که میشه بابا.
حال منقلب پدرش را به بوی الکلی که قطعاً به مشامش خورده
بود ،تعبیر کرده و دراز کشید .اوایل که فهمیده بود گاهی مشروب
میخورد ،عصبانی شده بود ،نصیحتش کرده بود ،با زبان خوش...
با عصبانیت و تاختن ....اما گوش او بدهکار نبود...
گفته بود گاهی اوقات ،آن هم برای تفریح مصرف میکند و دیگر
به نصایح پدرانه اش گوش نداده بود و مرد تنها با تأسف نظاره
گر بود.
دستانش را زیر سر زد و نگاه به سقف دوخت
 +عزیز کجاست؟
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اکبر با حالی بد که سر چشمه اش ،بوی الکل و حس حضور
خسرو بود ،برق را زد
_ رفته خونه ی نرگس خانوم ،انگار حالش خوب نبوده.
آسمان نفس عمیقی کشید
 +فک کنم بخاطر ندیدن روی من رفته .عصر یکم قاطی کردم.
اکبر با هزاران حس آشفته و مغشوش روی رخت خواب خودش
دراز کشید
_ حرفاش و به دل نگیر ،از ته دلش نیست.
 +دیگه عادت کردم .ناراحت نمیشم.
چرخید و نگاهش را به پدرش که با فاصله از او دراز کشیده بود
دوخت
 +بابا؟
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ــ جان بابا.
 +برای محافظت از من ،از من میگذری؟
قلب درون سینه ی اکبر فرو ریخت ،اما جان کند تا نگاهش به
دخترش عادی باشد
ــ پدرا برای بچه هاشون هر کاری میکنن دخترم.
 +حتی ازشون میگذرن؟
ــ یه پدر هیچوقت از بچه اش نمیگذره.
چشمانش را بست
 +از مامان حرف میزنی؟
لحنش با ادای جمله خفه بود ،خفه از پس هزاران بغض که
قورتشان میداد .چند سال بود دیگر گریه نمیکرد؟ دو سال پیش
که مادرش را از دست داد؟ یا وقتی تصمیم گرفت بخاطر عمل
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مادرش کلیه اش را بفروشد و پدرش مانع شد؟ یا چهار سال
پیش وقتی از موتور سیامک ،همبازی کودکی هایش ،روی زمین
پرت شد و یک دست و یک پایش شکست؟
یا حتی وقتی مجبور بود مراعات دیسک کمر پدرش را کرده و
قید درس و مدرسه را در سن هفده سالگی زده و مشغول به کار
شود؟
هیچکدام از اینها نبود...
اشک او درست ده سال پیش خشکیده بود....
در پانزده سالگی اش....
در یک روز از اردیبهشت ماه....
وقتی....
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صدای پدرش او را از قعر افکار طاقت فرسایش بیرون کشید و
مجبورش کرد به حرفهای او گوش بسپارد .به جمله هایی که
درباره ی مادرش بودند و در عین حال گفتنش برای اکبر سخت
بود ...سخت بود از همسرش گفتن....
****************
 +یامه....
با صدای فریاد بلندش هر دو شاگرد از هم فاصله گرفته و گارد
اتمام گرفتند ،اخمهایش در هم بود ،چندین بار یک حرکت را
برایش توضیح داده بود ،اما باز هم یاد نمیگرفت که نمیگرفت
 +سیکن ماواشی سوکی رو درست انجام نمیدی رها .این
چندمین تذکره .اگه یاد نگیری برمی گردی به کمرسفید.
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رها لب روی هم فشرد و آسمان کف دستانش را برای جلب توجه
به هم کوبید
 +با سن سی یار ادامه بدید ،برمیگردم.
پنجشنبه بود و به احتمال زیاد ساره در سالن فیتنس مشغول
تمرین بود .باید به او در مورد پالتوی دوست پدرش حرف میزد.
از در سالن که بیرون زد نگاهش روی مردی خوش پوش ،که
دقیقاً روبرویش ایستاده و نگاهش جستجوگرانه میچرخید ،گیر
کرد .نیم نگاهی به ساعتش انداخت و هنوز نیم ساعت برای اتمام
وقت بانوان مانده بود .پس این مرد با چه جرأت و اجازه ای داخل
ساختمان شده بود؟ با عصبانیت و خشم قدمی جلو برداشت
 +تو اینجا چه غلطی میکنی مرتیکه؟ مگه نمیبینی وقت تمرین
بانوانه .خری یا خودت و زدی به خری اسکول؟
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مرد با ابروهای باال پریده از بهت خندید و نگاهش سرتاپای
آسمان را اسکن کرد ،این دختری که کمر سیاه دور کمر بسته
بود و او را به رگ بار توهین گرفته بود ،واقعاً دختر بود ؟
_ دنبال یه نفر میگشتم.
با خشم دستش را در سینه ی مرد کوبید و قدمی به عقب هلش
داد ،مگر کاروانسرا بود که سرش را زیر انداخته و داخل شده و
دنبال نفری میگشت ؟
 +یعنی چی مرتیکه.....؟ منتظر میمونی بیاد بیرون .واس چی
سرت و عین بز انداختی پایین اومدی تو؟ تو ادب و نزاکت نداری؟
ابروهای مرد همدیگر را در آغوش کشیدند ،به شنیدن یا گفتن
حرفهای چاله میدانی عادت نداشت
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_ درست صحبت کنید خانم ،اینجا تنها شخصی که انگار ادب و
نزاکت نداره شمایید .من فقط....
دست به کمر کوبیده و چشمانش را از حد معمول گشاد کرد،
عصبانیت داشت از چشمانش مانند آتش شعله میکشید
 +چه زری زدی؟ دوباره بگو تا همینجا چالت کنم و لباسات و
بفرستم واس ننه ات....
ــ آســووووو؟؟؟
صدای بلند و پر از ناز و عشوه ی ساره باعث شد برگردد و با
دیدنش تقریباً نیمه لخت دیگر به مرز انفجار برسد ،مگر آنجا
سالن فشن شو بود ؟ نیم تنه ی سفید رنگش از یقه ی شل و باز
تیشرت بزرگ سایز زرشکی رنگش پیدا بود و پاهای خوشتراشش
هم با آن شلوارک کوتاه جین دیگر خون را به مغزش نمیرساند...
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 +این چه وضعیه ساره؟ واسه چی سبز شدی اونجا ؟ گمشو تو
سالن ،مگه نمیبینی این نره خر اینجاست؟
نگاه زیبای ساره تا پشت سر آسمان سر خورد و با دیدن مرد
انگار تمام تنش سر شد ،قمقمه ی آبش روی زمین افتاد و قلبش
ریتم تندتری گرفت ،آنجا چکار داشت ؟
_ سالم ساره جان .چطوری؟
نگاه گنگ آسمان در چهره مرد و صورت رنگ پریده ی ساره
چرخید و تا جایی که میدانست ساره برادری نداشت.
 +میشناسیش ساره؟
نگاه ترسیده ی ساره در چشمان قهوه ای آسمان نشست ،دلش
زار زدن می خواست ،به زور خودش را جمع کرده و کنار آسمان
ایستاد
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_ آ ...آره .تو برو من میفرستمش بره.
مرد اما خیلی سریع سر راه آسمان قرار گرفت
_ اما ما هنوز آشنا نشدیم ،اینطور که معلومه دوست نزدیک ساره
هستید.
آسمان اما توپش پربود ،فقط یک تلنگر کافی بود برای خالی
کردن حرصش روی صورت قشنگ مرد روبرویش و آشنای ساره
بودنش هم اهمیتی نداشت
 +به تو چه منگول؟ زودتر شرت و کم کن تا خودم جنازه ات و
نفرستادم بیرون.
مرد خندید و ساره آرام و پر از بغض نامش را زمزمه کرد
_ رهام؟؟؟
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رهام اما بی توجه به لحن ملتمس ساره دستش را سمت آسمان
دراز کرد
_ من رهام پناهی هستم.
آسمان اما بی اهمیت به او و دست دراز شده اش به قصد دست
دادن ،رو به ساره غرید
 +این و بنداز بیرون تا قاطی نکردم ساره.
ساره تند تند سرش را تکان داد و آسمان بعد از نگاه تند و تیزی
که در چشمان خندان رهام کوبید ،دوباره وارد سالن کاراته شد.
نگاه رهام اما از در بسته ی سالن گرفته نشده بود .با حلقه شدن
دست لرزان ساره روی بازویش به خود آمده و نگاهش را تا
چشمان زیبا و خمارش کشاند ،دلخور بود ،خشمگین بود ،عصبی
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بود ،نمیدانست .تنها چیزی که در آن لحظه به آن فکر میکرد،
خواهرش بود ،خواهرش....
_ اینجا چیکار میکنی رهام؟
اخم کرد ،اخمی که از دلخوری اش نشأت میگرفت
_ این دختره ،مگه نه؟
مردمکهای ساره داخل حدقه لرزید ،دیگر به آخر خط رسیده
بود ،متوقف کردن رهام نه کار او بود ،نه خسرو خان و نه هیچ
کس دیگر....
رهام راه خودش را میرفت و هر که مانعش میشد را کنار میزد،
حتی اگر آن شخص پدرش باشد ،یا حتی این دختر زیبا...
_ بیرون باش میام.
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خم شد ،نگاه در نگاه آبی و اشکی ساره دوخته و از بین
دندانهایش غرید
_ یه کلمه بگو آسمانه یا نه...
داشت جان میکند آرامشش را حفظ کند ...تا با شنیده های
امروزش دیوانه نشود ....تا بتواند مثل همیشه کنترل خود و
خشمش را داشته باشد
_ آروم رهام .یکی میشنوه بدبخت میشم .برو بیرون میام حرف
میزنیم.
دندانهایش را روی هم سایید
ــ میدونی من چه حالی دارم اآلن...
ساره با بغض سرش را به چپ و راست تکان داد
ــ رهام ،لطفا بیرون منتظرم باش ،میام بیرون حرف میزنیم.
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_ زود باش ساره ،زود باش...
پشت بند جمله اش پشت به ساره کرد و با قدمهای محکم و
عصبی اش سمت خروجی ساختمان رفت ،ساره اما زور میزد تا
وسط راهرو سقوط نکند و اشکش فرو نریزد .داشت همه چیز
بیشتر از دیروز به هم میریخت....
خودش را با دو کنار رهام رساند ،نفس نفس میزد ،نمیدانست
چگونه لباس عوض کرده و از سالن بیرون زده بود
_ بیا بریم خونه حرف میزنیم.
قدمی برداشت که رهام مچ دستش را گرفت و تن لرزانش را
مقابل خودش نگه داشت ،با آرامشی غصبی شال ساره را که روی
شانه هایش افتاده بود روی سرش قرار داد و با آرامش یکی از
لبه هایش را روی شانه اش انداخت
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_ من هنوز جواب سوالم و نگرفتم ساره.
_ رهام خواهش میکنم.
اخم بین ابروهایش نشست ،اخمی که دل ساره را میلرزاند
_خواهش نکن ساره ،ازت دلخورم .خیلی هم دلخورم .اما بازم
اومدم از تو بپرسم .اومدم تا جواب سواالم و از توبپرسم.
بغض ساره میان گلویش به هزار تکه تبدیل شد و قطره اشکی
روی گونه اش لغزید
_ کی فهمیدی؟
اخمهای رهام کورتر شد،جان میکند تا آرام باشد
_ در اصل خودت کی فهمیدی؟ چند وقته که داری بهم دروغ
میگی؟
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خودش را به نیمکت رساند و تن نیمه جانش را روی نیمکت
پرت کرد ،تحمل وزنش سخت ترین کار ممکن بود انگار
_ سه سال پیش.
عصبی خندید ،عصبی از خود و اعتماد واژگون شده اش که به
نزدیکترینهایش داشت
_ چقدر احمق بودم من.
ساره هقش را درون گلو خفه کرد
_ عمو خسرو قسمم داد به هیچکس حرفی نزنم.
دستش را بین موهایش فرستاد و پدرش....
پدرش...
پدرش را درک نمیکرد
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_ از صبح دارم دیوونه میشم .آخه یه آدم چطور میتونه بچه اش
و بده به یکی دیگه؟ چطور میتونه خواهر من و ازم مخفی کنه؟
چطور میتونه حال مامان و ببینه و دم نزنه؟ من احمق چندین
سال فکر میکردم خواهرم مرده .مادرم هنوز عزادار دختر
کوچیکشه .این مرد داره چیکار میکنه باهامون؟ اون از رستا که
از دوازده سالگیش مجبورش کرد بره تورنتو و اینم....
دور خودش چرخید ،چیره شدن بر خشمش انگار غیر ممکن
ترین کار ممکن بود ،مادربزرگش همیشه میگفت باید خشم را
در آغوش بکشد ،اما انگار خشم او طغیان کرده بود...
ــ لعنت به این زندگی سیاسی که همه مون و نابود کرده.
ساره تنها با بغض و چشمانی گریان به حرکات عصبی اش نگاه
کرد و حق داشت ،او هم درک نمیکرد کارهای خسرو را.
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_ مادرم و از دخترش ،من و رستا رو از خواهرمون دور کرده ساره،
دیگه دارم دیوونه میشم بخدا.
 +مگه دیوونه نیستی تو؟
جان از تن ساره رفت و رهام متعجب پشت سرش برگشت و
نگاهش را در چشمان خالی آسمان دوخت ،میخواست چیزی
بگوید ،اما هیچ حرفی از بین لبهای چفت شده اش بیرون نمی
آمد و زبانش انگار به کامش چسبیده بود .آسمان اما نگاه پر
اخمش را از چشمان تیره ی رهام نگرفت
 +چیکارش کردی که داره زر زر میکنه؟
نفسی گرفت و به نظر می آمد چیزی از حرفهایشان نفهمیده.
تک خنده ای پر از استرس کرد و کنار ساره ای که خشک شده
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بود نشست ،دستش را دور شانه های ظریفش حلقه کرد و رو به
آسمان لب زد
_ اشک دلتنگیه ،دلش برام تنگ شده بود برای همین...
دستش را در هوا تاب داده و میان کالمش پرید
 +خیل خب بابا.
رهام لبهایش را روی هم فشرد و عجب دختری بود!! هیچکس تا
کنون اینطور حرفش را قطع نکرده بود.
 +حالت خوبه ساره؟
ساره تکانی خورد ،کلمات را به زور پشت سر هم چید و لب زد
_ مـ....مشکلی نیست .تو برو عزیزم.
سری تکان داد و قدمی برداشت ،اما نتوانست به کنجکاوی اش
غلبه کند و دوباره برگشت
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 +تو پسر خسرویی؟
تن ساره محسوس لرزید و رهام گنگ سرش را تکان داد ،پدرش
را میشناخت؟
_ آره ،میشناسید پدرم و؟
پوزخندی زد ،میشناخت ،او را به عنوان یک پدر نمونه
میشناخت ،پدری که حفاظت از دخترش را دور بودن از خانواده
اش میدانست
 +آره خب ،دوست پدر ساره است دیگه .کتش مونده دست من
تو بهش میرسونی؟
رهام خیلی سریع از روی نیمکت بلند شد ،کت پدرش دست او
چکار میکرد؟
_ البته که میرسونم.
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 +اوکی فردا صبح میارمش همینجا.
کمی فکر کرد ،پرواز برگشتش برای چهار ساعت دیگر بود ،اما
لبخندی روی لبهایش نشاند ،یک روز دیگر میماند که آسمان به
زمین نمیرسید
_ باشه پس فردا صبح میبینمتون خانمِ...؟
ابرویی باال فرستاد
 +سپهری.
رهام با لبخند سرش را با احترام خم کرد
ــ از آشنایی باهاتون خیلی ممنون شدم خانم سپهری عزیز.
آسمان دوباره دستش را در هوا تاب داد و با دست دیگرش ساک
ورزشی اش را روی شانه اش جابجا کرد ،میخواست حرفی بزند
که صدای مشتاق رهام وادار به سکوتش کرد
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ــ اگه ماشین ندارید من و ساره میتونیم برسونیمتون.
نگاه آسمان سمت صورت رنگ پریده ی ساره سر خورد،
میتوانست ببیند حالش روبراه نیست
 +الزم نکرده من و برسونی ،تو به این برس که کم مونده غش
کنه.
سپس رو به ساره پرسید
 +چته تو؟ اذیتت کرده این چلمنگ؟
پشت گوشهای رهام گر گرفتند و چلمنگ دیگر چه بود؟ تابحال
این کلمه را نشنیده بود و چیز خوبی نبود به نظرش...
ــ نه عزیزم ،چیزی نیست.
سری تکان داد
 +من دیگه باید برم ،عزت زیاد.
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پشت به رهام و ساره سمت ایستاه اتوبوس قدم برداشت و ساره
ملتمس دستش را بند گوشه ی اورکت رهام کرد
ــ رهام خواهش میکنم برگرد تهران ،من کت عمو خسرو رو
میفرستم.
رهام اخم کرد
ــ چرا اینقدر از بابام میترسی؟
ــ از عمو نمیترسم رهام ،از این که آسو همه چیز و بفهمه
میترسم ،از اینکه از دستش بدم میترسم ،من خیلی دوسش دارم،
اون مثل هیچکس نیست ،مثل بقیه ی دوستام نیست ،من
نمیخوام دوستیش و از دست بدم .
رهام با لبخند اشکهایش را پاک کرد و مقابلش روی زانوهایش
نشست.
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ــ از دستش نمیدی عزیزم ،ما تازه پیداش کردیم و به این راحتیا
از دستش نمیدیم.
دستش را روی میله محکم تر کرد ،متنفر بود از حجم بوهای
مختلف عطرهای تندی که زیر بینی اش میپیچید و شلوغی بیش
از حد اتوبوسها....
خسته بود از فشار هایی که تحمل میکرد و عصبی از بعضی
حیوانهای انسان نما که از شلوغی اتوبوس استفاده کرده و اوج
خوی حیوانیشان را نشان میدادند و او برای حفظ کردن خودش
از این گزند ها ،انتهایی ترین و کورترین گوشه ی اتوبوس را برای
ایستادن انتخاب کرده بود...
با صدای آشنا و مردانه ای کنار گوشش ،دست در جیبش فروبرده
و چاقوی ضامن دارش را لمس کرد
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ــ سالم...
برگشت و با دیدن نگاه رنگی آشنا ،چاقو را بین انگشتانش فشرد
 +باز چی میخوای مرتیکه ؟
شاهین لبخندی زد
ــ حالتون خوبه؟
دندان قروچه ای کرد
 +به تو چه آخه بی مصرف؟ به تو چه حال من؟
شاهین نفس عمیقی کشید
ــ پریشب حالتون خوب نبود منم نگرانتون شدم.
جمجمه اش گر گرفت و از عصبانیت انگار خون به مغزش
نمیرسید ،سعی کرد آرامش نداشته اش را حفظ کند
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 +ببین برادر من ،ببین داداش من ،ببین اسکول ،ببین مرتیکه،
دست از سر من بردار تا عزرائیلت نشدم.
شاهین لبخندی زد
ــ من دوستون دارم.
مشت دستش را محکم تر کرد
 +و منم هزار دفه بهت گفتم نمیخوام دور و بر خودم ببینمت،
چرا دست از سرم برنمیداری آخه مرتیکهٔ *؟
از فحش رکیکش پلک بست و با فرو دادن آب دهانش خشمش
را بلعید ،این دو سال دنبال دخترک افتادن ،انواع و اقسام فحش
ها شنیده بود  ،که تمامشان نصیب خود او شده بودند.
 +اگه یه بار دیگه دور و برم ببینمت طوری چپ و راستت میکنم
که نفهمی دست چپ و راستت کدومه.
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شاهین پلک باز کرد و با قاطعیت در چشمان پر خشم دخترک
لجوج نگاه دوخت
ــ تا وقتی بهم فرصت آشنا شدن ندید دست از سرتون برنمیدارم.
آسمان انگشت اشاره اش را مقابل نگاهش تکان داد
 +طوری از زدن این حرف پشیمونت میکنم که روزی هزار بار
بگی غلط کردم پا رو دم آسو سپهری گذاشتم.
سپس روی پاشنه ی پا بلند شده و تقریباً فریاد کشید
 +یکی میخواد پیاده بشه دادا ،نگه دار....
***************
وارد آپارتمان شد و در را به هم کوبید ،خشمی که آن مرد به
جانش انداخته بود فروکش نکرده بود و هر لحظه بیشتر مغزش
گر میگرفت .نگاهش را داخل سوئیت چرخاند و با دیدن عزیز
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کنار بخاری لبانش را تر کرد ،سالمی زیر لب ،لب زد که مثل
همیشه بی جواب ماند .خریدهایی که کرده بود را روی کابینت
کهنه شان گذاشت و پالتویش را از تن کند و گوشه ای پرتابش
کرد ،کنار بخاری نشست تا سرما را از تنش بزداید ،دستانش را
روی بدنه ی فلزی بخاری چسباند و گرمایی که به کف دستانش
برخورد میکرد باعث شد پلک روی هم بگذارد .با برخورد چیزی
به پهلویش اخمی کرد و نگاهش را به کیف مردانه ای که بعد از
برخورد با پهلویش روی زمین افتاده بود ،کرد و سپس نگاه
گنگش را تا چشمان عزیز باال کشید ،انگار باز غر زدنهایش را
شروع کرده بود
 +چیه باز؟
ابروهای هشتی پیرزن در هم قفل شد و طلبکار توپید
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ــ من باید ازت بپرسم این مال کدوم نره خریه؟

اخمهایش عمیقتر شد ،عصبی بود و حال غر زدن های عزیز را
نداشت
 +مال هر خریه ،به من و تو چه دخلی داره؟
ــ یعنی چی به من و تو چه ربطی داره؟ این کیف و تو خونه م،
بین لباسهای تو ،تو جیب یه کت مردونه پیدا کردم که میدونم
اون کت مال پسرم نیس.
ابرویی باال فرستاد و با دقت به کیف چرم نگاه کرد ،کیف اصل
گرانقیمتی به نظر میرسید ،از روی زمین برداشت و بازش کرد،
با دیدن مدارک و کار شناسایی خسرو پناهی پلک روی هم
گذاشت و لعنتی غلیظی زیر لب زمزمه کرد
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ــ تو خسرو پناهی و از کجا میشناسی ؟
چشمانش را روی نگاه عزیز که دیگر عصبی نبود ،باریک کرد...
 +مگه تو میشناسیش ؟
پیرزن دستپاچه آب دهانش را قورت داد ،انگار فراموش کرده بود
کسی که مقابلش نشسته آسمان است...
ــ من از کجا باید بشناسمش ذلیل مرده؟ تو کیف کارت ملیش
و دیدم .بدهکار هم شدیم...
کیف را بست و گوشه ای پرتش کرد ،مهم نبود چقدر گرانقیمت
است...
مهم نبود برای چه کسیست...
مهم نبود مدارک داخلش برای خسرو چقدر ضروریست...
 +دوست پدر ساره است ،پریشب من و رسوند تا خونه.
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ــ چــــی؟
اخمی کرد
 +واسه چی داد میزنی؟
پیرزن آب دهانش را قورت داد ،خسرو پناهی دوست پدر ساره
بود؟ همان دوست قر و فر دار آسمان ؟
ــ یعنی...
با کالفگی میان کالم عزیز پرید ،کالفه بود از یک عمر گشتن و
نیافتن آرامش ،حتی برای چند لحظه....
 +کتش پیش من موند که فردا میدم یکی بهش برشگردونه .تو
هم دیگه بیخیال شو ...غر نزن اینقدر....
ــ عزیــز؟
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با صدای پدرش ،سرش سمت در ورودی چرخید و سالمی زیر
لب زمزمه کرد ،اکبر سمتشان قدم برداشت و همزمان جواب
سالم آسمان را داد
ــ چی شده عزیز ؟ چرا اخم کردی باز؟
اخم های عزیز کورتر شد ...افکارش اصالً باب میلش نبودند...
دوستی آسمان با ساره میتوانست با برنامه باشد...
برنامه ای که خسرو پناهی ترسیمش کرده بود...
ــ این و دیگه باید از این شاهزاده خانوم بپرسی ،کت یه مرد
غریبه رو آورده خونه و معلوم نیست اون مرد کیه.
آسمان ابرویی با تعجب باال انداخت ...انگار نه انگار که چند لحظه
پیش داشت برای این زن توضیح میداد...
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تک خنده ای کرد و از روی زمین بلند شد ،انگشتش را چند بار
روی شقیقه اش کوبید
 +تو دیوونه شدی عزیز ،فکر کنم عالئم پیریه .یه دکتر برو به
نظرم...
ــ دیوونه تویی ذلیل مرده،
سپس سمت پسرش چرخیده و نالید
ــ اینم دختره تو داری ؟ یه جو ادب نداره ،نمیدونه با بزرگترش
چطور حرف بزنه...
 +من...
اکبر میان کالم آسمان میپرد..
ــ بسه دیگه .با هر دوتونم .عزیز تو هم کم غر بزن...
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آسمان لبهایش را روی هم چفت کرد و عزیز با اکراه نگاه از
پسرش گرفت.
با صدای تقه ای که به در خورد نگاه هر سه سمت در کشیده
شد و آسمان با گفتن من باز میکنم قدمهایش را سمت در
برداشت ،به محض باز شدن در نگاهش به بسته ی بزرگ کادوپیچ
شده ای افتاد و ابروهایش از تعجب باال پریدند ،نگاهش را باال
کشید و به مأمور پستی که انگار اشتباهی آمده بود ،دوخت...
 +بفرما دادا...
مأمور پست لبخندی زد
ــ سالم ،خانم آسمان سپهری شمایید؟
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کم مانده بود دو شاخ بزرگ در سرش ظاهر شود،بسته برای او
بود؟ تنها سری به عالمت تأیید تکان داد ،که پستچی بسته را
سمتش گرفت
 +این بسته برای شماست خانوم.
تعجب جایش را به اخم داد ،از غافلگیر شدن متنفر بود ...اما آن
روز بزرگترین غافلگیری عمرش بود انگار ...برگهٔ تحوبل را امضا
کرده و بعد از گرفتن بسته ،در را بست ،ساره میدانست از هدیه
گرفتن خوشش نمی آید ،بسته را کنار در روی زمین گذاشت و
با دقت بیشتری به بسته ای که به زیباترین شکل ممکن تزئین
شده بود چشم دوخت...
امکان نداشت کار ساره باشد...
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او را به قدری از خود ترسانده بود که جرأت چنین کاری را
نداشت...
ــ این دیگه چیه آسمان؟
بدون گرفتن نگاهش از بسته شانه ای به عالمت ندانستن برای
پدرش باال فرستاد و روی زانوهایش نشست ،حتی روز تولدش
هم نبود ...کسی از روز تولدش با خبر هم نبود جز پدرش و
مادری که دو و نیم سال بود تبریک نمیگفت تولدش را...
ــ صبر کن ،بازش نکن.
سرش را باال گرفته و متعجب به پدرش نگاه کرد
 +چرا؟ بذار ببینم توش چیه دیگه.
اکبر دستش را با دلواپسی روی شانه ی آسمان گذاشت...
هنوز دلواپسی حضور خسرو از جانش دور نشده بود...
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ــ کی ممکنه برات این و فرستاده باشه ؟
کالفه شد...
آدم صبوری نبود...
 +نمیدونم بابا ،اگه اجازه بدی میخوام بازش کنم ببینم داخلش
چیه.
ــ بیا اینور من بازش کنم.
خسته از حاالت عجیب و غریب پدرش توپید
 +ااااه ،بابا! چرا همچین میکنی؟
سپس بدون توجه به اکبر و دلواپسی هایش جعبه را باز کرد...با
دیدن محتوای درونش چیزی درونش جوشید...
ــ این ویالونه ؟
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صدای پدرش را نشنیده بود...
خودش را داخل جعبه میدید....
کودکی هایش را...
نوجوانی هایش را....
آرزوهای کوچک اما محالش را...
دستش را سمت ساز برد و تارها و آرشه را لمس کرد...
 +ویالنه.
دستش را سمت کارت گوشه ی بسته برد و بازش کرد ،نگاهش
بین حروف چرخید
" قبل از تو تمام دنیا یک رنگ بود و یک صدا....
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تو اما با حضورت در قلبم ،ثابت کردی دنیا خالصه میشود در
تو...
در صدایت....
نگاهت....
دستانت....
لبخندت....
تو بنواز ،من گوش بسپارم به ساز و دنیا را نگاه کنم.
تو را....
"Sh.T
نگاهش روی حروف انگلیسی ثابت ماند و تیغه ی بینی اش تیر
کشید ...شقیقه هایش شروع به نبض زدن کردند و کارت بین
دستانش مشت شد....
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ایستاد...
با خشمی که تک تک سلول هایش را مچاله کرده بود ...شال و
پالتویش را از آویز چنگ زد
ــ چی شده آسمان.
پالتویش را تنش کرد و شالش را روی موهایش انداخت
انگار در میان کوره ای داغ بود....
 +میرم پیش ساره ،ساره فرستاده.
اکبر دستش را روی کمر دردناکش گذاشت
ــ صبر کن پس منم باهات....
نگاهش کرد
 +خودم میرم بابا.
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ویالن و آرشه اش را از داخل بسته بیرون کشید و بسته را با لگد
محکمی به گوشه ای پرتاب کرد ،داشت میسوخت با آتشی که
به جانش افتاده بود و تا آوار نمیشد ،نمیتوانست آن آتش را
خاموش کند
ــ این جنی شده اکبر ،چرا همچین میکنه؟
بی اهمیت به صدای عزیز از آپارتمان بیرون زد و پله ها را دوتا
یکی باال رفت ،از ساختمان بیرون زد و شماره ی ساره را گرفت.
صدای زیبا و پر نازش که در گوشی پیچید ،غرید
 +ساره آدرس اون آدمی که تو مهمونی بود،،،
فشاری به ذهنش ،که در مرز انفجار بود آورد
 +تهرانی و برام پیدا کن.
ساره پر از بهت ساره را میشنود و بیشتر اعصابش متشنج میشود
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ــ چیزی شده آسو؟
بارش برف باعث شده بود چشمانش را باریک کند .فریاد کشید
 +ساره ازت یه چیزی خواستم ،می تونی یا نه؟
ــ من...
مهلتی به دخترک نداد
 +میتونی یا از یکی دیگه بخوام؟
ــ باشه باشه ،فکر کنم خونه اش چند خیابون با خونه ی ما
فاصله داره ،اما دقیق نمیدونم ،بازم میپرسم بهت میگم.
 +میام اونجا ازت میگیرم پس.
بدون اینکه منتظر حرفی از جانب ساره بماند گوشی را قطع کرد
و به قدم هایش سرعت بخشید...
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سرد بود...
آنقدر سرد که دندانهایش به هم میخوردند ،اما او سرمایی حس
نمیکرد .به اهمیت به طوالنی بودن مسیر شروع به دویدن کرد،
درونش مانند آتش میسوخت.
در خیابانها فریاد میکشید و میدوید...
فحش میداد و به قدمهایش سرعت میبخشید....
بغض میکرد و میدوید...
اما حتی ورزش هم نمیتوانست از حجم وسیع خشمش کم کند.
وقتی به خود آمد که دیگر جانی در پاهایش نبود و دستانش دور
بدنه ی ساز منجمد شده بودند ،چشمانش میسوختند .نگاهش
را چرخاند و به تابلوی نصب شده ابتدای خیابان نگاه کرد ،تنها
دو خیابان با ویالی مشفق فاصله داشت .نفس نفس میزد و درون
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معده اش انگار جنگ بود میان محتواتش ...برای چند لحظه پلک
روی هم گذاشت و با همان پاهای نیمه جانش جلوتر رفت ،وارد
خیابان خلوت و آشنا که شد از دور ساره را کنار در تشخیص داد.
کنار ساره و رهامی که با نگرانی نگاهش میکردند ،به دیوار تکیه
داد و بریده بریده لب زد
 +پیداش کردی؟
ساره خیلی سریع ،با نگرانی بازویش را گرفت ،چیزی نمانده بود
سقوط کند
ــ چی شده آسو؟ این چه حال و روزیه؟ کاری کرده آقای تهرانی؟
گلویش از حجم بی آبی میسوخت و پهلوهایش درد میکردند،
نمیدانست چند دقیقه ،چند ساعت در خیابانها دویده تا خود بی
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جانش را به آنجا رسانده ،دستانش را دیگر حس نمیکرد ،انگار
اصالً متعلق به او نبودند...
 +آدرس اون بی ناموس و پیدا کردی؟
ساره با دستان لرزانش برگه ی کوچکی سمتش گرفت ،با نفوذ
رهام پیدایش کرده بود ،اگر نه خسرو که میفهمید...
وای که اگر خسرو میفهمید...
ــ آره پیدا کردم ،تو پیاده اومدی؟
آب بینی اش را باال کشید ،جان را انگار داشتند از تک تک سلول
ها و رگ هایش بیرون میکشیدند
 +بخون یادم میمونه
ساره که آدرس را خواند ،آسمان قدمی به عقب برداشت ،باید هر
چه زود تر میرفت ،میرفت و خشمش را بر سر آن مرد خالی
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میکرد ،وگرنه قطعاً با حجم آن همه خشم سکته کردنش حتمی
بود ،ساره اما سفت بازویش را چسبید...
ــ صبر کن من و رهام هم باهات میایم.
اخمی کرد
 +نمیخواد ،خودم میرم ،چالق که نیستم.
دست رهام بازوی دیگرش را لمس گرفت که با پرخاش لگدی به
ساق پایش کوبید و دستش را عقب کشید
 +بهم دست نزن...
رهام کف دستانش را مقابل نگاه خشمگین دخترک گرفت ،حال
و روزش ترسانده بودتش...
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ــ باشه ،دست بهت نمیزنم ،فقط بیا سوار ماشین شو با هم میریم
جایی که میخوای ،ببین یخ زدی ،داری میلرزی ،ساره هم باهات
میاد...
بغض ساره شکست
 +خواهش میکنم آسو ،داری چیکار میکنی باخودت؟ چی شده
اصالً؟
کالفه سمت در ماشینی که راننده بازش کرده بود رفت ...خودش
هم نمیدانست داشت با خود لعنتی اش چه غلطی میکرد
 +خیل خب ،با ماشین میریم.
ساره خیلی سریع کنارش روی صندلی عقب جای گرفت و رهام
روی صندلی جلو نشست ،درجهٔ بخاری را تا انتها باال برد و
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آدرس را به راننده داد .آفتابگیر را پایین کشید و نگاهش را از
آینه به آسمان دوخت ...نگرانی در تک تک سلول هایش بود.
یادش آمد...
هشت سالش بود و سرما خورده بود ،رستا با مهربانی سرش را
روی زانوهای خود گذاشته و موهایش را نوازش میکرد ،تبش را
کنترل میکرد ،مادرش روحیه ی خوبی نداشت ...عزادار دختر
کوچکش بود و رستا با یازده سال سنش از او پرستاری میکرد،
مثل مادری مهربان ...گفته بود خواهرهای بزرگ وقتی برادر
کوچکشان مریض میشود ،ناراحت میشوند ،غصه میخورند...
حال میفهمید رستا آن موقع چه میگفت.
حال و روز بد آسمان داشت مانند سیخ داغ بر قلبش فرو میرفت...
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ماشین که متوقف شد آسمان بی اهمیت به فضای گرم و دلنشین
ماشین پایین پرید و نگاهش را به پالک در مشکی رنگ دوخت،
خشم دوباره در تک تک سلول هایش تزریق شده بود ،جلو رفت
و انگشت سر شده اش را روی زنگ گذاشت ،با پا به جان در افتاد
و فریاد کشید ،فریادهایش گلویش را زخم میکرد...
در که باز شد با پرخاش هلش داده و داخل باغ شد که رهام هم
خیلی سریع دنبالش به راه افتاد و خود را به آسمان رساند
 +بیا بیرون مرتیکهٔ بی نامـــوس ..بیا بیرون ببینم با کدوم
جربزه ای برا من کادو میفرستی مرتیکه ی الشی.
آرشه را باال میبرد و فریادش بلند تر میشود
 +بیا که میخوام این و بکنم تو **** عوضی.
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فحش رکیکی که بر زبان آسمان آمد ،باعث ساییده شدن دندان
های رهام روی هم شد ،فحشی که اگر چند سال فکر هم میکرد
به ذهنش نمیرسید یک دختر از آن استفاده کند ،شاهین با
گنگی چند پله ی تراس را پایین آمد و نگاه نگرانش روی تن
لرزان آسمان چرخ خورده و بند نگاه خشمگینش شد
 +چی شده خانم سپهری؟ اتفاق بدی افتاده؟
آسمان مقابلش که رسید ،ویالن را باال برد تا به سینه ی شاهین
بکوبد که شاهین متعجب عقب کشید و ویالن محکم با زمین
برخورد کرد ،و صدای برخوردش بین صدای فریاد آسمان گم
شد
 +تو با چه جرأتی به خونه من هدیه میفرستی بی ناموس؟
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شاهین با دیدن خشونت غیر قابل کنترل آسمان جلوتر رفت ،تا
کنون اینگونه ندیده بود او را...
ــ عذر میخوام،لطفاً آروم باشید آسو خانم.
آسمان پرخاشگرانه با کف پایش لگدی به شکم شاهین کوبید و
بغض لحظه ای گلوی بیچاره اش را رها نمیکرد ،بغضی که نه
میشکست ،نه رهایش میکرد .درست مانند یک توده ی بدخیم
سرطانی بیخ گلویش چسبیده بود
 +عذرت و بکن تو *** مرتیکه آشغال ،مگه من بهت نگفتم
دست از سرم بردار؟ مگه نگفتم دیگه نمیخوام ریخت نحست و
ببینم؟
شاهین با ترس از حال و روز بد آسمان ،بی اهمیت به فحش
هایش ،با آرامش لب زد
153

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ خیل خب آروم باشید ،دیگه همچین کاری نمیکنم.
رهام خودش را جلو کشید تا توجه مرد آشنا را به خود جلب
کند ،اما نگاه نگران شاهین لحظه ای از آسمان خشگینی که
عصیان کرده بود نمیگرفت ،نمیخواست آشنایی دهد ،نمیخواست
با این کار آسمان را بیشتر عصبی کند ...نمیخواست بخاطر آشنا
بودن مرد روبرویش ،از آسمان دور شود...
نگاه شاهین باالخره قفل چشمانش شد ،اخمی روی پیشانی اش
خط انداخت ،دهان باز کرد چیزی بگوید که صدای آسمان وادار
به سکوتش کرد
 +اگه یه بار دیگه از این کارا بکنی بهت رحم نمیکنم مرتیکه
االغ .میکشمت....
انگشتش را جلو برد و با تهدید مقابل نگاهش تکان داد
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 +میکشمت بی ناموس...
پشت به آنها کرد و سمت در رفت ،شاهین هم قدمی برداشت اما
با نشستن دست رهام روی سینه اش ایستاد و رهام بدون گرفتن
نگاهش از چشمان آبی شاهین ساره را مخاطب قرار داد
ــ شما با راننده برگردید ،منم چند دقیقه ی دیگه میام.
ساره که دنبال آسمان دوید ،شاهین دست رهام را از روی سینه
اش پس زد و نگاه سوالی اش را به او دوخت
ــ ازش چی میخواید؟
با حال بدی که از بد بودن حال آسمان گریبانگیرش شده بود،
اخم کرد
ــ این به شما هیچ ربطی نداره جناب پناهی ،لطفا بفرمایید.
دستش را سمت در حیاط نشانه گرفت که رهام با خشم غرید
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ــ چرا دنبالشید آقای تهرانی ؟
خشمگین بود ،اما باز نمیخواست احترامی که به این مرد قاعل
بود را زیر پا بگذارد...
ــ گفتم که به شما هیچ ربطی نداره ،در اصل من باید بپرسم
شما با کدوم نسبت...
میان کالم شاهین پرید
ــ نسبت من و خانم سپهری به خودمون ربط داره ....دیگه هم
دور و برش نبینمتون که اگه غیر این باشه مجبور میشم احترامی
که به خاطر برادر بزرگتر شاهرخ بودنتون ،بهتون دارم و زیر پا
بذارم.
شاهین با بیخیالی پشت به او کرد و سمت ساختمان قدم
برداشت ،حال بد آسمان و حضور پناهی کنارش داشت عذابش
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میداد ...فکر اینکه نسبتش با او چه میتواند باشد داشت آزارش
میداد...
دو سال دنبالش بود و این اولین باری بود که او را همراه مردی
میدید...
همراه مردی که...
در را بست و به آن تکیه داد
ــ چیکار کردی شاهین؟
سرش را آرام به در کوبید ،تصویر تن لرزان آسمان لحظه ای از
مقابل چشمانش کنار نمیرفت
ــ دیدی حالش و؟ تو به این حال انداختیش آ...
آب دهانش را قورت داد
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ــ علت اون لرزها ،خشمها و حال بدش تو بودی شاهین ،چیکار
کردی باهاش؟
صدای بسته شدن در حیاط را شنید و از در فاصله گرفت ،احتیاج
داشت به درمان برادرش...
گوشی اش را از جیبش بیرون آورد ،اسمش را لمس کرد و
گوشی را کنار گوشش گذاشت و تن خسته و آشفته اش را روی
مبل پرت کرد .صدای آرام و مردانه ی برادرش که در گوشی
پخش شد ،لبخندی هر چند تلخ روی لبانش نقش بست
ــ سالم داداش.
جواب سالمش را داد و چشمانش را با دو انگشت شست و اشاره
فشرد
ــ شاهرخ میتونی بیای اردبیل؟
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صدای برادرش رنگ نگرانی گرفت
ــ چیزی شده داداش؟
نفس عمیقی کشید
ــ نه ،فقط بهت احتیاج دارم.
ــ باشه پس ،تا صبح اردبیلم.
ــ با ماشین نیا شاهرخ.
ــ نگران نباش ،میرسونم خودم و...
باشه ای گفت و تماس را قطع کرد ،نگاهش را به قاب عکس
کوبیده شده روی دیوار دوخت
ــ حالم بده بابا...
پدرش هنوز داشت لبخند میزد...
159

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

او همیشه لبخند میزد...
شاهرخ هم مثل او بود ،لبخندهایش زیبا بودند و بی دریغ...
ــ چیکار کنم با خودم و دلم و اون دختری که دلم و بدجوری
برده ؟
عصبی لگدی به مبل زد و خروشید
 +میخواستم اون ساز لعنتی و تو سرش بترکونم ،مرتیکهٔ ***.
ساره دستش را گرفت ،هنوز خشمش از بین نرفته بود...
ــ باشه عزیزم ،آروم باش.
دستش را کشید ،انگار اصال صدای ساره را که نیم ساعت تمام
بود سعی داشت آرامش کند را نمیشنید
 +مرتیکه فکر کرده کیه که واسه من هدیه میفرسته؟
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رهام مداخله کرد
ــ فقط یه هدیه بود دیگه ،چرا همچین میکنید شما؟
دندانهایش را روی سایید ،میتوانست تمام خشمش از تهرانی
لعنتی را سر اوی بچه سوسول مامانی دربیاورد
 +تو دیگه داری چی بلغور میکنی بچه سوسول؟
رهام با آرامش نگاهش کرد تا او را هم دعوت به آرامش کند،
غافل از اینکه این آرامشش بیشتر به خشم آسمان دامن میزد
ــ دارم میگم یه هدیه فرستاده بود که بیچاره هر چی از دهنتون
درمیومد و بهش گفتید ،اگه این همه پرخاش و عصبانیت تنها
بخاطر هدیه فرستادنه بنظر من...
آسمان عربده کشید
 +من تو و نظرت و با هم میکنم تو گونی و میفرستمتون جهنم...
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سمت ساره برگشت
 +تو واسه چی من و آوردی اینجا؟ تا با این بچه سوسول دهن
به دهن بشم؟ میخوای جد و آبادش و بفــ...
ساره خیلی سریع دستش را روی دهان آسمان گذاشت
ــ باشه عزیزم ،آروم باش یکم ،رهام دیگه حرفی نمیزنه
زیر چشمی نگاهی به نگاه متعجب و گنگ رهام انداخت و دعوت
به سکوتش کرد ،سپس رو به آسمان ادامه داد
_ اصال اون آدم کیه؟ چرا تو مهمونی هم بهت گیر داده بود؟
آسمان دست ساره پس زد ،سعی کرد به یاد بیاورد ،کی و برای
چه کسی از عالقه اش به ویالون گفته بود که چیزی به ذهنش
نمی رسید ،او از کودکی عادت درد و دل نداشت ،کسی از
عالقاتش باخبر نمیشد .کسی نمیفهمید چه میخواهد تا وقتی که
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به زبانش نمی آورد جز مردی که چهار سال بود نبود ...فقط با او
حرف میزد ،تنها با او درد و دل میکرد و تنها او از عالقاتش خبر
داشت.
اما حال یکی از راه رسیده و آرزوی بزرگ کودکی اش را که حتی
به زبان نیاورده بود را برایش برآورده کرده بود و او آنقدر بدبین
بود که در تک تک حرکات آن مرد دنبال چیز دیگری بود ،نقطه
ای سیاه از ذهنش مانند جغد شوم جیغ میکشید تنها بخاطر
اینکه تحقیرت کند فرستاده و او با این فکر به مرز انفجار میرسید،
اغتشاش ذهنی اش داشت مغزش را میجوید...
_ آسو؟
کالفه لگدش را به میز شیشه ای کوبید ،اما میز مقاومت کرد و
با ضربه ی پایش نشکست
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 +چیه هی آسو آسو؟ من از کجا بدونم خر کیه؟ مرتیکه دو ساله
هر جا سر برمیگردونم هست .ول کنم نیست...
ساره چند تار موی ابریشمی اش که تا صورتش آمده بود را با
استرس و نگرانی پشت گوش زد
_ چی ازت میخواد؟
پوزخند صداداری زد ،همین بود دیگر ،مشکل اصلی هم همان
بود
 +میگه بهم عالقه داره مرتیکه ی بی ناموس.
ابروهای رهام دوباره باال پریدند ،هر لحظه داشت بیشتر متعجب
میشد
_ خب اینکه چیز بدی نیست،بهتون عالقه داره و شما....

164

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آسمان عصبی به ساره نگاه کرد تا به شکلی صدای رهام را خفه
کند وگرنه خودش دست به کار میشد و ساره ملتمس در چشمان
تیره ی رهام زل زده و وادار به سکوتش کرد
_ رهام منظوری نداره آسو.
آسمان سمت غربی ویال برای خروج قدم برداشت که دست لرزان
ساره بند بازویش شد ،نگاهش را سمت چشمان زیبای ساره
کشاند
_ به بابات خبر دادم شب و اینجا میمونی.
آسمان با پرخاش دستش را پس زد
 +نکنه انتظار داری با این نره خر اینجا بمونم؟
ساره پلک بست ،رهام اما دیگر داشت از بد دهانی دخترک کالفه
میشد ،اخم عمیقی عضالت صورتش را منقبض کرد
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_ مراقب حرف زدنتون باشید خانم.
پوزخند صداداری زد و نگاه متأسفش را به ساره دوخت
 +اگه برادرته هیچی ،اما باورت نمیکنم اگه بگی با این سوسول
مامانی ریختی رو هم....
رهام ایستاد ،دخترک عزیز ،عجیب دست روی رگش میگذاشت
_ دیگه دارید شورش و درمیارید.
آسمان دست به کمر کوبید
 +من اگه بخوام شورش میکنم ،اگه بخوام شیرین .حرفی داری؟
رهام بازویش را گرفت ،اما تا بخواهد به خود بیاید آسمان با یک
حرکت حرفه ای زمینش زد و با فک قفل شده به چشمان پر
تحسین و مبهوت رهام خیره شد
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 +با من دربیوفتی ورمیوفتی شازده .کاری نکن همین جا شیکمت
و باز کنم...
بلند شد و پیراهن مردانه ی بزرگ سایزش را که تا رانهایش آمده
بود مرتب کرد ،رهام اما از همانجا ،بدون اینکه تکانی به تنش
بدهد نگاهش کرد ،این دخترک عاصی واقعاً خواهر رستا بود؟
رستایی که درست مانند معلم های اول دبستانهایشان بود!
همانقدر مهربان ،همانقدر آرام و همانقدر....
آسمان درست نقطه ی مقابلش بود...
عاصی بود...
خشمگین...
با حرفها و حرکات چاله میدانی...
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 +من همینجا رو مبل میخوابم ساره .فقط این پاشازاده رو از جلو
چشم گمش کن که دیگه داره سیمام قاطی میکنه .یه وقت
میزنم دست و پاش و میشکنم..
تمام تنش را انگار میان شعله های آتش انداخته بودند ،در بستر
نم ناکش غلت میخورد و الفاظ نامفهومی را زیر لب نجوا میکرد.
خواب میدید ،خوابی شبیه واقعیت ده سال پیشش ،تنش مثل
کوره میسوخت و لبانش از شدت گرما خشک شده بودند ،موهای
بلندش به گردن و پیشانی خیس از عرقش چسبیده بودند و طره
ای که روی گردنش افتاده بود ،مانند طناب دار راه نفسش را
مختل میکرد،خشکی گلویش درست مانند همان کویری بود که
در پانزده سالگی اش ،همراه معلمها و دانش آموزهای دیگر رفته
بودند ،همان کویری که گرمایش تمام اشکهایش را خشکانده بود.

168

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دوباره در جایش تکان خورد و قطره ای عرق از روی شقیقه اش
تا بین موهایش لغزید و گم شد
 +بهم دست نزن....
از بین دندانهای کلید شده اش غریده بود ،اما ناله ای بیش نبود
آن صدای ضعیف و بغض دار.
نگاهی به پروفایلش که باالی صفحه نقش بسته بود و نشان از
الیو بودن استوری اش میداد ،انداخت و پوزخندی روی لبهایش
نشست ،پوزخندی که عصبی بودنش را نشان میداد ،وارد اکانت
فیکش شد و خیلی سریع به الیو پیوست...
یک مهمانی بود؛ مهمانی که نه ،پارتی بود و صدای خنده اش از
پشت دوربین می آمد
_ سارا بدو الیو گذاشتما...
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سارا را دید که از بین رقصنده ها با خنده سمتش آمد و گیالسش
را با نشانه ی به سالمتی ،کمی باال برد
_ سالم فالوورای پری خوشگله...
سپس نگاهش را باال کشید ،انگار او را نگاه میکرد
_ کامی گیر داده تا پری نرقصه شمعا رو فوت نمیکنم ،بدو یه
عربی بیا واسمون....
شقیقه اش تیر کشید و خیلی سریع گوشی را خاموش و روی
تخت پرتابش کرد،
_ لعنتی...
دست سمت پارچ آب برد و وقتی خالی بودنش را دید آه از
نهادش بلند شد ...فقط همین را کم داشت.
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بلند شد و بعد از برداشتن پارچ کریستالی از پله ها پایین رفت،
ممکن بود آسمان بیدار باشد و باز بر سرش بپرد ،اما آنقدر
درونش داغ بود که حتی داد و فریادهای او هم اهمیتی نداشت،
بدون اینکه نگاهی به سمت کاناپه ای که او خوابیده بود بیاندازد
سمت آشپزخانه قدم برداشت ،اما با شنیدن ناله ی ضعیفی از
سالن ،قدمهایش متوقف شدند ،روی پاشنه ی پا سمت آسمانی
که روی کاناپه خوابیده بود چرخید
.آسمان دوباره ناله ای کرد و اخمهای رهام از گنگی قفل یکدیگر
شد ،به کل داخل اتاق و آن مهمانی و الیو را فراموش کرد و پارچ
خالی آب را روی جزیره ی آشپزخانه گذاشت و با دودلی قدم
سمت کاناپه برداشت .آب دهانش را فرو داد و کمی دورتر از
دخترکی که خیس از عرق روی کاناپه به خود میپیچد ایستاد و
نگاهش را در تک تک اجزای صورتش چرخاند ،حال دخترک
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خوب نبود .انگار داشت کابوس وحشتناکی میدید ،لبانش را تر
کرد و کمی روی کاناپه خم شد ،باید بیدارش میکرد
ــ آسمان خانوم ؟
صدای ناله ی خفیف آسمان را شنید و گره ی ابروهایش کورتر
شد ،گوشش را به لبهای خشکیده ی آسمان نزدیک تر کرد تا
بهتر بشنود
ــ چی؟
در خود پیچید و دوباره ناله ای کرد
 +ولم کن...
نفس بیش از حد داغش که به پوست گوش رهام رسید  ،سرش
را عقب کشیده و پشت دستش را روی پیشانی خیسش گذاشت،
تب داشت ،داغی پوستش نگرانی را خلوار خلوار بر دلش آوار کرد
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و کنار کاناپه زانو زد ،قلبش محکم میکوبید ،آنقدر محکم که انگار
میخواست از گلویش بیرون بیاید ،دستش را روی گونه ی
دخترک سر داد ،دمای بدنش آن قدر داغ بود که تمام عصبانیت
و حس و حال داخل اتاق را به کلی از سرش پرانده و جایش
نگرانی پر کند ،نگرانی برای دخترکی که خواهرش بود...
ــ آسو؟ عزیزم؟
نگران بلند شد ،دور خودش چرخید و نگران تر دوباره نشست و
دست داغ آسمان را بین هر دو دستش گرفت
ــ آسمان؟ عزیز دلم؟
پشت دست داغش را بوسید
_ آســو؟
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آسمان دوباره ناله ی نامفهومی زیر لب کرد که بلند شد ،دستانش
را زیر زانو و کمر دخترک فرو برده و بلندش کرد ،داغی بیش از
حد تنش نگرانی اش را بیشتر کرد و قدم هایش را سمت در
ورودی تند تر ،نگهبان که نگاهش به او و جسم آسمان روی
دستانش افتاد سمتشان قدم برداشت
ــ اتفاقی افتاده رهام خان؟
نگاهی به صورت خیس و لباسهای نازک تن آسمان کرد ،داشت
چه کار میکرد خود آشفته اش هم نمیدانست
ــ کتتون و دربیارید بندازید روش ،یه ماشین هم آماده کنید
باید برسونمش بیمارستان.
نگهبان خیلی سریع طبق گفته اش اطاعت کرد و بعد از انداختن
کت بارانی اش ،روی باالتنه ی آسمان بعد از گفتن منتظر باشید
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سمت پارکینگ دوید ،دوباره نگاهش را به آسمانی که از شدت
سرما در آغوشش جمع شده و چانه اش میلرزید دوخت و بزاق
دهانش را به زحمت فرو داد ،لرزشش بیشتر شده بود
ــ آسمان؟

با همراهی پرستار از اورژانس خارج شد و تن خسته اش را به
دیوار رساند ،سرش را به دیوار تکیه داد و پلک بست ،وقتی رسیده
بودند و دکتر معاینه اش کرده بود ،با تأسف نگاهش کرده و گفته
بود تبش چهل درجه است
ــ خدایا کمکم کن.
نگاهی به ساعتش کرد ،چیزی تا روشن شدن هوا نمانده بود ،از
ذهنش گذشت پدرش خوابیده؟
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یک پدر چطور میتوانست با آسودگی خاطر بخوابد وقتی دخترش
تا مرز تشنج رفته و برگشته؟
سرش را به دیوار کوبید و پدرش سنگدل شده بود....
بی رحم شده بود...
چرا زندگی با خانواده شان اینگونه تا کرده بود؟
چرا هیچکدام نمیتوانستند مانند خانواده های دیگر کنار هم
نشسته و از روزمرگی هایشان حرف بزنند؟
چرا یکی آن سر دنیا بود و یکی فقط چند قدم با او فاصله داشت
و انگار فرسخ ها میانشان بود ،چرا اینگونه سرگردان بودند
همگی؟
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نمیدانست چقدر پشت درهای کشویی اورژانس قدم رو رفت و
چقدر به زمین و زمان لعنت فرستاد که باالخره یک پرستار از
بخش خارج شد ،به محض خروج پرستار سد راهش شد
ــ چی شد؟ خوبه؟
پرستار با مهربانی لبخندی زد
ــ بله خداروشکر تبشون اومد پایین.
دستانش را روی زانوهایش گذاشت و مانند کسانی که چند
کیلومتر دویده و به استراحت می ایستند  ،نفس های عمیق و
پی در پی کشید ،انگار قبل از جمله ی پرستار حتی نفس هم
نمیکشید .خدایا شکری زیر لب ،از ته دل گفت و صاف ایستاد
ــ خوبه اآلن حالشون دیگه؟
پرستار به لبخندش پهنا داد
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_ بله خوبن ،فصل سرماست دیگه.
لبخند خسته ای روی لبهایش نشاند و تشکری کرد ،در تمام
دقایقی که متوجه تب آسمان شده بود و او را به بیمارستان
رسانده بود ،جانش به لب رسیده بود...
وارد اتاق که شد آسمان را نشسته روی تخت و ور رفتن با
آنژیوکت دید ،خیلی سریع سمتش قدم تند کرد و مچ دستش را
گرفت
ــ چیکار میکنی؟ رگت پاره میشه.
آسمان نگاه خشمگینی به چشمان رهام انداخت ،نگاهی که مانند
میخ درون چشمانش فرو رفت و باعث شد دستش را عقب بکشد
ــ حالت خوبه؟
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آسمان پوزخند صداداری زد ،همیشه از کتابی حرف زدن متنفر
بود و از شانس گندش ،بخاطر شغلش با اینطور انسانها زیاد سر
و کار داشت .اما این مرد روبرویش که زیادی هم باشخصیت
میزد ،بعد از تنها دوبار دیدار او را مفرد خطاب کرده بود.
 +به تو چه؟
دستش را دوباره سمت آنژیوکت برد که رهام دوباره مانع کارش
شد
ــ یه کم صبر کن تموم بشه بعد.
آسمان اما با لجاجت کار خودش را کرد و بی اهمیت به خون
کمی که از جای زخم سوزن بیرون زد ،آستینش را پایین کشید
و پاهایش را از تخت آویزان کرد
 +میکشی کنار یا خودم با روش خودم کنارت بزنم؟
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رهام با پوف کالفه ای کنار کشید و آسمان سمت در اتاق قدم
برداشت ،در تنش کرختی یک سرماخوردگی شدید را حس
میکرد و حالش آنقدری هم خوب نبود که بتواند مثل قبل محکم
و استوار باشد
ــ صبر کن کجا میری؟ بذار از یکی یه روسری چیزی برات
بگیرم.
پلک بست ،دلش فقط کوبیدن مشت هایش را میخواست،
کوبیدن بی امانشان به صورت اویی که پیش چشمش به یک
کیسه بکس شباهت بیشتری داشت تا مرد با شخصیتی که از
قضا نسبت مشکوکی هم با ساره داشت .برگشت و پر از خشم
های فرو خورده به رهام نگاه کرد.
 +بعداً حسابم و با تو یکی صاف میکنم بچه سوسول مامانی.
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به محض خروج از در های شیشه ای بیمارستان ،با موجی از
خبرنگاران مواجه شدند و قبل از اینکه رهام بتواند به خود بیاید،
فلش دوربین ها رویشان تنظیم شد و سواالت شروع
ــ دوست دخترتونن آقای پناهی؟
ــ نسبتی با ایشون دارید رهام خان؟
ــ مشکلی پیش اومده که تو بیمارستانید؟
ــ پدرتون خبر دارن از بازگشتتون به دنیای شبها؟
اخمی بین ابروی رهام نشست و مغز آسمان گر گرفت با سوالی
که از پس هزاران سوال به گوشش رسید .مفهوم دنیای شبها را
خیلی خوب متوجه بود .قدمی جلو برداشت ،اما باحلقه شدن
دست رهام دور کمرش و چسباندنش به خود به کلی هنگ کرد
ــ اجازه بدید دوستان.
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قدمی سمت ماشین برداشت و آسمان را هم دنبال خود کشید
ــ آقای پناهی لطفا جواب بدید ،ایشون نسبتی باهاتون دارن؟
آسمان دلش میخواست برگردد و همه ی خبرنگاران را خفه کند،
دلش میخواست فریاد بکشد با بچه سوسولی که همراهش بود
هیچ نسبتی ندارند ،اما حرکت دست رهام آنقدر تند بود که اجازه
ی تمام حرکات را از تن خسته ی او گرفته بود
سوار ماشین شدند و نگاه رهام قفل چشمان تبدارش شد
ــ نگران نباش ،حرف میزنم ،اجازه نمیدم این خبرها چاپ بشن.
دست به سینه ،سرش را به پشتی مبل تکیه داده و چشمان
خسته اش را بست
 +نگران نیستم ،چون من بلدم از خودم دفاع کنم.
مکث کوتاهی کرده و بی اراده نیش زد
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 +اما فکر کنم تو باید جواب بازگشت به دنیای شبهات و به بابی
جونت بدی آق پسر
شیطنت کوچکش لبخندی روی لبهای رهام نشاند
ــ شما نگران من نباش عزیزم.
اخمهای آسمان به آنی قفل یکدیگر شدند و با کشش خودش
سمت رهام ،صورتش را با فاصله مقابل نگاه خندانش نگه داشت
 +تو خار مادر نداری مگه بچه؟ یه بار،
انگشت سبابه اش را به نشانه ی تهدید تکان داد
 +فقط یه بار دیگه اون کلمه ی جلف و به کار ببر ببین چطوری
تموم سی و دو تا دندونت و میفرستم به معده ات.
رهام خندید و نگاهش بین چشمان سرخ و ملتهب آسمان
چرخید ،تبش پایین آمده؟ کاش میتوانست پشت دستش را روی
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پیشانی اش گذاشته و مطمئن شود آن تب و لرز لعنتی از جانش
دور شده.
 +درویش کن چشات و تا از کاسه درشون نیاوردم.
با لبخند پر مهری دست دراز کرده و بدون لمس انگشتانش با
پوست آسمان مغنه ی زیادی گشاد پرستار را روی سرش مرتب
کرد ،دلش شیطنت میخواست ،از همان شیطنت هایی عقده
مانندی که روی دلش ،با دیدن ماهان و مهربان(فرزندان دایی
اش) تلنبار شده بود
ــ اگه ساره بود ،میمرد اما مغنه ی یکی دیگه رو سر نمیکرد.
با پرخاش دست رهام را پس زده و دوباره با لجبازی بچگانه ای
مغنه را به حالت قبل برگرداند و حرکتش خنده ی رهام را بیشتر
کرد
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 +با ساره چه سنمی داری؟
رهام با شیطنت ابرویی باال فرستاد ،قطعاً رفت و آمدش به اردبیل،
بیشتر میشد با حضور دخترک دلبری که روبرویش نشسته بود
ــ دوست پسرشم.
گره ی ابروهایش کورتر شد
 +آهلل سنین بالنی ورسین....
رهام که متوجه جمله ی خشمگینش نشده بود ،کنجکاو خم شد
ــ چی؟
نگاه به نگاه پر شیطنت رهام دوخت
 +میگم خدا لعنتت کنه لندهور....
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دوباره نگاهی به ساعت گوشی اش انداخت و از روی نیمکت بلند
شد ،بعد از دو روز باالخره ساره پیام داده بود که ساعت یک ظهر
در پارک الله باشد و کت خسرو خان را هم با خود بیاورد...
نگاهش را در اطراف چرخاند ،شهر کم کم داشت آرام میشد و
دیگر از اغتشاش مردم خبری نبود ،اما هنوز صدای هفته ی اخیر
نخوابیده بود .قدمی برداشت و فکر کرد آن مرد خسرو نام
مدارکش را الزم ندارد که دنبالشان را نمیگیرد؟ در ذهن خود به
سوال خود جواب داد« البد پسرش زنگ زده گفته من میارم
دیگه» پوف کالفه ای کشید« آسو به چیا که فکر نمیکنی تو».
پارک خلوت بود و صدای دو دختر جوان که روی نیمکت نشسته
بودند توجهش را به خود جلب کرد
ــ آره خودشه ،میگن دوست دخترشه.
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ــ ببین چطوری بغلش کرده .میگن خبرنگارا صبح زود دم در
بیمارستان بودن ،اما جلوی پخش و گرفته ،انگار این دو تا عکس
از دستش دررفته ،معلومه که یه آدم معمولی گرفته،وگرنه یه
خبرنگار جرأت نمیکنه خبری و که رهام پناهی تکذیب میکنه
رو حتی تو فضای مجازی به اشتراک بذاره.
پالتوی خسرو پناهی بین مشتش فشرده شد و نگاهش بند دو
دختری که سرشان در گوشی بود .با دو قدم بلند خود را به
دخترها رساند و گوشی را از بین انگشتان دختر بیرون کشید و
صدای جیغ جیغویش را در آورد.
نگاهش که به عکس دوخته شد شقیقه هایش نبض زدند با دیدن
خودش در آغوش رهام پناهی .دندانهایش را روی هم سایید و با
پایین کشیدن صفحه ،کپشن را خواند " سردار خسرو پناهی با
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دیدن تصویر پسر دردانه اش ،با یک دختر در آغوشش چه
میکند؟" بغض با سماجتی قوی بیخ گلویش چسبید و انگشتانش
روی بدنه ی گوشی فشار محکمی آورد
ــ هی خانم بده گوشیم و...
نگاهش تا چشمان رنگی دختر باال آمد ،درونش پر بود از خشم
غیر قابل کنترلی که انگار انرژی به دستانش برای مشت انداختن
تزریق میکرد ،دختر کناری سلقمه ای به پهلوی دوستش زد و
سرش را نزدیک گوشش برد
ــ این دیگه چشه آزی؟ رفته با پسر یه کله گنده خوابیده بعد ...
مغزش سوت کشید و گوشی را با تمام قدرت روی زمین کوبید،
خیلی سریع و حرفه ای دست روی شانه ی چپ دختر گذاشته
و با دست دیگرش موهای زیر مغنه اش را چسبید و با پایین
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کشیدنش ،مجبور به زانو زدنش کرد ،جمله ی دختر با صدای
بلند در گوشهایش پژواک میشد و قدرت آوار شدنش را بیشتر
میکرد
 +ببین من و هرزه کوچولو ،من مث تو و امثال تو نیستم که یه
من گوه بزنم به سر و صورتم و با قر و فر راه بیوفتم تو پارک و
خیابونا که با یه بچه مامانی به قول خودت یه کله گنده بریزم رو
هم که هر چی داره از خون کردن جیگرای ما مردم داره .و اما
تو....
مکث کوتاهی کرد ،در مرز انفجار بود اما دید دستان لرزان دوستِ
دختر را که سمتش می آمد ،خیلی سریع تر از او ،مچ دستش را
گرفت و پیچاند
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 +تو گوه اضافی میخوری در مورد من قضاوت میکنی .من خط
خطی میکنم اون مغز توخالی ای رو که بخواد حتی یه کلمه در
موردم فکر کنه ،قلم میکنم دستی رو که سمتم دراز شه.
صدایش بلند تر از حد معمول شد
 +میکشم کسی و که به ناموسم انگ بزنه.
شانه اش گرفته شد و عطر مالیمی زیر بینی اش پیچید ،عطر
مالیم مردانه ای که شب قبل ،حتی با وجود عوض کردن
لباسهایش تا صبح مانند یک خوره جانش را مکیده بود ،با خشم
برگشت و رهام با اخم های کمرنگی سعی میکرد کنارش بکشد،
خشم بیشتر در وجودش شعله کشید ،دختران را رها کرد و کف
دستانش را تخت سینه ی رهام کوبید و هلش داد
 +میکشم تو رو حیوون....
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قدمی جلو برداشت که رهام خیلی سریع دست دور شانه هایش
حلقه کرد و قبل از اینکه به خود بیاید او را به خود فشرد تا مانع
حرکات رزمی و حرفه ای اش شود ،سپس رو به دخترهای
ترسیده و متعجب لب زد
ــ شماره کارت بنویسید بذارید روی نیمکت ،خسارت گوشیتون
و پرداخت میکنم خانم.
سپس سرش را کنار گوش آسمان برد و نجوا کرد
ــ تا آروم نشی ولت نمیکنم آسو ،حاال هر چقدر که میخوای تقال
کن و داد و فریاد راه بنداز.
با پرخاش پای راستش را بلند کرد اما رهام خیلی سریع و
ماهرانه ،ضربه اش را دفع کرد و نگاهش را دوباره سمت دخترها
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که بعد از نوشتن شماره کارت و برداشتن الشه ی گوشیشان دور
میشدند ،کشاند
ــ پیدا میکنم کسی و که خبر و پخش کرده ،نگران نباش.
دندانهای آسمان روی هم ساییده شدند
 +ولم کن مرتیکه ی ***.
تقالهایش که بی نتیجه ماند ،طبق معمول شروع به ادای فوحش
های رکیک کرد و رهام بی توجه به تمامشان ،سرش را کنار
گوشش برده و پچ زد
_ باهام میای سوار ماشین میشی...
نفس نفس میزد از تقالهای بی نتیجه اش و انگار ساعت ها روی
رینگ بوکس مبارزه کرده بود
 +ولم کن بهت میگم.
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_ باهام سوار ماشین میشی تا ولت کنم.
سپس دست چپ آسمان را سفت چسبید و نگاه به نگاه عاصی
و خشمگینش دوخت
_ باید باهات حرف بزنم آسمان.
از زیر سایش دندانهایش تغیر کرد
 +اسم من و نیار به اون دهن کثیفت حیوون.
رهام با آرامش سری تکان داد و بعد از برداشتن شماره کارت و
پالتوی پدرش از روی سنگفرش های پارک سمت ماشین قدم
برداشت و آسمان را هم با خود همراه کرد
سوار ماشین که شدند ،رهام خیلی سریع با فشردن شاسی،
شیشه ی منتهی به جلوی ماشین را بست تا راننده صدایشان را
نشنود.
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_ قسم میخورم حلش میکنم.
خشم درون آسمان را مانند آتش میسوزاند
 +چطور میخوای درستش کنی بی نامو...
کف دست رهام که محکم روی شیشه کوبیده شد ،آسمان سکوت
کرد و کالفه دستی به صورتش کشید ،در جریان بود که داشت
تند میرفت ،مرد مقابلش هیچ شباهتی به مردهای آرام و خونسرد
نداشت و آشفتگی اش به خوبی نمایان بود .اما خبری که دیده
بود مانند خوره داشت مغزش را میخورد
 +چطور میخوای حلش کنی آخه؟ میدونی اون دخترا چی گفتن
بهم؟
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رهام سرش را بین دستانش گرفت ،دلش فریاد کشیدن
میخواست ،از همان فریادهایی که از صبح در تماسهای تلفنی
اش با وکیل کشیده بود
 +گفتن رفتم با پسر یه کله گنده خوابیدم....
درون رهام بیشتر گر گرفت ،کسی انگار درون مغزش چکش
میکوبید ،نگاه غرق در خونش را قفل نگاه آسمان کرد و میان
کالمش پرید
_ چرت نگو....
 +من نمیگم االغ بیشعور ،میگم مردم میگن...
فریادی که کشید بعالوه ی تن آسمان شیشه های ماشین را هم
لرزاند
_ غلط اضافه میکنن میگن.
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دلش ریخته بود از فریاد رهام ،اما دلیلی نداشت آشکار کند
 +سر من داد نزن میزنم دندونات و میریزم تو حلقتــا...
رهام با بیچارگی کف دستش را روی پیشانی اش کوفت و دوباره
لعنتی به گذشته شان فرستاد ،گذشته ی لعنتی شان که مانند
سیخ داغ در دلش فرو میرفت ،گذشته ای که یک ایران از آن بی
خبر بودند...
چرا باید برای دیدن خواهرش به تک تکشان جواب پس میداد؟
_ باشه ،ببین آروم باشیم .هر دومون...
آسمان خم شد ،درونش انگار یک بمب ساعتی منفجر شده بود،
از هم پاشیده بود و هیچ چیزش سرجایش نبود...
 +ببین منو دادا ،من یه دختر معمولیم ،مثل چی کار میکنم ،اونم
دو شیفت .اگه میخواستم همخوا....
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رهام با کالفگی و تعصبی که تک تک رگهایش را باد میکرد میان
کالمش پرید
_ باشه ،بهت قول میدم درستش کنم ،تکذیب میکنم و باید
اونموقع تو هم پیشم باشی.
 +من هیچ گورستونی با توی الدنگ نمیام.
پلکهایش را برای لحظه ای روی هم گذاشت ،داشت تمام
معادالتش به هم میریخت ،دخترک زیادی عزیز آن روزهایش
تمام خونسردی ها و آرام بودن را از او دور میکرد
_ ببین ،فکر کن من برادرتم،
دستی میان موهایش برد
_ فک کن دوستتم....
آسمان دوباره عصیان کرد
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 +برو با خواهرت دوست باش عوضی ،بگو نگه دارن این گاری و
میخوام پیاده شم .من مثل تو االف نیستم ،کار و زندگی دارم.
رهام کالفه کمرش را به صندلی ماشین کوبید ،چرا حرف در سر
دخترک روبرویش نمیرفت؟ چرا نمیخواست بپذیرد با آن خبر،
گشتن در خیابانها دشوار بود؟ چرا قبول نمیکرد در حال حاظر
تک و توک انسانی آن عکس را ندیده اند؟
 +گفتم بگو نگه داره تا هر دوتون و همینجا نفله نکردم.
_ چرا حرف گوش نمیکنی؟
 +چرا باید به توی الشی گوش کنم؟ شوهرمی یا بابام؟
نگاهش را قفل طوفان نگاه آسمان کرد و لب زد
_ نمیتونی بدون اینکه فوحش بدی حرفت و بزنی؟
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خم شد ،دکمه ای که رهام برای بستن شیشه ی جلو فشرده بود
را فشرد
 +نه نمیتونم ،من بیشتر با شیکستن سر و دست و پا و دندونا
حال میکنم ،اگه با فوحش حال نمیکنی با اونا امتحان می کنم.
سپس بدون اینکه به رهام مهلت حرف زدن بدهد رو به راننده
اضافه کرد
 +دادا نگه دار میخوام پیاده شم.
_ القل بگو کجا میری برسونیمت .ممکنه باز درگیر بشی با یکی...
ماشین که متوقف شد در کشویی لیموزین را باز کرد
 +الزم نکرده ،این که با کسی درگیر هم بشم به خود مربوطه،
پیاده شد
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_ کت ددی جونت هم بده بهش ،دیگه هم ریختت و نبینم،
هری...
گفت و راهش را گرفت و رفت ،رهام ماند و هزاران هزار فکر
مغتشش ...تلفن همراهش که زنگ خورد در را بست و گوشی را
از جیب بغل کتش بیرون کشید ،خیره به اسم ساره روی اسکرین
رو به راننده لب زد
_ بدون اینکه متوجه بشه تعقیبش کنید.
سپس تماس را وصل کرد
_ جانم ساره!
صدای لرزان دخترک را بعد از چند لحظه سکوت شنید و
ابروهایش خیلی سریع همدیگر را به آغوش کشیدند
_ بفرمایید بشینید عمو خسرو ،رهامم اآلناست که بیاد.
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انگار بدون اینکه خسرو متوجه شود تماس گرفته بود ،تماس را
قطع کرد و زیر لب غرید
_ لعنت به این زندگی...
گوشی را به جیبش برگرداند
_ نگه دارید من برمیگردم ویالی مشفق شما هم خانم سپهری و
تعقیب کنید ،مشکلی بود خبرم کنید.
مشکالتشان که یکی دوتا نبود ،از زمین و آسمان میبارید و
هیچکدام نمیدانستند برای کدامیک دنبال راه چاره باشند...
به محض ورودش به سالن خسرو از روی مبل بلند شد ،ساره با
دستپاچگی و بغض کنارش ایستاد و نگاهش را به رهامی دوخت
که نگاه پر از کینه اش را نصیب چشمان پدرش میکرد
_ سالم به بهترین بابای دنیا...
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پوزخند صداداری زد و با چند قدم بلند خودش را به خسرو
رساند ،ساره عقب کشید و با اتکا به مبل وزنش را به آن تحمیل
کرد
_ اینجا چیکار میکنید سردار؟
دست سنگین و محکم خسرو که روی گونه اش نشست ،سرش
به راست کج شد و پلکهایش را برای چند لحظه بست ،نباید
تسلیم خشم درونش میشد ،نباید حرمت های شکسته شده شان
را بیشتر میشکست
_ اینجا چه غلطی میکنی تو؟
سرش را تند برگرداند ،خشمی که فرو میخورد اما از چشمانش
زبانه میکشید و مانند ببری که در قفس مانده بود ،پشت میله
های قفس چشم به طعمه ی بیرون از قفس دوخته و غرش کرد.
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_ اومدم دیدن خواهرم.
سیلی دوم که دوباره گونه ی راستش را سوزاند ،فریاد اینبارش
تن ساره ی گریان را روی مبل فرو ریخت
_ نزن بابا...
خسرو اما بی اهمیت به گفته ی پسرش دستش را دوباره بلند
کرد ،اما میان راه بین دستان قوی رهام گرفته شد و نگاه پر کینه
اش قفل نگاه خشمگین پدرش شد
_ میگمت نزن ..نــــزّن...
خسرو دستش را محکم پس کشید
_ پرسیدم اینجا ،چه غلطی میکنی؟
عقب رفت ،عقب تر ،،،دستانش را به طرفین باز کرد و عربده
کشید
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 +اومدم دیدن خواهرم خسرو پناهی....
فریادش گوش خراش تر شد و ساره تن لرزانش را روی مبل
مچاله کرد
 +اومدم دیدن خواهری که تو بیست و پنج سال تموم از دیدنش
محروممون کردی....
خسرو دستش را بند پشتی مبل کرد تا فرو نریزد ،خسرو پناهی
بزرگ داشت درون چه منجالبی دست و پا میزد؟ چرا خانواده
شدنشان دیگر سخت بود؟ یعنی تمامشان تقصیر خودش بود؟
مریضی همسرش ،نگاه غمگین و لبخند تلخ رستا ،شورش و کودتا
ی رهام ،همه اش تقصیر او بود؟
_ مادر من بیست و پنج ساله که عزادار دخترشه ،بیمار شده ،تو
بیمارش کردی بابا....
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بغض سختی بیخ گلویش چسبید ،مادرش...
_ بیست و پنج ساله یه عروسک و مثل یه بچه تر و خشک میکنه
بابا.
عقب تر رفت ،روی پاهایش ماندن دیگر امکانپذیر نبود ،داشت
فرو میریخت ،دلش داشت خودکشی میکرد ،به ستون رسید و
وزنش را به آن تحمیل کرد
_ من شیش سالم بود بابا ،شیش سالم بود که بی مادر شدم در
حالی که مادرم زنده است....
خسرو سرش را پایین انداخت ،سنگین شده بود ،به سنگینی یک
دنیا...
انگار دنیا را روی گردنش گذاشته بودند به جای سر...
_ رستا فقط نه سالش بود که مجبور شد برای من مادری کنه...
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سرش را باال گرفت تا حرارت بغض گلویش از چشمانش بیرون
نزند
_ اما تو اونم ازم گرفتی ،تو با مرده جلوه دادن آسمان همه مون
و از پاشیدی بابا ...از من فقط خواهرم و نگرفتی ،مادرم و گرفتی،
خواهر بزرگترم و گرفتی،
لحنش ناالن شد و نالید
_ چیکار کردی باهامون بابا؟
خسرو با حال بدی روی مبل نشست و ساره پر از بغض روی مبل
مچاله تر شد ،این رهام را هیچوقت ندیده بود ،آشنا نبود..
_ چیکار کردی با خانواده ات بابا؟

_ این مدل رنگبندی هم داره؟
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نگاه به چشمان آرایش شده ی دختر مقابلش داد ،حرف هایش
را میشنید و نمیشنید ،انگار مغزش به هم ریخته بود ،کاش یکی
مغزش را باز کرده و مرتبش میکرد ،افکارش را قفسه بندی کرده
و هر کدام را در قفسه ی مخصوص میگذاشت.
_ خانم؟
کنار ابرویش را خاراند
 +نه این مدل تک رنگه ،اگه میخوای میتونم ژورنال بدم تا بهتر
انتخاب کنی.
دختر از مانکن فاصله گرفت و با حسرت به مانتوی سرمه ای
رنگ چشم دوخت
_ نه این مدل خیلی به دلم نشست ،اگه قرمز بود...

207

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ادامه نداد همزمان با رفتنش سمت در مغازه آرام تشکری کرد،
دستی به صورتش کشید ،اعصاب درست و حسابی داشت ،آنجا
دیگر کامل میشد با سر و کله زدن با مشتری ها...
با اتکای آرنج هایش روی پیشخوان ،سرش را بین دستانش
گرفت ،آنروز هم از همان روزهای گندی بود که دلش میخواست
به کلی از دفتر زندگی اش پاکش کند ،دو سه نفر از مشتری ها
را دیده بود که زیر چشمی نگاهش میکردند و در گوش یکدیگر
چیزی میگفتند ،با خودش سخت جنگیده بود تا بر سرشان آوار
نشود .تا دق و دلی تمام روزهای گندش را بر سر آنها خالی نکند.
با صدای بسته شدن در شیشه ای مغازه تکانی خورد و نگاه سمت
خروجی برگرداند ،با دیدن شاهین انگار کسی در سرش جیغ
بنفش کشید و تنش را خشم غیرقابل تحملی احاطه کرد ،فقط
او را میان منجالب زندگی اش کم داشت
208

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +چی ازم میخوای مرتیکه؟ چرا من هیچ جهنمی از دست تو
خالصی ندارم؟
شاهین با حال خرابی که از شب قبل داشت جانش را میمکید،
کف دستانش را مقابل نگاه عاصی و پر خشم آسمان گرفت
_ اومدم لباس بخرم.
عصبی و پر از خشم از پشت پیشخوان بیرون آمد
_ من به تو لباس مباس نمیفروشم ،بزن به چاک تا همینجا چالت
نکردم.
شاهین اما بی اهمیت به جمله ی تهدیدی آسمان نگاهش را بین
رگال لباسها چرخاند
_ یه روسری میخوام...
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جمجمه اش از شدت فشار دندانهایش به درد آمده بود ،با چند
قدم خود را به در رساند و بازش کرد
_ بیا گمشو بیرون میگم مرتیکه...
نگاهش کرد
_ من فقط....
_ اینجا چه خبره؟
برگشت و با دیدن ملکی ،صاحب مغازه دستی به صورتش کشید
 +هیچی ،اینم داشت دیگه میرفت...
سپس نگاه تیز و برنده اش را بند نگاه شاهین کرد و خواست
بیرون برود ،اما صدای شاکی ملکی ،دوباره نگاهش را سمت خود
کشاند
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_ این چندمین باره میدونی تو؟ من دیگه شمارشش از دستم در
رفته چقدر پریدی به مشتریا....
لبهایش را روی هم فشرد ،اما نتوانست ساکت بماند
 +مگه من مرض دارم بیخود و الکی بپرم به مردم؟ البد مشتریا
یه جایشون میخاریده دیگه...
اخم های ملکی در هم رفت و شاهین با چند قدم کنار آسمان
ایستاد
_ من مشکل درست کردم آقای محترم.
ملکی اما انگار از دنده ی دیگری بلند شده بود که ساز مخالف
میزد ،بی اهمیت به شاهین ،رو به چشمان آسمان غرید
_ اخراجی ،جمع کن جل و پالست و برو....
شاهین باز مداخله کرد
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_ میگم من مشکل درست کردم آقای محترم ،خانم...
 +گمشو بیرون...
غرش آسمان صدایش را میان گلویش خفه کرد .زل زد در نگاه
رنگی مرد مقابلش و اضافه کرد
 +گمشو بیرون میام حرف میزنیم.
شاهین متعجب سری تکان داد
_ اجازه بدید اول این سوءتفاهم پیش اومده رو درست کنم.
ملکی دستش را در هوا تاباند
_ از این به بعد التماسمم بکنه دیگه فایده نداره.
آسمان با تنه ی محکمی که به شانه ی ملکی زد سمت پیشخوان
قدم برداشت ،شاهین اما نگاه پر اخمش را از چهره ی مرد
روبرویش نمیگرفت ،متنفر بود از انسانهایی که بدون فکر به
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انسانهای دیگر و نیازهایشان تصمیم میگرفتند ،صدای شکستن
نگاه هر دو را سمت آسمانی که کنار ویترین واژگون شده ی
روسری ها ،ایستاده بود ،برگرداند ،ملکی خشکش زده بود،
لبخندی روی لبهایش نشست و نگاه به حرکات دیگر آسمان که
داشت قفسه های لباسها را به هم میریخت دوخت ،دستانش را
درون جیبهای شلوارش فرو برد و نیم نگاهی به ملکی که هنوز
از شوک شکسته شدن ویترین درنیامده بود کرد ،آسمان بعد از
به هم ریختن قفسه های شلوار ها و وارونه کردن مانکن ها ،پالتو
اش را برداشت و قدم سمت ملکی برداشت
 +جمع کردم جول و پالسم و دارم میرم ،انگل بی مصرف..
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سپس بدون اینکه نگاهی سمت شاهین بیاندازد ،از کنار ملکی
خشک شده گذشت و رفت .مقابلش قرار گرفت ،تا توجهش را به
خود جلب کند و موفق هم بود
_ اگه باد به گوشم برسونه شکایتی از خانم سپهری شده ،یا کسی
سر راهش سبز شده...
لبخند خونسردی زد
_ اگه تقصیری نداشتید من دو برابر هزینه ی این اتفاق و پرداخت
میکردم ،اما چه بد که بی تقصیر نبودید .پس لطفا من و دیگه با
خودتون روبرو نکنید که برای خودتون بد میشه جناب...
پس از گفتن جمله اش از مغازه خارج شد و با چشم دنبال آسمان
گشت ،داست پله ها را دو تا یکی پایین میرفت ،سمت آسانسور
قدم برداشت ،باید خیلی سریع خود را به او میرساند.
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از آسانسور که خارج شد ،با دو قدم بلند مقابل آسمان ایستاد و
سد راهش شد
_ گفتید حرف میزنیم با هم...
 +ببین من اآلن اعصابم قاطیه ها؟ بکش از سر رام کنار تا...
میان کالمش پرید
_ تا حرف نزنیم ،جایی نمیرم ،پس لطفاً...
با تنه ی محکمی از کنارش عبور کرد و از پاساژ بیرون زد ،مغزش
داشت منفجر میشد از شورشی که در سرش به پا بود ،با برخورش
به شخصی و افتادن گوشی شخص روی زمین  ،لعنتی غلیظی به
روز گندش فرستاد و سرش را باال کشید
_ عذر میخوام خانوم...
مقصر خودش بود ،اما با عذرخواهی مرد حق به جانب توپید
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 +کوری مگه؟ منِ به این گندگی و نمیبینی؟
نگاه متعجب مرد هم نتوانست او را از موضع طلبکارش پایین
بیاورد
_ خانم سپهری؟
صدای شاهین را از پشت سرش شنید ،فکری به سرش زد ،فکری
که در دوران دبیرستان یکی از همکالسی هایش پیاده کرده بود،
نگاهش را به مرد روبرویش دوخت
 +داداش کمکم کن!!! این بیشعور مزاحمم شده ،میخواد من و به
زور سوار ماشینش کنه!
از لحن لوسش خودش حالش به هم میخورد ،مرد نگاهش را به
چشمانش دوخت ،خم شد و گوشی اش را از روی زمین برداشت
و سپس نگاهش را تا پشت سر آسمان سوق داد
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_ چی شده داداش؟
مغزش سوت کشید و خیلی سریع از میان هردویشان کنار کشید
تا دید کامل به هر دو داشته باشد ،آنقدر احمق نبود که نفهمد
مخاطب داداشی که مرد خطاب کرده بود ،شاهین بود
_ هیچی شاهرخ ،تو برگرد ویال...
انگار دوباره بدشانسی بعد از چند ساعت سرگردان چرخیدن و
جایی برای رفتن پیدا نکردن ،درست او را پیدا کرده و بر سرش
آوار شده بود ...بدشانسی که شاخ و دم نداشت ،درست اویی بود
که نگاه گنگش بین دو مرد روبرویش در نوسان بود.
مرد شاهرخ نام سری تکان داد و سپس بدون اینکه نگاهی به او
بیاندازد ،راهش را کشید و رفت ،نگاهش هنوز داشت قدم های
محکمش را دنبال میکرد ،باورش نمیشد دختری که چند لحظه
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قبل با لحن لوس و حال به هم زنی از یک مرد غریبه تقاضای
کمک کرده بود خودش باشد .شاهین در تیررس نگاهش ایستاد
_ خواهش میکنم ،حرف بزنیم.
دستی به صورتش کشید ،به کلی هنگ کرده بود ،نمیتوانست
درست تصمیم بگیرد ،سری برای شاهین تکان داد
 +چند متر جلوتر یه پارکی هست ،بریم اونجا حرفات و بزن حال
و حوصله ندارم.
شاهین با لبخند دستی به اوور کتش کشید
_ بریم کافه ،سرده هوا...
اخمی به نگاه شاهین کرد ،اما بدون مخالفت همراهش قدم
برداشت ،هنوز از خود لعنتی اش عصبانی بود ،از افکارش هم
همانطور ،آخر چگونه و چطور یک لحظه به ذهنش رسیده بود
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ادای دختران لوس را دربیاورد .چینی به بینی اش داد ،نمیدانست
از خودش بیشتر عصبانی بود یا آشنا بودن آنها.
وارد کافه شدند ،خلوت بود و همین هم زیادی بود ،برای خالی
کردن فریادهایش به یک مکان خلوت تری نیاز داشت .روبروی
هم پشت میز نشستند
_ چی میل دارید؟
پالتویش را روی پاهایش گذاشت ،هنوز کرختی سرماخوردگی
در تنش بود
 +هیچی ،حرفات بزن ،من کار و زندگی دارم.
شاهین اما با لبخند و اشاره ی سرش توجه پیشخدمت را به
سمت خود کشاند و با حرکت لبهایش سفارش دو شیرفرانسه
کرد .نمیدانست از کجا باید شروع کند ،بعد از دو سال دویدن،
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باالخره فرصت پیدا کرده بود ،اما یادآوری تصاویر شب قبل در
فضای مجازی اجازه ی خوشحالی برای آن فرصت کوچک را
نمیداد
 +ببین ،من دارم قاط میزنم با نگاهات ،نمیخوای حرف بزنی من
پاشم...
_ چرا نمیخوایید بشناسید من و؟ چرا این فرصت و به هر دومون
نمیدید؟
آسمان نگاهش نکرد
_ من دوستون دارم.
 +اما من ندارم.
صریح و تند گفته بود و در همان حین نگاهش را قفل چشمان
مرد روبرویش کرده بود ،آنها آدمهای دو دنیای متفاوت بودند،
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مانند دو خط موازی که هیچگاه به هم نمیرسند .او اهلش نبود،
اهل تکیه کردن نبود .نمیخواست بخواهد کسی را بشناسد.
پیشخدمت که بعد از سرویس دور شد ،شاهین لب زد
ــ منم وقتی نمیشناختمتون دوستون نداشتم ،شما سعی کنید
من و بشناسید...
پوف کالفه ای کشید و مردمک هایش را داخل حدقه رقصاند،
علت اینکه با زبان خوش حرف زدن مخالف بود همان بود،بعضی
ها از آرامش حرفها سوءاستفاده میکردند
 +من نه میخوام بشناسمت ،نه میخوام تو دوسم داشته باشی....
قلبش داشت آتش میگرفت ،حرفهای آسمان مانند تیر زهرآلود
درست در میان قلبش فرو میرفت ،اما نمی خواست دست بکشد
ــ پای کس دیگه ای وسطه؟
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آسمان از روی صندلی بلند شد ،فقط یک تلنگر کافی بود برای
خراب کردن مکان بر سر مرد روبرویش
 +نیست ،چون من حال نمیکنم با مرد جماعت که از مردی فقط
*** دارن...
پس از جمله اش ،قبل از آنکه به شاهین مهلت هضم جمله اش
را بدهد از کافه بیرون زد و پوزخندی روی لبهایش نشست ،تنها
مزیت بی چاک و بست دهانی همان هنگ کردن طرف بود،
طوری مخاطب را در شوک فرو میبرد که بیرون آمدن با خدا
بود.
سوار اتوبوس شد ،خلوت بود و روی صندلی نشست و نگاه به
بیرون دوخت ،فکر کرد ...اخراج شده و به فرداهایی فکر کرد که
باید به دنبال کار میگشت ...مربی گری در باشگاه به تنهایی
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نمیتوانست مخارج همیشگی و بدهیشان را تأمین کند ،در
باشگاه...
با یادآوری چیزی لبخندی روی لبهایش ،سرش را بلند کرد
 +قربون خداییت برم که یه ساعت نگذشته خودت جفت و
جورش میکنی ...فقط لطفاً بقیه اش هم جور کن که فقط تو آخر
مرامی....

ــ نمیشه که دختر جان ،خودت که در جریانی ،بوکس و کاراته
تو یه روز و یه ساعتِ ،نمیتونیم که تغییرش بدیم...
دستی به صورتش کشید ،حق با او بود اما نمیتوانست بیخیال
شود
 +ببین عمو ،من قول میدم به هر ....
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ــ نمیشه دخترم ،نمیتونی به هر دو تاش رسیدگی کنی...
دیگر داشت کالفه میشد ،چیزی تا بلند شدن و داد و فریاد راه
انداختنش نمانده بود ،دستانش داشتند درد میکردند برای وارونه
کردن میز
ــ اما من بهت قول میدم دنبالش و بگیرم و از باشگاه های دیگه
پرس و جو کنم ،اگه به یه مربی بوکس احتیاج داشتن ،بهت خبر
میدهم.
باالخره نفس عمیقی کشید ،لبخند روی لبهایش زیبا بود،
آنقدری زیبا که مرد روبرویش را هم بخنداند
ــ برای سیامک خیلی عزیز بودی....
لبخند روی لبهایش پر کشید و قلبش ماالمال پر شد از غمی
سهمگین .بغضی سخت میان گلویش چسبید و او ایستاد
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 +میدونم.
سخت بود پس زدن بغض ،اما او خبره بود در قورت دادنش
 +نیست ،اما سایه حمایتاش باال سرم هست...
لبخندی زد ،لبخندی که پر بود از تلخی و بغض
 +حسش میکنم.
کنار سنگ نشست و زانوانش را به آغوش کشید ،لبخندش طعم
زهر مار میداد
 +امروز از کار اخراج شدم...
نگاهش را به دور دست ها دوخت ،نگاه کردن به سنگ کار آسانی
نبود
 +اما منم دق و دلیم و خالی کردما ...یه قشقرقی به راه انداختم
که باید میدیدی ...زدم ویترین خوشگل مغازه رو داغون کردم.
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نفس عمیقی کشید ،نفس عمیقی که مرتعش بود بخاطر رد شدن
از جنگ با بغض سخت گلویش
 +امروزم یکی از گندترین روزا بود سیا ...اما آخریش خیلی حال
داد بهم ،بازم عمو ضیات دست و بالم و گرفت و بلندم کرد.
برگشت و نگاهش را به نوشته های روی سنگ دوخت ،از خط
نستعلین متفر بود بخاطر استفاده شدن روی آن سنگ مشکی
رنگ...
 +بازم بدون اینکه باشی حمایتم کردی...
سرش را باال گرفت ،آن اسم حکاکی شده روی سنگ ،آن فاصله
ی بیست و دو ساله بین تاریخ ظهور و غروب داشت آزارش میداد،
داشت بغضش را منفجر میکرد

226

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +یادته از یه پسر حرف زده بودم ؟ همون که دوساله دنبالمه...
امروز رفتم باهاش حرف بزنم...
تک خنده ای کرد ،تک خنده ای که بوی بغض میداد و دلتنگی
 +مثال میخواستم باهاش با آرامش حرف بزنم ،آخرش یه جوری
ترکوندمش که فکر نکنم حاال هم به خودش اومده باشه.
لبه ی شالش را از شانه اش کنار زد ،داشت خفه میشد
 +میگه بهم فرصت بده سیا ...هر کی ندونه تو خوب میدونی که
من....
لب زیرینش را بین دندان گرفت ،چقدر سخت بود نبودنش،
چقدر دردناک بود...
 +راستی ،یه چیزی داشت یادم میرفت....
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زانوانش را رها کرد و دوباره نگاه به سنگ دوخت ،زیر سنگ
همبازی کودکی هایش بود ،حامی نوجوانی هایش ،همراه
دیوانگی هایش...
 +امروز عکسم با یه بچه سوسولِ مامانی تو اینترنت بود....
خندید
 +ساره میگه اینستا ،اما خب واسه من و تو هر چی تو گوشیه
اینترنت محسوب میشه دیگه ،مگه نه ؟
دستی به صورتش کشید ،یخ زده بود انگار....
 +پسره ،عزیز دردونه ی نماینده ی مجلسه ...صبح خیلی داغون
بود ،فک کنم بابا جونش بخاطر اینکه با یه دختر معمولی ریخته
رو هم تنبیهش کرده بود.
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دستش را دراز کرد و انگشت سبابه اش را روی حکاکی اسم
سیامک کشید
 +تو بودی اردبیل و به هم میریختی مگه نه؟
چشمانش داشت میسوخت ،از سرما بود یا حرارت بغضی که در
گلویش پای میکوبید؟
 +تو که نیستی کسی نیست بخاطرم قشقرق به پا کنه سیامک،
تو که نیستی کسی نیست برام غیرتی بشه ....نیستی و من خودم
برای خودم غیرتی میشم ،میزنم ،میشکنم ،تو که نیستی من
خودم مردونه واسه دخترونگیام غیرتی میشم سیا...
پیشانی اش را روی سنگ سخت و سرد گذاشت و پلک بست
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 +چرا رفتی ؟ تو که میشناختی من و ،تو که میدونستی غیر تو
با کسی درد و دل نمیکنم ،میدونستی حتی به فکر غصه نخوردن
مامان و بابامم ،چرا با رفتنت تنهام گذاشتی با یه عالمه تنهایی؟
 +تو که بودی با هم حمل میکردیم همه ی مسئولیتا رو ،حاال
تنهام ،مامانمم بعد تو رفت ،منم و یه بابایی که دیسک کمرش
هر روز داره بیشتر از پا درش میاره ،منم و یه عالمه تنهایی .دلم
خیلی میخوادت سیا ...دلم لک زده واسه خنده هات ،دلم لک
زده واسه دیوونگیامون ،دلم لک زده واسه نشستن پشت موتورت
و گاز دادنای تو ....دلم ،یه ذره شده واسه آبجی گفتنات .دلم تنگ
شده برای دعواهامون سر اینکه تو یه سال از من بزرگتری و من
باید بهت بگم داداش.
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دستانش را درون جیبهای پالتویش فرو کرد و بیشتر مچاله شد،
تک تک اعضای تنش انگار منجمد شده بودند.
ــ بیا باال داری یخ میزنی...
نگاهش را برگرداند ،حس کرده بود کسی تعقیبش میکند و صبر
کرده بود تا باالخره خود خسته شده و برود ،اما او تمام روز را پا
به پایش آمده بود
 +مگه نگفتم دیگه نبینمت؟
ماشین همپایش حرکت میکرد و رهام را از در باز ماشین میدید
که برای دیدنش کمی خم شده بود
ــ بخوای نخوای با هم تو گِل فرو رفتیم و باید با هم این مشکل
و درست کنیم ،سوار شو...
نگاه گرفت
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 +من مشکل فالن ندارم ،اگه تو داری بدو برو درستش کن.
از ماشین پیاده شد و مقابل آسمان ایستاد ،از یکدنگی دختر
خوشش آمده بود
ــ اما من دارم ،من بخاطر نجات جون تو ،بدون اینکه به عواقبش
فکر کنم ،بردمت بیمارستان.
پوزخندی زد ،سرما در تک تک سلول هایش نفوذ کرده بود
 +اآلن داری منت میذاری مثالً؟
ــ هر چیزی که تو تعبیرش میکنی.
ابرویی باال انداخت ،انگار واقعاً مشکل داشت با آن خبر.
 +بابا جونت تنبیهت کرد؟
رهام اخم کرد ،نمیخواست در حال حاظر به خسرو فکر کند،
دلش می خواست به بهانه ی آن خبر بیشتر با آسمان باشد
232

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ تو فکر کن آره .حاال سوار ماشین شو حرف بزنیم ،من از مرگ
نجاتت دادم ،تو هم اعتبار من و نجات میدی...
سوار ماشین که شدند ،رهام درجه های بخاری را باالتر برد
ــ خیلی منتظرت موندم ،انگار حرفای زیادی داشتی...
آسمان نگاهش نکرد ،دلش نمیخواست با یک غریبه در مورد
سیامک حرف بزند
 +چجوری میخوای اون عکس و برداری؟ من باید چی کار کنم؟
ــ صبر کن یکم گرم شو ،حرف میزنیم.
صدای زنگ گوشی اش باعث شد اعتراض نکند و نگاهی به صفحه
ی گوشی که اسم پدرش افتاده بود بیاندازد.
 +سالم بابا...
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رهام گوش تیز کرد و آسمان نگاهش را به دست راستش که از
شدت سرما سرخ شده بود دوخت
ــ سالم ،دیر کردی بابا!
نفس عمیقی کشید
 +تو راهم ،دارم میام.
تماس را با یک خداحافظی آرام قطع کرد و گوشی را به جیب
پالتو برگرداند
 +خب بگو ،گوش میکنم.
از صبح داشت فکر میکرد اما به نتیجه ای نمیرسید ،پاک کردن
آن عکس کاری نداشت و زحمتش را پدرش کشیده بود ،تا ظهر
تمام آن عکس ها را از اینستاگرام پاک کرده بود.
ــ عکسا رو پاک کردیم،
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آسمان تنها نگاهش کرد ،اگر پاک کرده بودند ،پس...
ــ ازت یه چیزی میخوام...
چشمانش را باریک کرد و دندان هایش را روی هم سایید ،منتظر
بود هر آن خواسته ی نامعقولی بخواهد و او همانجا ،در ماشین
او را تکه پاره کند...
رهام از نگاه خشمگین و عاصی اش خنده اش گرفت ،اما با زور
و زحمت قورتش داد ،بدش می آمد از خودش بخاطر هدف قرار
دادن مرام آسمان ،اما از یک سوی دیگر خوشش می آمد از
حرص دادنش...
چقدر عقده داشت ،عقده های ریز و درشت خواهر و برادری...
ــ ازت میخوام یه روز از صبح تا شب من و تو اردبیل بگردونی...
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آسمان چشمانش را با عصبانیت گرد کرد و خواست چیزی بگوید
که رهام مانع شد
ــ جاهای گردشگری اینجا رو نشونم بدی،
به صندلی ماشین تکیه داد و همراه با چشمکی که حواله ی نگاه
پر خشم آسمان کرد ،ادامه داد
ــ از ساره شنیدم مشکین شهر معرکه است ،میخوام من و ببری
اونجا.
 +تو دیوونه شدی اوسکل؟ من مگه تور گردشگری ام که تو رو
بگردونم؟ اصال توی اآلغ میدونی مشکین شهر با اینجا چقدر
فاصله داره؟
رهام شانه ای باال انداخت ،دلش شیطنت می خواست

236

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ این در مقایسه با کاری که من برات کردم خیلی کمه ،باید
خیلی بی مرام باشی اگه این درخواست کوچیکم و قبول نکنی...
تیغه ی بینی اش از حجم عصبانیتی که بر سرش آوار شده بود
تیر میکشید
ــ من بخاطر تو از بابام تا دلت بخواد حرف شنیدم ،حتی دو تا
سیلی هم خوردم ،اسم و رسم و اعتبارم زیر سوال رفت با خبری
که پخش شد.
لبهایش را روی هم فشرد ،دلش میخواست مرد مقابلش را خفه
کند
ــ اگه باور نداری زنگ بزن از ساره بپرس ،بابام صبح اومده
اردبیل.
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 +همینجا میگردونمت ،من نمیتونم برم مشکینشهر ،کار و زندگی
دارم.
لبخندی روی لبهای رهام نقش بست ،همین هم خوب بود
ــ اما من میخواستم برم مشکین شهر...
دندان روی هم سایید
 +برو به درک...
خندید ،دلش میخواست دست دور شانه های دخترک حلقه
کرده و در آغوشش بگیرد ،دلش میخواست گونه اش را بکشد و
بگوید خیلی دوستش دارد .صدای زنگ گوشی اش او را از قعر
افکارش بیرون کشید و نگاهی به اسکرینش انداخت ،با دیدن
شماره لبخندش عمیق تر شد و با نگهداشتن گوشی مقابل
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صورتش تماس تصویری را وصل کرد ،تصویر رستا که در گوشی
نمایان شد چشمکی زد
ــ سالم به بهترین آبجی بزرگه ی دنیا...
صدایش را با تأخیر کوتاهی شنید
ــ سالم ،خوبی؟
انگار خبرها به او هم رسیده بود ،چون لحنش متفاوت بود
ــ عالی ام رستا.
نیم نگاهی به آسمان که نگاهش را از پنجره به بیرون دوخته بود
کرد و ادامه داد
ــ تو چطوری؟ دانیال خوبه؟
ــ مدرسه است.
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مکث کوتاهی کرد
ــ خبرا چی بود تو اینستا رهام؟
حس کرد سنگینی نگاه آسمان را روی کتفهایش ،اما نگاه از
صفحه ی گوشی اش نگرفت...
ــ طوری حرف میزنی انگار خبر نداری از رسانه ها و موضوعات
کوچیکی که بزرگش میکنن.
ــ رسانه ها که نمیشناسن نگاه نگران تو رو ،من میشناسم.
لبخندی زد ،مثل همیشه رستا را داشت که درکش کند،
حالتهایش را تشخیص دهد و نگرانی اش را بفهمد
ــ دوست نزدیک ساره است ،اونشب اونجا بود و وقتی حالش بد
شد رسوندمش بیمارستان.
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رستا هیچ نگفت ،انگار خیلی خوب متوجه لنگ بودن چیزی در
میان گفته های برادر کوچکش بود ،رهام گوشی را چرخاند و
قبل از اینکه آسمان به خودش بیاید ،دوربین را سمتش گرفت
ــ اصال ببین خودش اینجاست...
نگاه خشمگینش باعث شد شانه ای با خنده باال بیاندازد و آسمان
سری برای دختر زیبایی که تصویرش روی صفحه بود تکان داد،
رستا با مهربانی لبخند زد
ــ سالم عزیزم ،خوبی ؟
چقدر خوب حرف میزد ،آنقدر خودمانی که انگار سالهاست او را
میشناسد ،ناچار شد لب باز کند
 +ممنون.
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لبخند رستا عمیق تر شد و نگاه آسمان فراری تر ،حس بد غریبه
بودن داشت
ــ اسمت چیه گلم ؟
لبهایش را روی هم فشرد ،دلش نمیخواست آرام حرف بزند ،اما
آرامش صدای دختر پشت خط وادار به آرامشش میکرد
 +آسو ،یعنی آسمانم.
ــ منم رستام ،خواهر رهام .خوشبختم از آشناییت.
دوباره سری تکان داد و نگاهش را سمت رهام کشاند تا گوشی
را از مقابلش کنار بکشد که همین کار را کرد
ــ خب من دیگه برم ،بعداً با هم مفصل حرف میزنیم عزیزم.
خداحافظی که کردند ،رهام نگاه به آسمان دوخت
ــ خیلی خواهر خوبیه.
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آسمان روی صندلی جابجا شد ،جای خالی سیامک عجیب بعد
از تماس خواهر و برادر در قلبش حس میشد.
 +معلومه....
ــ تو خواهر یا برادر داری؟
جای خالی در قلبش سوخت و جزغاله شد ،کاش قدرتش را
داشت و قلبش را از سینه اش بیرون کشیده و آن زخم عمیق را
درمان میکرد ،پانسمانش کرده و رویش مرهم میگذاشت ،کاش
میشد داغی که نبود سیامک به قلبش زده بود را درمان کرد
 +داشتم.
نگاهش را قفل نگاه کنجکاو رهام کرد
 +یه داداش داشتم که دنیامه.
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رهام دستش را مشت کرد جمله ی ماضی آسمان هیچ سنخیتی
با کلمه ی مضارع آخرش نداشت ،انگار گفته بود برادری داشت
که هنوز دنیایش است
ــ چرا از فعل ماضی استفاده میکنی؟
دوباره دست خشمش را گرفت و او را جلو کشید ،خود غمگین و
بغض دارش را مثل همیشه پشت خشمش پناه داد و توپید
 +به تو هیچ ربطی نداره.
ماشین که توقف کرد نگاهش را به رهام دوخت ،دلش نمیخواست
منت او بر سرش باشد
 +تا کی اینجایی؟
رهام مشتاق خودش را جلو کشید
ــ چطور؟
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کنار ابرویش را خاراند
 +که ببرم بگردونمت...
رهام خندید و او دهانش را کج کرد ،تمام مسیر خندیده بود و
اصال به مردی نمیخورد که عکس پخش شده در فضای مجازی
به گفته ی خودش اسم و رسم و اعتبارش را زیر سوال برده باشد،
از جیب کتش کارتی بیرون آورد و سمت آسمان گرفت
ــ هر وقت مساعد بودی باهام تماس بگیر...
با اخم کارت را از دستش گرفت و نگاهی جزئی کرد ،با دیدن
اسم و رسمش ابرویی باال انداخت
 +دکتری پس!
نگاهش را باال کشید و قفل چشمان رهام کرد
 +اونم دکتر دیوونه ها...
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پوزخند صداداری زده و ادامه داد
 +منم میگم چرا یه تخته ات کمه ،از بس با دیوونه ها گشتی
خودت هم دیوونه شدی.
رهام با خنده سری کج کرد
ــ من دکتر دیوونه ها نیستم دختر خانوم ،روان شناسم .در ثانی،
نگو دیوونه که تو از من و اونا صد برابر بد تری.
نتوانست با لبخندی که روی لبهایش نشست مقابله کند،دیوانگی
هایش زمانی قهقه های سیامک را به هوا میبرد ...او هم میگفت
دیوانه است ،یک دیوانه ی دوست داشتنی...
کارت را همراه دستش داخل جیب پالتویش فرو برد و اخمی
روی پیشانی اش نشاند.
 +باز کن در و من برم.
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ـــــــــــــــــ
به محض ورودش به آپارتمان با عزیز روبرو شد و متعجب سالمی
کرد که با اخم های حق به جانب و طلبکارش روبرو شد.
ــ کجا بودی تا اآلن؟
پالتویش را از تن درآورد و از کنار عزیز عبور کرد
 +قبرستون.
ــ قبرستان یِرین اولسون(،قبرستون جات باشه) .چرا جواب
سرباال میدی ذلیل مرده؟
پوف کالفه ای کشیده و داخل اتاق شد ،پدرش نبود و همین
متعجبش کرده بودپالتو و شالش را روی آویز کنار در آویخت و
دوباره از اتاق خارج شد
 +واقعا اونجا بودم عزیز ،رفتم سر خاک سیا...
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نگاهش را دوباره در اطراف چرخاند
 +بابام کجاست پس؟
عزیز کنار بخاری نشست و عصایش را کنار دیوار گذاشت
ــ چه بدونم ،از عصر مثل مرغ سرکنده بود ،آخرش طاقت نیاورد
و گذاشت رفت بیرون ،به منه مادر مرده هم چیزی نگفت.
اخم بین ابروهایش نشست
 +به من زنگ زد نیم ساعت پیش...
پشت چشمی نازک کرد
ــ من بهش زنگ زدم و گفتم نیومدی خونه.
پوف کالفه ای کشیده و روی زمین نشست
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 +واسه چی نگرانش کردی آخه؟ مستقیم به خودم زنگ میزدی
دیگه.
ــ یه زنگ بهش بزن...
اخمش کورتر شد ،خودش را جلو تر کشید
 +عزیز اتفاقی افتاده که نمیخوای به من بگی ؟
عزیز پشت چشمی نازک کرد
ــ من چه بدونم؟ من و تو این خونه مترسک سر جالیز هم
حساب نمیکنین ،این از تو که زبونت برا بزرگترت شیش متر و
رد کرده ،اونم از بابات که جواب هیچکدوم از سواالم و نمیده.
پوف کالفه ای کشید ،دردهایش دیگر شمارش را رد کرده بودند.
بلند شد و ایستاد ،حال شنیدن غر زدن های عزیز را نداشت
ــ کجا میری؟
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 +گدیرم جهنمین دیبینه( میرم قعر جهنم).
سپس بی اهمیت به ناله و نفرین های پیرزن وارد اتاق شد و از
جیب پالتویش گوشی را بیرون کشید تا با پدرش تماس بگیرد.
صدای بله ی آرامش را که پشت گوشی شنید ،سمت پنجره ی
کوچک زیر سقفی اتاق رفت ،پنجره ای که از آدما تنها پاهایشان
را نشان میداد و از ماشین ها هم الستیک هایشان را...
 +سالم بابا ،کجایی پس؟
بعد از کمی مکث صدای پدرش را شنید
ــ یه کاری داشتم ،میام نیم ساعت دیگه...
اخمی از گنگی لحن متفاوت پدرش بین ابروهایش نشست،
حالش خوب بود؟
 +چیزی شده بابا؟
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ــ نه دخترم ،با یکی از آشناهای دور مالقات داشتم ،دارم میام
خونه اآلن.
سری تکان داد و سمت در اتاق قدم برداشت ،باشه ی آرامی
زمزمه کرده و تماس را قطع کرد ،بیرون رفت
 +داره میاد عزیز ،گفت با یکی از آشناهاش قرار داشت.
رنگ از صورت پیرزن پرید
ــ نگفت با کی قرار داشت؟
سمت اجاق رفت
 +نه ،نگفت.
کتری را روی اجاق گذاشت و بسته ی ماکارونی را از کابینت
بیرون آورد
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 +طوری میپرسی با کی قرار داشت انگار بابات مچت و با دوست
پسرت گرفته و حاالم رفته حسابش و بذاره کف دستش.
با تصور گفته اش بلند خندید و عزیز به پشت چشمی بسنده
کرد ،ماکارونی ها را داخل قابلمه از وسط نصف کرد و منتظر ماند
آب به جوش بیاید
 +شاید من میوفتادم میمردم ،تو نمیخواستی غذا بخوری؟
عزیز حرفی نزد و سکوتش باعث شد آسمان متعجب برگردد و
نگاهش کند ،در فکر بود ،کم پیش می آمد در خودش غرق شود،
عزیز بیشتر غر میزد تا فکر کردن.
ــ زیاد فکر نکن مغزت میپوکه ها...
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خودش هم نمیدانست در میان آشفته بازار ذهنش لحن شوخش
دیگر از کدام جهنم دره ای پیدایش شده بود ،عزیز نگاهش کرد،
نگاهی که با آن زمین تا آسمان غریبه بود
 +چی شده؟ حالت خوبه؟
بی اهمیت به آبی که داشت داخل کتری خودش را میکشت
سمت عزیز رفت
 +عزیز؟
پیرزن نگاهش را گرفت
ــ هیچی نیس ،پاشو یه چیزی درست کن کوفت کنیم ،مردم از
گشنگی...
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گوشی را بین شانه و گوشش نگه داشت و همزمان لقمه ای نان
و پنیر گرفت
 +کجاست دقیقاً آدرسش عمو؟
لقمه را در دهان چپاند و جرعه ای از چای شیرین شده اش
نوشید
ــ بلوار شهدا ،اسم باشگاه اکتیوِ ،میتونی پیدا کنی یا آدرس
کاملش و برات اس ام اس کنم؟
نیم نگاهی به پدرش که در فکر بود کرد و از دو شب پیش که با
آن آشنای ناشناس مالقات کرده بود در فکر به سر میبرد ،تماس
را با تشکر از مرد پشت خط قطع کرد و مشغول گرفتن لقمه ی
دیگر شد
 +شما دو تا چتون شده بابا؟
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هر دو نگاهش کردند و اکبر روی زمین جابجا شد
ــ چیزی باید شده باشه؟
پوزخندی زد ،سوال پدرش چیزی بود شبیه اینکه اینکه بپرسند
" مگر آدم با چشمهایش میبیند ؟" همانقدر مضحک و همانقدر
خنده دار
 +من احمقم بابا؟
سوالش را با سوال جواب داده بود تا بفهماند آنقدرها هم کور
نیست که نبیند دو روز تمام است هم او و هم عزیز در خودشان
غرقند و در دنیای دیگری سیر میکنند و او میبیند و حرفی
نمیزند.
ــ البته که نه.
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نیم نگاهی به عزیز که بی هیچ حرفی مشغول پر کردن استکان
چایش بود کرد
 +پس بهم بگو سبب این حالتون و...
اکبر با تقال و آه از روی زمین بلند شد
ــ چیزی برای گفتن نیست دخترم.
لبهایش را روی هم فشرد و او هم بلند شد
 +احمق فرضم نکن بابا.
اکبر دستی به صورت چروکش کشید ،روزگار پیرش کرده بود،
روزگاری که بد ،با او بد تا کرده بود
ــ من دارم میرم.
مقابلش ایستاد
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 +به یه شرط پیگیر این حالتون نمیشم.
اکبر تنها نگاهش کرد و آسمان اشاره ای به کنار بخاری کرد
 +از این به بعد نباید بری سر کار.
اخمهای پدرش در هم که فرو رفتند ،اضافه کرد
 +اگه بگی نه ،پیگیر میشم و اونی که اونشب مالقاتش کردی و
بعدش حالت از این رو به اون رو شد و پیداش میکنم و میفهمم
در مورد چی حرف زدین که حالت شد این .میدونی که میکنم
بابا...
بعد از گفتن جمله هایش چشم باریک کرده و تمام حرکات ریز
و درشت پدرش را زیر نظر گرفته بود ،میخواست بفهمد آن
مالقات چقدر برای پدرش مهم بود ،یا واقعا علت حال خرابش
بخاطر آن مالقات بود .پای کار نکردن را به میان کشیده بود که
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در تمام سال های گذشته هر کاری کرد تا او را قانع کند که
دیگر کار نکند و نتوانست .میخواست بداند آنقدری موضوع جدی
هست که پدرش برای پیگیر نشدن آسمان ،قید کار کردن را بزند
یا نه .و اکبر هم ناخواسته و ندانسته خیلی خوب جواب محکمی
به سوال های ذهنش داده بود
ــ منم میخواستم بهت بگم که دیگه با این دیسک کمر نمیتونم
زیاد کار کنم .اما دلمم نمیاد همه ی مسئولیت های خونه و
بدهیمون رو دوش تو باشه.
از خانه بیرون زد ،حال کودکی را داشت که تکه های یک پازل
بزرگ هزار تکه ای مقابلش گذاشته بودند و سه نفر هم باالی
سرش ایستاده و میگفتند باید آن را بچیند .افکارش به هم ریخته
بود ،آنقدر به هم ریخته که او هیچکدام را نمیتوانست تشخیص
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دهد ،حال گنگ و عجیب پدرش ،سکوت عزیزش ،در صدر
افکارش ایستاده بودند و او سرگردان بین افکار میگشت و به
نتیجه ی مطلوبی نمیرسید..
بیشتر داخل پالتو فرو رفت و نگاهش را به دانه های برفی که با
رقص و هزاران ناز روی زمین فرود می آمدند و به محض
برخودشان با زمین ،تمام آن غرور و ابهتشان با خاک یکسان
میشد و آن زیبایی را آب میکرد ،دوخت و پوزخندی زد؛ زمین
بود دیگر ،همه چیز را سمت خود کشیده و از پای در می آورد....
سرش را بلند کرد ،رو به آسمان
 +چیکار داری میکنی با مرام؟ کم عقده و دغدغه داشتم تو
زندگیم این و دیگه از کجا قلپی انداختی وسط؟
دانه ای برف روی چشمش افتاد که مجبور شد چشم ببندد
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 +کاش القل سیامک و نمیبردی تا با اون مشورت کنم و خودم
و از این حالت درموندگی و گیجی خالص کنم.
پشت چشمی نازک کرد ،خدایش مثل خدایی نبود که نرگس
خاتون توصیفش میکرد ،از خشم و غضبش میگفت ،خدای او
خدایی بود مهربان و دوست داشتنی که میتوانست دوست خیلی
خوبی باشد ،دوستی که با او درد و دل کند ،دوستی که برایش
خط و نشان کشیده و گاهی اوقات هم پشت چشم نازک کند.
خدای او خاص بود .خدای او حرف زدن را تنها در نماز خواندن
و قرآن خواندن نمیدید ،خدای او میگفت":هر وقت دلت گرفت،
در هر زمان و مکانی ،هر گونه که دلت می خواهد میتوانی با من
حرف بزنی"
 +میگی با تو حرف بزنم؟
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نفس عمیقی کشید ،داشت خنده اش میگرفت و اگر رهام آنجا
بود قطعاً میگفت ":دیدی گفتم دیوانه ای ،داری مثل آنها با
خودت حرف میزنی"
 +تو که باهام را نمیای بامرام ،اصال بیا معامله کنیم ،من امشب
باهات درد و دل میکنم ،تو هم کمک کن علت حال بد بابا و عزیز
و پیدا کنم ،باشه ؟
لبخندی زد ،چقدر دلش درد و دل می خواست....
 +حاال که قبول کردی ،دبه مبه نداریما ،گفته باشم...

از محوطه ی باشگاه خارج شد ،خوشحال بود ،از کار جدیدی که
میخواست شروع کند .با خودش فکر کرد"خوب شد که از پاساژ
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اخراج شدم ،اصال با مشتریاش حال نمیکردم" نفس عمیقی
کشید ،ورزش روحش را درمان میکرد...
آنقدر خوشحال بود که گوشی و کارت را از جیب پالتوی ارتشی
اش بیرون کشید و شماره های ردیف شده روی کارت را گرفت.
گوشی را کنار گوشش گذاشت و به بوق های متوالی انتظار گوش
سپرد ،بوق های پشت سر همی که داشت ابروهایش را به هم
پیوند میداد
 +اگه جواب ندی دیگه پشت گوشت و دیدی گردش تو اردبـ...
اما قبل از اینکه شاخ و شانه اش تمام شود ،صدای آرام و مردانه
ی رهام را پشت گوشی شنید
ــ بله ؟
پوزخندی زد ،انگار نمیشناخت شماره اش را...
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 +منم گل پسر...
رهام خندید ،پر از بهتی که به خوبی از پس خنده اش پیدا بود
ــ چشممون روشن گل دختر...
خنده اش را قورت داد ،جملهٔ او را تقلید کرده بود
 +امروز میتونم به قولی که دادم عمل کنم.
صدای رهام را بعد از مکث کوتاهی شنید
ــ زرنگی آ ....قرار بود از صبح تا شب باشه ،اما اآلن نه صبحه و
تا من بیام نصف روز گذشته.
دستی به پیشانی اش کشید و با احتیاط عرض خیابان را طی
کرد
 +من فقط امروز و وقت دارم ،اگه هستی که بیا ،اگه نیستی ما
رو....
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رهام میان کالمش پرید
ــ بی مرام نباش دیگه ،قرارمون دوازده ساعت بود.
لبخندی روی لبهایش نشست ،خوب بود که روبرویش نبود و آن
لبخند ناخودآگاه را نمیدید
 +من یادم نمیاد ساعتی تو قرارمون تعیین کرده باشم.
نوچ کالفه ی رهام را شنید و سپس صدایش را
ــ عجب دختر لجبازی هستی تو ،اوکی ،میرسونم خودمو.
چشمانش را باریک کرد
 +اردبیل نیستی؟
ــ نه ،تهرانم .میام توضیح میدم بهت چرا رفتنم و...
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نفس عمیقی کشید و نگاه به شال چند رنگی که پشت ویترین،
بر سر یک مانکن بود دوخت ،با تخمین تاریخ و باال پایین کردنش
اخم کرد
 +نه توضیحت ،نه دلیلت به من ربطی نداره ،اومدی بزنگ
هماهنگ کنم.
پس از جمله اش گوشی را قطع کرد و وارد مغازه شد ،تولد ساره
بود و او مثل هر سال فراموش کرده بود .پشت پیش خوان ایستاد
 +یه شال می خواستم ،از همون مدلی که تو ویترینه.

انگشتش را روی زنگ گذاشت و نیم نگاه دیگری به بسته ای که
فروشنده با لبخند کادو پیچش کرده بود انداخت ،در که بدون
سوال و جواب باز شد ،داخل شده و راه آشنای همیشگی را در
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پیش گرفت .وارد ویال که شد ،فاطمه را روبرویش دید و لبخندی
روی لبهایش نشاند
 +سالم.
فاطمه با مهربانی خم شد و گونه اش را بوسید
ــ سالم عزیزم چطوری؟
نفس عمیقی کشیده و بسته را در دست جابجا کرد ،اولین بار
بود قبل از آنکه ساره گالیه و قهر کند ،تولدش را به خاطر آورده
و برایش هدیه خریده بود
 +ممنون ،ساره خونه است؟
فاطمه نیم نگاهی به مسیر پله ها انداخت
ــ آره خونست ،داره آماده میشه بره تهران.
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سری تکان داد ،انگار خوب موقعی آمده بود ،فاطمه دست پشت
کمرش گذاشت
ــ برو باال ،تو اتاقشه.
بسته را پشت کمرش پنهان کرد و بدون در زدن وارد اتاق شد و
ساره را چمباته زده روی تخت دید .داخل شد و در را بست
 +چرا ماتم گرفتی؟
ساره نگاهش کرد و او سمت پنجره های تمام قد اتاق رفت و
پرده ی طالیی رنگش را کنار کشید تا نور کمی از دلگیری اتاق
بکاهد
 +مامانت فکر میکنه عزیز دردونه اش داره آماده ی سفر میشه.
سکوت ساره باعث شد اخمهایش در هم قفل شوند و او دیگر چه
مرگش بود؟
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 +تو دیگه چته؟
کنارش روی تخت نشست و کادو را کنار پاهای خوش تراش
ساره که از شلوارکش به زیبایی نمایان بود گذاشت و بدون حرف
نگاهش کرد ،اشک در نگاه آبی ساره جوشید و بسته را برداشت
ــ برای منه؟
 +آره واسه توعه...
سپس دستانش را از پشت تکیه گاه تنش کرده و به ساره اشاره
کرد
 +قیافش و ببین ،انگار پیشنهاد ازدواج گرفته...
ساره با بغض خندید
ــ هدیه گرفتن از تو کم از پیشنهاد ازدواج گرفتن نداره.
جمله ی ساره باعث شد بخندد
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 +خب حاال ،بگو چرا غمبرک زدی.
ساره از جعبه ی روی پاتختی اش دستمالی بیرون کشید و گوشه
ی چشمانش فشرد
ــ بذار اول هدیه ام و باز کنم.
سپس آرام مشغول باز کردن بسته ی کادو پیچ شده شد ،طوری
چسب ها را از روی کاغذ میکند که انگار نمیخواست کاغذ پاره
شود ،نکند فکر کرده بود هدیه ،همان کاغذ کادوست؟
ــ خودت کادوش کردی؟
کالفه از حرکت آرام دست های ساره رو کاغذ ،سرش را باال کشید
و نگاه به نگاهش دوخت ،ساره حوصله و صبری داشت ستودنی
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 +نه ،به من میاد بشینم با حوصله این و کادو کنم آخه؟ اآلن کم
مونده تو و کاغذ و با هم پاره کنم از بس با ناز و عشوه باز میکنی
چسباش و ،زود باش دیگه...
ساره خندید و شال را از بسته بیرون کشید و همراهش نگاهش
ماالمال پر شد از تعجب و شور و شوقی خواستنی
ــ واااای...
شال را روی سرش انداخت
ــ این خیلی خوشگله آسو...
خندید ،چقدر دختر روبرویش بی ریا بود و دوست داشتنی ،آنقدر
دوست داشتنی که با یک هدیه ی کم ارزش و کوچک آنقدر
خوشحال شده و نگاهش برق بزند
 +خوشت اومد؟
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اشک چشمان ساره اینبار با خنده همراه بود
ــ این چه حرفیه؟ عاشقش شدم.
سپس روی زانوهایش نشست و قبل از آنکه آسمان به خودش
بیاید ،در آغوشش گرفت
ــ خیلی دوست دارم آسو...
بدون اینکه حرکتی کند ،منتظر ماند تا ساره فاصله بگیرد و
انتظارش خیلی هم طول نکشید ،دستی به صورتش کشید و
سوال قبلش را دوباره تکرار کرد
 +حاال بگو چته...
ساره دستی به شال کشید و نگاهش را دزدید ،کاش می توانست
تمام راز ها و پنهان کاری هایش را با پاک کن از ذهنش پاک
کند ،بی خبری آسمان داشت آزارش میداد .با خبری اش هم
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زجرش میداد ،مانده بود درون منجالبی که نمیدانست چگونه
بیرون برود
ــ دارم میرم تهران.
آسمان اخم کرد ،تهران رفتن ساره که چیز جدیدی نبود
 +من و گرفتی تو؟
ــ نه خب ،فقط دلم گرفته.
چینی به بینی اش داد
 +جمع کن خودتو بابا،
سپس از روی تخت بلند شد
 +کی میری؟
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ساره نفس عمیقی کشید و نگاهش را به نقش و نگار های لبه ی
شالش دوخت
ــ ساعت دوازده پرواز دارم.
 +پس پاشو ببرمت جایی.
دلش نمیخواست ساره را اینگونه ببیند ،دلش ساره را همان گونه
لوس و بی خیال می خواست ،نه ساکت و مغموم .ساره هم به
تبعیت از او ایستاد ،درست مانند بچه ها ،انگار یادش رفته بود
دلش گرفته بود
ــ واقعاً؟ کجا بریم؟
ابرویی باال انداخت
 +اونش بمونه حاال...
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نگاهی به گوشی اش که بین انگشتانش داشت میلرزید کرد و با
دیدن اسم "بچه سوسول" لبش رو باال کج شد ،نیم نگاهی به
ساره و درگیری اش با فالفل تندی که غذای من درآوردی
سیامک بود انداخت و از روی صندلی پالستیکی بلند شد .بعد از
ایجاد فاصله تماس را وصل کرد و گوشی را بدون هیچ حرفی
کنار گوشش گذاشت
ــ سالم عزیزم...
صورتش جمع شد و دندانهایش را روی هم سایید ،اما قبل از
آنکه بتواند فوحش دهد ،صدای خندان رهام فرصت را از او گرفت
ــ ببخشید خب ،عادت کردم دیگه.
 +لبه ی گوشی را به لبهایش چسباند و غرید
ــ لعنت بهت...
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صدای خنده ی سرخوش رهام را شنید و سمت ساره برگشت ،با
کنجکاوی نگاهش میکرد و به محض تالقی نگاهشان سرش را
سوالی تکان داد
 +آدرس میدم ،نیم ساعته خودت و رسوندی اینجا که هیچ،
نرسوندی پشت گوشت و دیدی من و دیدی.
سپس قطع کرد و بعد از فرستادن آدرس دوباره سمت ساره قدم
برداشت
ــ مشکلی پیش اومده؟
سرش را به چپ و راست تکان داد
 +نه،
اشاره ای به باقیمانده ی ساندویچ ساره کرد و ادامه داد
 +نخوردی چرا؟
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ساره پلک زد
ــ خیلی تنده ،تو چطور یه سره همش و خوردی ؟ من با نصفش
دو تا نوشابه نوشیدم.
خندید و به صندلی اش تکیه داد ،قلپی از نوشابه اش نوشید
 +همین تندیش میچسبه دیگه ،در ضمن باید فالفل تند
مخصوص و تند تند بخوری تا نسوزوندت خوشگل مایه دار.
ساره لبخند زیبایی زد و نگاهش را داخل فست فودی کوچک
چرخاند
ــ زیاد میای اینجا ؟
نوشابه مانند زهر معده اش را سوزاند و نگاهش سمت میز و
صندلی آشنای گوشه ی مغازه چرخید
 +چهار سالی بود نیومده بودم.
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دلش را غمی بزرگ در بر گرفت ،آن لژ شش نفره ی گوشه ی
کافه مانند سیخ داغ در چشمانش فرو رفت و تصویر یک دختر و
شش پسر مقابل نگاهش جان گرفت ،تصویر پسری که سر به سر
دختر میگذاشت ،تصویر دختری که با خنده پشت چشم نازک
میکرد و گاهی اوقات هم لگدی به پایش میزد .تصویر پسری که
تک شمع روی کیک کوچک شکالتی را فوت میکرد و دوستانش
پس گردنی حواله اش میکردند و دختری که با لبخند و عشق
تولدش را تبریک میگفت .تصاویر که از مقابل نگاهش محو شد
بلند شد و ایستاد ،قلبش درد میکرد ،درست همان جایی که
متعلق به سیامک بود ،نگاهش را باالخره از میز کنده و سمت
ساره چرخاند ،نگاهش پر بود از نگرانی
 +بشین میام اآلن.
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وارد اتاقک کوچک مخصوص پخت و پز شد و قدم سمت پسر
جوان برداشت ،طبق گفته اش داشت کاغذ را دور ساندویچ آماده
شده میپیچید
 +آماده کردی وحید؟
وحید برگشت و نگاهش کرد ،درون نگاه او هم هنوز غم نبود
سیامک پرسه میزد
ــ آره آبجی آسو،
نوشابه و سس قرمز و سفید و ساندویچ را داخل سینی گذاشت
و سمتش گرفت
ــ بفرما...
سینی را گرفت
 +کیک و چیکار کردی؟
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ــ گفتم علی رفت خرید ،همونطور که گفتی ،یه ربع دیگه میارم
سر میز.
سری تکان داد ،اما همین که برگشت صدای دوباره ی وحید را
شنید
 +بازم بیا اینجا آبجی.
برگشت و خواست لبخند بزند ،اما چیزی جز دهان کجی نبود،
این روزها عجیب دلش هوای سیامک را میکرد
 +میام دادا ،میام.
به محض خروج از اتاقک رهام را دید که پشت به او کنار ساره
ایستاده و با گذاشتن دستانش روی میز ،کمی سمتش خم شده
بود ،اخمی کرد و قدم هایش را سمتشان برداشت و در همان
حین صدای غرش رهام را شنید
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ــ هیچکس نمیتونه از من حساب اینکه کجا میرم و با کی میرم
و بپرسه ساره ،نه بابام ،نه تو ،نه هیچ کس دیگه ای ،من....
 +تو غلط اضافه میکنی تو مکان من ،گنده بار دوست من
میکنی...
رهام سریع صاف ایستاد و آسمان اما نگاهش نکرد ،نگاهش به
ساره ای بود که رنگ به رو نداشت
ــ سالم...
با همان اخم صندلی را عقب کشید و نشست ،انگار در مورد اینکه
ساره با دیدن رهام حالش خوب میشود ،اشتباه کرده بود
 +میخوای بفرستمش بره؟
مخاطبش ساره بود ،اما رهام خیلی سریع صندلی کناری اش را
عقب کشید و نشست و جواب داد
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ــ معذرت می خوام خب.
باالخره نگاهش را سمت او کشید
 +با چه جرأتی...
رهام با لبخند میان کالمش پرید
ــ معذرت خواستم دیگه ،اگه بخوای میتونم دست ساره رم
ببوسم.
پایش را محکم به ساق پای رهام کوبید
 +عوضی...
رهام با خنده شانه ای باال انداخت و آسمان سینی را به سمتش
هل داد ،با ابروی باال رفته ساندویچ را برداشت
ــ برای منه؟
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 +نه ،واسه خواجه شیرازیه،
رهام دوباره خندید و زیادی خوشخنده نشده بود؟ گازی از
ساندویچ زد و آسمان با پوزخند به صندلی اش تکیه داد و نوشابه
اش را از روی میز برداشت ،نگاهش را درست روی چهره ی رهام
زوم کرده بود تا ببیند تندی فالفل چقدر میتواند اذیتش کند،
اما با بسته شدن چشمانش و اوووم پر لذتی که از ته هنجره اش
بیرون آمد ،به کل معادالتش به هم خورد .رهام بعد از قورت
دادن لقمه ،نگاهش را به نگاه اخموی آسمان دوخت
ــ قسم میخورم بهترین فسفودیه که تو عمرم میخورم ،طعمش
معرکه است.
لحن پر لذتش باعث شد ساره هم نیمه ی ساندویچش را بردارد
و پر از تردید گاز کوچکی بگیرد
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ــ خیلی تنده رهام.
ــ همین تندیش میچسبه دیگه...
سپس رو به آسمان ادامه داد
ــ من عاشق غذاهای تندم.
پشت چشمی برای نگاه مشتاق رهام نازک کرد ،کودک تخس
درونش میخواست رهام بعد از اولین لقمه ای که میخورد دست
مقابل دهانش تاب داده و با نگاهش در به در دنبال آب باشد
برای بر طرفی سوزش دهان و گلویش .اما او ظرف پنج دقیقه
تمام سانویچ را خورده و نوشابه را هم همراهش سرکشیده بود،
داشت معادالتش به هم میخورد ،معادالتی که با کنار هم چیدن
تکه تکه ی پازل هایی که در تمام سالهای عمرش ساخته بود و
به نتیجه ای رسیده بود که پولدار ها انسان های خود شیفته و
283

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

خودخواهی هستند که جز نوک دماغشان چیزی نمیبینند...
پولدار های ذهن او نه شباهتی به ساره داشت که بیشتر مانند
کودکها بود ،نه شباهتی به رهام که روی صندلی پالستیکی فست
فودی بنشیند و همراه او فالفل تند مخصوص پخت برادرش را
بخورد.
ــ قسم میخورم ماها یه ساعت از جامعه عقبیم،
نگاهش را سمت ساره کشاند و ادامه داد
ــ مگه نه ساره؟
ساره هم سری تکان داد
ــ آره ،از بس غذاهای بی طعم خوردم حالم بد میشه با شنیدن
اسم ماهی و غیره...
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رهام اینبار سمت آسمانی که بی هیچ حرفی گوش به آنها سپرده
بود ،چرخید
ــ گفتی اینجا مکان توعه !
لحنش سوالی نبود ،پر بود از کنجکاوی
 +اینجا پاتوق من و....
لبهایش را روی هم فشرد و نگاهش دوباره با سماجت سمت آن
میز کشیده شد.
 +داداشمه.
ساره متعجب نگاهش کرد
ــ تو داداش داری؟
نگاه تند و تیز رهام که نصیبش شد هم نتوانست از حجم تعجبش
کم کند و منتظر نگاه به آسمان دوخته بود ،آسمان نمیخواست
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جواب دهد ،از فعل های ماضی که باید به ریش جمالتش در
مورد سیامک میبست متنفر بود،
 +داش وحیـــد؟
وحید که همراه کیک کوچک آلبالویی که دو شمع عدد بیست و
سه رویش گذاشته شده بود از اتاقک مخصوص خارج شد،
لبخندی روی لبهایش نشاند.
وحید کیک را روی میز گذاشت ،فکر ساره اما در پی جمله ی
آسمان بود ،نگاهش را به وحید دوخت ،برادر ناتنی آسمان او
بود؟؟؟
وحید که دور شد ،ساره روی صندلی جابجا شده و نگاهش را
دوباره بند نگاه آسمان کرد
ــ داداشت ایشونه؟
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آسمان خندید ،علت خنده اش هم لحن پر احترام ساره بود ،آخر
چگونه ممکن بود یک دختر به اندازه ی ساره محترم باشد و
مهربان ،بی ریا باشد و دلبر؟
 +آره داداشمه.
ساره زیر چشمی نگاهی به رهام که با اخمی سرا پا گوش بود
کرد
ــ نمیدونستم عمو اکبر پسری هم داره.
نیشخندی زد
 +همه چی که رابطه ی خونی نیس خوشگل خانوم .داداش من
از خون من نیست ،اما سایه اش همیشه باال سرمه ،همه جا
حمایتش و حس میکنم ،رفیقمه ،داداش من اجازه نمیده یه
ناکس چپ نگام کنه...
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بغض گلویش را خراشید و دستش روی میز مشت شد ،دلش
سیامک را میخواست
 +داداش من....
لبهایش را روی فشرد ،نباید ادامه میداد ،اصال نباید قفل زبانش
باز میشد و از سیامک میگفت ،دلش میخواست بلند شود و ساره
را همراه با آنهمه عزیز بودن در قلبش ،از پاتوق سیامک و خود
بیرون میبرد ،دلش میخواست رهام را بیرون پرت کند ،اصال چرا
او را به جایی که تنها برای او و برادرهایش بود دعوت کرده بود؟
چرا ساره را با خود به آنجا برده بود؟ آب دهانش را همراه بغض
و خلوارها غم فرو داد و با ابرو به شمع های روشن روی کیک
اشاره کرد
 +فوت کن ،جا میمونی از پرواز...
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ساره با حسی گنگ تنها نگاهش کرد و آسمان خندید ،خنده ای
که طعم تلخ زهر مار میداد
 +در ضمن وحید داش خونیم نیست...
به صندلی تکیه داد و دستانش را مقابل سینه چلیپا کرد
 +یعنی بگم به خدمتت خوشگل مایه دار ،ما تو محله همه خواهر
و برادر همیم ،من اگه بخوام حساب کنم پنج تا داداش دارم و
دو تا خواهر.
پوزخندی روی لبهایش نشست
ــ البته هستن بچه مفنگی و حروم خورایی هم ،اما خب ما رامون
باهاشون جداس...
رهام خودش را جلو کشید و آرنجهایش را روی میز گذاشت
ــ گفتی اینجا پاتوق تو و داداشته ،جمع نبستی.
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آسمان نگاهش نکرد ،دلش نمیخواست در روز تولد ساره خاطره
ی بدی جا دهد ،دلش نمیخواست آوار شود بر سر رهامی که
عجیب پیش چشمش به کیسه بکس شباهت داشت
 +یکیش با بقیه فرق میکنه برام ،از وقتی خودم و شناختم
باهامه ،اونقدر برام فرق میکنه که بعضی وقتا وقتی فکر میکنم
میفهمم اگه داداش واقعنی داشتمم به اندازه ی اون دوسش
نداشتم.
اخم رهام کورتر شد و ساره با بغض شمعهایی که نصفشان آب
شده بود را فوت کرد ،قبل از فوت کردنشان هم در دلش آرزوی
شیرینی کرد ،آرزویی که مربوط به خودش میشد و آسمانی که
میدانست اگر واقعیت را بفهمد چگونه میسوزد و میسوزاند،
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چگونه میشکند و میشکاند .آسمان اگر میفهمید مانند یک
طوفان همه چیز را نابود میکرد ،خودش هم نابود میشد.
روی صندلی کنار پنجره ی هواپیما نشست ،هنوز بغض داشت،
بغضی سخت که داشت نفسش را میبرید .گوشی اش را از کیفش
بیرون آورد و نگاهش را برای چندمین بار به پیام دو روز قبل
خسرو خان دوخت ،پیامی که نمیدانست چند بار خوانده ،ازبر
بود متنش را ،اما انگار درک نمیکرد مفهومش را .بغضش باالخره
بعد از ساعت ها پا کوبیدن میان گلویش خرد شد  ،هقی زد و
انگشتان لرزانش را مقابل دهانش گذاشت ...همه چیز داشت به
هم میریخت ،دیگر جانی برای مقابله با خسروخانی که انگار به
سیم آخر زده بود نداشت ،دستور برگشتش به طور دائمی آزارش
میداد .با گرفته شدن دستمال آبی رنگی مقابل نگاهش ،لبهایش
را روی هم فشرد و نگاهش را به شخص کناری اش سوق داد ،با
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دیدن شاهین روی صندلی مچاله شد و مردمک های زیبایش در
حدقه لرزید ،شاهین لبخندی زد
ــ حالتون خوبه خانوم؟
آب دهانش را فرو داد ،خیاالتی نشده بود انگار
ــ سـ ...سالم.
شاهین به دستمالی که هنوز بین انگاشتانش بود اشاره کرد
ــ اشکاتون و پاک کنید.
با هزاران حس گنگ دستمال را گرفت و تشکر آرامی زیر لب
نجوا کرد ،گونه هایش را پاک کرد و دستمال را بین دستانش
فشرد .کمربندش را بست و نگاهش را دوباره سمت شاهین
گرداند ،او هم مشغول بستن کمربندش بود ،دلش میخواست مرد
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کنار دستی اش از عالقه اش به آسمان بگوید ،شاید میتوانست با
اطالعاتی که به خسرو خان میداد ،دوباره به اردبیل برگردد
ــ به اینجا خیلی عادت کردم ،تهران رفتن دیگه خیلی سخته
برام.
شاهین نگاهش کرد ،رنگ چشمانش آبی بود ،اما گاهی اوقات
رگه های سبز رنگ هم بینشان خودنمایی میکرد.
ــ برای منم همنطور.
روی صندلی اش جابجا شد و هواپیما کم کم شروع به حرکت
کرد ،نمیدانست چگونه بحث را سمت آسمان بکشاند
ــ حال دوستتون چطوره؟
نفس عمیقی کشید ،انگار خدا صدایش را شنیده بود
ــ خوبه ،همین چند دقیقه ی پیش ازشون جدا شدم.
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لبش را گزید ،شاید میتوانست با دست گذاشتن روی رگش قفل
زبانش را باز کند
ــ امروز قرار بود با آقای پناهی برن گردش...
سر شاهین طوری سمتش چرخید که صدای به هم خوردن مهره
هایش به گوش او هم رسید ،لبخندی پر از دلواپسی زد و ادامه
داد
ــ قراره آسو آقای پناهی و تو شهر بگردونه.
اخم روی پیشانی شاهین ته دلش را خالی کرد ،اما با اوج گرفتن
هواپیما ،نگاهش را از پنجره ی کوچک به بیرون دوخت .طولی
نکشید که صدای شاهین را شنید و سمتش برگشت ،انگار همه
چیز داشت طبق خواسته اش پیش میرفت
ــ رابطه ای بین خانم سپهری و ایشون هست ؟
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ساره لب زیرینش را دوباره بین دندانش برد
ــ مثال چطور رابطه ای ؟
اخم های شاهین کورتر شد ،دختر کناری اش خودش را به
خنگی زده بود ،یا واقعاً آنقدری خنگ بود که نفهمد منظورش از
رابطه چه طور رابطه ایست؟ ساره دوباره روی صندلی جابجا شد،
انگار روی یک خار نشسته بود ،لعنتی به خودش و سوال احمقانه
اش فرستاد و لبخند مضحکی روی لب نشاند
ــ نمیدونم که ،تازه با هم آشنا شدن.
تازه آشنا شده بودند و آسمان میخواست او را در اردبیل بگرداند؟
چطور ممکن بود؟ دختری که او در دوسال شناخته بود با کسی
که میخواست یک مردی که از قضا آشناییشان هم تازه بود،
بگرداند ،زمین تا آسمان متفاوت بود
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ــ شما با آسمان کی آشنا شدید؟
سوال ساره اورا از قعر افکار عاصی کننده اش بیرون کشید
ــ دو سالی میشه.
ساره لبی تر کرد ،از عامدانه اذیت کردن شاهین حس خوبی
نداشت اما چاره ای هم جز فهمیدن جزئیات عالقه ی او نداشت
ــ چطور شد حس کردید به آسو عالقه دارید؟
شاهین نفسی گرفت ،افکارش هنوز در پی آسمان و پناهی و
گردششان بود .کاش جلسه اش در تهران را کنسل میکرد ،کاش
در اردبیل میماند
ــ اولین بار تو پاساژ دیدمشون ،داشتم برمیگشتم تهران
ومیخواستم یه سوغاتی برای عمه خانومم بگیرم.
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نفس عمیق دیگری کشید و تصویر آن روز پیش چشمانش نقش
بست
ــ قبل از اون فکر میکردم عشق تو نگاه اول اصال وجود نداره،
اما داشته.
پلک بست ،فکر کردن به آنروز میتوانست او را از فکر کردن به
گردش آسمان با پناهی بازدارد،
ــ اما اونروز فهمیدم میشه با یه نگاه هم عاشق شد ،میشه حتی
عاشق اخم و پرخاش یه نفر شد .آسمان برای من معنی تمام
شعر و سپید و داستان های عشقیه.
بغض ساره باز قد کشید ،از همان بغض هایی که وقتی فیلم های
درام عاشقانه میدید بیخ گلویش میچسبید .مرد کناری اش واقعاً
عاشق بود
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ــ اونروز ازشون روسری خریدم اما برنگشتم تهران ،موندم
تعقیبشون کردم ،بعد از تموم شدن ساعت کاریشون تو پاساژ،
رفتن خونه و بعد از یکی دو ساعت دیگه هم باشگاه .همراه شما
از باشگاه بیرون اومدن ،من خودم و نشون ندادم .نمیدونستم دارم
چیکار میکنم ،درگیر بودم با خودم ،نمیفهمیدم خودم و .به خودم
که اومدم دیدم هر وقت کارم تو شرکت تموم میشه میام اردبیل
و دنبال آسمان راه میوفتم .اولین بار که از عالقه ام به ایشون
گفتم فوحشم دادن ،دومین بار با تمسخر خندیدن .نمیدونم چند
بار گفتم و چقدر نادیده گرفتن که باالخره رسیدیم به اینجا .تنها
چیزی که میدونم اینه که دیگه شده جزوی از من.
چشمانش را باز کرد و سمت ساره چرخید ،بعد از شاهرخ اولین
نفری بود که برایش از عالقه اش به آسمان میگفت .شاهرخ هم
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مثل دختر زیبای کناری اش تنها به حرف هایش گوش میداد،
بدون اینکه چیزی بگوید.
ــ شما تا حاال عاشق شدین؟
ساره تنها سرش را به چپ و راست تکان داد و شاهین لبخندی
زد
ــ هیچ وقت نشین ،خیلی درد داره عاشقی.
بغض ساره فاصله ای با ترکیدن نداشت که شاهین خندید
ــ اگه گریه کنید من دیگه دستمال ندارما ،گفته باشم.
ــ من یکم احساساتی ام.
شاهین خم شد و نگاهش را مستقیم به چشمان زیبای ساره
دوخت
ــ فقط یه کم ؟
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دستانش را در جیبهای پالتویش فرو برد و نگاهش را به زیر
پاهایش دوخت ،بعد از حدود پنج ساعت گردش ،آخرین جایی
که به ذهنش رسیده بود ،آنجا بود ...صدای رهام را درست از
کنارش شنید
ــ اینجا مثل بامه خودمونه.
سمتش چرخید و نگاه گنگش باعث شد رهام بخندد
ــ منظورم بام تهرانه.
 +اردبیل صد تا بهتر از تهرونه ،چشمات و ببند...
رهام چشم بست و آسمان نفس عمیقی کشید
ــ نمیخوای که از اینجا پرتم کنی پایین؟
لبخندی روی لبهایش نشست ،لبخندی که خدا را شکر میکرد
چشمان رهام بسته است و نمیبیند
300

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +تو مرامم نیست از پشت خنجر بزنم ،رودر رو جنگیدن و دوست
دارم.
رهام تک خنده ای کرد
ــ اما من زیاد از پشت خنجر خوردم.
برگشت و نگاه به نیمرخ رهام دوخت ،کنجکاو بود بداند مرد
کنارش اصال میدانست خنجر چیست که از خوردنش حرف میزد
 +اونایی که تو خوردی نیش زنبوره پسر جان.
رهام خندید
ــ عــه! از کجا میدونی؟
شانه ای باال انداخت و نگاه از رهام گرفت
 +همینجوری ،چون به نظر من پولدارا غم و غصه ای ندارن.
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رهام سرش را بلند کرد اما چشمانش را باز نکرد
ــ من از وقتی یادمه غم و غصه داشتم.
نفس عمیقی کشید
ــ فقط پنج سالم بود که مامانم مریض شد ،افسردگی حاد گرفت.
دیگه حتی نگاهمم نمیکرد ،مینشست گوشه ی اتاقش و ....
لبش را زیر دندانش گرفت تا حرارت درونش به چشمانش منتقل
نشود
ــ رستا ،یعنی خواهرم برام شد هم مادر هم خواهر ،البته بابام
چند تا برام پرستار گرفت ،اما خب من ترجیح میدادم با خانوادم
باشم تا یه غریبه .رستا برام قصه میگفت ،موهام و نوازش میکرد،
وقتی مریض میشدم ازم پرستاری میکرد ،فقط سه سال از من
بزرگتر بود ،اما برای من مادری کرد .بزرگ شدم ،تولد نه سالگیم
302

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

بود ،چیزی از تولد یادم نمیاد ،اما حرفای آخر شب بابام هنوز تو
گوشمه ،تو اتاق رستا ،کنارش نشسته بود .منم از الی در نگاشون
میکردم ،داشت به رستا میگفت دیگه بزرگ شده ،میگفت باید
یاد بگیره روی پاهای خودش بایسته ...گفت و گفت و گفت و
آخرش رسید به این که باید بره تورنتو پیش یکی از دوستاش،
اونشب تنم لرزید .مادرم که نبود ،بابام که اصال نبود ،فقط رستا
رو داشتم که اونم داشت میرفت .دیگه به حرفاش گوش نکردم و
رفتم اتاقم .فردای روز بعدش باالی پله ها ایستادم و برای اینکه
جلوی رفتن رستا رو بگیرم از باالی پله ها خودم و پرت کردم
پایین.
نگاه آسمان دوباره سمتش چرخید ،دیگر تمسخر نگاهش نبود،
پر بود از ناباوری و دلسوزی ،رهام اما نمیخواست چشمانش را باز
کند ،دلش میخواست حرف بزند.
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ــ دست و پام شکست ،پیشونیم چند تا بخیه خورد ،دو هفته ی
تمام رو تخت بیمارستان افتادم ،رستا از پرواز جا موند ،بابام
نگرانم بود ،مامانم اما نیومد دیدنم .مریض بود ،تو حال خودش
نبود .اونروز بعالوه ی تمام اون زخمایی که خودم به جسمم زده
بودم روحم هم زخمی شد..
چند لحظه مکث کرد ،سنگینی نگاه آسمان را حس میکرد اما
نمیخواست سمتش برگردد ،داشت از چیزهایی حرف میزد که با
آنها زندگی کرده بود ،اما هیچگاه در موردشان به کسی چیزی
نگفته بود
ــ تا حاال خواستی به خودت ضرر بزنی؟
آسمان آب دهانش را فرو داد ،ذهنش به کلی هنگ بود ،اصال
فکرش را هم نمیکرد مرد کناری اش چنین تجربه هایی داشته
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باشد ،تصاویر گنگی پیش چشمانش پدیدار شد ،تصاویر دختری
که روی پل ایستاده و دستانش را باز کرده بود تا خودش را پایین
پرت کند
 +نه...
ــ پس نمیفهمی یه بچه ی نه ساله چقدر روح و روانش به هم
میریزه وقتی به خودش ضربه میزنه.
سکوت کرد ،سکوتی که آسمان را وادار کرد آرام لب بزند
 +تو به خودت ضرر زدی تا خواهرت نره ،اما رفت ،مگه نه ؟
پوزخندی روی لبهای رهام نقش بست ،دردناک ترین نقطه ی
زندگی اش هم همان بود ،پدرش بدون اینکه به او و حال بدش
فکر کند رستا را فرستاده بود
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ــ رستا نمیخواست بره ،به بابام میگفت صبر کنه من کامل خوب
بشم بعد ،اما بابام اخم کرد ،گفت مگه رهام بچه است ؟ گفت یه
مردی شدم برای خودم ،گفت میتونه از خودش محافظت کنه،
گفت تو باید بری رستا .گفت تورنتو منتظرشن.
 +پدرت چرا خواهرت و فرستاد؟
خودش میدانست ،اما میخواست طرز فکر رهام را بداند
ــ چون فکر میکرد با دور کردنش از خانواده اش میتونه ازش
محافظت کنه ،بابام اونوقتا یه پلیس بود ،یه سرهنگ تابع قانون
و معتقد که پا رو دم یه قاچاقچی انسان گذاشته بود ،هر روز
تهدید میشد ،فکر کرد دور کردن رستا بهترین راه برای محافظت
ازشه.
 +چرا تو رو نفرستاد؟ مثال نمیخواست ازتو محافظت کنه؟
306

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

رهام خندید ،باالخره چشم باز کرد و نگاه کنجکاو و سوالی
آسمان را غافلگیر کرد.
ــ پدر من از اون دسته آدماییه که فکر میکنه فقط دخترا نیاز
به حمایت و حفاظت دارن .من و نفرستاد ،چون فکر میکرد من
میتونم از خودم دفاع کنم.
پوزخندی روی لبهایش نشست ،پدرانگی آن مرد خوش پوش
خسرو نام بیشتر در ذهنش زیر سوال رفته بود با حرفهای رهام.
دیگر نه تنها برای آن دختر ،بلکه دلش برای رهام هم میسوخت
ــ اما مطمئنم اگه تو و مبارزه ات و ببینه به کلی نظرش عوض
میشه.
نتوانست به جمله ی پر شیطنتش واکنش نشان ندهد و خندید
ــ خب تو هم از خودت بگو.
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نگاه چپی حواله اش کرد که رهام خیلی سریع اضافه کرد
ــ قرار بود یه روز از صبح تا شب من و تو اردبیل بگردونی که
فقط پنج ساعت نصیبم شد ،القل نیم ساعتش و از خودت بگو.
 +داستان زندگی من به درد تو نمیخوره.
ــ امروزت چطور گذشت بابا؟ اتفاقی که نیوفتاد؟
نگاهش را روی چشمان پدرش باریک کرد.
 +تو چته بابا؟ نمیخوای بگی؟
اکبر لبخند دستپاچه ای زد و مشغول پاک کردن ترب ها شد،
دو هفته بود سر کار نمیرفت ،اما نمیتوانست دست خالی بماند و
در مدت بیکاری اش دست به دامان کارهای خانه شده بود
ــ معلومه که چیزیم نیست ،اتفاقی افتاده؟
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پوف کالفه ای کشید ،دقیقاً در طول آن دو هفته چند بار آن
سوال "اتفاقی افتاده" را پرسیده بود خدا میدانست
 +بابا من که احمق نیستم ،دارم میبینم یه چیزیت هست،
دستپاچه ای ،هر روز صد بار سر هر جمله میپرسی اتفاقی افتاده،
مگه باید اتفاقی بیوفته ؟ مگه قراره اتفاقی بیوفته بابا ؟
اکبر نگاهش را به تربچه ای دوخت که بین دستانش بود ،سر و
تهش را با چاقو برید و کنار دیگر تربچه ها گذاشت.
ــ من همینجوری بودم بابا جان ،تو این اواخر زیادی زوم کردی
روی من.
نعناع های پاک شده را داخل سبد پرت کرد و از روی زمین بلند
شد ،دیگر نمیشد سکوت کرد ،دو هفته ی تمام کافی بود برای
دندان روی جگر گذاشتن ،دیگر داشت جان به لب میشد از حجم
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نگرانی که با هر بار دیدن آشفتگی او و عزیز در دلش سرازیر
میشد
 +تو همیشه همینجوری بودی ،عزیز که نبود ،اون چشه؟ چرا
من و طوری نگا میکنه که انگار یه مریضی العالج گرفتم و قراره
چند هفته دیگه بمیرم ؟ چرا طوری نگام میکنه که من باهاش
غریبه ام؟
اکبر لبش را گاز گرفت
ــ خدا نکنه آسمان ،این حرفا دیگه چیه میزنی؟
 +مگه دروغ میگم بابا؟ عزیز به نظر تو عزیز قبله؟؟ عزیزی که از
ده تا کلمه اش نه تاش ناله و نفرین بود ،اما حاال ساکت یه جا
میشینه و نگاه میکنه .هر چی میگم هیچی نگم نگم نمیشه که
آخه .دارم میبینم یه چیزیتون هست و دیوونه میشم از این که
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من خبر ندارم دردتون چیه ...قاط میزنم وقتی نمیتونم کاری
برای حال بدتون کنم.
اکبر هم با حالی بد بلند شد ،دست به کمر زد و کنار دخترش
ایستاد
ــ تو بهترین دختر دنیا برای منی و بهترین نوه برای عزیز .این
حرفا چیه میزنی آخه؟ عزیزت یکم به هم ریخته است ،خب سن
و سالی ازش گذشته ،اآلن اون درست مثل بچه هاست ،بهونه
میگیره ،غر میزنه ،بعضی وقتا هم مثل همین چند وقته میره تو
خودش .هر کاری هم کرد به این که تو رو دوست داره شک نکن.
نمیخواد نشون بده ،نمیخواد من و تو بفهمیم ،اما خیلی خیلی
دوست داره .من از دلش خبر دارم .ناله و نفریناش هیچ وقت از
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ته دلش نبوده و نیست ،منم وقتی هم سن و سال تو بودم نفرینم
میکرد ،عادتشه ،اخالقشه.
دست دراز کرد و دست آسمان را بین دستان چروکیده اش
گرفت ،دختر روبرویش جانش بود ،برایش پدری نمونه نبود،
نتوانسته بود آرزوهایش را برآورده کند ،همیشه بار روی شانه
های نحیفش گذاشته بود ،اما همیشه دوستش داشت ،لحظه ای
نبود که حس کند او دختر کس دیگریست .او را از همان لحظه
ی اول ،همان لحظه ای که خسروخان در آغوشش گذاشته و
گفته بود طوری گم و گور شود که خود خسرو هم نتواند پیدایش
کند ،دختر خود دانسته بود.
 +بازم نمیخوای بگی بابا.
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اکبر نگاه دزدید و آسمان دستش را از بین دستان پدرش بیرون
کشید
 +من هر دردی و تحمل میکنم ،گفتم تا بدونی من پوستم کلفتر
شده دیگه.
بدون آنکه دستانش را بشوید شال و پالتویش را برداشت
 +من میرم یه هوایی بخورم ،برمیگردم.
از ساختمان که بیرون زد نفس عمیقی کشید ،دیگر نمیدانست
باید چطور پدرش را به حرف بیاورد .ساره هم نبود ،برنگشته بود.
با یاد آوری ساره اخمی بین ابروهایش نشست ،سفرهایش در
تمام مدت دوست بودنشان بیش از دو سه روز نشده بود ،گوشی
اش را از جیبش بیرون کشید و شماره اش را گرفت ،بعد از چهار
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بوق و جوابی دریافت نکردنش تماس روی پیغامگیر رفت و باعث
شد گره ی ابروهایش کورتر شود.
 +کجایی پس تو ساره؟ القل جواب بده بفهمم زنده ای اعصاب
من و خورد نکن .همه دست به یکی کردین من و از حرص
بکشین انگار .منتظر تماست هستما.
گوشی را به جیبش برگرداند و قدمهایش را سمت مغازه ی وحید
کج کرد .وارد مغازه که شد نگاهش روی صندلی های آشنای
گوشه ی مغازه ثابت ماند و دو پسری که جای او و سیامک را
اشغال کرده بودند ،عجیب دهان کجی میکردند به ذهن پر مشغله
اش .سمتشان قدم برداشت و به محض رسیدنش به میز ،دستش
را محکم روی میز کوبید
 +پاشید تنه لشتون و جای دیگه آوار کنین اینجا جای منه.
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پسری که داشت نوشابه اش را مینوشید نگاهش کرد و دیگری
بلند خندید
ــ متوجه نشدم آبجی...
آبجی ...آبجی ....آبجی ...داشتند او و کاسه ی صبرش را امتحان
میکردند؟
 +من آبجی مابجی تو نیستم ،پاشو گم شو از جای من که با تو
هم کالم شدنم کفاره داره چه برسه به آبجیت بودن.
پسر از روی صندلی بلند شد
ــ چیه ؟ اگه تنت میخاره بگو...
لبخند چندشی زد که دست آسمان مشت شد ،مغزش در حال
انفجار بود .مشتش که روی فک پسر فرود آمد ،پسر دست روی
گونه اش گذاشت و متعجب نگاهش کرد ،آسمان قدم دیگری
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سمتش برداشت ،با گرفته شدن کمرش خشمش بیشتر شد و
تقال کرد .اما قبل از اینکه بداند شخصی که او را محکم نگه داشته
کیست ،فریادش در مغازه پیچید و وحید را هم از اتاقک بیرون
کشاند
 +تنه لش بی ناموس ،توی*** به من میگی تنم میخاره؟؟ من
که اگه اراده کنم همین اآلن هر دوتون و*** میذارم کنار؟؟ ولم
کن ببینم...
تقالیش را بیشتر کرد ،اما نمیتوانست از بین دستان قدرتمندی
که دور کمرش حلقه شده بود بیروم بیاید
ــ خیلی هستن هرزه هایی .....
ــ خفه شو گورت و گم کن از اینجا تا کاری نکردم آرزوی مرگ
کنی...
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صدای فریاد خشمگین رهام ،آسمان را از تقال باز داشت و حرف
را هم میان گلوی پسر خفه کرد ،وحید هم سمت پسر ها قدم
برداشت.
ــ بزن به چاک تا دیوونه نشدم .برو دعا کن که دیگه چشَم بهت
نیوفته که از روی زمین سقطت میکنم.
پسرها که از مغازه بیرون زدند ،آسمان با پرخاش از بین بازوان
رهام بیرون آمد و کف دستانش را تخت سینه اش کوبید
 +تو باز از کدوم گوری پیدات شد؟
اخمهای رهام قفل هم بود ،جمله ی ناقص پسر در گوش هایش
با ولوم ها متفاوت پژواک میشد و در تک تک سلول هایش خشم
تزریق میکرد
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ــ برای چی با چند تا الشی دهن به دهن میذاری که هر پرت و
پالیی از دهنشون در میاد به ریشت ببندن؟ خوشت میاد از دعوا؟
 +به تو هیچ دخلی نداره ،اگه جلوم و نمیگرفتی خودم بلد بودم...
با صدای بلند میان کالم آسمان پرید
ــ چیو بلدی؟ اینکه بزنی و درب و داغون کنی؟ یا فوحش بدی
و یکی بزرگترش و بشنوی؟
کف دستانش را دوباره روی سینه ی رهام کوفت و فریادش
بلندتر شد
 +گفتم به تو ربطی نداره ،بزن به چاک تا دندونات و نفرستادم
تو حلقت.
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رهام قدمی جلو برداشت که وحید بازویش را گرفت ،بیست و
چهار پنج سال بیشتر نداشت ،با آن هیکل الغر اندامش می
خواست سد راه او شود؟
ــ داش بیا برو.
بازویش را محکم پس کشید و بدون آنکه جواب وحید را بدهد
رو به آسمان غرید
ــ بریم بیرون کارت دارم.
 +من با تو....
ــ در مورد باباته ،باید باهات حرف بزنم.
کلمات به کلی از ذهن آسمان گم و گور شدند و تنها جمله ی
حسام در هزارتوی مغزش شروع به گردش کرد ،در مورد پدرش
بود...
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یک مرد غریبه چه حرفی میتوانست در مورد پدر او بزند ؟
یک مرد غریبه که پسر یک نماینده ی مجلس بود....
سویچ ماشین را سمت آسمان گرفت و لب زد
ــ داخل ماشین منتظرم بمون ،میام اآلن.
بدون اینکه خودش بخواهد ،با پیروی از حس کنجکاوی اش
سویچ را گرفت و از مغازه بیرون زد ،موریانه ها به جان مغزش
افتاده بودند ،رهام پناهی ،پسر خسرو پناهی چه در مورد پدر او
میخواست بگوید .ریموت را زد و نگاهش را سمت صدا چرخاند،
ماشینش با ماشین چند هفته قبلش فرق داشت .یک ماشین
عجیب و غریب بزرگ که حتی اسمش را هم نمیدانست .روی
صندلی شاگرد نشست و نگاه به رو برو دوخت ،هنوز نتوانسته بود
از میان جنگ افکارش بیرون بزند ،دو هفته ی تمام رفتار پدر و
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عزیزش تمامش را به هم ریخته بود و نمیدانست چرا و با کدام
عقل و منطق به این نتیجه رسیده بود که رهام میدانست علت
حال خراب پدر و عزیز را....
طولی نکشید که رهام پشت فرمان قرار گرفت .روی صندلی کج
نشست تا دید کامل به او را داشته باشد ،نگاهش به روبرویش
بود.
 +تو در مورد بابای من چی میخوای بگی؟
رهام ماشین را از پارک بیرون آورد و حرکت کرد
ــ دروغ گفتم...
مغز آسمان گر گرفت
 +چی؟
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رهام نیم نگاهی سمتش کرد و برای احتیاط قفل کودک ماشین
را زد
ــ گفتم دروغ گفتم ،برای اینکه به زور سوار ماشینت نکنم و با
اون داش وحیدت هم درگیر نشم دروغ گفتم.
نمیتوانست از میان شوک عظیمی که رهام پرتش کرده بود
بیرون بیاید ...اولین بار بود یکی ناک اوتش میکرد.اولین بار بود
یکی آنطور ذهن و فکرش را به هم میریخت.
دهان باز کرد حرفی بزند که رهام مانع شد
ــ فکر کنم اونقدری عقل داری که بدونی نمیتونی با من
دربیوفتی...
نیم نگاه دیگری به چشمان خشمگین آسمان انداخت و ادامه داد
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ــ وقتی نه سالم بود کمربند مشکی کاراته داشتم ،پونزده ساله
که بودم تو مسابقات نوجوانان کشور مقام دوم کیک بوکس و
گرفتم ،پس بدون میتونم با ضربه های حرفه ایت مقابله کنم،
زورمم از تو خیلی بیشتره .اگه قبل این باهات را میومدم نشانه
ی ترسم ازت نبود ،فقط نمیخواستم کنترلم و از دست بدم .اما
امشب من دیگه کنترلم و از دست دادم ،دیگه نمیتونم خشمم و
بغل کنم .نمیتونم وقتی تو با آدم و عالم درگیر میشی و اونا....
باالخره به خودش آمد ،مشت گره خورده اش را محکم به بازوی
رهام کوبید
 +به تو چه اآلغ؟ به تو چه؟ هـــان؟ من با هر کی دلم بخواد
درگیر میشم ،به تو چه آخه؟ شوهرمی یا بابام؟
فرمان بین انگشتان رهام فشرده تر شد
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ــ اگه تو دیوونه ای من از تو دیوونه ترم آسو .پس من و با
دیوونگیم امتحان نکن.
 +برو به جهنم .نگه دار ماشین و میخوام پیاده شم.
رهام اما بی اهمیت به او سرعت ماشین را باال تر برد
ــ تا آروم نشی منم آروم نمیشم و من اگه آروم نشم یه ایران
نمیتونه جلوم بایسته .اگه میخوای بدونی چه کله خرابی ام ام
فقط آروم نشو.
 +نمیترسم ازت ،نه از تو نه از هیچ خر دیگه ای.
ــ باید یاد بگیری بعضی وقتا باید بترسی.
فریاد کشید
 +داری من و تهدید میکنی مرتیکهٔ.....
ــ جمله ات و تموم کنی میبرمت جایی که عرب نی انداخت.
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مغز آسمان دیگر داشت متالشی میشد از حجم خشمی که هر
لحظه بیشتر اوج میگرفت ،مرد کناری اش که ماشین را به
وحشتناک ترین شکل ممکن میراند از کدام جهنم دره ای
پیدایش شده و درست در میان راه او قد الم میکرد؟ دیوانه بود،
دیوانه تر از او ،سمج بود ،سمج تر از مرد شاهین نامی که دو سال
تمام دنبالش بود ،مرد کناری اش لعنتی ترین مردی بود که به
عمرش میدید.
ــ باید بترسی از مردای الشی و پست .باید بترسی و پا رو دمشون
نذاری آسو...
آسمان با خشمی که دیگر در وجودش قابل فرو دادن نبود چند
بار پاشنه ی کفشش را روی مانیتور کنار سیستم صوت کوبید و
واژگونش کرد
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 +من نمیترسم از هیچ خری ،الشی و غیر الشی و پست و
غیرپست و با هم میفرستم به درک.
از واژگونی مانیتور که مطمئن شد ،به جان سیستم پخش افتاد
 +من میکشم کسی و که برام خط و نشون بکشه.
با تقال و زحمت به جان آفتابگیر افتاد تا از سقف ماشین بکند،
اما آفتابگیر لعنتی مقاومت کرد و خود را تسلیم خشم آسمان
نکرد .دوباره نگاه به نیمرخ بی خیال رهام دوخت و بیشتر گر
گرفت با بی خیالی اش
 +ماشین و نگه نداری ،خودتم تیکه پاره میکنم.
ــ گفتم که ،منم بلدم یه چیزایی ،مطمئن باش واینمیستم نگات
کنم .پس خودت و با درب و داغون کردن ماشین خالی کن که
تا آروم نشی این ماشین متوقف نمیشه.
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خشم داشت مغزش را متالشی میکرد ،با قدرت بیشتری به جان
ماشین افتاد تا وقتی که کمی ،فقط کمی ذهنش آرام شد
ــ آرومی اآلن؟
حتی نگاهش هم نکرد ،دلش میخواست دست دراز کرده و سرش
را از تنش بکند ،دلش میخواست یک ونوم* به درونش راه پیدا
میکرد و او میتوانست قدرت ماءورایی پیدا کرده و سر رهام را از
تنش بکند.
 +خیلی....
ــ فوحش بدی دیگه حتی التماسمم کنی واینمیستم .تا جایی
که جون داشته باشم میرونم.

327

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آسمان خندید ،خنده ای که عصبی بودنش کامالً آشکارا بود.
دستانش را روی داشبود که دربش را با لگد هایش کنده بود تکیه
داد و نگاهش را به آسمان ناکجا آبادی که رفته بودند دوخت
 +آخه بامرام ،این دیگه چه جونوری بود انداختی درست وسط
زندگی من؟ حداقل اگه مینداختی یه آدم حسابیش و مینداختی.
این دیوونه ی زنجیر پاره کرده چه به دردم میخوره آخه؟
رهام هم خندید ،خنده ی او اما پر بود از عشقی که به دختر
کناری اش داشت ،خم شد و نگاهش را از شیشه به بیرون دوخت،
جایی که بودند را نمیشناخت ،با تمام خشمش تخته گاز گرفته
و آخرش به آنجا رسیده بودند
 +کجاییم اآلن؟
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سمت آسمانی که نگاهش بیرون از ماشین چرخ میخورد ،چرخید
و چطور جواب سوالش را میداد وقتی خودش هم از موقعیتشان
خبر نداشت؟
ــ نمیدونم.
نگاه تند و تیز آسمان نصیب چشمانش شد
 +یعنی چی نمیدونم اآلغ؟ تو تا این جهنم آوردیمون ،حاال میگی
نمیدونم؟
رهام متعجب نور باال را زد و با دقت بیشتری نگاه به اطراف
دوخت ،فایده نداشت ،هر چقدر هم نگاه میکرد ،با آن جاده ی
کور ،بدون هیچ ماشین و عابری غریبه بود و نا آشنا.
ــ بخدا نمیدونم ،اونقدر عصبی بودم که نفهمیم از کدوم سمت
اومدم اینجا.
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گوشی اش را از جیبش بیرون کشید،
ــ صبر کن از جی پی اس نگاه کنم.
اما با دیدن خالی بودن آنتن آه از نهادش بلند شد و گوشی را
کنار آمپر سرعت پرت کرد.
ــ لعنتی آنتن نیست ،معلوم نیست اومدیم کدوم جهمنمی.
اخم بین ابروهای آسمان نشست ،نگاهی به مانیتور داغان شده
انداخت ،قبالً دیده بود معراج از روی مانیتور مسیر را پیدا میکند.
 +ببین این کار میکنه؟ از جی پی اس ماشین استفاده کنیم.
رهام نگاهش کرد ،نگاهی که بجای سرزنش رنگ نوازش داشت
و حمایت
ــ اون دیگه کار نمیکنه ،نترس هنوز بنزین داریم.
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آرامش صدایش باعث شد آسمان نگاه بگیرد و دست راستش را
مشت کند
 +نمیترسم ،القل یکم عقب جلو برو ببین میتونیم یه تابلویی
چیزی ببینیم.
گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و نگاهی به آنتن خالی کرد
 +لعنتی ،بابام نگرانم میشه .ساعت دوازده شبه...
رهام بدون هیچ حرفی حرکت کرد .صد متری جلو رفته بود که
با دیدن تابلوی آبی رنگی که کنار جاده بود توقف کرد و سمت
آسمان چرخید
ــ شاید بتونیم تو روستا یه تلفن پیدا کنیم و تو به بابات خبر
بدی .نظرت چیه؟
 +من نمیتونم به کسی اعتماد کنم.
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رهام با محبت نگاهش کرد ،دلش پر شده بود از حس خوب
اعتماد کردن آسمان .به او اعتماد کرده بود.
ــ اینقدر بدبین نباش ،آدمای خوب هم پیدا میشن.
 +درس اخالق و بذار کنار ،برو تو روستا ،اما به هیچ وجه نباید
از هم دور بشیم.
رهام خندید ،دلش داشت ضعف میرفت .مشت آسمان که روی
بازویش کوبیده شد بلندتر خندید
 +نخند چلمنگ .وقت خندیدنه مگه؟
حرکت کرد
ــ باشه بابا.
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داخل روستا شدند ،تک توک روشنایی های خانه ها روشن بود
و هیچکدام نمیدانستند باید چه کار کنند .رهام باالخره توقف
کرد و کمربندش را باز کرد.
ــ پیاده شو.
هر دو پیاده شدند و رهام دست آسمان را گرفت ،آسمان که تقال
کرد ،سرش را کنار گوشش برد
ــ آروم باش آسو ،باید طوری رفتار کنیم که فکر کنن رابطه
نزدیکی با هم داریم.
آسمان با عصبانیت نگاهش کرد که شانه ای باال انداخت
 +حسابت و بعداً میرسم.
رهام سمت دری چوبی قدم برداشت و آسمان را هم همراه
خودش کشاند
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ــ بیا اینجا ،من از بچگی عاشق درای چوبی بودم.
آسمان دهانی کج کرد و رهام درکوب در را کوبید و هر دو منتظر
نگاه به در دوختند.
 +خدا کنه حاال کسی باشه ،وگرنه....
در که با صدای جیغ لوالهایش باز شد ،جمله ی آسمان نا تمام
ماند و نگاهش را به پیرزنی که با چشمان باریک شده نگاهشان
میکرد ،دوخت.
ــ سالم مادر جان....
پیرزن عینکی را که از گردنش آویزان بود به چشم زد
ــ علیک سالم اوغلوم  ،نمه اُلوپ؟
رهام با لبخند نیم نگاهی به آسمان کرد ،از جمله ی پیرزن تنها
جواب سالمش را فهمیده بود
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ــ من و خواهرم تو جاده گم شدیم ،گوشیامون هم آنتن نمیده،
میخواستیم یه زنگ بزنیم .اینطرفا یه تلفن ثابت میشه پیدا کرد؟
پیرزن روی پاهایش جابجا شد فارسی را متوجه میشد
ــ واال بوراالردا فاقات ایسکندر خانین اوینده تلفون وار ،ایستیریز
بیر اورایا باش وورون (.واال اینطرفا فقط تو خونه ی اسکند خان،
تلفن هست ،میخواید یه سر اونجا بزنید)
رهام که هیچ از جمالت پیرزن متوجه نشده بود نگاهی سوالی
به آسمان انداخت به امید ترجمه ی گفته های پیرزن ،آسمان
اما با پوزخندی نگاه از رهام گرفت
 +ساغول سنی خاال ،بیز بو ایسکندر آنین اوینی نرده بوالریز؟(
ممنون خاله ،ما چطور خونه ی این اسکند خان و پیدا کنیم؟)
پیرزن کامل بیرون آمد و با دست به سمت راست اشاره کرد.
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ــ ساق کوچویه دوالنساز ،بویوک قاپی اونون اووی (.کوچه ی
راست بپیچید ،در بزرگ خونه ی اونه)
سپس لبخندی زد
ــ بویرون بیر چای قوناق الون؟( بفرمایید یه چای و مهمونم
باشید)
آسمان بعد از تشکری که کرد رهام را همراه خود کشید
مقابل در بزرگ ایستادند و رهام زنگ بلبلی خانه را زد.
ــ از این روستا خیلی خوشم اومد ،برام مشکلی نداره اگه اصال
پیدا نشیم.
آسمان لگدی به ساق پایش کوبید
 +خفه شو تا من خودم با روش خودم خفه ات نکردم .تو اگه
دلت میخواد من میتونم همینجا دفنت کنم.
336

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

لنگه ی در که باز شد ،پسر جوانی در چارچوب قرار گرفت و رهام
آسمان را بیشتر به خود چسباند
ــ سالم عرض شد.
ــ علیک ،بفرمایید.
لهجه ی شیرینش باعث خنده ی آسمان شد و دستش بین
انگشتان رهام فشرده تر
ــ ما راه و گم کردیم ،اینجا گوشی هم آنتن نمیده ،میشه از خونه
ی شما یه زنگ به خونواده مون بزنیم که نگرانمون نشن؟
پسر جوان عقب کشید
ــ چند لحظه صبر کنید.
سپس در را کوبید و رفت.
 +یعنی چی صبر کنید؟ آهای پسر جون بیا اینجا ببینم...
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سمت در قدم برداشت اما با کشش دست رهام با سکندری عقب
رفت و سرش به سینه ی او خورد ،با خشم سر بلند کرد و نگاهش
را به نگاه خندان رهام دوخت
 +تو دیگه داری از حدت جلو تر میری ،مجبورم نکن همینجا
درازکشت کنم و ...
ــ مغزم پره از تهدیدات آسو .میشه یه ساعت ،فقط یه ساعت به
این و اون نپری و اجازه بدی من حلش کنم؟
با تقال سعی کرد دستش را از بین انگشتان رهام بیرون بکشد،
اما فایده ای نداشت و جز محکم تر شدن حلقه ی انگشتانش،
چیزی نصیبش نمیشد
 +ولم کن...
ــ ولت نمیکنم.
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 +برو به جهنم بی شعور عوضی...
رهام خندید و نگاه از نگاه عاصی آسمان گرفت.
ــ چند لحظه تقال نکن ،اآلن پسره میاد میگه ببین خواهرش چه
وحشیه...
آسمان با پاشنه روی پای رهام رفت و صدای آخ دردناکش را در
آورد
 +خدا رو شکر که خواهر توی بچه سوسول مامانی نیستم.
در که برای دومین بار باز شد ،رهام دیگر جوابی نداد و نگاهش
را به پیرمردی که با عصا در چارچوب ایستاده بود دوخت.
ــ سالم جناب.
ــ سالم پسر جان ،بفرمایید داخل.
از چارچوب کنار رفت و با دست به داخل اشاره کرد
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ــ بفرمایید لطفاً ،من به خاطر رفتار پسرم عذر میخوام.
رهام با لبخند سمت در قدم برداشت ،اما با حس حرکت نکردن
آسمان ایستاد و سوالی سمتش برگشت .نگاه اخمویش را که دید،
فاصله شان را با نیم گام پر کرد
ــ اتفاقی افتاده ؟
 +چرا باید بهش اعتماد کنیم؟
رهام خندید ،دلش داشت ضعف میرفت برای کشیدن گونه های
سرخ و سرمازده ی آسمان
ــ اعتماد نمیکنیم ،ریسک میکنیم.
چشمکی پشت بند جمله اش کرد و آسمان را هم همراه خودش
داخل حیاط بزرگ کشاند
ــ ببخشید که اینوقت شب مزاحم شما شدیم .راه و گم کردیم.
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ــ خواست خدا بوده پسرم ،انگار خدا میخواسته امشب و مهمون
ما باشید.
داالن چوبی را که رد کردند ،از پله های چوبی ایوان باال رفتند،
نگاه رهام اطراف را کاوید ،درست مانند خانه ی قصه ها بود.
وارد خانه شدند ،خانه ای بزرگ که مجلل نبود ،اما فضایش آنقدر
گم و دلنشین بود که دلش را گرم میکرد .مخصوصاً آن کرسی
گوشه پزیرایی .زنی میانسال به استقبالشان آمد...
ــ خوش گلمیشسینیز اوشاغالریم( ...خوش اومدید فرزندانم)
رهام تنها لبخند زد و آسمان با تردید و شک ،تشکری به زبان
ترکی کرد .دلش میخواست دستش را از دست رهام بیرون بکشد،
اما هر بار که اقدام میکرد ،رهام سفت تر دستش را میچسبید.
 +من کجا میتونم یه تماس بگیرم؟ بابام نگرانم میشه.
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زن با لبخند به تلفنی که روی طاقچه بود اشاره کرد
ــ بوتارافدان قیزیم.
دستش را از دست رهام بیرون کشید و سمت تلفن قدم برداشت،
خیلی سریع شماره ی پدرش را گرفت و نگاهش را به قاب عکس
کوچک کنار تلفن دوخت .عکسی که قدیمی بود و سیاه سفید.
صدای نگران اکبر که در گوشش پیچید لبی تر کرد
 +سالم بابا.
اکبر بعد از چندی مکث با دلواپسی جواب داد
ــ کجایی تو آسمان؟ حالت خوبه؟ این شماره ی کجاست؟
پوست لبش را کند و تن صدایش را به حداقل رساند
 +مفصله بابا ،فقط زنگ زدم بگم نگرانم نشید ،من با رهام پناهی
ام ،دوست ساره ،آدم مطمئنیه .نگرانم نشید.
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ــ آسمان؟
 +جانم بابا؟
ــ کجایی بابا؟
دستی با کالفگی به صورتش کشید
 +تو یه روستا ،نمیدونم دقیق تو کدوم روستاییم ،اما یهو سر از
اینجا در آوردیم ،گوشیامونم آنتن نمیده.
ــ از اون پسر فاصله بگیر آسمان.
چرخید و نگاهش را به رهام دوخت ،داشت با لبخند با آن مرد
اسکندر نام حرف میزد
 +پسر خوبیه بابا .نگرانم نباش.
ــ بپرس ببین کجایی ،من همین اآلن ماشین میگیرم میام
دنبالت..
343

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +ای بابا ،چرا همچین میکنی تو بابا؟ اون شب هم که خونه ی
ساره بودم این پسره اونجا بود .کاری هم به کارم نداشت .ما
خودمون برمیگردیم ،الزم نیست تو این سرما بیوفتی دنبال
ماشین که دیسک کمرت بدتر شه.
ــ آسمان؟
 +باشه بابا ،ازش دور میمونم ،اصال باهاش حرفم نمیزنم؟
ــ مراقب خودت باش.
زبانش را زیر دندان گرفت ،داشت چه غلطی میکرد خودش هم
نمیدانست.
 +نگرانم نباشین ،بادمجون بم آفت نداره .من دیگه برم ،یا علی.
صدای خدابه همراه پدرش را شنید و تلفن را سر جایش گذاشت
و قدم سمت رهام برداشت
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 +بریم دیگه.
رهام برگشت و نگاهش کرد
ــ به بابا اطالع دادی عزیزم؟
نگاهش پر بود از شیطنت و همان باعث شد ،با عصبانیت دندان
روی هم ساییده و لبانش را به طرح لبخند کش دهد
 +آره.
رهام با خنده دست دور شانه اش انداخت
ــ خب دیگه ،ما زحمت و کم کنیم .خیلی عذر میخوام که این
وقت شب مزاحمتون شدیم.
مرد اخم غلیظی بین ابروهایش نشاند و همسرش خودش را جلو
کشید
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ــ بو نه سوز آخی باالم؟ نریه گدیجیز بو سات دا ؟( این چه
حرفیه آخه فرزندم؟ این ساعت کجا میخواین برید؟)
رهام با گیجی لبخند مضحکی روی لب نشاند و آسمان جواب
داد
 +ماشین دا قاالریز خاال ( .تو ماشین میمونیم خاله)
ــ واللهی ایذین ورمم ،قوناخ آللهین رحمتی دیر ،بو گجه بوردا
قالین...
ــ آره پسر جان ،امشب و همینجا بمونین ،فردا صبح من
همراهتون میام و راه و نشونتون میدم .یه اتاق برای تو و همسرت
هم آماده میکنیم.
آسمان نیشگون محکمی از پهلوی رهام گرفت که مجبور شد
دستش را از گردن آسمان باز کند
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ــ ایشون همسرم نیستن قربان ،خواهرمن.
زن با خنده رویی میان کالم رهام پرید
ــ ماشاهلل ،ماشاهلل ،من دییرم بوالر چوخ بیربیرلرینه بنزییللر( .
ماشاهلل ،ماشاهلل ،من میگم اینا چقدر شبیه همدیگن)
سپس رو به همسرش ادامه داد
ــ باخ گوزلری دییَن بیر آلمادی وسطدن کسلیپ( ببین
چشماشون انگار یه سیبه که از وسط نصف شده).
رهام متوجه نمیشد زن با لهجه ی ترکی غلیظ چه میگوید و در
همان لحظه تصمیم گرفت خیلی زود زبان ترکی را یاد بگیرد.
ــ ببخشید اما من متوجه نمیشم چی میگن همسرتون.
مرد خندید و آسمان روی پاهایش جابجا شد ،دلش نمیخواست
رهام بفهمد زن چه میگوید
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ــ داره میگه چشماتون خیلی شبیه همه...
رهام بلند خندید ،انرژی خاصی در تک تک سلول هایش تزریق
شد و دوباره دست دور شانه ی آسمان انداخت
ــ همینطوره .خیلی شبیه همیم .هم اخالقمون ،هم حالت
صورتمون.
مرد با دست به کرسی اشاره کرد
ــ بفرمایید بشینید خانوم براتون یه چایی بیارن گرم بشید.
رهام بی اهمیت به نظر آسمان و نخواستنش سمت کرسی قدم
برداشت و او را هم همراه خود کشید .دلش نمیخواست از آنجا
بروند .اگر میتوانست زمان را در همان لحظه متوقف میکرد و با
آسمان در همان خانه ی گرم و دلنشین میماندند .نشست و
آسمان را هم وادار به نشستن کرد.
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ــ تو هم سردته عزیزم ؟
بی اهمیت به خشم نگاه آسمان چشمکی زد و لحاف کرسی را
روی پاهایش کشید
ــ اآلن گرم میشی.
سپس رو به مرد پرسید
ــ این جا با اردبیل چقدر فاصله داره عموجان؟
مرد پاهایش را در کرسی فرو برد و به پشتی تکیه داد
ــ فکر کنم صد و چهل ،پنجاه کیلومتری باشه.
رهام با نفس عمیقی که کشید سری تکان داد
ــ اصالً نفهمیدم کی و چطوری از شهر زدیم بیرون و از اینجا
سر در آوردیم.
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نیم نگاهی به آسمان کرد ،دلش کشیدن گونه اش میخواست،
دست دراز کرد و همراه با کشیدن گونه اش رو به مرد ادامه داد
ــ این خواهر ما مگه میذاره حواسمون جمع باشه ،همش تهدید
میکنه...
نگاه از چشمان طوفانی آسمان گرفت و سمت مرد چرخید
ــ دست بزن هم دارن.
اسکندر به لحن شوخ رهام خندید و همسرش با لبخند سینی
چای را روی کرسی گذاشت
ــ شام خوردین؟
رهام نگاه سوالی اش را به آسمان دوخت که با حرکت سر اشاره
کرد خورده است
ــ بله قربان.
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سپس خم شد و از توی سینی برای خودش و آسمان چای
برداشت ،چای آسمان را به دستش داد و نگاه به نگاه مرد دوخت
ــ خیلی ممنونم واقعاً.
زن کنار آسمان نشست و به زبان ترکی لب زد
ــ چاییتون و بخورید ،گفتم پسرم اتاق کناری و براتون آماده
کنه یکم استراحت کنید ،خسته به نظر میرسید.
آسمان استکان چای را روی کرسی گذاشت ،به هیچکدامشان
اعتماد نداشت .دستی به شالش کشید و روی سرش مرتبش کرد
 +ممنون ،ولی ما همینجا ،تو هال بمونیم بهتره.
آب دهانش را فرو داده و اضافه کرد
 +کرسی خیلی گرمه.
زن لبخندی زد
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ــ آدین نه سنین قیزیم؟(اسمت چیه دخترم؟)
 +آسمان.
زن با لهجه ی غلیظی زیر لب اسمش را نجوا کرد که آسمان
خندید
 +بیشتر ترکا چون درست نمیتونن اسمم و تلفظ کنه بهم میگن
آسو ،منم به آسو بیشتر عادت کردم تا آسمان.
زن هم خندید و دستش را روی دست آسمان گذاشت
ــ پس منم آسو صدات میکنم.
آسمان سری تکان داد و زیر چشمی نگاهی به رهام که مشغول
حرف زدن با اسکندر بود کرد و دوباره سمت زن چرخید
 +اسم شما چیه خاله جان ؟
زن لبخندی روی لب نشاند
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ــ جیران...
سری تکان داد ،اگر عزیز آنجا بود قطعاً پشت چشم نازک کرده
و میگفت تو با آن چشمان ریز و بادامی ات کجایت به آهو
میخورد که اسمت را جیران گذاشته اند .تصور حرف عزیز باعث
شد خنده اش بگیرد ،اما با قورت دادنش تنها به زدن لبخندی
اکتفا کرد
نگاه دیگری به گوشی اش انداخت و با پوف کالفه ای در جایش
جابجا شد ،گرمایی که داشت از زیر کرسی و منقل ساطع میشد،
دیگر داشت کالفه اش میکرد .صدای پچ مانند رهام باعث شد در
تاریکی نگاهش را برای دیدنش بچرخاند
ــ چیکار میکنی آسو؟ بخواب دیگه...
چرخید تا صدایش واضح به گوش رهام برسد
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 +خوبی تو؟
رهام نیمخیز شد و متعجب نگاهش را به چشمان آسمان که در
تاریکی میدرخشید دوخت
ــ آره ،مگه قرار بود بد باشم؟
آسمان کالفه نفسش را فوت کرد
 +چه بدونم آخه ،مثل ندید بدیدا پنج تا چایی خوردی ،تو عقلت
کار نمیکنه؟
مکث کوتاهی کرد و قبل از اینکه اجازه دهد رهام حرفی بزند
ادامه داد
 +نمیگی شاید توش یه چیزی ریخته باشن؟ داروی خواب آوری،
سمی ،زهری ،الکلی چیزی...

354

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

رهام کمی نگاهش کرد ،اما یکهو زیر خنده زد و باعث شد آسمان
خودش را جلو کشیده و دست مقابل دهانش بگذارد تا صدای
بلند خنده اش را خفه کند
 +چته االغ نفهم ،آروم تر شیهه بکش...
رهام دلش میخواست آسمان را در آغوش بگیرد و طوری فشارش
دهد تا جیغش را دربیاورد ،آخر کجای دنیا میتوانست آرامش و
شوقی که در کنار او داشت را بیابد؟ مچ آسمان را گرفت و دستش
را از روی لبهایش پایین کشید
ــ آخه تو دیگه کی هستی دختر؟
خنده ی ریزی کرد
ــ مگه کسی میتونه چیزی به خورد تو بده آخه؟
آسمان دستش را عقب کشید
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 +معلومه که نه ،من از اولش در مورد تو و خنگیت حرف میزدم.
لحاف کرسی را کنار زد
 +اگه من جای زنه بودم و قرار بود به تو چای بدم ،مطمئن باش
توش زهر مار میریختم.
رهام با لبخند نگاهش کرد
ــ همیشه یه حسرتی تو دلم بود...
آسمان نگاهش را سمتش چرخاند و سعی کرد کنجکاوی را از
چشمانش کنار بزند ،حسرت او چه ربطی به زهر مار دادن به
چای دادنش داشت؟
ــ وقتی ماهان و مهربان ،بچه های داییم ،با هم دعوا میکردن،
ماهان موهای مهربان و میکشید و جیغش و درمیاورد.
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آسمان متعجب نگاهش میکرد و در جمالتش به دنبال علت
حسرت میگشت ،اما چیزی به ذهنش نمیرسید
ــ رستا همیشه دختر خوبه بود ،هیچوقت باهام دعوا نکرد،
همیشه نوازشم کرد ،من همیشه دلم میخواست یه خواهر دیگه
داشتم و باهاش دعوا میکردم .موهاش و میکشیدم و اون جیغ
میکشید .مثل ماهان سر عروسکاش و از تنش جدا میکردم و اون
ماشینام و خراب میکرد .دلم میخواست یه خواهر دیگه ای هم
داشتم که باهاش کل کل کنم و حرصش و در بیارم.
جابجا شد و عمیقتر در نگاه آسمان خیره شد
ــ و حاال تو داری تموم اون حسرت ها رو از بین میبری ،شدی
همون خواهری که من همیشه دلم میخواست داشته باشمش.
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آسمان نگاهش را گرفت ،نفهمید چرا ،اما تصویر سیامک مقابل
نگاهش ظاهر شد ،تصویر سیامکی که داشت با دلخوری نگاهش
میکرد .علت دلخوری اش را نمیفهمید.
 +من اسباب رسیدن تو به عقده هات نیستم.
با صدای بلند اذان شانه هایش باال پرید و نگاهش را از بیرون
گرفت و سمت رهامی که خواب بود چرخاند ،انگار صدای بلند از
مسجد روستا می آمد .شالش را مرتب کرد و کنار کرسی برگشت،
به زور با خوابی که تا پشت پلکهایش می آمد جنگیده بود و
برایش خط و نشان کشیده بود .نگاهش دوباره سمت رهام
چرخید و دهانی برای چشمان بسته اش کج کرد
 +پسره ی احمق ،بجای اینکه اون باال سر من نگهبانی بده من
میدم.
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رهام که تکان خورد ،خیلی سریع نگاهش را برگرداند و دوباره ی
به پنجره ی کوچک خانه ،که چند ساعت تمام مقابلش ایستاده
و بیرون را تماشا کرده بود خیره شد .بی اعتمادی چیزی نبود
که با خودش باشد ،بی اعتمادی حس مضخرفی بود که روزگار
با بدترین شکل ممکن در رگ هایش تزریق کرده بود .با خودش
نبود که به هیچ کس اعتماد نمیکرد.
ــ نخوابیدی تو هیچ؟
صدای خواب آلود رهام نگاهش را سمت خود کشاند
 +نه ،نخوابیدم.
رهام هم نشست و دستی بین موهای آشفته اش کشید
ــ اذان صبحه؟
نیشخندی زد
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 +پ ن پ ،اذان مغربه.
رهام خندید و مشغول مرتب کردن لحاف بزرگ کرسی شد
ــ خیلی راحت خوابیدم .فکر کنم بخاطر این بود که یه دختر
خانوم خوشگل و وحشی باال سرم نگهبانی میداد.
با چشم غره ای وحشتناک نگاه گرفت و رهام خنده اش بیشتر
شد ،صدای تقی که از اتاق بلند شد ،باعث شد هر دو نگاه به هم
بدوزند و رهام آرام لب بزند
ــ فکر کنم واسه نماز بیدار شدن.
سپس با شیطنت ادامه داد
ــ تو نماز میخونی ؟
جواب آسمان طبق معمول با پرخاش بود و عاصی
 +به تو چه؟ نکنه وکیل خدایی؟
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رهام لبی گزید
ــ استغفراهلل ،فقط یه سوال بود دیگه.
 +نپرس ،تو از من نه سوال بپرس ،نه حرف بزن.
ــ بیدارید بچه ها؟
نگاه هر دو سمت صدا چرخید ،اما انگار خودش نبود و تنها
صدایش بود
ــ بله ،بیدار شدیم اسکندر خان،
نیم نگاهی به آسمان انداخت و با شیطنت ادامه داد
ــ خواهرم میخواست نمازش و بخونه ،اما جانماز پیدا نکرد.
زیر کرسی ،لگدی به پای رهام کوبید و اسکندر یااهلل گویان وارد
هال شد و برق را زد .سپس سمت طاقچه ی کوچک رفت و
جانمازی برداشت و سمت آسمان رفت
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ــ بیا دخترم ،اجرت با خدا باشه ،میتونی نمازت و تو اتاق کناری
بخونی ،اونجا خالیه .یه چادر نماز هم تو طاقچه ی کنار پنجره
هست.
نگاه پر خشمش را در چشمان پر شیطنت رهام کوبید و دلش
میخواست دست دراز کند و موهای مشکی لخت و حالت دارش
را بکند ،دلش میخواست او را زیر مشت و لگد هایش بگیرد و تا
جایی که میخورد ،بزند.
وارد اتاق شد ،اتاقی که شباهت زیادی به اتاق نرگس خاتون
داشت ،نرگس خاتونی که فکر میکرد به خدا بیشتر از همه نزدیک
است .با تصورش لبخند روی لبهایش نشست و تصویرش با آن
مغنه ی چانه دار مشکی رنگش که لبه اش را تا کنار ابروهایش
پایین می کشید و وقتی او هر چه بر زبانش می آمد را میگفت
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پشت چشم نازک کرده و نگاه شماتت بارش را به عزیز میدوخت
در ذهنش ترسیم شد .نرگس خاتون معتقد بود نباید حتی یک
تار مو از موهای یک دختر به سن تکلیف رسیده بیرون باشد که
اگر غیر این باشد خدا او را جهنم برده و از موهایش آویزان
میکند .او همیشه از عذب و خشم خدا میگفت ،از عذاب هایی
که وقتی صدای بلند یک زن ،به یک مرد نامحرم برسد ،نصیب
آن زن میشود میگفت .اما مادرش سوره ی واقعه را برایش
میخواند ،آیات عربی را برایش معنی میکرد و از مهربانی و
بزرگواری خدا میگفت .نرگس خاتون معتقد بود خدا کسانی را
که نماز نمیخوانند در آتش جهنم میسوزاند.
چادر نماز را برداشت ،آخرین بار در نمازخانه ی دوره ی
راهنمایی ،به جبر مربی دینی اش نماز خوانده بود .نگاهش را
داخل اتاق چرخاند ،انگار خدا گوشه ای ایستاده و با قهر روی از
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او برگردانده بود ،انگار از او میخواست برای یک بار هم که شده
با خواست خود نماز بخواند .نمیخواست قهر خدا را ،بغض با
سماجتی قوی بیخ گلویش نشست.
 +قهر نکن دیگه با مرام...
نفس عمیقی کشید و خم شد ،جا نماز مخمل طالیی رنگ را
روی زمین باز کرد
 +آخه من جز تو کی و دارم واسه درد و دل کردن؟
بلند شد و ایستاد ،چادر نماز را روی سرش انداخت و لبه هایش
را درست مانند مادرش زیر بازوی چپش محکم نگه داشت
 +نماز بخونم حله؟؟
لبخندی زد و قامت بست ...بغضش با هر کلمه ی عربی که روی
زبانش جاری میشد بیشتر قد میکشید ،انگار خدا داشت نگاهش
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میکرد ،با مهربانی های خاص خودش ،با همان خصوصیت هایی
که مادرش از روی آیات قرآن معنی اش میکرد ،نه خصوصیت
های خدایی که نرگس خاتون توصیف میکرد.
خم شد ،دستانش را روی زانوهایش گذاشت ....خدا انگار نزدیک
تر شد ،انگار دیگر قهر نبود ،داشت لبخند میزد
سجده کرد و پیشانی اش را روی مُهر گذاشت ،بغضش باالتر آمد،
کلمات عربی را زیر لب نجوا کرد و ایستاد .خدا انگار روبرویش
ایستاده بود ،لبخند داشت.
درست مانند لبخند مادرش وقتی برای اولین بار توانسته بود بند
کفش هایش را ببندد...
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لبخندش شباهت زیادی به لبخند بغض دار پدرش داشت وقتی
که اولین حقوق کار کردنش را پنهانی در جیب کتش گذاشته و
بعد از الی در عکس العمل پدرش را به تماشا ایستاده بود.
سالم را داد و دستانش روی زانوهایش مشت شدند ،خدا هنوز
داشت برایش لبخند میزد ...چقدر لبخند خدا دوست داشتنی
بود ...سرش را بلند کرد و نگاه به سقف دوخت
 +قهر نباش باهام ،همیشه همینطور لبخند بزن.
بغضش که از خرد شدن نا امید شده بود ،بیل و کلنگ برداشته
و شروع کرده بود به کندن دیواره های گلویش .چه بغض سمجی
بود...
 +اگه نمازم نخوندم ،اگه بنده ی بدی هم بودم تو باهام قهر نکن.
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ــ مگه میشه خدا با دختری به ماهی تو قهر باشه آخه دختر
خوب؟
نگاهش خیلی سریع سمت در چرخید و با دیدن رهامی که دست
به سینه زده و شانه ی راستش را به چارچوب تکیه داده بود،
اخمی بین ابروهایش نشاند
 +تو کی اومدی؟
رهام خندید ،داخل اتاق شد و در را بست.
ــ کی اومدن من مهم نیست ،مهم اینه که تو این چادر اونقدر
ماه شدی که نشه نگاه ازت برداشت.
اخم هایش کور تر شد ،جانماز را جمع کرد و چادر را از روی
سرش برداشت
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 +پس الزمه اون چشای تو رو از کاسه دربیارم که دیگه هرز
نپرن.
چادر را کنار جانماز پرت کرد که رهام نگاهش را تا چادر سر داد
ــ دیگه مثل قبل مقابلم پرخاش نمیکنی !
جمله اش سوالی نبود ،خبری هم نبود ،پر بود از حس خوبی که
در قلبش میجوشید و به تک تک اعضای تنش پمپاژ میکرد ،خم
شد ،چادر را برداشت و مشغول تا کردنش شد
ــ بهم اعتماد داری ،مگه نه؟
آسمان عقب کشید ،اعتماد داشت ،اما نمیدانست چرا در عرض
چند روز آن همه حس اعتماد بر وجودش سرازیر شده بود
 +انگار دلت برای چزوندت تنگ شده .اگه بخوای با کمال میل
اجراش میکنم.
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سمت در قدم برداشت ،جواب سوال رهام را نداده بود ،خودش
هم جوابی قانع کننده برای خودش پیدا نکرده بود و طفره رفتن
بهترین راه برای پراکندگی افکارش بود
ــ چرا اجازه میدی خشمت کنترلت کنه.
روی پاشنه ی پا چرخید و نگاه پر تمسخرش را بند نگاه رهام
کرد
ــ اینطوری نگام نکن ،من یه روانشناسم .خیلی خوب میتونم
حس کنم پشت خشمت پناه میگیری .این بی اعتمادی چرا
باهاته؟
دندان روی هم سایید ،انگار به پسر روبرویش زیادی رو داده بود
که مقابلش ایستاده و جرأت میکرد او را توصیف کند
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ــ من میتونم کمکت کنم ،میتونی بهم بگی چی باعث شده این
بی اعتمادی تو وجودت رخنه کنه.
قدمی برداشت و درست سینه به سینه ی رهام ایستاد ،خشم
انگار سعی داشت تک تک سلول هایش را در آتش خود بسوزاند
 +به تو چه؟ من اون مدرک روانشناسیت هستا،
مکثی کرد ،مکثی که خشم در آن نعره میکشید
 +من اون مدرکت و لوله میکنم و میذا....
دست رهام که روی لبهایش نشست عقب کشید تا جمله اش را
تمام کند که دست دیگر رهام پشت گردنش بند شد و اجازه ی
عقب کشیدن را به او نداد .یک دستش روی لبهای دخترک بود
و دست دیگرش پشت گردنش.
ــ گفته بودم نباید دری وری تحویل من بدی؟
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آسمان که تقال کرد ،او را بیشتر سمت خودش کشید و سرش را
نزدیک تر برد ،دستش بینی و دهان دخترک را پوشانده بود و به
سختی نفس میکشید ،نگاهش درون چشمان پر خشم آسمان
مانور میداد ،در چشمانی که به خوبی آن دخترک مظلوم و بغض
دار را که پشت آتش خشم گیر افتاده بود را میدید.
بیشتر خم شد و در صورت آسمان ،با صدای آرامی لب زد
ــ اگه نگفته بودم اآلن میگم عزیزم...
مکث کوتاهی کرد ،تقالی آسمان بیشتر شده بود اما او هیچ راهی
برای خالصی برایش نگذاشته بود
ــ از این به بعد قرار نیست فوحش های ناموسی بدی ،قرار نیست
مثل مردای چاله میدونی حرفای کثیف به زبونت بیاری.
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دستی که روی دهانش بود را کمی شل کرد تا دخترک راحت
تر نفس بکشد و اضافه کرد
ــ از این به بعد خواهر من نباید پرت و پال بگه .نباید بی خود و
بی جهت با عالم و آدم درگیر بشه.
آسمان پاشنه اش را محکم روی انگشتان پای رهام گذاشت و با
فشردنش خود را از بین دستان شل شده اش بیرون کشید
 +پیاده شو با هم بریم ،یابو ورت داشته؟ خواهر دیگه چه صیغه
ایه؟ خواهر دیگه چه پخیه ؟ من و مسخره کردی یا باورت شده
این بازی مسخره رو؟
دهانش را کج کرد و همراه با تاب دادن سرش ادامه داد
 +خواهر من باید اینطور باشه ،خواهر من نباید اینطور باشه.
دستش را به نشانه ی برو بابا به عقب پرت کرد
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ــ جمع کن خودت و شازده ،من خواهر تو فالن نیستم .با اعصاب
من بازی نکن ،من دهنم چاک و بست نداره ،یهو دیدی طوری
اینجا با حرفام چپ و راستت کردم که اردبیل سهله ،یه عمر
بگردی خود قبلت و پیدا نکنی .پس با من درنیوفت و بچسب به
اون خواهر تیتیش مامانی خودت.
بعد از رگبار جمله هایش از اتاق بیرون زد و رهام ماند و هزاران
هزار نگرانی...

ماشین را که متوقف کرد ،آسمان بدون آنکه نگاهی به او بیاندازد
پیاده شد و خیلی سریع بین رهگزران پیاده رو گم شد .حرفی
نزده بود ،نه آسمان نه خودش .تمام مسیر را با سکوت سنگینشان
سر کرده بودند .گوشی اش را از جیبش بیرون آورد و شماره ای
373

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

گرفت ،نگاهش روی مانیتور و سیستم داغان شده ی ماشین ثابت
ماند و همزمان با گوش سپردن به بوق های انتظار پشت گوشی،
لبخندی روی لبهایش جان گرفت ،لبخندی که طعم تلخ زهر مار
میداد
ــ بله؟
نفس عمیقی کشید ،باید دلخوریهایشان را پشت سر میگذاشت،
باید تمامشان را دور میریخت ،بخاطر آسمان ،حتی میتوانست به
مرد پشت خط التماس هم کند
ــ سالم.
جواب سالم متعجبش را شنید و پلک بست ،نمیدانست از کجا
باید شروع کند
ــ باید باهات حرف بزنم.
374

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ اتفاقی افتاده رهام ؟
دوباره نفس عمیقی کشید ،مرد پشت خط ته ته مرام و معرفت
بود ،حتی اگر بدترین و وحشتناک ترین خیانت را دیده باشد.
لحن سردش هم دنیایی بود...
ــ باید باهات حرف بزنم شاهرخ.
برای چند لحظه بینشان سکوت سنگینی حکمفرما شد ،آنقدر
سنگین که رهام حتی صدای ضربان قلبش را هم میشنید
ــ تو مطبم ،اگه میخوای بیا اینجا.
دستی به صورتش کشید ،چقدر سخت بود
ــ اآلن تهران نیستم ،اگه تونستم تا عصر خودم و میرسونم.
ــ تا حدود هشت اینجام .اومدی بیا ،نیومدی هم میمونه برای
بعد.
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دوباره بینشان سکوت شد ،سکوتی که رهام نمیدانست چگونه از
بینش ببرد.
ــ چیز دیگه ای هم هست رهام ؟
قلبش مچاله شد ،مرد پشت خط چگونه میتوانست بی خیال تمام
اتفاقات بینشان ،با وجود تمام نارفیقی هایش اینگونه خونسرد
باشد و بیخیال؟
ــ نه نیست .میبینمت.
تماس را که قطع کرد ،پیشانی اش را روی فرمان گذاشت و به
شاهرخی فکر کرد که لحنش هیچ فرقی با شاهرخ چند سال
پیش نداشت ،همان سالهایی که رفیق بودند و برادر .اما او از
پشت خنجر زده بود ،خنجری که درست غیرت و مردانگی اش
را نشانه گرفته بود .حالش داشت از خودش به هم میخورد .بعد
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از حدود دو سال بخاطر آسمان دست به دامان همان رفیقی شده
بود که روزی بی خیال رفاقتشان بر سرش عربده میکشید و چوب
حراج به رفاقتشان میزد ،حال آسمان اصال خوب نبود ،میفهمید،
ناآرامی اش را میدید ،بغضش را حس میکرد .او به یک پناهگاه
احتیاج داشت ،دخترک بغض دار درون چشمانش التماس
میکردند برای رهایی،اما آسمان آن دخترک را درونش مخفی
کرده بود ،دورش را فوالد کشیده و تهدید کرده بود حتی صدایش
درنیاید .آسمان دختر خود ساخته ای بود که نمیخواست کسی
آن دختر مهربان و شکننده ی درونش را کشف کند .صدای
زنگخور گوشی همراهش او را از قعر افکارش بیرون کشید و
سرش را از فرمان فاصله داد ،نگاهی به اسکرین گوشی انداخت و
همراه با پوزخندی دردناک ،تماس را وصل کرد
ــ بله؟
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ــ کجایی تو از دیروز؟
دستی به صورتش کشید و باالخره حرکت کرد
ــ اردبیلم بابا ،کجا میخواستید باشم ؟
تغیر پدرش گره ی اخم هایش را کورتر کرد و حلقه ی انگشتانش
دور فرمان محکم تر شد
ــ مگه من بهت نگفتم...
میان کالمش پرید ،تمام حرفهایش را ازبر بود ،تمام آن تصویر
چند روز قبل هنوز پیش چشمانش بود
ــ آره ،یادمه چی گفتی ،اما من همچین اجازه ای بهت نمیدم.
مردم بازیچه ی تو نیستن که یه روز یه بچه بذاری بغلشون و
بگی بفرمایید ،مال شما و چند سال بعد که با خون دل اون بچه
رو بزرگ کردن بیای و بگی که آی فالنی بچه بچه ی منه و منم
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اومدم ازت بگیرمش .من بهت اجازه نمیدم آسو رو از آدمایی که
دوسشون داره دور کنی ،بهت اجازه نمیدم قربانی خودخواهی ها
و تصمیمات خودت کنیش ،من بهت اجازه نمیدم مردی که
اونشب اونطور بهت التماس میکرد و زیر پاهات له کنی .من مثل
تو بی رحم نیستم .آسمان لیاقتش بیشتر از اونیه که برادرش من
باشم و پدرش تو.
تماس را قطع کرد و سپس گوشی را روی صندلی کناری پرتاب
کرد .از گفتن جمله های آخرش پشیمان بود ،اما روزهای سختی
داشت میگذراند ...نه کلماتش دست خودش بود ،نه
حرکاتش...سرش انگار داشت میان یک کوره ی آهن پخته میشد.
روانشناس بود ،اما خودش به یک درمان احتیاج داشت...
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وارد مطب شد ،ساعت هفت و نیم عصر بود و منشی مشغول
جمع کردن وسایلش ،با دیدن او نیم نگاهی به ساعت روی میز
کرد
ــ آقای دکتر وقت ندارن جناب ،اگه بخواید میتونم بهتون ....
جلوتر رفت
ــ باهاشون قرار داشتم ،اگه ارباب رجوع داخلن میتونم صبر کنم.
منشی لبخندی زد
ــ بله ببخشید ،آقای دکتر گفته بودن قراره دوستشون بیاد .اگه
یکم منتظر بمونید میان بیرون ،شما میتونید بفرمایید.
سمت مبل های چیده شده کنار دیوار قدم برداشت و تنها
خودش میدانست چقدر دلش مچاله شده بود از لفظ دوستی که
شاهرخ به ریشش بسته بود .دردناک بود ،اگر نامرد میگفت ،یا
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حتی نارفیق آنقدری که دوست قلبش را سوراخ کرد ،درد نمی
آورد .روی مبل ها نشست ،فکر کرد ،به دختری که بخاطرش پا
روی رفاقتش با شاهرخ گذاشته بود ،ارزشش را داشت ؟ خودش
هم نمیدانست .با صدای باز شدن در نگاه باال کشید و به دختر
جوانی که از اتاق بیرون می آمد دوخت ،دختر با منشی
خداحافظی کرد و رفت ،او اما انگار پاهایش روی زمین قفل شده
بودند ،نمیتوانست بلند شود .عذاب وجدان داشت ،معذب بود .در
دوباره باز شد و اینبار قامت بلند شاهرخ با پیراهن سرمه ای رنگ
و شلوار کبریتی در چارچوب ظاهر شد ،از همان روزهای اول
معتقد بود روپوش پزشکی بیمار را دچار استرس و اضطراب
میکند .نگاهش که به رهام افتاد رو به منشی کرد
ــ خیلی ممنون خانوم عزتی ،شما میتونید تشریف ببرید.
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منشی با تشکری زیر لب کیفش را برداشت و بعد از خاموش
کردن سیستم از مطب خارج شد و در را بست ،شاهرخ دوباره
نگاهش را بند نگاه رهام کرد
ــ بیا تو...
پس از گفتن جمله اش داخل اتاق شد و رهام باالخره با زحمت
ایستاد ،دلش داشت میترکید از حجم بی وفایی هایش ،دل داخل
رفتن نداشت ،اما کس دیگری هم نبود که به او اعتماد کند.
داخل اتاق شد و در را بست ،شاهرخ روی صندلی محرکش
نشسته و تک تک حرکاتش را زیر ذربین نگاهش گرفته بود .روی
مبل چرم نشست و نگاهش را به دستانش دوخت ،از کجا باید
شروع میکرد را نمیدانست.
ــ رهام؟
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لب زیرینش را بین دندان گرفت و سر بلند کرد ،چقدر دلش
برای داداشم گفتن هایش تنگ شده بود
ــ اتفاق بدی افتاده ؟
ــ من،
نگاهش را گرفت ،نگاه کردن به آن نگاه عسلی و آرام برایش
سخت ترین کار ممکن بود ،آرام بود ،درست مانند یک باتالق که
کافی بود پا روی آن بگذارد تا در خودش جذبت کند
ــ خواهرم یه مشکلی داره.
شاهرخ بلند شد ،میزش را دور زده و درست روبروی رهام ،روی
مبل چرمی مشکی رنگ نشست
ــ چه مشکلی برای رستا خانوم....
میان کالمش پرید
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ــ رستا نه ،خواهر کوچیکم ،آسمان.
به محض خروجش از رختکن نگاهش روی کیسه بوکس گیر
کرد ،ذهنش آرام نشده بود ،بلکه با سر و کله زدن با شاگرد ده
ساله در باشگاه جدید بیشتر مغزش ورم کرده بود ،دخترک پر
حرفِ وراج آنقدر سوال پرسیده و آنقدر حرف زده بود که کم
مانده بود بجای نشان دادن ضربه ها روی کیسه بوکس ،صورت
زیبای او را نشانه بگیرد .ساک ورزشی اش را روی زمین انداخت.
باندهای کشی سفید رنگش را از جیب کوچک ساک بیرون آورد
و بدون نگاه گرفتن از کیسه بکس مشغول پیچیدنشان دور
دستانش شد...
چهار هفته از رفتن ساره میگذشت اما پیدایش نبود ،نه جواب
تماسهایش را میداد ،نه خود زنگی زده و حالی از او میگرفت ،به
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ویالیشان هم سر زده بود ،اما با یک ویالی خالی مواجه شده بود.
حتی مادرش هم نبود .مرد شاهین نام هم برگشته و شغل شریف
بپایی او را از سر گرفته بود ،همه چیز انگار با او سر جنگ داشتند،
انگار میخواستند به او بفهمانند که در این دنیای لعنتی پشیزی
ارزش ندارد .باندها را که بست سمت کیسه بکس قدم برداشت،
دلش میخواست میتوانست و سرش را باز میکرد ،افکار پوسیده و
به درد نخور را از بین قفسه های ذهنش بیرون کشیده و داخل
کیسه های زباله می انداخت ،افکار مهمش را گردگیری میکرد و
بقیه را با نظم و ترتیب ،در قفسه های مربوطه میچید .گارد گرفت
و رقص پا را شروع کرد ،دلش میخواست بجای کیسه بوکس
مشکالت روبرویش بودند و او میتوانست با مشت انداختن به سر
و صورتشان آنها را از راهش کنار بکشد .مشت اول و دومش با
فاصله ی زمانی بسیار کمی روی کیسه بکس فرود آمدند .رهام
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را هم بعد از آن روستا ندیده بود ،رهام دیگر از کدام جهنم دره
ای بین افکار به هم ریخته ی مغزش پیدایش شده بود را
نمیدانست.
 +بره ....به ....درک.....
مشت هایش را پی در پی فرود آورد و با لگدی که زد عقب
کشید ،پاهایش ریتم منظم و حرفه ای رقص پا را دنبال می
کردند و دستانش محکم و سریع روی کیسه بکس کوبیده
میشدند.
ــ سالم خانم بوکسور....
کیسه بوکس تابان را با دست گرفت و سمت صدای آشنا چرخید،
حالل زاده که میگفتند او بود؟ چرا نمیرفت؟ چرا برنمیگشت
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شهرش؟ برای چه مانده بود بعد از تمام آن حرف و حدیث ها؟
چرا راحتش نمیگذاشت؟
کیسه بوکس را رها کرد و مشغول باز کردن باند های کشی دور
دستانش شد
 +بزن به چاک ،اعصاب سر و کله زدن با تو یکی و ندارم.
باندها را داخل جیب ساکش فرو برد و ایستاد
ــ می خوام شاگردت بشم.
بی اهمیت به او و حرف زدنش سمت خروجی سالن قدم برداشت،
اما با گرفته شدن بازویش ،برگشت و با پیچ کردن مچ پایش به
مچ رهام ،او را دقیقاً با همان حرفه ی قبلی اش زمین زد
 +به پر و پای من نپیچ بچه مایدار ،پرات و میچینم برات.
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رهام دستش را دور بازویش حلقه کرد و آسمان را سمت خودش
کشید ،دو هفته بود ندیده بودش و دلش آنگونه تنگ شده بود.
ــ از دست من خالصی نداری تا وقتی که با زبون خودت بهم
نگفتی باشه رهام ،من از این به بعد میشم خواهرت.
با تقالی محکمی بازویش را از اسارت پنجه ی رهام بیرون کشید
و ایستاد ،مانتو را در تنش مرتب کرد
 +کور خوندی ،من اگه قرار بود با هر کی جلو رام سبز شد پیمون
خواهر برادری ببندم که کل ایران فک و فامیالم بودن.
رهام با خنده ایستاد و دستی به اوور کتش که با برخودش به
زمین نامرتب شده بود کشید
ــ من منظورم همه نیست که آبجی جونم ،فقط منم ،من.
آسمان ساکش را برداشت
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 +تو یا هر خر دیگه ای .من خودم داداش دارم ،به یه بچه مامانی
و مایه دار هم نیازی ندارم.
در سالن را باز کردو خارج شد
 +بیا برو گمشو و چاک دهن من و باز نکن.
رهام همانطور که دکمه های کتش را میبست ،خودش را به
آسمان رساند
ــ از ساره خبر داری ؟
درست دست گذاشته بود روی رگ کنجکاوی و نگرانی اش که
قدم هایش ایستادند ،سمتش چرخید
 +اتفاقی واسش افتاده؟
رهام لبخندی زد ،جلب کردن توجه آسمان درست مانند فتح
یک قله ی بلند و ناشناخته بود.
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ــ نه خوبه ،اما خب ،دیگه نمیتونه برگرده اردبیل ،واسه همین
هم یکم ...
سرس را تکان کوچکی داده و اضافه کرد
ــ حال روحیش خوب نیست...
 +چرا نمیتونه برگرده اردبیل؟ مگه زوریه؟
رهام به لبهایش کمی انحنا داد
ــ تو فکر کن دیپورت شده؟
آسمان با خشم مشتش را روی شانه ی رهام کوبید و غرید
 +تو فکر کردی من احمقم؟ دیپورت دیگه چه صیغه ایه؟ مگه
خارجی بود که دیپورت بشه؟
رهام با خنده دستش را روی شانه اش گذاشت
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ــ دستت سنگینه ها...
چشمکی به نگاه خشمگین آسمان زد و ادامه داد
ــ نگفتم که راستکی دیپورت شده خواهر من ،گفتم تو اینطوری
فکر کن .این دو جمله زمین تا آسمون با هم متفاوتن.
آسمان دندان روی هم سایید ،مرد زیادی خندان روبرویش داشت
او را طفره میکرد ؟
 +تو من و مسخره کردی انگل بی مصرف؟
رهام بلند خندید ،آنگاه بود که میفهمید میشود برای فوحش
های یکی هم ضعف کرد ،دل حتی میتوانست برای ناسزا و بد و
بیراه گفتن ها هم تنگ شود .دیوانه هم اگر میگفتند ،میگفتند...
ــ حاشا خواهر جانم ،من کی باشم که بخوام شما رو مسخره
کنم؟ فقط خواستم فرق دو تا جمله رو برات معنی کنم.
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آسمان قدمی جلو برداشت
 +من خواهر تو نیستم مرتیکه ،حتماً باید با روش خودم حرف تو
کله ات کنم ؟
رهام دوباره خندید
ــ روش های تو هم مقبوله ،فقط لطفاً فوحش ناموسی نده که
منم حداقلش اندازه ی تو دیوونه ام .یهو دیدی قاطی کردم ،مغزم
پوکید و تو هم به خودت اومدی دیدی یه جای ناکجاآباد دیگه
ای .اونوقته که دیگه باید خر بیاری و باقالی بار کنی.
هر دو همراه هم از باشگاه بیرون زدند
 +تو زنگ بزنی ساره جواب میده؟
رهام که نگاهش کرد ،با خشم غرید
 +تلفنای من و جواب نمیده چون.
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رهام نفس عمیقی کشید و دست در جیب بغل کتش کرد
ــ بهش زنگ میزنم ،اما باید بهم قول بدی که درکش کنی ،اون
خودش حال مساعدی نداره ،تو دیگه روش فشار نیار.
آسمان تنها با اخم نگاهش کرد و رهام اما بدون هیچ مالیمتی
منتظر قول گرفتن بود.
 +باشه ،زنگ بزن.
با لبخند پیروزمندانه ای سری تکان داد و شماره ی ساره را
گرفت ،سومین بوق به چهارمی نرسیده بود که صدای بی حالش
در گوشی پیچید
ــ بله؟
لبخندش عمیقتر شد
ــ سالم ساره جان ،خوبی عزیزم؟
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آسمان با چینی که به بینی اش داده بود ،دهانی کج کرد و رهام
با چشمکی ،گوش به جواب ساره داد
ــ ممنون خوبم ،تو؟
دست دراز کرد و گونه ی آسمان را کشید که آسمان با پرخاش
دستش را پس زد
ــ منم خوبم عزیزم ،اردبیلم ،آسو میخواد باهات حرف بزنه.
صدایی از آن سوی خط به گوشش نرسید و همان باعث شد
نگاهی به صفحه ی گوشی بیاندازد
ــ الو ساره؟ اونجایی؟
صدای بغض دار و خفه اش را بعد از چندی مکث شنید
ــ پیشته اآلن؟
ــ آره ،گوشی و میدم بهش ،چند لحظه....
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سپس گوشی را به دست آسمان داد و دستانش را درون جیبهای
کتش فرو کرد ،اوایل اسفند بود و سرمای جانسوز اردبیل...
یخبندان بود انگار.
 +کدوم گوری هستی تو ساره؟
یکی از ابروهایش را باال فرستاد و اگر قول نداده بود آرام باشد
چگونه بر سر ساره ی بیچاره آوار میشد؟ نمیدانست ساره چه
جوابی داد که آسمان طلبکار توپید
 +نباید یه خبر بدی ببینم زنده ای؟ اینقدر بی فکری تو ینی؟
شکستن بغض ساره را حس میکرد ،آن دختر شکننده و زیادی
احساساتی همیشه موقع سرزنش شنیدن بغضش میترکید و گریه
هایش قلب مخاطبش را آب میکرد.
 +خیل خب حاال ،زر زر نکن واسه من.
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لبخندی روی لبهایش نشست ،گریه های معصومانه ی ساره
خوب بلد بودند کارشان را ،حتی میتوانستند خشم آسمان را هم
آبیاری کنند.
 +همه چی روبراهه؟
نگاهش را در محوطه چرخاند ،اما با دیدن مرد آشنایی ،چند متر
آنطرف تر اخم هایش خیلی سریع همدیگر را به آغوش کشیدند.
او هم اخم داشت ،اخمی که جنسش را خوب میشناخت .پر بود
از حسادت و تعصب...
آسمان که تماسش با ساره را قطع کرد ،گوشی را سمتش گرفت
 +ایوال...
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با لبخند نگاهش کرد ،تشکرش هم فرق داشت با تمام دختران
اطرافش ...دوست داشت آسمان دوباره ایوال بگوید و او آن صدای
آرام را در ذهنش ضبط کند.
ــ انگار یکی منتظرته.
نگاه گنگ آسمان باعث شد با ابرو به شاهین اشاره کند ،چرخید
و با دیدنش پوف کالفه ای کشید ،دیگر از عصبانیت گذشته بود،
داشت خسته میشد .نگاه کالفه اش را به رهام دوخت
 +جون به جونتون کنن ،همتون سمجین.
شاهین سمتشان قدم برداشت و رهام زیر لب ،رو به آسمان نجوا
کرد
ــ داره میاد اینطرف.
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آسمان ساک را روی شانه اش انداخت و شانه به شانه ی رهام
ایستاد
 +بیاد ببینم .تو هم یا الل شو ،یا گم کن خودت و.
زیر چشمی نگاهش کرد ،اما قامت شاهین که مقابلش ایستاد
اجازه نداد نگاه زیر چشمی اش به درازا بکشد
ــ سالم.
 +علیک ،فرمایش؟
رهام به زحمت خنده اش را قورت داد و شاهین حتی نگاهش
نکرد
ــ میشه حرف بزنیم خانوم سپهری؟
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نوچ کالفه ای گفت و روی پاهایش جابجا شد ،مرد روبرویش
انگار آن جمله ی پنج حرفی را حفظ کرده بود که مانند ربات
ها ،هر وقت با هم روبرو میشدند ،همان را ادا میکرد
 +من خسته شدم از شنیدن حرفای تو ،تو خسته نشدی از
گفتنشون دادا ؟
شاهین نگاهش را سمت رهامی که با بی خیالی نگاهش میکرد،
کشاند .آنقدری که باید ،نمیشناختش ،تنها چیزی که در موردش
میدانست دوست برادرش بودنش بود .دوستی پنج ساله ای که
یکهو تمام شده بود و هیچ کس علت به هم خوردنش را
نمیدانست.
ــ شاید بخاطر اینه که شما هیچوقت فرصت حرف زدن بهم
نمیدید.
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دوباره نگاهش را قفل نگاه عاصی آسمان کرد و ادامه داد
ــ باید با هم حرف بزنیم خانم سپهری.
آسمان عصبی خندید و مردمک هایش را داخل حدقه لرزاند ،اما
با قفل شدن نگاهش به نیمرخ رهام فکری به سرش زد ،فکری از
همان افکار بچگانه و احمقانه ای که بعدها ممکن بود پشیمان
شود .درست مانند همان روزی که فکری یک دفعه میان افکارش
خودی نشان داده بود و از یک غریبه که در اصل آشنای مرد
روبرویش هم بود تقاضای کمک کرده بود.
 +میدونی این کیه ؟
شاهین گنگ ،نگاهی به رهام که خم شده و آسمان را تماشا
میکرد انداخت و آسمان بدون آنکه مهلتی به او برای هضم جمله
اش بدهد اضافه کرد
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 +معلومه که میشناسیش ،پسر نماینده ی مجلسه.
قری به گردنش داد و در مقابل نگاه گنگ و گیج هر دو مرد،
شمرده شمرده لب زد
 +و در حال حاظر هم دوست پسر من.
بزاق دهان رهام در گلویش شکست و به سرفه افتاد ،آسمان
دستش را دور بازوی رهام حلقه کرد و ماهیچه اش را بین پنجه
اش فشرد و در مقابل نگاه گیج شاهین خندید
 +میبینی عصبی شده.
سرش را کج کرد و با جمع کردن بینی اش ادامه داد
 +آخه خیلی غیرتیه ،پس دیگه لطفاً سر راهم سبز نشو .بخاطر
خودت میگم ،پسر یه کله گنده است.
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چشمکی پشت بند جمله اش کرد ،حالش داشت از لحن و
حرکات خودش به هم میخورد ،اما گاهی باید بازی میکرد تا هم
خودش را نجات دهد ،هم دیگران را ...شاهین که میرفت ،باید
فکری به رفتن رهام میکرد
 +پس واسه خودت بد میشه جناب تهرانی.
ــ بازی خوبی نیست خانم سپهری.
ابرویی باال انداخت و رهامی که میخواست حرف بزند را با فشردن
بیشتر پنجه اش روی بازویش ساکت کرد.
 +اینطور فکر میکنی؟
شاهین نگاهی به رهام کرد و آسمان اضافه کرد
 +که دارم بازیت میدم؟
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تنها سری تکان داد که آسمان با نیم گام کوتاه ،فاصله ی بینشان
را به حداقل رساند
ــ پس باید بگم خیلی خری که فکرت هنوز تو عهد قجر مونده
که دخترا با اجیر کردن یکی مثل این گل پسر ،خاستگارشون و
رد میکردن .یا پسرا واسه گرفتن ارث و میراثشون از بابی
جونشون ،دست یه دختر آس و پاس و میگرفتن و باهاش عقد
مسلحتی و فرمالیته میکردن .این فکرا دیگه خیلی کلیشه ای
شده چشم قشنگ.
بازوی رهام را رها کرد و کمی از هر دو فاصله گرفت و سپس با
دست به سرتاپای رهام اشاره کرد
 +نگاش کن ...رهام پناهیه ،پسر سردار خسرو پناهی .به نظرت
اونقدر خره که بیاد بازیچه ی دست من بشه؟ دکتره ،دکتر.
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شاهین تنها نگاهش کرد و آسمان کم کم داشت حالش از خودش
به هم میخورد بخاطر معرکه ای که به راه انداخته بود.
ــ بریم دیگه عزیزم.
صدای رهام پارازیت محکمی بین نگاهی عاصی آسمان و متعجب
شاهین پرتاب کرد .آسمان سمتش چرخید .مغزش طبق معمول
گر گرفته بود ،دلش میخواست سرش را با انبر داخل کوره ی داغ
بفرستد و بعد از داغ شدنش با چکش آهنگری به جان سرش
بیوفتد ،سری که دیگر داشت از حجم افکار جورواجور مغزش
میترکید .با رهام همراه شد و نگاه پر حسرت و داغ شاهین را
پشت سر گذاشت .داشت چه غلطی میکرد خودش هم
نمیدانست .تنها چیزی که درست مانند سیخ داغ بر چشمانش
فرو میرفت غرور خرد شده ی شاهین تهرانی بود .سیامک همیشه
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میگفت شکستن غرور و شخصیت یک مرد ،بیشتر از شکستن
قلبش درد دارد .روی صندلی شاگرد ماشین رهام که جای گرفت
دستی به صورتش کشید و نگاهش را سمت جایی که دقایقی
پیش ایستاده بودند کشاند ،هنوز همانجا ایستاده بود ،سرش
پایین بود و نگاهش انگار روی زمین دنبال چیزی میگشت .رهام
هم سوار شد و استارت زد.
ــ تبریک میگم ،گلت مستقیم به وسط دروازه خورد.
با حرکت ماشین نگاه از قامت شاهین گرفت
 +الل شو تو...
رهام نفس عمیقی کشید
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ــ حتی فکرش هم نمیتونم بکنم یه روز دختری که بهش عالقه
دارم و اون جلوی چشمم با دوست پسرش به ریشم بخنده چه
غلطی میکنم.
نیم نگاهی به آسمان که عاصی نگاهش میکرد انداخت
ــ اما این و میدونم که به هیچ وجه به اندازه ی تهرانی
نمیتونستم آروم بمونم.
 +میخواستی چه غلطی بکنم ؟ دو سال دنبالمه ،هر چقدر پریدم
تو سرش دست از سرم برنداشته.
رهام دنده را عوض کرد
ــ میتونستی آروم تر بهش بفهمونی ،مثالً جایی که من نباشم.
بدون اینکه تحقیرش کنی.
آسمان متحیر نفیر کشید
406

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +من تحقیرش کردم؟
ــ نکردی؟
با کالفگی دستی به صورتش کشید
 +نگه دار میخوام پیاده شم.
ــ که چی بشه؟
فریاد کشید
 +گفتم نگه دار میخوام پیاده شم.
رهام هم صدایش را بلند کرد
ــ نگه نمیدارم.
آسمان دست بلند کرد و لبه ی شالش را باز کرد ،داشت خفه
میشد انگار ،دلش با سماجتی بچگانه سیامک را میخواست
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 +برو قبرستون....
ــ اگه تو همینطوری پیش بری به زودی میفرستیم همونجا.
دستی به صورتش کشید
 +قاط زدی؟ میگم برو قبرستون ،ینی من و ببر اونجا.
رهام که متوجه جمله اش شده بود کمی سرعت ماشین را باالتر
برد ،خوب بود که القل لجبازی و کله شقی اش را کنار گذاشته
و فهمیده بود رهام هم به اندازه ی خودش کله شق و دیوانه
است.
ــ کمربندت و ببند.
آسمان با پرخاش جوابش را داد
 +نمیبندم.
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ماشین که توقف کرد ،شالش را روی سرش مرتب کرد
 +رسوندی من و ،حاال هم برو به درک...
دستش را سمت دستگیره ی در برد تا پیاده شود
ــ همینجا منتظرت میمونم.
پوف کالفه ای کشید وپیاده شد.
 +آهلل سنین بالنی ورسین ،اوکوز( خدا لعنتت کنه ،گاو).
جمله اش را گفت و در را محکم به هم کوبید و سمت قطعه ی
مورد نظرش قدم برداشت.
 +لندهورِ بی خاصیت مثل کنه چسبیده بهم ولم نمیکنه.
کنار سنگ نشست و طبق عادت زانوانش را به آغوش کشیده و
به دوردست ها خیره شد
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 +بازم من اومدم.
زمین سرد بود ،روی برف ها نشسته و خیسیشان کم کم داشت
در الیاف لباسهایش نفوذ میکرد
 +تو اینجا سردت نمیشه سیا؟
سرش را بلند کرد ،آفتاب غروب کرده بود ،آما در آن دوردست
ها هنوز هم نورهای قرمز رنگی که نشانه ی بودنش بود پیدا
بودند
 +تقصیر خودش بود ،مگه نه؟
بغض در گلویش درست مانند لوبیای جک تا آن نور های قرمز
رنگ خورشید قد کشید.
 +میدونی یه لحظه چی به ذهن وامونده ام رسید؟ ...که اگه یه
روز واقعاً خواست باهام ازواج کنه مثال من چه غلطی باید بکنم؟
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باورم میکنه مگه؟ منی که ده سال تموم سکوت کردم و کی باور
میکنه سیامک؟
برگشت و نگاه به حکاکی روی سنگ دوخت ،بغض لعنتی و بی
پدرش هم انگار قصد جانش را داشت
 +کاش اونشب ،روی اون پل نگرفته بودیم ،کاش میذاشتی بپرم
و مغزم بترکه.
دستانش را از دور زانوهایش باز کرد و سمت اسم حکاکی شده
روی سنگ برد
 +یادته روی پل بغلم کردی؟ داشتم میلرزیدم و تو میپرسیدی
سرما خوردم .یادته؟
صدایش داشت انگار از قعر چاه بیرون می آمد ،آسان که نبود از
میان آنهمه بغض آوایی مثل همیشه بیرون فرستادن
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دلش داشت میلرزید ،انگار قلبش را میان یک قوطی یخ انداخته
بودند .گوشه ی قفسه ی سینه اش مچاله شده بود
 +بعضی وقتا با خودم میگم من چطور هنوز زنده ام! سگ جونم
مگه نه؟ نه تونستم خودم و بکشم ،نه وقتی تو داشتی جون
میدادی باهات جون بدم و بمیرم .کاش اونروز اصرار نمیکردم
بریم موتور سواری .کاش نمیگفتم سیا تند تر برو ...میدونی روزی
چند بار این کاش ها رو پیش خودم میگم ؟
انگار حجم نفسی که میکشید برای ریه هایش کافی نبود که دم
و بازدم هایش تند شده بودند
 +هیچ وقت ازم نپرسیدی چرا میخواستم خودم و بکشم .چرا؟
چشمانش انگار داشتند آتش میگرفتند
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 +ترسیدی خودت هم ،مگه نه؟ از اینکه نتونی دردم و رو شونه
هات نگه داری ترسیدی مگه نه؟
دستش را تا روی عکس حکاکی شده سر داد و لبخند پر از بغضی
روی لب نشاند
 +اگه میپرسیدی هم من نمیگفتم ،مگه دلم میومد باری به
اندازه ی یه دنیا رو شونه هات بذارم؟ من داشتم دست و پا میزدم
بس بود ،من داشتم میسوختم کافی بود .فهمیدن تو چیو عوض
میکرد سیا ؟
انگشتان دستش دیگر سر شده بودند ،سرما را دیگر حس
نمیکردند.
 +من اونروز تمام خودم و آرزوهام و همونجا دفن کردم سیامک،
همه شون و ...من سوختم ،اما قرار نیست یه بار دیگه بسوزم .قرار
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نیست اینبار با باورای دیگران بسوزم .قرار نیست خودم و به در
و دیوار بزنم که کسی باورم کنه .امروز اگه من اون مرد و اونطور
از خودم دور نمیکردم هر دومون تباه میشدیم .اون با من تباه
میشد ،من با باور نکردنش.
صدای قدم هایی که نزدیک میشدند را شنید و دستی به صورت
یخ کرده اش کشید .خیس نبود ،نه چشمانش ،نه گونه هایش...
اما دمای صورتش آنقدری پایین بود که هیچ تفاوتی با سردی
سنگ نداشت .دستی روی شانه اش قرار گرفت و سپس رهام،
کنارش ،روی پای چپش نشست
ــ سرده زمین آسو ،پاشو....
 +دلم خیلی میخوادش رهام.
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قلب رهام ماالمال پر شد از غم و دلش مچاله شد برای بغض
صدای آسمان
 +هنوز خیلی جوون بود برای زیر این سنگ خوابیدن.
دستش را نوازشگونه روی سنگ کشید
 +دلم داره پر میزنه واسه آبجی گفتناش.
زیر چشمی نگاهی به آسمان که با کمی اخم مشغول خودن قهوه
اش بود کرد و لیوان پالستیکی بین انگشتانش را چرخاند
ــ خوبی اآلن؟
آسمان بدون اینکه نگاهش کند سری تکان داد
 +خوبم.
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لبخندی روی لبهایش نشست ،آرامش آسمان درست مانند
آرامش و زیبایی یک آسمان آفتابی بود ،همانگونه آبی و همانقدر
دوست داشتنی
ــ برادری که در مورد حرف میزدی ،همون بود؟ سیامک؟
حلقه ی انگشتان آسمان دور لیوان تنگ تر شد
 +آره.
رهام لیوان خالی قهوه اش را داخل نایلون پالستیکی فرو کرد و
پر از تردید لب زد
ــ میتونی در موردش با من حرف بزنی...
آسمان اما نگاه به بیرون دوخت ،دلش حرف زدن نمیخواست
 +یکم جلوتر نگهدار من با اتوبوس برگردم خونه ،دیرم شده.
رهام با پوف کالفه ای ماشین را روشن کرد
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ــ حاال که بهم اعتماد داری ،چرا من و مثل یه برادر نمیبینی؟
تو سعی کن شاید تونستم برات مثل اون پسره ،وحید بود ،چی
بود اسمش! مثل اون باشم.
آسمان باقی مانده قهوه را سر کشید و لیوان را به تبعیت از
حرکت رهام ،داخل پالستیک کرد.
 +کی گفته من بهت اعتماد دارم؟
رهام خندید
ــ خودت بهم ثابت کردی ،آخرین بار هم همین اآلن که اون
نوشیدنی و خوردی .میتونستی مثالً فکر کنی داخلش ،خواب
آوری ،الکلی ،زهری ،سمی ،مواد مخدری چیزی ریخته باشم.
نتوانست با لبخندش مقابله کند و رهام با دیدن لبخندش دلش
ضعف رفت .کاش میتوانست سرش را به سینه اش چسبانده و
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روی سرش را ببوسد .چقدر بیچاره بود که به حرکت های کوچک
خواهر و برادرانه هم حسودی میکرد و حسرتشان را داشت.
ــ یه سوال ازت بپرسم؟
 +نوچ ،نپرس.
رهام اما بی اهمیت به نوچ صریح و محکم آسمان سوالش را
پرسید
ــ اونشب که تو روستا موندیم،
نیم نگاهی به آسمان انداخت و ادامه داد
ــ به پدرت چی گفتی؟
آسمان شانه ای باال انداخت ،به نظرش مضحک ترین سوال
ممکن بود
 +چی میخواستی بگم؟ حقیقت و گفتم دیگه.
418

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

رهام موشکافانه نگاهش کرد و کمی از سرعت ماشین کاست.
ــ بهش گفتی با منی ،یعنی با یه پسری؟
اخم بین ابروهای آسمان نشست
 +میدونست اونشب هم تو خونه ی ساره تو اونجا بودی .یعنی یه
جورایی از دور میشناختت .منم بهش گفتم که نمیتونی کاری
کنی و خیالش و راحت کردم .این کجاش ایراد داشت؟
ــ جایی ایراد نداشت ،فقط میخواستم عکس العمل پدرت و
بفهمم.
 +عکس العمل بابای من چه دخلی به تو داره؟
رهام با خنده جواب داد
ــ ای بابا ،عجب گیری کردیما...
سپس از گوشه ی چشم ،نگاهی به آسمان انداخت
419
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ــ کنجکاو شدم فقط.

در آپارتمان را باز کرد ،اما صدای عزیز باعث شد بدون آنکه در
را بببندد گوش به حرفهایش تیز کند
ــ هیچ غلطی نمیتونه کنه اکبر ،مگه الکیه؟
عزیز مکث کرد ،صدایی اما از جانب پدرش نشنید
ــ میشنوی چی میگم اکبر ؟ یکم به خودت بیا ،داری تابلو
میکنی که یه مرگیت هست ...کاری نکن آسو بیشتر از این شک
کنه....
کمی دیگر هم منتظر ماند ،اما دیگر صدایی نشنید و با کالفگی
در را به چارچوبش کوبیده و راهروی کوچک را طی کرد،
پالتویش را از تن کند
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 +سالم.
پدرش آرام جواب سالمش را داد و او کت و شالش را از رخت
آویز آویزان کرد ،سمت پدرش قدم برداشت و مالقه را از دستش
گرفت
ــ بشین بابا ،من آماده میکنم.
پدرش با لبخند کنار عزیز نشست و او درب قابلمه را باز کرد،
نگاهی به سوپ خوشرنگی که روی اجاق داشت میجوشید کرد و
نفس عمیقی بین بخارش کشید
 +اوووم ،به به ،عجب سوپ توپی ،اکبر پزه یا عزیز پز؟
لبخند اکبر عمیق تر شد و عزیز هیچ واکنشی نشان نداد
 +انگار اکبر پزه.
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نیم نگاهی به عزیز که مشغول تمیز کردن عینک ته استکانی اش
بود کرد و ادامه داد
 +من میگم عزیز از این غذاها درست نمیکنه.
با اتمام جمله اش پشت چشم خفن پیرزن را به جان خرید و
مشغول در آوردن کاسه ها از داخل کابینت شد.
 +حاال چپ نکن چشات و ،تو هم خوب درست میکنی سیب
زمینی و تخم مرغ آب پز و.
کاسه ها و قاشق ها را روی زمین گذاشت و مشغول باز کردن
سفره شد
 +چی داشتین میگفتین من اومدم ساکت شدین؟
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زیر چشمی نگاهی به پدرش که رنگ به رو نداشت انداخت و
کاسه ها را در سفره چید ،عزیز بود که با دستپاچگی جوابش را
داد
ــ عجیبه به خدا ،برای حرف زدن با پسرمون باید به یه دختر
بچه جواب پس بدیم.
حالت های عزیز را زیر نظر گرفت ،ازبرشان بود ،وقتی دستپاچه
بود به طرفش گیر میداد ،آنقدری که بیچاره سوالش را گم کند
و مشغول توضیح و توجیه خود باشد .عزیزش همیشه دست
پیشی میگرفت .بلند شد و ایستاد ،باید خودش دنبالش را
میگرفت
 +خیل خب بابا ،چرا جوش میاری؟ بشین تا خود صبح با پسرت
گل بگو و گل بشنو.
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بعد زیر لب طوری که عزیز هم بشنود غر زد
 +انگار من هووشم که میترسه شوهرش بیشتر از اون به من توجه
نشون بده.
قابلمه را از روی اجاق برداشت و نیم نگاه دیگری به عزیز انداخت،
مطمئن بود صدایش به گوشهای تیز پیرزن رسیده ،طبق معمول
باید وقتی جمله اش را میشنید دوباره دست به دامان ناله و
نفرینهایش میشد .اما نه خبری از غر زدنهای عزیز بود ،نه ناله و
نفرین هایش.
تشنگی باالخره بر او و خوابش غلبه کرد و مجبورش کرد از رخت
خوابش بلند شود ،برق اتاق را زد و لعنتی به خودش که قبل
خواب تمام راه های بریدگی خوابش را از بین نمیبرد فرستاد،
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یک شب تشنه اش میشد ،شب دیگر گرسنه و یک شب هم مثانه
اش پر میشد .هر شب خدا باید خوابش را میشکست.
نگاهی به عزیز و پدرش که با فاصله از هم خوابیده بودند انداخت
و سمت یخچال قدم برداشت ،به محض باز کردن در یخچال
تلویزیون باز شد و صدای اذان در خانه پیچید ،بطری آب را
برداشت و سمت پدرش چرخید ،کار هر شبش بود زمانبندی
روشن شدن تلویزیون درست در اذان صبح ...نماز سر وقت جزو
اولویت هایش بود .بطری را سر کشید ،نگاهش اما از پدرش جدا
نمیشد ،خوابش سنگین نبود اما انگار...
بطری را داخل یخچال برگرداند ،هنوز نگاهش روی پدرش بود،
اذان داشت تمام میشد و پدرش اما بیدار نشده بود ،حتی صدای
غر زدن های زیر لبی عزیز که طبق معمول عاصی بود از کارهای
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پسرش به گوشش میخورد .عزیز را دور زد و کنار پدرش روی
زانو نشست
 +بابا....
دستانش را روی زمین گذاشت و بیشتر سمت پدرش خم شد
 +بابا اذان و گفتنا....
صدای غر غر عزیز بلند تر و واضح تر شد ،نگاهش را سمت اویی
که مینشست کشاند
ــ چی شده نصف شبی؟
 +اذانه.
عزیز دست دراز کرد و بعد از برداشتن ریموت تلویزیون،
خاموشش کرد
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_ بذار بخوابه ،واسه چی بیدارش میکنی؟ شب میگفت دستش
درد میکنه.
آسمان اما عقب نکشید ،میدانست پدرش چقدر روی اول وقت
بودن نمازش حساس است
 +بذار بیدارش کنم ،اگه نخواست میخوابه دیگه.
بعد از جمله اش ،بی اهمیت به چشم غره ی عزیز دستش را روی
شانه ی پدرش گذاشت و دوباره صدایش کرد
 +بابا اذان گفتنا!
جوابی که از جانبش دریافت نکردند ،عزیز هم با نگرانی خودش
را سمت پسرش کشید
ــ پاشو المپ و بزن ببینم.
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آسمان بدون هیچ شکایتی بلند شد و عزیز شانه ی پسرش را
تکان داد
ــ اکبر؟
برق را که زد دوباره برگشت و کنار پدرش که رنگ به رو نداشت
نشست
 +عزیز چی شده؟
عزیز دست لرزانش را روی گونه ی پسرش گذاشت و از سردی
اش دلش لرزید
ــ زنگ بزن آمبوالنس آسو....
دستانش را جلو برد و شانه ی پدرش را تکان داد
 +آمبوالنس واسه چی ؟ اآلن پا میشه...
عزیر دست آسمان را پس زد
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ــ نمیبینی مگه بلند نمیشه؟ بهت میگم پاشو زنگ بزن
آمبوالنس.
دل آسمان فرو ریخت و لرزی عمیق بر تک تک سلول هایش
نشست .بلند شد و خیلی سریع خودش را به اتاق رسانده و گوشی
اش را از روی زمین چنگ زد ...شماره ی اورژانس یادش نبود،
اصال انگار همه چیز را از یاد برده بود ،به آخرین گزارش تماسش
نگاه انداخت ،ساره بود و قبلش هم رهام.....
رهام....
خیلی سریع تماس گرفت ،اما قبل از اینکه از تماسش به او
پشیمان شود صدای آرام رهام در گوشش پیچید ،انگار او هم
بیدار بود
ــ بله؟
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لحنش پر بود از تعجب و نگرانی...
 +شماره ی اورژانس چنده رهام؟
صدای رهام بعد از کمی مکث به گوشش رسید
ــ اتفاقی افتاده عزیزم ؟
چه اهمیتی داشت عزیزمی که به ریشش بسته بود وقتی پدرش...
 +بابام ،بابام....
بغض داشت پدر گلویش را در می آورد
ــ آروم باش آسمان ،ببین من اآلن جلوی ساختمونتونم ،به
اورژانس زنگ میزنم من ،بیا در و باز کن بیام تو....
تماس را قطع کرد ،اولین چیزی که به ذهنش رسید دکتر بودن
رهام بود ،حتی حضور نابه هنگام رهام مقابل ساختمانشان هم
اهمیتی نداشت ،فقط کافی پدرش بلند شده و نمازش را بخواند....
430

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شالش را روی موهایش انداخت و از اتاق بیرون زد ،نگاهش را به
عزیز که با گریه دست بر صورت پسرش میکشید دوخت و بغضش
بیشتر میان گلویش پای کوبید ،در را باز کرد و از پله ها باال رفت
در ساختمان را که باز کرد رهام را آشفته پشت در دید که داشت
آدرس را به شخص پشت گوشی میداد .تماس را که قطع کرد
بازوی آسمانی را که فاصله ای با آوار شدن نداشت گرفت
ــ کجاست بابات ؟
به پله ها اشاره کرد و از میان گلویش آوایی شبیه " اونجا "
بیرون فرستاد .رهام بدون رها کردن بازوی آسمان سمت پله ها
رفت
ــ نگران نباش عزیزم...
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وارد خانه شدند و رهام با دیدن عزیزی که دیگر گریه هایش
شبیه شیون شده بود ،آسمان را رها کرده و سمت او و اکبر دوید
ــ آروم باشین مادرجان.
با دیدن صورت اکبر که به کبودی میزد ،ته دلش فرو ریخت ،دو
انگشت میانی و سبابه اش را سمت رگ گردن اکبر برد و زیر لب
دعا کرد چیزی نباشد که فکرش را میکرد.
صدای آژیر آمبوالنس باعث شد آسمان دوباره از خانه بیرون بزند
و خودش را میان کوچه بیاندازد .دستانش را بلند کرده بود تا
بتواند توجه راننده ی ماشین را به خود جلب کند ،آمبوالنس که
کنارش توقف کرد و مسئولین با برانکارد پیاده شدند ،دستش را
سمت در گرفت
 +از اینطرف....
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خودش هم همراهشان شد .وارد خانه که شد ،رهام را باالی سر
عزیز که داشت بر سر خودش میکوبید دید که سعی داشت
آرامش کند.
مسئولین پدرش را دوره کردند ،دیگر تنها چیزی که از پدرش
میدید پاهای بیرون زده از پتویش بود ،کنار در ورودی ایستاده
بود و نگاه به پاهای پدرش دوخته بود .انگار پاهایش جانی برای
جلو رفتن نداشتند ...میدید رهام لیوانی آب از بطری آبی که او
چند دقیقه قبل از آن خورده بود ،ریخت و به خورد عزیز داد،
میدید که همزمان با مسئولین حرف میزند ،اما هیچ صدایی
نمیشنید...
انگار سوت ممتد در گوش هایش کشیده میشد .مسئولین سر
تکان دادند ،کیسه ی مشکی رنگی را روی برانکارد باز کردند و
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پدرش را داخل آن کیسه گذاشتند .درست وقتی میخواستند
زیپش را ببندند ،بی اهمیت به آن سوت ممتدی که داشت گوش
هایش را سوراخ میکرد جلوتر رفت و کنار برانکارد نشست ،دستان
با دستکش پوشیده شده ی مسئول اورژانس را پس زد
 +دارین چیکار میکنین؟
رهام از کنار عزیز بلند شد و خود را به آسمان رساند و اما او
اینبار با خشم فریاد کشید
 +چرا داری زیپش و میبندی ؟ خودت میتونی تو این نفس
بکشی؟
نگاه به صورت پدرش دوخت و رهام شانه هایش را گرفت
 +توی اینکه نمیتونه نفس بکشه....
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دستش را روی صورت سرد پدرش کشید و دستان رهام که
میخواست به عقب بکشدش را پس زد
 +بابای من قراره پاشه نمازش و بخونه...
باالخره رهام توانست تن لرزانش را از برانکارد فاصله بدهد
 +ولم کن رهام...
قلبش انگار داشت درون سینه اش خودکشی میکرد ،به محض
عقب کشیدنش مسئولین زیپ آن کیسه ی مشکی را کشیدند.
صدای زجه و گریه های عزیز و فریادهای آسمان مبنی بر اینکه
رهام رهایش کند ،همسایه های طبقه ی باال را هم تا واحدشان
کشانده بود .نرگس خاتون خودش را به عزیز رساند و رهام آسمان
را سمت خود چرخاند ،چشمان دخترک دو کاسه ی خون بودند.
 +ولم کن رهام ،باید برم پیش بابام.
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شالش بخاطر تقالهایش روی شانه هایش افتاده بود و موهای
بلندش روی شانه هایش پریشان بودند ،دل رهام داشت برایش
جزغاله میشد.
ــ آروم باش عزیزم.
نمیدانست چه باید بگوید ،برای آرام گرفتن داغی که بر دل
آسمان بود ،نمیدانست چکار باید کند و از بی دست و پایی
خودش داشت حالش به هم میخورد .چندین سال درس خوانده
بود ،اما در مقابل دخترک روبرویش تمام آموخته هایش دود
میشدند و میرفتند .چیزی در خاطرش نمیماند .نمیتوانست
خواهرش را هم مانند کسانی که به مطبش می آمدند آرام کند.
 +من و ببر پیش بابام رهام.
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رهام موهای آسمان را از شانه هایش جمع کرد و پشت سرش
برد.
ــ بذار هوا روشن بشه ،میریم آسمان.
صدای فریاد های جگرسوز عزیزش داشت بیشتر روی دلش داغ
میگذاشت
 +کجا بردنش؟
ــ بیمارستان.
چانه اش داشت میلرزید ،زانوانش هم همانطور
فصل دوم
نگاهش را از روی سنگ و اسم حکاکی شده ی پدرش تا تاریخ
های ثبت شده انتهای سنگ سر داد .هفتاد و یک سالش بود ،اما
تنها بیست و پنج سال برایش پدری کرده بود .دستانش را روی
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سنگ مشت کرد ،حس میکرد زبری دستان پینه بسته اش را...
چهل روز گذشته بود ،چهل روزی که انگار بین مولکول های هوا
سم پخش کرده بودند ،با هر هوایی که نفس میکشید درونش
متالشی میشد ...عزیز خودش را روی سنگ انداخته و داشت
گریه میکرد ،با پسرش حرف میزد ...حرفهایش بوی مادرانگی
میدادند ،بوی سوختگی جگر یک مادر ...بازویش را از بین
انگشتان رهام بیرون کشید و خودش را سمت عزیز کشاند ...مگر
میشد حرفهای معمولی یک مادر با فرزند آنگونه یک قلب را داغ
کند؟ اما قلب او میشد ،قلب او دیگر پر بود از داغ هایی که زمانه
بر جانش میزد...
دستش را دور کمر عزیزش حلقه کرد و سرش را روی شانه اش
گذاشت ...دید ساره با عینک آفتابی اش چشمان سرخ از گریه
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اش را پوشاند و سینی خرما را از روی سنگ برداشت و مشغول
تعارف شد...
چقدر غریب بودند...
پدرش چه غریبانه و ساکت رفته بود....
ــ اکبرم؟ پاشو قربونت برم ،ببین آسو رو...
چشمانش را بست ،پدرها ،بودنشان هم حکم یک کوه بود و
استقامت ...حتی اگر ناتوان بودند....
ــ قول میدم اکبر ،قول میدم دیگه ناله و نفرینش نکنم فقط تو
پاشو از اینجا....
قلبش داشت تکه پاره میشد ،انگار با یک چاقوی کند به جانش
افتاده بودند ،چاقویی که نمیبرید ،اما بد زخم میکرد
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ــ مگه میشه بچه ها قبل از مادرشون بمیرن؟ پاشو قربون
چشمات بره عزیز....
سرش را کج کرد و کتف عزیز را بوسید ،تنها او مانده بود برایش
ــ دلم داره آتیش میگیره اکبر ،جیگرم داره کباب میشه پسرم.
پاشو از اینجا...
با نشستن کسی کنارش ،سر از روی شانه های عزیز بلند کرد و
نگاهش چرخید ،علی بود.
ــ آبجی پاشید دیگه بریم.
دلش رفتن نمیخواست ،دل او تنها پدرش را میخواست ،پدرش
که شب قبل از رفتنش برایشان سوپ درست کرده بود .دلش
لبخندهای پدرش را میخواست نه یک سنگ سرد که رویش
اسمش حک شده باشد .او از خاکهای سردی که عزیزانش را در
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خود بلعیده بودند متنفر بود .سری برای علی تکان داد و سرش
را کنار گوش عزیز برد
 +عزیز پاشو بریم ...
ــ کجا بریم آسو؟ چیکار کنیم؟
سرش را با بغض بلند کرد ،رهام را دید که با چشمان خیس و
سرخ نگاهش میکرد ،گریه کرده بود .تمام چهل روز نحسی که
گذشته بود حتی لحظه ای رهایشان نکرده بود.
نگاهش رهام را سمتش کشاند ،کنارش روی زمین نشست
ــ چیزی میخوای؟
دستی به صورتش کشید
 +عزیز حالش خوب نیست.
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ــ تو هم خوب نیستی ،پاشید دیگه بریم خونه ،یکم استراحت
کن.
مغنه اش را مرتب کرد ،بغض لعنتی طعم تلخ زهر مار میداد با
هر فرو خوردنش
 +تو خونه کسی هست؟
رهام سری تکان داد
ــ تو به این چیزا فکر نکن ،یکی دو تا از دوستات با نرگس خاتون
خونه ان.
سری تکان داد و نگاهش را از رهام گرفت ،باید عزیز را از سنگ
جدا میکرد ،دلش هم داشت برای او کباب میشد هم خودش....
به محض ورودشان به خانه نرگس خاتون را کنار بخاری دید که
داشت حلوا های پخته شده را داخل سینی میریخت ،شانه های
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عزیز را محکم تر گرفت و وقتی توجه نرگس خاتون به او و عزیز
جلب شد ،سینی را به دست نوه اش الله داده و سمتشان قدم
برداشت .نیلوفر داشت تند تند داخل استکان ها چایی میریخت
و نسترن مشغول چیدن خرما ها داخل سینی بود .دختران نرگس
خاتون بودند .بازوی دیگر عزیز را گرفت و او را همراه خودش
سمت پشتی کنار دیوار برد ،آسمان چرخید ،همه بودند ،حتی
همسایه های قبلیشان .با نگاه دنبال رهام و ساره گشت ،اما نبود.
سمت طاها و محمدی که به دیوار تکیه داده بودند قدم برداشت
 +بقیه کجا موندن؟
طاها نگاهی به محمد کرد
ــ وحید و علی رفتن واسه گرفتن غذا ،مهدی هم رفت عموی
سیا رو برسونه خونش .دوستای تو هم بیرونن آبجی.
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سری تکان داد و از کنارشان عبور کرد
 +حواستون به عزیز باشه من یه سر به اونا بزنم.
طاها که باشه ای زیر لب زمزمه کرد از پله ها باال رفت ،از در
آهنی ساختمان که بیرون زد ،رهام و ساره را کنار ماشین دید،
ساره داشت با تلفن حرف میزد و رهام با اخم نگاهش میکرد
 +رهام؟
نگاه رهام سمتش کشیده شد و سپس قدم سمتش برداشت،
مقابلش که رسید ،نگاه نگرانش را یک دور در چهره ی آسمان
چرخاند
ــ جان؟
دستی به صورتش کشید
 +برنگرد تهران ،باید فردا با هم حرف بزنیم.
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رهام سری تکان داد
ــ باشه.
نگاهش را دوباره سمت ساره که نگاه به او دوخته بود ،اما حرکات
دست راستش و چهره ی آشفته اش نگان میداد چیزی را برای
شخص پشت تلفن توضیح میدهد.
 +ایوال...
نگاه به نگاه رهام دوخت و ادامه داد
 +بخاطر همه چی...
وارد خانه که شد نیلوفر به آغوشش کشید و صدای گریه ی خفه
اش به گوشش رسید
 +خوبی خواهری؟
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دستش را روی کمرش گذاشت ،نیلوفر دختر بزرگ نرگس خاتون
بود .او که فاصله گرفت نسترن در آغوشش گرفت.
ــ خدا بهت صبر بده خواهری.
از او هم که جدا شد ،نیلوفر دستش را گرفت
ــ معذرت میخوام که نتونستیم خودمون و زودتر برسونیم.
دوباره سری تکان داد ،آن روزها آنقدر سر تکان داده بود که انگار
به جای یک سر دنیا را با تمام آدمهایش روی گردنش گذاشته
بودند .نیلوفر ادامه ی جمله ی خواهرش را در پیش گرفت.
از همان کودکی خلصتی بود که هیچگاه زمینش نمیگذاشتند
ــ یعنی دلمون خیلی میخواست پیشتون باشیم ،اما خب هم
شوهر نیلو نبود ،همم که من نمیتونستم نسیم و تنها بذارم.
مجبور شدم منتظر بمونم مادر شوهرم از بندر برگرده بعد.
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دستی به پیشانی اش کشید
 +خوش اومدین.
پس از گفتن جمله ی دو کلمه ای اش سمت عزیز قدم برداشت
و کنارش نشست.
پیرزن یک لحظه هم آرام نمیگرفت ،داشت با نرگس خاتون حرف
میزد ،حرفهای سوزناکش در تمام لحظات چهل روز ،دل تک تک
آشنایان را از جایش کنده بود
ــ کم درد نکشید که بچم ...اولش واسه ازدواجش با اسرا کلی
حرف شنید از بابای خدابیامرزش .بعدشم که....
مشتش را به سینه اش کوبید و آسمان سر روی شانه اش گذاشت
ــ دلم داره کباب میشه نرگس ،دارم میسوزم وقتی یادم میاد
چه دردی کشید با مریضی اسرا و لب باز نکرد بچه ام...
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دستش را بار دیگر به سینه اش کوبید
ــ دنیا با بچه ی من همه ش کج کرد نرگس ،میدونی بخاطر
همین آسو چقدر زن و شوهر به در و دیوار زدن و دم نزدن؟
آسمان پلکهایش را بست
ــ پونزده سال تموم در به در گشتن که بچه دار بشن نرگس....
دو دستش را بلند کرد و محکم بر سرش کوبید و زجه زد
ــ اکبر؟ کجایی که ببینی دختر و مادرت تو چه حال و روزی
ان؟ من که یه پام لب گوره عزیز ،دخترت و به کی سپردی که
گذاشتی رفتی؟
بلند شد ،دل ماندن نداشت ،سمت در قدم برداشت و سوال
نرگس خاتون را مبنی بر کجا رفتنش پشت گوش انداخت و از
ساختمان بیرون زد .بهار بود ،اما سردی نبود پدرش انگار درون
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سلول هایش تزریق شده بود .با گرفته شدن بازویش ایستاد و به
عقب برگشت ،گیج و پرت نگاه به رهام دوخت
ــ کجا میری آسو؟
نفسش را مقطع بیرون فرستاد
 +من و ببر جایی که بتونم نفس بکشم رهام ،نمیتونم.
قلب رهام مچاله شد ،دستش را دور شانه ی آسمان حلقه کرد و
او را سمت ماشینش کشاند
ــ بریم عزیزم.
سپس با اشاره ی سرش به ساره فهماند داخل شود و آسمان را
روی صندلی شاگرد نشاند .خودش هم پشت رل نشست و حرکت
کرد .نیم نگاهی به آسمان انداخت ،حالش اصال خوب نبود.
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ــ خدا داغی بده صبرش و هم میده آسمان .نمیگم فراموش
میکنی که میدونم نمیکنی ،نمیگم عادت میکنی که حتی به نبود
عزیزامون عادت هم نمیکنیم .فقط خدا بهمون صبر میده .به تو
هم میده ،به اینکه سرپا باشی.
نیم نگاه دیگری سمتش انداخت ...انگار اصالً در آن دنیا نبود،
انگار در دنیای دیگری بود ،دنیای تاریک و خوفناکی که بوی درد
میداد .گوشی اش را از جیبش بیرون آورد و سرعت ماشین را
کم کرد ،تماس گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت.
ــ بله رهام؟
نیم نگاه دیگری به آسمان کرد
ــ اردبیلی هنوز؟
ــ آره کارای فروش دفتر و حل کردم ،داشتم برمیگشتم تهران.
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ــ میتونی بری آدرسی که برای میفرستم ؟ در مورد همون
موضوعیه که باهات حرف زده بودم.
ــ گفته بودی خودت داری حلش میکنی...
رهام فرمان را رها کرده و دستی به صورتش کشید ،خودش
نمیتوانست ،نمیتوانست وقتی آسمان برایش از هر چیزی مهم تر
بود و با ارزش تر
ــ خودم نمیتونم ،منتظرتم .فقط لطفا سریع.
تماس را قطع کرد و دوباره نگاهش را از مسیر جدا کرده و سمت
آسمان کشاند
به محض توقف ماشین پیاده شد و تا لبه ی پرتگاه قدم برداشت،
سیامک عاشق نمای آنجا در فصل های بهار و تابستان بود...
صدای زجه های عزیز انگار کنار گوشش بود ،صدای پدرش،
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صدای سیامک ،صدای مادرش .انگار همگی با هم صحبت
میکردند ،بلند و سریع ،طوری که هیچ از حرفهای هیچکدام
نمیفهمید و بیشتر گیج میشد.
 +بسه دیگه...
دست راستش را کنار گوشش گذاشت و رهام دلواپس پشت
سرش قرار گرفت ،دلش جلو تر رفتن میخواست ،با صدای ماشین
نگاهش را از آسمان گرفته و چرخاند .با دیدن تاکسی و پیاده
شدن شاهرخ انگار دنیا را دو دستی تقدیمش کردند ،دل فاصله
گرفتن از آسمان را نداشت.شاهرخ خود را به رهام رساند و نگاه
گنگش بین او و آسمان در گشت ...به محض قرار گرفتن در کنار
رهام پرسید
ــ داره چیکار میکنه؟
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رهام کالفه دستانش را بین موهایش فرستاد.
ــ گفت ببرم جایی که بتونم نفس بکشم ،منم تنها جایی که به
ذهنم رسید همینجایی بود که یه بار خودش آورده بودتم.
صدای فریاد آسمان نگاه هر دو را سمت خود کشاند ،دستانش را
روی گوشهایش گذاشته بود
 +بســـه دیـــگه؟
رهام سمتش قدم برداشت که شاهرخ بازویش را گرفت
ــ یا بشین تو ماشین ،یا برو..
ــ چی داری...
نگاهش را سمت رهام چرخاند
ــ بهم اعتماد کردی ،گفتی کمکم کن .منم میخوام کمک کنم.
پس یا بشین تو ماشین ،یا کالً برو...
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رهام دستش را مشت کرد ،نگاهش را سمت آسمان که دستانش
روی گوش هایش بود کشاند و لبهایش را روی هم فشرد .قدمی
به عقب برداشت
ــ بهت اعتماد دارم.
شاهرخ بازویش را رها کرد و رهام قدم دیگری به عقب برداشت
ــ خواهش میکنم کمکش کن شاهرخ.
سوار ماشین شد و دنده عقب گرفت ،نگاهش از ماشین رهام
کنده نشده بود که صدای فریاد دخترک بلند تر به گوشش رسید
 +چرا تمومش نمیکنی خـــدا؟
دستانش را در جیبهای شلوارش فرو کرد ،حرفهای رهام در
سرش چرخ میخورد " نا آرومه ،پرخاشگره ،بی اعتماده ،و بازم نا
آرومه"
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 +اصالً من و میبینی؟
روی زانوهایش افتاد ،بغضش شکسته بود ،صدای هق های
دردناکش را میشنید
 +ببین من و ....منم ،آسمان.
کف دستانش را محکم روی زمین کوبید و نگاه شاهرخ روی
سنگ ها ثابت ماند ،برای کوبیده شدن دستان یک دختر رویشان
زیادی سخت نبودند؟
 +چی میخوای از جونـــم؟ چی مونده که بازم بخوای ازم بگیری؟
هقی زد ،هقی که اخم های شاهرخ را در هم فرو برد
 +همه چیزم و ازم گرفتی ،دختر بودنم و ازم گرفتی ،برادرم و ازم
گرفتی ،مادرم و ازم گرفتی .فقط بابام مونده بود برام ،فقط اون
مونده بود که اونم ازم گرفتی....
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اخم های شاهرخ کور تر شده بود ،ذهنش در دومین جمله ی
آسمان گیر کرده بود و حرفهای رهام در مغزش چرخ میخورد.
جلو تر رفت ،درست پشت سر آسمان ایستاد
ــ داستان حضرت ایوب و شنیدی؟
شانه های آسمان تکان محسوسی خوردند ،اما قبل از آنکه بتواند
برگردد ،شاهرخ ادامه داد
ــ میشه خواهش کنم برنگردی؟
آسمان تکانی نخورد ،دستی به گونه هایش کشید ،خیس بودند،
بغضی که یک دفعه در میان گلویش خرد شده بود آنقدر کاری
بود که تمام عکس العمل های قبلی اش را از یادش برده بود.
درست مانند شرابی که هر چه قدمتش طوالنی باشد مستی را
بیشتر میکند ،بغض او هم قدمت ده ساله داشت ..مانند یک
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ویرانگر به جانش افتاده بود و تمامش را با خاک یکسان کرده
بود ....نه حرکات قبلش را به یاد داشت ،نه حرفهایش را....
انگار پوچ پوچ بود.
شاهرخ درست پشت سر آسمان ،پشت به او نشست ،فاصله ای
بینشان نبود.
 +من اهل تهرانم و فکر نکنم دیگه با هم مالقاتی داشته باشیم.
پس اگه همدیگه رو نبینیم بهتره .راحت تر میتونیم با هم حرف
بزنیم .نه تو من و میشناسی که بری در موردم با کسی حرف
بزنی ،نه من .فقط از همدیگه به عنوان دو تا غریبه یاد میکنیم.
یا اصال میتونیم همدیگه رو به کلی فراموش کنیم.
لبهای آسمان لرزید
 +من خیلی بدبختم.
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ــ میدونی چرا همه ایوب و با صبری که داشته میشناسن؟
آسمان نمیدانم آرامی زمزمه کرد و شاهرخ یکی از پاهایش را
دراز کرد
ــ تو زمان حضرت ایوب ،اون درستکار ترین آدم بود ،یه روز
ابلیس رفت پیش خدا ،گفت با اینهمه رفاه هر کی بود از
شکرگزاری تو دست برنمیداشت .از خدا خواست بهش اجازه بده
تا با گرفتن نعمتهاش اونو از سپاس و شکر خدا دور کنه.
مکث کرد ،مکث کوتاهی که تنها بخاطر جلب توجه آسمان بود
 +بعدش چی شد؟
لبخندی روی لبهایش نشست
ــ ابلیس اول از همه دام و گوسفنداش و ازش گرفت ،اما حضرت
ایوب دست از سپاسگزاری از خدا برنداشت ...شیطان بچه هاش
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و هم ازش گرفت ،اما ایوب بازم دستاش و رو به آسمون بلند کرد
و گفت خدایا شکرت .گفت من برهنه به دنیا اومدم و قراره برهنه
از دنیا برم ،پس تو هر چی برام صالح دیدی برام خوشاینده.
شیطان که همه چیز ایوب و ازش گرفته بود ،گفت این هنوز خدا
رو پرستش میکنه ،چون سالمه ،پس باید یه دردی و بهش بدم
که نتونه طاقت بیاره .حضرت ایوب مریض شد ،چهار تا همسر
داشت که سه تاش بخاطر مریضیش ترکش کردن و تنها یکی
بهش وفادار موند .تو تمام دوران مریضیش حتی یه لحظه هم از
خدا غافل نشد .از شکر گذاریش دست نکشید .نه پنهونی از خدا
گله کرد ،نه آشکارا ،نه تو دلش گله کرد نه به زبون آورد.
دوباره مکث کرد  ،مکث چند دقیقه ای که باعث شد آسمان لب
بزند
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 +تو چرا اومدی اینجا؟
ــ دلم گرفته بود ،قبل از تو اینجا بودم ،دیدم یه پسره آورد و
پیاده ات کرد و رفت ،گفتم بیام یکم با هم درد و دل کنیم .درد
و دل کردن با یه غریبه خیلی برای آدم خوب میاد ،تجربه اش و
دارم.
 +رفت؟
ــ آره ،شاید فکر میکرد باید تنها باشی....
آسمان دستی به گونه هایش کشید ،اشک چشمانش بند نمی
آمدند.
 +امروز چهلم بابام بود.
ــ خدا بهت صبر بده.
 +سه سال پیش هم مامانم مرد.
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شاهرخ نفس عمیقی کشید .هیچگاه طعم داشتن مادر را نفهمید،
اما خوب درد رفتن پدر را درک میکرد
ــ خدا رحمتشون کنه.
 +دیگه کسی و جز مادربزرگم ندارم.
اخمی بین ابروهای شاهرخ نشست و دوباره حرفهای رهام در
ذهنش پژواک شد ،دختری که پشت سرش نشسته بود و دم از
تنهایی میزد بدون اینکه خبر داشته باشد خانواده داشت ،خواهر
و برادر داشت ،پدر و مادر داشت
ــ خدا بزرگه...
 +خدا بزرگه ،اما نمیدونم چرا من و همیشه امتحان میکنه ،انگار
من و با ایوب اشتباهی گرفته.
شاهرخ لبخند زد
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ــ فرض کن یه طرف یه غریبه است مثل من ،یه طرفم یکی که
برات مهمه .و تو میخوای بفهمی کدوممون دوست داریم ،کی و
امتحان میکنی؟ منی که غریبه ام و ،یا کسی که برات مهمه و
دوسش داری و؟
آسمان چشمانش را بست
 +کسی و که برام مهمه و کنجکاوم بدونم من چقدر براش مهمم.
شاهرخ سرش را بلند کرد و نگاه به آسمان دوخت ،ابری بود و
کم کم باران شروع به باریدن میکرد
ــ این جواب همون جواب سوال خودت بود.
آسمان نفس عمیقی کشید و چشمانش را باز کرد ،مردی که
چهره اش را نمیدید خیلی خوب حرف میزد ،آنقدر خوب که
انگار نمیدانست چرا مثل همیشه پرخاش نمیکند
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 +اینجا مکان من و داداشمه ،از کجا پیداش کردی؟
ــ داداشت همونی بود که باهاش اومدی اینجا؟
 +نه ،من تک فرزندم ،داداش که میگم منظورم کسیه که باهاش
بزرگ شدم.
شاهرخ نگاهی به ساعت روی مچش انداخت ،اگر ده دقیقه ی
دیگر ادامه میداد ،ممکن بود دخترک کالفه شود
ــ داشتی از خدا گله میکردی که چرا همه چیزت و ازت گرفته...
آسمان نفس عمیقی کشید ،بغض شکسته شده اش تمام نیرو و
انرژی اش را گرفته بود
 +گرفته دیگه...
ــ گفتی دختر بودن و ازت گرفته...
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مکث کوتاهی کرد ،دیگر نفس های آسمان را نمیشنید ،انگار
حبسشان کرده بود ،انگار اصال نفس نمیکشید
ــ بهت...
دستش را روی زانویش مشت کرد ،گفتنش سخت بود و
شنیدنش برای آسمان یک ریسک بزرگ ،اما باید شوکی به ذهن
دخترک وارد میکرد
ــ بهت د....
میان کالم شاهرخ پرید...
حتی با یادش هم جانش میرفت و دیگر برنمیگشت...
 +تو کی هستی؟
شاهرخ نفس عمیقی کشید و نگاهش را دوباره سمت ساعت بسته
شده دور مچش چرخاند
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_ یه غریبه...
سرش را روی شانه اش کج کرد و اولین چیزی که از دخترک در
نگاهش نشست ،موهای بلندش بود که روی شانه اش ریخته
شده بود و کش موی مشکی رنگی به انتهایشان بسته شده بود،
انگار در اثر تقالهایش کش مویش شل شده بود...
لبی تر کرد و نگاه گرفت و به دستانش دوخت
_ پدرت خیلی خوش شانس بوده که دختری مثل تو داشته...
لبهای آسمان لرزید و اشکش چرا بند نمی آمد؟
انگار قرار بود تمام اشک های حبس شده در چشمانش یک روزه
بیرون بریزند
 +من هیچوقت بهش نگفتم دوسش دارم.
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دل شاهرخ برای لحن پر حسرت و درمانده ی دخترک سوخت
و نفس عمیقی کشید...
دختری که خواهر کوچک رهام بود ،خیلی بیشتر از آنی که رهام
میگفت به هم ریخته بود و نیاز به کمک داشت...
_ پدرا میفهمن که بچه هاشون دوسشون دارن...
دل آسمان مانند یک کاغذ مچاله شد
 +خدا چرا من و نمیبینه؟
باید با رهام حرف میزد...
باید میگفت که خواهرش باید هر چه زودتر با واقعیت زندگی اش
روبرو شود...
واقعیت زندگی اش او را از این به هم ریختگی و از هم پاشیدگی
خالص میکرد؟
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_ خدا همیشه حواسش به بنده هاش هست دختر خوب...
آسمان برای کنترل لرزش چانه اش لبهایش را روی هم فشرد و
شاهرخ فکر کرد باید بیشتر با دختری که پشت سرش نشسته
بود و ناامیدی از تک تک حروف کلماتش میبارید حرف میزد...
ــ میشه چند لحظه دستت و دراز کنی؟
دست آسمان با کمی تأخیر سمتش دراز شد و او خودنویسش را
از جیب کتش بیرون کشید و بدون لمس دست آسمان ،شماره
ی همراهش را در کف دست دخترک نوشت
_ این شماره ی منه ،من همیشه میتونم به حرفات گوش کنم.
آسمان نگاهش را به عدد های نوشته شده به کف دستش دوخت
و اشک نگاهش را تار کرده بود...
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دلش میخواست خودش را رها کند و از همان باالی پرتگاه ،تا ته
دره قل بخورد...
درد جسمی میتوانست دردی که در قلبش بود را کمی ،فقط
کمی آرام کند؟
 +دیگه نبینمت اینطرفا...
شاهرخ ایستاد و بدون اینکه نگاه سمت دخترک برگرداند ،نجوا
کرد
_ دستتو بذار روی قلبت ...خدا همونجاست ،الزم نیست جای
دیگه ای دنبالش بگردی ،اون خودش ارحم الراحمینِ و بدون
شک بهترین انتخابا رو برای بنده هاش درنظر گرفته...
ــ چی شد شاهرخ؟
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نفس عمیقی کشید و تکیه اش را از ماشین گرفت ،قبل از آنکه
بتواند از آن پرتگاه دور شود رهام سد راهش شده بود
ــ ازم میخوای حرفایی که بهم زد و بهت بگم یا من اشتباه
متوجه شدم؟
رهام با کالفگی دور خودش چرخید ،کنایه ی شاهرخ را میفهمید
و نمیفهمید
ــ میدونم حرف نزده ،اون حرف نمیزنه ،حتی با ساره که سه
ساله باهاش دوسته هم هیچ حرفی از گذشته اش نزده ،ساره
حتی از سیامک ،دوست و برادر آسمان هم خبر نداشت .فقط
میخوام بدونم حالش خوب بود یا نه؟ با دیدنت حالش بد که
نشد؟
سری تکان داد
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ــ حال جسمیش بخاطر مرگ پدرش نرماله ،اما روحش داغونه،
از چیزی که تو توصیفش کردی حالش وخیم تره ،باهاش حرف
زدم .اما به نظرم اصالً نفهمید چی گفتم ،تجربه های خیلی تلخ
و سختی داشته.
قلب رهام داشت مچاله میشد
ــ چیکار کنم براش؟
ــ بهش فشار نیار...
دستی به صورتش کشید ،نمیدانست چه بگوید ،دخترک چند
دقیقه قبل ،هیچ شباهتی به مراجعه کنندگانش نداشت،
حرفهایش مرتب نبودند ،انگار ذهنش به هم ریخته بود و از میان
ذهن آشفته اش به زحمت حرفهایش را بیرون میکشید
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ــ نمیدونه من باهات آشنام ،بذار همینطوری فکر کنه ،شاید
تونست اینطوری حرف بزنه .با توجه به حرفایی که تو زدی و
حرفای خودش بزرگترین مشکلش حرف نزدنه.
ــ قبال که بهت گفتم شاهرخ ،آسو پشت خشمش پناه میگیره.
شاهرخ سری تکان داد
ــ فکر میکنه با عصبانیت و خشم میتونه از خودش دفاع کنه .به
این فکر کردی؟ شاید حس امنیت نداره .و هزار تا شاید دیگه....
ــ باهات حرف زد؟
بدون انکه حرفی بزند تنها به چشمان نگران رهام خیره شد که
کالفه تر دستش را بین موهایش فرستاد
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ــ لطفاً درکم کن شاهرخ ،دلم انگار داره میترکه ،خواهرم داغونه،
خیلی داغونه اما یه قطره اشکم نمیریزه ،چهل روز گذشته از
مرگ پدرش ،انگار روحی تو تنش نیست .نگرانم براش.
ــ به نظرم باید در مورد خانواده ی اصلیش باهاش حرف بزنید.
رهام قدمی به عقب برداشت
ــ نمیشه ،همچین چیزی امکان نداره ،داغون میشه.
شاهرخ اخمی کرد
ــ تو خودت دکتری رهام ،میدونی که باید خیلی زود تر از اینا
حقیقت بهش گفته میشد ،هر چی بیشتر بگذره....
میان کالم شاهرخ پرید
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ــ به هیچ کس اجازه نمیدم بهش حرفی بزنه شاهرخ .نمیذارم
دنیا رو رو سرش آوار کنن .آسمان هیچ وقت ،به هیچ وجه نباید
بفهمه که خانواده ی اصلیش ماییم.
ــ اگه این تصمیمت بخاطر خواهرته ،مطمئن باش اصال براش
خوب نیست .اون و از دروغی که داره توش زندگی میکنه نجات
بده.
نگاهی به دستش انداخت ،دستانش را شسته بود و فقط خط
کمرنگ و محوی از شماره ها باقی مانده بود ،دستش را دراز کرد
و تلفنش را از کنار بالشش برداشت ،شماره را به اسم غریبه سیو
کرد و از اتاق خارج شد .باید سری به بانک میزد.
عزیز را طبق معمول کنار بخاری دید و سمتش قدم برداشت
 +سالم.
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نگاهش کرد ،پلکهایش خیس بودند .سری تکان داد و آسمان
کنارش نشست
 +خوبی عزیز؟
اشکی که از چشمان پیرزن فرو ریخت ،از بین چروکهای کنار
چشمش عبود کرد
ــ من زنده نمیمونم آسو.
بغض در گلوی آسمان به آنی قد کشید و اشک چشمانش را تار
کرد
 +نگو اینطوری عزیز...
ــ دارم میمیرم آسو ،نمیتونم نفس بکشم.
خودش را بیشتر سمت عزیز کشید و سرش را روی شانه های
لرزانش گذاشت
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 +من جز تو کیو دارم عزیز؟ فقط تو موندی برام.
ــ تو من و میخوای چیکار؟ یادت رفته همه اش ناله و نفرینت
میکردم؟ دوست نداشتم؟
قلب آسمان مچاله شد
 +بابام میگفت هر اتفاقی هم افتاد به دوست داشتن تو شک نکنم.
شانه های عزیز بیشتر لرزید و اشک او از گوشه ی چشمش فرو
ریخت
 +بابام دیگه نیست ،اما تو هستی ،مگه نه؟
ــ یه چیزی هست که باید بدونی...
سرش را بلند کرد و نگاه به چشمان عزیزش دوخت
 +چی؟
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ــ پدرت بی خود و بی جهت تو خواب سکته نکرد.
تنش را لرز محسوسی در بر گرفت و ابروهایش قفل هم شدند
 +ینی چی عزیز؟
عزیز دستی به چشمان خیسش کشید ،صدای ترسیده و پر
استرس پسرش در سرش بود
ــ یعنی یه چیزی بود که پدرت و نگران کرده بود ،نگرانی و حال
خرابش و تو هم میدونستی ...فهمیده بودی.
 +چی بود چیزی که نگرانش کرده بود؟
ــ چیزی نه ،کسی...
مکث کوتاهی مقابل نگاه عصبی و پر خشم آسمان کرد و ادامه
داد
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ــ همون کسی که اون شب باهاش قرار داشت ،کسی که گفت
یکی از آشناهای دوره.
از بین سایش دندان هایش غرید
 +طفره نرو عزیز ،اون آدم کی بود؟
عزیز نگاه گرفت ،داغ فرزند داشت قلبش را متالشی میکرد
ــ من نمیدونم ،به من چیزی نگفت.
آرام ماندنش دیگر امکانپذیر نبود ،تک تک سلول هایش انگار
آتش گرفته بودند
 +من و احمق فرض نکن عزیز ،تو هم میدونستی ،واسه همینم
حالت خوب نبود.
ــ من چیزی نمیدونم.
 +من و دیوونه نکن عزیز ،با اعصاب نداشته ی من بازی نکن...
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ــ گفتم من چیزی نمیدونم ،اگه میخوای بدونی برو خودت بفهم.
دستی به صورتش کشید
 +میفهمم.
ایستاد ،درونش انگار سونامی آمده بود ،آمده و در عرض چند
لحظه تمامش را ویران کرده بود
 +میفمم و کسی که باعث مرگ بابام شده رو به خاک سیاه
مینشونم ،اما....
انگشت سبابه اش را به نشانه ی تهدید مقابل نگاه عزیز تکان داد
 +اما نفهمم که خبر داشتی و بهم نگفتی عزیز...
دندان هایش را روی هم سایید و با ساییدن دندانش روی هم
تکرار کرد
 +نفهمم.
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سمت اتاقش قدم برداشت و صدایش را کمی بلند تر کرد
 +دفترچه های قسط بانک کجاست؟
ــ میخوای چیکار؟
 +میخوام بکنمشون....
لبهایش را روی هم فشرد و دستی به صورتش کشید
 +میخوام ببرم قسط و بدم ،ماه پیشم ندادیم.
ــ مگه پول داری؟
مشغول جمع کردن رخت خوابش شد
 +دارم.
ایستادن عزیز در چارچوب باعث شد نیم نگاهی سمتش انداخته
و مشغول پوشیدن مانتویش شود
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ــ از کجا آوردی اینهمه پول و ؟ هم کارای کفن و دفن بابات و
کردی ،هنوزم پول داری که قسط وام و بدی ،اونم دوماه.
دکمه های مانتو را بست و شال مشکی اش را سر کرد
 +کارای بابا رو رهام کرده ،قسط وام و با پول خودم میدم و
قرض اون میمونه ببینم میتونم چیکار کنم.
سویشرتش را از داخل کمد بیرون کشید
ــ این پسره...
گوشی اش را از روی زمین چنگ زد و میان کالم عزیز پرید
 +تو به قرضم بهش فکر نکن ،من خودم یه کاری میکنم .کو
دفترچه؟
عزیز پوشه ی کوچک سفید رنگی را سمتش گرفت
ــ چیکار میخوای بکنی؟
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پوشه را از دست عزیز گرفت و نگاهی به مدارک داخلش انداخت
 +کارای باشگاه عصره ،میرم دنبال یه کاری که شیفت صبح باشه.
از خانه که بیرون زد ،سویشرتش را پوشید و کنار خیابان شروع
به قدم زدن کرد ،حرفهای عزیز در هزارتوی مغزش پژواک میشد
و حال بد و عجیب پدرش مقابل چشمانش بود .چه چیزی
میتوانست حال پدرش را آنقدری خراب کند که در خواب سکته
ی قلبی کند؟ پدرش آشنایی نداشت ،تنها آشناهای نزدیکشان
همسایگانشان بود .دستانش را مشت کرد ،آن آشنایی را که
مسبب حال خراب پدرش بود پیدا میکرد.
با باز کردن در صدای زنگوله ای که باالی در نصب شده بود باعث
شد اخمی بین ابروهایش بنشیند و نگاهش را باال بکشد ،زنگوله
او را تنها یاد گوسفندان عمه ی پیر علی که در روستا زندگی
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میکرد و یکبار همراه پسرها به آن روستا رفته بود می انداخت،
بوی پهن و صدای گوسفندان از خاطرش محو نمیشد ،هر چقدر
سیامک عاشق گوسفندان و مرغ و خروس های عمه ی اخمآلود
علی بود ،او از آنها متنفر بود ،علت خاصی هم نداشت ،تنفر هم
گاهی میتوانست بدون دلیل باشد .نگاه چرخاند و رهام را پشت
میزی گوشه ی کافه دید .مقابلش روی صندلی نشست و جواب
سالم رهام را با حرکت سرش داد.
_ حالت خوبه؟
آسمان پوشه ی مدارک بانک را روی میز گذاشت
 +آره ،یه فضای آزاد انتخاب میکردی راحت بود...
رهام به صندلی تکیه داد
_ بی خیال مکان و ،چی میخوری؟
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 +فرقی نمیکنه.
رهام بلند شد
_ پس بشین سفارش بدم بیام.
رهام که از میز دور شد دستی به صورتش کشید ،خسته بود از
آشفتگی افکارش ،بریده بود از به هم ریختگیشان .حرفهای عزیز
از ذهنش دور نمیشد و آن شخص آشنایی که آن شب با پدرش
قرار داشت و از قضا باعث آشفتگی پدرش و در نهایت مسبب
سکته ی در خوابش بود ،داشت مغزش را میجوید ،کاش مغز ها
هم کلید داشتند تا میتوانست بازش کرده و کمی به آشفته بازار
ذهنش نظم بدهد .رهام که دوباره روبرویش نشست دست از
افکارش شست و آرنجهایش را به میز تکیه داد
 +هر چی خرج بابام و مراسم و کفن و دفنش کردی و....
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دفترچه یادداشت کوچکش را از جیب سویشرتش درآورد و سمت
رهام ،روی میز هل داد
 +توی این دفترچه بنویس.
اخم بین ابروهای رهام را منقبض کرد
_ نمی...
میان کالمش پرید
 +میدونم برای تو شاید این مقدار پول چیزی نباشه ،اما واسه من
هست ،پس نمیتونم بگم کی میتونم پولت و کامل بهت برگردونم،
قرار هم نیست همه اش و یه جا بهت بدم .پس گفتم بیای اینجا
تا من بفهمم بدهیم چقدره و بهت قول بدم برش میگردونم.
_ آسو واقعاً هیچ احتیاجی نیست برش گردونی ،ما با هم دوستیم،
تو خواهرمی...
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 +و منم برای همین اجازه دادم مسئولیت ها رو به عهده بگیری.
چون خواهرا یه وقتایی از برادراشون قرض میگیرن ،نه صدقه...
پس از گفتن جمله اش ،بی اهمیت به اخمهای رهام ،با ابرو به
دفترچه اشاره کرد
 +پس اگه نمیخوای با صدقه دادن تحقیرم کنی بنویس چقدر
خرج کردی.
رهام دستی بین موهایش فرستاد ،ناک اوت شده بود ،آسمان با
حرفهایش طوری ناک اوتش کرده بود که دیگر جای حرفی نبود
_ پس لطفاً بخاطر برگردون پول به خودت فشار نیار ،من راضی
نیستم اینطوری.
آسمان سری تکان داد
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 +کارای من سخت نیست ،ورزش چیزیه که دوسش دارم ،پس
باهاش خسته نمیشم.
رهام لبخند زد
_ دیگه چیا دوست داری؟
آسمان به صندلی تکیه داد ،خیلی چیزها دوست داشت ،امنیت
مثالً پر رنگ ترین دوست داشتن هایش بود ،دوست داشتنی که
ده سال پیش تبدیل به یک عقده ی بدخیم دست در میان قلبش
شده بود .مثال دوست داشت پدر و مادر و سیامکش زنده بودند،
مثال دوست داشت آنقدری پول داشتند که پدرش برای فراهم
کردن خرج و مخارجشان باربری نکند ،نه سال تمام با دیسک
کمر طی نکند .تکیه گاه هم یکی دیگر از دوست داشتن هایش
بود ،دوست داشت بدون اینکه به چیزی فکر کند با خیال راحت
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تکیه کند .دلش کمی ،فقط کمی مثل ساره بودن میخواست.
مثل او پاک و بی ریا بودن ،ساده و مهربان بودن ،بی خیال
دردهای زمانه بودن میخواست .حسادت هم اگر میگفتند،
میگفتند ،احساسات که دست خود انسان نبودند ،مثل حسادت
که گاهی اوقات عجیب قلبش را سوراخ میکرد.
چقدر عقده هایش بزرگ بودند
چقدر خواسته هایش معمولی به نظر میرسیدند ،کاش کسی که
مقابلش نشسته بود یک غریبه بود ،مانند همان غریبه ی روز
قبلش که آمده و کمی از دردهایش را از روی شانه هایش
برداشته و با خود برده بود ،یک غریبه که نه او را ببیند و نه او،
او را ببیند .آنوقت شاید از عقده هایش میگفت ،از دوست
داشتنهایش ،از خواسته هایش میگفت .اما کسی که مقابلش بود
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غریبه نبود ،رهامی بود که دوست ساره بود ،رهامی بود که چهل
روز تمام تنهایش نگذاشته بود ،کسی که مقابلش نشسته بود
داشت کم کم در قلبش جایی برای خود میساخت ،جایی نزدیک
به مکان سیامک ،وحید ،طاها ،محمد ،مهدی و علی....
 +فکر کنم قبالً بهت گفتم چی دوست دارم.
رهام مشتاق خودش را جلو کشید
_ چی؟
 +ترکوندن و ،مثالً بعضی وقتا خیلی دوست دارم بینی کسی که
کنارمه رو با مشتم بترکونم ،یا حتی بعضی وقتا دلم میخواد
شیشه ی یه سودا رو تو سرش بترکونم.
رهام بلند خندید و آسمان با پوزخند ادامه داد
 +به گفته ی خودت دیوونه ام دیگه ،ترکوندن و دوست دارم.
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پیشخدمت که فنجانهای سفید رنگ و برش های کیک شکالتی
را روی میزشان گذاشت ،رهام هم خنده اش را جمع کرده و
تشکری کرد
_ خیلی ماهی تو دختر...
آسمان فنجان قهوه اش را سمت خود کشید
 +ماه دیگه چیه بابا....
رهام با خنده قلپی از قهوه اش نوشید
_ ماه نسخه ی قالبی توعه آسو خانوم.
آسمان با خنده سری تکان داد و مشغول نوشیدن قهوه اش شد.
مرد مقابلش بیشتر از آنکه شباهتی به یک روانشناس پولدار که
از قضا پسر دردانه ی یک نماینده ی مجلس داشته باشد ،شبیه
الت های محله ای بود که میخواست با حرفهای زیبایش مخ
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دختران دبیرستانی محله شان را بزنند .از تشبیه رهام به یک
الت بی سر و پا داشت خنده اش میگرفت که همراه قهوه قورتش
داد.
دکمه ی پوشه را باز کرد و دفترچهٔ بانکی را بیرون کشید و
روی پیشخوان گذاشت
دختر جوان دفترچه را باز کرد و نگاهی به داخلش انداخت
_ شما دختر اکبر آقایی؟
گوشهایش تیز شدند و به طور غیر ارادی خم شد تا از بریدگی
هاللی شکل شیشه نگاه به نگاه دختر بدوزد
 +بله...
دختر لبخندی زد و مشغول نوشتن شد.
_ خیلی مرد ماهی ان.
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نفسش را بخاطر تیری که قلبش از جملهٔ مضارع دختر کشید،
حبس کرد
 +همینطوره.
دختر با لبخند دفترچه را بسته و روی پیشخوان گذاشت
_ هر ماه خودشون برای پرداخت قسط تشریف میاوردن ،راستش
ایندفعه که بجای ایشون شما رو دیدم تعجب کردم .سالم
برسونید خدمتشون.
آب دهانش را همراه بغض فرو داد و دفترچه را کنار دیگر مدارک
برگرداند ،دخترک اما بدون اینکه منتظر جواب آسمان باشد ادامه
داد
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_ ماه قبل که قسط پرداخت نشد همکاران میخواستن زنگ بزنن
به ضامن پدرتون برای وام ،اما من گفتم یه ماه هم صبر کنن،
اکبر آقا مرد مطمئنی ان...
سری برای چرب زبانی دخترک تکان داد ،دلش می خواست هر
چه زود تر کارها تمام شده و او از آن بانک پر جمعیت بیرون
برود...
دختر برگه ای را روی پیشخوان گذاشت
_ لطفاً اینجا رو امضا کنید...
خودکار را برداشت و بعد از امضا ،لبانش را تر کرد
 +بابام فوت شده.
سر دخترک خیلی سریع باال آمد و نگاهش را غباری از تأسف و
ناراحتی در برگرفت...
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_ واقعاً؟
سری تکان داد و روی پاهایش جابجا شد
 +شماره ام و بنویس از این به بعد اگه مشکلی بود به خودم زنگ
بزن...
دختر با آه عمیقی خدا رحمتش کند زیر لبی زمزمه کرد و شماره
هایی که آسمان میگفت را یادداشت کرد.
_ خیلی ناراحت شدم ،مرد خیلی خوبی بودن.
دستی به پیشانی اش کشید ،پر حرف تر از ساره ،قطعا همان
دختری بود که پشت پیشخوان نشسته بود .انگار زبانش قفل و
بست نداشت و مانند رادیو های کهنه یک ریز حرف میزد....
 +کار من تموم شد برم؟
دختر با لبخند سری تکان داد
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_ البته ،خیلی خوش اومدید.
نفس عمیقی کشیده و سمت خروجی بانک قدم برداشت اما یکهو
درون آشفته بازار ذهنش صداهایی پژواک شدند
«_ یکی از آشناهای دورمون ضامن شده تا برای عمل مادرت از
بانک وام بگیریم دخترم....
_ با یکی از آشناهای دور مالقات داشتم دخترم....
_ همون کسی که اون شب باهاش قرار داشت ،کسی که بابات
گفت یکی از آشناهای دوره....
_ همکاران میخواستن زنگ بزنن به ضامن پدرتون»....
قلبش چنان محکم درون سینه اش میکوبید که انگار میخواست
قفسه ی سینه اش را شکافته و بیرون بزند....
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عقب گرد کرد ،فشار انگشتانش روی پوشه به قدری بود که
سرانگشتانش رو به سفیدی میزدند ،پسر جوانی که در جای قبلی
اش ایستاده و مشغول حرف زدن با دختر بود را کنار زد و صدای
شاکی اش را در آورد ،اما بی اهمیت به پسر ،با حالی آشفته خم
شد تا آن مانع شیشه را هم بردارد.
 +شماره ی ضامن بابام و میخواستم.
دختر که از حرکت آسمان متعجب بود ،روی صندلی چرخانش
جابجا شد و نیم نگاهی به پسر ،که طلبکار ایستاده بود تا او جواب
کار آسمان را بدهد ،انداخت
_ میشه صبر کنید چند لحظه؟
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آسمان دستی به صورتش کشید ،نه حال ایستادن داشت ،نه
اعصابی برای صبر کردن ،یکی انگار به جان مغزش افتاده بود و
مانند یک آهنگر ،درون سرش چکش میکوبید
_ خانوم اجازه میدید؟
برگشت و نیم نگاهی به پسر که جمله اش را با کمی حرص بیان
کرده بود انداخت ،دلش میخواست همانجا او را زمین زده و با
مشتهای گره خورده به جان صورت اصالح شده اش بیوفتد .اما
بی اهمیت به خشم غیرقابل کنترل درونش عقب کشید .دلش
نمیخواست بخاطر داد و فریاد عصیانش کارش عقب بیوفتد.
حاظر بود مغزش از حجم خشم بترکد ،اما بفهمد آن ضامن
آشنای دور پدرش چه کسی بوده .دور خودش چرخید ،پایان
وقت اداری بود و بانک کم کم داشت خلوت میشد.
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ذهن او اما شباهت زیادی به دوشنبه بازار های ارزان فروشی
هایی داشت که مردم بخاطر چند کروش ارزان خریدن از سر و
کول هم باال میرفتند ،داشت .مانند گوسفند قربانی بود که چند
لحظه قبل از قربانی کردنش دست و پایش را بسته بودند و او از
ترس بدون انکه به پاهای بسته شده اش فکر کند ،تقال میکرد،
میترسید از جمعیتی که دورش جمع شده و یک قصاب با چکمه
باالی سرش ایستاده و منتظر بود آرام بگیرد تا گلویش را ببرد.
دست دراز کرد و شالش را کمی شل کرد ،صدای ضربان قلبش
را در بین هیاهوی مردم میشنید ،حتی صدای نفسهای یکی در
میانش را....
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به محض کنار رفتن پسر از مقابل باجه ،خودش را به باجه رساند
و دستانش را به پیشخوان تکیه داد و منتظر به دخترک چشم
دوخت...
 +بهم شماره ی ضامن پدرم و بده...
دختر چیزی را در سیستم روبرویش سرچ کرد
_ چند لحظه صبر کنید...
دستی به صورتش کشید ،صبر در آن لحظه تنها چیزی بود که
معنایش را نمیفهمید .دختر ورقی از سررسید کوچک مقابلش
کند و با خودکار ارقامی را رویش نوشت و نگاه آسمان تک تک
حرکات دستش را دنبال کرد.
_ اسم و شماره تماسشون و اینجا نوشتم.
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سپس برگه ی کوچک را روی پیشخوان گذاشت و لبخندی به
نگاه فراری آسمان از نوشته های برگه انداخت
_ بفرمایید.
بدون آنکه نگاهی به برگه بیاندازد دستش را رویش گذاشت و
سپس دستش را همراه کاغذ مشت کرد
 +ایوال...
برگشت و سمت خروجی بانک قدم برداشت ،مشتش هر لحظه
داشت محکم تر میشد و کاغذ بین انگشتانش مچاله تر ،اما او
نمیتوانست با ضربان قلبی که صدایش را در گلویش میشنید
مقابله کند.
از بانک که بیرون زد ،نگاهش بین ماشین هایی که از خیابان
عبور میکردند گم شد...تن خسته اش را تا کنار دیوار کشاند و
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آب دهانش را فرو داد ،دستش را باال آورد و مشتش را باز کرد،
بغض داشت ،بغضی که داشت دیواره ی گلویش را سوراخ میکرد...
کاغذ مچاله شده را صاف کرد و نگاهش روی اسم لرزید ....امکان
نداشت ،امکان نداشت آشنای پدرش خسرو پناهی باشد ....یا اگر
هم بود آن خسرو پناهیی نبود که او فکرش را میکرد ،شاید یک
خسرو پناهی دیگر بود....
در یک ایران که نمیتوانست یک خسرو پناهی باشد ...هشتاد
میلیون جمعیت بودند ،نمیشد که آشنای دور پدرش مردی باشد
که نماینده ی مجلس بود .اصال او کجا و پدر او کجا ،پدر او که
یک باربر ساده بود ،پدرش نمیتوانست آشنای یک نماینده ی
مجلس باشد .یک نماینده ی مجلس هرگز ضامن وام پنجاه
میلیونی یک باربر ساده نمیشد...
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سرش را تکان داد
 +فقط یه تشابه اسمیه آسمان ،خل نشو...
کاغذ مچاله شده را در جیب سویشرتش فرو کرد و قدم هایش را
سمت ایستاه اتوبوس برداشت .صدای زنگخور گوشی اش او را
کمی از قعر افکار به هم ریخته اش دور کرد .گوشی اش را از
جیب مانتویش بیرون کشیده و نگاهی به صفحه ی کوچکش
انداخت ،کنار صندلی های انتظار اتوبوس ایستاد و تماس را وصل
کرد
 +بگو ساره...
صدایش را با کمی تأخیر شنید
_ سالم...
 +علیک.
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دستی به صورتش کشید و نگاهش را روی اتوبوسی که سمتش
می آمد قفل کرد
_ خوبی؟
مردمک هایش را کالفه داخل حدقه چرخاند ،خسته بود از تمام
سواالتی که حالش را میپرسیدند
 +آره خوبم ساره ،هر روز باید به تک تکتون جواب بدم؟
_ من امروز دارم برمیگردم تهران...
اتوبوس ایستاد و سوار شد ،یک صندلی در انتهای اتوبوس خالی
بود و او خودش را به آن رساند و نشست
_ الو؟ آسو؟ اونجایی؟
 +آره اینجام ،خب برو به سالمت.
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بغض ساره را حس میکرد و درکش نمیکرد ،اگر نمیخواست برود،
چرا می رفت؟ مجبور که نبود...
 +رهام هم باهات میاد؟
_ آره ،میاد.
 +خب دیگه ،واسه بغض میکنی؟ مامانت که اونجاست ،دوست
پسرتم که همراهته.
_ رهام دوست پسرم نیست...
ابرویی باال انداخت
 +وااای به ....پس اون میگفت دوست پسرته...
_ نیست ،شاید فهمیده که متعصبی و به این طور رابطه ها
حساسی ،خواسته سر به سرت بذاره.
بینی اش را جمع کرد
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 +برو بابا ،مگه من شوهرتم که واست غیرتی بشم؟
صدای خنده ی ساره را شنید و لبخندی روی لبهایش نشست
 +خب دیگه برو وقتم و نگیر.
_ خیلی دوست دارم آسو...
 +جمع کن خودت و ،من دخترم *** ،هم نیستم .اشتب گرفتی
ساره خانوم.
صدای جیغ ساره را از پشت خط شنید و پیرزنی که کنارش
نشسته بود پشت چشمی برایش نازک کرد
_ خیلی بی ادبی آسو....
کلید را سمت قفل برد ،اما قبل از آنکه داخل کند صدای نرگس
خاتون را شنید ،دستی به صورتش کشید و کلید را به جیب
سویشرتش برگرداند و از پله ها باال رفت ،ذهنش به قدری به هم
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ریخته و داغان بود که انرژی برایش برای شنیدن حرفها و
نصیحت های ریز و درشت نرگس خاتون نداشت .در صندوق
پست را با کلید باز کرد و پوشه ی مدارک بانکی را داخل صندوق
گذاشت و دوباره درش را قفل کرد و کنار خیابان قدم برداشت.
دلش تنگ بود ،تنگ دخترم گفتن های پدرش ،لبخندهایش،
دلش تنگ پدرش بود .تنگ مادرش و آسمانم گفتن هایش ،تنگ
خنده های بلند و از ته دل سیامکش ...دلش خانواده اش را
میخواست....
کنار سنگ نشست ،چقدر پوستش کلفت بود که در چهار سال
سه تن از عزیزانش را به خاک سپرده بود و هنوز نفس میکشید.
دستش را روی سنگ کشید
 +سالم بابا....
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بغضش به آنی قد کشید و نگاهش تار شد
 +وقتی صدات میکردم بابا میگفتی جان بابا ،حاال چرا جوابم و
نمیدی؟
پلک زد و با یکبار افتادن پلکهایش روی هم ،چند قطره اشک
روی گونه هایش سر خوردند ،اشکهای حبس شده ی ده ساله
اش انگار دیگر تمامی نداشتند
 +فکرم به هم ریخته است بابا ،اون حالهای پریشون و آشفته ی
اون سه چهار هفته یه لحظه هم از جلوی چشمام دور نمیشه،
خوره افتاده به جون مغزم و هر لحظه بیشتر داره میخوردش،
اینکه علت اون حال بدت چی بود داره خونم و میمکه بابا ...عزیز
یه حرفایی زد ،یه حرفایی که به نظرم حق باهاشه ...قلب تو
مشکلی نداشت که بیخود و بی جهت به هم بریزه .تو جز دیسک
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کمر مشکل دیگه ای نداشتی که یهو تو خواب سکته کنی ....یه
چیزی فکرت و خراب کرده ،سه چهار هفته آزارت داده ،یه چیزی
که اونقدر به همت ریخته که قلبت طاقت نیاره.
دستش روی سنگ مشت شد و نفرت درونش جوشید
 +بهت قول میدم بابا ،قول میدم علت حال خرابت و پیدا میکنم
و طوری حالش و خراب میکنم که آرزوش بشه یه شب خوابیدن
و بیدار نشدن ...قسم میخورم پیداش میکنم و اونوقته که بدون
اینکه بهش فرصت حساب دادن بدم به خاک سیاه مینشونمش...
نگاه اشکی و سرخش را به اسم حکاکی شده روی سنگ دوخت
و قلبش بیشتر آتش گرفت
 +من اون آدمی که اونشب باهاش مالقات داشتی و باعث شده
بود اونقدر به هم بریزی و پیدا میکنم بابا.
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 +عزیز ازت یه سوالی پرسیدم ،پس طفره نرو ....اونشب شنیدم
داشتی به بابام میگفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه ،شنیدم داشتی
بهش میگفتی داره تابلو میکنه حالش خوب نیست ،گفتی به
خودت بیا و کاری نکن آسو شک کنه ....همه ی اینا رو شنیدم،
پس بیشتر از این گند نزن به اعصاب من و بگو این مرتیکه خسرو
پناهی کیه....
اخم های عزیز در هم بود ،اصال فکرش را هم نمیکرد آسمان به
آن زودی اسم و شماره اش را پیدا کند .فریاد بلند آسمان باعث
تکان خوردن شانه هایش شد و سر بلند کرد ،دخترک کپی برابر
اصل مادر بزرگش بود ...شاید کمی خشن تر از او...
ــ خسرو پناهی همونیه که اون شب با پدرت قرار داشت....
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مغز آسمان گر گرفته بود ،انگار درونش مواد مذاب ریخته بودند
ــ همونیه که پدرت و مثل مرغ پر کنده به اینور و اونور کوبوند....
خسرو پناهی همون آدم نامردیه که کتش چند ماه پیش تو
خونمون بود و تو گفتی تا خونه رسوندتت...
زانوان آسمان لرزید ،کنار یخچال روی زمین نشست
ــ همونی که بهت گفته بود دوست پدر ساره است ....خیلی وقته
بابات و میشناسه ،منو پدربزرگت تو خونشون کار میکردیم و
پدرت هم راننده ی مادرش بود.
مغزش دیگر جایی برای شنیدن حرفهای عزیز نداشت ،باد کرده
بود و داشت میترکید....

509

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +یعنی چی عزیز ....تو داری با اعصاب من بازی میکنی؟ یعنی
چی تو و حاجی تو خونه ی خسرو پناهی کار میکردین؟ یعنی
چی بابام راننده ی مادرش بود؟ میخوای من و سکته بدی؟
عزیز هم صدایش را بلند کرد و فریادش در فضای آپارتمان پیچید
ــ بابات سکته کرد آسو ،همون شبی که تو حرفامون و شنیدی،
همون شبی که خسرو پناهی زنگ زده بود و پدرت و تهدید کرده
بود ،همون شبی که برامون سوپ پخته بود و لبخند میزد ...پدر
تو همون شبی سکته کرد که قبل خواب من دیدم داشت دستش
و که درد میکرد ماساژ میداد ...پدر تو ،پسر من ،تو خواب سکته
کرد آسو...
بلند شد و ایستاد ،تمام تنش را انگار میان گدازه های یک کوه
آشتفشان انداخته بودند...
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 +از بابام چی میخواست ؟ اون بی شرف از بابام چی میخواست
که تهدیدش میکرد؟
ــ اآلن موضوع اینه؟ اینکه اون چرا بابات و تهدید کرده؟ مگه
مهمه؟ مگه علتش پسر من و برمیگردونه؟
دست دراز کرد و آبچکان کوچکی که کنار سینک گذاشته بودند
را برداشت و وسط خانه پرتابش کرد ،صدای شکستن بشقاب ها
و استکان ها به گوشش رسید ،اما نگاه از نگاه اشکی عزیزش
نگرفت
 +نابودش میکنم ،دنیا رو روی سر خسرو پناهی آوار میکنم .اون
و به خاک سیاه مینشونم...
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عزیز به پشتی تکیه داد ،فکر میکرد نفرت و خشم آسمان از
خسرو پناهی داغ قلبش را آرام میکند ،اما نمیشد ،داغی که در
قلبش بود ،حتی با عصیان آسمان هم آرام نمیشد.
ــ به ساره اعتماد نکن...
آتش نگاه خشمگین آسمان شعله ور تر شد
 +چی داری میگی؟
عزیز عصایش را از روی زمین برداشت و ایستاد ،احساس بدی
داشت ،از حرف زدن و حرفهایی که زده بود حس بدی داشت...
پسرش بیست و پنج سال تمام با ترس و دلهره از خسرو پناهی
زندگی نکرده بود که آخرش او آسمان را به سمت آن خانواده
هل دهد....
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ــ همون روزی که گفتی خسرو پناهی دوست پدر ساره است
بهش شک کردم ،هر چیزی ممکنه....
آسمان را دیگر باید خود خدا آرام میکرد ،آتش خشمی که درون
رگ هایش مانند خون حرکت میکرد ،به آسانی خاموش نمیشد
 +عزیز من و دیوونه نکن ،به ساره چه ربطی داره؟
ــ اصال بی خیال شو ،هم دوستیت و با ساره به هم بزن ،هم با
رهام پناهی دیگه رفت و آمدی نکن ،خسرو پناهی هم بره به
همون جهنمی که ازش اومده...
آسمان سرش را بین دستانش گرفت ،انگار به درد جنون مبتال
شده بود
 +تو میخوای من و سکته بدی عزیز؟ داری چی میگی واسه
خودت ؟
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عزیز با بیچارگی دستی به صورتش کشیدتنها به خاطر یک فکر
و انتقام لحظه ای ،آتشی درون قلب خود و آسمان انداخته بود
که خاموش نمیشد ،فقط لحظه به لحظه بیشتر آتش میگرفت...
پشیمان بود از گفتن حرفهایش...
ــ بس کن آسو ...همه ی حرفام و فراموش کن ،پدرت اگه صالح
میدید خودش بهت میگفت و تو هم اگه بهش احترام قائلی پی
حرفام و نگیر.
گوشی و دسته کلیدش را از روی کابینت چنگ زد و فریاد کشید
 +تو آخرش من و میکشی عزیز .من و میــکــشی عزیز با
حرفات...
از آپارتمان بیرون زد و در را به هم کوبید ،اگر چند دقیقه ی
دیگر میماند ،معلوم نبود چطور بر سر پیرزن آوار میشود ...گوشی
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اش را مقابل صورتش گرفته و با علی تماس گرفت ،بوق دومی
به سومی نرسیده صدایش را شنید
ــ جانم آبجی آسو....
دستی به صورت داغ و ملتهبش کشید
 +علی موتورت و الزم دارم ،کجا بیام بگیرمش....
ــ اما آبجی...
فریاد کشید
 +گفتم الزمش دارم علی ،اگه نمیخوای بدی طفره نرو ،بگو دنبال
یکی دیگه باشم.
ترک موتور نشست و علی کاله را سمتش گرفت
ــ آبجی بذار منم بیام باهات...
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کاله را گرفت و سرش را داخلش فرو کرد و مشغول بستن قفلش
شد
 +الزم نکرده ...نگرانم نشو ،به کسی هم نگو من با موتور رفتم،
مخصوصاً به محمد که حوصله ی اخم و تخمش و ندارم...
ــ ببین آبجی....
نگاهش را از زیر کاله به نگاه آشفته ی علی دوخت ،کوچکترین
بود بینشان ،آرام ترینشان ،مهربان ترینشان...
 +نمیرم خودم و بکشم علی...
ــ خدا نکنه ،من منظورم اینه که خیلی وقته نروندی ،ممکنه
یادت رفته باشه و خدای نکرده اتفاقی بیوفته...
دستکش های علی را برداشت و دستش کرد و سپس با دست به
بازوی علی ضربه ای زد
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 +نگران نباش ،آبجی آسوت و دست کم نگیر بچه...
سویچ را چرخاند و هندل زد
 +برو تو مامانت نگران میشه...
سپس بی اهمیت به نگاه اخموی علی به خاطر تیکه اش با تیک
آفی از مقابل نگاهش دور شد...
آخرین باری که سوار موتور شده بود ،پشت سیامک نشسته و
دستانش را روی شانه هایش گذاشته بود.
ذهنش آرام و قرار نداشت ،عزیز گفته بود به ساره اعتماد نکند،
ساره ای که سه سال بود او را دوست نامیده بود ...عزیز گفته بود
خسرو پناهی پدرش را همان شبی که برایشان سوپ پخته بود
تهدید کرده....
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ساره چه کسی بود ؟ کسی که از آشنا بودن پدرش با خسرو
پناهی خبر داشت؟ یا کسی که کامالً اتفاقی سر راهش سبز شده
بود؟
خسرو پناهی پدرش را تهدید کرده بود ،تهدیدی که پدرش را تا
مرگ و سکته کردن بکشاند...
سرعت موتور را باالتر برد تا هرچه زود تر به مکان مورد نظرش
برسد
رهام چطور ؟ رهام هم از نظر عزیز غیر قابل اعتماد بود ؟ او هم
از اتفاقات بین پدرش و پدر خودش خبر داشت ؟
خسته از افکار به هم ریخته اش دستش را بیشتر دور دسته ی
موتور چرخاند و فریاد کشید
 +بســه دیــگه....
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انگشتانش را روی ترمز فشرد و موتور را متوقف کرد ،صداهای
گوناگون حشرات به گوش میرسید و هر از گاهی صدای پاس
سگی هم به آن اضافه میشد ،اولین بار بود که در آن ساعت ،تنها
به آن نقطه از کوه می آمد ،قبل تر ها همراه سیامک می رفت و
یکبار هم همراه رهام آمده بود .موتور را با کشیدن جک ،رها کرد
و سمت پرتگاه قدم برداشت ،روز قبل همراه یک غریبه در همان
نقطه نشسته و کوله باری از درد هایش را روی شانه های او
انداخته بود .روی زمین نشست و گوشی اش را مقابل نگاهش
نگه داشت ،با باال و پایین کردن مخاطب هایش روی اسم غریبه
کمی مکث کرد ،یک غریبه بود که نه او را میشناخت ،نه دردهای
ریز و درشتش برای او اهمیت داشت .با انگشت شست دکمه ی
تماس را فشرد و گوشی را کنار گوشش برد و به بوق های انتظار
گوش سپرد ....درست در آستانه ی قطع شدن تماس بود که
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صدای آرام و آشنای مردانه اش جایگزین بوق های انتظار پشت
خط شد
ــ بله؟
لبش را تر کرد ،دستش را مشت کرد ،اما حتی لحظه ای از آشوب
درونش کم نشد ،صدای دوباره ی غریبه را شنید
ــ بله؟ بفرمایید...
نفس عمیقی کشیده و مشت دستش را باز کرد ،عرق کرده بود
 +گفتی هر وقت هر وقت خواستم میتونم باهات حرف بزنم.
صدای غریبه بعد از کمی تأخیر به گوشش رسید
ــ سالم...
دستی به پیشانی اش کشید و سالم زیر لبی زمزمه کرد
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ــ خوبی؟
 +نه...
نگاه به تاریکی شب دوخت
 +حرف میزنی؟
کمی سکوت شد ،یک سکوت سنگین که انگار وزنش روی قلب
آسمان بود ،داشت له میکرد قلبش را....
ــ اینبار میخوای تو حرف بزن...
 +من میونه ام با حرف زدن خوب نیست.
ــ پس بیا یه بازی کنیم ،اول تو یه سوال بپرس من جواب بدم،
بعدش من میپرسم و تو جواب میدی ...باشه؟
پاهایش را جمع کرد ،به نظرش بازی جالبی می رسید ،یک بازی
که حتی اسمش را هم نشنیده بود
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 +باشه پس....
کمی فکر کرد
ــ بزرگ ترین ضربه ای که زمونه بهت زده چیه؟
شاهرخ از روی صندلی بلند شد و سمت پنجره ی مطب قدم
برداشت ،نگاهش را به شهر دوخت و لب زد
ــ فوت پدرم....
قلب آسمان مچاله شد ،غریبه ای که روز قبل کمی از درد هایش
را از روی شانه هایش برداشته بود هم تکیه گاه نداشت ،به سن
و سال و هیکل نبود ،هر کسی وقتی پدرش را از دست میداد
انگار تکیه گاهش را از دست میداد ،نمیدانست چه باید بگوید،
کلمات را گم کرده بود که صدای شاهرخ او را از بین افکارش
بیرون کشید
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ــ برای تو چی ؟
نفس عمیقی کشید
 +برای من دردا هر کدوم یه جور جیگرم و داغ زدن ....داغ برادر
دردش یه جور بود ،داغ مادر یه جور دیگه ،داغ پدر هم یه جور
دیگه ...هر سه شون قلبم و یه جور متفاوت از جاش کندن....
دست چپش را روی سینه اش فشرد ،داغی که درونش بود
درمانی نداشت و هر لحظه بیشتر درونش را متالشی میکرد...
 +تو خواهر ،برادر داری؟
ــ یه برادر دارم که دو سال از من بزرگتره.
مکث کوتاهی کرد ،نوبت سوال او بود
ــ از برادرت بگو ،رابطه ات باهاش چطور بود؟
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 +تنها داداشم بود که با اخالق گند و بد و بیراهایی که به ریشش
میبستم ،باهام قهر نمیکرد ،اونقدر دنبالم راه میوفتاد و مسخره
بازی میکرد که آخرش کم میاوردم.
دستی به صورتش کشید ،متنفر بود از جمالت ماضی که به ریش
سیامک بسته میشد
 +تا حاال کسی و بیشتر از خودت دوست داشتی؟
ــ آره ،خانواده ام و همیشه بیشتر از خود دوست داشتم.
آسمان نفس عمیقی کشید ،حسادت ،ناخودآگاه درونش
خودنمایی کرد ،شاخ و دم هم نداشت ،یکهو سر رسیده و قلبش
را مانند مته سوراخ میکرد ...کاش او هم خانواده اش را داشت....
ــ چرا فکر میکنی اخالقت به قول خودت گنده؟
پوزخند صداداری زد ،داشت کم کم سردش میشد
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 +فکر نمیکنم ،مطمئنم .من از همون بچگی با پسرا بزرگ شدم
و اخالقم شبیه اونا بود .اما بعد از...
اخمی کرد ،معده اش انگار داشت تیر میکشید از یادآوری آن
روزهای نحس که حتی نمیتوانست انگشت در حلق فرو کرده و
باالیشان بیاورد...
 +بعد از پونزده سالگیم یکم به هم ریختم ،دیوونه تر شدم ،با
عالم و آدم دعوا داشتم .برای همین عموی برادرم من و برد
باشگاهش ،ازم میخواست خشمم و فقط تو باشگاه خالی کنم ،به
نظر اون و سیا ورزش میتونست یکم آرومم کنه که حق هم
داشتن .من با ورزش یکم از خشمم و میتونم خالی کنم .انگار یه
ویروس تو سرمه ،درست پشت سرم ...همش در حال جویدن
مغزمه ...راحتم نمیذاره ....دلم میخواد فریاد بکشم ،دلم میخواد
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بزنم و بشکنم ،بعضی وقتا حس میکنم حتی قدرتش و دارم که
کف دستام و به دیوار تکیه بدم و سرم و چند بار محکم بکوبم به
دیوار....
ــ چرا راه های دیگه ای برای آروم شدن انتخاب نمیکنی؟ مثالً
حرف زدن...
پوزخندی زد ،مرد پشت خط انگار زیادی خوش خیال بود
 +موقع عصبانیت تنها چیزی که به ذهنم میرسه داد و فریاد و
درب و داغون کردنه....
ــ همه ی آدما عصبی میشن ،اما خب بعضیا نمیتونن چطور
خشمشون و کنترل کنن .ورزش میتونه ذهن و آروم کنه ،اما نه
ورزش خشونت آمیز .یوگا ،تای چی یا مدیتیشن خیلی برای
آرامش روح خوبه .یا حتی موزیک های آرام بخش بدون کالم.
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مثال من وقتی حس میکنم دارم عصبی میشم ،نفس عمیق
میکشم و تو ذهنم تکرار میکنم ،آروم باش ،چیزی نیست ،بی
خیالش شو یا آسون بگیر.
 +عجب ،مثل دکتر دیوونه ها حرف میزنی....
شاهرخ تک خنده ای کرد ،عجب دختری بود
ــ دکتر دیوونه ها به نظرم زیاد جالب نشد...
آسمان از روی زمین بلند شد و مانتویش را از پشت تکاند
 +اون مردی که اون روز اینجا ولم کرد رفت هم دکتر دیوونه
هاست ،اما اون خودش صد برابر بد تر اون بیچاره هاست ...یه
دیوونه ی زنجیریه....
اخم بین ابروهای شاهرخ را منقبض کرد ،منظور دخترک از کلمه
ی "اینجا " چه بود؟
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ــ کجایی اآلن؟
آسمان نفس عمیقی کشید ،آرام شده بود ،انگار مرد غریبه ی
پشت خط بلد بود از پشت گوشی هم کمی از درد ها و دغدغه
هایش را از روی شانه هایش بردارد
 +لبه پرتگاه....
شاهرخ نگاه از شهر گرفت و سمت ساعت چرخید ،یازده شب
وقت مناسبی نبود که یک دختر تک و تنها در یک کوه باشد
ــ تنها؟
 +تنها.
ــ نمیترسی از اینکه گرگی شغالی یهو سد راهت بشه.....
آسمان خندید
 +گرگ و شغال باید از من بترسه.
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شاهرخ دوباره روی صندلی چرخانش نشست
ــ هر اتفاقی ممکنه دختر خوب ،اآلن وقت مناسبی برای تنهایی
رفتن به یه جای پرت کوهستانی نیست ...منظورم از گرگ و
شغال اونی نیست که تو فکر میکنی ،هستن گرگ و شغالهای
آدم نمایی....
پوزخندی روی لبهای آسمان نشست ،چقدر تنها بود که یک
غریبه برای ناموسش نگرانی خرج میکرد ،نصیحتش میکرد...
 +نمیترسم از هیچکدومشون....
ــ ترس گاهی وقتا نشونه ی ضعف نیست ،ترس نوعی زنگ
هشداره درونیه در برابر خطر ،ترس ما رو از بعضی کارایی که
میدونیم خط قرمزهامونه منع میکنه .حتی بیشتر دکترا به این
معتقدن که ترس با باال بردن آدرنالین خون افسردگی و دور
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میکنه .مثال کسایی که سوار ترن هوایی میشن ،یا چتر بازی
میکنن ،یا فیلم های ترسناک میبینن که باعث باال بردن آدرنالین
میشه ،نسبت به افرادی که زندگی بی دغدغه و آرومی دارن
بیشتر احساس سرزندگی میکنن .پس هیچ وقت فکر نکن ترس
چیز بدیه ،یا نشونه ی ضعف و ناتوانیه...
گوشه ی مانتوی آسمان بین مشت دست چپش مچاله شد
 +اونروز خیلی ترسیده بودم....
ابروهای پرپشت شاهرخ در هم تنیدند ،اصال زمان خوبی برای
حرف زدن آسمان در مورد وحشتناک ترین اتفاق عمرش نبود،
وقت مناسبی نبود وقتی آسمان لبه ی پرتگاه بود و چندین
کیلومتر دور ،وقت مناسبی نبود وقتی به او برای آرام کردنش
دسترسی نداشت...
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ــ منم یه روز خیلی ترسیدم...
مکث کوتاهی کرد ،ناشیانه بحث را به سمت خود کشیده بود تا
حواس آسمان را پرت کند که موفق هم بود ،خاطرات مدفون
شده ی آسمان که پس از سالها قصد سر از خاک درآوردن
داشتند ،دوباره در دل خاک فرو رفتند
 +از چی ترسیدی؟
نفس عمیقی کشید ،انگار کوه کنده بود ،هیچ وقت مشاوره ی از
راه دور ،بدون رضایت شخص نداشت .هیچ وقت برای مراجعه
کنندگانش از خودش حرفی نمیزد و ترجیح میداد آنها حرف
بزنند ،اما دخترک پشت خط با تمامی شان متفاوت بود ،خواهر
رهام بود و رهام عاجزانه دست کمک به سمتش دراز کرده بود....
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ــ تو دانشکده مون یه پسره شیطون بود ،همش سر به سرم
میذاشت ،یه بار وقتی زیپ کیفم و باز کردم یه مار کبری داخلش
بود که به محض باز شدن زیپ کیف سرش و بلند کرد .اون روز
خیلی ترسیدم ،حتی بعدش که فهمیدم کار اون پسره است ،منی
که کاری به کار کسی نداشتم و بچه ی آرومی بودم ،اون پسره
رو طوری زدم که دو روز نتونست بیاد سر کالس...
آسمان بلند خندید و صدای خنده اش لبخندی روی لبهای
شاهرخ نشاند ،خوب بود که توانسته بود حواسش را پرت کند
 +از مار میترسی؟
لبخندش عمیق تر شد
هر چقدر تالش کرده بود آن حس ترس را که موقع دیدن یک
مار به جانش سرازیر میشود سرکوب کند نتوانسته بود .انگار ترس
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از مار در جانش ریشه دوانده بود ،حتی اگر زهرش را هم گرفته
باشند
 +آره میترسم.
آسمان دوباره خندید
ماهیتابه را آب کشید و روی آبچکان گوشه ی سینک گذاشت
 +به نرگس خاتون گفتم دو سه روز نیستم و تنهات نذاره ،تو
هم یکم اخمات و باز کن که دلم گرفت به خدا....
دستانش را با حوله خشک کرد و برگشت ،اخمهای عزیز باز نشده
بود هیچ ،کور تر هم شده بود
ــ من دارم ازت میترسم آسو...
تک خنده ای کرد
 +نگو عزیز این حرف و ،تو مگه از کسی هم میترسی؟
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ــ پرت و پال نگو آسو با اعصاب مصاب منم بازی نکن ،بگو کدوم
گوری میخوای بری که من و میسپاری به این و اون؟
چرخید و سمت اتاق قدم برداشت
 +گفتم که عزیز ،واسه مسابقات بین المللی باید برم تهران،
شاگردام مسابقه دارن.
وارد اتاق شد و نگاهش روی ساک ورزشی اش ثابت ماند ،بعد از
دو هفته فکر باالخره به یک نتیجه ای رسیده بود
ــ من و احمق فرض نکن آسو ،من اگه نشناسمت که باید بیوفتم
بمیرم .داری میری سر وقت خسرو ،مگه نه؟
پوزخندی روی لبهایش نشست ،عزیز با وجود سن نزدیک نود
سالش ،خیلی زرنگ بود...
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 +مگه نگفتی پِیِش و نگیرم عزیز؟ منم با یه کمی باال پایین کردن
به این نتیجه رسیدم که من کارای مهم تر از افتادن دنبال خسرو
پناهی دارم .کار تو باشگاه کفایت نمیکنه ،بدهی بانک ،اجاره ی
خونه ،بدهی رهام ...من به افتادن دنبال خسرو نه ،به پول و کار
نیاز دارم .پس بیخودی با فکر کردن به این چیزا به مغزت فشار
نیار.
شال مشکی اش را روی موهایش انداخت و ساکش را از روی
زمین برداشت ،اما همین که برگشت عزیز را عصا به دست در
چارچوب دید
ــ داری دروغ میگی ،میخوای من و دست به سر کنی...
روبروی عزیز ایستاد ،بد دهان هم اگر بود ،ناله و نفرینش هم
میکرد ،همیشه طلبکار هم اگر بود ،خوب او را میشناخت....
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 +پیر شدی عزیز جانم ،دیگه کم کم داری هزیون میگی....
از کنارش عبور کرد
 +دست به سر کردن دیگه چه صیغه ایه عزیز من؟ مگه کسی
میتونه تو رو دست به سر کنه؟
کفش هایش را از داخل جاکفشی کنار در بیرون کشید و نگاهش
را سمت عزیزی که پا به پایش می آمد دوخت
 +اگه بخوام برم سراغ اون حروم خور میرم ،از هیچ کس هم
ترسی ندارم ،رک و راست بهت میگم .اما نمیرم ،سه روزه دارم
میگم مسابقه هست ،باید برم تهران و تو همه اش ساز اینکه من
میخوام برم سر وقت پناهی و میزنی .اگه شک داری زنگ بزن از
عمو ضیا بپرس...
کالج هایش را روی زمین پرت کرد و مشغول پوشیدنشان شد
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 +قبل از رفتن یه سر میرم بهشت زهرا.
در را باز کرد ،اما بیرون نرفت و نگاهش عزیز را برانداز کرد
 +مراقب خودت باش عزیز...

ــ رسیدیم خانوم...
از افکار ضد و نقیضش فاصله گرفت و نگاهش را به بیرون دوخت.
دست در کیفش کرد
 +چقدر میشه دادا؟
ــ چهل تومن.
اخم در هم کشید و نگاه سمت آینه چرخاند
 +اوهه ،مگه سر آوردی؟ ده دقیقه نیست سوار شدم؟
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دو ده هزار تومانی از داخل کیفش بیرون کشیده و از بین دو
صندلی سمت راننده گرفت
 +فکر نکن تو ترمینال سوارم کردی بچه شهرستانی ام و هیچی
حالیم نیس ...بگیر این و خیرش و ببر...
بی اهمیت به غر زدنهای راننده پیاده شد و کارت را از جیب
مانتویش بیرون کشید ،نیم نگاهی به کارت و سپس به ساختمان
بزرگ روبرویش انداخت .پوزخندی روز لبهایش نشست
 +تو فقط بشین و تماشا کن چطور کله پات میکنم خسرو
پناهی...
وارد آسانسور شیشه ای ساختمان شد ،شاسی را فشرد و چرخید،
اتاقک هر لحظه باالتر میرفت و او حرف هایی که میخواست بزند
را در ذهنش پشت سر هم میچید .چیزی برای از دست دادن
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نداشت ...با دیدن خودش درون آینه ی آسانسور فکر کرد هیچ
چیز خطرناک تر از یک دختر زخمی که هیچ چیزی برای از
دست دادن ندارد نیست...
ساک ورزشی اش را کف اتاقک گذاشت و مشغول مرتب کردن
شال مشکی رنگش شد .نگاهش را به چشمانش دوخت ،آرایشی
نداشتند ،اما مژه های بلند و پرپشتش که چشمان درشت و قهوه
رنگش را قاب گرفته بودند عجیب زیبا بودند و پرجذبه .آسانسور
که ایستاد ،لبی تر کرد و از اتاقک خارج شد .با یک گردش کوتاه
چشمی ،مطب را پیدا کرد و قدمهایش را تا در باز کشاند ....قلبش
انگار با هر قدمی که برمیداشت درون سینه اش له میشد اما او
بی اهمیت به زجه های قلبش ،از چارچوب رد شد و خود را کنار
منشی رساند .مطب شلوغ بود آنقدر شلوغ که پوزخندی روی
لبهایش نشست...
539

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +وقت ویزیت داشتم...
منشی زیبای رهام با لبخند نگاهش کرد
ــ سالم عزیزم ،اسمتون و میفرمایید؟
بندهای ساک را بیشتر بین پنجه اش فشرد
 +سپهری ام...
منشی با همان لبخند نگاهی به سررسیدش کرده و با دست به
مبلمان انتظار گوشه مطب اشاره کرد
ــ بفرمایید بنشینید ،نوبتتون شد صداتون میکنم.
دستی به صورتش کشید و سمت مبلمان قدم برداشت ،مبل ال
مانند فیروزه ای رنگی که هارمون جالبی با دکوراسیون سفید و
یاسی رنگ مطب داشت .گوشه ی مبل نشست و گوش به
حرفهای مرد کناری که با یک پیرزن حرف میزد سپرد ...حرفایی
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که اگر سیامک بود غش غش میخندید ...کم مانده بود خودش
را روی مبل سمت پسرک کشیده و چشم ریز کند و تشر بزند"
آخه مرد گنده به یه پیرزن از مادرت که به رنگ الک هات و
ناخونای بلند و از خط چشم کشیدنت ایراد میگیره و همش ناله
و نفرینت میکنه شکایت میکنی؟ آخه مرد و چه به ناخون بلند
کردن و الک زدن؟ "
نمیدانست چقدر داشت میگذشت ،چشم بسته و سرش را به
پشتی مبل تکیه داده بود .دلش میخواست بلند شده و کف
دستانش را روی میز منشی کوبیده و خیره در نگاهش بغرد"
مگه من وقت نگرفتم؟ مرض داری وقتی دو ساعت طول میکشه
نوبتم بشه به یه ساعت قبلش وقت میدی؟" اما با بستن چشمها
و کشیدن نفسهای عمیق و جمالت آسان بگیر و بیخیال باش آن
مرد غریبه خود را به زحمت ،به آرامش دعوت کرده بود.
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ــ خانم سپهری نوبت شماست بفرمایید.
چشمانش را باز کرد و نگاه چرخاند ،مطب شلوغ تر شده بود ،اما
اثری از نفرات قبل از او نبود .ایستاد و ساک ورزشی اش را از
پای مبل برداشت و سمت اتاقی که منشی با دست اشاره کرده
بود قدم برداشت .بدون آنکه در بزند داخل شد و رهام را پشت
میز مشغول یادداشت دید .پوزخندی روی لبهایش نشست و بعد
از بستن در جلوتر رفت
 +سالم جناب دکتر...
نگاه رهام خیلی سریع باال آمد و با دیدن آسمان لبخند بزرگی
روی لبهایش نشست ،از پشت میز بلند شد و با لبخند سمت
آسمان قدم برداشت
ــ سالم به روی ماهت خواهرم...
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اخمی بین ابروهایش نشاند و از کنار رهام عبور کرده و روی مبل
تک نفره ی کنار میز نشست
 +من خواهر تو نیستم رهام.
دستش دور بند ساک محکم تر شد و دندان روی هم سایید.
رهام که مقابلش روی مبل نشست سعی کرد حرفهایی که دو
هفته ی تمام رویشان کار کرده بود را به یاد بیاورد
 +نمیخوامم باشم.
ــ چیزی شده؟
نگاه به نگاه نگران رهام دوخت ،دلش برای او میسوخت ،خسرو
پناهی برایش پدرانگی نکرده بود ...او را از خواهرش دور کرده
بود ...از بازیی که میخواست راه بیاندازد معده اش در هم
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میپیچید ...اما با یادآوری پدرش قلبش آتش میگرفت و نفرت در
تک تک سلولهایش جان میگرفت
 +نه.
ساک را رها کرد و به پشتی مبل تکیه داد
 +دلم برات تنگ شده بود ،گفتم بیام ببینمت...
تکان محکمی که رهام خورد را به وضوح دید و به زحمت
پوزخندش را جمع کرد .رهام اما با لبخند نگاهش کرد
ــ ای بابا ،تو هم از این حرفای قشنگ میتونستی بگی و دریغ
میکردی آبجی کوچیکه؟
نوچ کالفه ای گفت و نگاهش را داخل مطب چرخاند ،فضای
آرامش بخشی داشت
 +اینقدر نگو آبجی ،بدم میاد...
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رهام با خنده کمی خم شد و شیطنت قاطی جمله اش کرد
ــ چرا آخه جانم؟
شانه ای باال انداخت
 +بهت حس خواهری ندارم.
بی اهمیت به رهام خشک شده ایستاد و سمت پنجره ی بزرگ
اتاق قدم برداشت
 +چطور سر میکنی با این شغل؟ من چهل دقیقه بیرون نشستم
سرم باد کرد.
نگاه به بیرون دوخت رهام اما به خود نیامده بود ،جمله ی آسمان
را هضم نمیکرد ...انگار برق  ۲۲۰ولتی به تنش وصل شده و تمام
موهای تنش را سیخ کرده بود ...منطقش داشت جیغ میکشید و
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او خود را به در و دیوار میکوبید تا عکس مفهوم جمله ی آسمان
را ثابت کند...
 +رهام؟
تکان سختی خورد ،نگاهش قفل نگاه قهوه رنگ آسمان شد و
کی از کنار پنجره برگشته و درست مقابلش ایستاده بود؟
 +چه ت شده؟ خوبی؟
ایستاد ،دستی بین موهایش کشید و تا پشت گردنش امتداد داد...
مغزش گر گرفته بود
ــ ببین آسو...
لبهایش را روی هم چفت کرد ،چه باید میگفت؟ چه کاری باید
میکرد؟ به که پناه میبرد برای خودش هم مجهول بود ...آسمان
خم شد و ساکش را برداشت.
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 +من دیگه باید برم ،باید برم و با هتل هماهنگ کنم ،شب قراره
بچه های باشگاه بیان تهران .دو سه روز اینجام ،خواستی یه زنگ
بزن...
حرفش را که زد ،بی اهمیت به رهام و چهره ی پریشان و آشفته
اش از اتاق خارج شد ،رهام ماند با احساساتی که نمیفهمید
هیچکدامشان را ،چند قدم سمت در رفت و برگشت ،سمت
میزش قدم برداشت و با فشردن داخلی از منشی خواست با یک
عذرخواهی وقت مراجعه کنندگاه را به تاریخ دیگری موکول کند.
سرش را بین دستانش گرفت ،انگار زنی بیخ گوشش جیغ
میکشید ،زنی دیگر با پوزخند نگاهش میکرد و یکی دیگر مغزش
را علیه پدرش پر میکرد ...دستانش را روی میز دراز کرد و با
کشیدن ساعد دستانش روی میز ،تمام وسایلش را روی زمین
پرت کرد و پیشانی اش را به میز تکیه داد...
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ــ آروم باش رهام ،تو اشتباه برداشت کردی ،منظور آسمان
چیزی نیست که تو ذهن صاحب مرده اته ....همچین چیزی
امکان نداره...
پیشانی اش را چند بار روی میز کوبید
 +چیکار کردی باهامون بابا؟ چیکار کردی؟
ــــــــــــــــ
از ساختمان که بیرون زدنفس عمیقی کشید ،نفس عمیقی که
مانند چاقوی تیز و برنده وارد ریه هایش شده و خارج شد .تمام
سینه اش را زخم کرد .دستی به صورتش کشید ،حالش داشت
از خودش به هم میخورد .گوشی اش را از جیبش بیرون کشید
تا با ساره تماس بگیرد ،اما با یادآوری حرفهای عزیز لبهایش را
روی هم فشرد و گوشی را به جیبش برگرداند .نگاهش را در
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خیابان بین ماشینها چرخاند ،بدون هیچ برنامه ای ،در پی یک
فکر لحظه ای میرفت بدون آنکه عاقبت کارهایش را تخمین
بزند ....از پله های پل هوایی باال رفت ،تمام پلهای هوایی برایش
حکم یک کشتارگاه را داشت ...خود او را یک شب سیامک از
باالی یک پل ،در حال خودکشی نجات داده بود ...درست وسط
پل ایستاد ،دستانش را به لبه ی نرده تکیه داده و کمی باالتنه
اش را خم کرد .نگاهش را به پایین و ماشین هایی که با سرعت
رد میشدند دوخت و جایی میان سینه اش آتش گرفت...
او در آن شهر شلوغ چه کار میکرد؟
چرا به محض پیاده شدن از اتوبوس خود را به رهام رسانده بود؟
انتقام میخواست؟؟؟؟
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از چه کسی؟ مقصر نبود پدرش خسرو پناهی بود ،چرا باید او
تقاص کارهای خسرو را از رهام میگرفت...
ــ دختر جون ؟
برگشت و نگاه به دختر جوانی که غرق بود در لوازش آرایشی
دوخت که با لبخند و آدامسی که میجوید کنارش ایستاد
ــ اگه دنبال مکانی من دارم...
ابرویی باال فرستاد ،سیامک همیشه به ریش آنطور آدمها لقب
های خانم یا آقای کلیه را بسته بود ...دختر که سکوت آسمان را
دید جرأت بیشتری گرفت و خود را بیشتر سمتش کشید
ــ فقط میخوام کمکت کنم جیگر ،مگه فرار نکردی از خونه؟
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پس از جمله اش به ساک ورزشی آسمان اشاره کرده و نگاه
سوالی اش را به چشمانش دوخت ...آسمان ابتدا روی پاهایش
جابجا شد و سپس سرش را کنار گوش دختر برد
 +لیدرت هر کیه خیلی اوسکوله که تو شدی سگش ....من خودم
همین اآلن میتونم همینجا شیکمت و باز کنم و دل و روده ات
و بپیچم الی روزنامه و قلب و کلیه ات و هم بفرستم اونور آب...
پس بدون سر راه بد آدمی سبز شدی خانم بدلی...
پوزخندی به نگاه شوکه ی دختر زده و با تنه ی محکمی از
کنارش عبور کرد...
 +اوسکول هرزه....
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از پله های پل که پایین رفت گوشی اش زنگ خورد ،دست در
جیبش کرد و بعد بیرون آوردن گوشی از جیبش نیم نگاهی به
صفحه ی کوچک گوشی انداخت و تماس را وصل کرد
 +بله عمو ضیا؟
ــ رسیدی دختر جان؟
 +آره ،دارم میرم هتل...
ــ خوبه ،کاش میموندی فردا با هم میرفتیم ،اونجا غریبی...
لبخندی روی لبهایش نشست
 +نه ،دوستم اینجاست شما نگران نباش...
صدای نفس عمیق ضیا را بین صدای آرام دختری که پشت
سرش بود شنید ،اسم رهامی که با لحن نازک دخترانه ای ادا
شده بود باعث شد گوش تیز کند.
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ــ آره خودشه پری ،از مطب رهام اومد بیرون ...وقتی پارمیس
خبر داد خیلی زود اومدم ...من دنبالشم تو هم زود تر خودت و
برسون....
بدون آنکه جلب توجه کند از ضیا خداحافظی کرد و گوشی را
بین انگشتانش فشرد ،دختر پشت سرش که خیلی ناشیانه
دنبالش افتاده بود انگار در مورد او به شخص پشت تلفن
میگفت ....آنقدر ناشی بود که هم اسم شخص پشت خط را ،هم
اسم کسی که به او اطالع داده بود را گفته بود ....آنقدر ناشی بود
که بدون آنکه فاصله بینشان را حفظ کند،از او حرف میزد.
پوزخندی روی لبهایش نشست و در پیاده رو مشغول قدم زدن
شد و زیر لب نجوا کرد
 +بیا ببینم پری خانوم ،بیا ببینم تو دیگه کدوم خری هستی...
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روی نیمکت پارک نشست و ساک ورزشی اش را کنار پاهایش
روی زمین گذاشت ،بعد از یک ساعت چرخیدن در شهر و
کشاندن دختر مرموز به دنبال خودش ،باالخره پارکی پیدا کرده
و روی نیمکتش نشسته بود .نگاهش را به طور نا محسوس در
اطراف چرخاند و با دیدن دختری که چند متر آنطرف تر روی
نیمکت نشسته و مانند فیلم های کمدی روزنامه مقابل صورتش
گرفته بود پوزخندی روی لبهایش نشست...
 +عجب احمقه این...
نگاهش را سمت وسیله های بازی کودکان کشاند ،اما تمام
حواسش به دختر بود و سنگی نگاه های هر از چند گاهی اش را
حس میکرد ...با ایستادن شخصی در تیررس نگاهش نفس
عمیقی کشید و بدون آنکه تغییری در حاالتش ایجاد کند ،تنها
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مردمک هایش را در حدقه رقصاند .دختر کوتاه قد و الغر اندامی
با مانتوی بهاره ی یاسی رنگ و تاپ کوتاه مشکی رنگش که خط
باریکی از پوست سفید شکمش نمایان بود با طلبکاری نگاهش
میکرد .نگاه باال کشید ،دختر زیبایی بود ،خیلی زیبا ...دختر
کاراگاه ناشی که کنارش ایستاد لبش را بیشتر رو به باال انحناء
داد و انگار چشمش به جمال پری بانو روشن شده بود....
ــ سالم...
کم مانده بود قهقهه بزند ،دختر ریزه میزه ی مقابلش که بود؟
سری تکان داد و دخترک روی پاهایش جابجا شد
ــ ببین منو دختر خانوم ،نمیدونم از کجا اومدی ،از کدوم
جهنمی اومدی ،ولی بهت هشدار میدم برگردی همون جهنمی
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که ازش اومدی و دست از سر رهام من برداری ،اونی که براش
دندون تیز کردی صاحب داره...
دیگر نتوانست مقابل خنده اش بایستد و پقی زیر خنده زد،
دخترک چه اراجیفی داشت پشت سر هم میبافت؟ انگار سادیسم
داشت ،برای دعوا آمده بود و قبلش سالمش را هم داده بود .رهام
برای او بود؟ برای اوی ریزه میزه ای که با آن هیکل ریزه اش
انگار بچه دبیرستانی بود؟ حتماً یکی بود از دنیای شبهای رهام
پناهی ...خنده اش که تمام شد نگاه به چشمان آرایش شده و
زیبای دخترک دوخت اخمهایش در هم بودند و انگار خنده اش
به مذاقش خوش نیامده بود ...تکیه به نیمکت داد و دستش را
روی پشتی اش گذاشت
 +صاحبش هم تویی البد...
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دختری که طلبکارانه روبرویش ایستاده و با اخم نگاهش میکرد
بچه تر از آنی بود که بلند شده و دستش را پیچیده و از حد و
مرز هایش بگوید.
ــ آره منم ،رهام منو دوست داره.
دستی دور دهانش کشید .مالکیتی که در لحن دخترک بود پر
بود از حس حسادت ...چقدر خوب میشد کمی بخاطر حرفهایی
که در مورد جای آمدنش گفته بود ادبش میکرد...
گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و چشمکی به نگاه دخترک
زد
 +صبر کن ببینم اصال رهام من و تو یکی ان...
نگاه دخترک خیلی سریع پر شد از حس نگرانی و آسمان پوزخند
صداداری زد
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 +نگران نباش دختر جون ،نمیگم اینجایی ،تو فقط گوش کن
ببین صدای رهام توعه یانه ،باشه؟
دخترک تنها نگاهش کرد و او شماره ی رهام را گرفته و گوشی
را روی حالت بلندگو گذاشت .طولی نکشیده بود که صدای خش
دار و آرام رهام از گوشی پیچید
ــ جانم آسو؟
برگشت و ساکش را از روی زمین برداشت ،اما صدای جیغ دختر
باعث شد پلک هایش را روی هم گذاشته و سعی کند حرف های
مرد غریبه را به یاد بیاورد
ــ من پا پس نمیکشم ،اون بخاطر فراموش کردن من با توعه،
صد تا قبل تو بودن و صد تا هم بعد تو میان ،اما رهام تو و امثال
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تو رو فقط بخاطر ارضای نفسش میخواد ،برای اینکه فقط چند
لحظه من و فراموش کنه...
بند ساک بین انگشتانش مچاله شد و ذهنش پشت سر هم
جمالت آرام باش و آسان بگیر را تکرار کرد تا صدای دخترک
میانشان گم شود ،اما سخت بود....
ــ اون به خاطر من به کسی که مثل برادرش بود خیانت کرد....
دندان هایش را روی هم سایید ،نمیتوانست آرام شود ،نمیتوانست
آسان بگذرد ،برگشت ،نگاهش غرق در خون بود ..قدمی جلو
برداشت که دختر و دوستش به تالفی از قدم جلو برداشتن او دو
قدم عقب رفتند...
 +تو رو یادم میمونه ،تو هم اسم آسو سپهری و از یادت نبر که
قراره من تو رو نابود کنم...
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ــ ببخشید خانم سپهری ،آقای پناهی اومدن و میگن با شما کار
دارن.
نگاهی به ساعت انداخت
 +بهش بگو منتظر باشه میام پایین.
گوشی را روی تلفن گذاشت و از تخت تک نفره ی اتاق پایین
رفت ،نیم نگاهی در آینه به تصویرش انداخت و بعد از سر کردن
شالش از اتاق خارج شد.
نگاه در البی چرخاند ،با دیدن رهام دستانش را داخل جیبهای
مانتواش کرد و جلو تر رفت
 +به به ،رهام خان....
رهام نگاهش کرد ،اخم داشت
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ــ بریم باال تو اتاقت ،کارت دارم...
آسمان پوزخندی روی لب نشاند ،عجب خوش خیال بود مرد
مقابلش...
 +میگم زیادیت میشه جناب دکتر...
رهام اما اخمهایش را باز نکرد ،انگار در شوک عظیم حرفهای
آسمان بود ،انگار خوب توانسته بود فکر و ذهن پسر دردانه ی
خسرو پناهی را نشانه بگیرد
ــ باید باهات حرف بزنم آسو ،اینجا نمیشه ،باید تنها باشیم.
آسمان نگاهش را در البی چرخاند ،آنقدرها هم شلوغ نبود
 +اما من نمیتونم به اتاقم رات بدم...
چشمکی زمینه ی جمله اش کرد و ادامه داد
 +معلومه دیگه ،مثل آتیش و پنبه میمونیم.
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سپس بی اهمیت به رهام و حال بدش ،سمت مبلمان گوشه ی
البی حرکت کرد
 +بیا هر چی میخوای بگی اینجا بگو...
گوشه ی مبل نشست و نگاه به رهامی که بعد از چند لحظه خود
را جمع کرده و سمتش قدم برداشت ،دوخت .کنارش روی مبل
سه نفره نشست و دستی بین موهایش برد ،نمیدانست از کجا
باید شروع کند،
از گوشه ی چشم نگاه به چهره ی دخترک دوخت که رنگ به
صورت نداشت
 +رهام من چقدر برات ارزش دارم؟
ــ اتفاقی افتاده آسو؟
 +نه اتفاق نیوفتاده ،فقط خواستم بدونم چقدر برات مهمم.
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ــ خیلی مهمی عزیزم .خیلی باارزشی.
دخترک فاصله ای با افتادن نداشت که دوستش بازویش را گرفت
و آسمان پوزخندی زد...
 +دمت گرم..
اما قبل از آنکه تماس را قطع کند رهام دستپاچه اسمش را صدا
کرد ،دستی به صورتش کشیده و نگاهش را به تلفن همراه ساده
اش دوخت
 +چیه؟
ــ تو کدوم هتل میمونی...
نگاه پر شیطنتش باال رفت و ابرویی برای دخترک باال فرستاد
 +میخوای چیکار؟
ــ باهات کار مهمی دارم.
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نفس عمیقی کشید و اسم هتلی که هر دفعه برای مسابقات می
رفتند را برای رهام نجوا کرد
ــ شام نخور میام با هم بخوریم.
باشه ای زمزمه کرد و به تماسش خاتمه داد ...چشمان دخترک
پر بود از اشک و تنها کافی بود یک پلک کوچک بر هم بکوبد تا
سد چشمانش واژگون شود
 +صدای رهام تو بود؟
دخترک خود را از آغوش دوستش جدا کرد و دستی به چشمانش
کشید
ــ نابودت میکنم،
خم شد و در مقابل نگاه پر تمسخر آسمان فریاد کشید
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ــ زنگ میزنی بهش قرارت و کنسل میکنی ،طوری هم گورت و
گم میکنی که انگار نه انگار یه روز دختری به اسم تو بوده...
ایستاد و با کوبیدن دو انگشت سبابه و میانی اش روی سینه ی
دخترک به عقب هلش داد و او بخاطر کفشهای پاشنه بلندش
سکندری خورد و به زحمت تعادلش را حفظ کرد
 +بسه دیگه هر چی ور ور کردی ،مادر نزاییده کسی و که بخواد
واسه آسو خط و نشون بکشه ...من اگه اراده کنم همین جایی
که وایسادی چالت میکنم سنجاقک رنگی رنگیِ به درد نخور...
پس دیگه جلو چشم نبینمت که میفرستمت خود خود جهنم...
دختر سمتش حمله ور شد ،اما قبل از آنکه بتواند کاری کند،
آسمان دستش را گرفت و با تمام قدرت پیچاند که دخترک جیغ
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بلندی کشید و پشت به او ایستاد ،نگاهش را به دوستش که رنگ
به رو نداشت دوخت و در گوشش غرید
 +به پر و پای من نپیچ خوشگله....
دستش را بیشتر پیچاند که دخترک از درد به خود پیچید
 +ببین ،دوستت هم هیچ غلطی نمیکنه تا از دست من نجاتت
بده .پس من و دیوونه نکن که کله خرابیم آخر کله خرابیه ...یهو
به هم میریزم و تا جایی که میخوری میزنمت و بعدش خر بیار
و تیکه های پری خوشگله رو جمع کن...
دست دختر را با فشار محکمی رها کرد که سکندری خورد
 +حاال برو به عروسکات برس و خط و نشون کشیدن و فراموش
کن که اگه یه بار دیگه به پستم بخوری ،تیکه هات و با پست
میفرستم واسه ننه بابات...
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کالفه از سکوت آسمان کج روی مبل نشست تا دید کامل به
رهام داشته باشد
 +کسی به اسم پارمیس میشناسی؟
اخمهای رهام کورتر شد و سری کج کرد
ــ نه،چطور؟
دستی به صورتش کشید
 +خوب فکر کن ،به اطرافیانت...
رهام بعد از کمی سکوت آرام نجوا کرد
ــ فکر کنم اسم منشیه مطبه ،میخوای بگی چی شده یا نه؟
متعجب خندید و ابرویی باال فرستاد
 +این منشی خانومت جاسوس یه دختریه به اسم پری....
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تکان شدیدی که رهام خورد از چشمان تیزش دور نماند و
پوزخندی روی لبهایش نشست
ــ پری؟
کنار ابرویش را خاراند ،لرزش صدای مرد روبرویش را دیگر کجای
دلش میگذاشت؟
 +آره ،پری ...همونی که به خاطرش به دوستت خیانت کردی.
رهام سری کج کرد ،دست و پایش را گم کرده بود ،اصال تمام
حس هایش گم و گور شده بودند...
ــ تو اینا رو از کجا میدونی؟
آسمان با خنده آرنجش را به پشتی مبل تکیه داد و با دستش
سرش را گرفت ،طوری نگاه به رهام دوخته بود که تمسخر از
نگاهش فریاد میکشید
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 +سوالت اشتباهه ،باید بپرسی من پری و از کجا میشناسم.
رهام با همان اخمها بالفاصله جواب داد
ــ خب حاال میپرسم ،پری و از کجا میشناسی؟
 +امروز مثل کاراگاه ها افتاده بود دنبالم،
با حرص خندید
 +بهم گفت دست از سر رهامش بردارم...
برقی که در چشمان رهام بود ،باعث شد نوچ کالفه ای از بین
لبهایش بیرون بیاید
 +نوچ ،نشد دیگه اینطوری...
رهام اما بی اهمیت به جمله اش ،لب زد
ــ چی بهت گفت؟
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نفسش را با صدا آزاد کرد
 +بهم گفت دست از سرت بردارم که تو صاحب داری و قبل از
من صد تا اومدن و صد تا هم قراره بیاد و....
خشم درونش شعله کشید و لحنش تبدیل به غرش شد
 +گفت با منی فقط بخاطر ارضای...
رهام باالفاصله میان کالمش پرید
ــ مضخرف گفته ،،چرنده ....تو خواهرمی...
 +اما من اون و از اشتباهش درنیاوردم....
رهام سوالی نگاهش کرد و آسمان خشمش را فرو داد
 +حتی پیازداغش و اضافه کردم تا بیشتر بسوزه...
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آوایی شبیه چی از بین لبهای نیمه باز رهام خارج شد که آسمان
سرخوش خندید
 +چقدر خنگی تو ،منظوم اینه که پری خوشگله میدونه امشب
با منی و قراره تو هتل هم و ببینیم و تو ذهنش اصال فکرای
خوبی نیست...
رهام خم شد ،دخترک عاصی کنارش داشت چه کار میکرد
ــ داری چیکار میکنی آسو؟ چرا بخاطر یه دختر غریبه کاری
میکنی ناموس و آبروت زیر سوال بره؟
آسمان تنها نگاهش کرد ،حرفهای آن غریبه خیلی روی اعصابش
تأثیر گذاشته بود ،دیگر کم و بیش میتوانست خودش را آرام نگه
دارد
 +چون منم تو رو میخوام...
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ته دل رهام فرو ریخت و کسی انگار محکم با پتک بر سرش
کوبید ،خواب بود ،داشت یک کابوس وحشتناک میدید ،یک
کابوس وحشتناک که حاظر بود بمیرد ،اما قبلش بیدار شده و
مطمئن شود فقط یک خواب است .مانند کسی که ترسیده باشد
مرض جزام بگیرد خودش را به گوشه ی مبل کشید
ــ چرند نگو آسو...
آسمان شانه ای باال انداخت
 +چرند نیست.
ــ این امکان نداره ،تو خواهرمی...
 +من خواهر تو فالن نیستم.
رهام سرش را بین دستانش گرفت و موهایش را بین پنجه هایش
کشید ،خدا چرا از آن کابوس وحشتناک بیدارش نمیکرد؟
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ــ این غیر ممکنه ،تو نمیتونی همچین چیزی بخوای ،نمیتونی،
نمیشه...
سرش را بلند کرد و نگاه ملتمسش را قفل نگاه آسمان کرد
ــ با من این کار و نکن .بگو که سر به سرم گذاشتی ،بگو که
فقط می خوای ادبم کنی...
آسمان تنها با اخم نگاهش کرد و رهام خم شد ،دست آسمان را
در دستش گرفت
ــ داری اذیتم میکنی ،مگه نه؟
آسمان دستش را پس کشید
 +اون دختر و دوست داری؟
رهام با بیچارگی نگاهش کرد و آسمان اخم پررنگی بین
ابروهایش نشاند
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 +بهم بگو...
ــ آره دوسش داشتم ،خیلی زیاد ،اما ازش جدا شدم ...خودم و
بخاطر خیانت کردن به رفیقم ،با دور کردن از عشقم مجازات
کردم.
پوزخندی زد
 +خیلی خری....
رهام تند تند سرش را باال و پایین کرد
ــ میدونم ،من خر ،من نفهم و بی شعور .فقط بگو که باهام
شوخی کردی.
پوف کالفه ای کشید ،دو هفته فکر کردن هایش هم انگار بی
نتیجه بود
 +شوخی نکردم ،میخواستم بازیت بدم.
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از روی مبل بلند شد ،اما قبل از اینکه بتواند حرکتی کند ،رهام
دستش را گرفت و دوباره روی مبل پرتش کرد
ــ یعنی چی؟ چه بازیی؟
 +میخواستم با استفاده از تو از بابات انتقام مرگ پدرم و بگیرم...
انگار آب داغی بر سر رهام ریخته شد و ته دلش مانند یک برج
در یک زلزله ی چند ریشتری فرو ریخت
ــ چی ؟
آسمان دست رهامی که دور مچش حلقه شده بود را پس زد،
قلبش داشت میسوخت ،گلویش از هجوم بغض سوراخ میشد و
داخل چشمانش انگار نمک ریخته بودند
 +مسبب سکته ی بابام ،بابای بی همه چیز تو بود...
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اخم عضالت بین ابروی رهام را منقبض کرد ،هر چقدر هم
پدرانگی های پدرش متفاوت بود ،هر چقدر هم روش هایش
اشتباه بود ،پدرش بود ...و او به هیچ احدی اجازه نمیداد به پدرش
توهین کنند ،حتی اگر آن شخص آسمان ،بود
ــ درست صحبت کن آسمان...
از روی مبل بلند شد ،اصال چرا باید با خودش میجنگید تا
خشمش را کنترل کند؟
 +درست صحبت نمیکنم ،من اون بابای بی پدر تو رو به خاک
سیاه مینشونم...
انگشت سبابه اش را به نشانه ی تهدید مقابل نگاه خشمگین
رهام تکان داد و صدایش را کمی بلند کرد
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 +کاری میکنم آرزوش بشه مثل بابای من تو خواب سکته کردن،
ذره ذره میکشمش ...میخوای همین اآلن برو بهش بگو ....بگو اگه
میخواد یه ایران و بپا کنه ،بگو آسو سپهری نابودش میکنه و تنها
راه متوقف کردن من کشتنمه ...بهش بگو اگه میخوای در برابر
دختر اکبر از خودت دفاع کنی فقط باید بکشیش ...چون فقط
مردن جلوم و میگیره.
دستش را کنار پایش انداخت و سری تکان داد
 +حاال که بهت گفتم راحت تر شدم ،چون من اصالً اهل نقشه
چیدن و پنهانی کار کردن ،نیستم ...من روبرو میجنگم.
گفت و پس از جمله اش عقب گرد کرد ،رهام خیلی سریع از
روی مبل بلند شد
ــ داری اشتباه میکنی آسمان...
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 +مطمئن باش آدمی نیستم که راه درست و از پسر قاتل بابام
بپرسم.
ــ بابای تو سکته کرده بود...
آسمان پر از خشم فریاد کشید
 +و بابای تو مسبب سکته اش بود ،عصر همون شبی که سکته
کرده بهش زنگ زده ،تهدیدش کرده...
دستی بین موهایش فرستاد ،همه چیز طوری به هم ریخته بود
که دیگر درست شدنی نبود ...نفرتی که از نگاه آسمان زبانه
میکشید میترساندش .آتش خشمی که از چشمانش ساطع میشد
میسوزاندش ...چطور به آن نقطه رسیده بودند؟ وقتی به خود آمد
آسمان رفته بود و دیگر کسی مقابلش خط و نشان نمیکشید .از
هتل بیرون زد و با حالی خراب پشت فرمان نشست ...کابوسهایش
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تمامی نداشت ...از شوک یکی بیرون نیامده دیگری بدون اجازه
بر تمامش مسلط میشد.
ماشین را که از پارک خارج کرد ،صدای زنگخور گوشی اش
نگاهش را سمت مانیتور ماشین کشاند ...شماره های رند مقابل
نگاهش را لرزاندند و ضربان قلبش کند شد ....آن شماره را ،اگر
سیو هم نبود ،هر جایی هم میدید میشناخت ...دستش لرزید
وقتی انگشتش را روی آیکون لغزاند و آوایی شبیه بله از ته هنجره
اش بیرون فرستاد ...جان کنده بود تا صدایش بر خالف آشوب
درونش خونسرد باشد
ــ سالم...
صدای او هم میلرزید ،خشدار بود و انگار ساعت ها گریه کرده
بود
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ــ بفرمایید...
گفت و حلقه ی انگشتانش دور فرمان محکم تر شدند
ــ با من اینکار و نکن رهام....
ماشین را به حاشیه ی خیابان کشید ،جانی برای رانندگی
نداشت ،تمام انرژی اش را تخلیه کرده بودند.
ــ من چیکار کردم؟
ــ اون دختری که عکست باهاش پخش شد و امشب باهاشی
کیه؟
دستی به صورتش کشید ،چقدر بیچاره بودند تک تکشان ،او یک
جور ،رستا یک جور و آسمان طور دیگر ...به خرافات اعتقادی
نداشت ،اما واقعاً شاید خانواده ی پناهی طلسم شده بودند.
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ــ ربطش به شما رو نفهمیدم خانم...
صدای فریاد لرزان و گریان دخترک در ماشین پیچید و قلبش را
مچاله تر کرد ،انگار یکی داشت قلبش را میچالند ،همان گونه که
آب یک لباس را با چالندن و پیچیدنش میگیرند
ــ با من اینطوری حرف نزن رهام؟ مگه من چه گناهی کردم جز
دوست داشتن تو که مجازاتم باشه این؟
لبهایش را روی هم فشرد ،دخترک پشت خط فراموش کرده بود
گناهش را؟؟؟
ــ گناه من و تو ،احتیاجی به گفتنش نیست ،چون تو با افتخار
در موردش به این و اون میگی...
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صدای هقهای دخترک پشت خط داشت آزارش میداد،
میخواست هر چه زود تر به تماسشان خاتمه بدهد تا دل بی
صاحبش هوایی نشده
ــ وجود اون دختره داره قلبم و سوراخ میکنه رهام ،تو بیشتر از
یکی دو شب با هیچ دختری نبودی ،به هیچکدومشون نگفتی
مهمن برات....
صدایش شکست و فریاد کشید
ــ تماس هیچکدومشون و بعد از یه شب و تموم شدن کارت ،با
جانم جواب ندادی...
دستی به صورتش کشید ،هیچ چیز سر جایش نبود ،در آن ولوله
بازار و آشوب ذهنی اش نسبت به حرفها و خشونت آسمان ،تنها
پری و خودخواهی هایش را کم داشت...
582

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ پیگیر من و کارام نباش پریسیما....
ــ لعنت بهت رهام ،لعنت بهت که داری هر دومون و تو آتیش
عذاب وجدان خرکیت میسوزونی ،اما من این اجازه رو بهت
نمیدم .هر کی بینمون قرار بگیره رو نابود میکنم ...تو اگه مال
من نباشی برای....
دست دراز کرد و بی اهمیت به حرف زدنش ،تماس را قطع کرد...
دلش داشت درونش خودکشی میکرد و مغزش جایی برای
تهدیدهای تو خالی دخترک نداشت ..موهایش را به هم ریخت و
حرکت کرد ...باید با پدرش حرف میزد ...از کجا و چگونه باید
شروع میکرد را نمیدانست...

ــ بابام نیست سیما خانوم؟
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سیما تک کت رهام را روی ساعد دستش مرتب کرد
ــ نه رهام خان...
دستی به صورتش کشید
_ مامان مریم؟
_ ایشون هم عصر رفتن کرمان .قبلش به تلفن همراهتون و مطب
زنگ زدن ،اما نتونستن بهتون دسترسی داشته باشن و گفتن
بهتون بگم هر وقت مساعد شدید باهاشون تماس بگیرید.
سری تکان داد و سمت پله ها قدم برداشت که صدای سیما ،کف
پاهایش را به زمین چسباند
ــ پدرتون هم زنگ زدن گفتن بهتون بگم یکی دو روز میرن
اردبیل و نیستن ،آخر هفته قراره رستا خانوم و خانواده اش
برگردن ...گفت بهتون بگم که...
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میان کالم مریم پرید
ــ رستا داره برمیگرده و من اآلن باید بفهمم؟
سیما سرش را پایین انداخت و حرفی نزد ،کالفه راهش را سمت
اتاق کار کج کرد و بعد از وارد شدنش ،در را به هم کوبید ...سمت
میز قدم برداشت و حین نشستنش روی صندلی لپ تاپ را باز
کرد ،وارد برنامه شده و خیلی سریع تماس گرفت ....اما کسی
جوابگو نبود و این بیشتر روی اعصابش خط میکشید
ــ جواب بده رستا ،جواب بده...
گوشی اش را از جیب شلوارش بیرون کشید و شماره ی پدرش
را گرفت ،بعد از بوق های پی در پیی که هر لحظه بیشتر به
کالفگی اش دامن میزد ،باالخره ،درست زمانی که از جواب
دادنش ناامید شده بود صدای پدرش را شنید
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ــ بله؟
چگونه میتوانست آنهمه خونسرد باشد وقتی دل او و آسمان پر
بود از آشوب؟
ــ بابا باید حرف بزنیم...
ــ قطع کن ،وقتی فهمیدی که قبل از هر چیزی باید یه چیز
غیر اینی که گفتی بگی زنگ بزن.
تماس که قطع شد ،مشتش را روی میز کوبید
ــ اآلن وقتش نیست بابا ،وقتش نیست....
دوباره تماس گرفت که اینبار بعد از دو بوق متوالی تماس برقرار
شد .چشمانش را بست
ــ سالم.
ــ سالم.
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کم مانده بود بلند شده و سرش را چندین وچندبار به دیوار بکوبد
تا افکار آزار دهنده اش بیرون بریزند
ــ باید باهات حرف بزنم بابا...
ــ خب حرف بزن...
ــ برای چی رفتی اردبیل ؟
ــ تو چی فکر میکنی؟
چند بار کف دستش را به پیشانی اش کوبید ،کم کم سرش شروع
به درد کردن کرده بود...
ــ آسمان اآلن تهرانه بابا....
صدای پدرش اینبار با تأخیر بگوشش رسید
ــ میدونم ،منم همین اآلن فهمیدم.
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ــ و اینم فهمیدی که برای چی اومده؟
ــ بخاطر مسابقات...
خندید ،خنده ای که هیچ شباهتی به خنده نداشت و بیشتر به
زار زدن شبیه بود
ــ نه سردار ،مسابقات فقط جزوی از برنامه ی اومدنشه .هدف
اصلیش انتقامه ،انتقام از مردی که مسبب مرگ پدرش میدونه...
مکث کرد ،منتظر حرفی از جانب پدرش ماند و وقتی صدایی
نشنید با بیچارگی تمام ادامه داد
ــ اومده از پدرش انتقام مرگ کسی که پدرش میدونست و بگیره
بابا...
دستش را پشت گردنش گذاشت و رگهای دردناکش را با
انگشست فشرد.
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ــ دارم دیوونه میشم بابا ،همه چیز به هم ریخته ،اونقدر به هم
ریخته که دلم میخواد فقط انگشت تو حلقم کنم و تموم این
اتفاقا رو باال بیارم ...دلم میخواد زمان و به عقب بکشم و بهت
اجازه ندم آسو رو به اون آدم بدی...
باالخره بعد از چند دقیقه ی صدای خش دار پدرش را شنید و
دلش بیشتر آتش گرفت
ــ حقیقت و فهمیده ؟
دلش زار زدن میخواست ...به حال خودش ،آسمان ،مادرش....
حتی پدرش
ــ نه ،نمیدونه ...فقط میدونه که قبل از مرگ پدرش ،تهدیدش
کردی ...حتماً این موضوع و کسی بهش گفته که با تو دشمنی
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داره ،میدونه آسو دخترته و میخواد به وسیله اون بهت ضربه بزنه.
میتونی حدس بزنی کیه؟
ــ میتونه مادر اکبر باشه .اون از همون اولش هم مخالف تصمیم
اکبر بود .امشب برمیگردم تهران ،جایی نرو باید باهات حرف
بزنم...
سرش را به پشتی مبل تکیه داد و پلک بست ،یعنی آن پیرزن
هیچ عالقه ای به آسمان نداشت؟ که اگر داشت راضی نمیشد
قلبش را پر کند از حس نفرت به پدر واقعی اش...
ــ برگشتن رستا...
خسرو میان کالمش پرید
ــ اومدم حرف میزنیم رهام.
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تماس را که قطع کرد ،دستی به صورتش کشید و گوشی را روی
میز پرتاب کرد و سرش را بین دستانش گرفت ،آمدن رستا
درست در لحظه هایی که همه شان سرگردان بودند کار درستی
بود را نمیدانست ...او اگر واقعیت را میدانست چه واکنشی نشان
میداد ؟ مادرش ،مادرش چه میشد؟
از روی صندلی بلند شد ،باید سری به مادرش میزد...
وارد اتاق که شد ،تاریکی اتاق باعث شد چشم باریک کند و در
تاریکی دنبال مادرش بگردد و باالخره کنار تخت روی زمین
چمباته زده پیدایش کرد .قلبش را انگار کسی چالند و بدون آنکه
برق را بزند ،سمتش قدم برداشت .با هر قدمی که نزدیک میشد
چشمانش بیشتر میسوخت با دیدن حرکات مادرش...
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عروسک را به آغوش کشیده و سعی میکرد سینه اش را در دهان
عروسک فرو کند .بغض میان گلویش خرد شد و نگاهش را از
مادرش گرفت ،کنار پاهایش نشست و با انگشت سبابه و شست
چشمان خیسش را فشرد...
چه بالیی بر سرشان آمده بود؟ چرا خالصی نداشتند؟
ــ مامان؟
مادرش دست از تقال برای شیر دادن به عروسک برداشته بود ،اما
نگاه از صورت عروسک برنمیداشت...
ــ هیییس ،حرف نزن بهمن "دایی رهام" ،بچه ام بیدار میشه...
از صبح شیر هم نخورده فکر کنم مریض شده...
زانوانش را جمع کرد و پیشانی اش را به زانوهایش تکیه داد...
حال مادرش هم تقصیر پدرش بود؟ هقی زد ....هقی که تمام
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وجودش را با باال آمدن زخم کرده بود ...از کودکی با خود عهد
کرده بود بزرگ که شد ،مادرش را درمان کند ...بخاطر همان
عهد هم رشته ی روانشناسی را انتخاب کرده بود ،از همان اوایل
اتمام درسش جان کنده بود تا مادرش را به زندگی برگرداند ،اما
مادرش تالشی برای خوب شدن نمیکرد ...دکتر خانوادگیشان
میگفت بخاطر حاملگی سخت و ذهن مغتششی که هنگام
بارداری داشته ،افسردگی بعد از زایمان ناموفق گرفته و به مرور
زمان بهتر میشود ...اما بیست و پنج سال تمام بود مادرش بهتر
نمیشد ...افسردگی اش تمام نمیشد.
ــ داری گریه میکنی بهمن؟
سرش را بلند کرد و نگاه به چشمان مادرش که در تاریکی برق
میزد دوخت
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ــ من رهامم مامان ...پسرت....
مادرش اما بی اهمیت به جمله ی او لبخندی زد
ــ بازم با مه لقا دعوا کردی؟ نگران نباش من باهاش حرف میزنم
و راضیش میکنم برگرده...
اشکی که از گوشه ی چشمش فرو ریخت را با انگشت گرفت و
لعنت به تمام مریضی های دنیا ...لعنت به مریضی هایی که
مادران را از شناخت فرزندانشان باز میداشت
ــ من رهامم مامان.
مادرش اما دوباره اهمیتی به لحن ناالنش نداد و نگاه به عروسک
بین دستانش دوخت
ــ بچه ام خوابید.
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ــ رهام....
شانه اش تکانی خورد و کسی دوباره صدایش کرد
ــ رهام چرا اینجا خوابیدی؟
چشمانش را باز کرد و نگاه گیج و گنگش را در اطراف چرخاند و
روی چهره ی سوالی پدرش ثابت نگه داشت .تکانی به تنش داد
که عضله های گردن و کمرش بخاطر جای نامناسب خوابیدنش
تیر کشیدند .چهره در هم کشید و گردنش را با دست ماساژ داد
ــ سالم ...منتظر شما بودم ،نمیدونم کی خوابم برد....
پدرش روی مبل کناری اش نشست
ــ القل روی کاناپه میخوابیدی ،اینجا ،روی این مبل تکنفره
استخونات داغون میشه...

595

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نیم نگاهی به ساعتش انداخت و چیزی تا طلوع خورشید نمانده
بود ،از روی مبل بلند شد
ــ من یه آبی به سر و صورتم بزنم میام...
خسرو سری تکان داد و رهام سمت سرویس قدم برداشت ،دستی
به پیشانی دردناکش کشید ،نمیدانست چگونه خود را از اردبیل
به تهران رسانده بود ...حرفهای رهام لحظه ای از ذهنش دور
نمیشد و هر لحظه بیشتر وجودش را متالشی میکرد ...حس
پشیمانی که چند ماه بود وبال مغزش شده بود داشت از پای
درش می آورد ...با رستا تماس گرفته بود ،اما هیچ جوابی دریافت
نکرده بود ،مطمئن بود رستا هم میترسید از عوض شدن
تصمیمش و علت جواب ندادن تماسهایش هم همان ترسش
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بود ...رهام که برگشت و دوباره روی مبل روبرویی اش نشست،
صاف نشست
ــ از کجا مطمئنی آسمان حقیقت و نفهمیده؟
رهام دستی به صورتش کشید
ــ مطمئنم چون می خواست با استفاده از من بهت ضربه بزنه...
نگاه گنگ خسرو را که دید نگاه گرفت.
ــ یعنی چی رهام؟ درست صحبت کن...
ــ بابا میشه در مورد اینکه باید چیکار کنیم حرف بزنیم نه
چجوری مطمئن شدن من؟ مثال قبلش بگو اومدن رستا ،اآلن،
تو این اوضاع از کجا دراومد؟
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ــ فکر میکنم جواب این سوالت و قبالً دادم ،گفتم که از این به
بعد میخوام خودم از عزیزام محافظت کنم ...بهت گفتم هم رستا
رو برمیگردونم ،هم آسمان و...
ــ داری اشتباه میکنی بابا ،آسمان اگه حقیقت و بفهمه نابود
میشه ،اون خودش به اندازه ی کافی دردسر داره.
ــ حاال که من و مسبب مرگ اکبر میدونه باید حتماً بهش بگیم
رهام ...نباید اجازه بدیم با خانواده ی خودش دشمن باشه...
آسمان باید بدونه....
رهام دوباره داشت کالفه میشد...
ــ میگم نابود میشه بابا ،از اینی که هست نابودتر میشه...
ــ میگی چیکار کنم؟
ــ بهش اجازه میدی انتقامش و بگیره...
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خسرو اخمی کرد
ــ چه انتقامی رهام؟
ــ انتقام مرگ پدرش و...
خسرو با کالفگی دستی پشت گردنش کشید
ــ من مسبب مرگ اکبر نیستم ،من از اون چیزی و خواستم که
برای من بود ...برای مرگش متأسف شدم ،خیلی هم ناراحت شدم.
چون بهش احساس دین داشتم که جونمم مقابلش بی ارزش
بود ،اما من مسببش نبودم.
مکث کوتاهی کرد و رهام سرش را بین دستانش گرفت
ــ با آسمان هم حرف میزنم ،براش توضیح میدم.
رهام از روی مبل برخواست ،دیگر بریده بود
ــ من میرم بیرون کار دارم...
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ــ دارم باهات حرف میزنم رهام.
ــ بابا واقعا حالم خوب نیست ،همین که خودم و دوباره غرق
لجن نکردم خیلیه ،پس ترو خدا بهم فشار نیار.
پس از گفتن جمله اش گوشی اش را از روی میز برداشت و
سمت خروجی قدم برداشت ...نمیشد آرام بود وقتی مشکالت
تمامی نداشتند.
وارد آسانسور شد و نگاهی به گوشی اش انداخت ،اگر همانطور
پیش میرفت طولی نمیکشید که دیوانه میشد ،شماره ی شاهرخ
را گرفت و نگاه به نمایشگر گوشه ی اسانسور که اعداد طبقات را
نشان میداد دوخت...
صدای بله ی آرام شاهرخ که در گوشی پیچید لبی تر کرد
ــ وقت داری شاهرخ؟
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ــ یکی دو ساعت وقت صبحم آزاده.
ــ میتونی بیای مطب؟
ــ اتفاقی افتاده؟
در کشویی اسانسور باز شد و او قدم به بیرون گذاشت و سمت
ماشینش رفت
ــ میتونی بیای؟
ــ آره میام .تقریباً یک و نیم ساعت دیگه خودم و میرسونم.
تماس را که قطع کرد سوار ماشین شد و حرکت کرد ،دلش
کمی ،فقط کمی آرامش میخواست .آرامشی که انگار از تک تک
رگ های او و خانواده اش با سرنگ کشیده شده بود .انگار خدا
چتر بدبختی را روی سرشان باز کرده بود که نه آبی آسمان را
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میدیدند ،نه رنگین کمان بعد از باران بهاری را ...زندگی همه
شان انگار عصر یخبندان روزهای بهمن ماه بود...

ــ بچه ها جاگیر شدن؟
با صدای ضیا نگاه از دستانش که در هم قفلشان کرده بود گرفت
و سرش را بلند کرد ،سری تکان داد
 +آره.
ضیا کنارش روی مبل سه نفره ی البی نشست
ــ اتفاقی افتاده؟ روبراه نیستی....
نفس عمیقی کشید
 +چیزی نیست ،تو فکر مسابقه ام.
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ضیا خندید
ــ مسابقه هم مگه فکر کردن میخواد؟ من مطمئنم شاگردای تو
خیلی خوب از پسش برمیان.
دستش را به پشتی مبل تکیه داد و طرز نشستنش را تغییر داد...
خودش هم میدانست ...به تک تکشان امید داشت
 +تو کی برمیگردی تهران ؟
ــ شاید موندم و مسابقات و از نزدیک دیدم ،باشگاه و هم امروز
و میسپرم دست فرشاد ،فردا هم که جمعه است و تعطیل....
 +بمون عمو ضیا ،من یکم روبراه نیستم بچه ها رو تنها نزار.
ضیا با نگرانی نگاهش کرد
ــ چی شده دختر جان ؟
از روی کاناپه بلند شد و گوشی اش را از روی میز برداشت
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 +جدید نیست ،یکم به هم ریخته ام و ممکنه از بچه ها غافل
بشم ،با این که چندین بار به خودشون سپردم ،اما بازم اگه چشم
ازشون برنداریم خوبه ....من یکم هوا بخورم برمیگردم.
گفت و بدون آنکه به ضیا مهلت حرف زدن بدهد از البی خارج
شد .نگاهی به صفحه ی گوشی اش انداخت ،رهام تماس نگرفت
و به احتمال خیلی زیاد به جبهه ی پدرش پیوسته بود...
پوزخندی روی لبهایش نشست ،هر چه فکر میکرد به نتیجه ای
نمیرسید ،به نظرش نقطه ضعف خسرو پناهی همان دختر زیبایی
که آن شب با رهام تماس گرفته بود ،بود .اما او هم آنقدر دور
بود که دستش به او نرسد ...چگونه باید به او ضربه ی کاری میزد
نمیدانست ...تنها کاری که از دست او برمی آمد ،تنها گیر آوردن
خسرو پناهی و تا حد مرگ زدنش بود...
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آنقدر فکر کرد و راه رفت که وقتی به خود آمد ،مقابل ساختمان
مطب رهام بود و نگاهش روی طبقه ی هشتم ثابت مانده بود...
قدم به جلو برداشت تا عرض خیابان را طی کند که ماشین بزرگ
و سیاه رنگی که حتی اسمش را هم نمیدانست مقابلش پیچید و
در کشویی اش باز شد ...ذهنش خیلی سریع وضعیت را آنالیز
کرد و مغزش دستور فرار صادر کرد ...خواست فرار کند که
دستش گرفته شد ،برگشت و با آرنج دستش محکم بر ساعد مرد
غول پیکر کوبید و به محض شل شدن دستش گریخت...بدون
آنکه به بوق های پی در پی ماشینها توجه کند ،عرض خیابان را
طی کرد .برگشت و با دیدن سه مردی که دنبالش بودند به قدم
هایش سرعت بخشید.
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ماشین شاسی بلندی که روبرویش پارک کرد ،توجهش را جلب
خود کرد و خیلی سریع ،قبل از آنکه راننده پیاده شود ،در سمت
شاگرد را باز کرد و خودش را روی صندلی انداخت و در را کوبید
 +داداش برو تو رو خدا....
مرد تنها نگاهش کرد ،مغزش به کلی هنگ کرده بود ،دختری
که آن روز همراه برادرش مقابل پاساژ دیده بود و صدایش رنگ
آشنایی داشت ،در ماشین او چه میکرد؟ آسمان بدون آنکه
نگاهش را از افرادی که چیزی تا رسیدنشان به ماشین نمانده بود
بگیرد ،دستش را روی داشبورد کوبید و فریاد کشید
 +برو زود باش بهت میگم...
ماشین را دوباره روشن کرد ،صدا خیلی آشناتر بود ،مغزش داشت
ریکاوری میزد ،صدای دختری که کنارش نشسته بود ،شباهت
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زیادی به صدای دختری که کنار پرتگاه همراه رهام دیده بود
داشت ...شباهت زیادی به دختری که فریاد میکشید و از خدا
گله میکرد داشت ....صدای دختر کناری اش شباهت غیر قابل
انکاری با صدای دختری که با زجه از مورد تجاوز قرار گرفتنش
حرف میزد ،داشت ...دختری که برادرش دو سال تمام
میپرستیدش ،خواهر رهام بود ،همان خواهری که از بدو تولدش
به فرزندخواندگی داده بودند ،همان دختری بود که رهام
بخاطرش دست به دامان او شده بود ...چقدر همه چیز به هم
ریخته و پیچیده بود .دختری که برادرش دوستش داشت در
پانزده سالگی مورد تعرض قرار گرفته بود .بی اعتماد بود ،پرخاش
گر و عصبی...
آسمان سرش را که از شیشه بیرون برده بود ،داخل کرد و نگاهش
را سمت راننده چرخاند ،با دیدن نیمرخ آشنای شاهرخ اخمی
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بین ابروهایش نشست ،هیچ وقت حماقتی که آن روز مرتکب
شده و از او کمک خواسته بود را از یاد نمیبرد .آب دهانش را فرو
داد و تصمیم گرفت شناختش را پنهان کند
 +ایوال ،نگه دار همینجا پیاده میشم دادا...
شاهرخ اما نگاه از مسیر نگرفت ،در فکر بود ،اگر حرف میزد
ممکن بود آسمان هم او را بشناسد...
 +الــــــو ...با توأم داداش ...میگم نگه دار...
بی هیچ حرفی ماشین را به حاشیه ی خیابان کشید و نگاهش
را سمت دستان آسمان کشاند ،دست خودش نبود وقتی خواست
او را از دستی که آن روز شماره اش را کفش نوشته بود بشناسد
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دست آسمان روی دستگیره نشست اما تعللش باعث شد شاهرخ
نگاه باال کشیده و نگاهش کند ،رنگ چشمانش قابل تشخیص
نبود ،هم قهوه ای بود ،هم مشکی
 +ایوال داداش...
تنها سری تکان داد ،ممکن بود حرف بزند و آسمان صدایش را
بشناسد ،دخترک که پیاده شد ،دستی کالفه بین موهایش
فرستاد ،شاهین دختری که دوستش داشت را میشناخت؟
میدانست دختر کوچک خسرو پناهیست؟
میدانست دخترک با اینکه خانواده دارد ،فکر میکند تنها کسش
مادربزرگش است؟
شاهین میدانست روحش زخمیست و جسمش زخمی تر؟
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ماشین را روشن کرد و نامحسوس به دنبال آسمان افتاد و در
همان حین شماره ی رهام را گرفت ،به محض پیچیدن صدای
بله ی خسته ی رهام در ماشین ،اخمی بین ابروهایش نشاند،
رهام خبر داشت از عالقه ی شاهین به خواهرش؟
ــ رهام یه کسایی دنبال خواهرت بودن.
صدای پر هراس و دلواپسش را شنید
ــ چی ؟ کِی؟ تو از کجا میدونی؟
آسمان را دید که داشت از پله های پل هوایی باال میرفت ،نگاهش
را در خیابان چرخاند ،هیچ بریدگی برای دور زدن ماشین نبود،
به همین خاطر ماشین را به حاشیه کشاند و بی اهمیت به تابلوی
توقف ممنوع پارک کرد و بعد از برداشتن گوشی اش پیاده شد.
گوشی را به گوشش چسباند ،رهام داشت صدایش میکرد و او
610

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاهش را به آسمان که دستانش را به نرده تکیه داده و باال تنه
اش را کمی سمت خیابان خم کرده بود دوخته بود.
ــ نمیدونم ،اومده بود دیدن تو که وقتی ماشین و جلوی
ساختمون پارک کردم یهو خواهرت سوار ماشین شد و گفت
برم ...دو سه نفر دنبالش بودن ،دو سه نفری که اصالً آدم درست
و حسابی به نظر نمیرسیدن...
دو تا یکی پله های پل را باال رفت و ادامه داد
ــ من اآلن دنبالشم.
ــ یه لحظه چشم ازش برندار شاهرخ ،کجایی من خودم و
برسونم؟
اسم خیابان را زیر لب زمزمه کرد و چند قدم مانده به پله ی
آخر ،ایستاد .گوشی را مقابل نگاهش آورد و در میان مخاطبینش
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دنبال اسم آسمان گشت و به محض پیدا کردنش ،انگشتش را
رویش لغزاند و گوشی را کنار گوشش گذاشت ...نگاه به دخترک
دوخت که با شنیدن صدای زنگ گوشی اش صاف ایستاد و دست
در جیبش فرو کرد و گوشی اش را بیرون کشید .کمی در جواب
دادن تعلل کرد ،اما وقتی تماس را وصل کرد اما حرفی نزد.
برگشت و با اتکا به نرده ها ،روی کف پل نشست و پاهایش را
دراز کرد .شاهرخ اما نگاه از او نگرفت...
ــ سالم..
صدای نفس عمیقش را شنید و او هم نفسی را که وقتی آسمان
را از آن پایین دیده بود حبس کرده بود را آزاد کرد
 +سالم.
ــ دیگه زنگ نزدی ،گفتم من باهات تماس بگیرم.
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 +این روزا خیلی به هم ریخته ام ،اصال حالم خوب نیست.
صدای پوزخند صدادارش را شنید و سپس ادامه ی جمله اش را.
 +و چقدر بده که نمیتونم به کسی بگم چقد داغونم..
ــ میتونی به من بگی....
آسمان خندید ،خنده ای که طعم زهر مار میداد
 +میدونی قبل از زنگ زدنت به چی فکر میکردم؟
ــ به چی؟
 +به اینکه ده سال پیش اونقدر جسارت داشتم که بخوام خودم
و از باالی پل پرت کنم پایین ،اما اآلن ندارم...
تکان سختی خود و نگاهش روی جسم آسمان ثابت ماند ،به
خودکشی هم اقدام کرده بود؟
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ــ پس حتماً از اون موقع خیلی جسور تری ،چون کسایی که
قصد جونشون و میکنن ضعیف ترین آدما هستن.
آسمان سرش را به نرده ها تکیه داد و چشمانش را بست...
 +من امروز ترسیدم...
مکث کرد و شاهرخ حرفی نزد تا آسمان ادامه بدهد
 +نمیدونم چرا ،اما از اینکه برام اتفاقی بیوفته ترسیدم ....از این
که بعد از اون اتفاق کسی پِیَم و نگیره ترسیدم ...بی کسی خیلی
چیز مضخرفیه داداش .آدم خودش واسه خودش غیرتی میشه،
خودش واسه خودش نگران میشه ،دلش برای خودش تنگ
میشه ،خودش خودش و نوازش میکنه ....من امروز برای اولین
بار تو این ده سال ترسیدم.
ــ چی شد که ترسیدی؟
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 +چند تا بی ناموس افتادن دنبالم .به زور خودم و از دستشون
فراری دادم...
خندید و ادامه داد
 +سوار ماشین یه بچه مثبت شدم.
چشمانش را باریک کرد ،انگار میخواست از آن فاصله ادامه ی
حرفهای آسمان را از ذهنش بخواند ،سکوتش که به درازا کشید،
روی پاهایش جابجا شد
ــ بچه مثبت؟
 +آره یه پسر از خود راضیِ بچه مثبتِ مایه دار که فکر میکنه
دنیا فقط دور اون میچرخه ...یه بار هم تو اردبیل دیده بودمش،
پووووف ....وقتی یادم میاد اونروز ،میخوام سرم و بکوبم به دیوار...
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به رهام زنگ زده بود زودتر خود را برساند ،اما در آن لحظه در
دل دعا میکرد رهام کمی دیر تر برسد ،آنقدر دیر که آسمان
بیشتر حرف بزند
ــ مگه چیشده بود؟
 +میخواستم اوسکلش کنم خودم خوردم...
شاهرخ هر دو ابرویش را باال برد ،میخواست اوسکولش کند؟ تنها
چیزی که او در مورد اولین دیدارشان برداشت کرده بود کمک
خواستن آسمان بود و دیگر هیچ ...حتی دیگر شاهین هم حرفی
نزده بود ،درست وقتی دهان باز کرد بپرسد"چطوری؟" رهام را
آنسوی پله ها دید که با دیدن آسمان ،پله های باقی مانده را باال
رفت و به قدمهایش برای هر چه زود تر رسیدن به آسمان سرعت
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بخشید .لبی تر کرد و آسمان با دیدن رهام ایستاد ،اما گوشی را
از گوشش فاصله نداد
ــ سالم ،خوبی؟
 +علیک ،به تو چه؟
دستپاچگی رهام را حس کرد ،در مواقع عادی باید گوشی را قطع
میکرد ،اما نمیدانست چطور شد که گوشی را بیشتر به گوشش
چسباند و نگاه از آنها برنداشت
ــ از پنجره ی مطب دیدمت که داشتی از دست چند نفر فرار
میکردی ،چی .....
آسمان میان کالمش پرید
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 +از کجا معلوم سگای بابات نبودن؟ تو رفتی همه چیز و کف
دستش گذاشتی ،اونم همونطور که بابام و کشت میخواست منم
سر به نیستم کنه....
خشک شده بود ،حتی دستانش هم خشک شده بودند که
نمیتوانست گوشی را از گوشش فاصله داده و بعد از قطع تماس
پله ها را پایین برود و سوار ماشینش شود ،خودش را از آن پل
دور کرده و رهام و آسمان روی پل را به فراموشی بسپارد .دروغ
نمیشد اگر میگفت از تنفر آسمان که از واج به واج حرف هایش
زبانه میکشید ،ترسیده بود ،آن همه نفرت ،از کسی که پدر واقعی
اش بود.
ــ چرند نگو آسو ،بابام همچین کاری نمیکنه ،تو چه ت شده؟
چرا نمیخوای بفهمی که....
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مکث کوتاهی کرد
ــ چرا نمیخوای بفهمی که بابای تو سکته کرد آسو ،بابای من
هم مقصر نیست .مرگ آدما دست خداست...
آسمان با پرخاش کف دستانش را به سینه ی رهام کوبید و به
عقب هلش داد
 +همه همینطورن ،هر غلطی که دلشون میخواد و عشقشون
میکشه میکنن و بعد وقتی یکی میاد ازشون حساب بپرسه
میگن...
دهانش را کج کرد و با خشم بیشتری ادایش را درآورد
 +خواست خدا بوده...
قدمی به جلو برداشت
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 +مگه خدا به دزد میگه برو دزدی کن؟ مگه خدا به خالفکار
میگه برو خالف کن؟ مگه خدا به فاحشه میگه برو تن فروشی
کن؟ مگه خدا به قاتل میگه برو آدم بکش؟
دستش را به سینه ی رهام کوفت و فریاد کشید
 +مگه خدا به بابات گفت بیاد بابام و تهدید کنه؟
رهام ملتمس نالید
ــ آسو!
 +اآلن هم خدا به من نگفته بیام اینجا ،من با خواست خودم
اومدم تا خسرو پناهی و با خاک یکی کنم...
گفت و پس از جمله اش راهش را کشید و رفت .رهام ماند و
جانی که دیگر رو به تحلیل بود .آسمان که از پله ها پایین رفت
شاهرخ سمت رهام قدم برداشت ،هنوز در شوک حرفهای آسمان
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بود ...در باورش نمیگنجید ،با آن دختری که از خشم تمامش
میلرزید چه کرده بودند ،مقابل رهامی که در جای قبلی آسمان
نشسته بود ایستاد
ــ پاشو برو دنبالش رهام ،ممکنه باز دنبالش باشن....
رهام با بیچارگی نگاهش کرد ،اشکی که توی چشمانش حلقه
میزد ،اخمهای شاهرخ را در هم کرد
ــ اون دختر وقتی پنج سالش بود باید بهش میگفتن خانواده ی
واقعیش کیه ،اآلن اگه بهش بگید تو نفرت و خشمش خفه میشه،
اگه نگید هم...
ادامه نداد و به جایش دستی پشت گردنش کشید ،رهام نگاه
گرفت ،نمیخواست شاهرخ اشکش را ببیند.
ــ پاشو رهام...
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دستش را سمت رهام دراز کرد و نگاهش را در پایین به دنبال
آسمان فرستاد
ــ پاشو ممکنه تو خطر باشه ،اون آدما باز ممکنه پیداشون بشه...
ــ میشه تو بری شاهرخ؟
نگاه از دختری که دست در جیبهای مانتوأش کرده و کنار خیابان
قدم برمیداشت ،برداشت و سمت رهام کشید
ــ تو؟
ــ من روبراه نیستم شاهرخ ...خواهش میکنم.
مقابل هتل ماشین را پارک کرد و تا آسمان وارد هتل شد چشم
از او برنداشت ،با انگشتانش روی فرمان ضرب گرفته بود و هنوز
درک درستی از مکالمه ی بین آسمان و رهام نداشت ،به دنبال
راه چاره برای بیرون کشیدن دخترک از ته باتالق بود و پشت در
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هر فکرش پوچی محض بود ،هیچ راه نجاتی نبود که بدون آسیب
رسیدن به روح آسمان از آن باتالق بیرونش بکشد ...صدای زنگ
خور تلفن همراهش که در فضای ماشین پخش شد ،نگاهی به
صفحه ی مانیتور انداخت و تماس را وصل کرد ،اما نگاه از درهای
شیشه ای هتل نگرفت
ــ جانم داداش...
صدای برادرش بعد از کمی تأخیر به گوشش رسید
ــ کجایی شاهرخ؟
قلبش تیر کشید ،افتاده بود دنبال دختری که برادرش عاشقش
بود ،نیتش چه فرقی میکرد وقتی شاهین از هیچ چیز خبر
نداشت ؟ یا شاید هم داشت...
ــ بیرونم.
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ــ میای خونه؟
اخمی بین ابروهایش نشست
ــ اتفاقی افتاده؟
ــ پری برگشته....
اخمش کورتر شد ،مگر رفته بود که برگردد؟
ــ من امروز شاید دیر کردم داداش ،کار مهمی دارم و نمیتونم
مهمون نوازی کنم ،از عمه خانوم هم از طرفم معذرت خواهی
کن.
ــ شاهـ....
میان کالم برادرش پرید ،دلش روبرویی با آن دخترک خودخواه
را نمیخواست
ــ شاهین!!
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ــ خیل خب باشه ،هر طور مایلی...
تشکر کرد و درست زمانی که میخواست تماس را قطع کند،
همان موجود لعنتی که روی آن پل به جان مغزش افتاده بود،
خودی نشان داد و ناخودآگاه دوباره صدایش کرد
ــ شاهین؟
ــ بله؟
پشیمان شده بود ،اما حس پشیمانی اش حریف آن موجود پلید
درون مغزش نشد
ــ اتفاقی تو اردبیل افتاد که تصمیم گرفتی برگردی تهران و روی
اردبیل و اون دختره یه خط بزرگ بکشی؟
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سکوت برادرش را به نشانه ی عدم تمایلش به حرف زدن در آن
مورد تعبیر کرد ،اما از موضعش عقب نکشید و مصرانه منتظر
جوابش ماند
ــ چرا میپرسی؟
ــ کنجکاو شدم بدونم تویی که اونقدر پای عالقه ات موندی،
چی شد که بی خیالش شدی؟
نفس عمیق شاهین را شنید و دلش فشرده شد از آه عمیقی که
در تک تک مولکول های آن نفس حس کرد
ــ چون دیگه خسته شده بودم از دویدن و نرسیدن.
ــ چقدر میشناختیش؟
ــ اونقدری که آمار تک تک کاراش و داشته باشم ،آمار خودش
و خانواده اش و....
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چشمانش را روی در باریک کرد ،از آن فاصله آسمان را میدید
که روی مبل البی نشسته و سرش را بین دستانش گرفته بود
ــ منظورم خودشه داداش ،یعنی در مورد اخالق و رفتارش...
ــ میتونم بپرسم این سواال برای چیه؟
ــ بخاطر یکی از مریضامه.
دروغ نگفته بود ،اما حس خوبی از نگفتن تمام حقیقت نداشت
ــ خب آسمان یه دختر متفاوته بر خالف تموم دخترایی که آروم
و شکننده ان ،اون خشنه ،عاصیه ،مثل طوفان میمونه .شبیه
مرداست و به نظرم همه اش بخاطر محیطیه که توش بزرگ شده.
تنها دوست دخترش خانم مشفقه و بقیه همه پسرن .و خشونتش
هم به همین خاطره ،با اون پسرا بزرگ شده و یاد گرفته حقش
و حتی شده با زور بازو و فوحش و ناسزا بگیره...
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اخمهای شاهرخ قفل هم بودند ،دیدگاه برادرش اصال درست نبود،
او نه بی اعتمادی آسمان را متوجه شده بود نه ناآرامی اش را ،نه
به آرامش زندانی شده در وجود دخترک پی برده بود نه دنبال
علت خشم و خشونت درونش گشته بود .برادرش بدون آنکه ذره
ای دخترک را بشناسد دل بسته بود ...برادرش نه از شکست
روحی آسمان در پانزده سالگی اش خبر داشت ،نه هویت واقعی
اش...
ــ شاهرخ؟
ــ جان!
ــ چیزی شده؟
ــ نه داشتم به حرفات فکر میکرد ،کاری نداری دیگه من برم؟
ــ از پریسیما فاصله نگیر شاهرخ ،شاید تونستید دوباره...
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میان کالم برادرش پرید
ــ خدانگهدار داداش.
تماس را که قطع کرد ،دستی پشت گردنش کشید ،پریسیما ذره
ای برایش اهمیت نداشت ،در آن لحظه تنها چیزی که فکرش را
درگیر خودش کرده بود ،دنیای پر پیچ و خم دختری بود که
کالفگی هایش را از پشت شیشه به تماشا نشسته بود .همیشه
جان کنده بود دکتر موفق و مأثری برای مریض هایش باشد ،اما
خواهر رهام تمام آموخته هایش را زیر سوال میبرد .آن دختر
ذهنش را برای اولین بار به هم ریخته بود .دیگر از علم هایی که
آموخته بود مطمئن نبود.
علم روانشناسی میگفت حقیقت را باید به آسمان بگویند ،اما
درونش مانند یک جور حس ترس پرسه میزد ...ترس از حس
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تنفر دخترک وقتی میفهمید پدر واقعی اش همانیست که از او
متنفر است ...اگر میفهمید آن حس تنفر دست دور حلقش حلقه
کرده و خفه اش میکرد ،از آن مطمئن بود...

ــ به احوال آسو خانوم؟ چه عجب تلفن ما هم به شماره تون
منور شد...
دستی به صورتش کشید ،معراج بود و چرب زبانی های بی شاخ
و دمش
 +مزه نپرون معراج...
ــ باشه بابا گلم ،بگو چی شده که یادی از ما کردی؟
 +میزنم دهنت و سرویس میکنما....
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ــ باشه بابا ،گلم چیه من میگم آخه؟ تو درست مثل یه کاکتوس
میمونی ،حاال بگو چی شده؟
 +تهرانم اما نمیخوام ساره چیزی بفهمه....
ــ اووو ،آسو خانوم افتخار دادن بهمون....
 +اگه میخوای همش مزه بپرونی قطع کنم معراج.
ــ باشه ،آه ،دهنم و بستم و گوشام و باز کردم ،بگوشم...
 +نوشیدنی میخوام....
ــ چی؟
 +کری مگه؟ میگم نوشیدنی میخوام ،جورش کن برام.
صدای بلند خنده ی معراج بیشتر روی اعصاب به هم ریخته اش
ناخن کشید

631

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ ایول بابا ،اومدی تهران صفا سیتی؟
دندان روی هم ساید ،یک روز هم از عمرش باقی میماند،
دندانهای معراج را درون حلقش میریخت
 +جور میکنی یانه؟
ــ اوکی جورش میکنم ،فقط ساره نفهمه که از کار بی کار میشم.
 +خاک بر سرت کنن..
معراج دوباره خندید
ــ چیکار کنم که ازت خوشم میاد و بخاطرت پا رو اوامر اربابم
میذارم.
 +الل بمیری ،جورش کردی بیار هتل *.
ــ اوکی ،تا یکی دو ساعت دیگه جوره ،فقط ....اگه مسابقه داری
به نظرم نخوری بهتره...
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 +نظرت و بکن تو*.
نیم نگاهی به ساعتش انداخت ،ساعت یازده شب بود و دیگر باید
میرفت ،نگاهش را تا درهای شیشه ای هتل سوق داد و پیاده
شد ،چیز مشکوکی ندیده بود .دستانش را به در ماشین تکیه داد
و نگاهش در تک تک طبقه های هتل چرخید .دل رفتن به خانه
باغ را نداشت ،حضور پریسیما همانقدر که بی اهمیت بود ،آزار
دهنده هم بود ،دو سال تمام حتی از صد کیلومتری آن خانه باغ
رد هم نشده بود و حضور نابهنگامش اصالً تصویر خوشی برایش
نداشت .او دختر خودخواهی بود که خود را محق میدانست ،محق
هر چیز و ناچیز .با صدای زنگخور خفه ی گوشی اش نگاه از
ساختمان هتل گرفت و دوباره داخل ماشین برگشت .با دیدن
اسم آسمان در اسکرین گوشی اش ابرویی باال فرستاد و تماس
را وصل کرد
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ــ بعد از اینکه یهویی قطع کردی انتظار نداشتم به این زودی
زنگ بزنی...
بعد از کمی سکوت صدای کشدار و متفاوت آسمان ،اخمی بین
ابروهایش نشاند
 +از همه شون متنفرم...
سکسکه ای کرد و شاهرخ با همان اخمها پیاده شد ،مست بود؟
 +از همه ی آدمایی که هر غلطی دلشون میخواد میکنن و بعد
میندازن گردن حکمت و خواست خدا ،متنفرم...
در ماشین را به هم کوبید ،آن دخترک قوی که از آسمان
میشناخت ،یکهو مانند یک کوه مقابل چشمانش ریزش کرده
بود ،متنفر بود از انسانهایی که خود را در مشروب غرق میکردند
و از آن الکل سکرآور انتظار فراموشی موقت داشتند.
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ــ الکل مصرف کردی...
صدای خنده ی بلند و بی پروای آسمان بیشتر حالش را به هم
زد
 +نه بابا ،الکل چیه.....
ــ کجایی؟
 +اینجا....
سپس خود به گفته ی خود غش غش خندید
شاهرخ صورتش را جمع کرد و آسمان بعد از خنده های مستانه
اش ،بریده بریده ادا کرد
 +پشت بوم هتلم .خیلی حالم خوشه...
دندان روی هم سایید و قدم هایش را سمت ورودی هتل
برداشت ،دلش عجیب معاخذه کردن میخواست ،هم رهامی که
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بار مسئولیت خود را به دوش او گذاشته بود ،هم آسمانی را که
دست به دامان الکل شده بود...
وارد بخش راه پله شد و همراه با قطع کردن تماس پله ها را دو
تا یکی باال رفت ،هتل چهار طبقه بود و باال رفتن از پله های
چهار طبقه سخت نبود .نمیدانست چرا و به تبعیت از چه حسی
قدم برمیداشت و نمیخواست هم بداند ،فهمیدن احساساتش در
آن لحظه های غیرخواه مطمئنن بیشتر خودش را زیر سوال
میبرد...
در منتهی به بام را باز کرد و قدم به بیرون گذاشت ،در آن فضای
تاریک به دنبال نشانه ای از آسمان گشت و خیلی زود ،کنار
دیوار ،نشسته روی زمین دید ...نگاهش را کنار پاهایش سر داد
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و یک بطری خالی سبز رنگ و یک بطری نیمه پری که در
دستش بود ،به تمامش دهان کجی کرد ،دستی به صورتش کشید
ــ آروم باش شاهرخ ،آروم باش.
جلو تر رفت ،در آن فضای تاریک ،با آن همه الکلی که در
وجودش بود ،قطعاً نه چیزی از او در یادش میماند ،نه عقلی برای
شناختن داشت .روبرویش روی پاهایش نشست و نگاه مهاخذه
گرش را به چشمان پر جذبه و سرکش آسمان دوخت و تنها
نگاهش کرد که نگاهش سبب شد آسمان با خنده شانه ای باال
بیاندازد
 +تو دیگه کی هستی؟
ــ فکر میکردم دختر قویی هستی...
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آسمان خندید و دست خالی اش را در هوا تاب داد ،الکلی که
معراج برایش آورده بود درصد باالیی داشت که آنگونه تمامش را
به تصرف خود درآورده بود ،اما مستی هم آن صدای آرام و مردانه
ی لبه ی پرتگاه را از خاطرش دور نمیکرد
 +اوووو آقای غریبه! تو اینجا چیکار میکنی؟
سر بطری را سمت دهانش برد ،اما قبل از آنکه لبه ی بطری
لبهایش را لمس کند ،شاهرخ بطری را از دستش گرفت
ــ ضعیف ترین دختری هستی که تو عمرم دیدم.
آسمان دست روی شانه هایش کوبید و بخاطر اینکه روی پنجه
هایش نشسته بود ،قبل از آنکه بتواند تعادلش را حفظ کند ،روی
زمین افتاد
 +هر کی جای من بود هزار بار خودش و میکشت...
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ــ چیشده مگه؟ به من بگو ،شاید تونستیم با هم حلش کنیم.
 +حل نمیشه ،هیچ کدوم از مشکالی من حل نمیشه ،چون
مشکل نیستن ،زخمن ،یه زخمای عفونی که چرک کردن ...من
تمام وجودم پر از چرکهای عفونیه...
ــ خب اآلن بگو بهم ،ببین پیشتم من...
سکسکه ای کرد و گره ی اخم شاهرخ کورتر شد
 +اما هیشکی تا حاال پیشم نبود .من وقتی داشتم تو بم جون
میدادم کسی پیشم نبود ،وقتی داشتم التماس میکردم کسی
نبود که نجاتم بده ،اآلن میخوام چیکار؟ میخوای نباش ،من دیگه
آب سرم گذشته ،چه یه وجب ،چه هزار وجب ،فرقی نداره که.
شاهرخ بطری را به دور ترین نقطه به آسمان گذاشت
ــ با خودن اینا چی عوض میشه؟
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صادقانه و پر از بغضی سخت که آماده ی منفجر شدن بود نالید
 +برای چند ساعت فراموش میکنم تو چه باتالقی ام.
دل شاهرخ مچاله شد و نگاهش در نگاه قهوه ای آسمان گیر کرد
ــ تو بم چه اتفاقی افتاد؟
وقت مناسبی نبود ،آسمان مست بود و اصال وقت مناسبی نبود،
اما شاید دیگر هیچ وقت فرصت روبرو شدن با او وجود نداشت،
آسمان پاهایش را جمع کرد و به آغوش کشید
 +اردیبهشت بود ،قرار بود بریم اردو ،یه اردوی سه روزه .بابام
میگفت نرو ،مامانم نگرانم بود ،چون تا اون روز هیچوقت از خونه
بیشتر از شیش هفت ساعت دور نشده بودم.
نفسش انگار درون چاه افتاده بود و زجه میزد برای بیرون آمدن
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 +دو تا اتوبوس بودیم ،هفت تا معلم ،چهل و شیش تا دانش آموز.
از بچگی دختر لوسی نبودم ،نه زیاد احساساتی بودم ،نه بی
احساس ،نه مهربون بودم نه نامهربون ،زیادی هم زود جوش
نبودم ،تو مدرسه یکی دو تا دوست داشتم که اونا هم زیاد
صمیمی نبودیم .من بیشتر دوستای خودم و هم محلی هام و به
همه ترجیح میدادم .تو کویر بودیم ،ده تا چادر زدیم .یکی واسه
آقای مدیر و مربی ریاضیاتمون و راننده های اتوبوس ،یکی واسه
مربی های خانوم و بقیه هم واسه ما بچه ها.
دست دراز کرد و شالش را برداشت ،انگار داشت خفه میشد،
گرمش بود ،مست بود و در همان حال داشت خاطرات عذاب آور
و خاک خورده ی ذهنش را مرور میکرد ،خاطراتی که روزی
تمامشان را زنده به گور کرده بود و حاال ،در کنار مردی غریبه با
یک زمین لرزه ی کوتاه ،تمامشان دستانشان را مانند مرده های
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فیلم های ترسناک از جایی که دفن شده بودند بیرون کرده و
سعی داشتند خود را از زیر خروار خاک هایی که رویشان ریخته
بود بیرون بکشند
 +از بچگی عادت شده بود برام که وسط خواب یا تشنه ام میشد،
یا گشنه ام و بعضی وقتا هم دسشوییم میگرفت .از شانس گندم
اونروز هم باید میرفتم دست به آب.
سکسکه ای کرد ،حالت تهوع داشت ،میخواست تمام آن خاطرات
گند و عفونی را باال بیاورد.
 +معذب بودم ،خواستم دور تر بشم از چادرا تا کسی نبینتم و
بعدش مسخره ام نکنن ،چند متر دور شده بودم نمیدونم ،یکی
بازوم و گرفت ...ترسیدم ...برگشتم ،یکی از راننده ها بود که یهو
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دستش و رو دهنم گذاشت و صورتش و مقابل صورتم نگه
داشت...
داشت میلرزید ،تنش داغ بود ،اما در قلبش انگار بهمن آمده بود.
کف سرش داشت میسوخت و انگار داشتند موهایش را محکم
میکشیدند ،دست بلند کرد ،کش موهایش را باز کرد ،اما چیزی
از آن کشش کم نشد ،نگاه شاهرخ ناخود آگاه روی موهایش
لغزید ،بلند بودند و پر پشت با فر های درشتی که که مانند موج
های دریا نگاه هر بیننده ای را سمت خود می کشاندند
 +بهم گفت الل شم ،گفت صدام دربیاد همونجا زبونم و میبره...
از ترس سکسکه ام گرفته بود ،داشتم گریه میکردم اما صدام
درنمیومد .میترسیدم ازش ...گفت باهاش همراهی کنم....
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شاهرخ پلک هایش را با درد بست و آسمان بغضش میان گلویش
خرد شد ...هقی زد ،هقی که نه تنها خودش را ،بلکه قلب مرد
کناری اش را هم تار و پود کرد
 +دست و پا زدم ،ولم نکرد .جیغ و فریاد کشیدم ،صدام تو دستای
بزرگش گم شد .با همون صدای خفه التماسش کردم ،اما اون
نشنید .اونشب نه صدام به کسی رسید ،نه زورم به اون الشی...
مثل یه گرگ گرسنه افتاد به جون خودم و پاکی و نجابتم .همه
چیزم و ازم گرفت ،بکر بودن و ازم گرفت.
لرزش هایش دیگر هیستریک شده بود.
 +کار کثیفش که باهام تموم شد ،سرش و کنار گوشم برد...
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دستش را بلند کرد و مشتش را به زمین کوبید ،مفصل های
انگشتانش تیر کشید ،اما در برابر تیری که قلب و روحش
میکشید چیزی نبود
 +صدای نحسش هنوز تو گوشمه ....،گفت بیخودی خودم و
رسوای عالم و آدم نکنم ،گفت کسی باورم نمیکنه....
با همان حالت هیستریک به گوش راستش چنگ زد ،انگار
میخواست آن هرم داغ نفس ها را از پوستش بکند
 +صدای نحسش هنوز تو گوشمه....
شاهرخ دستش را گرفت
ــ آروم باش...
با همان چشمانی که اشک براقشان کرده بود نگاه به شاهرخ
دوخت
645

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +گفت کسی باورم نمیکنه...
ــ من باورت میکنم...
هقی زد ،خم شد و پیشانی اش را به سینه ی شاهرخ تکیه داد،
چقدر درد داشت یک غریبه باورش میکرد
ــ پاشو ببرمت اتاقت.
دست زیر بازوی آسمان برد و کمک کرد بایستد ،دخترک هق
میزد و نای ایستادن هم نداشت .شالش را با دست دیگر روی
سرش انداخت
ــ کجاست اتاقت؟
 +میخواستم خودم و بکشم....
لبی تر کرد ،با پا ضربه ای به بطری الکل زد تا محتویاتش خالی
شود و آسمان را سمت در پشت بام کشاند
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 +سیامک نذاشت ،اون از روی پل پایینم آورد و نذاشت بمیرم.
سکندری خورد و شاهرخ مجبور شد دستش را دور کمرش حلقه
کرده و وزنش را متحمل شود
ــ اتاقت کدوم طبقه است؟
آسمان اما انگار حتی صدای او را نمیشنید
 +اگه میگفتم هیچکی باورم نمیکرد.
کنار در ایستاد و سرش را خم کرد تا چهره ی آسمان را ببیند،
بوی الکلی که با هر بازدم آسمان به مشامش میرسید آزارش
میداد
ــ آسمان؟
مردمک های لرزان آسمان که تا چشمانش کشیده شدند ،لبی
تر کرد
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ــ ممکنه یکی تو این حال ببینتت ،کجا ببرمت؟
آسمان آب دهانش را از پس خروارها بغض پایین فرستاد و دست
در جیب مانتویش کرد ،کلید اتاق را بیرون کشید و سمت شاهرخ
گرفت
 +طبقه ی سوم ،اتاق شماره ی سی و شیش...
نفس عمیقی کشید و همراهش وارد آسانسور شد ،سکسکه های
آسمان بیشتر شده بودند
ــ خیلی احمقی دختر...
محتویات معده ی آسمان جوشید و باال آمد ،میخواست خودش
را از آغوش شاهرخ بیرون بکشد ،اما حلقه ی دست شاهرخ دور
کمرش بیشتر شد و باعث شد همانجا در آغوش او عق بزند و
بخشی از الکلی که وارد معده ی خالی اش کرده بود روی پیراهن
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شاهرخ باال بیاید و او را در شوک عظیم حرکت غیر ارادی اش
بگذارد .در های آسانسور که باز شدند ،شاهرخ به خودش آمد و
تمام صورتش جمع شد با بوی تندی که زیر بینی اش پیچید و
معده اش را به تقال وا داشت ،دندان روی هم سایید
ــ لعنتی....
از آسانسور خارج شد و آسمان را هم همراه خود کشید و در دل
غرید"خدا بگم چیکارت کنه رهام"
در واحد را باز کرد ،دست و پای آسمان دیگر شل شده بود و
مطمئن بود خوابش برده ...تمام محتویات معده اش را روی او
خالی کرده و خوابیده بود .برق را زد و سپس در را بست ...سمت
تخت قدم برداشت و دخترک را روی تخت گذاشت ،نمیدانست
به حال خراب دخترک فکر کند یا حال خراب خودش....
649

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاهی به پیراهنش انداخت ،بویش دیگر داشت حالش را به هم
میزد .نگاهش را در اتاق چرخاند و با دیدن در سرویش خیلی
سریع خود را داخل پرت کرد ،باید آن بوی لعنتی را از خودش
دور میکرد.
دکمه های پیراهنش را باز کرد و نگاه به آینه دوخت ،خودی که
درون آینه بود ،با خودی که میشناخت فرسخ ها فاصله داشت.
پیراهنش را درآورد و درون سطل زباله انداخت .نگاهش را دوباره
سمت آینه کشاند ،تیشرتی که زیر پیراهنش پوشیده بود هم
خیس بود ،اما آن را دیگر نمیتوانست دربیاورد...
آبی به صورتش زد و از سرویس خارج شد ،نگاهش دوباره سمت
آسمان چرخید و بعد از نوچ کالفه ای که زیر لب گفت سمتش
قدم برداشت .پشت دستش را روی پیشانی اش گذاشت ،دمای
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بدنش باال بود ،اما نه آنقدری که نگران کننده باشد .دستش را
عقب کشید و نگاه به چشمان بسته اش دوخت ،چشمانش درشت
بودند و ابروها و پلک هایش پرپشت.
ــ خیلی دختر احمقی هستی.
هنوز چند قدم برنداشته بود که صدای پریسیما خط ممتد روی
مغزش کشید
ــ شاهی؟
ایستاد اما برنگشت ،دلش نمیخواست با او روبرو شود اما همان
لحظه ی ورود ،قبل از هر کسی با او روبرو شده بود .با قرار گرفتن
پریسیما درست مقابلش ،مجبور شد نگاهش کند ،موهایش را دم
اسبی بسته بود و لباسهای ورزشی اش نشان از دویدن صبحگاهی
اش میداد
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ــ سالم...
دستی به صورتش کشید و اگر هنوز بوی استفراغ آسمان را با
وجود تعویض لباسهایش هم ،روی تنش حس نمیکرد ،به خانه
باغ نمی آمد
ــ سالم ،خوش اومدی.
پریسیما با لبخند روی پاهایش جابجا شد
ــ ممنون پسردایی .چطوری؟
سری تکان داد ،از مکالمه ی بینشان حس خوبی دریافت نمیکرد،
مطمئن بود پریسیما بیهوده و فقط بخاطر دلتنگی برنگشته بود.
ــ خوبم ،اگه اجازه بدی من باید برم داخل.
ــ میخوام باهات حرف بزنم شاهی...
از کنارش عبور کرد
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ــ بمونه برای بعد ،اآلن باید برم ،کار دارم.
اما پریسیما دوباره سد راهش شد
ــ مهمه شاهرخ.
دستی به صورتش کشید
ــ بیست دقیقه ی دیگه تو اتاق کار منتظرم باش.
گفت و وارد ساختمان شد ،یک روز بخاطر احترام به بزرگترش
تن به ازدواج با او داده بود ،اما بعد از دو ماه نامزدی ،نامزدش را
در وضعیت غیر معقولی با دوستش دیده بود .درست بود که عالقه
ی چندانی بینشان نبود و نامزدیشان یک نامزدی سنتی بود ،اما
آن روز....
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پوف کالفه ای کشید و شخم زدن گذشته هیچ سودی برایش
نداشت جز بیشتر افسوس خوردن برای خودش ...وارد اتاقش شد
و خودش را در حمام انداخت.
لباسهایش را توی سبد رختها پرت کرد ،انگار بوی الکل به تار به
تار حسهای بویایی اش چسبیده بود ...زیر دوش ایستاد ،هقهای
دلخراش و حرفهای شب قبل آسمان هنوز در گوش هایش بود.
دلش برایش سوخته بود ،دلش برای زجه های ده سال پیش
دخترک کباب شده بود ،تقالهایش را تصور میکرد ،حتی فریاد
هایش را ،ترس و واهمه اش را و انگار صدای التماس های خفه
اش را هم میشنید و با هر تصور بیشتر درونش آتش میگرفت...
خودش را با فکر به آسمان و وضعیتش شست.
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حوله را به کمر بست و از حمام خارج شد ،اما با دیدن پریسیما
کنار پنجره ی اتاقش اخمی بین ابروهایش نشست
ــ گفتم اتاق کار ،نه اتاق خوابم.
پریسیما برگشت و نگاه بی پروایش یک دور در اندام ورزیده اش
چرخید و در چشمانش ثابت ماند
ــ برای دید زدنت نیومدم ،فکر نمیکردم بخوای دوش بگیری.
بجای آنکه جوابش را بدهد سمت پاراوان گوشه ی اتاق قدم
برداشت و پریسیما با گفتن" تو اتاق کار منتظرتم" از اتاق بیرون
رفت.
روی صندلی نشست و نگاه جدی و سوالی اش را به چشمان
پریسیما دوخت ،اخم و جدیت نگاهش باعث شد دخترک نگاه از
چشمانش گرفته و دستی به یقه ی لباسش بکشد
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ــ رهام...
دستانش را به هم پیچید و شاهرخ با شنیدن اسم رهام اخمی
بین ابروهایش نشاند
ــ رهام چی؟
دستپاچه لبهایش را روی هم فشرد ،سخت بود مقابل نامزد سابق،
در مورد معشوقه حرف زدن
ــ با رهام در ارتباطی!
جمله اش سوالی نبود و خبری بودنش ابروهای شاهرخ را باال
فرستاد ،قصد دخترک روبرویش چه بود؟
ــ ربط این موضوع با تو رو نفهمیدم.
ــ دیروز وقتی میخواستی بری مطبش ،یه دختر سوار ماشینت
شده ،میشناسیش؟
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چشمانش را باریک کرد ،افکاری که در عرض چند لحظه به
ذهنش هجوم برده بودند ،اصال خوش آیند نبودند.
ــ باید بهت توضیح بدم؟
نگاه پریسیما باالخره سمت چشمان تیزش کشیده شد
ــ توضیح نیست شاهی ،فقط یه جواب سواله...
بیشتر از یک سوال بود ،دختر روبرویش را آنقدری میشناخت که
بفهمد فقط یک سوال نیست .حتی مطمئن بود برگشتش به خانه
باغ ،بیشترین دلیل را به همان سوال داشت.
ــ آدمایی که دنبالش بودن،
مکثی کرد ،مکثی که کوتاه بود ،اما انرژی دخترک را تحلیل برد
ــ تو فرستاده بودیشون ،مگه نه؟
دخترک خندید و با خنده اش بیشتر به شک شاهرخ دامن زد
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ــ کدوم آدما؟
لبخندی زد ،از همان لبخندهایی که دخترک خوب میشناختشان
و برای همین خنده روی لبهایش ماسید
ــ فقط کافیه این شک و بندازم تو سر رهام ،اون دختر اونقدر
براش مهمه که حتی نتونی حدس بزنی چیکارا که نمیکنه ،پس
منو احمق فرض نکن و بگو از جون اون دختر چی میخواستی؟
ــ ازش چیزی و میخوام که متعلق به منه.
انکار نکرده بود و شاهرخ سخت با خود در جنگ بود تا اعصابش
را کنترل کند
ــ نکنه فکر میکنی اون چیز رهامه؟
ــ با من بازی نکن شاهرخ.
شاهرخ اما بی اهمیت به تذکرش سوالی نگاهش کرد
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ــ میخواستی چیکار کنی باهاش؟ میدونی یه دختر چقدر
میترسه وقتی چند تا گردن کلفت میوفتن دنبالش؟
دخترک از روی مبل بلند شد ،شاهرخ هیچگاه یکی از اعضای
خانواده اش را نمیفروخت ،حتی اگر آن شخص دختر عمه ی
خیانت کارش میبود
ــ خواستم با زبون خوش باهاش حرف بزنم ،پاچه گرفت ،منم
خواستم بترسونمش...
دستی به صورتش کشید
ــ چرا اینقدر خودخواهی تو پریسیما؟ رهام و بازیچه هوس
بازیات کردی بسش نبود که حاال میوفتی دنبال کسی که خط
قرمزشه و براش مهمه؟ میخوای با ترسوندنش چی و عوض کنی؟
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ــ میخوام بره گم شه؟ میخوام خودش و یادش و مهم بودنش و
برداره و گم شه از زندگی رهام بیرون .میخوام مهم نباشه برای
رهام ،میخوام خط قرمزش نباشه .میخوام مثل همون زنای دم
دستی و دو هزاری که فقط یکی دوساعت باهاشون بود و حتی
اسماشون و هم نمیدونست ،بندازتش کنار ...نمیخوام جواب
تلفنش و با جانم بده ...رهام حق دوست داشتن کسی و نداره.
ایستاد و با تأسف به دخترکی که صورتش خیس از اشکهایش
بود ،نگاه کرد ،آنقدر پست شده بود که حتی الیق عصبانیت هم
نبود
ــ برات متأسفم پریسیما ،برای عمه خانومم متأسفم که دخترش
تویی...
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گفت و سمت در قدم برداشت ،اما صدای پر خشم و لرزان
پریسیما ،مجبورش کرد بایستد
ــ اگه اون دختر و میشناسی ،بهش بگو بره همون گورستونی که
بوده .چون اگه بمونه و همچنان برای رهام مهم باشه کاری
میکنم روی برگشتن به خونه اش و نداشته باشه.
روی پاشنه ی پا چرخید ،کلید ایست دختر روبرویش چه بود،
هیچگاه نفهمیده بود
ــ اون دختر برای منم مهمه پریسیما ،اونقدر مهمه که بی خیال
دختر عمه ام بودنت بشم و دو دستی اسمت و تحویل رهام بدم
و بگم کسایی که دنبال آسمان بودن و تو فرستاده بودی .باور
کن حتی از گوشه ی ذهنت هم عبور نمیکنه که رهام اونوقت
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چی کار میکنه .پس برای یه بار هم که شده عقلت و به کار
بنداز ....حواسم بهت هست....
گفت و پس از رگبار جمالت تکان دهنده اش ،بی اهمیت به حال
خراب او از اتاق خارج شد .دستی به صورتش کشید ،باید هر چه
زود تر با رهام حرف میزد ...گوشی اش را مقابل صورتش گرفت
و پیامی با موضوع قرار گذاشتنشان فرستاد و از ساختمان بیرون
زد ...با دیدن شاهین که سمت ساختمان قدم برمیداشت ایستاد
و صدای اعالن باعث شد نگاه از برادرش گرفته و به اعالن پیامک
در اسکرین گوشی اش بدهد ،نوشته بود در مطب است .لبی تر
کرد و گوشی را در جیب شلوارش فرو برد و سرش را باال گرفت
ــ سالم...
شاهین دست به بازویش کوبید
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ــ سالم پسر ،دیشب منتظرت موندم ،نیومدی...
لبخندی روی لب نشاند
ــ یکم کارای عقب افتاده داشتم.
شاهین یک دور اطراف را از نظر گذراند و با صدای آرامی نجوا
کرد
ــ مطمئنی بخاطر حضور پریسیما نیست؟
انگشت شستش را گوشه ی لبش کشید
ــ نیست داداش ،پریسیما اآلن بی اهمیت ترین موضوع تو
ذهنمه ،پس خواهش میکنم با هر بار کشیدن بحث به سمتش،
سعی نکن تو ذهنم بزرگش کنی ،چون نمیشه.
گفت و از کنار برادرش عبور کرد .به هم ریخته بود ،از اتفاقی که
داشت می افتاد ،یکی بودن عشق برادرش و خواهر رهام ،کارهای
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بچه گانه و خطرناک پریسیما ،گذشته ی تلخش .همگی داشتند
ذهنش را به هم میریختند .باید خودش را کنار میکشید.
با صدای کوبیده شدن در هوشیار شد ،اما بخاطر سردرد
وحشتناکی که داشت ،چشمانش را کامل باز نکرد ،دستی به
پیشانی اش کشید ،یکی همچنان داشت به در میکوبید و او نای
بلند شدن نداشت ،گیج و پرت بود ،موقعیت را درک نمیکرد.
نیمخیز شد و با دیدن فضای اتاق هتل نفس عمیقی کشید ،چه
کسی پشت در بود؟ از تخت پایین رفت و در همان حال غرید
 +دارم میام دیگه ،اَه ،مگه سر آوردی؟
شالی که دور گردنش بود را تا موهایش باال کشید و در را باز
کرد ،ضیا با دیدنش نفس عمیقی کشید
ــ کجایی پس تو دختر؟
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با دو انگشت ،شقیقه ی سمت راستش را که تیر میکشید ،فشرد.
 +چیشده مگه عمو ضیا؟
ــ یعنی چی چی شده دختر؟ تا نیم ساعت دیگه مسابقات شروع
میشن ،وقتی نیومدی من بچه ها رو بردم سالن ،اما طاقت نیاوردم
و برگشتم .فکر کردم اتفاقی برات افتاده.
چشمانش را بست و لعنتی به خودش فرستاد ،فقط بی مسئولیتی
اش مانده بود که آن را هم تکمیل کرد.
 +شما برگرد سالن عمو ،منم آماده میشم میام نیم ساعته .بچه
ها رو تنها نذار.
ضیا با همان اخمها سری تکان داد
_ مربیا هم دارن اسم نویسی میکنن مبارزه کنن ،اسم تو رم بگم
بنویسن؟
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پلکهایش را محکم روی هم فشار داد ،چطور قرار بود مبارزه کند
وقتی سرش داشت میترکید...
 +نه ،من امسال نمیتونم.
ضیا که رفت در را بست و شالش را از روی سرش برداشت.
آخرین چیزی که از شب قبل به یاد داشت ،پشت بام بود...
داخل سرویس اتاق شد ،عرق کرده بود و باید یک دوش
میگرفت...
لباسهایش را درآورد و زیر دوش ایستاد ،چشمانش را بست و
روی قطرات آبی که بر سرش میریخت تمرکز کرد ،دیشب
خودش تا اتاق آمده بود؟ ذهنش انگار پوچ پوچ بود و چیزی به
خاطر نداشت ،سرش را بلند کرد و آب با قدرت به صورتش
برخورد کرد ،نباید ذهنش را با به یادآوری شب قبلش مشغول
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میکرد ،باید تنها روی مسابقه تمرکز میکرد ...باید پیروز میدان
میشدند....

صدای هیاهوی شاگردانش لبخندش را بیشتر کش داد و نگاه به
سارای پانزده ساله که روی سکو ایستاده بود دوخت ،با تالقی
نگاهشان لبخند او هم عمیق تر شد و چشمکی زد .دخترک خود
شیرین...
مسئول فدراسیون مدال را بر گردنش آویخت و او برای تشکر
کمی خم شد .دستی به مانتویش کشید ،روز خوبی بود وقتی
یکی از شاگردانش مقام اول کاراته ی کشوری را به دست آورده
بود.
ــ سن سی؟
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چرخید و رها را دید که کنارش ایستاده بود
ــ چرا تو مسابقه شرکت نکردین؟ اگه شما بودین حتماً مقام اول
بزرگساالن هم نصیب باشگاه ما میشد..
از گوشه ی چشم نگاهش کرد
 +نونهاالن و نوجوانان و باشگاه ما اول شده .همین کافیه ،تو هم
خوب مبارزه کردی .ایوال....
گفت و قدم هایش را سمت سارا برداشت ،از سکو پایین آمده و
مشغول حرف زدن با یکی از مربیان خراسانی بود ...کنارشان که
ایستاد سارا با خنده خودش را باال کشید و گونه ی آسمان را
بوسید
ــ به داشتن شما افتخار میکنم...
دستی به شانه اش کوبید
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 +تبریک میگم بهت.
سارا با ذوق نگاهش کرد و خانم خوئینی دست سمتش دراز کرد
ــ بهتون تبریک میگم خانم سپهری.
سارا با عذر کوتاهی آنها را تنها گذاشت و آسمان تشکری زیر لب
زمزمه کرد
ــ با سن کمتون مربی خوبی هستید ،اما متأسفانه همیشه نمیشه
موفق شد.
لبخندی روی لب نشاند ،لبخندی که بوی تمسخر میداد
 +آره خب ،مثالً من فکرشم نمیکردم با حرفه ای بودنت از
صالحی شکست بخوری...اما خب صادقی هم دختر فرز و سختیه،
نمیشه به این راحتی شکستش داد.
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خوئینی با اخم سری تکان داد ،انگار به خوبی تیکه اش را دریافت
کرده بود.

وارد اتاق شد ،خسته بود و انگار کوه کنده بود ،صبح ساعت هشت
باید برمیگشت اردبیل و هیچ کاری در مورد خسرو پناهی نکرده
بود .ساک ورزشی را روی زمین پرت کرد و روی تخت دراز
کشید ،افکارش لحظه ای آرام و قرار نداشتند ،گاهی سمت پدرش
میرفتند و گاهی سمت خسرو پناهی ،گاهی سمت رهام و گاهی
هم به شب قبل .هر چه فکر میکرد به خاطر نمی آورد چطور و
چگونه به اتاقش برگشته بود و با همان مانتو و شال روی تخت
دراز کشیده بود .بلند شد و مغنه ی مشکی رنگ را از سرش
درآورد و وارد سرویس شد ،لباسهایی که صبح تعویضشان کرده
بود ،هنوز در رخت آویز سرویس بودند .مقابل روشوی ایستاد و
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آبی به صورتش زد ،خسرو پناهی را چگونه باید زمین میزد
نمیدانست و همان آزارش میداد .بدون آنکه نگاه از چشمانش
توی آینه بگیرد ،برگی از دستمال کاغذی کند و مشغول خشک
کردن صورتش شد ...خسرو پناهی پدرش را تهدید کرده بود ،اما
چرا؟ اخم هایش در هم فرو رفتند ،اصال چرا باید خسرو پدرش
را تهدید میکرد ؟ پدرش چه داشت ،یا چه میدانست که باعث
ترس خسرو پناهی شده بود؟ خسرو پناهی ترسیده بود که تهدید
میکرد...
درب سطل زباله را با پا باز کرد و دستمال کاغذی را داخل پرت
کرد ،اما درست زمانی که میخواست پایش را از روی اهرم سطل
بردارد ،نگاهش روی پارچه ای گیر کرد .روز قبل وقتی داشت
دستمال را داخلش پرت میکرد چیزی در سطل نبود ،مطمئن
بود .خم شد و با دو انگشت شست و سبابه پارچه ی دودی رنگ
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را باال کشید و با دیدن پیراهن مردانه ،متعجب اخم کرد .یک
پیراهن مردانه،داخل سطل زباله ی اتاق او چه میکرد؟ پیراهن را
باالتر برد و به مارک یقه اش نگاه کرد .خسرو پناهی به کلی از
ذهنش رفته و جایش را یک عالمت بزرگ سوال پر کرده بود ،آن
پیراهن مارک دار سایز بزرگ ،متعلق به چه کسی بود؟
از سرویس خارج شد ،رهام اولین کسی بود که به ذهن پر مشغله
اش رسید و عصب های مغزش را به هم ریخت .گوشی اش را از
جیب مانتویش بیرون کشید و با خشم وارد تماسها شد ،اما با
گیر کردن نگاهش روی اسم غریبه در لیست آخرین تماسها و
ساعت تماس ،ریتم قلبش کند شد
گوشی اش را از جیب مانتویش بیرون کشید و با خشم وارد
تماسها شد ،اما با گیر کردن نگاهش روی اسم غریبه در لیست
672

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آخرین تماسها و ساعت تماس ،ریتم قلبش کند شد .روی تخت
نشست و برای چند لحظه تنها به صفحه ی گوشی اش زل زد.
از تماسی که با او گرفته بود هیچ به یاد نداشت .ممکن بود آن
پیراهن دودی رنگ متعلق به او باشد؟
سرش را تکان تندی داد ،لعنتی افکارش دیگر افسار هم نداشتند،
هر جایی که دلشان میخواست میرفتند .لبی تر کرد ...لعنت به
الکلی که تمام هوش و عقل و منطقش را از بین برده بود و حتی
لحظه ای از اتفاقات شب قبل را به یاد نداشت .با یک تصمیم
ناگهانی ،انگشتش را روی دکمه ی سبز رنگ فشرد و گوشی را
به گوشش چسباند .هر بوقی که در گوشهایش میپیچید روی
ضربان قلبش تأثیر داشت ،هیجان داشت ،یک هیجان ترسناک...
ــ بله؟
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تکان سختی خورد ،تماس گرفته بود ،اما اصالً انتظار جواب
دادنش را نداشت
 +من دیشب بهت زنگ زدم؟
ــ سالم...
دستی به صورتش کشید و ناخودآگاه سالمی زیر لب نجوا کرد
 +سالم.
صدای شاهرخ را بعد از کمی سکوت شنید
ــ منم فکر نمیکردم با مصرف اون مقدار از الکل ،چیزی یادت
بیاد.
لعنتی ،لعنتی ،لعنتی ...پس حدسیات وحشتناکش درست بود
 +چی بهت گفتم؟
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ــ خیلی چیزا ،مثال گفتی بیام پشت بام هتل  ،منم اومدم و
مست پیدات کردم...
چشمانش را بست،دلش سر به نیست کردن خود و مرد غریبه را
میخواست
 +تو آوردیم تو اتاق؟
ــ آره.
دستش را بین موهایش برد و ساقه هایش را کشید ،خودش ،یک
مرد غریبه را به حریمش راه داده بود و خدا باید لعنتش میکرد
 +پیرهن توعه تو سطل آشغال؟
ــ آره.
دندان هایش را روی هم سایید ،چیزی به انفجار سرش نمانده
بود
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 +یعنی چی مرتیکه؟ به تو چه که وقتی زنگ میزنم میای؟ به تو
چه که میاریم اتاقم و با کدوم جرأت لباست و تو اتاق من
درمیاری؟
ــ اگه اآلن بتونی خشمت و کنترل کنی بهت میگم.
دستی به صورتش کشید ،اما بجای آنکه خشمش را آرام کند،
فریاد کشید
 +من و عصبیم نکن.
ــ هنوز روی حرفم هستم ،آروم شو بهت میگم ،اگه نمیتونی هم
قطع میکنم ،وقتی آروم شدی خودت زنگ میزنی.
سر آسمان بیشتر گر گرفت ،دلش میخواست تکنولوژی آنقدر
پیشرفت میکرد که قادر بود دستش را درون گوشی کرده و تا
آنسوی خط ببرد و گلوی مرد غریبه را با تمام توانش بفشارد
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ــ از صدای نفسهات معلومه که آروم نشدی ،پس خداحافظ...
تماس که قطع شد ،با چشمان گرد شده و خشمی غیر قابل
کنترل نگاه به گوشی دوخت
 +مرتیکه ی * تلفن و روی من قطع میکنی؟

ــ نگران نباش خسارتاشون و میدی!
نگاه از جاده گرفت و سمت ضیا که کنارش نشسته بود چرخید
 +چی؟
ضیا خندید
ــ کشتی های غرق شده ات و میگم.
دستی به صورتش کشید
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 +گرفتی ما رو عمو ضیا؟
ــ چند روزه تو خودتی ،اگه حالت خوب نیست...
میان کالم ضیا پرید
 +خوبم ،چیزیم نیست.
کمی فکر کرد
 +فکر عزیزم ،بعد بابا اصالً روبراه نیست ،چیکارش کنم به نظرت؟
ضیا کمی فکر کرد
ــ نرگس خاتون قرار بود ده پونزده روزی بره مشهد ،اگه فکر
میکنی سفر حالش و خوب میکنه ،همراهش بفرستیم...
لبخندی روی لبهایش نشست
 +تو این فکرها از کجا به اون کله ی کچلت میرسه عمو ضیا؟
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ضیا خندید
ــ همین کچلها بهتر از تو فکر میکنن.
خندید و ضیا اضافه کرد
ــ راستی یه چیزی ...دوستت چرا نیومد ایندفه؟
نگاهش را دوباره سمت شیشه چرخاند ،بهار داشت به تمام زمین
رنگ نشاط میبخشید .کاش قلبها هم فصل داشتند ،مثالً میشد
بعد از یک زمستان سخت ،به یک بهار زیبا و رنگارنگ امید
داشت...
چه کودکانه بود که میخواست با فکر به آب و هوا ساره و دوستی
و جمله ی عزیز را از یادش دور کند
 +کار داشت
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ــ نرسیده این دیگه از کجا اومد؟
از ماکارونی خوش رنگ و لعابی که پخته بود ،توی بشقاب عزیز
ریخت
 +وقتی عموضیا گفت مامان گل و گالبش میره زیارت ،گفتم تو
رم بفرستم ،این کجاش عیب داره عزیز؟
ــ اون عیبی نداره ،تنها موندن تو تو خونه عیب داره.
پوف کالفه ای کشید ،در خون عزیز بود غذا را مانند زهر کردن
 +خب پس نرو...
ــ چرا نرم؟ نکنه فکر کردی من بخاطر تو زندگی میکنم؟
لبخندی که میرفت روی لبهایش بنشیند را همراه ماکارونی
خورد
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 +ای بابا ،روشن نیستیا ...همش داری مثل چراغ نفتی پت پت
میکنی ...میگم با نرگس خاتونت برو ،میگی نمیرم ،میگم نرو
میگی میرم .چند چندی با خودت خاتون؟
عزیز پشت چشم نازک کرد
ــ میرم اصال ،تو هم اینجا تنهایی دق کن.
پوزخندی روی لبهایش نشست ،او دقهایش را کرده بود
ــ میرم و یه ماه هم میمونم که بدونی تو بی عزیز هیچی نیست...
کف دستانش را مقابل سینه به هم چسباند و تمسخر قاطی
نگاهش کرد
 +وااای عزیز نرو جون من ،بری من میمیرم از نبودنت.
عزیز خم شد و نمکدان را از داخل سفره برداشت و سمتش پرتاب
کرد که جای خالی داد و بلند خندید
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ــ الل بمیری آسو...
شاخه گل نرگس را روی سنگ گذاشت و نگاه به دو شاخه ی
دیگر گلها بین دستش دوخت
 +میدونی کی فهمیدم نرگس دوست داری بابا؟
لبخند تلخی روی لبهایش نشست و نگاهش را تا سنگ مشکی
رنگ سوق داد
 +روزی که مامان بستری بود و براش نرگس خریده بودی ،اونروز
وقتی داشتی به مامان میگفتی شنیدم.
تصویر نرگس روی سنگ مقابل نگاهش تار شد و لعنت به تمام
قطره های اشک ،پدرش با رفتنش دوباره چشمه ی جوشان
اشکهایش را به راه انداخته بود .ترجیح میداد بغض خفه اش کند،
گلویش را سوراخ کند ،اما پدرش را داشته باشد
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 +بهت قول دادم انتقامت و میگیرم بابا ،اما اینطوری نمیشه...
بدون برنامه نمیشه....
خم شد ،تصویر حکاکی شده ی پدرش روی سنگ را بوسید و
پیشانی به سنگ تکیه داد
 +اما بهت قول میدم اون و با نقطه ضعفش نابود میکنم.
ایستاد ،حمد و سوره ای خواند و قدمهایش را سمت قطعه ای
دیگر کج کرد ،چقدر پوستش کلفت شده بود ،زنده بود و سه تن
از عزیزانش را به خاک سپرده بود.
کنار مزار سیامک ایستاد و نگاهش را به گلهای دستش کشاند،
خار های گل رز دستش را زخم کرده بودند ...گل رز آبی را روی
سنگ گذاشت و کنار سنگ نشست
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 +میبینی سیا ،امروز لوس بازی درآوردم و خواستم برای هر سه
تون گل بیارم .تو گل رز آبی و دوست داشتی ،یادمه هنوز...
بغضش باال آمد و چشمانش بیشتر سوخت
 +منم بهت میگفتم مگه دختری که گال رو دوست داری...
چانه اش لرزید ،حجم بغضش خیلی سنگین بود
 +یه اعترافی کنم؟ ....منم گال رو دوست دارم ،بهت دروغ میگفتم
که بدم میاد ازشون...
نگاهش را به دوردستها دوخت ،سنگ به تمام وجودش دهان
کجی میکرد انگار
 +خیلی داغونم سیا ،حالم مثل یه شاخه گلیه که تموم گلبرگاش
ریخته ،اما هنوزم جون داره ،پژمرده است اما هنوزم تیکه تیکه
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نفس میکشه .خیلی درد داره همچین حالی سیامک .خیلی درد
داره مردن و نمردن.
سرش را پایین انداخت و نگاه به دستانش و شاخه گل مریم
دوخت
 +قبل اینکه بیام اینجا وحید خبر داد مادرت برگشته اردبیل،
رفتم دیدمش .خیلی پیر شده ،منم شاید اگه جای تو بودم و
مامانم تو دوسالگیم ولم میکرد نمیبخشیدمش .اما حاال اومدم
اینجا که از تو بخوام ببخشیش .شوهرش مُرده و یه دختر شیش
ساله داره .یه دختری که خواهر توعه ،اومدم بگم بخاطر خواهرت
اون مادرِ مادری نکرده ات و ببخش سیا.
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از روی زمین بلند شد ،سرمای زمستان را برای وقت هایی که
آنجا میرفت دوست داشت ،سرما طوری در تنش نفوذ میکرد که
کمی ،فقط کمی از داغ درونش کم میشد
 +برم یه سری هم به مامانم بزنم...
چانه اش لرزید و با صدای لرزان ادامه داد
 +چقدر بده که هر سه تاتون اینجایید و من باید با این تیکه
سنگا حرف بزنم.
از آن قطعه هم بیرون آمد ،مزار مادرش دور تر بود ،شاخه گل
مریم در دستش بود و ساقه اش بخاطر زخمی بودن کف دستش
خونی شده بود .کنار مزار زانوهایش لرزید ،قلبش داشت سوراخ
میشد ،فکر اینکه مادرش سالها با درد قلب زندگی کرده بود
داشت قلبش را متالشی میکرد.
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مقابل سنگ نشست ،سد چشمانش شکست و اشکها یکی پس
از دیگری روی گونه هایش فرود آمدند ،روی سنگ تصویر نیمرخ
زنی که قنوت بسته بود حکاکی شده بود و انگار آن زن مادرش
بود...
 +سالم مامان....
مریم را روی سنگ گذاشت و قلبش مچاله تر شد
 +من اومدم ...تنهاتر از همیشه.
دستش را نوازگونه روی سنگ کشید
 +یادته میگفتم بابا تو رو خیلی بیشتر از من دوست داره؟
چشمانش سوخت و دوباره تار شد
 +دیدی حق با من بود ،نبودن تو رو نتونست طاقت بیاره و اومد
پیشت...
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پلکی زد و اشکها فرو ریختند ،اشکهای لعنتی....
 +اما تو غصه نخور ،همه چی خوبه اینجا ،کار دارم ،زندگی دارم،
بچه ها هستن ،عزیز هست...
سرش را روی شانه اش کج کرد ،چقدر سخت بود به دروغ خیال
کسی را از خود راحت کردن
 +فقط اونجا هوای هم و داشته باشید...
چانه اش بیشتر لرزید و ارتعاشش صدایش را هم لرزان کرد
 +حواستون به سیامک هم باشه.
بلند شد ،چقدر درد داشت قلب بینوایش
 +من دیگه برم سلطانم ،باشگاه دارم...
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دستانش را درون جیبهای مانتویش کرد و نگاه به شیشه ی کوپه
دوخت ،نرگس خاتون از پنجره آویزان شده بود و داشت به
پسرش با صدای بلند در مورد گلهایش برای چندمین بار تذکر
میداد و عزیز اما با همان اخم نگاهش میکرد ،تنها چیزی که
هنگام خداحافظی گفته بود ،مراقب خودت باش کوتاهی بود که
سالها از او دریغش کرده بود ،شاید خیلی دیر بود برای ساختن
یک رابطه ی خوب بینشان ،اما خب میشد دیگر برای هم تلخ
نشوند.
لبخندی روی لب نشاند و دستی برای نگاه اخموی عزیز تکان
داد و با حرکت لبهایش لب زد
 +اخمات و باز کن خاتون...
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سوت بلند قطار هم نتوانسته بود آن لبخند کوتاه پیرزن تلخ
کودکی هایش را از چشمش دور کند ،خندید و چشمکی تحویل
نگاه عزیز که دیگر اخم نداشت داد..
قطار کم کم شروع به حرکت کرد و او هم همراه قطار قدم
برداشت و بیشتر دستش را تکان داد ...هر چند سفرش کوتاه بود
و چند روزه ،اما باز هم تنهایی داشت و تنهایی...
حال که قطار رفته بود ،حس میکرد حتی دلش برای بگو مگو
هایش با عزیز هم تنگ میشود
ــ آسو بیا از این طرف.
چرخید و نیم نگاهی به دختر سیزده ساله ی ضیا کرد
 +شما برید عمو ضیا ،من یکم پیاده روی کنم.
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ضیا سری تکان داد و همراه همسر و دخترش سمت خروجی راه
آهن قدم برداشت.
صدای زنگخور گوشی اش باعث شد ،دستش را همراه گوشی از
جیبش بیرون کشیده و نگاهی به صفحه اش بیاندازد .با دیدن
اسم غریبه روی صفحه تکانی خورد ...دو هفته ی تمام بود تماس
هایش را بی جواب میگذاشت و هنوز جوابی به بودن پیراهنش
در سطل زباله ی اتاق او نداده بود .خیلی سریع تماس را وصل
کرد و گوشی را به گوشش چسباند
 +من تو رو ببینم تمومت و خط خطی میکنم.
صدای خنده ی ریز مرد بیشتر اعصابش را متالشی کرد
ــ اما من اآلن دارم میبینمت...
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نگاهش خیلی سریع چرخید و چرخید ،در بین ماشینها ،پیاده
ها ،اما او را نمیشناخت که تشخیص بدهد کدام است
 +اگه مردی نشون بده خودت و...
ــ ترجیح میدم تو پیدام کنی...
دندان روی هم سایید و بیشتر گشت برای پیدا کردن مرد غریبه
 +دعا کن پیدات نکنم.
ــ نوچ ،قرار بود خشمت و کنترل کنی...
 +مرد نیستی که اگه بودی از یه دختر قایم نمیشدی...
ــ یه جیپ اینطرف خیابونه .اگه میخوای جواب سواالتت و
بشنوی بیا سوار ماشین شو.
پوزخند صداداری زد و همزمان نگاهش را چرخاند ،ماشینی که
گفته بود را نمیشناخت.
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 +نه بابا ،خنگ خودتی .فکر کردی هالو گیر آوردی؟
ــ نه ،حدس میزدم نیای ،اما واقعا بد شد ،چون اگه نیای
هیچوقت نمیفهمی تو اتاق هتل چه اتفاقی افتاد.
مغزش سوت کشید ،اتفاق؟ در مورد چه اتفاقی حرف میزد؟
 +داری زر اضافه میزنی.
ــ اینطور فکر میکنی؟
همانطور که با نگاه دنبال مردی گوشی به دست میگشت غرید
 +کی هستی بی ناموس؟
تماس که قطع شد دستی به صورتش کشید و یک دور دور
خودش چرخید ،لعنتی او بود که هر چه هست و نیستش را به
یک غریبه گفته بود و که اینگونه برایش قلدری میکرد.
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صدای ترمزی که درست در یک قدمی اش گرفته شد ،نگاهش
را سمت ماشین مشکی غولپیکری که مقابلش ایستاده بود
چرخاند و ابروهایش در هم فرو رفتند ،شیشه ی دودی سمت
شاگرد ،درست به اندازه ی چهار انگشت باز شد ،چیزی از راننده
معلوم نبود ،اما وقتی صدایش را شنید ،دندان روی هم سایید
ــ فکر نمیکردم اینقدر ترسو باشی...
با پا لگدی به بدنه ی ماشین کوبید
 +من از موشایی که قایم میشن نمیترسم اوسکول به درد نخور.
ــ من وقت ندارم ،اگه میخوای بشناسیم و به جواب سواالت
برسی سوار شو ،اگه نه ،،،میترسی و جرأت روبرو شدن باهام و
نداری سوار نشو ...به خودت بستگی داره.
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دست دراز کرد و در ماشین را باز کرد تا راننده را ببیند ،اما
صورتش آنطرف بود
 +اگه نبینمت سوار نمیشم..
ــ اگه سوار نشی نمیبینیم.
دندان روی هم سایید و بعد از چک کردن صندلی های پشت
سوار شد و در را به هم کوبید ،به محض بسته شدن در ماشین
قفل شد و شاهرخ حرکت کرد ،عینک آفتابی به چشم داشت و
تشخیصش از روی فرم بینی و لبها ،کار آسانی برای آسمان نبود.
به محض حرکت ماشین دست دراز کرد و خیلی سریع عینک
آفتابی شاهرخ را از روی چشماهش برداشت و با دیدن و
شناختنش ،چشمانش گرد شد و انرژی اش تحلیل رفت.
 +تو بودی....
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شاهرخ نیم نگاهی سمتش انداخت
ــ آره من بودم...
به در ماشین چسبید ،احساسات مضخرفی در کنار بهت و
تعجبش شکل گرفته بود که نمیخواست به هیچکدامشان پر و
بال دهد
 +چی میخوای ازم؟
نمیدانست فکر انتقام از کدام جهنم دره ای پیدایش شده و
درست صدر افکارش ایستاد
 +میخوای ازم انتقام بگیری؟
شاهرخ متعجب از جمله ی آسمان ،نگاه از مسیر گرفت و نگاه
کوتاهی سمتش انداخت
ــ چه انتقامی؟ مگه تو چیکار کردی؟
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در موردش تحقیق کرده بود ،همان بار اول دیدارشان مقابل
پاساژ ،به کافی نت رفته و با سرچ اسم شاهین تهرانی فهمیده
بود شاهرخ تهرانی برادر کوچک اوست
 +شاید چون برادرت و نخواستم...
ابروهای شاهرخ در هم فرو رفتند ،فکر کردن به شاهین و عالقه
اش به دختر کناری اش تنها او را از کارش منع میکرد و او آن
را نمیخواست ،میخواست راهی که آمده را تا آخر برود ،میخواست
به قولی که داده عمل کند...
ــ منم نمیشناختمت ،اون روز لبه ی پرتگاه صورتت و ندیدم...
چرخید و نیم نگاه دیگری به چشمان عاصی آسمان انداخت و
ادامه داد
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ــ تو تهران وقتی سوار ماشینم شدی از صدات شناختمت و برای
همینم حرف نزدم.
آسمان عصبی خندید
 +نکنه انتظار داری اراجیفت و باور کنم؟
ــ من مجبور نیستم بهت توضیحی بدم ،پس مسئول باورای تو
هم نیستم.
آسمان خشمگین سمتش خم شد
 +من تو رو میکشم.
برگشت و لبخند خونسردی به نگاه خشمگین آسمان زد لبخندی
که آسمان را وادار کرد با خشم غیر قابل کنترلی دست به
صورتش بکشد
 +اونشب تو هتل چه غلطی میکردی؟
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شاهرخ اما بی اهمیت به سوال آسمان لب زد
ــ بذار یه چیز مهمی از اخالق خودم و بهت بگم...
نیم نگاهی سمت آسمان انداخت و اضافه کرد
_ به خشم یه جور آلرژی دارم ،پس به هیچ سوالی که با عصبانیت
ازم پرسیده بشه جواب نمیدم ،جوابی که عصبی بهم داده بشه
رو قبول نمیکنم.
 +تو من و مسخره کردی؟
ــ اگه دوست داری همچین برداشتی داشته باشی من مخالف
نمیشم.
کارد داشت به استخوانش میرسید ،او دیگر چطور وارد زندگی
اش شده بود؟ چرا انسانهایی که به پستش میخوردند هیچ
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شباهتی به انسان نداشتند و همگی یک جایشان میلنگید؟ آن
مردک لعنتی دیگر از کدام جهنم دره ای پیدایش شده بود؟
 +اینجا ،تو اردبیل چه غلطی میکنی؟
ــ برای جواب دادن به سوالهای تو اومدم...
دندان روی هم سایید ،مگر میشد آرام ماند با حضور مردی که با
خونسردی تمام رانندگی میکرد؟
 +کجا داری میری؟
ــ جایی که وقتی جواب سواالت و دادم بتونی خودت و خالی
کنی.
از زیر سایش دندانهایش غرید
 +با اعصاب و روان من بازی نکن که جد و آبادت و میارم جلوی
چشمت...
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ــ پدر و مادر من فوت شدن و فکر کنم اونقدر درک داشته باشی
که بدونی توهین به کسایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده
اصالً کار درستی نیست.
آسمان لبی تر کرد
 +من بهت اعتماد ندارم.
ــ اگه نداشتی سوار ماشینم نمیشدی...
برگشت و نیم نگاهی به چشمان در حال خروش آسمان کرد
ــ اونم فقط برای اینکه نشون بدی نمیترسی..
آسمان پوزخند صدادار و پر حرصی زد
 +هه ،نکنه انتظار داشتی ازت بترسم؟
شاهرخ با همان خونسردی شانه ای باال انداخت
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ــ ترس نه ،اما انتظار داشتم محتاط باشی.
 +ازت پرسیدم کجا میری؟
ــ ترسیدی؟
 +پرسیدم کجا میری مرتیکه؟
ــ چیزی تا رسیدنمون نمونده ،پس بیخودی خودت و خسته
نکن ،بهت که گفتم ،به خشم آلرژی دارم.
 +ازت نمیترسم چون فکر میکنم میشناسی من و ،فقط کافیه یه
آخ بگم که ده نفر بریزن سرت و تیکه تیکه ات کنن ،آدمایی دارم
که قبل اینکه بفهمی چی شده و چطور شده شلوارت و میپیچن
دور سرت.
ــ آره حق با توعه ،من میشناسمت ،اما تو اصال من و
نمیشناسی ...شاید اصالً نمیتونی تصورش و هم بکنی وقتی
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عصبی بشم چیکار میکنم .اونوقت دیگه شاید ،منم خودم و
نشناسم.
سمت آسمان چرخید ،سرعت ماشین را باالتر برده بود ،دخترک
باالخره توانسته بود عصبی اش کند.
 +داری تهدیدم میکنی؟
ــ من بهش میگم هشدار ،هم برای تو ،هم برای خودم.
 +من ازت نمیترسم.
ــ خوبه ،نترس ذاتاً.
دستی به صورتش کشید ،موجود کناری اش دیگر چه بود؟
 +همینجا نگه دار ،جواب سواالم و بده ،دیگه ام نبینمت.
شاهرخ خندید
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ــ انگار وقتی بچه بودی تو گوشت خوندن وقتی لجباز و یه دنده
باشی طرفت کوتاه میاد...
از گوشه ی چشم نگاه به دخترک دوخت
ــ اما انگار بهت نگفتن چقدر کارت سخت میشه اگه طرفت صد
برابر بدتر از تو لجباز باشه...
 +اصال نمیخوام بشنوم جوابت و برو به جهنم .نگه دار ماشین و
میخوام پیاده شم.
ماشین که توقف کرد ،آسمان متعجب نگاه در بیرون چرخاند،
خیابانی که بودند برایش ناآشنا بود ،شاهرخ سمتش که خم شد
گارد گرفت ،اما او بی اهمیت به آسمان و گارد دفاعش ،داشبورد
را باز کرد و ریموت کوچکی از داخلش برداشت و دکمه اش را
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زد .نگاه آسمان خیلی سریع چرخید ،افکاری که یکهو به ذهنش
هجوم برده بودند ،باعث شده بود بترسد...
کسانی که در تهران دنبالش بودند به مرد کناری اش ربطی
داشتند؟
یا حتی حضورش در آن خیابان اتفاقی بود؟
درهای بزرگ مقابلشان که باز شد ،مغزش خیلی سریع فرمان
فرار داد و دستش روی دستگیره ی ماشین چنگ شد و سمت
خود کشید...
لعنتی قفل بود...
 +داری چه غلطی میکنی؟
چندبار پی در پی دستگیره را کشید و شاهرخ بی اهمیت به او
داخل حیاط بزرگ ویال شد
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ــ نترس...
آسمان دندان روی هم سایید و فریاد کشید
 +در و باز کن ،داری چه غلطی میکنی؟
ماشین را همانجا وسط حیاط خاموش کرد ،اگر یک دقیقه ی
دیگر ،در آن فضای کوچک با آن دخترک میماند ،دیوانه میشد
و خدا میدانست با چه عقل و منطقی تصمیم به آدم ربایی گرفته
بود .پیاده شد و آسمان هم خیلی سریع خودش را از ماشین
بیرون انداخت
 +الل شدی االغ نفهم؟ دارم بهت میگم اینجا دیگه کدوم گوریه
من و آوردی؟
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شاهرخ که بی اهمیت به او و خشمش سمت ساختمان رفت،
خشمگین برگشت و سمت درهای بزرگ مشکی رنگ حیاط
بزرگ قدم برداشت
 +برو بمیر با آلرژیت اوسکول به درد نخور ...تو از داداشت هم خر
تر و االغ تری...
به در که رسید بازویش از پشت کشیده و تا به خود بیاید به دیوار
چسبانده شد
ــ میدونی کسایی که دنبالتن کین؟
به خود آمد و با خشمی غیر قابل کنترل ،دستان شاهرخ را از
روی بازوهایش پس زد ،با چه جرأتی دست به او زده بود؟
 +هر خری ،به تو چه ربطی داره؟
ــ تو نه ،ولی کسی که دنبال توعه به من ربط داره...
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اخمش کور تر شد
 +چه ربطی؟
ــ اون آدما ،آدمای دختر عمه ام بودن...
کف دستانش را به سینه ی شاهرخ کوبید و فریاد کشید
 +دختر عمه ی تو چه ربطی به من داره؟ چی میخواست ازم؟
ــ بریم تو بهت میگم ،قول میدم...
 +من هیچ گورستونی با تو نمیام ،همین جا بنال و بعد باز کن
در و میخوام برم....
ــ به شرفم قسم کاریت ندارم ،نترس ازم...
آسمان با همان عصیان خیره در چشمان رنگی شاهرخ گفت
 +تو اگه شرف داشتی...
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ــ تند نــــرو....
فریادش کالم آسمان را برید و دستی بین موهایش فرستاد ،انگار
نیروی جاذبه ی درونش داشت خشم دخترک را سمت خود
جذب میکرد....
ــ ببین ،من کاریت ندارم ،بریم تو ،باهات حرف میزنم ،به جواب
تموم سواالت میرسی ...فقط همین اول راه پرخاش نکن...
 +شما از کجا پیداتون شد دیگه؟ چرا یه آدم درست و حسابی
به پست من نمیخوره آخه...
از نرمش آسمان استفاده کرده و خودش را جلو تر کشید ،خیلی
خوب میشد اگر دخترک را با خواست خودش نگه میداشت و به
زور متوصل نمیشد.
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ــ من آدم بدی نیستم ،نمیخوام آسیبی بهت برسونم .فقط قصدم
کمکه ،قسم میخورم...
 +بهت اعتماد ندارم.
ــ منم ازت انتظار اعتماد کردن ندارم ،تو خودت میتونی از
خودت دفاع کنی .پس الزم به ترسیدنت نیست ...بهم اعتماد نکن
باشه ،اما ازم نترس...
دستش را در جیب مانتویش فرستاد و چاقوی ضامن دارش را
بین مشتش گرفت
 +میکشمت....
شاهرخ که سری تکان داد ،قدمی سمتش برداشت و خیره در
نگاه رنگی اش غرید
 +اگه یه ذره میشناسیم مطمئن باش این کار و میکنم.
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به ساختمان اشاره کرد
 +برو میام پشت سرت...
شاهرخ دوباره سری تکان داد و قدمهایش را سمت ساختمان
برداشت .چگونه به اینجا رسیده بود؟
اگر چند روز پیش یکی آمده و میگفت قرار است آدمربایی کند...
به او میخندید..
باید کاری میکرد...
رهام به تنهایی نمیتوانست از پسشان بربیاید...
وارد ساختمان شدند و شاهرخ در را بست .کاش دخترک کناری
اش که با شک اطراف را میکاوید با تصمیماتش راه می آمد.
ــ برو بشین من یه چیزی آماده کنم بخوریم...
 +من چیزی نمیخورم.
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گفت و سمت مبلمان قدم برداشت ،شاهرخ اما با یادآوری
حرفهای رهام در مورد آسمان سری با تأسف تکان داد و دورترین
مبل به آسمان را انتخاب کرد و نشست
 +خب بنال من...
میان کالم آسمان پرید
ــ لطفاً احترام همدیگه رو نگه داریم ،نیازی به پرخاش و داد و
فریاد و فوحش و ناسزا نیست ،تو سواالتت و آروم بپرس ،منم با
کمال میل به تک تکشون جواب میدم ،اما اگه ذره ای خشونت
حس کنم معامله فسخه....
آسمان با خشمی که جان میکند کنترلش کند ،دستی به
صورتش کشید
 +خیل خب ،آرومم...
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ــ عالیه....
 +پیرهنت تو اتاق هتل چیکار میکرد...
ــ تو رو بردم اتاقت...
 +من منظورم پیرهنته ،نه خودت.
ــ وقتی داشتم کمکت میکردم بری اتاق ،روم باال آوردی.
آسمان با همان چشمان گشاد شده از حرص نگاهش کرد و با
درک موضوع خیلی سریع نگاه دزدید و آب دهانش را فرو داد،
لعنتی....
ــ نتونستم با بوی بد الکلی که از لباسم میومد سر کنم و تو
سرویس اتاقت درش آوردم و انداختمش زباله و بعد از اتاقت
خارج شدم.
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کلمات را گم کرده بود ،سواالتش را هم همانطور ،برای اولین بار
در عمرش معذب بود و نمیدانست چگونه باید خودش را جمع
کند...
شاهرخ اما بی اهمیت به نگاه فراری آسمان نگاهش روی گونه
هایش که کمی رنگ سرخی به خود گرفته بودند ،ثابت مانده
بود...
 +خب؟
نگاه باال کشید ،خبری از خجالت چشمانش نبود و با بی پروایی
تمام نگاه طلبکار و عاصی اش را به چشمان او دوخته بود ...اصال
انگار نگاهی که چند لحظه قبل از چشمانش فرار کرده بود متعلق
به او نبود...
ــ خب چی؟
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 +چرا اومدی هتل؟
ــ تو تماس گرفتی.
 +تو همینجوری ،هر کی بهت زنگید ،احساس انسان دوستانه ات
گل میکنه و تیپیش تیپیش میری پیشش؟
ــ نه خب ،تو گفته بودی تنهایی ،چند ساعت قبلش هم چند
نفر دنبالت بودن ،بعدش هم...
مکث کوتاهی کرد
ــ مکالمه ات با رهام ،من پشت خط بودم و شنیدم که داشتی
در مورد انتقام حرف میزدی...
آسمان چشم باریک کرد
 +تو رهام و میشناسی...
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لبخندی روی لبهای شاهرخ نشست ،جمله ی آسمان خبری بود
و نشان میداد حواسش جمع تر از آنیست که فکر میکرد
ــ آره میشناسمش.
 +تو میخوای من و دیوونه کنی مرتیکه؟ چرا قسطی حرف
میزنی؟ حرفات فروشیه؟
دستی بین موهای کوتاهش کشید و مرتبشان کرد
ــ تو یه دانشکده درس خوندیم .با هم دوست بودیم.
 +بودید؟
ــ آره ،بودیم.
آسمان اخمی کرد ،حرفهای دختر پری نام در گوشش پژواک
شد و آن دوست خنجر خورده ی رهام او بود؟
 +دوستی که پری در مودش حرف میزد تو بودی....
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مانند کسانی که اتم کشف میکنند ،پوزخند روی لب نشاند و به
مبل تکیه داد
 +دورت زدن ،مگه نه؟
ــ کار خوبی نیست تو مسائل شخصی دیگران دخالت کردن...
آسمان چشمانش را باریک کرد ،مرد مقابلش اگر میخواست او را
دور بزند ،غلط اضافه کرده بود ،چون او احمق نبود
 +بذار من حدس بزنم یهو تو چطور وسط زندگی من سبز شدی...
دو زانو روی مبل نشست و تمام حواسش به شاهرخ و حرکاتش
بود ،در آماده باش کامل بود و منتظر یک حرکت کوچک از جانب
شاهرخ که چاقوی درون جیبش را با خونش رنگین کند...
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 +رهام با یه جوجه رنگی بهت خیانت کرد و تو بعد از دو سال،
وقتی دیدی یه دختر واسه رهام مهمه ،گفتی دِکی ،این همونیه
که میتونم باهاش رهام و کله پا کنم ،درسته؟
شاهرخ متعجب خندید ،خواهرک رهام عجب قوه ی تخیل قویی
داشت ،تمام این حرفها را ،تنها در طی چند لحظه به هم بافته
بود؟
ــ چرا برای رهام مهمی؟
آسمان با تمسخر خندید
 +دیدی گفتم دنبال کله پا کردن رهامی...
مکث کوتاهی کرد
 +اما این و باید میفهمیدی که من بازیچه ی دست این و اون
برای رسیدن به هدفای کثیفشون نیستم .وجودت و از زمین محو
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میکنم ...طوری که خودت هم یادت بره رو زمین زندگی
میکردی...
شاهرخ آرنج هایش را به زانو تکیه داد و دستانش را به هم قفل
کرد ،میشد یک راه دیگر را هم امتحان کرد ،ریسک بود ،اما به
امتحان کردنش می ارزید
ــ شاید تونستیم با هم کنار بیایم ،مثال تو میخواستی خسرو
پناهی و مجازات کنی .من بهت کمک میکنم با استفاده از رهام
به هدفت برسی....
دندان روی هم سایید
 +چی میخوای از من؟
شاهرخ لبخند خونسردی زد
ــ من چیزی که میخوام و گفتم ،تو نفهمیدی.
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 +رهام خسرو نیست ،منم با اون مشکلی ندارم که بخوام اذیتش
کنم.
ــ اما مگه نیتت از رفتن به تهران همین نبود؟ مگه بهش ابراز
عالقه نکردی؟
 +کردم که کردم ،به تو چه؟ شاید واقعاً حسی بهش دارم...
شاهرخ نگاهش کرد ،غیر قابل باور بود و نمیتوانست رهامی را که
ابراز عالقه ی خواهرش را شنیده ،درک کند
ــ نداری ،عشق چیزی نیست که بشه پنهونش کرد.
نفسش را با کالفگی تمام بیرون فرستاد ،عشق دیگر چه مشقی
بود؟
 +ببین من و شازده ،رهام با بابای چلغوزش سواست ،بهت اجازه
نمیدم آسیبی بهش بزنی...
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ــ چرا؟
 +چون دوستمه.
ــ چجور دوستی؟
آسمان کالفه روی مبل جابجا شد
 +اومدیم اینجا تا تو جواب سواالی من و بدی ،نه من بهت جواب
پس بدم.
ــ خب میتونی بپرسی تا جواب بدم .من مثل تو نیستم ،خیلی
راحت حرف میزنم و جواب میدم ،نه از حرفام میترسم ،نه از
چیزیایی که قراره بشنوم ،نه از جوابام.
آسمان دستی به صورتش کشید ،مرد روبرویش دوباره دست روی
نقطه ضعف هایش گذاشته بود.
 +دختر عمه ات کیه و از من چی میخواد؟
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ــ دختر عمه ی من همون پریه...
نگاهش را یک دور در چهره ی متعجب آسمان چرخاند و ادامه
داد
ــ یه دختر کله خراب و بی فکر که خودش و همیشه محق
دونسته ،رهام هم یکی از همون چیزاییه که فکر میکنه به اون
تعلق داره .اما حاال یه دختر ،یعنی تو ،به قلمروش پا گذاشتی...
باید اینم بهت بگم که اون تا تو رو ،به هر نحوی که هست از
قلمروش دور نکنه دست بردار نیست...
آسمان پوزخند صداداری زد
 +داری در مورد اون سنجاقک حرف میزنی؟ اون که از بینیش
بگیری جونش درمیاد.
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ــ شاید مقابل قدرت و حرفه های تو حرفی واسه گفتن نداشته
باشه ،اما اون خودش هیچوقت با هیچکس مبارزه نمیکنه ،مثل
همون روزی که سه چهار تا گردن کلفت انداخته بود دنبالت.
 +تو هم باهاشی ،واسه همین اون روز تو اون خیابون بودی ،نقشه
بود ،که من سوار ماشینت بشم .مگه نه؟
ــ نه اصالً .بهت که گفتم ،من تا اون روز اصالً نمیدونستم تو
همون دختری هستی که برادرم درموردش حرف میزنه.
 +پس چی مرتیکه؟ پس چی؟ چرا درست و حسابی حرف نمیزنی
که منم بفهمم چی میگی؟ تو از من چی میخوای؟ این و بگو...
ــ خیل خب...
سری تکان داد و چند بار زیر لب "میگم" آرامی زمزمه کرد
ــ ازت میخوام یه مدت اینجا بمونی...
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آسمان برای چند لحظه با تعجب نگاهش کرد و سپس بلند
خندید ،سرش را بلند کرده و بی پروا و عصبی میخندید.
اما یک دفعه ،به طور هیستریک خنده اش را قطع کرد و از روی
مبل بلند شد و مقابل شاهرخ ایستاد
 +تو من و مسخره کردی؟
چشمانش از عصبانیت گشاد شده و رگ های قرمز رنگی در
سفیدی چشمانش خودنمایی میکرد ،میشد با دیدن آتش شعله
ور در میان قهوه ای هایش پی به جنگ و جدال چند دقیقه ای
اش با خودش شد .جوابی که از جانب شاهرخ دریافت نکرد
دستش را به شانه اش کوفت و فریادش بلندتر شد
 +با توأم مرتیکه ،میگم من و مسخره کردی؟ چرا باید تو این
جهنم بمونم؟
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شاهرخ بدون آنکه حرکتی به خود دهد ،تنها مردمک چشمانش
را در حدقه چرخاند
ــ تو اینجا میمونی تا هم تو ،هم پریسیما ،هم رهام و هم خسرو
خان معنی و مفهوم کلمه ی ایست و بدونن.
مغزش دیگر قادر به سوزاندن آدرنالینی که قلبش پمپاژ میکرد،
نبود ...داغ شده بود ،گر گرفته بود ،انگار به جای مغز در جمجمه
اش سرب داغ ریخته بودند ،از شاهرخ فاصله گرفت ،باید هر چه
زود تر خود را از آن جهنم دور میکرد ،ادب کردن مردی که با
خونسردی تمام روی مبل نشسته بود ،برای وقت دیگری میماند،
چون دیگر مغزش نمیکشید ،حجم خشمی که در وجودش
میجوشید برای آنروز و چند روز بعدش کافی بود....
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همین که برگشت بازویش گرفته شد و دست قدرتمندی که دور
بازویش حلقه شده بود ،آنقدری قدرت داشت که او را از حرکت
باز دارد و سمت و خود برگرداند...
ــ خواهش میکنم سختش نکن.
تقال کرد
 +برو به جهنم ،نمیتونی از پس دختر عمه ی هرزه ات بربیای
به من چه ربطی داره که باید اینجا زندانی شم؟
شاهرخ هر دو بازویش را محکم گرفت و کمی او را باال کشید و
رخ به رخش نگه داشت
ــ منو وادار به کارایی نکن که نمیخوام انجامشون بدم .یه چند
روز اینجا بمون ،کاری به کارت ندارم ،اذیتت نمیکنم.
 +مگه شهر هرته؟همین اآلن زنگ میزنم بریزن سرت...
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قبل از آنکه آسمان بتواند جمله اش را تمام کند ،زیرکانه ،دستش
را درون جیب مانتوی آسمان کرد و گوشی و چاقویش را بیرون
کشید و دستش را بلند کرد
ــ از اینجا نمیتونی بیرون بری ،پس بی خودی نه خودت و خسته
کن نه من و...
 +نمیتونی من و اینجا حبس کنی...
ــ باور کن نمیخوام اینطوری فکر کنی ،به نظرم فکر کنی این
چند روز یه مهمونی موقته برای هر دومون خوب تره...
فریاد کشید
 +توی الشی....
شاهرخ با صدای بلند میان کالمش پرید
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ــ اگه همینطوری ادامه بدی مجبور میشم توی اتاق حبست
کنم .پس عاقل باش و این چند روز و بذار خوب و بی درد سر
بگذره.
با پرخاش دست شل شده ی شاهرخ را از روی بازویش پس زد،
مگر میشد ارام بود؟ مردک او را از وسط خیابان با دوز و کلک
برداشته و به یک خرابشده آورده و میخواست آرام هم باشد؟
 +من خود خود درد سرم ،اگه همین اآلن از این خرابشده بیرون
نرم ،طوری رو سرت خراب میشم که یه عمر نتونی از زیر آوارم
بیرون بیای.
شاهرخ گوشی و چاقو را در جیب شلوارش فروکرد و دوباره بازوی
آسمان را گرفت و سمت در اتاقی که قبالً آماده کرده بود قدم
برداشت
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ــ مثل اینکه از نرمش و رفتار آروم خوشت نمیاد و ترجیح میدی
باهات خشن باشم...
در را باز کرد و آسمان را داخل اتاق فرستاد
ــ پس تا صبح همینجا بمون ،فردا این در و باز میکنم ،اما اگه
دوباره پرخاش کنی...
در را بست و بی اهمیت به داد و فریادهای آسمان کلید را در
قفل چرخاند و ادامه داد.
ــ همونجا میمونی تا وقتی که آروم بشی.
همین که در را قفل کرد دستگیره در باال و پایین شد و صدای
فریاد آسمان از آونسوی در به گوشش رسید
 +تو زده به سرت االغ نفهم؟ باز کن در این خرابشده رو تا
نشکستمش...
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دستی به صورت ملتهبش کشید ،مطمئن بود آسمان نمیتواند
در را بشکند ،یک هفته ی تمام کافی بود برای بستن تمام راه
هایی که به بیرون ختم میشد...
سمت مبل ها قدم برداشت ،انرژی اش را دخترک عاصی داخل
اتاق که صدای فریاد و مشت و لگدهایش به در تمامی نداشت،
تحلیل برده بود ...دختر که هیچ ،هیچ انسانی به سر سختی و
یکدندگی او ندیده بود و هر چه فکر میکرد نمیتوانست تشخیص
دهد شاهین دقیقاً به چه خصلت او دل برده بود .درست بود که
ظاهر خوبی داشت و زیبا بود ،اما اخالق و رفتارش اصالً....
پوف کالفه ای کشید و کف دستانش را روی گوشهایش فشرد،
هنجره اش زخمی نمیشد با آنهمه جیغ و فریادهایش؟
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 +بیا در و باز کن مرتیکه ی * ....از اینجا دربیام چوب میکنم تو
** ،االغ بی مصرف ...اگه جرأت داری بیا باز کن تا نشونت بدم
آسو کیه...
دندان روی هم سایید و از روی مبل بلند شد و با خشم سمت
اتاق قدم برداشت ...اما به محض رسیدنش به در ،دستانش را به
چارچوب تکیه داد و نفس بریده بریده اش را بیرون فرستاد و
پلک بست...
دخترک میخواست عصبی اش کند و انگار موفق هم شده بود،
چند نفس عمیق و پی در پی کشید
ــ آروم باش شاهرخ ،آروم باش .قصد اونم همینه ،میخواد
عصبانیت کنه..
دستش را چند بار به چارچوب کوبید
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ــ تو این نیستی ،هیچکس نمیتونه تو رو اینقدر عصبی کنه...
 +میدونم پشت دری بی ناموس ،بهت میگم باز کن درو...
دستش میخواست سمت کلید برود که محکم به در کوبیدش
ــ با فوحش دادنت فقط موندنت اینجا رو طوالنی تر میکنی...
دوباره دستش را کوبید
ــ من و نمیتونی عصبی کنی .من عروسک خیمه شب بازی
خشمم نیستم.
روی تاب نشست و سرش را بین دستانش گرفت ،فوحش های
دختر درست پشت سرش ،در مرکز مغزش پژواک میشد و تمام
معادالت آرام بودنش را از هم میپاشید...
دخترکی که داخل ساختمان حبسش کرده بود ،خیلی عاصی تر
از آنی بود که رهام توصیفش کرده بود...
732

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

خیلی بد دهان تر و وحشی تر از آنی بود که برادرش میگفت...
چگونه باید با او ،به مدت نامعلوم زیر یک سقف میماند خدا
میدانست و خود او باید کمکش میکرد...
باید خدا کمکش میکرد تا نه عقلش را از دست بدهد ،نه اعصابش
را....
دست در جیب فرو کرد و گوشی و چاقوی ضامن دار دخترک را
از جیب شلوارش بیرون کشید ...نگاهش روی چاقو ماند و چه
کشیده بود که حمل یک سالح سرد را برای دفاع از خود همراه
داشت؟
چاقو را به جیب برگرداند و گوشی ساده ی نوکیایش را در دست
جابجا کرد...
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دیگر دختری به سن و سال او پیدا نمیشد که از آن گوشی های
قدیمی استفاده کند و تقریباً همه از گوشی های هوشمند
استفاده میکردند ....مربی گری در دو باشگاه شغل خوبی هم بود،
شاید کفاف زندگی آن چنانی را نمیداد ،اما میتوانست با گوشه
ای از حقوقش ،مانند دیگر هم سن هایش یک گوشی برای خود
بخرد...
یک چیز دیگر هم بود....
یک چیز دیگر که شاید حتی رهام هم نمیدانست...
گوشی خودش را از جیبش بیرون کشید و شماره ی رهام را
گرفت ،باید به او اطالع میداد .صدای بله ی دلواپسش که بعد از
دو بوق متوالی در گوشش پیچید ،نگاه به در ورودی ساختمان
دوخت
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ــ سالم.
ــ سالم ،چی شد شاهرخ؟
نفس عمیقی کشید ،دیگر صدای فریادهای آسمان از داخل نمی
آمد و انگار او هم خسته شده بود از داد و فریاد بی نتیجه
ــ اآلن تو ویالییم.
ــ چه واکنشی نشون داد؟
صدای رهام از حجم هیجان و نگرانی میلرزید
ــ تو چی فکر میکنی؟
ــ پرخاش کرد! داد و فریاد و....
با نوچ کالفه ای کالمش را قطع و با صدای تحلیل رفته ای ادامه
داد
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ــ مطمئنی اینطوری میشه اوضاع و کنترل کرد شاهرخ؟ آسمان
بیشتر به هم نریزه؟
ــ اینطوری فکرش از انتقام دور میشه ،از اون آدمایی که دنبالش
بودن و هنوز نفهمیدید کیا بودن دور میمونه و ....مهم تر از
همه،بعد از چند بار مشاوره میتونه برای شنیدن حقیقت آماده
بشه....
ــ به نظرت میتونی بهش مشاوره بدی؟
پلک هایش را بست ،اگر قبل از دیدن آسمان صد درصد به
مشاوره دادن به او مطمئن بود ،دیگر آن قدرها اطمینان نداشت...
آن دخترک ،خود او را از خود بی خود کرده و دیوانه اش میکرد...
ــ باید تالش کنیم رهام ،هم تو ،هم من ،و هم خواهرت،
همینجوری نمیشه کاری از پیش برد.
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مکث کوتاهی کرد و وقتی صدایی از جانب رهام نشنید ادامه داد
ــ بهش گفتم هم و میشناسیم ،اما در مورد اینکه تو ازم خواستی
پیش خواهرت باشم چیزی نگفتم.
ــ اینجا اصال اوضاع روبراه نیست ،بابام فهمیده عزیز آسو رفته
مشهد ،میخواد بیاد اردبیل...
نا خودآگاه بدون آنکه تمرکزی روی حرفهای رهام داشته باشد،
فکرش سمت حرفهای آسمان پرواز کرد
ــ رهام؟
ــ جان؟
ــ تو در مورد پریسیما چیزی به خواهرت گفتی؟
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قلب رهام درون سینه اش فرو ریخت ،ربطی به آسمان یا پریسیما
نداشت ،تنها علت ریزش قلبش ،حرف زدن شاهرخ در مورد آن
موضوع ،بعد از به هم خوردن دوستیشان بود...
ــ نه من چیزی نگفتم ،اون خودش گفته...
ــ همدیگه رو میشناسن؟
صدای رهام بعد از کمی تأخیر به گوش رسید
ــ میشه در موردش حرف نزنیم...
نفس عمیقی کشید و از روی تاب بلند شد
ــ حرف نمیزنیم.
کمی بینشان سکوت شد و شاهرخ داخل ساختمان شد،
صداهایی از داخل اتاق می آمد و باعث شد ابرویی باال بفرستد
ــ اگه چیز دیگه ای نیست من برم...
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ــ حواست به آسمان باشه شاهرخ.
ــ هست.
به در که رسید تماس را قطع کرد و دستش را سمت کلید برد،
اما پشیمان شد و عقب کشید ،نباید کوتاه می آمد...
قدمهایش را سمت آشپزخانه کج کرد ،از بین غذاهای آماده ای
که توی یخچال چیده بود ،دو ظرف برداشت و داخل مایکروفر
گذاشت ،درجه اش را تنظیم کرد و از آشپزخانه خارج شد.
صداهای داخل اتاق بیشتر شده بودند ،روبروی در به مبل تکیه
داد و دستانش را روی سینه قالب کرد .دخترک داشت داخل
اتاق چه کار میکرد؟ حتی نمیتوانست حدس بزند ....با تکانهای
محکمی که به در خورد ،تکیه اش را از در گرفت و متعجب تک
خندی کرد ،میخواست در را بشکند؟ آن هم دری که سمت
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داخل باز میشد؟ سمت در قدم برداشت و با پشت دست ،ضربه
ی آرامی به در زد
ــ به نظرم زیاد تالش نکن ،کافیه فقط آروم بشی تا من خودم
بازش کنم.
 +خدا لعنتت کنه ،باشه آرومم باز کن در این ال مذهب و...
با لبخند پیروزمندانه ای دست دراز کرد و قفل را باز کرد و کنار
ایستاد ،آسمان همانند کسانی که چند ساعت بی هوا مانده
باشند ،نفس نفس زنان خود را بیرون پرتاب کرد و نگاه شاهرخ
روی میله ی قطوری که در دستش بود ثابت ماند ،آن را دیگر از
کجا آورده بود؟ نگاه داخل اتاق چرخاند و با دیدن تخت واژگون
شده که تمام پیچ و مهره هایش باز بود ابروهایش با تعجب باال
رفتند...
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ــ تخت و واسه چی داغون کردی؟
آسمان اما در خود نبود انگار ،نفس نفس میزد و انگار هیچ
مولکول هوایی برای تنفس نداشت...
بی خیال تخت و واژگونی اش ،هراسان قدمی سمت دخترک
برداشت و در صورتش خم شد
ــ چی شده حالت خوبه؟
جوابی که از جانبش جز رنگ سرخ چهره و نفس های ناموزونش
دریافت نکرد ،دست بند چانه اش کرد و صورت دخترک را مقابل
صورت خود نگه داشت
ــ آسم داری؟
آسمان با پرخاش دستش را پس زد و روی زمین نشست،
نمیدانست چند ساعت داخل آن اتاق با پنجره ی کوچک زیر
741

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

سقفی مانده بود ،اما اگر چند دقیقه ی دیگر در باز میشد ،سکته
میکرد...
شاهرخ خیلی سریع قدم هایش را سمت کنسول برداشت و لیوان
را پر از آب کرد و کنار آسمان نشست ...لیوان آب را سمت لبهای
دخترک برد
ــ بیا بخور....
آسمان با دست لرزانش ضربه ای به لیوان شیشه ای زد که از
بین انگشتان شاهرخ سر خورد و روی زمین افتاد
 +برو به جهنم...
ــ به من نگاه کن....
چرخید و نگاه خشمگینش را که کمی نم گرفته بود بند نگاه آرام
شاهرخ کرد ،نفسهایش هنوز یکی در میان بودند
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ــ سعی کن همراه من نفس بکشی ...ببین....
نفسی گرفت و آسمان را هم دعوت به کشیدن نفس عمیق کرد
ــ دم.....
نفسش را آرام و طوالنی بیرون فرستاد و نجوا کرد
ــ بازدم....
چند بار که پی در پی آسمان را دعوت به نفس های عمیق و
مرتب کشیدن کرد ،لب زد
ــ خوبه اآلن حالت؟
آسمان پلک بست و شاهرخ لبی تر کرد
ــ فوبیا داری؟
نگاه بی حس و حال آسمان که قفل نگاهش شد ،ادامه داد
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ــ تو فضاهای بسته نفس کم میاری؟
 +دست از سرم بردار....
موهایش را با دست مرتب کرد
ــ من دشمنت نیستم ،نمیخوام اذیتت کنم...
 +اما داری میکنی...
پلک بست ،دیدن درماندگی درون نگاه دخترک کار سختی بود
ــ اآلن با این اوضاع بیرون هم باشی اذیت میشی.
 +من میتونم از خودم دفاع کنم...
لبخندی زد ،لبخندی که تنها برای از بین بردن حس های بد
دخترک مقابلش بود
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ــ میدونم که میتونی ،اما من میخوام از همتون مراقبت کنم ،از
تو در مقابل خشم و نفرتت از پدر رهام ،از دختر عمه ام در برابر
حس حسادت و خودخواهیش و از عمه ام در برابر دخترش ...بیا
با کمک هم ،این اوضاع نامرتب و مرتب کنیم.
 +من هیچ ارتباطی با رهام ندارم ،این و به دختر عمه ات هم
میگم .اونوقت دیگه الزم نیست تو از کسی مراقبت کنی...
شاهرخ با پوف کالفه ای عقب کشید
ــ مشکل تو نیستی که ،مشکل مهم بودنت برای رهامه...
گوشی اش را از جیب شلوارش بیرون کشید و شماره ای گرفت
ــ صبر کن ،فقط لطفاً صدات درنیاد...
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گوشی را روی حالت اسپیکر گذاشت و نگاه به چشمان قهوه ای
دخترک دوخت ،طولی نکشید که صدای آرام و نازک پریسیما
در گوشی پیچید و نگاه هر دو روی تلفن همراه سر خورد
ــ سالم شاهی...
ــ سالم،
دستی به صورتش کشید ،سخت بود حرف زدن با پریسیما ،اما
باید کمی از حس بد دخترک روبرویش کم میکرد
ــ با دختره حرف زدم ،میگه هیچ ارتباطی با رهام نداره...
نگاه به آسمان دوخت ،نگاهش به گوشی بود
ــ داره دروغ میگه ،اونروز شنیدم صدای رهام و که بهش گفت
جانم ...شنیدم که گفت براش مهمه...

746

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ من دارم در مورد دختره حرف میزنم ،میگه عالقه ای به رهام
نداره...
ــ داره مثل چی دروغ میگه شاهی ،تو باور نکن ،اون ماموز تر از
این حرفاست ،میخواد با ادا اطوارش رهام و سمت خودش بکشه
که موفق هم شده ،اما منم بلدم کار خودم و ...کاری میکنم...
ــ بهت گفتم کاری نباید بکنی پریسیما...
ــ تو بهتر از هر کسی من و میشناسی شاهرخ ،اینم میدونی که
برای رسیدن به خواسته ام هر کاری میکنم و هیچی عین خیالمم
نیست ،پس بیخودی سعی نکن من و از تصمیمم منصرف کنی...
من تا کاری نکردم رهام از دختره متنفر بشه منصرف نمیشم ،تا
کاری نکنم اون دختره روی برگشتن به خونه اش و نداشته باشه
بی خیال نمیشم...
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تمام حرکات ریز و درشت آسمان را زیر نظر داشت و درست
وقتی که میخواست دهان باز کند ،انگشتش را روی آیکون قطع
تماس لغزاند و گوشی را به جیبش برگرداند...
ــ میدونی این دختر کیه؟
آسمان با خشم نگاهش کرد و رهام بعد از مکث کوتاه ،بین
سوالش ،جواب داد
ــ این دختر همون آدمیه که فقط بخاطر اینکه نشون بده خودش
میتونه برای خودش تصمیم بگیره ،به نامزدش ،با بهترین
دوستش خیانت کرد .رهام هم بی تقصیر نبود درست ،اما من
میدونم که تمومش ریز سر پریسیما بود .میدونم یه چیزایی بهت
گفته و کم و بیش خبر داری از جریان ،چون غیر از من و رهام
و خود اون ،کس دیگه ای از جریان خیانت کثیفشون خبر نداره.
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هم رهام و هم من و بازیچه قرار داد تا به پدر و مادرش بفهمونه
که هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده ،اما من ،بی سر و صدا،
بدون اینکه عمه ام و ناراحت کنم گفتم دلم نمیخواد ازدواج کنم
و نامزدی و به هم زدم.
 +خیلی خری....
شاهرخ اخم کرد...
ــ متوجه نشدم!
 +میگم خیلی خری که هیچی به کسی نگفتی و گذاشتی راست
راست بگرده و همش به ریشت بخنده.
عقب کشید و با همان اخم ها نگاه به چشمان سرکش آسمان
دوخت
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 +تو که کاری نکرده بودی ،چرا کاری نکردی که رسوای عالم و
آدم بشه؟
ــ چون اونم همین و میخواست ،که با رسوا کردن خودش و
خانواده اش به همه نشون بده که هیچوقت ،اجازه نمیده در مورد
زندگیش تصمیم بگیرن...
آسمان چینی به بینی اش داد ،اصال درک نمیکرد مرد مقابلش
را
 +اون تو رو نمیخواست ینی...
ــ نمیخواست.
ــ تو چی؟ میخواستیش؟
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نگاه از آسمان گرفت ،نمیدانست بحث چگونه و چطور به او و
رابطه اش با دختر عمه اش کشیده شده و او هم جواب سواالتش
را میداد
ــ به عالقه بعد از ازواج اعتقاد داشتم...
پوزخند صداداری زد ،عجب مردک احمقی بود
 +هیچوقت به اینکه مجازاتش کنی فکر نکردی؟ باالخره بهت
خیانت کرده ،اونم با دوستت .من اگه بودم هر دوشون و میکشتم
و دل و روده شون و مینداختم وسط شهر تا درس عبرت بشه
واسه بقیه.
ــ من ترجیح میدم احساساتم و خرج کسایی کنم که ارزششون
و دارن .تنفر هم برای خودش یه حسه ،حسی که طرف مقابل و
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به این باور میرسونه برات اونقدر مهمه که تونسته تو رو تحت
کنترلش بگیره و ذهنت و مشغول کنه.
کمی مکث کرد و به دنبال اثرات جمله هایش ،چهره ی غرق در
فکر آسمان را کاوید
ــ تو چی؟ تا حاال پیش نیومده به ازدواج فکر کنی؟
نگاه آسمان ردی از غبار گرفت و غم ،پرده ی سیاه و شومش را
دوباره دورش کشید،
 +نکردم ،چون نفرت دارم از مرد جماعت.
بلند شد و ایستاد و شاهرخ هم به تبعیت از او ایستاد
 +من نمیتونم اینجا بمونم ،کار و زندگی دارم.
ــ فقط کافیه به خودت بفهمونی اومدی سفر ،اونوقت نه اینجا
حس بدی بهت میده ،نه از کارات عقب میمونی...
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 +من نخوام سفر برم ،کی و باید ببینم؟
ــ ببین...
قدمی جلو برداشت ،رفت و برگشت نگاه سرکش آسمان بین
چشمانش داشت کالفه اش میکرد ،به قدری کالفه که
نمیتوانست آنطور که باید روی کلمات و جمله هایش تمرکز
داشته باشد
ــ من دشمن تو نیستم ،اصال فکر کن شاهینی نیست ،مقابل
پاساژ همدیگه رو ندیدیم و تو اصال نمیدونی من کیم ،ما اینجا
فقط دو تا دوستیم ،دو تا دوست که از راز های همدیگه خبر
دارن .دو تا دوست که میتونن به همدیگه اعتماد کنن و حرفای
دلشون و به همدیگه بگن ...میتونن با هم درد و دل کنن...
آسمان چشمانش را باریک کرد
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 +تو یه هدفی داری....
مکث کرد ،یک مکث کوتاه
 +حرفات شبیه حرفای رهامه ،با یکم تغییر ...شاید حرفای تو
بهتر از مال اونه ،اما آخر حرفاتون به یه چیز ختم میشه .هر
دوتون سعی دارید من و تغییر بدین...
شاهرخ کف دستش را مقابل آسمان گرفت
ــ نه ،اشتباه فکر نکن ،من هیچوقت نمیخوام تو رو تغییر بدم،
من فقط میخوام کمکت کنم.
سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد ،اما چیزی از بدبینی نگاه
آسمان کم نشد
ــ من یه دکترم ،روانشناس....
آسمان چشم باریک کرد و شاهرخ ادامه داد
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ــ ازت میخوام یه چند روز و به خودت وقت بدی ،امتحان کنی...
یادته پشت تلفن بهم گفته بودی انگار یه ویروس تو سرته؟....
گفته بودی اون ویروس راحتت نمیذاره و همش درحال جویدن
مغزته ...گفته بودی دلت میخواد فریاد بکشی ،بزنی ،بشکنی....
من میخوام به خودت فرصت بدی تا کمک کنم اون ویروس و از
وجودت دور کنی....
لبی تر کرد ،مرد روبرویش را نه میفهمید ،نه درک میکرد ...برای
چه میخواست به او کمک کند؟
 +چرا میخوای کمکم کنی؟
نفس عمیقی کشید ،انگار صدای دخترکی که توی چشمهای
آسمان نشسته بود و فریاد میکشید کمکم کن را میشنید ،داشت
التماس میکرد....
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ــ علّتی نداره ،من دکترم.
 +همه ی دکترا هر کی از راه رسید و درمان میکنن؟
شاهرخ سری تکان داد
ــ البته ،فرض کن تو هم یه دکتری ،تو یه جای دور و پرتی
هستیم و من زخمی شدم ...زخمم خیلی عمیقه ...تو چیکار
میکنی؟
آسمان شانه ای باال انداخت
 +وایمیستم نگات میکنم...
شاهرخ خندید ،خنده اش آسمان را هم به خنده وا داشت و با
گردش سرش ،سعی کرد خنده اش را پنهان کند ،اما خنده اش
چیزی نبود که از چشمان شاهرخ که تمام حرکات ریز و درشتش
را زیر نظر داشت دور بماند...
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ــ من مطمئنم تو هم همینکاری و میکردی که من دارم میکنم.
کمکم میکردی...
 +به نظرم زیاد مطمئن نباش ،من اآلن به زور دارم خودم و کنترل
میکنم که دندونات و نفرستم تو حلقت...
ــ خوبه...
اخمی از گنگی بین ابروهایش نشست
 +چی خوبه؟
شاهرخ با لبخند سمت آشپزخانه قدم برداشت و در همان حین
نجوا کرد
ــ همینکه سعی میکنی خودت و کنترل کنی.
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ماگ قهوه را سمت آسمان گرفت ،اما وقتی عکس العملی از
جانبش ندید ،هر دو ماگ را رو میز گذاشت و روبروی آسمان
نشست
ــ خب نگفتی ،اجازه میدی کمکت کنم؟
 +من نمیتونم اینجا بمونم ،هم کار و زندگی دارم ،هم به تو اعتماد
ندارم.
ــ اما موندنت اینجا شرطه ،نمیخوام حس کنی زوریه ،اما لطفاً
اوضاع و درک کن .اوضاع بیرون از اینجا یکم به هم ریخته است.
اگه با موندن من اینجا مشکل داری من میرم...
 +دارم بهت میگم من کار و زندگی دارم ،باشگاه دارم ،من که
مثل تو عالف و پولدار نیستم ...اگه سر موقع ،سر کارم نباشم بی
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کار میشم ...دردمم فقط خودرن و خرج خونه نیست ...بدهی
دارم...
ــ زنگ بزن چند روز مرخصی بگیر...
آسمان کالفه دستی به صورت ملتهبش کشید ،داشت عصبی
میشد
 +نمیخوام بمونم ،چرا حرف حالیت نمیشه؟
ــ بمونی چی میشه؟ بگو هر مشکلی داری من حلش کنم...
 +اینجا موندنم سر تا پا مشکله و من نمیخوام بمونم.
شاهرخ به مبل تکیه داد
ــ چرا اینقدر لجبازی؟
آسمان شانه ای باال انداخت

759

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +چون تو حرف مفت میزنی ،از من میخوای با تو بمونم تو این
خونه ی درندشت.
ــ گفتم که ،اگه مشکلت منم ،من شبا اینجا نمیمونم.
پوف کالفه ای کشید
 +یکی دو روز میمونم و بعدش برمیگردم خونم ،اگه تو رم تو این
دو روز تو یه قدمیم ببینم ،شکمت و باز میکنم و دل و جیگرت
و میفرستم جیگرکی.
شاهرخ با لبخند سری تکان داد و قهوه اش را از روی میز برداشت
ــ خیلی ممنون بابت فرصتی که به خودت میدی...
جرعه ای از قهوه اش نوشید
ــ میتونی بخوری ،مطمئن باش چیزی توش نریختم...
 +نمیخورم.
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ــ شامم نخوردی ،اگه گرسنته میتونی خودت یه چیزی آماده
کنی بخوری...
دندان روی هم سایید ،خودش کرده بود ،خودش تمام هست و
نیست زندگی اش را کف دست مردک روبرویش گذاشته بود و
جزایش هم همان بود ...همان تحمل کردن اوضاع ...از روی مبل
بلند شد
 +من میرم بخوابم....
قدمی برداشت ،اما میان راه ایستاد و سمت شاهرخ برگشت
 +اما خوابم سبکه ،اونقدر سبک که حتی صدای قلب کسی که
تو دو قدمیمه رو هم میشنوم .پس حواست و جمع کن و سرت
و به باد نده.
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سمت اتاقی که چند ساعت پیش داخلش حبس شده بود قدم
برداشت ،اما صدای شاهرخ باعث شد بایستد
ــ برو طبقه ی باال ،تخت اون اتاق و داغون کردی...
بدون حرف سمت پله های مارپیچ چوبی قدم برداشت .شاهرخ
نگاه به قدمهای دخترک دوخت و چقدر خوب میشد اگر در عرض
همان دو روز زخم روحی آسمان را مداوا کند .دخترک را به آن
ویال برده بود ،اما نمیدانست چگونه و از کجا باید شروع کند ...دو
هفته فکر کرده بود ،دو هفته سبک سنگین کرده بود ...اما به
هیچ نتیجه ی مطلوبی نرسیده بود .حالش مانند حال بچه هایی
بود که با اعتماد به نفس کامل کاری میکردند و بعد ،در اتمام
کارشان میماندند .او هم مانده بود ،باید ابتدا اعتماد آسمان را به
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دست می آورد و انگار سخت ترین کار ممکن هم همان بود...
اعتماد دخترک چیزی نبود که به آسانی بدست بیاید...
قهوه ای که برای آسمان درست کرده بود را برداشت و جرعه از
محتوای درونش نوشید ،دلش برای رهام میسوخت ،برای خسرو
خان هم ....و بیشتر از همه برای آسمان ...میتوانست درک کند
حالش را ...میتوانست حس کند دردهایش را ...و مهم تر از همه
قرار بود به راز مهمی از زندگی اش پی ببرد که تمام خود و
زندگی اش را زیر و رو میکرد...
از روی مبل بلند شد و سمت آشپزخانه رفت ...آسمان حتی غذا
هم نخورده بود و ممکن بود گرسنه اش شود .یخچال را باز کرد
و کنسروهایی که از قبل توی یخچال چیده بود را در دسترس
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ترین نقطه ی یخچال گذاشت تا به محض باز شدن در یخچال
در دید باشند و سپس در را بست...
به کانتر تکیه داد و نگاهش را به قندان چینی روی میز دوخت،
باید دنبال راهی میبود ،راهی که بتواند آسمان را بیشتر از دو روز
در آن خانه نگه دارد.

با صدای پا ،از سمت پله ها ،نگاهش را از روی جزیره به آن سمت
دوخت با دیدن آسمان دوباره مشغول کارش شد
 +مگه نگفتی میری؟
قوری را روی کتری گذاشت و از کابینت دو استکان و بشقاب
بیرون کشید و حین گذاشتنش روی میز ،جواب سوال جدی و
پرخاش گونه ی آسمان را داد
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ــ رفته بودم ،چند دقیقه ای میشه اومدم.
به محض آمدن در یخچال را باز کرده بود و با دیدن جای خالی
کنسرو لوبیا نفس آسوده ای بیرون فرستاده بود...
 +این دیگه چیه؟
سرش را بلند کرد و با دیدن ظرف ارده بین دست آسمان و
صورت جمع شده اش خندید
ــ ارده است دیگه ،دوست نداری؟
آسمان با انزجار ظرف را روی میز گذاشت
 +من از این آت آشغاال نمیخورم...
شاهرخ با همان لبخند ،توی استکانها چای ریخت
ــ آت و آشغال نیست ،کنجد کوبیده شده است ،خیلی هم
مفیده.
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روی صندلی نشست
ــ تخم مرغ آبپز هم گذاشتم ،خامه و عسل هست .هر کدوم و
دوست داری بخور.
 +چرا طوری رفتار میکنی که انگار به هیچ جات نیست اتفاقی
افتاده؟
شاهرخ با خونسردی نگاهش کرد
ــ مگه اتفاقی افتاده؟
کف دستانش را به میز تکیه داد
 +اتفاقی نیوفتاده؟
ــ اگه منظورت موندنت اینجاست ،به نظرم ما دیشب این موضوع
و حل کردیم.
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آسمان صندلی را عقب کشید و روبروی شاهرخی که با همان
خونسردی ،مشغول خوردن ارده ی بد قیافه اش بود ،نشست
 +من دیشب و نتونستم بخوابم ،اینجا حالم بده ،چرا نمیفهمی
تو؟
ــ نرماله ،چون به من اعتماد نداری ،فکر میکنی میخوام آسیبی
بهت برسونم ...اگه این فکرا رو از سرت دور کنی هم اینجا موندن
برات راحت تر میشه ،هم میتونی راحت بخوابی و حالت هم بد
نشه.
آسمان با کالفگی سرش را بین دستانش گرفت
 +سرم درد میکنه...
ــ فکر نکنم به اندازه ی وقتی باشه که مشروب میخوری...
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آسمان با عصیان نگاهش کرد ،اما شاهرخ با خونسردی تمام
داشت صبحانه اش را میخورد
 +باید به تو جواب پس بدم در مورد اینکه چی میخورم چی
نمیخورم؟
دور دهانش را با آرامش پاک کرد و بیسکویتی از توی بشقاب
برداشت تا چایش را بنوشد
ــ البته که نه ،تو میتونی برای فرار از خودت و زندگی و حقیقت،
خودت و هرچقدر هم که میخوای تو مشروب غرق کنی ...اما برام
جای سواله....
قلوپی از چای نوشید
ــ بعد از خوردن اون نوشیدنی ،چی عوض میشه؟
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 +عوض نمیشه ،فراموش میکنم برای چند ساعت خودم و زندگی
گندم و...
ــ اما اونشب اصال به نظر نمیرسید که فراموش کرده باشی ،حتی
جزء به جزء همه رو به یاد داشتی...
قلب آسمان درونش متالشی شد
 +چی داری میگی؟
ــ دارم میگم هم خودت و یادت بود ،هم لحظه به لحظه ی
اتفاقی که ده سال پیش برات افتاده رو...
نفسش جایی میان سینه اش گم و گور شد ،انگار ترسیده بود
بیرون بیاید ،قلبش داشت میلرزید ،سردش بود ...چرا چیزی از
آن شب روی پشت بام در خاطرش نبود؟ چرا فکر میکرد مرد
مقابلش آن شب تنها آمده بود تا هم چشمانش را ببندد هم
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گوشهایش را؟ اصال او چطور حرف زده بود؟ده سال تمام از مرور
آن اتفاق در ذهن خودش هم واهمه داشت ...پس چگونه هم
مرورش کرده بود ،هم برای یک مرد غریبه از آن لحظات مرگ
آور گفته بود؟
ــ اینقدر تعجب نکن ،الکلی که اونشب مصرف کردی شصت
درصد بود ،الکل هم فراموشی نمیاره ،از خود بی خود میکنه.
ممکن بود تو اون حال کاری کنی که بعد از هوشیاریت تا آخر
عمرت پشیمون بشی.
با پشت زانوهایش صندلی را به عقب راند و بلند شد ،با عقلش
جور در نمی آمد...
 +داری چرند میگی...
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شاهرخ با همان آرامشی که تمام سعیش را میکرد به آسمان هم
انتقالش دهد ،استکان را توی بشقاب گذاشت و نگاه به نگاه قهوه
ای آسمان دوخت ...نگاهش درست مانند قهوه بود ...هم رنگشان،
هم تلخیشان....
ــ اردیبهشت بود ،مدرسه برای اردو برده بودتتون بم ...دو اتوبوس
بودین ...شب وقتی میخواستی بری ...
کف دستانش را روی میز کوبید و فریاد کشید
 +خفه شو...
ــ راننده ی اتوبوس
دستش را بند سفره ای که شاهرخ روی میز انداخته بود کرد و
با کشیدنش تمام وسایل روی میز را روی سرامیکهای آشپزخانه
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انداخت و صدای مهیب شکستنشان هم از شدت خشمش کم
نکرد
 +بهت گفتم خفه شو...
ــ بازم داری فرار میکنی...
با دو قدم بلد خودش را به شاهرخ رساند و یقه ی پیراهنش را
میان مشتانش گرفت
 +اگه خفه نشی من خودم خفه ات میکنم...
ــ اینجا چیزی نیست که ازش فرار کنی ،من میفهممت ...باورت
میکنم...
نگاه خشمگینش بین چشمان آرام و روشن شاهرخ جابجا شد.
یقه اش را محکم رها کرد و قدمی عقب کشید
 +نه تو ،نه هیچ کس دیگه نمیتونه من و بفهمه...
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گفت و پشت بند جمله اش از آشپزخانه خارج شد" ،باورت
میکنم"ِِ شاهرخ تمامش را انگار زیر و رو کرده بود ...قاطعیت
چشمانش زیر دلش را خالی کرده بود...
آن جمله ی دو کلمه ای چه بود که آنگونه باطن و ظاهرش را به
هم ریخته بود؟ انگار اصال اولین باری بود که آن جمله را
میشنید ...انگار برای اولین بار بود از همان بدو تولدش تا کنون
کسی باورش میکرد...
به وسط سالن رسیده بود که صدای شاهرخ قدم هایش را به کف
پارکت ها چسباند
ــ تا وقتی که اینجایی سعی کن از خودت و گذشته ات فرار
نکنی...
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برگشت ،حالش را نمیفهمید ،آسمانی که انگار هیچ یک از اعضای
بدنش جز قلبش کارشان را انجام نمیدادند را نمیشناخت...
مغزش انگار ترکیده بود ،عصب های منطقش انگار سوخته
بودند ...دست و پایش انگار سر شده بودند ،معده اش دیگر از
حجم گرسنگی تیر نمیکشید و ریه هایش انگار طرز پر و خالی
شدن را فراموش کرده بودند ...تنها قلبش بود که طبق عادت
میکوبید و خون درون رگ های منجمد شده اش پمپاژ میکرد...
شاهرخ درست در یک قدمی اش ایستاد
ــ بخاطر کارم با آدمای مختلفی روبرو شدم ،اما باید اعتراف کنم
که هیچکدومشون من و به اندازه ی تو متعجب نکرد...
روی پاهایش جابجا شد
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ــ تو اولین دیدارمون شبیه دختری بودی که واقعاً به کمک
احتیاج داشت ،دومین بار من و به این باور رسوندی که حال
روحیت خیلی خرابه ،اما تو بازم سخت روی پاهات ایستادی.
سومین بار ،تو تهران بود که وقتی مجادله ات و حتی با خودت
دیدم و تحسینت کردم ...اما همون شب ،وقتی مست روی پشت
بوم دیدمت ،به این نتیجه رسیدم که دختر خیلی ضعیفی هستی
و فقط یه نقاب محکم و قوی به چهره ات زدی ...یه دختر ضعیف
که برای فرار از مشکالتش به مشروب و الکل روی میاره و خودش
و اونقدر توش غرق میکنه که حتی نمیفهمه یه مرد اون و تا
اتاقش همراهی میکنه .دیروز عصر هم یه بار دیگه اون کوه
محکمی که کنار اون پرتگاه ازت ساخته بودم ریزش کرد وقتی
فقط بخاطر نشون دادن اینکه ازم نمیترسی سوار ماشینم شدی...
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یادته تلفنی بهت گفته بودم ترس اونقدرها هم که نشون میده
چیز بدی نیست؟
مکث کرد ،مکثی که کوتاه بود ،آنقدر کوتاه که اجازه ای برای
حرف زدن به آسمانی که نه خودش را میفهمید نه حالش را،
ندهد
ــ تو اونروز تو تهران ترسیدی و از دست اون آدما فرار کردی،
درواقع ترست تو رو اونروز از دست اون آدما نجات داد .اما دیروز
تو ترست و پنهون کردی و بهش اجازه ندادی تو رو از کاری که
منطقت فریاد میزد درست نیست منع کنه ...تو نشون دادی که
اگه به جای من ،هر کس دیگه ای بود و ترست و نشونه میگرفت،
تو تنها بخاطر اینکه نشون بدی از چیزی نمیترسی سوار
ماشینش میشدی و بعدش معلوم نبود چه اتفاقی ممکنه برات
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بیوفته ...شاید میدزدیدنت ،شاید هم همون تجربه ی تلخ پونزده
سالگیت دوباره به سرت میومد ،یا حتی سر راه یه قاچاقچی انسان
قرار میگرفتی ...صفحه ی حوادث روزنامه ها پره از همچین
خبرایی ،داستان قربانی هایی که همه شون نباشه ،ده درصدشون
بخاطر همین نترس بودنشون ،زندگی و آینده شون و باخته ان...
تمام سعیش را میکرد تا حرفهایش پیچیده نباشند و دخترک به
خوبی درکشان کند
ــ من یه روانشناسم ،روزانه چند نفر و ویزیت میکنم ،اگه بخوام
تقریبی بگم ،چهل درصد از مراجعینم دخترایی ان که ضربه های
جسمی و روحی خوردن .از سادگی بعضیاشون استفاده شده ،از
نقطه ضعفاشون ...حتی بعضیاشون هم مورد تعرض قرار گرفتن،
اما سعی میکنن از تجربه هاشون درس بگیرن ...بعضیاشون مثل
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تو سکوت کردن و بعضیاشون جار زدن و کسی صداشون و
نشنیده ،طرد شدن ،اما خانواده ی عده ای هم پشتشون ایستادن
و برای برگردوندن دخترشون به زندگی همه کار کردن ...فکر
نکن با اون اتفاقات چیزی از تو کم شده و خیلی چیزا از دست
دادی که اصالً اینطور نیست .ارزش یه زن به باکره بودنش نیست،
پاکی و نجابتش هم چیزی نیست که از بین بره ...پاکی و نجابت
زن تو قلب و روحشه .اگه فکر میکنی حاال که مورد تعرض قرار
گرفتی باید دست از خوشی ها و قشنگیهای دنیا بکشی ،سخت
در اشتباهی...
نگاهش چهره ی آرام آسمان را کاوید ،دیگر اثری از خشم نبود،
اما انگار دخترکی توی چشمان تاریکش زانوی غم بغل گرفته و
با بغض به حرفای او گوش میکرد ،دخترکی که زندگی اش را
غباری از غم و حسرت پوشانده بود ،زندگیی که صاحبش به جای
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تکاندن آن غبارها و از بین بردن حسرت ها ،آنها را پشت خشم
هایش پنهان کرده بود ...دخترک درون چشمان آسمان دختر
شکننده و پر بغضی بود که دلش میخواست صدایش را به
شاهرخی که حرفهای دلش را میزد برساند .آرامش چشمان
دخترک را که دید ،قدمی جلو برداشت و خم شد
ــ پیله ات و بشکن آسمان ،از اون پیله ی خشنی که دور خودت
بستی بیرون بیا.
 +من میترسم...
دلش برای دخترکی که با بغض تقریباً جان کنده بود آن جمله
ی دو کلمه ای را بنالد ،مچاله شد...
ــ از هر چیزی که میترسی باهاش روبرو شو...
 +از اینکه باورم نکنن میترسم ،همیشه از این ترسیدم...
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دندانهایش را ناخودآگاه روی هم چفت کرد ،چه ها کشیده بود
که آن قدر از باورها میترسید؟
ــ بقیه و باوراش مهم نیستن ،مهم تویی که بتونی این ترس و
تو وجودت بکشی.
نیروی پاهایش داشت تحلیل میرفت ،عقب تر رفت و با خوردن
اولین شیء به پشت ساق هایش ،رویش آوار شد
 +همیشه ترسیدم به یه زندگی فکر کنم ،ترسیدم از وقتی که
شوهرم ازم حساب دختر نبودنم و بپرسه.
سرش را بلند کرد ،دخترک توی چشمانش داشت از حجم بغضی
که در گلویش بود در خود میپیچید
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 +هیچوقت نخواستم کسی و دوست داشته باشم ،هیچوقت
نذاشتم کسی دوسم داشته باشه ...من میمردم وقتی کسی که
دوسش داشتم باورم نمیکرد...
شاهرخ آب دهانش را فرو داد ،یعنی ممکن بود علت واقعی پس
زدن عشق شاهین هم همان ترسها باشند؟
ــ پدر و مادرت! به اونا چرا چیزی نگفتی؟
بغض آسمان میان گلویش خورد شد ،اشک داشت چشمانش را
میسوزاند ،اما او سخت با آنها میجنگید ،به طور بچگانه ای
نمیخواست شاهرخ اشکهایش را ببیند
 +مادرم از وقتی که یادمه بیماری قلبی داشت ،پدرمم در به در
دنبال پول برای تهیه ی داروهای گرونقیمت مامانم ،باید خیلی
خودخواه میبودم که همچین بار بزرگ و سنگین دیگه ای رو
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روی دوششون میذاشتم ...شاید اگه پول داشتیم ،شاید اگه مامانم
مریض نبود ،شاید اگه بابام مجبور نبود باربری کنه و شبا از درد
کمرش تو خواب ناله کنه ،بهشون میگفتم .شاید از اون بی ناموس
شکایت میکردم ...شاید منم اگه یه زندگی نرمال داشتم مثل
همون دخترایی که مثالشون و زدی ،از تجربه هام درس میگرفتم
و دنبال ساختن یه زندگی خوب و جدید میوفتادم ...اما من مثل
بقیه نبودم ،مادر من مریض بود ،مادربزرگم دوست داشتن بلد
نبود ...من دختری بودم که قید درس و مدرسه رو زدم تا کمک
خرج بابام باشم.
ــ بهم گفته بودی یه برادر داشتی...
لبخندی زد ،لبخندی که تمامش را سوزاند از بس تلخ بود و
سوزناک
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 +آره داشتم ،حال اونروزام و اون فقط فهمید ،اما نه ازم چیزی
پرسید ،نه چیزی گفت ...میخواستم خودم و بکشم ،روی پل
وایساده بودم ،میخواستم پرت کنم خودم و تا مغزم بپوکه و دیگه
او لحظات و مرور نکنه ،اما سیامک نذاشت ،از روی اون پل پایینم
برد ،بهم گفت داری میلرزی آبجی ،،،ازم نپرسید چرا میلرزی؟
بهار بود ،اردیبهشت ،من داشتم میلرزیدم و سیامک ازم میپرسید
سرما خوردم یا نه ....شاید اون منتظر بود من چیزی بگم و من
منتظر بودم اون بپرسه...
مکث کرد ،داشت میلرزید ،لرزش آن روزش انگار به تن امروزش
هم سرایت کرده بود
ــ اگه میپرسید بهش میگفتی؟
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چانه اش لرزید و بدون آنکه بخواهد ،قطره اشکی روی گونه اش
غلتید و خیلی سریع خودش را به لبهایش رساند ،طعم شور اشک
را مزه کرد
 +نمیگفتم...
ــ چرا؟
 +سیامک برادرم بود ،نگاه چپ به سمتم روونه میشد ،دیوونه
میشد ...اگه میگفتم میرفت و اون آدم و میکشت ...میوفتاد
زندان...
لیوان آب را از روی میز برداشت و به دست آسمان داد
ــ بعدها ،یعنی بعد از اون روز روی پل ،دوباره به خودکشی فکر
کردی؟
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دستانش داشت میلرزید ونگاهش روی آب هایی که داخل لیوان
تاب میخوردند ثابت مانده بود....
 +دیگه فکر نکردم.
نگاهش را تا چشمان رنگی شاهرخ باال کشید و با همان بغض
خانه خراب کن گلویش نجوا کرد
 +تک فرزند بودن و نورچشمی بودن تو خانواده خیلی سختره...
من دختری بودم که بعد از بیست سال دربه دری و دوا و درمون
به دنیا اومدم .انصاف بود خودم و بکشم و یه داغ طاقت فرسا تو
دل پدر و مادرم بذارم؟
قدم جلو برداشت و مقابل آسمانی که روی میز نشسته بود ،روی
زمین نشست
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ــ اصال به خودت فکر نکردی؟ به اینکه با پنهون کردن و ریختن
غمهات تو خودت چه بالیی سرت میاد؟
با بغض سرش را به چپ و راست تکان داد
 +نکردم ،چون من مرده بودم...
ــ نمردی ،داری نفس میکشی ،قلبت داره میتپه ،تو ترجیح دادی
با وقف کردن زندگی خودت برای کسایی که دوسشون داری،
خودت و مرده جلوه بدی .اما نمردی...
 +کاش مرده بودم.
اخمی بین ابروهای شاهرخ نشست ،باید ناامیدی را هم به
خصوصیت های آسمان اضافه میکرد
ــ چشمات و ببند...
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خود چشمانش را بست و نگاه آسمان روی پلکهای بسته اش
چرخید و آب دهانش را فرو داد ،مردی که کنار پاهایش ،روی
زمین ،چهار زانو نشسته بود ،چه از اوی از دنیا بریده میخواست؟
پلک بست ،آسمان همیشگی داشت با اخم و طلبکار نگاهش
میکرد ،آسمانی غریبه اما دلش میخواست به گفته ی شاهرخ دو
روزی که در آنجا بود ،از خود و گذشته اش فرار نکند.
ــ حاال فکر کن خدا بهت یه فرصت داده تا یکی از آرزوهای
بچگیت برآورده بشه ،چه آرزویی داشتی وقتی بچه بودی؟
دلش مچاله شد  ،آرام ،پر از بغض و حسرت نجوا کرد
 +ویالن...
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شاهرخ پلک باز کرد ،چشمان آسمان بسته بود و لبهای نیمه
بازش داشت میلرزید ...بغض را میتوانست از همان فاصله لمس
کند
ــ دوست داشتی ویالونیست بشی؟
 +دوست داشتم ویالن داشته باشم ...اگه بلد هم نبودم زدنش و،
دستم و روش بکشم.
ــ وقتی بزرگ شدی ،کار کردی ،میتونستی برای خودت یکی
بخری ،چرا نخریدی؟
ارتعاش چانه اش بیشتر شده بود وقتی گفت
 +چون من دیگه دلم هیچی نمیخواست ،نه ویالن ،نه لمس
کردنش ...نه زدنش و ،نه گوش دادن به صداش و...
ــ دیگه چی دوست داشتی؟
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آسمان لبخند پر بغضی روی لبهای لرزانش نشاند
 +هشت سالم بود ...تعطیالت عید تموم شده بود و من با شوق
اینکه بعد از پونزده روز تعطیلی برم مدرسه شب و تا صبح
نخوابیدم ...اما وقتی رسیدم مدرسه ،هر کی از تعطیالت عیدش
گفت ...یکی رفته بود شیراز ،یکی مشهد ،یکی شمال ،یکی
اصفهان ....معلم وقتی اسمم و صدا کرد نگاش کردم ،ازم پرسید
من تعطیالت و چطور گذروندم ،اما من بازم فقط نگاش کردم...
اونموقع دلم خواست برم شمال .فکر میکردم شمال هم اسم یه
شهره ،اونموقع نمیدونستم شمال یه موقعیت جغرافیاییه ...بچه
ها از دریاش میگفتن ،از آبی خوشرنگش ،از موجها و صدای
دلنشینش ،از جنگالی شمال و هوای معرکه اش و همه ی
حرفاشون مثل یه عقده میچسبید گوشه ی دلم.
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شاهرخ با همان اخمی که از جدیت روی پیشانی اش نشسته بود،
نگاهش را از چهره ی آسمان گرفت و آسمان ادامه داد
 +خونه که اومدم ،میخواستم به بابام بگم ما هم بریم شمال ،اما
خونه نبودن ،عزیز خونه بود ،گفت حال مامانم بد شده و بابام
بردتش دکتر ،گفت چند روز باید بستری بشه ...دیگه نه شمالی
یادم موند ،نه آرزوی دیدن دریایی .یه همسایه ای داریم اسمش
نرگسه ...همیشه میگفت اگه نا شکری کنیم خدا همون چیزایی
که داریمم ازمون میگیره ...با همون عقل کوچیکم فکر کردم
چون من خواستم برم شمال مامانم مریض شده ،اونموقع به
خودم قول دادم دیگه نه سفری برم ،نه حتی آرزوش و کنم.
نگاه شاهرخ از ناکجاآباد دوباره سمت آسمان چرخید ،چشمانش
باز بود ،اما نگاه تیره اش را غبار غم و حسرت تیره تر کرده بود...
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یک کودک هشت ساله چقدر باید بزرگ میبود که تمام آرزوهای
کودکانه و طبیعی اش را بخاطر تنها یک حرف در خودش دفن
میکرد!!!
از روی میز بلند شد و دستی به چشمانش کشید ،پلکهایش
خیس بودند
 +من باید برم خونه....
شاهرخ هم ایستاد
ــ در این مورد حرف زدیم.
 +میام بازم ،اما باید یه سر برم و برگردم...
قدم جلو برداشت و فاصله ی بینشان را با نیم گام بلند پر کرد و
خیره در نگاه شاهرخ غرید
 +بگم چی الزم دارم؟
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نگاه شاهرخ ابتدا گنگ بین چشمان در حال خروش آسمان
چرخید و با درک جمله اش ،نگاه گرفت و عقب کشید
ــ من میرسونمت...

ماشین که متوقف شد دستش را سمت دستگیره برد
ــ منتظرت میمونم...
آسمان سمتش چرخید
 +اهلل بالنی ورسین ،اوکوز....
پیاده شد و در را به هم کوبید .نگاهش یک دور اطرافش چرخید،
چیز مشکوکی نبود ...سمت ساختمان قدم برداشت ،درست مقابل
در ،روی شیشه ،انعکاس تصویری توجهش را جلب کرد...
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مردی کت و شلوار پوش که پشت اتومبیلی ایستاده بود ،باعث
شد چشمانش را باریک کند ،تصویر واضح نبود ،اما به خوبی
میشد فهمید که کشیک کسی را میدهد ...وارد ساختمان شد،
قلبش محکم به دیواره ی سینه اش میکوبید ،حسی گنگ که با
آن غریبه بود و یکبار در تهران تجربه اش کرده بود به سراغش
آمده بود ،حرفهای شاهرخ در گوش هایش پژواک میشد و بیشتر
به حس گنگ درونش دامن میزد ...از پله ها پایین رفت،
گوشهایش را تیز کرده بود تا به محض باز شدن در ساختمان
برگردد ...حتی میشد گفت گاردش را هم گرفته بود ،کلید داخل
قفل انداخت ،اما صدای باز شدن در ساختمان را نشنید ...نفسش
را مقطع بیرون فرستاد و وارد آپارتمان شد و خیلی سریع در را
بست .لعنت به زندگی اش که تمامش درام بود و اکشن....
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خیلی سریع خود را داخل اتاقش انداخت ،ساک ورزشی اش را
از داخل کمد بیرون کشید و بعد از خالی کردن لباس کاراته اش،
یک دست لباس ضروری داخل ساک چپاند و بعد از برداشتن
لوازم بهداشتی اش از اتاق خارج شد ...نگاهش روی کمد دیواری
گوشه ی هال گیر کرد و با یادآوری چاقویی که داخل کمد بود،
ساک را روی زمین انداخت و در کمد را باز کرد ،بقچه ی
لباسهای عزیز را روی زمین گذاشت صندوق بزرگی که جهزیه
ی مادرش بود را باز کرد ،چاقو را داخل قوطی ابزار دید و با
لبخند از میان انبردست و پیچگوشتی ها برداشت .اما درست
وقتی که میخواست در صندوق را ببندد ،نگاهش روی دفتری
قدیمی گیر کرد ...دفتری که برایش آشنا بود ،اما هیچگاه اجازه
ی نزدیک شدن به آن را نداشت ...لبی تر کرد ،گلویش خشکیده
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بود ،نگاه سرزنش گرانه ی مادرش را حس میکرد ،انگار هنوز
زنده بود و میدید خوره هایی را که به جان مغزش افتاده بود را...
در صندوق را رها کرد که با صدای مهیبی روی هم افتاد و از
کمد فاصله گرفت ...نگاهش اما از صندوق رها نمیشد .آن دفتر
برایش ممنوعه بود ،درست وقتی که پنج سالش بود و حتی
خواندن و نوشتن هم نمیدانست ،مادرش دست زدن به آن دفتر
را با جدیت ممنوع کرده بود ...آب دهانش را فرو داد ،مادرش
نبود ،پدرش هم نبود .پس دیگر ممنوعیتی هم نبود ...با این افکار
دوباره قدم سمت کمد برداشت و قبل از آنکه پشیمان شود و
نگاه جدی مادرش در خاطرش زنده شود ،دست در صندوق کرد
و دفتر را برداشت .نگاهی به جلد قهوه ای سوخته اش کرد،
قدیمی بود ،آنقدر قدیمی که رنگ و رویش فرق کرده بود .دفتر
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را به سینه اش چسباند و بعد از گذاشتن بقچه ی لباسها ،داخل
کمد در را بست.
قبل از آنکه در ساختمان را باز کند ،دست راستش را داخل
جیبش فرو کرد و چاقویش را بین انگشتانش فشرد ،ضامن دار
نبود ،اما از هیچ بهتر بود .نگاه در بیرون چرخاند ،مرد همانجا
بود ،همانجا ایستاده و با تلفن همراهش حرف میزد ...ممکن بود
آدم همان دخترکی که در آن پارک دست کم گرفته بودش
باشد؟ دخترک عفاده ای و پر ناز و ادا ،اصال به قیافه ی ریز و
استایل توپش نمی خورد .نگاه از مرد گرفت و بدون آنکه نشان
دهد ،مرد را دیده در ساختمان را باز کرد و خارج شد ...اصال به
آن سمتی که مرد ایستاده بود نگاه نکرد ،اما تمام حواسش آنجا
بود...
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در ماشین را باز کرد و کنار شاهرخ جای گرفت
ــ اصال فکرش هم نمیکردم بیای...
بی اهمیت به جمله ی شاهرخ مشغول بستن کمربندش شد
 +یکی جلوی ساختمون کشیک میده...
شاهرخ استارت زد
ــ پس تو هم متوجه شدی...
برگشت و نگاه جدی اش را به نیم رخ خونسرد شاهرخ دوخت
 +خنگ نیستم ،سگ دختر عمه ته؟
شاهرخ از کوچه خارج شد و نیم نگاهی سمت آینه انداخت
ــ نمیدونم .اما....
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قبل از آنکه جمله اش را تمام کند ،صدای زنگخور گوشی اش در
ماشین پیچید ،نگاه از مزدا  3ای که پشت سرش بود گرفت و
تماس را وصل کرد و گوشی را روی حالت اسپیکر گذاشت که
خیلی سریع صدای جیغ پریسیما در فضای ماشین پیچید
ــ داری چیکار میکنی شاهرخ؟
سرعت را باال تر برد و نگاه دیگری سمت آینه انداخت
ــ باید گزارش کارام و بهت بدم؟
ــ با من بازی نکن ،اون دختره پیش تو چیکار میکنه؟
آسمان پوزخندی روی لب نشاند ،عجب دختری بود ،سر نترسی
داشت و ممکن بود از دستش بدهد ...چون دیگر کم کم داشت
اعصابش متشنج میشد..
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دخترک که جوابی از جانب شاهرخ دریافت نکرد ،صدای جیغش
را باال تر برد
ــ شاهرخ به خدا میرم به رهام میگم ...بهش میگم که دختره رو
دزدیدی...
ــ اگه جرأت داری برو بگو...
چرخید و نگاه آسمان را غافلگیر کرد
ــ در ضمن اسمش دزدی نیست .دختره با خواست خودش
اومده .نه زور.
آسمان دهانی کج کرد
ــ داری تالفی میکنی ،مگه نه؟
اخم شاهرخ کورتر شد
ــ میخوای من و اذیت کنی ،تو...
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ــ نمیدونم کی بهت اجازه دادم که به خودت جرأت بدی و باهام
اینطوری حرف بزنی .اما باید بهت بگم نه تو ،نه طرز فکرت برام
مهم نیست .هر کاری دلت میخواد بکن.
گفت و سپس تماس را قطع کرد ،نیم نگاه دیگری به آینه انداخت
و رو به آسمان لب زد
 +دنبالمونن ،محکم بشین.
آسمان برگشت و از بین صندلی ها به عقب نگاه کرد
ــ عجب دختر خنگ و نفهمیه...
نگاهش را به نیمرخ شاهرخ دوخت و ادامه داد
 +نکنه مافیاست؟
شاهرخ بدون آنکه نگاه از مسیر بگیرد خندید
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ــ کم از مافیا نداره ،یه دختر خود خواه که فکر میکنه دنیا فقط
اطراف اون میچرخه...
بریدگی را بدون مقدمه دور زد که ماشین با تکان شدیدی
چرخید و آسمان با هیجان دستش را بند دستگیره ی ماشین
کرد
 +آفرین بابا ،بچه مثبتی مثل تو هم انگار بلده یه چیزایی...
سرش را از بین دو صندلی به عقب چرخاند
 +پیچوندیمشون انگار...
شاهرخ هم نیم نگاهی به آینه انداخت
ــ نگران نباش...
صاف نشست و کمربندی که اذیتش میکرد را باز کرد
 +از رهام بدت میاد؟
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شاهرخ کمی فکر ،از رهام بدش نمی آمد ،اما دلخور بود ،نه بخاطر
آنکه فریب ناز و عشوه های پریسیما را خورده بود ،بخاطر آنکه
رفاقتشان را له کرده بود
ــ نه.
 +چرا؟ مگه بهت خیانت نکرده؟
ــ رهام به خودش خیانت کرد ،نه به من ...اآلن دو ساله تمومه
تو عذاب وجدان همون خیانت میسوزه ،برای عذاب دادن بیشتر
خودش ،حتی پریسیما رو هم پس زد ،ازش دور شد تا مثال
خودش و مجازات کنه ...وقتی رهام داره بخاطر همون خیانت
خودش و آزار و مجازات میکنه ،دیگه چه نیازی به حس بد من
نسبت بهش هست؟
آسمان اخم کرد
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 +تو اینطوری مجازات میکنی...
شاهرخ متعجب چرخید و نیم نگاهی به نگاه موشکافانه ی آسمان
کرد
ــ چطوری؟
 +با بدت نیومدن ،حس بد نداشتن ،بیخیال بودن ...تو با خوب
بودنت حس عذاب وجدان و تو دل طرفت بیشتر میکنی ...کاری
میکنی طرف خودش خودش و مجازات کنه ...تو با خوبیت له
میکنی طرفت و...
با لبخند ابرویی باال فرستاد و پشت چراغ قرمز ایستاد
ــ خیلی جالبه طرز فکرت....
 +دلم برای رهام میسوزه...
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نگاه شاهرخ از روی شمارشگر معکوس چراغ راهنما سمت آسمان
چرخید و منتظر نگاهش کرد
 +تو هیچ فرقی با دختر عمه ات نداری ،اون رو بازی میکنه ،اما
تو مارموز تر از این حرفایی...
وارد اتاق شد ،ساک و وسایلش را روی تخت دو نفره ای که گوشه
ی اتاق بود پرت کرد و قدم هایش را سمت پنجره برداشت...
دلش تنگ بود ،آنقدر تنگ که چیزی تا ترکیدنش نمانده بود.
دلش مادرش را میخواست...
دلش تنگ پدرش بود ،پدری که عمرش را به پای خانواده اش
گذاشته بود ...پدرش واقعاً یک مرد بود ،یک مرد که در دنیا کم
نظیر بود....
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نفس عمیقی کشید و نگاه از برگهای تازه متولدی که که روی
شاخه ی درختان بر خود میبالیدند گرفت ...دست در جیب فرو
کرد و گوشی همراهش را که شاهرخ به محض ورود به خانه ،به
دستش داده بود را بیرون کشید ...شماره ی عزیز را گرفت ...در
دسترس نبود و با فکر به اینکه در حرم است ،گوشی را روی
تخت پرت کرد ...نگاهش روی ساک قفل شد و دفتری داخلش
بود که برایش ممنوعه بود ...لبهایش را تر کرد ،حتی نمیتوانست
حدس بزند داخلش چه چیزیست و همان آزارش میداد...
سالها پیش مادرش یک دقتر خاطرات دستش داده و با لبخند
گفته بود اگر کنجکاو زندگی او و پدرش است آن را بخواند و او
تمامش را خوانده بود....
حفظشان کرده بود و عشق را در آن دفتر حس کرده بود....
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حال اما فرق میکرد...
دفتر روبرویش جزء ممنوعه ها بود...
روی تخت نشست و زیپ ساک را باز کرد ...قلبش از هیجان
گوشه ی سینه اش مچاله شد و او دفتر را از ساک بیرون کشید.
پلکهایش را بست...
 +معذرت میخوام مامان...
گفت و جلد چرمی دفتر را باز کرد .چشم گشود نگاهش روی
یک عکس قدیمی دو دو زد ...بیشتر خم شد و بین چهار زن
جوانی های مادرش و عزیز را شناخت ...یک زن دیگر همسن و
سال مادرش بود و یک زنی دیگر که از آنها جوانتر بود ... ،هر چه
به مغزش فشار آورد نتوانست بشناسدشان...
ورق زد و دستخط مادرش غمی در دلش آوار کرد...
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" امروز دیگه هر چی امید داشتم واسه بچه دار شدن دود شد
وقتی دکتر گفت هیچوقت نمیتونم مادر بشم ،با مریم خانوم رفته
بودیم ...میخواست دلداریم بده اما مگه میتونست ...بعد از پونزده
سال دربه دری مگه ممکن بود آخه آروم بشم با یه نا امیدی
بزرگ؟ وقتی برگشتیم عمارت همه چی به هم ریخته بود ،بهار
خانوم باز تو خونه قشقرق به راه انداخته بود ...کار همیشگیش
بود ،حامله بود و حساس هم شده بود ...مریم خانوم به محض
شنیدن داد و فریاد عروسش من و ول کرد و دوید داخل
ساختمون ...بهار باز داشت بخاطر کار خسرو خان توبیخش
میکرد ...هیچوقت نتونستم درکش کنم ،تقریباً هیفده هیجده
سالی از من کوچیکتره ،اما مادر دو تا بچه بود و یکیش هم تو
راه بود ...شوهرش هم که تو دل خطر ،نمیدونم اگه اکبر هم
پلیس بود و همه اش تهدید میشد منم میتونستم اینقدر آروم
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باشم یا نه ...اما میشد به بهار خانوم هم حق داد ...دو تا بچه ی
کوچیک داشت و حامله هم بود ...هر روز خدا هم به خونه زنگ
های تهدید میشد و پاکتهای سیاه رنگ فرستاده میشد ...شاید
اگه هر کسی جاش بود میترسید .دلم میخواست برم تو عمارت
و سعی کنم مثل همیشه آرومش کنم ،اما خسرو خان خونه بود
و من یه جورایی مقابل اون معذب بودم ...داخل خونه ی خودمون
شدم ،عزیز نبود و مثل همیشه تو عمارت بود .حاجی به محض
دیدن من اخم تو هم کشید ...هیچوقت نتونستم براش عروسی
که میخواد باشم ،هر کاری کردم ،اما انگار نمیشه".
اخمی بین ابروهایش نشسته بود ،اسم خسرو پناهی و خانواده
اش درست در اولین صفحه ی دفتر خاطرات ممنوعه ی مادرش
داشت آزارش میداد.
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دندان روی هم سایید و ورق زد...
" نمیدونم چه حسی به بهار دارم ،هم بهش حسودیم میشه
بخاطر داشتن رهام و رستا ،هم دلم برای ترس و وحشتش
میسوزه ...خیلی میترسه از اینکه اتفاقی برای رهام یا رستا
بیوفته ...حالش اصال خوب نیست ،یه جورایی وسواس پیدا کرده
نسبت به خانواده اش ...صبح پیشش بودم .یه کلمه باهام حرف
میزد بعدش دنبال رهام میگشت ...رهام بازیگوشی میکنه ،اما
رستا خیلی آروم کنار مادرش میشینه ،انگار میفهمه نا آرومی
مادرش و ...دیروز با مریم خانوم رفته بودن دکتر ،دکتر گفته بچه
شون دختره .بهار از همین االن براش اسم هم انتخاب کرده ،هم
ذوق داره ،هم میترسه .دلم خیلی براش میسوزه"...
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با کالفگی ورق زد ،چرا مادرش باید درون دفتر خاطراتش از آن
خانواده حرف میزد ...چرا باید ذهن مادرش را آنقدر مشغول خود
میکردند؟
" بهار حالش اصالً خوب نبود و مجبور شدن بستریش کنن...
ماه دیگه بچه به دنیا میاد ،اما حال روحی بهار اصالً خوب نیست...
دلم برای مریم خانوم هم میسوزه ،بیچاره هم سعی میکنه مراقب
پسرش باشه ،هم عروسش ،هم نوه هاش ...از یه طرف هم مدریت
کارخونه ...امشب رستا و رهام و آوردیم پیش خودمون ...خسرو
خان مأموریته و بهار هم که بیمارستان ،مریم خانوم هم پیشش
مونده ...رهام خیلی شیطونی میکرد ،اونقدر با حسرت بغلش
کردم که حتی دل عزیز هم به حالم سوخت ...حاجی هم همه
اش زخم زبون میزد ،یا میگفت میخواد برای اکبر یه زن سالم
بگیره ،یا میگفت اجاقم کوره و عرضه ی یه بچه آوردنم ندارم..
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اما حرفاش و به دل نمیگیرم ،خب باید بهشون حق بدم ...از دار
دنیا یه اکبر و دارن که منم مثل یه بال سرش نازل شدم".
ورق زد ،چشمانش داشت میسوخت ،هر چه فکر میکرد چیزی
از حاجی به ذهنش نمیرسید...
اما خوب میدانست که بعد از آن نوشته ها از او متنفر میشود...
" خسرو خان از مأمورت برگشته ،بهار هم مرخص شده ،باز تو
عمارت جنگه انگار .من همه اش با نگرانی داشتم از پنجره سرک
میکشیدم و حاجی هم مشغول ذکر گفتن بود ،ماشین و که دیدم
داخل باغ شد ،خودم و از خونه بیرون انداختم ،میخواستم هرچه
زودتر خودم و به مریم خانوم برسونم و بهش بگم به داد بهار
برسه ...دو ساعت تمام بود داد و فریاد میکرد و حتی خسروخان
هم نمیتونست آرومش کنه ،نمیدونستم چی شده ،اما انگار قضیه
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متفاوت تر از همیشه بود .اکبر که در سمت مریم خانوم و باز
کرد ،قبل از اینکه اجازه بدم پیاده شه ،خم شدم .و گفتم به داد
بهار خانوم برسه که ممکنه باز حالش بد بشه ...بیچاره اونم
هراسون پیاده شد و سمت ویال دوید ...بعضی وقتا فکر میکنم
همه چی که پول نیست ،من چندین ساله که تو این عمارتم و
به چشم میبینم که نه پول میتونه لباشون و بخندونه ،نه میتونه
دردشون و درمون کنه ...اصالً انگار خنده از این عمارت رفته و
دیگه پشت سرش هم نگاه نکرده ...اکبر که کنارم ایستاد نگاه از
عمارت گرفتم و سمتش برگشتم ...بهم گفت تموم میشه این
تنشها ،گفت خودم و زیاد درگیر خانواده ی پناهی نکنم .اما
نمیشد که ندید بگیرم حال خراب بهار و ،نمیشد که ندید گرفت
سرگردونی مریم خانوم و ...خسرو خان هم به نظرم مرموز ترین
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عضو خانواده بود .هیچکس نمیتونست حدس بزنه تو دلش چی
میگذره".
دستی به صورتش کشید ،گوشه ای از دلش برای بهاری که
همسر خسرو پناهی بود سوخته بود ...بهاری که رهام با حسرت
در موردش حرف زده بود ،گفته بود افسردگی حاد دارد ...رهام
هیچوقت در مورد خواهر کوچکش حرفی نزده بود ...ورق زد،
خالی بود ...چند ورق پشت سر هم ...باز هم خالی بود و کنجکاوی
او مانند بختک بیخ دلش چسبیده بود...
ورق دیگری زد و دست خط مادرش ضربان قلبش را باال برد
" اصالً نمیفهمم ،نمیدونم چطور به اینجا رسیدیم ،حاال توی بغلم
یه دختر خوشگل و ماهه که اکبر میگه مادرش منم ...تو آغوشم
یه بچه است ،بچه ای که بیست سال تموم حسرت داشتنش و
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داشتم ،اما دلم پُره از عذاب وجدان ...اومدیم اردبیل ،دیگه نه از
بهار خبر دارم نه از مریم خانوم ...هر شب صدای شاکی عزیز و
حاجی و میشنوم و سعی میکنم نشنوم ...فکر میکنن من کردم...
هر چقدر اکبر میگه تقصیر من نیست و منم تا وقتی که بچه رو
تو بغلم بگیرم از هیچی خبر نداشتم ،انگار اصالً نمیشنون ...اینروزا
نه خودم و درک میکنم ،نه اکبر و نه خسروخان و ..دلم میخواد
با همه ی عشقی که نسبت به بچه ام دارم ،برگردم تهران ،برم
پیش بهار و امانتیش و بهش تحویل بدم ...اما میترسم ...از خسرو
خانی که به اکبر تأکید کرده خودش و خانواده اش و طوری گم
و گور کنه که حتی خسرو پناهی هم نتونه پیداشون کنه
میترسم"
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پلکش پرید ...دستش روی دفتر مشت شد و مادرش هم از خسرو
پناهی لعنتی میترسید ...دندان هایش را روی هم سایید ...چه
جانوری بود که پدر و مادرش را آنطور میترساند؟
دفتر را بست ...آنجا چکار میکرد؟ چرا نمیرفت تا یقه ی خسرو
پناهی را بگیرد؟ از تخت پایین پرید ،مغزش داشت گر میگرفت...
 +لعنت بهت خسرو پناهی....لعـنـــت بهت آشغال....
دفتر را روی تخت پرتاب کرد و از اتاق خارج شد ،به محض دیدن
شاهرخ روی پله ها ،انگار که مسئول تمام اتفاقات او باشد بر
سرش هوار کشید
 +من چرا باید به حرف تویه بی همه چیز گوش کنم و مثل موش
تو سوراخی که تو میاری قایم بشم؟
ــ چیزی شده؟
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دو پله ای که بینشان بود را پایین رفت و با فاصله ی یک پله از
او ایستاد ،خونسردی مرد مقابلش مانند سیخ داغ توی مغز
موریانه زده اش فرو میرفت
 +دیگه چی باید بشه؟ من و از کار و زندگیم انداختی آوردیم این
جهنم .خسرو پناهی بی پدر داره اون بیرون راست راست
میچرخه و من مثل موش اینجا قایم شدم...
ــ من نمیفهمم از کجا رسیدیم به خسرو پناهی...
از کنارش عبور کرد
 +از بس که نفهمی...
با تعجب برگشت و نگاهش را به آسمان دوخت ،پشت به او داشت
سمت آشپزخانه میرفت ،از پله ها پایین رفت
ــ اگه اتفاقی افتاده میتونی به من بگی...
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آنطرف جزیره ایستاد و به آسمانی که با بطری آب مینوشید نگاه
کرد ،بدش می آمد کسی بطری آب را سر بکشد ،اما حرفی نزد
و منتظر ماند تا جواب سوالش را بگیرد
 +دفتر خاطرات مامانم و پیدا کردم ،اونم از خسرو پناهی
میترسیده...
اخمی بین ابروهای شاهرخ نشست و با دور زدن جزیره ،در یک
قدمی آسمان که دوباره لبه ی بطری را به لبهایش چسبانده و
آب مینوشید ،ایستاد
ــ دفتر خاطرات مادرت؟
آسمان بطری را با پرخاش به کانتر کوبید و نگاه در حال خروشش
را سمت چشمان روشن شاهرخ روانه کرد .قهوه هایش تیره تر از
همیشه بودند و در دریایی از خون میغلتیدند
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 +حساب تک تک اون ترس و واهمه ها رو ازش میگیرم...
دندان روی هم سایید و با نفرت بیشتری غرید
 +حساب همه چیز و ازش میگیرم...
ــ مادرت چی نوشته بود تو دفتر؟
خشمی که درونش میجوشید غیرقابل کنترل تر از آنی بود که
بدون واکنشی پرخاشگونه ایستاده و جواب بدهد ،دست دراز کرد
و بطری که لحظاتی پیش روی کانتر کوبیده بود را برداشت و با
کوبیدنش به زمین ،واژگونش کرد...
 +نخوندم همش و ...اما همون دو سه صفحه ای که خوندم
فهمیدم چقدر میترسیده از اون بی ناموس حروم لقمه...
شاهرخ کف دستانش را سمت آسمان گرفت
ــ باشه ،آروم باش یه لحظه...
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نگاهش بین چشمان آسمان مانور داد و آرام پرسید
ــ علت اون ترس و نوشته بود؟
آسمان تنها نگاهش کرد و شاهرخ جمله اش را تصحیح کرد
ــ مثال اینکه چرا از خسرو پناهی میترسیده...
دستی به صورتش کشید ،داغ بود ،مانند دیگر اعضای داخلی
تنش ...کمرش را به کانتر تکیه داد و پلک بست ...انگار تمام آن
نوشته ها از ذهنش دور شده بودند و تنها جمالت آخر نوشته
های مادرش در هزارتوی مغزش مانور میدادند
 +نوشته میخواسته برگرده تهران تا امانتی بهار و بهش
برگردونه....
پشت سرش را به کابینت کوفت و ادامه داد
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 +نوشته خسرو به بابام گفته خودش و خانواده اش و طوری گم
و گور کنه که حتی خود خسرو هم نتونه پیداشون کنه...
پلک باز کرد و از روی شال چنگی به موهایش زد
 +مغزم دیگه داره متالشی میشه ...دارم سکته میکنم انگار...
ــ چه امانتی؟
 +نمیدونم ،نمـــی دونـــم...
شاهرخ نگاهش را از چشمان عصبی آسمان تا شال و موهایش
که در چنگ پنجه هایش بود باال کشید
ــ باشه ،آروم باش چند لحظه ....اینطوری که نمیتونی فکر کنی،
بیا بشین یکم...
موهایش را از چنگ انگشتانش درآورد و دستی به صورتش
کشید ،حق با او بود ،با جنون و خشم نمیتوانست درست فکر
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کند ،نمیتوانست مقابل خسرو پناهی بایستد ،باید قبل از هر
کاری با خشم و عصیان درونش میجنگید...
از آشپزخانه خارج شد و روی مبل نشست ،درونش داشت مانند
یک آتش میسوخت ...نگاه باال کشید و به شاهرخی که روی مبل
روبرویی اش مینشست دوخت
 +چطور باید آروم باشم؟ کمک کن....
فصل سوم
لباسهایش را تند تند ،داخل ساک چپاند ،نگاهش که به دفتر
روی پاتختی افتاد خم شد و بعد از برداشتنش بین لباسهایش
گذاشت .شاهرخ گفته بود تا زمانی که خودش را آماده ی خواندن
هر چیزی ندیده ،آن دفتر را نخواند و او دوازده روز تمام حتی

821

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاهش را هم برای سمت آن دفتر کشیده نشدن کنترل کرده
بود...
دو روزی که قرار بود در آن خانه بماند به سیزده روز تبدیل شده
بود و خود نیز متعجب بود از خودش...
نگاه دیگری به دور تا دور اتاق انداخت و نفس عمیقی کشید،
شبهای ابتدایی ماندنش در آنجا ،جانش رفته و برگشته بود با
جنگ با خودش ...آن اتاق و شاهرخ تنها شاهدان مجادله ی او با
خود و خشمش بودند...
در اتاق را باز کرد و خارج شد ،شاهرخ دست به سینه ،تکیه به
دیوار روبرویی اتاق داده بود که به محض خروج او با دو قدم بلند
مقابلش ایستاد...
ــ ساعت چند میرسه قطار؟
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بند ساک را روی شانه اش انداخت و نگاه از چشمان شاهرخ
گرفت ،سخت بود زل زدن در آن نگاه عسلی رنگ...
 +نیم ساعت دیگه فکر کنم .من و برسون راه آهن...
گفت و از کنار شاهرخ عبور کرد ،اصال روی خوشی نداشت کوبش
بی امان ماهیچه ای که داخل سینه اش بود ...در میان جنگ و
جدال با خود و درونش ،نمیدانست آن احساسات ضد و نقیض
دیگر از کدام جهنم و دره ای پیدایشان شده بود ،اما اصال به
مذاقش خوش نمی آمد...
ــ آسمان؟
روی دومین پله پاهایش به کف پله چسبید و دستش دور بند
ساک مشت شد .جان کند تا برگردد و نگاهش را به قامت بلند
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شاهرخ بدوزد .طبق چند روز اخیر ،بخاطر پنهان کردن احساسات
ناشناخته اش اخمی بین ابروهایش نشاند و منتظر نگاهش کرد
 +خوشم نمیاد اسمم و بگی...
شاهرخ با لبخند محوی سر تکان داد
ــ باشه ،دیگه نمیگم.
مکث کوتاهی کرد و نگاهش بین چشمان فراری آسمان چرخید
ــ این چند روز اخیر خیلی تو خودتی ،چیزی شده؟
روی پاهایش جابجا شد ،میشد با کمی فکر کردن ،به جرقه ی
اصلی احساس درونش که با جمله ی کوتاه "من باورت میکنم"
زده بود ،رسید ...کاش باورش نمیکرد ...آنوقت راحت تر
میتوانست با خود و احساسات غلطش راه بیاید...
 +چیه؟ حق ندارم تو خودمم باشم؟
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ــ چرا ،حق داری ،فقط این تو خودت بودن ،نباید زیاد طوالنی
بشه ...نذار تالش این مدتت بیهوده باشه...
یک پله پایین آمد و قلب آسمان انگار در میان سینه اش عرق
کرد
ــ در ضمن ،این رفتن به معنی فراموش کردن همدیگه نباشه...
هر موقع حس کردی حالت بده میتونی روی من به عنوان یه
دوست یا برادر حساب کنی.
دندان روی هم سایید و با باال رفتن یک پله ،کمی از فاصله ی
بیش از حد قدیشان کم کرد
 +من تا دلت بخواد داداش دارم ...پس اگه تو هم میخوای داشم
شی برو به درک...

825

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

گفت و با همان حرصی که جان میکند در خودش قتل عامش
کند ،از ساختمان خارج شد...
 +به خودت بیا آسمان ،به خودت بیا و این احساسات احمقانه رو
از خودت دور کن که اگه نکنی سرت و میکوبم تو دیوار متالشی
شه...
روی صندلی شاگرد نشست و با تکیه ی آرنجش به لبه ی پنجره،
با انگشت شست و سبابه چشمانش را ماساژ داد .دختر دبیرستانی
نبود ،بیست و پنج سالش بود .دختر نرمالی هم نبود ،پر بود از
حس تنفر ...در میان قلب او جایی برای احساسات دیگر نبود...
نباید میبود...
در سمت راننده باز شد و پشت فرمان نشست ،کمربندش را بست
ــ میشه کمرت و ببندی؟
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کالفه سرش را به چپ و راست خم کرد و صدای مهره های
گردنش را درآورد
 +دیرم شده دکی جان...
شاهرخ با خنده استات زد ،اولین باری که دکی جان صدایش
کرده بود هم خنده اش گرفته بود
ــ نگران نباش ،میرسونمت تا برسن...
حرفی نزد و نگاهش را به بیرون دوخت ،هوای حوالی دلش اصالً
خوب نبود ،قلبش هم گوشه ای کز کرده و با بغض تماشاگر بود...
میگفتند قلب و دل هر دو یکی هستند ..اما پس چرا او حس
میکرد درد هر کدام متفاوت تر است؟
 +برمیگردی تهران؟
سنگینی نگاه شاهرخ را حس کرد ،اما نگاه از خیابان نگرفت.
827

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ نه ،ممکنه باز...
برگشت و میان کالمش پرید
 +تو برای همه همینطوری؟
شاهرخ برای لحظه ای نگاه از مسیر گرفت
ــ متوجه نشدم...
کالفه دستی به صورتش کشید
 +منظورم اینه چطور میتونی با یه غریبه اینقدر خوب باشی؟
شاهرخ لبخندی روی لب نشاند و آسمان دوباره نگاه گرفت ،اصال
برای چه سر صحبت را باز کرده بود؟ باید الل میشد و تا رسیدن
به راه آهن حرفی نمیزد...
ــ چرا باید بد باشم؟
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لبش را گزید
 +چه بدونم ،مثالً اولش فکر میکردم من و برای چزوندن رهام
گرفتی ،اما خب اون نبود .من و بردی خونه ات و خودت بخاطر
اینکه من حس بدی به بودنت نداشته باشم آواره ی هتل شدی.
مقابل دختر عمه ات وایسادی .همه ی اینا رو چرا کردی؟
ــ من همون روز باالی اون پرتگاه فهمیدم تو حال روحیت اصال
خوب نیست ...ناآروم بودی ،بی اعتماد ،نا امید ،خسته ،سرگردون،
انگار خودت و خواسته هات و حرفات و گم کرده بودی...
برگشت و نیم نگاهی به نیم رخ آسمان انداخت ،میتوانست حس
کند دخترک نگاهش را از او فراری میدهد ،اما علتش را
نمیفهمید
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ــ حرفات نظمی نداشت ،به هم ریخته بود ،تو زندگی کردن و
فراموش کرده بودی ...با تموم انکارت ،به یکی احتیاج داشتی که
کمکت کنه ،یکی که باورت کنه ،یکی که باهاش بتونی حرف
بزنی ...منم دکتر بودم ،میتونستم اون آدمی باشم که حرفات و
بشنوه و بدون اینکه قضاوتت کنه ،باورت کنه.
آسمان پشت سرش را به صندلی تکیه داد و پلک بست
 +اون روز ،بودنت باالی اون پرتگاه ،اتفاقی نبود،مگه نه؟
اخمی بین ابروهای شاهرخ نشست
ــ نبود ،رهام خواست بیام.
آسمان پلکهایش را روی هم فشرد ،حدسش را زده بود
 +حدس میزدم ...خب چرا همچین چیزی خواست؟
ــ چون اونم حس کرده بود حال بدت و .میخواست کمکت کنه...
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ماشین را متوقف کرد و با تکیه ی آرنجش به فرمان کامل روی
صندلی چرخید و نیمرخ آسمان را از نظر گذراند
ــ برای رهام مهمی ،من میشناسمش ...برای هیچکس جز
خواهرش اینقدر که نگران تو بود نمیشه...
پلک باز کرد و بدون آنکه تکیه ی سرش را از صندلی بردارد ،به
سرش تکانی داد ...لعنت به دلش که نمیخواست از ماشین پیاده
شود...
 +من برات یه مریض بودم که میخواستی درمانم کنی؟
شاهرخ با لبخند کمی سرش را کج کرد
ــ کجا قایم کرده بودی این آسمان مظلوم و؟
بغض مانند یک توده ی سرطانی بدخیم بیخ گلویش چسبید و
شاهرخ ادامه داد
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ــ البته که نه ...من همیشه سعی کردم با همه رابطه ی دوستی
داشته باشم.
 +منظور من ،منم .نه بقیه...
شاهرخ با خنده سری تکان داد
ــ تو رو هنوز نفهمیدم چی بگم ،میگم دوست یا برادر ،عصبی
میشی.
نفس عمیق و لرزانی کشید و دستگیره را سمت خود کشید
 +پس خیلی االغی...
پیاده شد و در را به هم کوبید
 +برو به جهنم عوضی...
شاهرخ هم پیاده شد و دستانش را روی سقف ماشین گذاشت
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ــ و اآلن هم نفهمیدم دقیقاً چرا عصبی شدی...
آسمان نگاهش کرد ،بخاطر تابش مستقیم نور خورشید به
صورتش ،چشمانش جمع شده بود و گوشه هایشان چین افتاده
بودند ،حتی از آن فاصله هم میشد در نگاه عسلی اش غرق شد
 +از بس نفهمی...
شاهرخ سرش را کج کرد و با دلخوری لب زد
ــ عه!!!
دستی به صورتش کشید ،نفهم تر از شاهرخ دل خودش بود که
میخواست چیزهای دیگری بشنود .خم شد و ساکش را برداشت
 +عه و زهرمار ،من نه دوست میخوام نه برادر ،تو هم همون دکتر
بمونی بهتره...
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گفت و پشت به او کرد ،اما صدای آرام و مردانه ی شاهرخ جایی
حوالی سینه اش را زیر و رو کرد
ــ حواسم بهت هست ،نگران پریسیما نباش...
جان کند تا با خودش مقابله کند و برنگردد ،لعنت به تمام
احساسات ضد و نقیضی که انسان را از خود واقعی اش دور
میکردند .چند قدم برداشت ،اما دیگر نتوانست با خود لعنتی اش
مقابله کند و برگشت ...هنوز آنجا ایستاده بود ،بدون آنکه تغییری
در پوزیشن ایستادنش دهد .نگاه آسمان را که دید ،دستش را
بلند کرد و دو انگشتش را به نشانه ی بدرود روی شقیقه اش
گذاشت ...قرار بود بعد از آن چه شود؟ میشد با چند روز دوری و
ندیدن آن مرد احساس المذهب درونش را کنترل کند؟
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در را باز کرد و کنار کشید تا عزیز وارد خانه شود ،پشت سر عزیز
وارد شد و ساک دستی عزیز را گوشه ی آپارتمان گذاشت و ساک
ورزشی خودش را از روی شانه اش برداشت
 +خب چطور بود سفر عزیز؟
عزیز کنار دیوار نشست و زانوی دردناکش را به دست گرفت
_ نرگس پدرم و درآورد...
خندید و کتری را پر کرد و روی اجاق گذاشت
 +منم همین فکر و میکردم...
_ اما خوب بود ،خیلی خوب اومد برام ...تو هم یه چند روز برو...
شالش را از روی سرش برداشت و کنار عزیز نشست ،از کی به
فکر او بود؟
 +من خوبم همینجوری.
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خودش را جلوتر کشید ،وقت مناسبی نبود ،اما باید از آرامش
عزیز استفاده میکرد ...ممکن بود بعدها اینقدر آرام نباشد
 +عزیز؟
عزیز بدون هیچ حرفی ،سوالی نگاهش کرد
 +یکم از گذشته حرف بزن ،از وقتی که تهران بودین...
اخم بین ابروهای هشتی عزیز نشست
_ به چه دردت میخوره؟
 +به نظرت حقم نیست در مورد خانواده ام و گذشته شون بیشتر
بدونم؟
دل پیرزن از فکر اینکه آسمان به چیزی بو برده باشد ،فرو ریخت
_ خانواده ات!
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آسمان پوف کالفه ای کشید
 +آره دیگه ،مامانم ،بابام ،تو ،حاجی.ِ..
عزیز نفسی از سر آسودگی کشید
_ چیز به درد بخوری تو گذشته نیست که تو بخوای بدونی...
آسمان بلند شد و نگاهی به کتری در حال جوش انداخت ،قوری
را برداشت و حین ریختن چای خشک داخل قوری لب زد
 +خیل خب اصالً نگو...
کتری را برداشت و در حال ریختن آب جوش داخل قوری ،گوش
هایش را تیز کرد...
_ باشه بیا بشین میگم...
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لبخندی روی لبهایش نشست ،از همان کودکی رابطه ی خوبی
با عزیز نداشت ،اما خیلی خوب همدیگر را میشناختند ...هم او
عزیز را ازبر بود ،هم عزیز او را....
قوری را گذاشت دم بکشد و همراه دو استکان دوباره کنار عزیز
نشست و نگاه سوالیش را به او دوخت
 +از همون اولش بگو...
عزیز روسری اش را باز کرد و مشغول بافتن موهای حنا زده اش
شد
_ تو یکی از روستاهای طرف کرج بودیم .شیش تا خواهر برادر
که من بزرگترینشون بودم.
نگاهش غبار گرفت
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_ یازده سالم بود که بابام دستم و گذاشت تو دست حاجی و
گفت به سالمت ...نه حنابندونی ،نه جشن عروسی ،نه عقدی.
چهار تا کلمه ی عربی خوندن و گفتن دیگه این مرد شوهرته...
حاجی هم دستم و گرفت و بردم تهران...
موهای بافته شده اش را بدون بستن انتهایشان به پشت پرت
کرد و نگاه به نگاه جدی آسمان دوخت
_ بعد از شیش ماه االفی باالخره یه کار پیدا کرد ،قرار بود سرایدار
یه عمارت بشیم .بزرگ آقا ساالریان ...از اعضای دربار بود .سه تا
بچه داشت ،اسکندر ،مهوش و شیرین ...اسکندر ده پونزده سالش
بود ،مهوش و شیرین هم دوقلو های نه ساله ...اونجا مشغول به
کار شدیم .من کارای عمارت و میکردم .حاجی هم شده بود یکی
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از آدمای بزرگ آقا ...بعد از سه سال اکبر بدنیا اومد .تو چهارده
سالگی مادر شدم...
اشکی از گوشه ی چشمش با یادآوری دستان کوچک فرزندش
فرو ریخت
_ نه مادر باال سرم بود نه کسی که یادم بده چطور بچه رو قنداق
پیچی کنم ،بعضی وقتا سلطان خانوم ،زن بزرگ آقا با اخم و تخم
بهم میگفت این کارت غلطه ،این کارت اشتباهه ...اونم با کلی غر
غر که باید اون بهم یاد بده بچه داری و ...خدا نیامرزدش که خون
به جیگرم کرد بخاطر یه قرون دوهزاری که آخر ماه کف دستم
میذاشت.
آسمان بلند شد و بعد از برداشتن قوری و قندان ،دوباره کنار
عزیز نشست و استکان ها را از چای پر کرد
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_ رابطه ی اسکندر خان اصالً با پدرش خوب نبود ،همیشه ی
خدا شاکی بود از شاه .پدرش و هم بخاطر اینکه از وفاداری شاه
دست برنمیداشت توبیخ میکرد .چند سال که گذشت اسکندر
ازدواج کرد ،با یه دختر که باباش کارخونه دار بود .اسمش مریم
بود و برعکس سلطان ،دختر خیلی ماهی بود ...اوضاع عمارت هر
روز داشت بدتر میشد با کارهای پنهونی اسکندر ...بزرگ آقا چند
بار تو زیر زمین زندانیش کرد اما خب بچه اش بود و نتونست
بیشتر از اون مجازاتش کنه ...از بین حرفای سلطان و بزرگ آقا
فهمیدم که بخاطر فراری دادن یه آدم که نمیدونستم کی بود از
دست ساواک تالش میکرد ...با اینکه میدونست با کاراش خودش
و خانواده اش تو خطرن ،اما بازم کار خودش و میکرد ...مخصوصاً
بزرگ آقا که عضو دربار بود ...پنج شیش سال هم که گذشت
بزرگ آقا مرد ،اسکندر یکی دو ماه بعد از فوت پدرش فامیلی
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خودش و پسر دو سه ساله اش و عوض کرد و اعالم کرد فامیلیش
پناهیه و هیچ ارتباطی با دربار نداره ...پولدار بودن اما زندگی
زیادی به کامشون تلخ بود ...از همون اول علناً با ساواک دشمن
شد و چندین بار شکنجه شد ...دو سه بار دیگه رسماً جنازه اش
و انداخته بودن جلوی در عمارت ...خیلی مرد با دل و جرأتی بود،
زنش هم مثل خودش یه شیر زن بود ..اونقدر بین مشکالت اون
خانواده چرخیدم که حتی نفهمیدم کی خودم بزرگ شدم ...کی
اکبز بزرگ شد ،کی انقالب شد ....من با اکبر و مشکالت ریز
درشت اون خانواده بزرگ شده بودم .یه روز اکبر و دیدم که کنار
در زیر زمین عمارت نشسته بود ،به محض دیدن من بلند شد...
مضطرب بود ...نگران شدم و رفتم جلو ،عادت نداشتم قربون
صدقه اش برم .وقتی پرسیدم چشه ،با هزار بار سرخ و سفید
شدن گفت میخواد ازدواج کنه .اونروز فهمیدم دیگه بزرگ شده.
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بیست و پنج سالش شده بود ...پرسیدم کیه گفت اسمش
اسراست .خوش حال بودم ،اما اخم کردم .دستم و پشت سرش
کوبیدم و بهش توپیدم که چه وقت ازدواج کردنه ...گفتم تو هم
میخوای بری مثل بابات دست یه دختر ده پونزده سال کوچیکتر
از خودت و بگیری بیاری خونه ...سرش و انداخت پایین و گفت
دختره همسن خودشه ...گفت بریم خواستگاری مطمئنه ما هم
عاشقش میشیم.
اشکی که روی گونه اش غلتید را با انگشت پس زد و نگاه به
چشمان آسمان دوخت
_ تو همون جلسه ی اول خواستگاری بابای اسرا از قلب مریض
دخترش گفت ،حاجی با قشقرق بلند شد و منم برداشت و از اون
خونه رفتیم ...رفتیم اما انگار اکبر و همونجا ،تو اون شب
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خواستگاری جا گذاشتیم ...بود اما نبود ...و همین نبودنش باعث
شد حاجی بعد از دو ماه کوتاه بیاد ...اکبر و اسرا ازدواج کردن و
اومدن عمارت ،حاجی اما از ده تا حرفش کنایه بود که به ریش
اکبر و زنش مینداخت .اسرا خدابیامرز هر کاری کرد تا خودش و
تو دل حاجی جا کنه ،اما نتونست ...دو سه سال که گذشت یه
بار مریم اومد سرایداری...
نفس عمیقی کشید ،ذهنش پرواز کرد به آن روز ،حتی طرز
نشستن خانمانه اش را هم به یاد داشت...
_ اومد گفت اجازه بدم اسرا رو ببره دکتر ،گفت با خودش حرف
زده ...اگه اآلن بخاطر بچه دار شدن دکتر نره ممکنه بعدها اصالً
نشه ...گفت میبینی من بعد از خسرو هیفده ساله دیگه نمیتونم
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بچه دار بشم ...خسرو تک پسر اسکندر بود ..منم پنهونی از حاجی
به بهانه ی کمک به مریم ،اسرا رو باهاش فرستادم دکتر...
نگاه اشکی اش را از نگاه آسمان گرفت ،فقط خدا میدانست
آنروزها چه روز های نحسی بود
_ نزدیک بیست سال در به در گشتن ...مریم هم خانومی میکرد
و مثل یه خواهر پیش اسرا بود ...خسرو بیست و سه چهار سالش
بود که ازدواج کرد ،با یه دختر احساساتی و شکننده که اسمش
بهار بود ....اولین بچه شون دختر بود ،دختری که اسمش و رستا
گذاشتن ...اسرا عاشقش بود ،هر روز صبح بعد از تموم شدن
کاراش میرفت عمارت و وقتش و با بهار و رستا میگذروند ....پسر
خسرو که به دنیا اومد حسرت اسرا بیشتر شد ...من میدیدم
چطور به بهار و بچه ها نگاه میکنه ،بهار و خسرو شونزده هیفده
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سال ازش کوچیک بودن ،اما پدر و مادر شده بودن .رهام یکی
دو سالش بود که اسکندر مرد و همه ی کارای آژانسی که نتیجه
ی زحمت های چندین ساله اش بود افتاد گردن خسرو ،خسرو
پلیس بود ،درست مثل باباش سر نترسی داشت و پا رو دم هر
کس و نا کس میذاشت ...اما بهار مریم نبود ،بهار زود خسته
میشد ،بهار میترسید ....خسرو اما اصالً از کارش دست نکشید،
آژانس و سپرد دست مادرش و خودش بی اهمیت به نارضایتی و
جنگ اعصاب های هر روزه ی بهار به کارش ادامه داد ...اونقدر
بین مشکالت ریز و درشت اون خانواده بودیم که فقط دو سه
ساعت همدیگه رو میدیدم ،حتی دیگه نمیشنیدم کنایه های
حاجی به اسرا رو ،نمیدیدم اخم و تخمش و ...تموم روز تو عمارت
بودیم ،اسرا زیاد نمیومد ،اما من بیشتر وقتم و اونجا میگذروندم.
مریم بهار و میسپرد دست من و میرفت کارخونه و آژانس .بیچاره
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میترسید .تو که بدنیا اومدی ،یه روز اکبر اومد و گفت جمع کنید
بریم .هر چی هم پرسیدیم چرا ،چیزی نگفت ...ما هم اومدیم
اردبیل و دیگه از اون خونواده خبر نداشتیم .اوضاعمون اینجا اصالً
خوب نبود ...اکبر بیچاره ام به درد همه مون گوش میداد ...هم
به غر زدنای من ،هم به کنایه های حاجی ...هم به درد اسرا ...هم
اینکه میترسید از پدر نمونه نشدن برای تو ...همه دردا رو دوشش
بود بدون اینکه آخ بگه ...کمرش خم شد ،اما باز بار روی دوشش
و زمین نذاشت...
آسمان دستی به صورتش کشید ،هیچگاه از گذشته شان نه
حرفی زده و نه نشنیده بود ...انگار اصالً گذشته برای
هیچکدامشان اهمیتی نداشت ...در حالی باید همگی میدانستند
این گذشته ی انسانها بود که آینده شان را میساخت .....
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با صدای زنگ آپارتمان ،سینی را روی آبچکان گذاشت و سمت
عزیز چرخید
 +فکر کنم نرگس خاتونه ،دلش واست تنگ شده اومده باز
پیشت...
دستان خیسش را با حوله خشک کرد
_ خدا بگم چیکارش کنه ،زنیکه پدرم و درآورد این چند روزه...
آسمان با خنده سمت در قدم برداشت.
در را باز کرد ،اما با دیدن رهام پشت در ،لبخند از روی لبهایش
پر کشید
_ سالم بانو...
حین بستن در طوری که رهام هم بشنود توپید
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 +االغ احمق عین وزغ زل زده بهم...
شالش را از روی رخت آویز برداشت و روی سر گذاشت ،دوباره
در را باز کرد
 +درویش نکنی چشاتو ،از کاسه درمیارمشون..
رهام با خنده قدمی جلو برداشت
_ جواب سالم واجبه ها....
 +نمک نریز....
رهام با لبخند پر حسی به داخل اشاره کرد
_ میتونم بیام تو؟
آسمان نگاهی به داخل انداخت ،راهروی دومتری مانع دید عزیز
شده بود

849

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +نه ،برو باال میام اآلن.
رهام سری تکان داد و قدمی به عقب برداشت ،دلش تنگ بود...
آنقدر تنگ که به محض تماس شاهرخ خودش را به اردبیل
رسانده بود
_ پس زود بیا منتظرتم...
در را بست و دستی به شالش کشید ،به یک دروغ شاهانه ی عزیز
باور نیاز داشت ...راهروی کوچک را طی کرد و با نگاه منتظر عزیز
روبرو شد
 +علیه ،وحید کارم داره  .من یه سر برم ساندویچی میام.
بعد از جمله اش وارد اتاق شد تا دیگر عزیز سوالی نپرسد ،قبل
از خواندن دفتر خاطرات به حرفهای تک تک انسان های ذکر
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شده داخل دفتر نیاز داشت .مانتویش را تن کرد و بعد از برداشتن
گوشی اش از اتاق خارج شد.
_ علی چرا نیومد تو؟
برای آنکه عزیز شک نکند پوف کالفه ای کشید
 +عزیز اصول دین میپرسی؟ مگه نشنیدی صداش و؟
_ از این فاصله میخواستی من چطور بشنوم صدای اون بچه ننه
رو؟
خنده اش گرفت ،حتی عزیز هم از بچه ننگی علی خبر داشت
 +برم اگه بیرون بود میگم عزیز دلش واست تنگ شده برو یه سر
بهش بزن ...خوبه؟
_ تو کی میخوای یاد بگیری مثل آدم با بزرگترت حرف زدن و؟
دهن من و باز نکن آسو....
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سمت در قدم برداشت و در همان حین با صدای بلند جواب عزیز
را داد
 +نمیخوام یاد بگیرم ،تا آخر عمرم هم بیخ ریش خودتم...
روی صندلی شاگرد نشست
 +برو فست فودی وحید...
رهام برگشت و نگاهش کرد ،شاهرخ چیزی در مورد آن سیزده
روزی که همراه آسمان بود نگفته بود و او هم ترجیح داده بود
چیزی نپرسد
 +برو دیگه ،واسه چی زل زدی به من؟
_ دلم برات تنگ شده بود...
 +دلت واسه ننه ات تنگ بشه .اگه اومدی واسه ابراز دل تنگی
من وقت اضافی ندارم واسه اش.
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رهام با خنده حرکت کرد
_ باور کن من دلم حتی واسه این اخم و پرخاشت هم تنگ
میشه...
آسمان نگاه به مسیر آشنای فست فودی وحید دوخت
 +چهار پنج روز دیگه یه قسط از بدهیت و میدم.
_ میشه در موردش حرف نزنیم؟
برگشت و نگاه به نیمرخ جدی رهام دوخت دهانش را کج کرد
 +پس در مورد چی حرف بزنیم؟
رهام دوباره خندید
_ در مورد خودت ،خوبی؟ چیکارا کردی؟
 +هیچی ،داشتم با اون دختره پری قایم موشک بازی میکردم.
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رهام گیج و پرت سمتش چرخید
_ چی؟
آسمان با بیخیالی شانه ای باال پرتاب کرد
 +فکر کرده واقعاً عاشق چش و ابروم شدی ،چهار پنج تا نره غول
انداخته دنبالم که...
رهام با حال خراب ،ماشین را به کنار کشید.
_ چی داری میگی آسمان؟
آسمان دستی به صورتش کشید ،انگار رهام خبر نداشت
 +هیچی برو...
رهام بازویش را گرفت و مجبورش کرد نگاهش کند
_ پری چیکار کرده آسو؟
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بازویش را از بین پنجه ی رهام بیرون کشید
 +کاری نکرده بهت گفتم.
_ آسو....
 +اگه کاری نداری من برم دنبال کار و زندگیم...
رهام دستی به صورتش کشید
_ باشه .هر چی تو بگی...
ماشین را به حرکت درآورد اما افکار لعنتی اش دست از سرش
برنمیداشت ،آسمان برایش باارزش تر از آنی بود که کسی بخواهد
اذیتش کند ،حتی اگر آن شخص پریسیما بود .ماشین که متوقف
شد برگشت و رو به آسمان با لبخند لب زد
_ تو برو داخل ،من پارک کنم ماشین و میام.
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آسمان بدون حرف پیاده شد و رهام همزمان با گشتن دنبال
جای پارک شماره ی پریسیما را گرفت ،دندانهایش از عصبانیت
روی هم چفت شده بودند .به محض شنیدن صدای بله ی پر
نازش فریاد کشید
_ تو با چه جرأتی سگ هات و میفرستی دنبال دختری که
میدونی برام مهمه؟
صدای ترسان و مضطرب دخترک را بعد از مکث کوتاهی شنید
_ داره دروغ میگه شاهرخ رهام....
گوشهایش سوت کشیدند و پشت پلکهایش داغ شدند ،شاهرخ
هم خبر داشت؟
_ تاوان ترسی که اون روز تو دل اون دختر انداختی و پس میدی
پری...
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صدای لرزان دخترک باال رفت و بغضش قلب پر حرص رهام را
مچاله کرد
_ میگم من کاری نکردم...
_ خیلی عوضی هستی  ...لعنت به من که یه روزی بخاطرت قید
خیلی مهم ترین ها رو زدم ...لعنت بهم...
_ میگم کاری نکردم لعنتی..
_ اگه باعث یه ترس کوچیک تو دلش ،یا کم شدن یه مو از سرش
بشی نابودت میکنم پری ...کاری میکنم کارت بشه هر روز خدا
هزار بار بگی غلط کردم .میدونی که روی کسایی که برام مهمن
چقدر حساسم ،پس من و امتحان نکن.
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وارد فست فودی وحید شد ،نگاه چرخاند و آسمان را پشت یکی
از میز ها دید که دستش را تکیه گاه چانه اش کرده و غرق
تماشای بیرون بود.
صندلی را عقب کشید و نشست
_ کدوما غرق شدن؟
نگاه آسمان که تا چشمانش باال کشیده شد ،خندید و به صندلی
تکیه داد
_ کشتی هات منظورمه بانو ...کدومها غرق شدن؟
 +همشون...
پس از نفس عمیقی روی صندلی جابجا شد
 +چی میخوری بگم بیاره وحید؟
_ قراره تو مهمونم کنی؟
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 +اگه همینطور وراجی کنی تنها چیزی که میل میکنی فوحش
ناموسیه...
رهام بلند خندید و آسمان با لبی کج شده به صندلی اش تکیه
داد و دست راستش را پشت صندلی انداخت
 +امروز زیادی شنگول میزنی....
رهام خنده اش را به لبخند محوی تغییر داد
_ خواهرم برگشته.
آسمان چشمانش را باریک کرد .بحث ناخودآگاه سمت پناهی ها
کشیده شده بود.
 +خواهرت؟
_ آره ،رستا.
 +تو فقط همین یه خواهر و داری؟
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رهام کمی نگاهش کرد و آسمان منتظر جواب سوالش ماند...
مادرش از حاملگی بهار در دفتر خاطراتش نوشته بود ،اما عزیز
هیچ در مورد آن بچه حرف نزده بود .و او باید سر از اشخاص ذکر
شده در آن دفتر در می آورد.
_ نه یه خواهر دیگه ام دارم.
آسمان سرش را سؤالی تکان داد و رهام با خنده خم شد و بینی
اش را با دو انگشت کشید
_ تو دیگه ...تو خواهر کوچولوی منی .زلزله ی منی .خواهر
کوچولوی دیوونه ی خودم...
آسمان با پرخاش دستش را پس زد
 +جمع کن خودت و ...من مگه شلوار پیرنم مال تو باشم؟
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تلفن همراه رهام که زنگ خورد نگاهش را تا اسکرین سر داد و
با دیدن شماره ی رند ذخیره نشده ای که هیچگاه فراموشش
نمیکرد ،اخمی بین ابروهایش نشست ،گوشی را روی حالت بی
صدا گذاشته و دوباره نگاه به آسمان دوخت
_ از همون ساندویچی که اونروز خریدی سفارش بده .طعمش
هنوز زیر دندونمه.
آسمان به گوشی اشاره کرد
_ دوست دخترته؟
رهام با خنده چشمکی زد
_ آره....
آسمان لگد محکمی از زیر میز به پایش کوبید
 +عوضی...
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بلند شد و اضافه کرد
 +خاک تو سر دختری که میاد دوست دختر تو بشه...
آسمان که سمت اتاقک قدم برداشت ،رهام با کالفگی نگاهی
دوباره به گوشی اش انداخت؛ چهار تماس بی پاسخ داشت و دو
پیام ...اعالن پیام را لمس کرد
" رهام باید حرف بزنیم"
" شاهرخ داره دروغ میگه ،میخواد تو رو بندازه به جون من".
بدون آنکه از پیامرسان خارج شود ،دکمه ی پاور گوشی را فشرد
و انگشتانش را با کالفگی بین موهایش فرستاد.
باید با شاهرخ حرف میزد را نمیدانست ...تنها چیزی که برایش
مهم بود ترسی بود که احتمال میداد آسمان چند روز گذشته را
با آن سر کرده باشد .ترسی که بخاطر او و گذشته اش بود...
862

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آسمان پشت میز نشست
 +فکر نمیکردم این فالفل من درآوردی و دوس داشته باشی...
رهام صاف نشست و لبخند خسته ای روی لبهایش نشاند .آسمان
روی صندلی جابجا شد
 +چت شد تو؟
رهام با همان لبخند سری تکان داد
_ چیزی نیست.
 +انگار پکر شدی!
دستی به صورتش کشید ،تمام ذوق و شوقی که برای دیدن
آسمان داشت ،با فهمیدن کارهای پریسیما کور شده بود و دلش
میخواست در اولین فرصت خودش را به تهران رسانده و از آن
دخترک زیبای از خود راضی حساب پس بگیرد
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_ بی خیال من ...تو خودت چطوری؟
آسمان دست راستش را روی پشتی صندلی گذاشت ،فکر لعنتی
اش برای چندمین بار در عرض چند ساعت سمت شاهرخ کشیده
شد...
 +من خوبم.
نفس عمیقی کشید
 +اما از اینکه دوستت و اون روز فرستادی لب پرتگاه اصالً خوشم
نیومد.
نگاه رهام قفل چشمان خالی آسمان شد ،اما حرفی نزد...
 +از عذاب وجدانی هم که تو چشماته خوشم نمیاد.
رهام لبی تر کرد ،جمله ی دوم آسمان ذهنش را مشغول کرده
بود
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_ چرا؟
بعد از گذاشتن آرنج هایش روی میز ،بیشتر توی چشمان آسمان
دقت کرد
_ چرا خوشت نمیاد؟
 +کارت اشتباه بود ،اما مجبور نیستی تا آخر عمرت مقابلش
شرمنده باشی و سر به زیر...
رهام لبخند تلخی روی لبهایش نشاند
_ کار من اشتباه نبود ،حماقت محض بود ...من دلم و به دختری
باختم که فقط به فکر خودش بود و هست ...من و بازیچه کرد تا
به خانواده اش درس بده ...شاهرخ و با استفاده از حماقت
دوستش له کرد .عذاب وجدانم تنها بخاطر خیانتم به شاهرخ
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نیست ،وجدان من برای عذابی که به خودم و شخصیتم دادم درد
میکنه...
با نزدیک شدن وحید به میزشان سکوت کرد و وحید با اخم
ساندویچها و مخلفاتش را روی میز گذاشت و بعد از جواب دادن
تشکر رهام از میز دور شد
 +اگه برای اون دختره فقط بازیچه بودی ،چرا هنوز دنبالته؟
لبخند تلخ رهام تبدیل به پوزخند شد
_ پریسیما دختریه که از بچگی هر چی خواسته براش فراهم
شده ...به دوستش گفته بود اگه اراده کنه میتونه به زانو درم
بیاره .منم اونقدری عاشق بودم که به زانو دربیام ...اما وقتی
فهمیدم براش فقط یه وسیله بودم .پسش زدم ،اونم جلوی
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دوستاش ...غرورش له شده و شاید فکر میکنه میتونه دوباره بازیم
بده...

 +هنوز دوسش داری ،مگه نه؟
رهام تنها نگاهش کرد ،جواب سوال آسمان را خودش هم
نمیدانست .دوستش داشت یا نداشت را نمیدانست .تنها چیزی
که به آن اطمینان داشت ،محال بودن بود.
_ نمیدونم.
 +یعنی چی؟ مگه میشه آدم نفهمه یکی و دوست داره یا نه؟
رهام ساندویچش را برداشت و کمی سس قرمز رویش ریخت
_ میشه وقتی خودت قبول کنی بالتکلیفی.
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+اگه بفهمی واقعاً دوست داره و دیگه هیچ بازیی نیست .بهش
فرصت میدی؟
پوف کالفه ای کشید و همزمان مردمک چشمانش را در حدقه
چرخاند
 +البته تو یکم کم داری ،من اگه بودم خودم و میکشتم اما دیگه
کسی که باهام بازی کرده رو نمیخواستم.
_ شاید منم با تو هم عقیده باشم ،اما مادربزرگم همیشه میگفت
کینه فقط به خود آدم ضربه میزنه .آدمای کینه ای همون آدمای
عقده ایَن.
آسمان بدون آنکه به جمله و مفهوم جمله ی رهام توجه کند.
توجه اش تنها به کلمه ی مادربزرگ جلب شد و با گاز زدن نان
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ساندویچ کمی از هیجان درونش را کم کرد ،اسطوره ای که هم
مادرش ،هم عزیز تأییدش کرده بودند.
 +مادربزرگت....
لقمه را بعد از سه بار جویدن قورت داد و اضافه کرد
 +مرده؟
رهام خندید ،بخاطر تالش آسمان برای پنهان کردن حس
کنجکاوی اش
_ نه ،خدا نکنه.
آسمان معذب نگاه دزدید
_ نمیدونم چطوری باید توصیفش کنم ،چون اصالً قابل توصیف
نیست ...فقط باید ببینی و بشناسیش تا بفهمی چه جور زنیه.
من فقط میتونم بگم یه شیرزن واقعیه.
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لبی تر کرد ،عزیز هم در مورد شیرزن بودنش گفته بود
 +گفته بودی وقتی بچه بودی تنها خواهرت و داشتی که هم
برات مادری میکرد هم خواهری .پس مادربزرگت اونموقع کجا
بود؟
رهام لبخندش را کش داد ،از کنجکاوی آسمان در مورد خانواده
شان خشنود بود؛ دلش میخواست آسمان بیشتر بپرسد و او
توضیح دهد ،در مورد تک تک اعضای خانواده ی پناهی.
_ بعضی وقتا بی خیال خودم و مامانم و رستا میشم و فقط دلم
برای مامان مریم میسوزه .جون کند تا خانواده اش از هم نپاشه،
صبحا زود تر از همه بیدار میشد و یه سر به مامان بهار میزد و
میرفت کارخونه ،وقتی هم برمیگشت دوباره میرفت پیش مامانم
و باهاش حرف میزد .معتقد بود اگه در مورد خوشی ها مون حرف
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بزنیم مامانم از اون افسردگی درمیاد ،بعد از حرف زدن با مامانم
میومد پیش ما ...لبخند میزد ،سعی میکرد خستگی و پشت
چشماش مخفی کنه ،اما میشد دید خستگی و تو چشماش.
میخواست پر کنه جای خالی پدر و مادر و تو دلمون ،اما خب،
نمیشد .رستا همیشه قانع بود و من شاکی ...دلم مادری کردن
مادرم و میخواست.
قلب آسمان انگار مچاله شده بود وقتی پرسید
 +مادرت چرا افسرده شد؟
رهام نگاهش کرد ...گلویش انگار داشت از حجم بی آبی
میسوخت
_ مامانم یه جورایی وسواس داشت روی ما ،چون بابام پلیس بود
همه اش تهدید میشد و مامانم هم برای همین از ترس به جورایی
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نسبت به خانواده اش وسواس پیدا کرده بود .بعد از زایمان
سومش این وسواس تبدیل به افسردگی حاد شد ...یه افسردگی
که دکترا گفتن موقته ،اما بیست و پنج ساله همراه مامانمه.
با دو انگشت شست و سبابه چشمان سوزناکش را فشرد و آسمان
نگاهش کرد
 +گفته بودی فقط یه خواهر داری...
رهام انگشتانش را از روی چشمانش برداشت و نگاه سرخش را
قفل چشمان آسمان کرد
_ بهمون گفتن اون بچه مرده بدنیا اومده و مادرم هم به همین
خاطر....

872

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دستی به صورتش کشید ،چقدر سخت بود در مورد دردهایشان
حرف زدن ،دردهایی که از وقتی خودش را شناخته بود همراه او
و خانواده شان بود.
_ بخور بریم یکم بگردیم.
آسمان نفس عمیقی کشید ،ترحم گوشه ای از قلبش را احاطه
کرده و نفرت گوشه ی دیگرش را ...نمیخواست آن حس دلسوزی
و ترحم گوشه ی دلش را که حتی به آن نوزاد بدنیا نیامده داشت.
کاش رهام پسر خسرو پناهی نبود ،مریم مادرش و بهار همسرش
نبود ...آنوقت راحت تر میتوانست انتقامش را بگیرد ...او جز خسرو
نسبت به آن خانواده حس متفاوتی داشت...
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آفتاب داشت غروب میکرد ،غروب زیبایی که چشم هر بیننده ای
را خیره میکرد ...چند گردشگر مشغول تماشا و عکاسی از منظره
زیبای طبیعت چشم گیر منطقه بودند و آسمان اما نگاهش بند
خوشید نارنجی رنگ ،در غرب بود
_ این شهر خیلی قشنگه...
آسمان بدون آنکه نگاه از خورشید بگیرد لبخندی روی لبهایش
نشاند ،وقتی هفت سالش بود ،یک بار همراه پدر و مادرش به آن
مکان آمده بودند ...پدرش هم جمله ی همراه با حیرت رهام را
گفته بود ...او هم زیبایی شهر اردبیل را تأیید کرده و مناظر زیبای
طبیعت را به دخترش نشان داده بود...
 +همینطوره ...اردبیل بهشت ایرانه...
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رهام خندید و دستانش را درون جیب شلوارش فرو کرد و به
دنبال نگاه خیره ی آسمان ،نگاهش را به غروب زیبای خورشید
رساند
_ دفعه ی پیش اینجا نیومده بودیم...
آسمان از گوشه ی چشم نگاهش کرد
 +وقت نبود ،وگرنه تا دلت بخواد اردبیل جاهای دیدنی و
گردشگری داره .اونروز فقط تونستم ببرمت بازار و میدان عالی
قاپو و همون پرتگاه ...از شمال تا جنوب ،از شرق تا غربِ اردبیل...
کامل چرخید و نگاه به نیمرخ رهام که با چشمان باریک شده
مشغول تماشای غروب بود ،دوخت و ادامه داد
 +بهشته .تو هنوز آبشارها رو ندیدی که اگه ببینی دیگه به تهران
برنمیگردی.
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رهام چرخید و نگاهش کرد ،اگر میشد همان کار را میکرد ،دست
رستا را هم میگرفت و به اردبیل می آورد و همانجا میماندند...
_ دلم میخواد رستا هم اینجا ها رو ببینه...
مکث کوتاهی کرد و نگاهش در چشمان آسمان چپ و راست
شد
_ میتونم دفعه ی بعد همراه اون و پسرش بیام؟
آسمان نگاه گرفت...
دلش رابطه با خانواده ی پناهی را نمی خواست
 +فکر کردی اینجاها مال منه که ازم اجازه میگیری؟
رهام خندید
_ دلم میخواد تو هم تو جمعمون باشی ...میخوام هر دو خواهرام
پیشم باشن.
876

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +نکنه جدی گرفتی حرفای تو هتلم و که همش یادآوری میکنی
من مثل خواهرتم؟
_ نه جدی نگرفتم ...چون مطمئنم حرفای اونروزت فقط بخاطر
خشمت از پدرم بود...
 +داری دروغ میگی ،مث چی ترسیده بودی...
رهام با خنده سری تکان داد
_ قلبم اومده بود تو حلقم ...داشتم سکته میکردم.
آسمان سرش را بلند کرد ،هوا تاریک شده بود ...روز قبل روبروی
شاهرخ ،روی تاب گوشه ی حیاط ویال نشسته و طبق گفته ی او
نگاه به آسمان دوخته بود...
شاهرخ گفته بود ذهنش را آزاد بگذارد ،آنقدر آزاد که افکار به
راحتی در مغزش جوالن دهند ...خواسته ی کسل کننده ای به
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نظر میرسید ،اما وقتی چند دقیقه در همان حالت مانده بود ،به
آرامشی که کم کم در وجودش جانشین کسالتش میشد ،پی
برده بود...
برای بار چندم بود که افکارش سمت شاهرخ پرواز میکرد
نمیدانست
 +چطور شد برات مثل خواهرت شدم؟
رهام هم به تبعیت از حرکت آسمان سرش را بلند کرد ،دلش
میخواست دست دور شانه های آسمان حلقه کرده و بگوید ،مثل
نه ،تو خود خود خواهرمی...
_ نمیدونم...
نفس عمیقی کشید
_ جواب سوالم و ندادی!
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آسمان نگاهش کرد
 +چه سوالی؟
رهام با لبخند سرش را کج کرد
_ دفعه ی بعد من و رستا رو همراهی میکنی؟
آسمان از روی سنگ بزرگی که رویش ایستاده بودند پایین رفت
 +نه...

سفره را باالی یخچال گذاشت و در همان حین جواب عزیز را
داد
 +طاها میگه مغازه ی دوست محمده ،زیاد با فروشندگی حال
نمیکنم ،اما تا وقتی که یه کار دیگه دست و پا کنم مجبورم.
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_ محمد میدونست دنبال کاری؟
برگشت و نگاه به عزیز دوخت
 +البد میدونسته که از طاها خواسته بهم بگه برام کار پیدا کرده.
_ خودش چرا نگفته؟ باهات قهره؟
نگاه از عزیز گرفت
 +قهر دیگه چیه ؟ مگه ما بچه ایم؟
شالش را روی سرش انداخت و بعد از برداشتن گوشی و دسته
کلیدش ،سمت در قدم برداشت
_ اگه پول داری ،اومدنی مرغ بخر...
باشه ای زمزمه کرد و از آپارتمان خارج شد ...به محض بستن در
نفس عمیقی کشید و فکرش سمت محمد کشیده شد...
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محمدی که دو سال پیش از عالقه اش به او گفته بود ...از
احساساتش گفته بود .محمد برایش تنها یک برادر بزرگتر بود،
چیزی فراتر از آن نمیتوانست باشد و اما محمد به فراتر ها فکر
کرده بود .به محض باز کردن در ساختمان ،با دیدن شخصی که
روبرویش بود ،نگاهش لرزید و دستش روی دستگیره ی در
محکم تر شد...
_ سالم...
به خود آمد و دندانهایش روی هم کلید شدند ،برگشت و بعد از
نیم نگاهی که سمت پله ها انداخت ،از ساختمان خارج شده و
در را محکم به هم کوبید
 +تو اینجا چه غلطی میکنی؟
_ باید حرف بزنیم.
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نگاه به نگاه قهوه ای رنگ مرد مقابلش دوخت ،اولین و آخرین
باری که او را دیده بود ،چند ماه پیش بود ...او را تنها با یاد یک
پدر ترسو شناخته بود
 +توی قاتل در خونه ی من چه غلطی میکنی؟
_ تو هیچی نمیدونی ،من اومدم حقیقت و برات بگم.
کف دستش را محکم به سینه ی خسرو کوبید و به عقب هلش
داد ،او را مقابل در خانه اش نمیخواست ببیند و خواسته ی زیادی
بود؟
 +چی میخوای از من و خانواده ام که مثل بختک افتادی رو
سرمون؟ بابام بس نبود؟ حاال اومدی من و عزیزم و به کشتن
بدی بی شرف؟
_ من کاری با اکبر نکردم.
882

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آسمان قدمی به جلو برداشت ،از نگاهش خشم و نفرت زبانه
میکشید
 +توی عوضی بابام و تهدید کردی...
_ آره ،تهدیدش کردم ...اما نمیخوای بدونی با چی تهدیدش
کردم؟ نمیخوای بفهمی از چی ترسید؟
بخاطر خفه کردن فریادش ،دندانهایش را بیشتر روی هم سایید
و از بینشان غرید
 +نمیخوام بفهمم ...گورت و گم کن از اینجا تا....
_ اکبر پدر واقعی تو نیست...
قلبش برای لحظه ای ایستاد ...انگار تک تک اعضای تنش خشک
شدند،
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مغزش داغ شده بود ،داغ تر از یک کوره ...داغ تر از یک آهن
ذوب شده .قلبش هنوز نمیکوبید
 +بی شرفِ حروم لقمه ،تو داری به کی تهمت میزنی؟
قدم جلو برداشت و یقه ی پیراهن خسرو را بین مشتان لرزانش
گرفت
 +گورت و با دستای خودم میکنم بی همه چیز ،بابام و کشتی
بست نبود که حاال به مادرم تهمت میزنی بی ناموس؟
_ پدر و مادر تو اکبر و اسرا نیستن ...تو دختر یه خانواده ی دیگه
ای...
خسرو را با خشمی غیر قابل کنترل به عقب هل داد
+میکشمت مرتیکه...
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قدمی به عقب برداشت و انگشت سبابه اش را به نشانه ی تهدید
تکان داد
 +از زدن تموم این دری وریا مثل سگ پشیمونت میکنم....
دستش میلرزید وقتی سعی میکرد کلید را در قفل کند و باید
میرفت و به جان عزیز دعا میکرد که اگر در چند قدمی اش نبود،
همان لحظه نفسش را میبرید
_ من تا فردا اردبیلم ،به حرفام فکر کن.
باالخره کلید را چرخاند و داخل ساختمان شد ،تمام تنش
میلرزید از حجم خشم .پله ها را پایین رفت و در آپارتمان را با
زحمت باز کرد و خودش را داخل انداخت...
مغزش گر گرفته بود و حرفهای خسرو در هزارتوی مغزش پژواک
میشد .کف دستانش را چند بار محکم بر سرش کوبید
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 +مضخرفه حرفاش آسو ...به خودت بیا...
دست راستش را روی صورت داغ و ملتهبش سر داد و چند بار
زیر لب نجوا کرد
 +آروم باش ...همچین چیزی نیست ...فقط خواست به همت
بریزه.
راهروی کوچک را طی کرد و عزیز را در هال ندید ...دور خودش
چرخید ،گیج و منگ بود ...مانند یک کودک گمشده در ازدهام
جمعیت....
 +عزیز؟
صدایی که از جانب عزیز نشنید ،موهایش را از زیر شال چنگ
زد ،صدای خسرو لحظه ی مغز از هم پاشیده اش را راحت
نمیگذاشت ،چند بار دیگر به سرش ضربه زد
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 +خفه شو...
صدای باز شدن در سرویس بهداشتی وادارش کرد دستانش را
کنار پاهایش بیاندازد و نگاه سمت عزیز بچرخاند ...چشمانش
میسوخت ،مغزش گر گرفته بود و قلبش شعله ور میشد ...خسرو
پناهی باز آمده و آتش بزرگی در وجودش راه انداخته بود
_ چه ت شده آسو؟
نگاه سرخش قفل چشمان عزیز شد و جایی در میان سینه اش
آتش گرفت...
خسرو پناهی تقاص تک تک این لحظاتی که درد بر جانش
انداخته بود را پس میداد
+هیچی ،مدارکم و یادم رفت بردارم.
_ چه مدارکی؟
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دستی دوباره به صورتش کشید و سمت اتاق قدم برداشت
 +برای استخدام باید همرام باشه.
وارد اتاق شد و در را به هم کوبید ،نفسش از حجم خشم بند
آمده بود.
نگاهش در اتاق چرخید و با دیدن کمد ،چیزی در معده اش
جوشید .سمتش قدم برداشت و به محض باز کردنش ،جلد قهوه
ای رنگ دفتر ضربان قلبش را باال برد...
پلکهایش را محکم روی هم فشرد و پیشانی اش را به لبه ی کمد
تکیه داد
 +جمع کن خودت و آسو ...اون بی شرف هم همین و میخواد.
جمع کن خود بی صاحبت و...
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عقب کشید ،اما دوباره صدای خسرو در سرش اکو شد و مجبورش
کرد خیلی ناگهانی دست دراز کرده و دفتر را از توی کمد بردارد
 +فقط برای اینکه ثابت کنم حرفای خسرو حرف مفته
میخونمش ...مطمئنم توش چیزی نیست که اون میگه.
دفتر را مقابل سینه اش ،زیر شال مشکی رنگش پنهان کرد و از
اتاق خارج شد ،بدون آنکه سمت جایی که عزیز مینشست نگاهی
بیاندازد ،به طرف در حرکت کرد
_ پس کو مدارکت؟
لبهایش را روی هم فشرد و در پیچ راهرو خود را از دید عزیز
پنهان کرد
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 +برداشتم عزیز ،من عجله دارم .تو هم میخوای برو باال پیش
نرگس خاتون تا تنها نباشی ،من شاید کارم تو باشگاه طول
کشید.
از ساختمان که خارج شد ،نگاه چرخاند ،خسرو پناهی نبود...
رفته بود....
دوباره مانند یک سونامی آمده و بعد از ویران کردنش ناپدید شده
بود ...لعنت به او....
نبودنش خوب بود ...اگر عزیز او را میدید دیوانه میشد.
دفتر را بیشتر به سینه اش فشرد و در کنار کوچه قدم برداشت،
قدم هایش ناموزون بودند و زانوهایش میلرزیدند ...از خشم و
عصبانیت چیزی تا سکته کردنش نمانده بود.
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گوشی اش را از جیب مانتویش بیرون کشید و با طاها تماس
گرفت ...اصال حال روبراهی برای شروع اولین روز کاری اش
نداشت ...ممکن بود با آن جنون بوتیک را به هم بریزد.
_ جانم آسو...
انگشتانش بیشتر روی دفتر فشار آوردند
 +طاها من...
ایستاد و به دیوار تکیه داد ...دلش تنها فریاد کشیدن میخواست،
آوار شدن و آوار کردن...
دلش یک طوفان میخواست....
 +من امروز نمیتونم برم بوتیک...
_ چرا؟ اتفاقی افتاده؟
خواست حرفی بزند که صدای ضعیف محمد را شنید
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_ چه اتفاقی طاها؟
دستی به صورتش کشید و حرفی که میخواست بزند را قورت
داد .میشد طاها را دست به سر کرد ،اما محمد را نه...
 +گوشی و بده محمد کارش دارم.
طاها متعجب چند لحظه ای گفت و گوشی اش را به دست
محمدی که با اخم نگاهش میکرد داد
_ چی شده؟
 +حالم امروز خرابه ،اگه برم معلوم نیست چیکارا که نمیکنم...
_ چه ت شده؟ چرا حالت بده؟
پشت سرش را آرام به دیوار کوبید

892

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +به دوستت زنگ بزن بگو نمیتونم امروز برم ...اگه مشکلی
نداشت ،فردا میرم ...اگه هم داشت چند تا فوحشش بده ،بگو بره
به درک.
_ کسی کاری کرده؟
دندان روی هم سایید
 +مگه میشه کسی کاری نکنه؟ همه ی آدمای این دنیا با من لج
کردن  ،هر کی از راه میرسه میگه این که کله پاست ،یکی هم
من بزنمش ...منِ سگ جونم نمیمیرم تا یه دنیا خالص شن از
دستم...
_ کجایی بیام پیشت؟
تکیه اش را از دیوار گرفت و به مقصدی نامعلوم قدم برداشت،
تنها محمد را کم داشت که بیاید و نصیحتش کند...ـ
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 +نیا محمد ،نیا که بد شکارم از دست همه...
_ القل بگو کی چیکارت کرده تا حسابش و برسم؟
نگاه به ماشینها دوخت ...صدای بوق هایشان داشت گوش هایش
را کر میکردند...
 +من خودم بلدم حساب کسایی که اذیتم میکنن و برسم .تو
نمیخواد قهرمان بازی دربیاری.
گفت و تماس را قطع کرد ،گوشی اش را خاموش کرد و در جیب
مانتویش فرستاد ،بیشتر دفتر را به سینه اش فشرد ...باید به
دنبال جایی میگشت که میتوانست نوشته های دفتر را بخواند و
خسرو را به خاطر دروغ و تهمت هایش لعنت کند ...به قدم هایش
سرعت بخشید و با برخورد شانه اش با زنی چادر پوش برگشت...
قبل از آنکه بر سر دخترک آوار شود ...لبخندش را دید
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_ ببخشید خانوم ،معذرت میخوام...
آب دهانش را فرو داد و بی اهمیت به عذرخواهی دختر ،به راهش
ادامه داد ...راهی که مقصدش را نمیدانست و آن را به پاهای
نیمه جانش سپرده بود...
نگاهش روی در چرخید و با یادآوری حرف شاهرخ ،خم شد و از
زیر سنگ کنار در ،کلید ویال را برداشت ...تنها مکانی که میشد
دفتر را بخواند آنجایی بود که بدون شک کسی مزاحمش
نمیشد ...دلش فضای آزاد پرتگاه را میخواست ،اما بخاطر فصل و
وجود رفت و آمدهای زیاد نمیشد آنجا خلوت کرد.
در را باز کرد و بعد از گذاشتن دوباره ی کلید ،زیر سنگ ،داخل
حیاط شد ...با تکیه ی کمرش به در آن را بست و نگاهش را در
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فضای سبز و زیبای حیاط چرخاند ...تنها بخاطر سکوت به آن
ویال رفته بود یا یاد شاهرخ نمیدانست...
قدم برداشت و با هر قدم یادی از شاهرخ و لبخندهایش در
خاطرش زنده شد ...چه بالیی در عرض سیزده روز بر او و قلبش
آمده بود؟
وارد ویال شد و خودش را به مبلمان رساند...
به محض نشستن ،با دستانی مرتعش دفتر را باز کرد ...چند ورق
زد...
" عزیز میگه باید برگردیم تهران ،منم میخوام برگردیم ...دلم
برای بهار میسوزه ،می خوام دخترش و بهش برگردونم"....
کسی انگار قلبش را چنگ زد ...آن دو سه جمله ی کوتاه ،در
باالی دفتر ...قلبش را از جا کنده بود...
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" اکبر هیچ حرفی نمیزنه ،امروز رفته بود براش شناسنامه بگیره،
نمیدونم چطوری گرفت ،اما وقتی اسم و فامیلی دخترم و اسم و
پدر و مادر و تو شناسنامه دیدم قلبم آتیش گرفت ...اسمش و
همونی انتخاب کرده بود که بهش گفته بودم ،همون اسمی که
بهار انتخابش کرده بود".
با خشمی غیر قابل کنترل ورق زد ...قلبش داشت آتش میگرفت
و حرارتش را حتی در مغزش هم حس میکرد
" آسمان امروز یه ماهشه ،هر بار که تو بغلم میگیرمش قلبم
میخواد از جاش کنده بشه ...وقتی اینطوری دلم برای بهار کباب
میشه نمیتونم برای دخترش مادری کنم"....
با حالی وخیم دفتر را بست و گوشه ای پرتابش کرد ...اشکهایش
کی روی گونه هایش فرود آمده بودند؟
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 +امکان نداره....
سرش را تند تند و هیستریک به عالمت منفی تکان داد و فریاد
کشید
 +همچین چیزی امکان نداره...
از روی مبل پرید و بدون گرفتن نگاهش از دفتر عقب رفت؛ آنقدر
عقب که به پنجره ی حیاط بر خورد کرد و قدم هایش متوقف
شد
 +این یه خوابه....
دستش را بلند کرد و محکم برگونه اش کوبید
 +بیدار شو آسو...
نفسش توی سینه اش گیر کرده بود و باال نمی آمد ...به سینه
اش چنگ زد
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 +خوابه....
برگشت و مشتش را به شیشه کوبید
 +بیدار شو لعنتی...
محکم تر کوبید و صدای فریادش بین صدای شکستن شیشه و
فرو ریختنش گم شد...
هقی زد و روی زانوهایش افتاد
 +بیدار شو لعنتی....
دستش تا آرنج میسوخت ،اما سوزشش یک صدم سوزش قلبش
نبود...
پله های ساختمان را پایین رفت
_ اگه خونه نباشه چی محمد؟
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بدون آنکه نگاهی به طاها کند ،چند تقه به در کوبید
_ مطمئن میشیم و بیرون دنبالش میگردیم...
چند لحظه منتظر ماند و وقتی در باز نشد دوباره مشتش را به
در کوبید
_ خودش خونه نباشه ،عزیز حتماً خونه است...
دوباره منتظر ماند و وقتی حتی صدایی نشنید ،دستی به موهای
کوتاهش کشید
_ بذار گیرش بیارم ببین چطور حسابش و میرسم .دختره ی
احمق...
با صدایی از راه پله هر دو نگاه باال کشیدند و با دیدن ضیا طاها
از پله ها باال رفت
_ سالم عمو ضیا...
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ضیا خندید و همزمان دستی به شانه ی طاها کوبید
_ سالم پسر ،چه خبر؟
_ سالمتی ،از آسو خبر دارین ؟
ضیا نگاهش را تا چشمان نگران و اخموی محمد سر داد و دوباره
قفل نگاه طاها کرد
_ دارم میرم باشگاه ،فکر کنم اونجا باشه...
محمد پله ها را باال رفت
_ تو خونشون هیچکی نیست...
ضیا با خنده دستش را سمت محمد دراز کرد
_ عزیز خونه ی ماس پسر...
با هم دست دادند
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_ اگه کار مهمی باهاش دارین چرا زنگش نمیزنید؟
_ گوشیش خاموشه چون.
اخمی بین ابروهای ضیا نشست ،آسمان عادت به خاموش کردن
گوشی اش نداشت
_ آسو که گوشیش و خاموش نمیکنه...
_ ما هم برای همین نگرانش شدیم  ،صبح هم زنگ زد به محمد
گفت حالش خرابه.
ضیا نگاهی به راه پله انداخت تا کسی صدایشان را نشنود
_ منم نگرانش شدم...
سپس گوشی اش را در آورد تا با باشگاه تماس بگیرد که صدای
کوبیده شدن مشت به در ساختمان نگاه هر سه را آنسمت
کشاند...
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طاها در را باز کرد و رهام دستپاچه خودش را داخل ساختمان
انداخت و سمت پله ها پا تند کرد
_ نیستن پسر جان....
رهام با حالی بد ایستاد و نگاه به ضیا که گوشی را به گوشش
چسبانده بود انداخت
_ من...
نفسش را مقطع بیرون فرستاد و لب زد
_ من دنبال آسمانم.
محمد با اخم دندان روی هم سایید و ضیا سری برای رهام به
معنی منتظر باش تکان داد و جواب سالم منشی را داد
_ دخترم خانوم سپهری تو باشگاهن؟
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_ نه آقای ملک پور ...ده دقیقه از وقت کالسشون گذشته اما هنوز
سر نرسیدن.
با اخم خداحافظی کرد و نگاه به محمد دوخت
_ باشگاه هم نیست.
دست رهام برای حفظ تعادلش روی نرده چنگ شد و دلش درون
سینه فرو ریخت...
وقتی پدرش تماس گرفته و گفته بود حقیقت را به آسمان گفته،
بدون آنکه حتی چیزی به پدرش بگوید خود را به اردبیل رسانده
بود
_ خدایا خودت کمکم کن...
محمد نگاهش کرد
_ به تو زنگ نزده؟
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نگاه بیچاره اش را به چشمان مشکی محمد دوخت و سرش را
به نشانه ی منفی تکان داد ...دلش داشت درون سینه اش
خودکشی میکرد از شدت دلواپسی...
صدای زنگخور گوشی طاها باعث شد نگاه هر سه سمت او بچرخد
و طاها به محض دیدن صفحه ی موبایل تکان سختی خورد
_ آسوئه...
محمد خودش را به طاها رساند
_ جواب بده بذارش رو بلندگو...
رهام به زحمت خود را سمت محمد و طاها کشید و نگاه به
گوشی دوخت
_ الو آسو؟
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به جای صدای آسمان ،صدای نازک زنانه ای در گوشی پخش
شد و نفس رهام توی سینه اش گم و گور شد
_ سالم آقای محترم ،صاحب این خط و میشناسید؟
طاها نگاهی به محمد کرد
_ بله خانم؛ خواهرمه ،شما کی هستی؟
_ من از بیمارستان *** باهاتون تماس گرفتم .میشه خودتون
و برسونید بیمارستان؟
جان از تن رهام رفت و درست در مرز فرو ریختن ،محمد بازویش
را گرفت و با اخم نگاهش کرد .طاها با بغض لبی تر کرد
_ اتفاقی افتاده خانوم؟
 +من اطالعی ندارم ،فقط اگه میشه زود تر خودتون و برسونید.
خدا نگهدار....
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قبل از آنکه بتوانند حرفی بزنند تماس قطع شد ...رهام بازویش
را از دست محمد بیرون کشید و سمت در قدم برداشت
_ خدا خودت کمکم کن...
خود هم نمیدانست ،برای چندمین بار بود خدا را صدا میکرد
از ساختمان بیرون زد و دور خودش چرخید ،ماشین نداشت...
مشت هایش را محکم به رانهایش کوبید و لعنتی غلیظی زیر لب
زمزمه کرد
_ همراه ما بیا...
چرخید و نگاه به طاها دوخت که حالش بد تر از او نباشد ،خوب
تر هم نبود .سری تکان داد و همراهش سوار  4۰5محمد شد...
_ خواهش میکنم زودتر برو...
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محمد از آینه نگاهش کرد و اخمهایش کورتر شد ...نگرانی برای
آسمان از طرفی و حس حسادت از طرف دیگر به سمتش هجوم
برده بودند...
ضیا چرخید و به هر سه پسر نگاه کرد
_ نگران نباشید ،شاید اصالً اون نباشه ....آسمان میتونه مواظب
خودش باشه.
رهام سرش را بین دستانش گرفت ،میتوانست حال آسمان را بعد
از شنیدن حرفهای پدرش درک کند ...میتوانست خرابی حالش
را بفهمد ...با زنگ خوردن گوشی اش ،به زحمت از جیب شلوارش
بیرون کشید و نگاهی به اسم پدرش انداخت ...بغضی سخت بیخ
گلویش چسبیده و تمام وجودش را غارت کرده بود...
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آیکون را لمس کرد و گوشی را بدون هیچ حرفی به گوشش
چسباند
_ الوو رهام؟
دستی به صورتش کشید
_ بله؟
_ پیداش کردی؟
دلش فریاد کشیدن میخواست ...دلش کوبیدن سرش به دیوار را
میخواست ...آخر یک پدر چقدر میتوانست بی فکر باشد؟
_ یکی از گوشیش زنگ زد گفت بریم بیمارستان ،تو راهیم...
_ چی شده مگه؟ اتفاقی افتاده؟
لبهایش را برای فرو خوردن عربده هایش روی هم چفت کرد
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_ رهام با توأم!
_ نمیدونم بابا ...نمیدونم و همین داره از پا درم میاره ....نمیدونم
اگه اتفاقی براش بیوفته چی میشم ،اما مطمئنم دیگه اینقدر
خودم و نمیکشم که احترامت و نگه دارم.
گوشی را قطع کرد ،اما به ثانیه نکشید که دوباره زنگ خورد ...با
خودخواهی تمام گوشی را خاموش کرد و پیشانی اش را به
صندلی جلو تکیه داد
_ یکمی هم تو نگران شو بابا ....برای دختری که بیست و پنج
سال نگرانش هم نشدی نگران شو...
طاها زیر چشمی نگاهش کرد ،مرد کناری اش داشت هزیان
میگفت؟
_________
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وارد بیمارستان شدند ،رهام و محمد خیلی سریع خودشان را به
پذیرش رساندند
_ امروز یه دختر و آوردن اینجا...
_ اسمشون؟
محمد خیلی سریع جواب داد
_ آسمان سپهری...
مردی که پشت پیشخوان بود نگاهی به سیستم مقابلش انداخت
_ کسی به این اسم بستری نیست...
رهام خم شد
_ یعنی چی ؟ همین نیم ساعت پیش زنگ زدین و اسم این
بیمارستان و دادین...
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مرد صندلی چرخانش را هل داد و از دختری که آنطرف
پیشخوان نشسته بود چیزی پرسید و بعد از گرفتن جوابش،
دوباره به جای قبلی اش برگشت
_ ظهر یه دختری و آوردن بیمارستان که هیچ مدرک شناسایی
همراهش نبود ...همون موقع بردنش اتاق عمل ...عملشون تموم
شده ،فکر کنم اآلن تو مراقبت های ویژه باشن...
اینبار محمد پرسید
_ مراقبتهای ویژه کجاست؟
_طبقه ی باال ،راهروی سمت راست .تابلو هست...
سوار آسانسور شدند و رهام انگشتش را چند بار روی شاسی
فشرد
_ بهت نگفت چرا حالش بده پسر جان؟
912

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاه درمانده ی رهام ابتدا سمت ضیا و سپس ،سمت محمد
چرخید
_ نه ،فقط گفت امروز نمیتونه به قرار کاریش برسه.
_ کدوم قرار کاری؟
محمد با همان اخم نگاهش کرد دلش میخواست یک " به تو
چه"ی غلیظ بگوید ،اما خشمش را با مشت کردن دستش فرو
خورد و جواب رهام را داد
_ برای شیفت صبح ها یه کار پیدا کرده بود.
در های کشویی سالن مراقبتهای ویژه که باز شد هر سه خود را
به دکتر رساندند و رهام لب زد
_ حالش چطوره دکتر؟
دکتر نگاهش را بین هر سه مرد چرخاند
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_ خیلی دیر به بیمارستان منتقل شدن ،خون زیادی از دست
داده بودن ،یک ساعت منتظر موندیم ،اما وقتی نتونستیم به
نزدیکانشون دسترسی داشته باشیم....
محمد میان کالم دکتر پرید
_ اآلن حالش چطوره؟ اصالً چه ش شده؟
دکتر نگاهش را در چشمان محمد ثابت نگه داشت
_ شیشه دستشون و بریده ،رگ های اصلی دستشون از دو جا
بریده شده بود...
قلب رهام درون سینه اش مچاله شد
_ حالش چطوره؟
_ عمل موفقیت آمیزی بود .حالشون خوبه و تا یکی و دو ساعت
دیگه به هوش میان.
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رهام دستی به صورتش کشید و از دکتر تشکر کرد ...خودش را
به صندلی ها رساند و تن نیمه جانش را روی صندلی پرت کرد...
_ سالم آقایون...
نگاه باال کشید ،زنی میان سال بود که نگاهش بین آنها
میچرخید ...ضیا بود که جواب سالمش را داد
_ شما نزدیکان اون دختر خانومید؟
خیلی سریع از روی صندلی بلند شد و با قدم بلندی خود را به
زن رساند
_ بله .من برادرشم ...شما کی هستین؟
زن با تأسف نگاهش کرد
_ من همونیم که زنگ زدم آمبوالنس ،بیچاره غرق خون بود...
محمد و طاها هم خودشان را به زن رساندند
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_ کجا دیدینش؟
_ تو محلمون ،میخواستم برم سوپری که دیدم یه دختر از تو
خونه ای که چند ساله خالیه خودش و به زور و زحمت میکشه
بیرون ،دویدم سمتش غرق خون بود ،داشت از حال میرفت...
زنگ زدم آمبوالنس و ازش پرسیدم چی شده ،داشت هزیون
میگفت ،همش میگفت خوابه ...ازش اسمش و پرسیدم اما از حال
رفت...
رهام چنگی به موهایش زد
_ رهــام؟
چرخید و با دیدن پدرش لعنتی به خودش که فراموش کرده بود
خسرو پناهی میتواند تنها با یک اشاره پیدایش کند فرستاد و
نگاه از پدرش گرفت ...نباید می آمد...
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_ چی شده؟ حالش خوبه؟
دندان هایش را روی هم سایید ...با کشیده شدن بازویش چرخید
و دست پدرش را پس زد
_ میخوای بدونی چی شده؟
قدمی به عقب برداشت و دستانش را مشت کرد تا حرمت های
بینشان را بیشتر از آن خرد نکند
_ دستش و شیشه بریده ،رگش بریده شده و میشه حدس زد که
مشتش و کوبیده به شیشه...
ذهنش به هم ریخته بود و به زحمت جمالت از هم پاشیده ای
از بینش بیرون میکشید ،داشت جانش در میآمد...
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_ نمیدونم اونجا کدوم جهنم دره ای بوده ،اما چون تنها بود
خودش سعی کرده خودش و نجات بده ...غرق بوده تو خون،
میفهمی چی میگم؟
صدایش میلرزید ...بغض داشت
_ تنها بود میفهمی؟
صدایش را باال برد
_ تو بعد از اینکه دنیا رو رو سرش خراب کردی تنهاش
گذاشتی ....تو آسمان و زیر آوار خودخواهیات ول کردی...
خسرو خودش را به صندلی ها رساند و طاها نگاه گیج و گنگش
را سمت محمد چرخاند
_ خواهر من بخاطر خودخواهیای تو اآلن تو این اتاقه خسرو
خان...
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_ میشه بگین اینجا چه خبره؟
چرخید و نگاه به نگاه اخموی محمد دوخت ...دیگر چه مانده بود
که از دست بدهد؟ او سکوت کرده بود به خاطر آسمان....
حال که او فهمیده بود ،او که ویران شده بود ،چه اهمیتی داشت
دنیا و آدمهایش؟
_ میخوای بدونی؟ باشه میگم....
_ خفه شو رهام...
بی اهمیت به غرش خسرو ،به اتاق عمل اشاره کرد
_ اون دختری که اون توعه خواهر منه ،خواهر خونی من...
دست دیگرش را سمت خسرو گرفت و نگاهش را بین طاها و
ضیا و محمد چرخاند ،نگاه هر سه گیج بود و متعجب....
_ این مرد هم پدرشه ...پدر واقعیش که ای کاش نبود....
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سمت خسرو چرخید و با صدای خشداری نالید
_ کاش پدر آسمان تو نبودی بابا ...تو لیاقتش و نداری.

پشت انگشتانش را روی دست باندپیچی شده ی آسمان کشید
و قلبش بیشتر مچاله شد .کاش میتوانست پاک کن برداشته غم
هایشان را پاک کند...
صدای باز شدن در باعث شد دستی به پلک های خیسش کشیده
و نگاه سمت در بچرخاند ،با دیدن شاهرخ نگاهی به آسمان کرد
و از روی صندلی بلند شد
_ بریم بیرون شاهرخ....
از اتاق که خارج شدند ،با دیدن خسرو روی صندلی های انتظار
آب دهانش را فرو داد و نگاه از او گرفت
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_ چی شده ؟
نفس عمیقی کشید
_ بابام حقیقت و بهش گفته...
دستی بین موهایش کشید ،دلش مرور اتفاقات چند ساعت اخیر
را نداشت
_ خیلی ممنون که رسوندی خودت و...
شاهرخ سری تکان داد
_ تو پیشش بودی؟
_ نه .و همین داره عذابم میده ...تنها بود ...تک و تنها....
نگاه به نگاه شاهرخ دوخت و لبی تر کرد
_ به نظرت چی میشه شاهرخ؟
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شاهرخ نفس عمیقی کشید ،نظری نداشت ...آسمان دختری نبود
که بشود در مورد عکس العمل هایش نظری داشت
_ به هوش نیومده هنوز؟
_ چند ساعت پیش ،وقتی به بخش منتقل شد یه هوشیاری کوتاه
بود...
صدای شکستنی که از داخل آمد ،باعث شد رهام دستپاچه
دستش را روی دستگیره بگذارد ،اما شاهرخ خیلی سریع دستش
را روی دست رهام گذاشت...
_ من میرم داخل رهام ،تو نیا...
رهام با حالی بد و سرشار از نگرانی کنار کشید و شاهرخ بعد از
پلکی که به نشانه ی نگران نباش تکان داد ،داخل اتاق شد،
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آسمان را با رنگ و رویی پریده ،در حال کندن آنژیوکت دید و
قدم جلو برداشت
_ سالم.
آنژیوکت به دست سالمش نصب شده بود و کندنش با آن دست
زخمی و سر شده کار سختی بود
 +بیا این و باز کن...
صدای آرام و بی حالش نشان از نیروی نداشته اش میداد و
شاهرخ لبه ی تخت ،کنار پاهایش نشست...
_ چطوره زخمت؟
نگاه خمار آسمان قفل چشمانش شد ،تلخ بود آن قهوه ای هایی
که در دریایی از خون میغلتیدند
 +این و باز کن شاهرخ...
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اولین بار بود اسمش را میگفت...
_ دیروز عمل شدی ،بخاطر خون زیادی که از دست دادی سه
واحد خون بهت زدن ...شاید بازم به خون احتیاج داشته باشی...
نگاهش رو دستان آسمان سر خورد ،تنش میلرزید و دست
آزادش را برای کنترل آن لرزش محسوس مشت کرده بود...
مشتی که بی جان بود و بدون تحکم.
نگاهش را باال کشید ،چشمان دخترک آنقدر پر بود که تنها یک
پلک کافی بود برای شکستن سدی که مقابل اشکهایش ساخته
بود
_ باهام حرف بزن....
پلک زد و با همان یک پلک ،چند قطره اشک روی گونه اش
غلتیدند
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+ر ...رفتم ویالی تو...
شاهرخ لبخندی روی لبهایش نشاند
_ خب منم برای این که هر وقت خواستی بری جای کلید و بهت
گفته بودم.
هق بی جان و درمانده ای زد
 +دفتر و خوندم.
_ آماده ی خوندنش نبودی؟
آسمان دراز کشید ،جانی نداشت و تک تک اعضای تنش درد
میکرد ،چه دردی به جانش انداخته بود آن چند جمله؟
 +بهم بگو خوابه...
_ میخوای بهت دروغ بگم؟
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فریادش جانی نداشت
 +آره میخوام دروغ بشنوم ...گولم بزن ...بهم بگو اون دفتر یه
خواب بود....
شاهرخ نفس عمیقی کشید ،صدای بغض دار آسمان ،جایی درون
سینه اش را به درد می آورد
_ اون دفتر متعلق به مادرت بود .نبود؟
پلکهایش را بست
 +چرا حس میکنم نمیتونم حرکت کنم؟
_ بخاطر داروهاست ...تا چند ساعت دیگه خوب میشی.
 +خوابم میاد.
شاهرخ از روی تخت بلند شد ،کمرش را خم کرد و مشغول
درست کردن چسب های آنژیوکت شد
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_ بخواب پس...
 +میشه نری؟
نگاهش قفل چشمان بسته ی آسمان و چانه ی لرزانش شد
لبخندی زد
_ نمیرم.
با صدای فریاد از بیرون اتاق ،نگاهی به آسمان که داروها جبر به
خوابش کرده بودند انداخت و قدم هایش را سمت در برداشت،
به محض باز کردن در ،صدا واضح تر شد و او برای نرسیدن صدا
به داخل اتاق ،بیرون رفت و در را بست ،پیرزنی مقابل خسرو
پناهی ایستاده و به توپش بسته بود
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_ خدا لعنتت کنه خسرو ...خدا لعنتت کنه که زندگیمون و از
هم پاشوندی ...پسرم و فرستادی سینه ی قبرستون بست نبود
که حاال بختک شدی رو سر دخترش؟
_ اون دختر ،دختر منه.
عزیز دست علی که بازویش را گرفته بود را پس زد
_ توف تو روت بیاد مرد ،مگه تو نبودی یه دختر یه روزه رو
گذاشتی بغل پسر من و گفتی بره پشت سرش هم نگاه نکنه؟
حاال با کدوم حق میگی دختر توعه؟
شاهرخ خودش را به محمد رساند
_ رهام کجا رفت؟
محمد چرخید و با اخم نگاهش کرد،
_ من چه بدونم؟ مگه من مفتش اونم؟
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دستی به صورتش کشید ،با هیچ کس نمیشد حرف زد ...همه
شمشیرهایشان را تیز کرده بودند
_ با همون حقی که اون تیکه ای از منه .خون من تو رگاشه...
_ این نمیتونه ثابت کنه پدرشی ...چون براش پدری نکردی .اما
پسر من کرد ...جون کند تا براش پدری کنه ،سگ دو زد تا پول
شیر خشکش و جور کنه ...پسر من و زنش گرسنه خوابیدن تا
اون دختر سیر بشه ...حاال بعد بیست و شیش سال با کدوم حق
اومدی؟
_ تو قدرت گرفتن آسمان و از من نداری ،من پدرشم و هیچ چیز
این و عوض نمیکنه.
قدم جلو برداشت ،در بیمارستان معرکه ای به راه انداخته بودند
که حتی پرستار ها هم ایستاده و نگاهشان میکردند ...بی شک
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روز بعد این معرکه را در روزنامه و فضای مجازی هم باید تماشا
میکردند ...بازوی خسرو را گرفت و سرش را کنار گوشش برد
_ خواهش میکنم آروم باشید جناب پناهی ...اینجا بیمارستانه...
خسرو اما بی اهمیت به شاهرخ بازویش را پس کشید
_ هیچکس قدرتش و نداره...
_ تو اگه قدرت داشتی خودت برای بچه ات پدری میکردی ،نه
اینکه بدیش به یکی دیگه ...تو بی مسئولیت ترین پدر وشوهری
هستی که تو عمرم دیدم .حاال برو گمشو از اینجا....
سپس سمت علی چرخید
_ ولم کن توعم ،کجاست آسو؟
علی نگاهی به خسرو انداخت و سپس با دست به اتاقی که برای
آسمان بود ،اشاره کرد
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_ اونجا عزیز...
عزیز حین قدم برداشتن سمت اتاق عصایش را بلند کرد
_ با پول نمیتونی دختری که اکبر من تربیتش کرده رو بخری
خسرو پناهی ...نه پولت ،نه قدرتت برای گرفتن آسو کافی
نیست...
داخل اتاق که شد خسرو خودش را روی صندلی ها پرت کرد و
مهدی بازوی علی را کشید
_ آسو خبر داره از این اتفاقا؟
علی برگشت و نگاهش کرد ،هنوز گیج اتفاقات چند ساعت اخیر
بود
_ نمیدونم.
_ آخه از کجا پیداش شد این مرتیکه؟
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علی نگاه گرفت
_ یعنی اون پسره رهام از اولش هم خبر داشت؟
مهدی سری تکان داد
_ حتماً خبر داشت دیگه .ندیدی مگه تو مراسم عمو اکبر عین
پروانه دور آسو میچرخید...
با سوزش دستش پلکهایش را باز کرد .دستش تا آرنج میسوخت
و همان سوزش بین ابروهایش را منقبض کرده بود .نگاه چرخاند
و با دیدن عزیز روی صندلی اتفاقات مانند یک فیلم توی مغزش
پخش شدند و جمله های نوشته شده در دفتر خاطرات مانند
سیخ داغ در قلبش فرو رفتند ...خودش را روی تخت باال کشید
و توجه عزیز با حرکتش ،سمت او جلب شد
_ چیکار میکنی؟
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نگاه به عزیز نکرد ،هر لحظه دمای بدنش باال میرفت و درون
سرش انگار طبل میکوبیدند .سرمی به دستش وصل نبود و همان
باعث شد بدون کندن آنژیوکت ،به زحمت از تخت پایین برود
_ کجا میری آسو؟ حالت خوب نیست...
نگاه خشمگین و بی حالش را قفل چشمان عزیز کرد و با صدای
ضعیفی غرید
 +میرم جهنم .میای؟
عزیز بازویش را گرفت ...نای ایستادن نداشت ...نای پس زدن هم
نداشت
_ حرفای خسرو رو باور کردی؟
حرف های خسرو را باور نکرده بود ...حرف های خسرو تنها
آتشش زده بود...
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او را جمله های دفتر ویران کرده بود...
او را دستخط مادرش آوار کرده بود...
او را باوری که به مادرش داشت از هم پاشیده بود...
_ اونم همین و میخواد ،که به این حال و روز بیوفتی.
بازویش را پس کشید و تنها خودش میدانست برای آن حرکت
کوچک ،چقدر انرژی تخلیه کرده .سمت اتاق قدم برداشت ،لباس
های صورتی رنگ بیمارستان در تنش زار میزد و روسری اش،
چهره ی رنگ پریده اش را ،رنگ پریده تر نشان میداد ...به محض
باز کردن در اتاق ،آنطرف راهرو ،روبروی اتاق علی را دید و بغض
گلویش را خراشید ...علی تکیه از دیوار گرفت
_ حالت خوبه آبجی؟
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نگاه در راهرو چرخاند ،مهدی و محمد کنار علی ایستاده بودند.
نگاهش روی خسرو پناهی گیر کرد و چیزی در معده اش
جوشید ...خسرو با دیدن نگاهش قدمی جلو برداشت و دست
آسمان روی چارچوب چنگ شد...
کسی کنارش ایستاد...
نگاه از خسرو گرفت و چرخید و نگاه نگران رهام تنش را لرزاند...
جمالت دفتر مقابل نگاهش جان گرفتند
_ حالت خوبه آسمان؟
دنیا و آدمهایش انگار داشتند دور سرش میچرخیدند و صدای
هیاهوی بیمارستان از یک چاه عمیق بیرون می آمد ...دستش به
تنهایی نمیتوانست وزنش را متقبل شود و او برای آوار نشدن
شانه اش را هم به چارچوب تکیه داد
935

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دلش رفتن میخواست...
یک رفت بی برگشت...
کسی بازویش را گرفت و عطری آشنا زیر بینی اش دوید و
مجبورش کرد نفس عمیق بکشد ...نگاه باال کشید ...مردی که
مقابلش بود را چندی قبل انگار در رویایش دیده بود...
_ بریم تو اتاق...
 +میخوام برم از اینجا...
_ اگه بخوای همه رو میفرستم برن ،تو اما باید امروز و امشب و
اینجا بمونی...
نگاه آسمان بین افراد چرخید ،همه بودند و او هیچ کس را
نمیخواست ...داشت حالش به هم میخورد از خودش.
_ میخوای با هم حرف بزنیم؟
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دوباره نگاه در چشمان روشن شاهرخ قفل کرد و مانند کسانی
که جادو شده باشند سری تکان داد مطیعانه داخل اتاق شد...
بدون آنکه نگاهی سمت عزیز بیاندازد روی تخت نشست
 +برو خونه ،میخوام تنها باشم.

صدای باز و بسته شدن در اتاق را شنید اما نگاه از سر انگشتان
بیرون مانده از باند نگرفت...
_ رفتن همه ،فقط آقا محمد موند...
 +تو هم برو ،میخوام تنها باشم.
_ فکر میکردم بدونی که تنهات نمیذارم.
 +خسته شدم از این گیجی و سستی ،نمیخوام دیگه بهم دارو
بدن.
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_ چی میخوای؟
برگشت و نگاه به چشمان عسلی شاهرخ دوخت ...چرا باید
چشمان یک مرد اینقدر زیبا میبود؟ آنقدر زیبا و آرامبخش که
وادار به خیرگی اش کند
 +دارم آتیش میگیرم.
حال وخیمش را میشد از جمالت به هم ریخته اش حدس زد
_ زمان همه چیز و حل میکنه ،آروم میشی.
 +نمیخوام آروم بشم ...میخوام آتیششون بزنم ...میخوام نابودش
کنم خسرو پناهی و....
_ خب میشه بگی چیکار میخوای بکنی؟
دست سالمش را به صورتش کشید ،خودش هم دیگر
نمیدانست...
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 +نمیدونم ،اما اگه کاری نکنم میمیرم.
_ اون پدرته آسمان.
دندانهایش روی هم ساییده شدند
 +اون کسیه که خانواده ام و ازم گرفته.
 +تو مادر داری ،میدونی؟
قلبش مچاله و جگرش کباب شد برای زن بهار نامی که مادرش
هم در دفترش از سوختن دلش برای او گفته بود .رهام گفته بود
بعد از زایمان سومش افسردگی حاد گرفته بود ...یعنی...
سرش را تکان داد ،بغضی که میان گلویش جا خوش کرده بود
نفسگیر بود
_ خواهر و برادر داری ...خانواده داری...
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اشکش چکید و خشم و بغضش با هم درگیر شدند ...حال عجیب
و غریبی داشت....
 +اونا خانواده ی من نیستن....
_ یه چیز در مورد خودم بهت بگم؟
مکث کوتاهی برای جواب آسمان کرد ،اما وقتی سکوتش را دید
نفس عمیقی کشید
_ من هیچوقت مادرم و ندیدم...
آسمان دستش را مشت کرد
_ وقتی من به دنیا اومدم از دنیا رفته .نمیدونم مادر داشتن چه
شکلیه ،چه حسی داره ...اما همیشه جای خالیش تو دلم بوده...
یه جای خالی بزرگ که با هیچی پر نمیشه.
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خم شد و با چرخاندن اهرم ،نیمه ی تخت را باال برد تا آسمان
تکیه دهد
_ تو مادر داشتی ،بودنش و تجربه کردی ،از دست دادنش و هم
تجربه کردی ...اما حاال فهمیدی که یه مادر دیگه هم داری .واقعاً
اصال کنجکاو نیستی ببینیش؟
آسمان سرش را به چپ و راست تکان داد و شاهرخ کنار پاهایش
روی تخت نشست
_ فقط یه دقیقه به خودت زمان بده ،خشم و عصبانیتت و بذار
کنار و از صمیم قلبت از خودت بپرس ...بپرس ببین نمیخوای به
خودت برای داشتن مادر فرصت بدی!
 +نمیخوام بپرسم ...من به خشمم برای محکم موندنم نیاز دارم...
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شاهرخ با لبخند نگاهش کرد و دل آسمان درون سینه اش فرو
ریخت ،لبخندش پر بود از مهر و آرامش ....درست مانند یک
لبخند معلم برای دانش آموز ممتازش...
_ برای محکم موندن نیازی به خشم و نفرت نیست دختر خوب...
همینکه اراده کنی و بخوای ،میتونی محکم ترین آدم روی زمین
باشی.
از بیمارستان خارج شد و گوشی را کنار گوشش گذاشت ،حین
گوش دادن به بوق های انتظار نگاه در محوطه چرخاند
_ شاهرخ!
دستی به صورتش کشید
_ خواهرت از بیمارستان رفته رهام.
_ چی؟ چطوری؟ مگه تو پیشش نبودی؟
942

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نفس عمیقی کشید و نگاه به بطری آب معدنی بین انگشتانش
دوخت
_ گفت برم براش آب بگیرم ،اومدم نبود .کجایی تو؟
_ تو پارکینگ بیمارستانم.
_ صبر کن میام اونجا اآلن.
تماس را قطع کرد و گوشی را به جیبش برگرداند
_ آخه کجا رفتی با اون حال خرابت دختر!
درب بطری را باز کرد و کمی از محتوایش نوشید ،نگران بود،
نگران دختر از هم پاشیده ای که انروزها دغدغه اش شده بود.
قدم سمت پارکینگ برداشت.
_ آخه یه دختر ،با لباس بیمارستان کجا میتونه رفته باشه؟
چطوری آخه؟ چطور بهش اجازه میدن بره؟
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در ماشین را باز کرد
_ پیداش میکنیم .سوار شو...
هر دو سوار ماشین شدند و رهام با دلواپسی نگاهش کرد
_ اگه دوباره اتفاقی براش بیوفته چی؟
فرمان را چرخاند و با یک حرکت حرفه ای از پارک بیرون آمد،
خود نگران بود و باید رهام را نیز از نگرانی درمی آورد
_ اآلن حال تو از اون بدتره...
رهام اما بی اهمیت به جمله ی آرام شاهرخ ،نگاه در اطراف
چرخاند
_ به نظرت کجا میتونه رفته باشه؟ پرتگاه؟ یا....
دستی به صورتش کشید
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_ یا حتی بهشت زهرا....
_ آخرین بار ویالی من بوده ،شاید بازم بره اونجا ...اول یه سر به
ویال بزنیم ،اگه اونجا نبود میریم پرتگاه....
_ ویالی تو چیکار میکرد؟
شاهرخ نیم نگاهی سمت رهام انداخت و سرعت ماشین را کمی
باالتر برد
_ گفت رفته بود تا دفتر خاطرات مادرش و بخونه...
_ چه دفتری؟ مادرش دفتر خاطرات داشت؟ پس چرا تا حاال
نخونده بودش؟
بدون آنکه نگاه از مسیر بگیرد تنها نجوا کرد
_ بعداً در موردشون حرف بزنیم رهام.
رهام سرش را به صندلی تکیه داد
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_ زنگ زدم به مامان مریمم.
بدون هیچ حرفی منتظر ادامه ی جمله ی رهام ماند که بعد از
کمی تأخیر لب زد
_ فقط اون میتونه این اوضاع به هم ریخته رو کنترل کنه.
_ در مورد خواهرت حرف زدی؟
_ آره ...گفت تا فردا خودش و میرسونه اردبیل...
صدای زنگخور گوشی ،نگاه رهام را سمت شیشه و نگاه او را
سمت گوشی کشاند ،با دیدن اسم برادرش ،نفس عمیقی کشید
و بعد از وصل کردن هندزفری به گوشی ،تماس را وصل کرد
_ سالم داداش...
_ سالم .کجا رفتی باز بیخبر شاهرخ؟
کنار ابرویش را خاراند
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_ بخاطر یکی از بیمارام مجبور شدم از شهر خارج بشم.
_ بازم بخاطر همون مریضیه که سیزده روز نبودی؟
نیم نگاهی به رهام انداخت ....حال خواهرش اصال خوب نبود
_ آره.
جواب تک کلمه ای اش باعث شد شاهین پی به مساعد نبودنش
ببرد
_ باشه پس ...موفق باشی.
_ ممنون ،سالم به عمه خانوم برسون .خدانگهدار.
نگاهش رد خون روی زمین را دنبال میکرد و قلبش را انگار کسی
میچالند
_ تو همینجا بمون من برم داخل...
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تن نیمه جانش را به در تکیه داده و سرش را به نشانه ی تأیید
باال و پایین کرد .شاهرخ دستی به شانه اش زد و قدم های بلندش
را سمت ساختمان برداشت ...تمام سعیش را میکرد تا رد خون
هایی که روی زمین بود رویش تأثیری نداشته باشد .در ساختمان
را باز کرد و داخل شد ،نگاه چرخاند و سکوت ویال ذوق بودن
آسمان در آنجا را کور کرد
_ آسمــان؟
دور خودش چرخید و با دیدن شیشه ی شکسته شده ی سالن،
قدم سمت پنجره برداشت ...نگاهش روی زمین چرخید و پارکت
های قهوه ای رنگی که خون رنگشان را تغییر داده بود ،حالش را
بد تر کرد و دخترک چه کشیده بود لحظاتی که آنجا بود؟ آن
هم تک و تنها....
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نگاهش قفل دفتری گوشه ی مبل شد و با خم شدن ،آن را
برداشت و ورق زد ...دفتر خاطرات بود...
نگاه باال کشید و دوباره اسم آسمان را صدا کرد...
نبود و نبودنش اصال خوب نبود...
از ساختمان خارج شد و خود را به رهامی که منتظر و داغان
نگاهش میکرد ،رساند
_ اینجا نیست ...بریم.
_ این چیه تو دستت؟
فشار انگشتانش روی دفتر بیشتر شدند و در حیاط را با دست
دیگر باز کرد
_ دفتر خاطرات مادرش.
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درمانده کنار پرتگاه روی زانوهایش افتاد و دستانش را به زمین
تکیه داد
_ کجاست پس آخه؟
شاهرخ بازویش را گرفت تا کمک کند بلند شود
_ تو شماره ی دوستاش و نداری؟ همونایی که اونروز تو
بیمارستان بودن...
رهام صاف ایستاد و دستی به صورتش کشید
_ شاید رفته خونه اش ،بریم اونجا....
شاهرخ سری تکان و هر دو سمت ماشین قدم برداشتند ...سوار
ماشین که شدند رهام گوشی اش را از جیبش بیرون کشید
_ شاید ساره ازش خبر داره...
_ ساره کیه؟
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_ دوستش.
گوشی را کنار گوشش گذاشت و گوش به بوق های انتظار سپرد
_ بله؟
صدای متعجب ساره باعث شد نگاهی به ساعت بیاندازد...
_ سالم ساره ،چه خبر؟
_ سالمتی ،تو چطوری؟
دستی به صورتش کشید
_ خوبم ،خواب که نبودی؟
_ نه بابا خواب چیه؟ شب با یکی از دوستام قرار دارم ،اومدم
آرایشگاه....
سپس ریز خندید و معذب ادامه داد
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_ فکر کنم دارم عاشق میشم رهام.
دستش را با حالی بد بین موهایش برد
_ باشه پس من مزاحمت نشم...
_ نه بابا مزاحم چیه ،تو عزیز دلی ...چه خبر؟ تهرانی؟
_ نه ،اردبیلم.
_ آسو چطوره؟
_ خوبه ،من دیگه باید برم ساره ،تو هم به کارت برس ،خوش
بگذره.
تماس را قطع کرد
_ خبر نداشت ازش؟
_ نه...
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_ از کجا اینقدر مطمئنی؟ شاید دروغ گفته...
_ نگفت...ساره و دروغاش و میشناسم.
هودی سفید رنگ ساره را از داخل کمد بیرون کشید و پوشید،
شلوار هایش برایش کوچک بود و مجبور شد با همان شلوار
بیمارستان بماند ....یکی از شال هایش را هم روی موهایش
انداخت و از اتاق خارج شد ...تنش انگار همچنان بوی ضدعفونی
کننده میداد.
دستانش را به نرده تکیه داد و نگاه به پایین دوخت ...خسرو
روی مبل ها نشسته و با انگشتانش روی زانو ضرب گرفته بود...
چند ماه پیش ،در همان ویال او را به عنوان دوست پدر ساره
شناخته بود و حاال...
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نفس عمیقی کشید و از پله ها پایین رفت .به محض ورودش به
سالن ،خسرو از روی مبل بلند شد ...حاال میفهمید دختری که
آن روز خسرو در موردش حرف میزد خودش بود ،نه دختر
بزرگش ...روی مبل روبرویی خسرو نشست ...آمده بود با حرف
هایش جان خسرو پناهی را بگیرد...
نقطه ضعفش را یافته و آمده بود داغش بزند
_ حالت خوبه؟
دستی به صورتش کشید ...پدرش را هم با همین صدا تهدید
کرده بود؟ پدرش را با او تهدید کرده بود؟
 +بابام و با چی تهدید کردی؟
_ آسمـ....
 +ازت پرسیدم بابام و با چی تهدید کردی؟
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خسرو دستی به صورتش کشید
_ تهدیدش نکردم ،فقط بهش گفتم تو باید حقیقت و بدونی.
 +بعد این همه سال یادت افتاد که باید حقیقت و بهم بگی؟
نمیتوانست آرام باشد و خشمی که هر لحظه بیشتر در وجودش
رشد میکرد را قتل عام کند
 +بعد بیست و پنج سال یادت افتاد که....
نتوانست ادامه دهد...
نتوانست بگوید دخترت را به یک غریبه دادی...
نتوانست و دلش بیشتر آتش گرفت...
دستان لرزانش را به اندازه عرض شانه هایش باز کرد و دست باند
پیچی شده اش قلب خسرو را خراشید
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 +یه بچه ی کوچیک و گذاشتی تو بغل راننده ی مادرت و گفتی
بره جایی که حتی تو هم نتونی پیداش کنی....
صدای لرزانش اوج گرفت
 +چـــرا؟
خسرو بالفاصله جواب داد
_ چون اوضاع خانواده مون خوب نبود ،چون هر روز داشتم تهدید
میشدم و مادرت اصال حال خوبی نداشت...
قلبش مچاله شد برای اسم مادر و خشم بیشتر در وجودش قد
کشید
 +پونزده سالم بود...
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دندان هایش را روی هم سایید ...اگر قبل اینها نمیدانست چگونه
خسرو پناهی را زمین بزند ،حال میفهمید ...خسرو پناهی را با
استفاده از خودش میکشت...
 +با مدرسه رفته بودیم اردو...
درونش آتش گرفت اما از تصمیمش برنگشت ...خسرو پناهی را
هم در آتشی که درونش هر لحظه بیشتر اوج میگرفت میسوزاند.
 +نصف شب پاشدم که برم دستشویی...
نگاه پر خشمش را در چشمان قهوه ای رنگ خسرو قفل کرد و
فریاد کشید
 +پونزده سالم بود ...فقط پونزده سال.
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نگاه گنگ خسرو بیشتر درونش را متالشی کرد ...آن شب در آن
بیابان زنده زنده آتش گرفته بود و حال بار دیگر با یادآوری آن
دردها دوباره میخواست خودش را بسوزاند
 +از چادرا درو شده بودم که راننده اتوبوس بازوم و گرفت...
قلب خسرو میان سینه اش فرو ریخت و آسمان با دست سالمش،
بازوی دیگرش را محکم چنگ زد...
 +اینجوری....
خسرو از روی مبل بلند شد که صدای فریاد لرزانش ،تن نیمه
جان خودش را هم لرزاند
 +بـشیــن....
خسرو نشست ...با حالی بد و رو به ویرانی
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 +خواستم دربرم که محکم نگهم داشت و دست دیگه اش و
گذاشت رو دهنم...بهم گفت الل شم ،گفت صدام دربیاد همونجا
زبونم و میبره ...از ترس سکسکه ام گرفته بود ،داشتم گریه
میکردم اما صدام درنمیومد.
تنش میلرزید ،درست مانند همان شبی که از ترس لرزش
مردمک هایش را هم حس میکرد...
داشت میدید خسروی رو به ویرانی را اما چیزی از سنگینی قفسه
ی سینه اش کم نمیشد
 +خوابوندم روی شن های خشک بیابون و گفت باهاش همراهی
کنم...
بغض خسرو برای اولین بار در عمرش شکست و با گذاشتن
دستانش مقابل صورتش هقی زد ...هقی برای حال آسمانش...
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هقی که بوی درد میداد و بیچارگی
 +جیغ کشیدم ،کسی صدام و نشنید ،دست و پا زدم اما زورم
بهش نرسید ...بچه بودم چون...
صدایش را باال برد و با حالی خراب تر فریاد کشید
 +پونزده سالم بود چون ،زورم به یه الدنگ سی ،سی و پنج ساله
نمیرسید ...التماسش کردم ،گریه کردم ،زار زدم ،زار ....اما ولم
نکرد ...من اونروز تو اون بیابون مُردم خسرو پناهی ...مُردم و کسی
نبود که پشتم باشه ....مردم و میدونستم بابامم میمیره با شنیدن
بی عفت شدن دخترش...
دستش را محکم به قفسه ی سینه اش کوبید
 +مردم و حرفام و همین جا چال کردم که القل بابام و مامانم
نمیرن...
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بلند شد ...تنش میلرزید ،درست مانند شانه های خسرو پناهی...
شانه هایی که به وضوح خمیدگی شان را میدید
 +نگاه کن منو....
عکس العملی که از جانب خسرو ندید ،فریاد کشید
 +ببین من و...
خسرو سرش را بلند کرد و چشمان ملتهب و سرخش ،بیشتر
آتشش زد ...به حال او گریه میکرد؟
 +وقتی تو با خیال راحت تو تختخواب نرم و گرمت خوابیده
بودی من و تو اون بیابون تیکه تیکه کردن...
قدم جلو برداشت
 +میدونی بد تر همه چی بود؟
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مکث کوتاهی کرد ،در نگاه خسرو پناهی آتشی که در قلبش بود
را میشد دید ...زمین خورده بود ...به خودش قول داده بود او را
با عزیز ترینش زمین میزند و انگار موفق هم شده بود
 +بدتر از همه این بود که حتی نتونستم از اون بی شرف شکایت
کنم ....نتونستم چون قدرتش و نداشتم ...نتونستم چون بابام یه
باربر ساده بود ...نتونستم چون دستم خالی بود و تنها یه چیز
واسه خانواده ام مونده بود که اگه شکایت میکردم همون یه چیزم
از دست میدادن ...من اللمونی گرفتم تا خانواده ام بی آبرو نشه...
میفهمی این چیزا رو؟
خم شد ...تمام نیرویش تحلیل رفته بود و جانی برای ایستادن
نداشت ...لعنت به تمام داروهایی که سستش کرده بودند
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 +میفهمی اللمونی گرفتن یعنی چی؟ میفهمی ده سال تموم
خودت و سرزنش کردن یعنی چی؟ میفهمی ترس از باور نشدن
یعنی چی لعنتی؟
خسرو بلند شد .همچنان داشت گریه میکرد و پلکهایش خیس
بودند....
دستانش را سمت آسمان دراز کرد که دخترک با حال بد و
پرخاش عقب کشید
 +میفهمی درد من و خسرو پناهی؟ میفهمی چقدر التماسش
کردم که ولم کنه؟
اشکی که گوشه ی چشمش بود را با پرخاش پس زد.....
حال بیماری را داشت که تب باال وادار به هزیان گویی اش کرده
بود....
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 +جیغ زدم ...گریه کردم ،اما ولم نکرد.
خم شد و دستانش را تکیه بر زانوهایش زد
 +بچه ای که یه روز از ترس دشمنات به راننده ی مادرت داده
بودی ،اون شب ،تو اون بیابون مرد خسرو پناهی ...من اون بچه
نیستم ...من آدمیم که تو اون بیابون به دنیا اومد ...یه آدم بی
هدف که هیچی برای از دست دادن نداره ...تو یه دفه اومدی...
تنها دلخوشیش ،خانواده اش و از این آدم گرفتی ...تو از من پدر
و مادری که براشون میمردم و گرفتی ...تو اومدی و....
عقب رفت و روی مبل سقوط کرد ...دیگر حتی نای حرف زدن
هم نداشت...
_ معذرت میخوام...
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نگاهش کرد ...برای چه معذرت میخواست؟ برای دزدیدن
خوانواده اش؟ یا برای دریده شدن روح و جسمش؟
یا برای مسبب شدن سکته ی پدرش؟ مرد شکسته و درمانده ی
مقابلش برای کدام درد او عذرخواهی میکرد؟
_ واسه تموم چیزایی که تجربه کردی معذرت میخوام...
با پرخاش گونه های خیسش را پاک کرد ،معذرت او چه به
دردش میخورد وقتی دیگر هیچ هدفی نداشت؟
نه هدف مشخصی....
نه چیزی برای از دست دادن...
او دیگر حتی خانواده هم نداشت....
 +معذرت خواهی تو به در من نمیخوره ...من ازت متنفرم.
خسرو با بیچارگی پلک بست و روی مبل آوار شد
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 +من دختر تو نیستم ...هیچ وقت نمیتونی پدرم باشی...
نگاه از درماندگی و بیچارگی خسرو گرفت و کف دستش را روی
سینه اش گذاشت....
همه چیز را به جان خریده بود...
حال بد و وخیمش را....
آتشی که به جان دلش افتاده بود را....
همه را به جان خریده و از تصمیمش بازنگشته بود....
تنها هدفش زمین زدن خسرو بود ،حتی اگر به قیمت خودکشی
اش تمام میشد.
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به دیوار تکیه داد ....دیگر جانی برای قدم برداشتن نداشت؛ چقدر
زمان از خارج شدن از ویالی مشفق میگذشت نمیدانست ،هیچ
چیز نمیدانست....
انگار حسی نداشت...
بی حس و معلق بود میان افکار بی سر و ته و عذاب آورش.
خسرو را با حرفهایش آتش زده بود و خودش بیشتر سوخته بود
 ...روی نیمکتی که کنار پیاده رو بود نشست و دست زخمی اش
را مقابل سینه جمع کرد ...زخمهایش داشتند میسوختند و دمای
بدنش باال رفته بود .کسی انگار توی سرش چکش میکوبید؛ مغازه
ی مسگری بود انگار.....
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گوشی اش کدام گورستانی بود نمیدانست ...نگاه در اطراف
چرخاند ...دیر وقت بود و خیابان ها خلوت ،با دیدن ماشین
آشنای بزرگی کمی آن طرف تر بغض راه گلویش را بست...
برای چه دنبالش می آمد؟
او مگر چیزی هم برای از دست دادن داشت؟
نگاه از ماشین گرفت ،دو مرد جوان سمتش می آمدند ....بلند شد
و دستی به شال ساره کشید ،دخترک آنقدر لباس داشت که تنها
یک سومشان را با خود برده بود....
 +داداش؟
نگاه متجب هر دو مرد سمتش کشیده شد ..لبی تر کرد و قدمی
دیگر سمتشان برداشت
 +گوشیم و گم کردم ،گوشیت و میدی یه زنگ به داداشم بزنم؟
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مرد سری تکان داد و گوشی اش را از جیب کتش بیرون کشید
_ البته خواهر ،بفرما...
گوشی را گرفت
 +ایوال...
انگشتش را روی شماره هایی که در خاطرش بود لغزاند و کمی
از پسرها فاصله گرفت ...گوش به آوای انتظار ایران سپرد که بعد
از چند لحظه صدای محمد جایگزین صدای ساالر عقیلی شد
_ بله؟
چرخید و نگاه به ماشین خسرو دوخت ...پیاده شده و دو تن از
آدمهایش هم کنارش ایستاده بودند
 +منم.
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_ کجایی تو دختر؟ مردیم از نگرانی وقتی این پسره اومد گفت
از بیمارستان غیبت زده...
ضربان قلبش باال رفت و لعنت به احساستی که در آن موقعیت
هم دست از سرش برنمیداشتند
 +شاهرخ اونجاست؟
_ نه ،رهام اومده بود در خونه  ...عزیز هم همراهشه ...داشتن
دنبالت میگشتن .کجایی بیام دنبالت؟
 +بیرونم ...حالم خوب نیست.
_ آخه المصب وقتی روبراه نیستی واسه چی از بیمارستان میزنی
بیرون؟ دلت میخواد من و قاتل کنی و خودت و بفرستی سینه
ی قبرستون؟
 +با من درست حرف نزنی میزنم دهت و سرویس میکنم محمد.
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دندان روی هم سایید و سپس تماس را قطع کرد
 +اصال برو جهنم االغ بیشعور ...فکر کرده آقا باال سرمه...
گوشی را سمت مرد گرفت
 +دمت گرم داداش ...اگه زنگ زدن بگو رفت سینه ی قبرستون.
مرد با تعجب خندید و سری تکان داد ...آنها که دور شدند
برگشت و دوباره نگاه به خسرو دوخت ...بدتر از حال خراب و
سوزش زخمش ...حضور خسرو درست در چند قدمی اش بود.
دندان روی هم سایید و قدم سمتشان برداشت ...به محض
رسیدنش به ماشین لگدی به بدنه اش زد و خیره در چشمان
خسرو فریاد کشید
 +چی میخوای؟
_ حالت خوب نیست ،بیا بریم بیمارستان...
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پر از تمسخر و حالی بد خندید...
 +بیا برو اعصاب من و بیشتر از این به هم نریز...
خسرو قدمی جلو برداشت
_ تو رو سپردمت دست اکبر چون نمیخواستم وسط آشفته بازار
خانواده مون بمونی...
چشمانش هنوز سرخ بود و آتش درونش خاموش نشده بود...
قلبش داشت از جایش کنده میشد برای دردهای آسمان...
_ بشین تو ماشین القل حرفام و بشنو...
 +تو و حرفات اصال برام مهم نیستین خسرو پناهی ،نه تو ،نه
خانواده ات ،نه آشفته بازاری که به خاطرش مجبور شدی بچه
ات و بدی یکی دیگه ،برام مهم نیست .تو رم دیگه نمیخوام
ببینم ...نه تو رو ،نه پسرت و ...پس از زندگی من گمشید بیرون....
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تنش میلرزید از هجوم فریادهای ضعیفی که جان هوار شدن
نداشتند ...عقب رفت
 +دنبالم نیا...
خسرو دستی به صورتش کشید و آسمان دستش را برای تاکسی
که از دور می آمد بلند کرد...
تاکسی که توقف کرد ،لبی تر کرد
 +منتظر بمون میارم اآلن پولت و...
مرد اخموی راننده از آینه نگاهش کرد
_ چقد باید منتظر باشم؟ نیمه شبه ...تو اگه پول نداری واسه چی
سوار تاکسی میشی خواهر من؟
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دندان روی هم سایید ،اگر نیمه شب ،در خیابان دعوا راه
میانداخت و جماعت را جمع میکرد ،یک روز گند دیگر شروع
میشد...
با اتکای دست سالمش به صندلی جلو ،خودش را جلوتر کشید
 +ببین عمو ،آره پول همرام نیس ،چون کیف پولم مونده تو این
خراب شده ..گفتم میرم از تو میارم و تو رم میکنی.
مرد راننده چرخید
_ این دیگه چه طرز صحبت کردنه؟ طلبکار هم شدیم؟
دستی به صورتش کشید ،داشت جان میکند تا تمام خشم و
غضب تلنبار شده درونش را بر سر راننده هوار نکند ...راننده خم
شد و در عقب را باز کرد
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_ اصال بیا برو پول هم نخواستیم ...بنداز صدقه ...تو فقط شر
درست نکن.
پیاده شد و در ماشین را محکم به هم کوبید و نگاه خشمگین
راننده را سمت خود کشاند
 +برو به جهنم با این اخالق *** ـت ...اگه خودت و پاره هم
میکردی نمیدادم...
راننده اهلل و اکبری زیر لب نجوا کرد و حرکت کرد و آسمان اما
دلش آوار شدن میخواست
 +مرتیکه ی نفهم...
سمت در قدم برداشت و نگاهش را سمت سنگ کشاند ...با پا
تکانش داد و با دیدن کلید نفس عمیقی کشید ...خم شد و بعد
از برداشتن کلید در را باز کرد و خودش را داخل حیاط انداخت
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غافل از خسرویی که در کورترین و تاریکترین گوشه ی خیابان
ایستاده و نگاهش میکرد ...با صدای زنگخور گوشی اش ،بدون
آنکه نگاه از در بسته ی نا آشنا بگیرد ...تلفن همراهش را از جیب
کتش بیرون کشید و نیم نگاهی به صفحه اش انداخت ...اسم
رهام باالی صفحه اجبار به وصل تماسش کرد و تکیه به دیوار
داد
_ الو بابا؟
نفس عمیقی کشید و با صدای خشدار و گرفته ای جواب داد
_ بله...
_ خواب بودی ؟
قلبش مچاله شد و بغضی سخت بیخ گلویش چسبید ..بعد از
حرفهای آسمان از هر چه خواب بود متنفر شده بود...
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_ نه بیرونم ،چیزی شده؟
_ آسو نیست ...از عصر داریم دنبالش میگردیم اما نیست ،حتی
خونه ی خودش و دوستاش هم رفتیم .اما نتونستیم پیداش
کنیم ...یه کاری کن ،حالش خوب نبود بابا ...پیداش کن...
با دو انگشت چشمانش را فشرد ،پلکهایش خیس بودند و
چشمانش میسوختند
_ نگران نباش ،پیش من بود...
برای لحظاتی سکوت شد و سپس صدای نفس آسوده ای که
رهام بیرون فرستاد به گوشش رسید و بیشتر حالش را منقلب
کرد....
مسبب تمام آن درد ها و اتفاقات بد او بود؟
مسبب حال بد همسرش...
977

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

مسبب حال بد آسمان...
مسبب نگرانی رهام...
خواسته بود تکه ای از وجودش دور از اغتشاش زندگی او در
آرامش باشد ،غافل از آن که با دور کردنش تنها به دردها اضافه
کرده بود...
تماس را قطع کرد و نگاهش را سمت شاهرخی که سعی داشت
با حرف هایش عزیز را آرام کند کشاند
_ شاهرخ؟
برگشت و نگاه به نگاهش دوخت...
_ جان؟
دستی به صورتش کشید و با سکوتش به او فهماند که عزیز را
رها کرده و خود را به او برساند...
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شاهرخ چند لحظه ی آرامی برای عزیز نجوا کرد و با دو قدم بلند
خودش را او رساند
_ به بابات خبر دادی؟
رهام سری تکان داد
_ پیش بابام بوده ...اآلنم آدرس ویالی تو رو داد ...آسو رفته اونجا.
شاهرخ متعجب اخمی بین ابروهایش نشاند
_ پیش بابات بود؟
_ آره....
با گیجی نگاه از چشمان رهام گرفت ...چرا رفته بود نزد خسرو؟
_ من اینجا پیش عزیز میمونم ،میشه تو یه سر به آسو بزنی؟
با همان اخم ناشی از تعجبش سری به معنای موافقت تکان داد
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_ باشه ...میرم.
به محض قدم برداشتنش سمت در صدای عزیز باعث شد برگردد
_ کجا میری؟ پیدا شد آسو؟
نگاهی به رهام انداخت و لبخندی روی لبهایش نشاند
_ بله حاج خانم ،من دارم میرم پیششون.
عزیز با کمک عصایش از روی زمین بلند شد
_ تو با چه سنمی میری دنبال نوه ی من؟ من و ببر پیشش...
شاهرخ با کشیدن انگشت شستش روی لبهایش خنده اش را
بلعید و با همان لبخند قدمی جلو برداشت
_ من دکترشم مادرجان ...و اآلن به نظرم اصالً موقع مناسبی
برای روبرو شدنش با شما یا اعضای خانواده اش نیست...
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اشاره ای به رهام کرد و ادامه داد
_ برادرش هم همینجا میمونن تا آسمان یکم آروم تر بشه ...اون
برای درک اوضاع حال و گذشته ،به تنها چیزی که احتیاج داره
زمانِ .و امید وارم شما هم این فرصت و بهش بدید.
نگاه آرام و قانع شده ی عزیز را که دید ...تشکری کرد و بعد از
سری که به رهام تکان داد از آپارتمان خارج شد ،به محض
خروجش ،روی پله ها با مرد محمد نامی که چند ساعت پیش،
بخاطر غیب شدن آسمان توبیخش کرده بود ،روبرو شد ...محمد
اخم در هم کشید و پله ها را پایین آمد.
_ تو اینجا چیکار میکنی؟
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نفس عمیقی برای حفظ آرامشش کشید و بی اهمیت به محمد
و اخم های طلبکارانه اش پله ها را باال رفت و از ساختمان خارج
شد ...دستی به صورتش کشید و نفسش را با صدا بیرون داد...
_ من آخر این جریان خودم دیوونه میشم ،این دختر و دور و
بریاش هر آدم سالمی و دیوونه میکنن.
از ماشین پیاده شد و با ریموت قفلش کرد ،بخاطر آسمان و
حضورش در ویال ماشین را در خیابان پارک کرده بود
_ آقای تهرانی؟
برگشت و با دیدن خسرو و یکی از محافظینش ،ریموت را در
جیب شلوارش فرو کرد و قدم سمتشان برداشت
_سالم جناب پناهی.
_ شما این وقت شب اینجا چیکار میکنید؟
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لبخندی روی لبهایش نشاند و اشاره ای به در ویال کرد
_ با اجازتون متعلق به منه...
خسرو با اخم قدم دیگری نزدیکتر شد
_ دختر من هم تو این ویالست ...چرا؟
_ به نظرم چون فکر میکنن اینجا تنها جاییِ که میتونن تنها
باشن و دور از اطرافیانشون ،دخترتون اصالً اوضاع روحی خوبی
نداره جناب پناهی.
خسرو با همان اخم ها سری تکان داد
_ شما در مورد دختر من چی میدونید؟
شاهرخ با آرامش جواب داد
_ هر چیزی که یه دکتر در مورد بیمارش میدونه ...دختر شما
هم تقریباً سه ماهه بیمار من هستن.
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خسرو کالفه از حاظر جوابی شاهرخ ،با حرکت دست محافظش
را مجبور به فاصله گرفتن کرد
_ خبر دارین از برادرتون که دو سال دنبال همین بیمار شما بود؟
اخم بین ابروهای شاهرخ را منقبض کرد و دستش را برای مشت
نشدن ،در جیب شلوارش فرو کرد ،چگونه شاهین و عالقه اش را
به آسمان فراموش کرده بود؟ از کِی؟
_ یه دکتر فقط تو مطبش بیماراش و ویزیت میکنه آقای تهرانی.
لبی تر کرد و با کمی تالش آرامش ربوده شده اش را به وجودش
برگرداند
_ شیوه ی هر دکتری برای مداوای بیمارش متفاوته...
لبخندی زمینه ی جمله اش کرد و ادامه داد
_ اگه امر دیگه ای ندارید من با اجازتون برم داخل؟
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داخل حیاط ویال که شد ،نفس عمیقی کشید ،شاهین و عالقه
اش را به کلی فراموش کرده بود و گونه ای عذاب وجدان مسخره
گوشه ی دلش نسبت به آن فراموشی خودنمایی میکرد .دستی
به صورتش کشید و نگاه به ساختمان و تاریکی داخلش دوخت...
دختری که داخل ساختمان بود ،دو و نیم سال تمام ذهن برادرش
را به هم ریخته بود ...قلبش را اسیر خود کرده بود...
اخمی بین ابروهایش کاشت و به خودش توپید
_ تو کاری نکردی که این حس مضخرف عذاب وجدان و داشته
باشی.
قدم سمت ساختمان برداشت و زیر لب ادامه داد
_ تو فقط داری کارت و میکنی...
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در ورودی را آرام باز کرد و بی صدا داخل ساختمان شد .حس
کسی را داشت که مجبور بود از خودش دزدی کند ...وارد سالن
شد ،نوری که از پنجره ی شکسته ی حیاط پشتی خودش را
داخل انداخته بود ،درست روی کاناپه را روشن کرده بود و با
کمی دقت میشد جسم مچاله شده ی آسمان را روی مبل
تشخیص داد...
نزدیک تر که شد ،قطرات عرق را که روی پیشانی اش
میدرخشیدند دید و اخمی کرد...
تب داشت یا درد؟
با احتیاط خم شد و پشت انگشتانش را روی پیشانی خیس
دخترک گذاشت و با لمس دمای نرمال تنش عقب کشید ...انگار
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درد و سوزش دستش مسبب آن اخم ها و عرق های روی پیشانی
اش بود...
روی مبل نشست و گوشی اش را باز کرد ،ابتدا سایلنتش کرده و
سپس برای رهام پیامی مبنی به نگران نشدنش فرستاد و گوشی
اش را کنارش گذاشت.
هنوز علت بودن آسمان نزد خسرو در ذهنش مجهول بود.
نمیفهمید علتش را با آن همه نفرتی که در چشمان دخترک
نسبت به خسرو دیده میشد.
نگاه به چهره ی غرق در خواب آسمان دوخت ،روشنایی بیرون
نیمی از صورتش را در تاریکی فرو برده بود و نیمی دیگرش را
روشن کرده بود ....مژه های بلندش روی گونه اش سایه انداخته
بودند.
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مژه هایش بلند و چه زیبا فر خودره بودند....
هنگام خواب هیچ شباهتی به دخترکی که میشناخت و
عصیانش مانند سونامی همه جا را ویران میکرد نداشت...
دستش را به پشتی مبل تکیه داد عمیق تر نگاهش کرد
هنگام خواب درست مانند اقیانوس ،آرام بود ...مانند یک نسیم...
دخترکی که روی کاناپه مچاله شده بود درست مانند یک کودکِ
مظلوم بود...
به حرفهای برادرش فکر کرد ....درست یک و نیم سال پیش در
کلبه ی خانه باغ با لبخند از همان دختر حرف زده بود...
از چشمان زیبایش...
از نگاه جذاب و گیرایش....
از....
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سری تکان داد و خودش را از بین افکار بی سر و ته و مضخرفش
بیرون کشید....
دو روز با یک خانواده سر کرده و ذهنش آنقدر به هم ریخته بود
که درک درستی از افکارش نداشت ،یک خانواده و یک دختر
عصیانگر چگونه او را به آن نقطه از به هم ریختگی کشانده بودند؟
از روی مبل بلند شد و خودش را به پنجره رساند .پنجره ای که
شیشه اش شکسته شده بود ،آن هم به دست دخترک از هم
پاشیده ای که به لطف داروهایی که به خورد رگهایش داده بودند،
آرام و بی خیال از حال وخیم هنگام بیداری اش ،خوابیده بود.
صدای جیرجیرک ها از حیاط به گوشش میرسید و صدایشان
انگار در سرش پژواک میشد .بخاطر رهام بود آمدنش به اردبیل،
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به محض شنیدن حال وخیم روحی آسمان یا شغلش او را به
آنجا رسانده بود؟
شغلی که در مدت دکتری اش تمام تالشش را کرده بود که هیچ
کاستی در آن نباشد و به نحو احسنت انجامش دهد...
اگر آن اتفاق برای دیگر مراجعینش هم پیش می آمد ،کار و
زندگی و دیگر مریض هایش را رها کرده و باز هم خودش را به
شهری دیگر میرساند؟
ده ساعت تمام در به در برای پیدا کردنش میگشت؟
کف هر دو دستش را به چارچوب پنجره تکیه داد و جوابش را
با گذاشتن پلکهایش روی هم برای خودش داد
_ البته که اینکار و میکردم .من دکترم و وظیفه ام همینه...
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با صدای تق افتادن شیء ی در جایش پرید و نگاه گیج و منگش
را در اطراف چرخاند...
_ معذرت میخوام.
با دیدن شاهرخ که روی یک زانویش نشسته و مشغول جمع
کردن خرده شیشه ها بود ،با دو انگشت چشمانش را فشرد
 +تو دیگه کی اومدی؟
شاهرخ تکه شیشه هایی که جمع کرده بود را داخل کیسه زباله
ریخت و نگاهش را به دستانش دوخت
_ دیشب.
نگاه باال کشید و خیره در چشمان خمار آسمان سرش را تکان
کوتاهی داد
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_ منتظر موندم بیدار شی تا بپرسم چه نیازی به فرارت از
بیمارستان بود؟ اگه به من میگفتی هر جایی که میخواستی
میرسوندمت؛ بدون اینکه کسی نگرانت بشه.
آسمان روی کاناپه نشست و حین مرتب کرد شالش لب زد
 +نگران شدی؟
شاهرخ دوباره مشغول جمع کردن تکه های بزرگ شیشه شد
_ آره ،همه نگرانت شدن ...دوستات ،مادربزرگت ،رهام ،من...
آسمان با انگشت باند بسته شده دور دستش را به بازی گرفت و
بعد از نفس عمیقی که به جدال با ریه هایش فرستاد ،لب زد
 +دیشب رفتم دیدن خسرو....
شاهرخ تنها نگاهش کرد و حرکت انگشت آسمان روی باند
مخلوط با کمی حرص شد
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 +رفتم تا آتیشش بزنم...
نگاه اشکی اش باال آمد ...اشکهایی که نگاه خمار و بی حالش را
براق کرده بودند..
 +آتیشش زدم ،اما دیگه چیزی از خودم باقی نموند ...دیدم
کمرش شکست ،اما چیزی از آتیشی که تو دلم بود کم نشد هیچ،
بیشتر سوختم...
شاهرخ با اخم بی خیال جمع آوری تکه شیشه ها شد و روی
مبل نشست
_ چیکار کردی ؟
آسمان نگاه گرفت و قطره اشکی روی گونه اش غلتید؛ زندگی و
جانش را انگار با سرنگ از تک تک رگهایش بیرون کشیده بودند
 +فهمیدم نقطه ضعف خسرو پناهی چیه و با همون کشتمش...
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نگاه شاهرخ سمت انگشتان لرزان آسمان که هیستریک مشغول
بازی با باند بودند سر خورد
_ نقطه ضعفش تو بودی .مگه نه؟
دستی به شالش کشید ،راه نفس کشیدنش مختل شده بود
 +من چی ام دکتر؟ مریضم؟
شاهرخ با لبخند آرنجهایش را به زانو تکیه داد و انگشتانش را در
هم پیچید ،هیچگاه بغض مراجعینش آنگونه تحت تأثیرش
نگذاشته بود...
هیچگاه نگاهشان آنگونه درونش را نخراشیده بود...
همیشه برای مراجعینش یک دوست بود .دردهایشان را درک
میکرد ،حرفهایشان را با جان و دل میشنید و برایشان حرف
میزد...
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اما هیچگاه درد هیچکدامشان آنگونه قلبش را به درد نیاورده
بود...
_ مریض چرا دختر خوب؟ تو فقط خسته ای ...همین ....تنها
چیزی که بهش احتیاج داری استراحت کردنه.

 +دفترم و همین جاها انداخته بودم ،پیداش نمیکنم...
شاهرخ پیچ چارچوب پنجره را با پیچگوشتی محکم تر کرد و
سمت آسمانی که پشت سرش ایستاده بود چرخید
_ من برداشتمش ،دیروز اولین جایی که به ذهنم اومد باشی،
اینجا بود .اما وقتی اومدم بجای خودت دفترت و پیدا کردم.
نگاهی به شیشه ی پنجره انداخت و پیچگوشتی را داخل جعبه
ی ابزار گذاشت
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 +بهم برش گردون...
با لبخند نگاه به آسمان دوخت
_ آمرانه حرف زدنت من و یاد بچه ها می ندازه...
آسمان با اخم نگاهش کرد و شاهرخ تک خنده ای کرد
_ یه دختر بچه ی شیرین و تخس.
قلبش درون سینه اش فرو ریخت ،اما به زحمت اخمهایش را
حفظ کرد و با قدم بلندی ،خود را به شاهرخ رساند
 +انگار تو هنوز من و نشناختی دکی جان ....پس بذار ملتفتت
کنم ...اگه بیشتر از کوپنت چه چه بزنی ،طوری چپ و راستت
میکنم که نفهمی از در و دیوار خوردی یا از من.
سپس در مقابل نگاه خندان و متعجب شاهرخ عقب کشید
 +حاال دفترم و بهم برگردون من کار و زندگی دارم.
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شاهرخ خم شد و همزمان با جمع کردن جعبه ابزار دزدکی
خندید
_ منم میخواستم برم بیرون ،میرسونمت...
 +این باند ها رو باز کنم چی میشه؟
شاهرخ نگاهش کرد و او را مشغول بازی با باند دور دستش دید...
صبح هم متوجه نگاه های طلبکارانه ی آسمان به باند ها و آزاد
نکردن انگشتانش از گوشه ی باند شده بود ...پدر پارچه های
بیچاره را با نوک انگشتانش در آورده بود.
_ اذیتت میکنه؟
آسمان بالفاصله جواب داد
 +آره ،پوست دستم میخاره...
شاهرخ خندید
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_ برای همین از صبح تا حاال بیچاره کردی چند سانت پارچه رو؟
لحنش طوری بود که آسمان را هم به خنده دعوت کرد و
انگشتانش را از کنار باند عقب کشید
 +بازش کن...
شاهرخ سری به لحن آمرانه اش تکان داد و به مبل اشاره کرد
_ بشین میام پانسمانش و عوض کنم...
 +میخوام کالً بازش کنم.
شاهرخ بعد از برداشتن جعبه ،سمت آشپزخانه قدم برداشت
_ کالً نمیشه دختر خوب ...بازش میکنم ،اما به شرطی که دوباره
ببندمش.
آسمان صدایش را بلندتر کرد تا به گوش شاهرخ برسد
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 +خوشم نمیاد از دختر خوبی که بهم میگی...
با کمی تأخیر صدای شاهرخ را شنید و روی مبل نشست ،نگاهش
مانند میخ به درگاه آشپزخانه کوبیده شده بود تا به محض بیرون
آمدن شاهرخ ،او را ببیند.
_ فکر نمیکردم بدت بیاد.
باالخره با جعبه ی کمک های اولیه از آشپزخانه خارج شد و
آسمان نگاهش را دزدید و خودش را مشغول بازی با انگشتان
بیرون مانده از باند کرد ...شاهرخ کنارش نشست
 +حتی متوجه بریدن رگم نشدم اونروز ...اونقدر حالم خراب بود
که اصالً حسش نکردم ...اما درست وقتی که دیگه جونی تو تنم
نمونده بودم نگاهم به لباسای خونیم افتاد...
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نگاهش را سمت پنجره چرخاند ،شاهرخ شیشه ی دیگری
جایگزین آن شیشه ی شکسته کرده بود و روی زمین هم هیچ
ردی از خون ها نبود
 +فکر نمیکردم اون همه خون از من اومده ...میخواستم بلند شم،
اما جونی نداشتم...
نگاه به نگاه جدی و اخموی شاهرخ دوخت که به محض تالقی
نگاهشان ،لبخند پر مهری جایگزین اخم و جدیت نگاهش شد
 +سردم بود ...انگار داشتم میمردم .نمیخواستم بمیرم...
لبی تر کرد
 +برای چیه این دنیای گور به گور شده باید دست و پا بزنیم؟
من چرا باید خودم و کشون کشون تا خیابون ببرم تا زنده بمونم؟
اصالً چرا خواستم زنده بمونم؟
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شاهرخ دست دراز کرد و مشغول باز کردن باند دور دست آسمان
شد
_ اینکه بخوای زنده بمونی خوبه...
 +زنده بمونم که چی بشه؟
اخمی بین ابروهایش با دیدن زخم ها و بخیه هایی که روی جای
جای دست دخترک بود بین ابروهایش نشست و لبی تر کرد
_ که زندگی کنی .چون همیشه امید هست...

شومیز تا شده را داخل قفسه گذاشت و روی صندلی پشت
پیشخوان نشست .نگاه به دستش دوخت....
باندش را باز کرده بود ،زخم دستش رو به بهبود بود اما با کدام
دارو باید قلب تکه تکه شده اش را درمان میکرد؟ حال و روزش
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وحشتناک بود و چیزی که آن روزها برایش قوز باال قوز شده بود
راحتی نداشتنش از دست خبرنگاران و یک ملت تشنگان خبر
که از هر جایی پیدایشان میشد و بیشتر اعصاب نداشته اش را
متشنج میکرد.
عکس چند ماه پیشش با رهام که آن روزها خبر فضای مجازی
شده بود ،در کنار ویدیوی دعوای خسرو و عزیزش در بیمارستان،
برای یک ایران داغترین خبر شده بود و کم نبودند کسانی که به
محض دیدنش چشم گرد میکردند و از او در مورد خانواده ی
پنهانش سوال میپرسیدند....
دیگر هیچکدام از راه حل های شاهرخ مبنی بر آرام ماندنش به
درد نمیخورد و بارها با انسانها گالویز شده بود.
_ سالم...
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سر بلند کرد ،زنی میانسال و خوش پوش روبرویش بود که با
لبخند نگاهش میکرد.
از روی صندلی بلند شد
 +سالم ،خوش اومدین...
زن قدم سمتش برداشت و نگاهش را در مغازه چرخاند
_ تشکر .لباس شب میخواستم...
آسمان کاتالوگ را روی پیشخوان سمت زن کشید ،استایل و
حرکات خانمانه اش از او یک زن اصیل و باوقار ساخته بود و
متانت از هر حرکتش میبارید
 +برای خودت؟
زن لبخند محوی زد ..انگار او هم فهمیده بود محترمانه و خانومانه
حرف زدن آسمان تنها آن سالم و خوش آمدیدَش بود ...اصالً چه
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نیازی به جمع بستن یک فرد بود؟ اگر قرار بود همه را جمع
ببندند ،پسوندهای مفرد برای چه بود؟
_ نه برای نوه ام...
آسمان سری تکان داد ژورنال را ورق زد
 +اینجا راحت تر انتخاب میکنی...
زن نگاه گذرایی به عکس مدل ها انداخت و سپس نگاهش روی
دست زخمی آسمان قفل شد
_ دستت زخمی شده!
آسمان باالفاصله دستش را پشت پیشخوان برد و اخمی بین
ابروهایش نشاند.
زن حین ورق زدن برگهای کاتالوگ و نگاه دوختن به مدل لباسها
لب زد
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_ میشه تو انتخاب کمکم کنی؟
لبی تر کرد و بدون نگاه به چشمان قهوه ای رنگ زن ،با دست
سالمش ژورنال را ورق زد
 +چه مدلی میخوای؟
_ مدل ماهی...
چند ورق دیگر پشت سر هم زد
 +مدل ماهی هامون اینا هستن...
زن حین دیدن مدل ها ،نگاه زیر چشمی و کوتاهی به آسمان
انداخت
_ من مریمم.
بی اهمیت سری تکان داد و مریم لباسی که انتخاب کرده بود را
نشان آسمان داد
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_ از این لباس ،رنگ زرشکی ،سایز سی و هشت و برام لطف کن.
آسمان سری تکان داد و سمت رگال.لباسها قدم برداشت ،مریم
برگشت و نگاهش کرد
_ امروز تولد نوه ی بزرگمه.
آسمان پوف کالفه ای کشید و با حرص بیشتری بین لباسها
گشت ،تولد نوه ی او چه ربطی به او داشت دقیقاً؟
 +مبارک باشه.
_ سه تا نوه دارم ،یه پسر و دو تا دختر...
باالخره لباس را پیدا کرد و بیرون کشید و نگاه حرصی اش را به
چشمان مریم دوخت ...چرا شغل دیگری جز فروشنگی پیدا
نمیکرد که مجبور نباشد آنقدر خشمش را قورت دهد؟
 +خدا برات نگهشون داره.
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مریم با آرامش خندید
_ انگار کالفه ات کردم.
 +آره.
قدم سمت پیشخوان گذاشت و مریم با لبخند نگاهش کرد
_ معذرت میخوام...
آسمان دستی به صورتش کشید ،تند رفته بود؟ البته که نه ،تنها
راستش را گفته بود ،راستگویی که ایرادی نداشت
 +کادوش کنم؟
خدا خدا میکرد زن مخالفت کند و انگار صدای درونش به گوش
خدا رسید
_ نه عزیزم ،نمیخواد؛ دستت زخمیه.
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سری تکان داد و لباس را تا کرده و داخل پاکت گذاشت ...مریم
از داخل کیفش کارت عابرش را بیرون کشید و سمت آسمان
گرفت
_ خدمت شما...
 +قابلی نداره!
مریم لبخند پرمهری روی لبهایش نشاند
 +خیلی ممنون عزیزم.
آسمان نگاهی به اسم روی کارت انداخت ...مریم شکوری ...کارت
کشید و زن مریم نام حتی مبلغ لباس را نپرسیده بود...
کارت و رسید را همراه پاکت سمت مریم گرفت و با لبخندی که
به زحمت روی لبهایش نشاند سری تکان داد
 +مبارکش باشه.
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مریم تشکر کرد و بعد از گرفت پاکت،نگاه به چشمان آسمان
دوخت
_ از آشناییت خوشبخت شدم آسمان جان...
پس از جمله اش از مغازه خارج شد و با انگشت پلکهایش را
فشرد ،جمله ی آخرش را تنها برای جلب توجه آسمان گفته بود
و حتم داشت توجهش را جلب میکند...
با همان اخم نگاه از در مغازه گرفت و دستی به صورتش کشید...
زن مریم نام از کجا نامش را میدانست؟ حافظه ی خوبی داشت
و مطمئن بود او را هیچگاه ندیده...
تلفن بیسیم مغازه را برداشت و شماره ی علی را گرفت...
_ بله؟
 +منم علی...
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_ سالم آبجی آسو ،خوبی؟
حالش را دیگر اینروزها تشخیص نمیداد ...خوب بـود! یا نبود را
دیگر نمیفهمید...
 +خوبم ،گوشی قدیمیت هنوز هست یه مدت بدیش من؟
صدای علی بعد از کمی سکوت به گوشش رسید
_ آره هست،اما اینستا رو باز نمیکنه...
پوف کالفه ای کشید و نگاه به دو دختر جوان که وارد مغازه
شدند دوخت
 +اینستا رو میخوام چیکار علی؟ همینکه باهاش زنگ بزنم
کافیه...
لبی تر کرد و ادامه داد
 +میشه باهاش رفت گوگل؟
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_آره میشه ،فقط اینستا و فیسبوک و باز نمیکنه .بقیه اش اوکیه...
نفس عمیقی کشید
 +اآلن الزمش دارم ،میتونی بیاریش مغازه؟
آدرس مغازه را به علی داد و گوشی را روی پیشخوان گذاشت و
جمله ای که بخاطر کارش حفظ کرده بود را برای دخترها زیر
لب نجوا کرد
 +خوش اومدید...

علی گوشی را روشن کرد و سمتش گرفت
_ سیمکارت هم توشه...
سری تکان داد و گوشی را گرفت
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 +دمت گرم...
اتصال داده را روشن کرد و نگاه به علی دوخت
 +خودم گرفتم بهت برش میگردونم...
علی خندید
_ من که الزمش ندارم آبجی ...میگم مال خودم و بدم بهت من
با این سر میکنم قبول نمیکنی که آخه...
اخمی بین ابروهایش نشاند و اسم مریم شکوری را در گوگل سرچ
کرد
 +برو خودت و سیا کن بچه ...هر کی ندونه من که میدونم تو
جونت و میدی گوشیت و نه...
علی خندید و صفحه که باال آمد نگاه از صفحه ی گوشی گرفت
و به چشمان خندان علی داد
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 +خب دیگه ،برو به کارت برس...
علی که با خداحافظی از مغازه خارج شد نگاه به صفحه دوخت...
قبل از آنکه بیوگرافی را بخواند ،روی عکس ضربه زد ...خودش
بود...
همان زن مریم نامی که چند ساعت پیش در مغازه بود ...او را به
نامش خوانده بود در حالی که مطمئن بود اولین بار بود او را
میدید
بیوگرافی را باز کرد....
" مریم شکوری ،متولد سال  ،13۲5تک دختر کارخانه دار
معروف دهه های ده تا پنجاه جناب کبیر شکوری...
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وی بعد از فوت پدرش مدیر عامل کارخانه های زنجیره ای مواد
غذایی  ...و تا کنون با پشتکاری کارهای پدرش را ادامه داده
است.
او همزمان با مدریت کارخانه پدری اش ،آژانس هواپیمایی
شرکت  ...را که نتیجه ی تالش های همسر بزرگوارش بود را نیز
مدریت میکند"
کنجکاو از بیوگرافی خارج شد و دوباره عکس را باز کرد و با دقت
بیشتری به عکس نگاه کرد ...یک زن هفتاد و چند ساله چگونه
میتوانست یک کارخانه و یک شرکت هواپیمایی را اداره کند؟ با
انگشت روی صفحه کشید و چند عکس را رد کرد ...با دیدن یک
عکس قدیمی و سیاه سفید ،چشم باریک کرد ...آشنا بود ...بی
اهمیت ورق زد و با دیدنش کنار مردی پیر صفحه را پایین
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کشید" مریم شکوری در اینستاگرامش ،از دکتر رضا جهانگیری
تشکر ویژه کرد" ابرویی باال فرستاد و انگشتش را روی صفحه
کشید ...اما با دیدن عکس بعدی جایی میان سینه اش تیر
کشید ...تصویر مریم شکوری همراه رهام ،دندانهایش روی هم
چفت شدند ..صفحه را پایین کشید و مردمک هایش حروف را
دنبال کردند " عکس رهام پناهی و مادربزرگش"
اخم پررنگی بین ابروهایش نشست و حرفهای مریم در گوشش
اکو شدند...
گوشی را با عصبانیت روی پیشخوان کوبید و سرش را به دست
سالمش تکیه داد
چرا دنیا و آدمهایش دست از سر او برنمیداشتند؟ به نوبت قرار
بود بر سرش آوار شوند اعضای خوانواده ی پناهی؟
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______
رسید لباس های فروخته شده را سمت حسام گرفت
حسام نگاه جزئی به رسید ها کرد و سپس نگاه به آسمان دوخت
_ خوبه ...خسته نباشی.
آسمان نگاهی به ساعتش انداخت ،داشت دیرش میشد و وقت
کافی برای رفتن به خانه و برداشتن لباسهای ورزشی اش نداشت
 +من دیگه برم؟
حسام رسید ها را روی پیشخوان گذاشت و سری تکان داد
_ البته ،بازم عذر میخوام که دیر کردم.
سری تکان و از مغازه خارج شد ...کنار پیاده رو مشغول قدم زدن
شد و افکارش سمت دفتر خاطرات کشیده شدند ...مادرش از
مریم زیاد نوشته بود .بیشتر که فکر کرد،یادش آمد آن زن جوانی
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که در عکس قدیمی بود ،در همان عکس داخل دفتر کنار مادر
و عزیزش و یک زن جوانتر دیده بود ...مادرش بود ،عزیز ،مریم
و .....و ...به احتمال خیلی زیاد بهار...
دستش مشت شد و قدمهایش سست ...دل مادرش برای بهار
سوخته بود ...خواسته بود برگردد و امانتی اش را به او برگرداند...
منظورش هم از امانتی او بود....
دندانهایش را روی هم سایید ...نباید فکر میکرد...
نباید به خانواده ی پناهی فکر میکرد .قولی بود که به خودش
داده بود.
_ آسو...
بی اهمیت به صدای آشنا سرعت قدم هایش را بیشتر کرد ،دلش
روبرویی با او را دیگر نمیخواست
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_ چرا داری همه مون و مجازات میکنی؟
دست زخمی اش را مشت کرد...
دیگر مثل اوایل نمیسوخت..
قلبش بود که هر لحظه بیشتر آتش میگرفت....
بی جواب به راهش ادامه داد که بعد از لحظاتی ،قامت رهام
مقابلش نمایان شد .نگاهش را تا چشمانش باال کشید
_ هیچکدوممون خبر نداشتیم از زنده بودنت آسو ،نه من ،نه
رستا ،نه مامانم و نه مامان مریم ...اگه میدونستیم....
قدم جلو برداشت و میان کالم رهام پرید
 +اگه میدونستی چیکار میکردی مثالً؟ میومدی دنبالم و به
همون نقش مثالً برادر بودنت ادامه میدادی؟ یا میومدی و راست
و حسینی میگفتی من یه عمر تو یه دروغ بزرگ ،بزرگ شدم؟
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میومدی میگفتی که مثال بعدش چی بشه؟ که من پاشم برقصم؟
که خوش خوشانم بشه دختر یه کله گنده ام؟ به لطف پدرت من
سه هفته است نتونستم برم سر خاک پدر و مادرم ،میدونی چرا؟
چون ازشون خجالت میکشم ...به لطف پدرت خجالت میکشم از
عزیز ...میدونی چرا؟
فاصله ی بینشان را با قدم دیگری به حداقل رساند و غرید
 +چون پسرش بخاطر وجود نحس من تو زندگیش سکته کرده...
رهام سرش را به چپ و راست تکان داد
_ اینطور نیست آسو ...خودت و مقصر ندون...
 +کی و مقصر بدونم پس؟ کیو؟ پدر تو بخاطر من اون آدم و
تهدید کرده! بخاطر من....

1019

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

اشکی که روی گونه اش غلتید را با پرخاش پس زد و با بغض
نجوا کرد
 +از پدرت متنفرم...
از کنار رهام عبور کرد که رهام بازویش را گرفت و مجبورش
کرد ،دوباره مقابلش بایستد
_ باشه ،از بابام متنفری؛ گناه بقیه چیه؟ گناه مادرمون چیه؟ گناه
من و رستا؟ گناه ما چیه که نمیزاری نزدیکت بشیم؟
بازویش را پس کشید و نگاه عاصی اش را درست در قرینه ی
چشمان رهام دوخت
 +گناه منه ...گناه منه ،خیالت راحت شد؟
_ همه اینجان آسو ،مامان مریم ،مامان بهار ،رستا و رامین ،من....
بخاطر تو اینجاییم.
1020

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آسمان قدمی به عقب برداشت
 +مگه من گفتم بیان؟ مگه من خواستم؟
_ شاید تو نخوای اما ما دوست داریم آسمان ...رستا از وقتی
فهمیده دل تو دلش نیست که ببینتت .رامین از وقتی فهمیده
خاله داره ،هزار و یک جور برنامه ریخته برای اولین بار دیدنت...
مامان مریم همون سه هفته پیش وقتی زخمی شدی اومده ...نه
تو ،نه اونا هیچ گناهی ندارین .اونا دارن سعی میکنن درکت کنن
و تو هم خواهشاً سعی کن بفهمیشون ...میدونم برات سخته،
میدونم داری اذیت میشی ،میبینم داری مثل شمع آب میشی؛
من درکت میکنم آسو ...اما خودم و بقیه رو هم درک میکنم.
خواهش میکنم تو هم ما رو درک کن .
 +نمیخوام...
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نگاه اشکی آسمان دلش را به درد می آورد ،فاصله ای که آسمان
با عقب رفتن بینشان انداخته بود را با قدم بلندی پر کرد
_ باشه بخاطر ما نه ،بخاطر مامان بهار بیا؛ اون مادرمونه آسو،
مادری که از وقتی بهش گفتن دخترت مرده به کل از دنیا و
آدماش فاصله گرفته ،من و یادش نمیاد ،رستا رو یادش نمیاد...
فقط یه عروسک و به عنوان یه بچه تر و خشک میکنه...
آسمان با بغض سرش را به چپ و راست تکان داد و دوباره عقب
رفت
قلبش داشت برای بهار تکه تکه میشد
 +نمیخوام رهام ...نمیخوام.
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خود نیمه جانش را در رختکن پرت کرد ...نمیدانست چطور و
چگونه خود را از آن طرف شهر به مرکز شهر کشانده بود ،تنها
چیزی که میدانست خوب نبودن حالش بود...
حرفهای آخر رهام در مورد بهار در هزارتوی مغزش پژواک میشد
و توی سرش ولوله ی عظیمی به پا بود...
انگشتان لرزان و بی حالش را بند دکمه های مانتو کرد و مشغول
به باز کردنشان شد...
شاید میتوانست کمی از اغتشاش ذهنش را با کاراته کم کند ...با
همان شلوار نخی مشکی رنگ و تیشرت آستین سه ربعش از
رختکن خارج شد و نگاه متعجب شاگردان را سمت خود کشاند،
اولین بار بود بدون لباس کاراته بینشان قرار میگرفت...
_ سن سی؟
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چرخید و نگاه به دختر نه ساله ی تازه واردی که اسمش را
فراموش کرده بود دوخت و سری سوالی تکان داد ...دخترک با
خجالت بیشتر نزدیک شد
_ از من کی امتحان میگیرید؟
اخمی بین ابروهایش نشاند
 +هر وقت تا اون جایی که عالمت زدم یاد گرفتی بیا بهم بگو تا
ازت بپرسم....
سپس با جدیت خاصی ادامه داد
 +تا وقتی کامل یاد نگرفتی نیا که اگه گفتی بلدی و من ازت
پرسیدم و تو نتونستی حتی یه اصطالح و جواب بدی ،تا دو ماه
از امتحان خبر نیست و تو همون کمر سفید میمونی ...فهمیدی؟
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دخترک سری تکان داد و رها از آن سوی سالن ،با صدای بلند
پرسید
_ خودمون و گرم کردیم سن سی؛ چیکار کنیم؟
آسمان نگاهی در اطراف چرخاند و کش موهایش را محکم تر
کرد
 +کومیته.
شاگردان خیلی سریع به گروه های دو نفره تقسیم شدند و گارد
گرفتند ،نگاهی به سارا که مقابل دختر تازه وارد ایستاده بود کرد
و قدم سمتشان برداشت...
 +تو اسمت چی بود؟
هر دو نگاهش کردند و دخترک با لبخند خود را شیرین معرفی
کرد.
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 +من و سارا مبارزه میکنیم،تو نگاه کن ،بعد مبارزه ازت توضیح
میخوام.
رها دوباره خیلی سریع از آنسوی سالن فریاد کشید
_ با منم مبارزه کنید سنسی...
نگاهش کرد ،رها بود و یک دنیا بلندپروازی های بچه گانه اش
 +پس خودت و آماده کن...
گارد گرفت و بلند فریاد کشید
 +هاجیمه....
سارا کیای بلندی گفت و حرکت جودان سوکی را اجرا کرد که
آسمان خیلی سریع با دست سالمش ضربه را دفع کرد و با روی
پایش ضربه ی نسبتاً محکمی به شانه ی سارا زد
 +تمرین نمیکنی سارا ،یه ماه پیش خیلی بهتر از این بودی.
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سارا دوباره حمله کرد
_ من به فکر زخم دستتونم سن سی....
آسمان خندید و با یک حرکت حرفه ای سارا را زمین زد
 +توی جوجه نمیخواد نگران زخم من باشی  ،پاشو مبارزه ات و
بکن بچه.
در ورودی را که بست ،دانیال را دید که در حال باال رفتن از پله
ها بود ،به محض دیدنش با خنده از روی نرده ها سر خورد و
خود را به رهام رساند
_ چی شد دایی؟
پس گردنی محکمی نثارش کرد
_ باید بگی سالم دایی...
_ آخ ...ببخشید ،سالم.
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نفس عمیقی کشید و سمت سالن حرکت کرد و دانیال هم
همپایش قدم برداشت
_ دایی پس خاله ام کو؟ مگه قرار نبود امشب بیاد؟
خودش را روی مبل ها پرت کرد و بادکنک آبی رنگ را با پایش
کنار فرستاد
_ نیومد دایی...
دانیال هم خودش را کنار او پرت کرد
_ چرا آخه؟ بهش نگفتی ما بخاطر اون اومدیم اردبیل؟
سرش را به پشتی مبل تکیه داد و پلک بست
_ باید بهش زمان بدیم.
_ مامانم خیلی خوشحاله ،مطمئن بود امشب میاد واسه تولدش.
یبار دیگه بریم دنبالش شاید اگه من بیام بیاد...
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رهام پلک باز کرد و با لبخند خسته ای با دو انگشت ضربه ای به
شقیقه ی دانیال کوبید
_ این خودشیفتگیت به کی رفته من موندم...
دانیال با خنده و یک چشم بسته ،دستی به پشت گردنش کشید
_ میگن حالل زاده به داییش میره...
_ همینطوره ،دقیقاً مثل بچیگیای داداش خول و چل خودمی...
نگاه هر دو سمت درگاه آشپزخانه چرخید و رهام با دیدن
خواهرش صافتر روی مبل نشست و رستا خودش را به آنها رساند
_ غذای مامان و دادم...
رهام بی حرف سری تکان داد و نگاه ترسان و گیج مادرش هنگام
سوار شدن به هواپیما داشت قلبش را از جایش میکند
_ از بابا خبر داری؟
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رستا روی مبل روبرویی رهام نشست و بعد از چفت کردن
پاهایش ،کمی سمت چپ خمشان کرد و دستانش را روی
زانوهایش گذاشت ،زندگی بین دو خواهرشوهر بازیگر و مدل،
ناخودگاه روی حرکاتش تأثیر گذاشته بود
_ نه ...این روزا اصالً انگار خودش نیست ،تو متوجهی ؟
دانیال از جا بلند شد و با گفتن من میروم اتاقم از جمعشان دور
شد
_ مگه میشه متوجه نشد ،مثل یه مرده ی متحرک شده ...گیجه،
سرگردونه ...اصال هیچ اثری از خسرو پناهی نیست...
_ به نظرت چی ممکنه شده باشه؟
شانه ای باال پرت کرد و دستی بین موهایش فرستاد
_ من دیگه هیچی نمیدونم رستا ...بخدا دیگه خسته ام ،بریدم.
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رستا سرش را روی شانه اش کج کرد
_ کفر نگو.
_ کافر نشدم خیلیه.....
رستا لبش را گزید
_ با آسمان حرف زدی؟
بدون آنکه پلک باز کند سری تکان داد
_ قبول نکرد بیاد...
_ خب ما بریم پیشش ،اصال چرا دو هفته است اینجا منتظریم؟
چرا ما نمیریم پیشش؟
_ حالش خوب نیست رستا ،داغونه ...باید بهش زمان بدیم ...اصالً
نباید مامان و تو میومدین اردبیل...
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رستا با اخم لب زد
_ تو دیگه مثل بابا نباش رهام ...آسمان هرچقدر که خواهر توعه،
خواهر منم هست ...تو دیگه من و از خودت سوا ندون .من امشب
میرم دیدن خواهرم ،و هیچکی حق جلوم و گرفتن و نداره ....بعد
از اینکه فهمیدم بابا چه بالیی سر خانواده مون آورده دیگه نمیشه
ساکت موند؛ دیگه نمیشه به خودم بگم رستا بازم خفه خون بگیر
و بشین سر خونه زندگی از هم پاشیده ات....
او هم حق داشت ...همه حق داشتند...
رستا حق داشت شکایت کند...
آسمان حق داشت جبهه بگیرد...
او حق داشت خسته شود...
_ باشه ،میریم.
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رستا دستی به صورتش کشید
 +میرم آماده شم....
سری برای رستا تکان داد و تلفن همراهش را که زنگ میخورد
از روی میز برداشت و نگاه به صفحه اش دوخت ...با دیدن شماره
ی ناشناس ،تماس را قطع کرد و کالفه گوشی را کنارش پرت
کرد ،تماس های بیشمار از جانب خبرنگاران کم کم داشت دعوت
به شکستن گوشی اش میکرد ...سرش را به پشتی مبل کوبید
_ فقط یه ساعت انسان و راحت بذارین ...فقط یه ساعت.

با دیدن تجمع مردم کنار ساختمانشان؛ ابرو در هم کشید و
سرعت قدم هایش را بیشتر کرد ...اولین چیزی که به ذهنش
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آمده بود عزیز بود و خروار خروار نگرانی که بر تمام جانش ساطع
میشد....
چند تن از جمعیت را که کنار زد ،با دیدن آتوسا ،دختر همسایه
باالیی شان و دوربینی که مقابلش بود ،نفس آسوده ای کشید.
خواست برگردد که شنیدن اسمش وادار به ایستادنش کرد
_ آسو من و مثل خواهرش میدونه ،از این خبرایی که در موردش
پخش میشه خیلی ناراحت و غمگینه.
اخم در هم کشید ...دخترک سبک سر از کدام خواهری حرف
میزد؟
_ سردار پناهی باهاشون در ارتباط بودن؟
دخترک مقابل دوربین ژست گرفت و لبانش را غنچه کرد
_ نه عمو خسرو نمیومد ،اما پسرش میومد.
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مغزش گر گرفت ...چه عمو خسرویی؟ چه دوغی؟ چه کشکی؟
میخواستند دیوانه اش کنند یا قاتلش؟ قدم جلو برداشت و
غافلگیرانه دوربین بین دستان مرد را گرفت و بی اهمیت به
فریادش ،با کوبیدنش به زمین واژگونش کرد و فریاد کشید
 +جلوی در خونه ی من چیکار میکنین شما؟
مرد بی اهمیت به واژگونی دوربین پیشرفته ی فیلم برداری اش،
دوربین گوشی اش را روشن کرد و دخترک خبرنگار روبروی
آسمانی که چیزی تا منفجر شدن رگ های مغزش نمانده بود
ایستاد
_ سالم آسمان خانم ...حقیقت داره که نمیخواید سردار پناهی و
به عنوان پدرتون قبول کنید؟
دندان روی هم سایید و سرش را نزدیک صورت دخترک برد
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 +جل و پالست و جمع کن و گم شو تا کاری دستت ندادم...
دخترک اما بی اهمیت به خشم آسمان سوال دیگری پرسید
واقعاً خبرنگار بود؟
_ اینکه به خاطر شما به اردبیل نقل مکان کردن درسته؟
بازویش را گرفت
 +تو از جونت سیر شدی دختر؟ میخوای من و قاتل کنی؟
دخترک بیچاره از ترس زبانش بند آمده بود
_ همونطور که میبینید آسمان خانوم به خبرنگارمون حمله
کردند و دوربین منم شکستن ،پشت این همه خشم چی میتونه
باشه...
دخترک را هل داد و سمت مرد چرخید و فریاد کشید
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 +گفتم گمشید از جلوی در خونه ی من....
چرخید و رو به مردم صدایش را بلند تر کرد
 +چی و نگا میکنین شماها؟ گورتون و گم کنید....
آتوسا را دید که ترسیده وارد ساختمان شد ....انگشت اشاره اش
را رو به دخترک خبرنگار گرفت و تهدید کنان غرید
 +دیگه نبینمتون دور و برم...
و سپس قبل از آنکه آتوسا فرار کند ،وارد ساختمان شد و با
گرفتن موهایش ،مجبورش کرد بایستد و جیغی بکشد...
_ آی ...چیکار میکنی؟ ول کن موهام کنده شد....
با کشیدن بیشتر موهایش او را سمت خود چرخاند
 +که توی هرزه رو مثل خواهرم میدونم،آره؟

1037

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دخترک به گریه افتاد
_ ولم کن دیوونه ،یه چرتی بود گفتم ...آخه کی میاد با تویه
وحشی دوست بشه؟ ولم کن میگم...
سرش را نزدیک تر برد
 +پس میدونی چه کله خرابیم و پا رو دمم میذاری...
_ عکسهای تو و خانواده ات همیشه تو اینستاست ،چی میشه یه
بار هم من معروف بشم؟
آسمان موهایش را محکم رها کرد و به عقب هلش داد که با
گرفتن نرده های پله ،تعادلش را حفظ کرد ...دخترک عقده ای
معروف شدن را زندگی از هم پاشیده ی او میدید...
 +برو و جون بکن تا دفعه ی دومی نباشه که عزرائیلت میشم.
برو گمشو دختره ی اسکول به درد نخور...
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آتوسا که از پله ها باال رفت ،مشت دست سالمش را به دیوار
کوبید و نگاه به بیرون دوخت ...اثری از خبرنگار نبود...
مانند یک سونامی آمده و زیر و رویش کرده و رفته بود.
کاش میشد دست دراز کرده و خود را از بین تمام مسائلی که
مربوط به خانواده ی پناهی بود ،بیرون بکشد .مانند کسانی شده
بود که به آخر خط رسیده بودند .همان اندازه خسته ،بریده ،بی
هدف و بدون ذره ای امید به آینده...
مانند یک فرمانروای بدون سرزمین...
مانند یک جنگجوی بدون اسلحه....
نفس عمیقی کشید و کلید را در قفل چرخاند و وارد آپارتمان
شد...
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اولین چیزی که به صورتش سیلی زد سکوت بود ...سکوت
محضی که بعد از پدرش روی سقف خانه چتر انداخته بود ...عزیز
قبل از مرگ پدرش غرغرهایش از همان موقع چرخش کلید آغاز
میشد تا وقتی که سر روی بالش میگذاشت ...و او حتی دلش
برای آن غر زدن ها هم تنگ بود...
کفش هایش را در آورد و خودش سکوت وهم انگیز خانه را
شکست
 +من اومدم عزیز....
راهرو را طی کرد و عزیز را در جای همیشگی اش ،همراه زن
مریم نامی که صبح در بوتیک مالقاتش کرده بود دید و اخمهایش
در هم قفل شدند .نگاه از نگاه آشنای مریم گرفت و به عزیز
دوخت ،برای چه اجازه ی ورود داده بود؟
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_ خوش اومدی ،یه چایی بذار آسو...
بی اهمیت به اولین خوش آمدی که عزیز در تمام عمرش نثارش
کرده بود ،سمتشان قدم برداشت
 +مگه اینجور آدما چایی هم میخورن؟
_ درست حرف بزن...
نگاه سمت عزیز چرخاند و مگر همین زن سبب سکته ی پسرش
را خسرو پناهی نمیدانست؟
کی به جبهه ی دشمن رفته بود که او خبر نداشت؟
 +دوست ندارم درست حرف بزنم ،کیو باید ببینم؟
_ میشه بحث نکنید؟
نگاه سمت مریم چرخاند ...نگاهش آرام بود ...آرام و در عین حال
پر از جذبه...
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 +تو نمیخواد تو بحث من و مادربزرگم دخالت کنی.
مادربزرگ را با کمی کنایه گفت و دل مریم به درد آمد از دردی
که در واج به واج حرفهای آسمان بود.
_ آسو بهت گفتم چای درست کن ،مواظب حرفات هم باش و به
مهمون من بی احترامی نکن...
دیگر چیزی به ترکیدن سرش نمانده بود ...سمت آشپزخانه قدم
برداشت ،اگر وقت دیگری بود میتوانست با خیال راحت جواب
عزیز را بدهد ،اما حضور مریم منعش میکرد ،دلش نمیخواست
عزیز را ،هر چقدر هم که بد باشد ،مقابل کس دیگری کوچک
کند .زیر کتری را روشن کرد و همان جا کنار کابینت نشست.
نگاه عزیز به مریم بود و نگاه مریم به آسمان...
نگاه آسمان اما سرگردان در اطراف میچرخید...
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_ هزار بار به اکبر گفتم برگردیم تهران ،من حاجی ...حتی اسرا...
اما گوشش نکرد.
مریم با آه عمیقی نگاه از آسمان گرفت و سمت عزیز چرخید
_ خدا رحمتشون کنه ،هم آقا اکبر و ،هم اسرا رو ...خیلی ناراحت
شدم وقتی شنیدم از دستشون دادیم.
عزیز اشک گوشه ی چشمش را گرفت و مریم با تأسف بیشتری
ادامه داد
_ اسرا مثل خواهرم بود.
_ هر مامانی که آسو بهش گفت دلش تیکه پاره شد واسه بهار...
گفت بهش بدی کردیم ،گفت اگه دستور خسرو هم بود ،نباید
قبولش میکردیم ...اما خب چه میشه کرد ...ما کجا و قدرت خسرو
کجا ،هممون ترسیدیم.
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دست آسمان مشت شد و عزیز ادامه داد
_ بعضی وقتا دلم برای اون کلبه ی کوچیک سرایداری تنگ
میشد ،برای اون آشپزخونه ی بزرگ ،برای شیطونی کردنای
رهام ،حتی داد و بیداد های سلطان خانوم.
مریم با لبخند محوی نگاه سمت آسمان چرخاند ،آسمانی که
نگاهش درست مانند یک اقیانوسِ طوفانی بود
_ بهار چطوره؟
آسمان گوش تیز کرد و جایی میان سینه اش تیر کشید با
یادآوری حرفهای رهام
_ خوب نیست.
بلند شد ...دیگر نمیخواست بشنود ...نمیخواست...
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خودکشی محض بود گوش سپردن به حرفایی که قلبش را از
جایش میکند.
مشغول دم کردن چای شد و مجبور نبود حرفهایشان را بشنود
 +واسه چی اومدی اینجا؟
_ علتش واضح نیست؟
قوری را روی کتری گذاشت و برگشت
 +من نمیخوام ببینمتون ،هیچکدومتون و.
_ تو بچه نیستی آسمان ،درک میکنی که نه بهار مقصره ،نه رهام
و نه رستا.
دندان روی هم سایید ،از حرفهای تکان دهنده ی مریم خوشش
نمی آمد
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 +آره ،اونا مقصر نیستن ،تویی مقصری که خسرو پناهی و تحویل
جامعه دادی ،یه نامرد ترسو که بار مسئولیت هاش و رو دوش
بقیه میذاره ...با پولش مردم و تهدید میکنه و میترسونه.
_ من کار خسرو رو تأیید نمیکنم .اشتباه کرده ،خطایی که شاید
اصالً قابل بخشش نباشه...
 +بابای من بخاطر خطای پسر تو اآلن زیر یه خروار خاکه...
_ مرگ حقه ،حقی که به گردن همه ی آدماست و زمانش دست
خداست نه آدما...
 +از پسرت متنفرم.
_ هیچکس مسئول احساسات تو نیست ،نه کسی بخاطرشون
تشویقت میکنه ،نه توبیخ ...من هم بخاطر خطای پسرم اینجا
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نیستم ،اینجا نیستم که ازت بخوام ببخشیش .اینجام بخاطر
عضوی از خانواده ام .یعنی تو....
خواست حرفی بزند که صدای در ،در فضای خانه پیچید ،نگاه
سؤالی اش را سمت عزیز چرخاند و وقتی شانه ای به معنای بی
خبری تکان داد ،سمت در قدم برداشت.
در را باز کرد و با دیدن رهام و رستایی که چند ماه پیش
تصویرش را در گوشی رهام دیده بود ،اخمی بین ابروهایش
نشاند ،اما قبل از آنکه بتواند طلبکارنه تشر بزند ،پسر نه ،ده ساله
ای از گردنش آویزان شد و گونه اش را محکم بوسید...
خیلی سریع دستان محکم پسرک را از دور گردنش باز کرد و به
عقب هلش داد ،نگاه به رهام دوخت و گونه اش را پاک کرد
 +این دیگه چیه؟
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دانیال با خنده در تیررس نگاه آسمان قرار گرفت
_ من دانیالم خاله ی عزیزم.
دندان روی هم سایید ،چند درجه دیوانه تر از رهام بود انگار
 +شما اینجا چیکار میکنین؟
دانیال دوباره قبل از آنکه اجازه ای برای جواب دادن به رهام یا
مادرش بدهد داخل خانه شد
_ اومدیم دیدن تو خاله جونم ،عه ،مامان مریم شما هم اینجایین؟
آسمان با حالی بد نگاه از پسرک زبان دراز گرفت
_ سالم عزیزم.
نگاه به چشمان زیبای مشکی رنگ رستا دوخت ،اولین بار هم
مغلوب آرامش صدای رستا شده بود
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_ نمیخوای دعوتمون کنی داخل آسو؟
نگاهش دوباره سمت رهام چرخید و با همان نگاه برایش خط و
نشان کشید.
کنار ایستاد و رستا با لبخند نگاهی به رهام انداخت و وارد خانه
شد...
_ مامان مریم اینجاست؟
نگاه از رستایی که از پیچ راهرو گذشت گرفت و سمت رهامی که
سوال پرسیده بود چرخید.
 +مگه ظهر باهات حرف نزدم؟ مگه نگفتم نمیخوام؟ این دیگه
چیه؟
رهام وارد شد و در را بست
_ لطفاً آسو ...لطفاً تو هم درکمون کن...
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سینی را روی زمین گذاشت و کنار عزیز نشست
_ تو هم خیلی خوشگلی خاله ...دوست پسر داری؟
دندان روی هم سایید
 +به توچه بچه؟
رستا با لبخند سمت پسرش چرخید ،چشمانش گشاد شده بود
_ خب به من ربط داره ،نا سالمتی خاله می .روت غیرت دارم
خب.
رهام بلند خندید و آسمان خشمگین نگاهش کرد ...یک الف بچه
از غیرت حرف میزد؟
_ خنده داشت مگه دایی؟ خب راست میگم دیگه...
رهام با خنده سر تکان داد و مریم حین برداشتن استکان چای
رو به رستا پرسید
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_ بهار و تنها گذاشتین اومدین؟
رستا نفس عمیقی کشید و آرام پچ زد
_ بابا پیشش بود.
مریم سری تکان داد و آسمان نگاهش را سمت عزیز که ساکت
مشغول پاک کردن شیشه های عینکش بود چرخاند ...طبق
معمول در فکر بود...
_ امروز تولد مامانمه خاله...
نگاه به دانیال دوخت و چه میشد اگر خاله صدایش نمیکرد؟
خودش را بیشتر سمت عزیز کشید و دانیال ادامه داد
_ میخواستیم خونه براش جشن بگیریم ،اما وقتی شما نیومدی
ما اومدیم پیشت .....راستی ،تولد تو کِیه؟
جوابی نداد و مریم به جای او لب زد
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_ آسمان متولد مرداده .بیست و سوم مرداد.
نگاهش را تا چشمان مریم سوق داد ،یادش بود؟ تولدی اویی را
که گفته بودند ناموفق است یادش بود؟
_ مبارک باشه...
رستا سمت عزیزی که تبریک گفته بود چرخید
_ ممنون عزیز.
نگاهش را به انگشتان دستش دوخت ،حالش خوب بود و نبود...
با نشستن کسی کنارش نگاه از انگشتانش گرفت و چرخید...
دانیال بود و چرا دست از سرش برنمیداشت پسرک زبان دراز؟
 +چی میخوای بچه؟
_ چرا نیومدی پیشمون؟
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ابرو باال فرستاد؟ انگار آن پسرکی که از همان بدو ورود او را به
رهام تشبیه کرده بود ،رفته بود و جایش پسری با مشخصات
رستا آمده بود .همان اندازه پر از آرامش و مهربانی .دو شخصیتی
بود؟
 +چون نمیخواستم.
_ مگه میشه یکی خانواده اش و نخواد؟
آب دهانش را فرو داد و زیر چشمی نگاهی به بقیه کرد ،عزیز با
مریم حرف میزد و رهام مشغول گوشی اش بود ،تنها رستا
حواسش به آنها بود
 +خونه و خانواده ی من اینجاست.
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_ اما دایی و مامان خواهر و برادرتن ،مامان بهار مامانته ،بابابزرگ
باباته ...من خواهر زاده تم و مامان مریم مامان بزرگت ...اگه خونه
و خانواده ات اینجاست ،ما چی هستیم؟
نگاهش بین چشمان سوالی دانیال چپ و راست شد و آب دهانش
را فرو داد...
جوابش را خود هم نمیدانست....
ایستاد و کف دستان خیسش را به شلوارش کشید ...دانیال
همچنان سوالی نگاهش میکرد و او نمیخواست جواب بدهد .اصالً
چه لزومی به جواب دادن بود؟
بدون آنکه نگاهی سمت بقیه بیاندازد سمت اتاق قدم برداشت...
دلش انگار میخواست از حجم احساسات جدید بترکد .وارد اتاق
که شد در را بست و شانه اش را به در تکیه داد ،حالش اصالً
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خوب نبود .مانند موجی بود که با کوبیدن خود به صخره ها دیگر
جانی برایش نمانده بود .با تقه ای که به در خورد ،همراه تکان
محکمی عقب کشید و نگاه به در دوخت که لحظاتی بعد باز شد
و رستا در چارچوبش ظاهر .کف دستانش را به شومیزش کشید
و قدمی به عقب برداشت ....نگاهش فراری از هر کس و هر چیز
همه جا پرسه زد جز نگاه باران زده ی رستا.
_میتونم بیام تو؟
دندان روی هم سایید ...با خود لعنتی اش انگار درگیر بود که
آنگونه دست و پایش را گم کرده بود ...رستا با لبخند پر بغضی
داخل اتاق شد و در را بست
_ اگه دانیال با حرفاش اذیتت کرد ،معذرت میخوام.
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لبی تر کرد و نگاهش را سمت پنجره ی کوچک زیر سقفی
چرخاند .رستا سمتش قدم برداشت
_ میدونم از اومدنمون به این خونه خوشحال نیستی که ناراحت
هم هستی ،اما....
روبروی آسمان قرار گرفت و نگاه فراری اش را شکار کرد
_ اما خب دله دیگه ،طاقت نمیاره.
دست دراز کرد و با مهربانی شانه های آسمان را گرفت و مشتاق
در نگاه لغزان آسمان خیره شد
_ از وقتی که فهمیدم خواهر کوچولوم زنده اس دلم داشت از
جاش کنده میشد واسه دیدنت.
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دستانش را باال برد و روی گونه های آسمان گذاشت و با شست
دستانش گونه های یخ زده اش را نوازش کرد و خود اشکش فرو
ریخت
_ وقتی رهام گفت نخواستی بیای ،دلم فشرده شد ،میخواستم
ببینمت ،نوازشت کنم...
دستانش را دور شانه های آسمان حلقه کرد و لبهایش را به
شقیقه اش چسباند و از ته قلب پاره پاره اش بوسید
_ بغلت کنم و ببوسمت....
نفس عمیقی کشید و با گذاشتن پلکهایش روی هم قطره اشک
دیگری از چشمانش فرو ریخت
_ خواهر کوچولوی من...
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حلقه ی دستانش را محکم تر کرد و آسمان خشک شده را در
آغوشش فشرد ...آسمانی که برای مقابله با بغضش حتی پلک هم
نمیزد ،دستانش برای پس نزدن مشت شده بود یا همراهی نکردن
نمیدانست.
رستا که فاصله گرفت و گونه هایش را از رد اشک پاک کرد،
نگاهش را دوباره فراری داد و رستا دستش را نوازش گونه ،روی
گونه اش کشید
_ میدونم حالت خوب نیست ،میدونم به زمان احتیاج داری ...من
درکت میکنم  ،فقط میخوام ازت خواهش کنم اجازه بدی تو این
مدت زمانی که الزم داری کنارت باشیم.
آسمان عقب کشید و خواست حرفی بزند ،اما صدایش درنیامد،
انگار صدایش نیز همراه نفسهایش حبس شده بود .قدم سمت در
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برداشت و بازش کرد ،سپس بدون آنکه به نگاهش اجازه ی
پریدن سمت رستا را بدهد ،با هزاران زحمت نالید
_ برو....

_ چرا بهشون فرصت نمیدی؟
آخرین لباسی که به هم ریخته روی ویترین بود را تا کرد و در
قفسه ی مربوط گذاشت
 +حالم بد میشه ،یه جورایی حس خیانت کردن بهم دست میده.
خیانت کردن به بابام.
صدای نفس عمیق شاهرخ را در گوشی شنید و روی صندلی
پشت ویترین نشست
 +دختر عمه ات و چیکار کردی؟
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_ کبکش خروس میخونه از وقتی فهمیده خواهر رهامی.
اخم در هم کشید
 +خاک تو سر رهام کنن با انتخابش.
شاهرخ خندید و صدای خنده ی مردانه اش قلب آسمان را زیر
و رو کرد ...قبل ترها فکر میکرد احساساتش زودگذر است ،اما هر
چه میگذشت بیشتر غرق میشد
 +همیشه قراره اینجوری ویزیتم کنی؟ تلفنی؟
گوشه ی مانتویش را مشت کرد و دل لعنتی و زبان نفهمش او
را میخواست...
نگاه عسلی رنگش را...
لبخندهای زیبایش را...
آرامش چشمانش را...
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کی تا عمق احساسش پیش رفته بود؟ چرا پیش رفته بود وقتی
احساسش هیچ عاقبتی نداشت؟
_ آسمان؟
پلک هایش را روی هم گذاشت و با نفس عمیقی که کشید بغض
را پس زد
 +چیه؟
_ کجایی پس؟ فکر کردم رفتی!
کجا میخواست برود؟ کجا را داشت برود؟ فرار کند از همه چیز،
حتی از مرد پشت خط که بیخبر از قلب وامانده اش که تنها
صدایش هم برای باال و پایین کردن ضربانش کافی بود
 +نه اینجام ،یه لحظه حواسم سمت مشتریا رفت .چی گفتی؟
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_ گفتم هر وقت اگه حس کردی به حرف زدن نیاز داری میتونی
بگی ،من میام پیشت.
قلبش تکان محکمی خورد و چه میشد بی خیال اتفاق ده سال
پیش ،او هم کمی زندگی کند؟
 +میای؟
_ البته که میام دختر خوب.
نفس عمیقی کشید و نتوانست با لبخندی که روی لبهایش
نشست جلوگیری کند
 +ایوال...
شاهرخ خندید
_ اونجا پنجره داره؟
نگاه آسمان سمت پنجره چرخید
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 +آره ،چطور؟
_ به آسمون نگاه کن.
از پشت پیشخوان بیرون رفت و روبروی پنجره ایستاد نگاه به
آسمان آرام و آفتابی دوخت
 +دارم نگاه میکنم.
_ آسمون اینجا آفتابیه .ابرای سفید مثل پنبه میمونن...
نگاهش را روی ابرها ثابت نگه داشت
 +اینجا هم.
_ وقتی آرومی درست مثل همین آسمون آبی و آروم میمونی که
آدم دلش میخواد بره باال و دست به ابرای پنبه مانندش بکشه.
انگار نسیم زیبایی درون سینه اش میوزید .آنقدر زیبا که قلب و
روحش را نوازش می کرد .آب دهانش را فرو داد و با دقت
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بیشتری به آسمان نگاه کرد ...آسمانی که دیگر مفهومش برایش
متفاوت بود ...متفاوت و خوش آیند .از اینکه او را به آسمان آرام
و آبی تشبیه کرده بود حس بسیار زیبایی داشت ...حسی که
منشأش قلبش بود و کورترین نقطه اش منطقش ...منطقی که با
هزاران زحمت برای دقایقی خواسته بود کورش کند.
 +من وقتی آرومم نمیدونم چی بگم.
شاهرخ تکخندی کرد و آسمان با نوک انگشتانش پیشانی اش را
لمس کرد
_ شاید چون هیچ وقت نخواستی با آرامش حرف بزنی.
 +شاید ....دکتر؟
_ بله؟
 +من....
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_ آسو؟
برگشت و با دیدن محمد و اخمهای درهمش لبی تر کرد
 +من باید برم ،بهت زنگ میزنم.
_ باشه خدانگهدار.
تماس را قطع کرد و گوشی را به جیبش برگرداند و پشت
پیشخوان جای گرفت
 +کی اومدی؟
محمد با اخم جلوتر آمد و نگاه پر خشم و اخمش را در اطراف
چرخاند
_ همین اآلن .با کی حرف میزدی؟
شالش را مرتب کرد
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 +اآلن ازم میخوای بهت جواب پس بدم؟
محمد آرنجهایش را به پیشخوان تکیه داد و مستقیم در نگاه
اخمو و طلبکار آسمان خیره شد
_ نه .من چیزی ازت نمیخوام .مگه من کی ام؟ مگه نه؟
نگاه از چشمان خشمگین محمد گرفت
 +اگه واسه دعوا اومدی بیا برو امروز وقتش نیست.
کف دستش را آرام به پیشخوان کوبید تا نگاه دوباره ی آسمان
را سمت خود بکشاند که موفق هم بود
_ ما با هم چی بودیم آسو؟
اخم در هم کشید ،انگار باید هر چه حال خوب بود زهرش میشد،
قانون زمانه ی او همین بود.
 +کسی که *** زد تو خواهر و برادریمون تو بودی اآلغ ،من نه.
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محمد روی پیشخوان خم شد و با صدای کنترل شده ای غرید
_ لعنت بهت آسو...
 +آره لعنت به من که هنوزم با تو حرف میزنم .لعنت به تو که
فکر میکنی میتونی نظر من و عوض کنی.
محمد با عصبانیت موهای سر خورده روی پیشانی اش را عقب
فرستاد و قدمی از پیشخوان فاصله گرفت
_ تو یه دختر احمقی که منتظری شاهزاده با اسب سفید بیاد
بگیرتت ...دختر خسرو پناهی هم باشی جایی که بزرگ شدی با
اونا فرق داره.
دندانهایش را روی هم سایید و از پشت پیشخوان بیرون آمد و
کف دستش را محکم به شانه ی محمد کوفت
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 +آره منتظر شاهزاده با اسب سفیدم ...من اگه بمیرم هم با تو
ازدواج نمیکنم ،حاال از جلوی چشمام گمشو برو نمیخوام
ببینمت.
_ ببخشید!
نگاه از چشمان خشمگین محمد گرفت و سمت صدا چرخید،
رستا بود که متعجب نگاهشان میکرد ...محمد با عصبانیت عقب
کشید و آسمان سعی کرد آرام باشد...
_ اتفاقی افتاده؟ خوبی آسمان؟
سرش را تکان داد ،تکانی که حتی خود مفهومش را نمیدانست.
رستا نگاهش را سمت محمد چرخاند ،مزاحمش شده بود؟ قدم
جلو برداشت و محمد بدون هیچ حرف دیگری از مغازه بیرون زد
_ چی شده بود؟
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دوباره پشت پیشخوان قرار گرفت و دستی با کالفگی به صورتش
کشید.
 +چیزی نیست ،داداشمه ،باهاش بحثم شد...
رستا متعجی نگاهش کرد و کیف دستی مشکی رنگش را روی
پیشخوان گذاشت و بی اهمیت به سواالت ذهنش ،لبخندی روی
لبهایش نشاند.
_ امیدوارم مزاحمت نشده باشم.
نفس عمیقی کشید ،آتشی که محمد درونش روشن کرده بود
هنوز خاموش نشده بود
 +چارپایه هست اونجا ،بیار بشین.
رستا با همان لبخند زیبایش نگاه در اطراف چرخاند
_ مامان مریم میگه کادوی تولدم و از اینجا گرفته.
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سری تکان داد و رستا روی چهارپایه ای که آسمان اشاره کرده
بود نشست
_ عاشقش شدم ،سلیقه اش حرف نداره.
 +تو شبیهشی...
نگاه گنگ رستا را که دید نگاه گرفت و ادامه داد
 +اخالقت شبیه مریمه...
رستا با آرامش سرش را روی شانه اش کج کرد و خندید
_ نه بابا ،مامان مریم فقط یه دونه است ....همیشه اسطوره ی من
بوده و هست .زنیه که همیشه مردونه از خانواده اش حمایت
کرده.
آب دهانش را فرو داد و نگاهش را به انگشتان در هم پیچیده ی
دستانش دوخت
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 +مـ...
نفس مرتعشی کشید
 +مادرت چی؟
قلبش تیر کشید و چشمانش سوخت ،لبخند رستا هم بوی درد
میداد ،دردی از همان دردی که در قلب او هم بود .بلند شد،
زیپ کیفش را باز کرد و گوشی اش را بیرون کشید ،بعد از باال و
پایین کردنش گوشی را روی میز گذاشت و دوباره روی چهارپایه
نشست.
_ این عکس و بهمن ماه رهام برام فرستاد ،روز مادر بود....
دستش چند بار با تردید سمت گوشی رفت و برگشت که در آخر
با انگشتان لرزانش از روی پیشخوان برداشت و نگاه به صفحه ی
گوشی دوخت....
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زنی الغر اندامی روی تختی نشسته بود ...نگاهش سرگردان بود
و گنگ ...پاهایش را دراز کرده و دستانش را روی زانوهایش
گذاشته بود...
بغض مانند یک بمب در گلویش منفجر شد و درونش آتش گرفت
_ رهام عکس و از نزدیک گرفته و پاهاش زیاد معلوم نیست ،اما
من به محض دیدن این عکس فهمیدم که مثالًمیخواد بچه اش
و بخوابونه....
گوشی را روی پیشخوان گذاشت و تن لرزانش را روی صندلی
پرت کرد ،رستا اشکش را پاک کرد
_ یه عروسک که دایی بهمن قبل از اینکه تو بدنیا بیای برات
خریده بود ،اونو داره میخوابونه ...بهش شیر میده،
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رستا هقی زد و آسمان اشکش فرو ریخت ...برای زنی که نبود او
ویرانش کرده بود
_ حمومش میکنه ،به موهاش شونه میزنه...
نگاه به نگاه اشکی آسمان دوخت و با گریه لب زد
_ من هیچ وقت نتونستم درکش کنم ،گفتم خب شاید برای همه
پیش بیاد از دست دادن بچه اش ،اما هیچکدوم به حال و روز
مامان بهار نمیوفتن ...اما درست وقتی درکش کردم که خودم
مادر شدم ...مادر بودن مقدس ترین حس تو دنیاست .آدم حاظر
میشه دنیا رو سر خودش آوار بشه اما خار تو پای بچه اش نره...
بغض را به زحمت قورت داد و با صدای خفه ای نجوا کرد
 +اگه ...اگه من و بـ ...ببینه،
دستانش را به حالت هیستریک تکان داد
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 +من و ببینه چی میشه؟ میشناسه؟
رستا اشکهایش را با دستمان مچاله شده بین انگشتانش پاک
کرد
_ نمیدونم ...دکتر میگه افسردگی باعث شده ذهنش خاطرات و
پس بزنه ...معلوم هم نیست خوب بشه یا نه ...من و رهام
نمیشناسه ...تنها کسایی که میشناسه بابا و دایی بهمن و مامان
مریمه.
اشک روی گونه اش را با پرخاش پس زد و با همان حالت عصبی
و هیستریک دستش را تکان داد
 +خب میبردینش یه دکتر دیگه ،چه بدونم خارجی جایی که
بشه حالش و خوب کرد...
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_ هر کاری کردیم ،بهترین دکتر و از آلمان آوردیم تهران ،رهام
با چند تا از استاداش که تو فرانسه بودن حرف زد ،اما هیچکدوم
نتونستن کاری کنن و حرفای تکراری زدن.
از روی صندلی بلند شد و با قدم بلندی خود را به رستای گریان
رساند ،در مغزش نمیگنجید سردار پناهی بزرگ نتوانسته برای
بیماری همسرش ،،مادر او کاری کرده باشد ...دور از پذیرش عقل
بود ...با آن همه ثروت و دارایی نتوانسته بود برای همسرش کاری
کند...
 +یعنی چی آخه؟ خب چطور آخه همینجوری نشستین و نگاش
کردین؟
با حال بدی گوشی را برداشت و با همان دستان لرزانش سمت
رستا گرفت
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 +ببین این زن و؟ چطور دلتون از جاش کنده نشد با هر بار
دیدنش؟ چطور زندگی کردین؟
رستا نگاهش کرد
_ ما زندگی نکردیم ،ما فقط زنده موندیم ...با هر بار دیدنش
داغون شدیم ،مردیم و زنده شدیم ...اما کاری از دست هیچکدوم
از ما برنمیومد...
مکث کوتاهی کرد
_ رهام عاشق خلبانی بود.
بینی اش را با دستمال پاک کرد و با حسرت ادامه داد
 +از چهارسالگی میگفت میخواد وقتی بزرگ شد خلبان شه ...اما
یه روز گفت آبجی میخوام دکتر بشم ...گفت میخوام بزرگ که
شدم مامانم و خوب کنم .اونروز بهش گفتم قرار نیست بیماری
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مامان تا بزرگ شدن اون طول بکشه که ...من همیشه امید داشتم
چون ...سر هر ماه میگفتم این ماه دیگه مامانم خوب میشه ...هر
سال نو میگفتم این سال مامانم خوب میشه ...اآلن هم میگم...
سری تکان داد و صورتش را بین دستانش گرفت
_ اما طول کشید ...بیماری مامان درست بیست و پنج سال طول
کشید ...مامان نمیخواد خوب بشه آسمان ...دکترا هم همین و
میگن ...میگن داره پس میزنه خاطرات و ...میدونی من حتی دلم
برای عصبی شدناش هم تنگه ،دعواهاش با بابا ،استرس هاش...
من یه بچه ی کوچیک بودم برای اینکه استرس و اضطراب
نداشته باشه سعی میکردم همیشه جلوی چشمش باشم ...من
دلم برای نگران شدنش برام تنگ میشه آسمان.
_ ببخشید سالم...
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اشکهایش را پاک کرد و برگشت ،نگاه به دختر الغر اندامی که
سوالی نگاهشان میکرد دوخت و سرفه ای برای صاف کردن
صدایش کرد
 +سالم خوش اومدین...
دخترک لبخندی زد و رستا سعی کرد خودش را جمع و جور
کند
_ شومیز آبیه تن مانکن ،رنگبندی داره؟
با گذاشتن دو انگشت شست و سبابه روی چشمانش سعی کرد
بیاد بیاورد شومیز آبی در تن مانکن چه مدلی بود
 +بله داره...
برگشت و از داخل قفسه رنگبندی شومز را بیرون کشیده و روی
پیشخوان گذاشت
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 +این رنگاست....
دخترک قدمی جلو برداشت و با دقت بیشتری نگاه کرد
_ سایز سی و شیش این رنگ و با اجازتون پرو کنم...
سری تکان داد و سایز مورد نظر را به دخترک داد و با انگشت به
اتاق پرو اشاره کرد
 +اتاق پرو اونجاست.
دخترک که داخل اتاق پرو شد سمت رستا که از روی چهار پایه
بلند شده بود چرخید
_ ببخش مزاحم کارت شدم.
دستی به صورتش کشید
 +تو ویالی مشفق میمونین؟
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رستا نگاه اشکی اش را قفل چشمانش کرد
_ بله ،اونجاییم .هر وقت خواستی بیا....
نگاه از چشمان براق رستا گرفت و شومیزها را به قفسه بازگرداند
_ من دیگه میرم...
 +صبر کن نیم ساعت دیگه با هم میریم.
رستا پر از بغض و نگاهی اشکی خندید.
_ باشه.

با دیدن نگاه خیره ی حسام به رستایی که مشغول گوشی اش
بود ،اخمی بین ابروهایش نشاند و کف دستش را همراه رسید
لباس ها روی پیشخوان کوبید و نگاه حسام را از آن خود کرد
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 +اینم رسیدا...
حسام دوباره نگاه سمت رستا چرخاند و آسمان دندان روی هم
سایید ،دوست محمد بهتر از خودش که نمیشد.
 +داداش!
حسام و رستا نگاهش کردند و او از بین دندان هایش غرید
 +درویش کن...
حسام روی پاهایش جابجا شد
_ خب معرفی نمیکنی؟
گوشی اش را برداشت و حین عبور از کنار حسام غرید
 +نمیکنم.
از مغازه خارج شدند و رستا کنار آسمان قرار گرفت
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_ بابام و...
 +نیست میدونم.
رستا متعجب نگاهش کرد و آسمان اما بی اهمیت به نگاه متعجب
و سوالی اش نگاه در اطراف چرخاند
 +یه چند متر جلوتر ایستگاه تاکسیه ،باید پیاده بریم.
رستا سری تکان داد
_ بریم عزیزم.
باید کمی دست و دلبازی به خرج میداد ،رفتن با تاکسی پول
میخواست و او میتوانست با یک دهم همان پول ،خود و رستا را
با اتوبوس به ویالی مشفق برساند ،اما....
امایش واضح بود ،دختر کناری اش به وسیله های نقلیه ی
عمومی عادت نداشت.
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دختر نازپرورده ی خسروپناهی بود....
 +حسام داشت بهت میدوید...
_ متوجه نشدم.
نگاه گنگ و نامفهوم رستا را حس کرد اما نگاهش نکرد
 +منظورم همین صاحب مغازه س ...داشت بهت نخ میداد،
نفهمیدی؟
رستا شانه ای باال انداخت
_ نه؛ تو چطور متوجه شدی؟
خندید و سرش را تکان داد
 +تو هپروتی مگه؟ داشت قورتت میداد ،من بلدم چشاش و از
کاسه دربیارم،اما تو باز حواست باشه ،بعضیا ممکنه حتی شوهر
داشتنت هم براشون مهم نباشه ...مردا همشون پست و الشی ن...
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رستا لبی تر کرد ،سایش دندانهای آسمان را موقع تلفظ جمله
ی آخرش حس کرده بود
_ تو واسه من غیرتی شدی؟
آسمان نگاهش کرد و طرز نگاهِ شوکه ی رستا باعث شد بخندد
 +بدم میاد از اونجور نگاها ...هر جا ببینم میپرم دیگه ،عادت
کردم.
رستا هم خندید و دست دور بازوی آسمان حلقه کرد
_ پس خواهرم غیرتیه...
شانه ای باال انداخت
 +مامانم همیشه میگفت غیرت واسه همه ی آدماست ،مرد و زن
هم نمیشناسه ،هر کسی باید واسه چیزایی که براش مهمه غیرت
داشته باشه.
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رستا ایستاد و آسمان را هم دعوت به ایستادن کرد ،نگاهش دو
دو میزد و اشک براقشان کرده بود وقتی پرسید
_ این یعنی من واست مهمم؟
آسمان کمی نگاهش کرد و سپس بی اهمیت به سوال رستا و
نگاه مشتاقش به راه ادامه داد
 +گفتم که بدونی باید شیش دونگ حواست جمع باشه.
_ معلومه که تو حواست خیلی جمعِ ،من فقط خط و نشون
کشیدن تو رو فهمیدم.
آسمان خندید و کنار تاکسی ها ایستاد که مردی میانسال
سمتشان آمد ،انگار نوبت او بود...
 +اگه جمع نبود اون حسام پوفیوز اقدام کرده بود....
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رستا خندید و سوار ماشین شدند و آسمان آدرس ویالی مشفق
را داد
_ خب زوری که نیست ،مثال چطور میتونست من و وقتی خودم
نخوام از راه به در کنه؟
 +انگار تو نمیشناسی همچین شغاالیی رو ...اول با چرب زبونی از
چش و ابروت تعریف میکنن ،بعدش شروع میکنن به بد و بیراه
گفتن از هم جنساشون تا توجهت و جلب کنن و بعد از خودشون
تعریف و تمجید میکنن ...بعد میگن دنبال یه دوستی سالم و
معمولین و مخت و میزنن و شماره میدن ...آخرش هم سعی
میکنن تا اون دوستی سالم و معمولی و به یه دوستی ناسالم و
غیر معمولی برسونن ....به همین آسونی...
رستا بلندتر خندید و آسمان با خنده سری تکان داد
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_ این کجاش آسون بود آخه؟
وارد حیاط ویال که شدند لبهایش را روی هم فشرد و سعی کرد
ساره را به یاد نیاورد ...دستش را مشت کرده و نگاه به ساختمان
دوخته بود ،درونش انگار آشوب بود ،یک جور ترس در میان
قلبش مانند یک چشمه میجوشید...
رستا مشتش را میان دستان گرم و نرمش گرفت و نگاهش را
سمت خود کشاند
_ آروم باش عزیزم ،داری میلرزی....
داشت میلرزید؟ چرا خود حسش نمیکرد
آب دهانش را فرو داد و رستا آرام و با نرمش شروع به باز کردن
مشتش کرد
_ میدونم برات سخته...
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لبی تر کرد و میان کالم رستا پرید
 +مـ ...مامانت من و نمیشناسه...
رستا سرش را کج کرده و لبخندی روی لبهایش نشاند
_ تو خودت و معرفی میکنی ،شاید شناخت ...شاید خوب شد...
من امید دارم.
لبهایش را روی هم فشرد و همراه رستا قدم سمت ساختمان
برداشت .به محض باز کردن در ورودی رهام را منتظر و آماده
باش کنار در دیدند و رهام خود را به آسمان رساند و برای اولین
بار او را در آغوش گرفت...
میتوانست حس کند قدمی که آسمان به سمتشان برداشته بود
چقدر برایش سخت بود...بوسه ای کنار گوش آسمان نشاند و آرام
نجوا کرد
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_ خیلی ممنون که اومدی آسو....
آسمان با حالی بد از هجوم احساساتش عقب کشید و بغض را
همراه آب دهانش فرو داد...
اگر آن همه بغض بی پدر بیخ گلویش اتراق نکرده بودند
میتوانست بخاطر در آغوش گرفتن رهام توپ و تشر بزند...
رهام صورتش را با دستانش قاب گرفت ،چند ماه حسرت به
آغوش کشیدن و بوسیدنش را کشیده بود خواست حرفی بزند
که صدایی مانعش شد
_ خوش اومدی عزیزم....
هر سه برگشتند ،مریم بود که با لبخند از پله ها پایین می آمد
و با نگاه نوازشگونه ای هر سه شان را نوازش میکرد....
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آسمان مچ دستان رهام را گرفت و دستهایش را از صورتش فاصله
داد ،نمیتوانست حرفی بزند ،بغضی که در گلویش پای میکوبید
قدرتش را داشت که کلمات را به هق های بلند تبدیل کند...
رستا سالمی به مریم زمزمه کرد و دست پشت کمر آسمان
گذاشت و حین هدایتش به سالن لب زد
_ بیا بشین یکم ،رهام دانیال کجاست؟
رهام زود تر از آنها خود را به مبلها رساند و نشست
_ خوابه ،وقتی مسیج دادی خواستم بیدارش کنم ،مامان مریم
نذاشت...
سپس رو به آسمان پرسید
_ چه خبر آسو؟
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آسمان دستانش را روی زانوهایش مشت کرد و نگاه سمت راه
پله چرخاند ،زن بهار نام هم در همان ویال بود؟
 +هیچی...
نگاه قفل چشمان رهام کرد و ادامه داد
 +قایم موشک بازی با خبرنگارا.
رهام با پوف کالفه ای به پشتی مبل تکیه داد و نگاه آسمان اینبار
سمت مریم کشیده شد
 +قبل از این جریانا از عزیز و دفتر مامانم یه چیزایی از تو فهمیده
بودم که در موردت خیلی کنجکاو بودم....
مریم با لبخند و منتظر نگاهش کرد و او نگاهش را به دستان
مشت شده روی زانوهایش داد
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 +تو بعد از شوهرت اصلی ترین عضو خونواده ات بودی ،چرا
نفهمیدی؟
لبخند مریم رنگی از تلخی گرفت
_ تو نمیدونی...
سر بلند کرد و میان کالم مریم پرید
 +من میدونم ،عزیز گفته بود که اصال روزای خوبی نداشتین و
همش تو جنگ و جدال بودین ،عزیز حتی از قبل ازدواج تو و
شوهرت گفته بود ،اما این دلیل نمیشه چشماتون و روی همه
چیز ببندین ...پسر تو یه بچه رو از وجود یه مادر کند و تو بغل
یه مادر دیگه گذاشت ....به نظرت این ظلم نیست به هر دوشون؟
مادر من با اون قلب مریضش همیشه از پسر تو ترسیده...
نیم نگاه دیگری سمت راه پله انداخت و بغض باالتر آمد
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 +مـ ...مادر ...مادر رهام هم که ...اون هم که...
نتوانست ادامه دهد ،بغض داشت نفسش را میبرید و او سخت در
حال جنگ با بغضش بود ،از روی مبل بلند شد و با کالفگی
دستی به شالش کشید
 +من ...من میرم...
رهام با دلواپسی نگاهش کرد ،حالت های هیستریک آسمان را
قبالً ندیده بود...
حرکات دستان لرزانش...
مردمک های سرگردانش...
_ باشه عزیزم ،برو یه آبی به صورتت بزن.
از پله ها باال رفت ،درست وقتی دستش روی دستگیره سرویس
نشست ،صدای آواز زنی چهار ستون تنش را لرزاند ...برگشت و
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چشمانش سوخت از هجوم اشکهایی که حبسشان کرده بود ،صدا
از اتاق کناری متعلق به ساره می آمد...
قدم های لرزانش بی اراده سمت در کشیده شدند و دستش روی
دستگیره نشست...
پیشانی به در تکیه داد و زنی که آواز میخواند همان زن بود؟
همان زن بهار نام که نبود او ویرانش کرده بود؟
همان زنی که عکسش را در گوشی رستا دیده بود و قلبش مچاله
شده بود برای نگاه سرگردانش؟
دستگیره را پایین کشید و قلبش درست مانند لوالهای زنگ زده
ی درهای آهنی ،جیغ کشید ...لبهای لرزانش را روی هم چفت
کرد و نگاهش را در فضای اتاق چرخاند...
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روبروی در پنجره های تمام قد رو به حیاط پشتی بود و روبروی
پنجره ها ،کنار در اتاق ،تخت...
آن شب ،همان شبی که اولین بار خسرو را در ویال دیده بود در
همان اتاق بود
اتاق میهمان بود و درست همان نمای اتاق ساره را داشت...
در را بست تا منبع صدا را کشف کند و با دیدن زن روی تخت
دستش روی دیوار چنگ شد...
روی تخت خوابیده بود و عروسکی را کنارش خوابانده و همراه با
نوازشش آواز میخواند...
بغض میان گلویش منفجر شد و گوشه ای از قلبش تیر کشید...
چه بر سرش آمده بود؟
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قدمی لرزان سمت تخت برداشت و با صدایی که انگار از ته چاه
می آمد سالمی نجوا کرد ...بهار نگاه باال کشید و با اخم نگاهش
کرد
_ هیـــس ...مگه نمیبینی بچه ام خوابیده؟
چانه اش لرزید و قطره اشکی از چشمش فرو ریخت
_ تو دیگه کی هستی؟
بدون گرفتن مردمکهای لرزانش از چشمان اشکی آسمان
عروسک را از روی تخت چنگ زد و به سینه اش فشرد
_ کی هستی گفتم؟
کف دستان لرزانش را سمت بهار گرفت و با گریه لب زد
 +آروم باش ...من نمیخوام اذیتت کنم...
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بهار همراه عروسکی که سفت به سینه اش چسبانده بود روی
تخت عقب رفت و خود را مچاله کرد ...آسمان لب تر کرد
 +من ..من آسمانم ...فقط...
لبش را بین دندانش گرفت ...از صدای لرزان و نفسهای یکی
درمیانش متنفر بود
 +فقط میخوام باهات آشنا شم.
بهار با تردید نگاهش کرد و نگاه آسمان سمت عروسک کشیده
شد
 +اسم تو چیه؟
_ بهار...
پر از بغضی دلخراش لبخند زد...
 +خوشبختم.
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قدم دیگری سمت تخت برداشت و رویش نشست ،نگاهش
همچنان روی عروسکی بود که الی پتو پیچیده شده بود
 +اسم بچه ات چیه؟
بهار هم لبخندی روی لبهایش نشاند و کمی عروسک را از سینه
اش فاصله داد
_ اسمش....
مکث کرد...
لبخند روی لبهایش محو شد و نگاهش لبالب پر شد از ترس و
وحشت
_ اسمش چیه؟
با حالت هیستریکی لرزید و صدای لرزانش باالتر رفت
_ اسم بچه ام یادم نیست.
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آسمان از روی تخت بلند شد؛ چکار باید میکرد نمیدانست
 +آروم باش...
اما صدای لرزانش بین فریاد بهار گم شد
_ اسم بچه ام چیه؟؟؟
در را باز کرد و تن لرزانش را به نرده ها رساند و کمی خم شد
 +رهــام؟؟؟
صدای ترسیده و وحشت زده اش رهام را از روی مبل پراند
_ چی شده؟
دندانهایش بخاطر لرزش چانه اش با هم برخورد میکردند
 +ما ...مامانت ...مامانت....
لعنت به کلماتی که از ذهنش فرار کرده بودند...
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لعنت به بغض هایی که با وجود شکستن و خرد شدن همچنان
در گلویش باقی میماندند...
نفهمید رهام کی و چطور از پله ها باال آمد و وارد اتاق بهار شد...
حتی نفهمید خودش را دوباره چگونه به اتاق رسانده و نگاه به
رهام که روی تخت نشسته و سعی داشت مادرش را آرام کند
دوخت...
زانوهایش سر شدند و کنار دیوار سر خورد...
روی زمین نشست و پلکهایش را محکم روی هم فشرد و هقی
زد ....چرا از کابوس وحشتناکش بیدار نمیشد؟
خدا تا کی میخواست امتحانش کند؟
چرا نمیشد برای یک بار هم که شده ته دلش گرم باشد و نلرزد؟
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رهام که دید بهار با حرفهایش آرام نمیگیرد نگاهش را در اتاق
چرخاند و رو به رستای گریان گفت
_ از اتاق کیف من و بیار رستا...
رستا از اتاق خارج شد و مریم کنار رهام نشست
_ آرام بخش نزن ...
سپس دست دراز کرد و دست بهاری که تمام لباسها و موهای
کوتاهش را به هم ریخته بود گرفت
_ دخترم؟....
خود را جلوتر کشید و دست دیگرش را روی گونه ی استخوانی
اش گذاشت
_ بهارم آروم باش ببینم چی شده قربونت بره مامان مریم...
بهار نگاه وحشت زده و اشکی اش را قفل چشمان مریم کرد
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_ اسم بچه ام یادم نیست مامان...
رهام آرام از روی تخت پایین رفت و مریم دستش را تا شانه ی
بهار سر داد و اورا به خود چسباند
_ تو سه تا بچه داری دخترکم ...رستا ،رهام و ...آسمان...
دست دراز کرد تا عروسک را بگیرد که بهار او را محکم تر به
سینه اش چسباند
_ ببین ،هر سه تاشون اینجان ...بزرگ شدن.
با حس دستی روی شانه اش تکان سختی خورد و نگاهش را
چرخاند .رهام بود که با چشمانی براق نگاهش میکرد.
بغض بیشتر به گلویش فشار آورد و با زدن یک پلک کوچک چند
قطره اشک روی گونه هایش فرو ریخت ...دل رهام برای نگاهش
لرزید و با کشیدنش سمت خودش او را در آغوش کشید
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_ آروم باش عزیزم.
آسمان بدون آنکه اقدامی به فاصله گرفتن انجام دهد ،پیشانی
اش را به سینه ی رهام که تند تند باال و پایین میشد چسباند و
پلک بست...
اخرین باری که در آغوش کسی گریه کریه کرده بود کی بود؟
درست هفت سالش بود ...زمین خورده بود و زانویش زخم عمیقی
برداشته بود ،آن روز در آغوش پدرش نیم ساعت تمام گریه کرده
و در آخر به خواب رفته بود...
رهام دست پشت گردنش گذاشت و بوسه ای روی سرش نشاند،
صدای او هم میلرزید و بغضش احساس میشد وقتی لب زد
_ آروم باش عزیز دلم...
دستش پیراهن رهام را چنگ زد و با گریه نالید
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 +دلم داره از جاش کنده میشه رهام...
بغض رهام هم میان گلویش شکست اما سخت با اشکی که
میخواست روی گونه اش فرو بریزد جنگید
دل او هم داشت از جایش کنده میشد...
_ میگذره عزیز دلم ...میگذره...
رستا هم کنارشان نشست و رهام با دست دیگرش او را در آغوش
کشید.
_ کنار هم باشیم ...همه چی میگذره ...ما درستش میکنیم.
آسمان و رستا را به خود فشرد و نگاه به مادرش که سرش را
روی شانه ی مریم گذاشته و نگاهش مثل همیشه مشغول
عروسک بود چرخاند...
خوب میشد؟
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واقعاً میگذشت؟
_ چرا دیر کردی؟ مگه امروز جمعه نبود؟
نگاه به چشمان سوالی عزیز دوخت ،چه باید در جواب سوالش
میگفت؟
نفس عمیقی کشید و دوباره مشغول دوختن دکمه ی کنده شده
ی مانتویش شد و در همان حین جواب متفاوت به سوال عزیز
داد
 +دارم فکر میکنم تو که از دست خسرو شکاری واسه چی با
خونواده اش گل میگی و گل میشنوی؟
_ این یعنی با اونا بودی؟
حرکت دستش متوقف شد و نگاهش را باال کشید ،عزیز تیز بود
یا او پیچاندن بلد نبود؟
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 +آره ،رفتم مادر رهام و دیدم.
انتهای نخ را با کالفگی گره زد و با دندان کند ،عزیز نفس عمیقی
کشید و عینکش را از روی چشمانش برداشت
_ چطور بود بهار؟
مانتو را کنارش گذاشت و سوزن را در مشتش فشرد ،بهار اصالً
خوب نبود...
نبودِ او به آن روز انداخته بودش ...نگاه از عزیز گرفت
 +خوب نبود...
_ خصلت بدی که تو ازش به ارث بردی زود عصبی شدنته ...اونم
زود عصبی میشد ،همه جا رو به هم میریخت...
لبهای آسمان بخاطر کنترل ارتعاش چانه اش روی هم چفت
شدند و عزیز با آه عمیقی زمزمه کرد
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_ همه بهش حق میدادن و نمیدادن ...خسرو ازش انتظار داشت
مثل مریم پشت شوهرش باشه ،اما بهار میترسید ...اون از اینکه
به بچه هاش آسیبی برسه وحشت داشت .میخواست با دور کردن
خسرو از کارش از بچه هاش حفاظت کنه ...بهش حق میدادم...
شاید اگه هر کسی جای اون بود همون کار و میکرد ...اما مریم
معادالت همه رو به هم ریخته بود ...مریم نمیترسید ،اعتراض
نمیکرد ،آروم و خونسرد و در عین حال درنده بود  ...همه از بهار
انتظار مریم بودن داشتن.
سوزنی که در بین مشتش فشره میشد ،باعث سوزشی در کف
دستش بود ،او اما در فکر بهار و خسرو بود...
بهاری که حق داشت نگران باشد
بهاری که حق داشت اعتراض کند
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و خسرویی که حق نداشت از او انتظار مریم بودن داشته باشد...
خسرویی که حق هیچ کاری که کرده بود را نداشت...
 +خسرو بهار و دوست نداشت؟
عزیز به پشتی تکیه داد و نگاهش را به ناکجا آباد دوخت
_ اون همیشه کارش و به هر چیزی ترجیح داد.
دلش یک ماشین زمان میخواست ...تا با فشردن دکمه اش او را
به سالها پیش ببرد...
تا بتواند خسرو را عاشق بهار کند...
همان طوری که پدرش مادرش را میپرستید...
آنقدر دوستش داشته باشد که شغلش اولویتش نباشد....
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دلش میخواست برود و در دل خسرو بذر عشق به خانواده را
بکارد....
او خود عشق را دیده بود....
عشقی که از هر نگاه پدرش سمت مادرش روانه میشد...
عشقی که با گذشت سالها سختی کم رنگ نشده بود...
او دیده بود پدرش چگونه مانند پروانه دور مادرش میگشت...
چرا خسرو هم مثل پدرش نبود؟
 +دلم برای بهار میسوزه عزیز....
دروغ نگفته بود....
دلش برای بهار سوخته بود
جزغاله شده بود
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روی تشک چرخید بعد از قالب کردن دستانش روی سینه نگاه
به سقف دوخت ،صدای عزیز پارازیت محکمی بین جنگ افکارش
انداخت
_ عصر مرجان اینجا بود...
بدون آنکه نگاه از سقف بگیرد ،چیکار داشت آرامی نجوا کرد...
بهار حالش بهتر شده بود؟
_ میخواست اجازه بگیره با گل و شیرینی بیاد خدمتمون...
آسمان بدون دقت به جمله ی عزیز نفس عمیقی کشید....
بهار آن عروسک را جای کدامیک شان گذاشته بود؟ او؟ رهام؟ یا
رستا؟
_ میشنوی دارم چی میگم؟
نفسش را با کالفگی بیرون فرستاد
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 +خب بیاد ،به من چه آخه؟ دوست توعه دیگه...
_ یعنی چی به تو چه؟ مگه میخواد بیاد خواستگاری من؟
ابرو در هم کشید و روی تشک نشست و سمت عزیز چرخید ،در
تاریکی نگاه به چشمان عزیز دوخت و توپید
 +چه خواستگاری ی؟
_ میگفت پسر دردونه اش دلش و به تو باخته...
پس از گفتن جمله اش صورتش را با انزجار جمع کرد
_ به این سال رسیدی یکی مثل مسعود باید خواستگارت باشه...
عصبی خندید
 +من خودم داشتم دنبال یه شوهر واسه مسعود میگشتم...
عزیز خندید و پتو را روی پاهایش کشید
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_ به گوش مرجان برسه خودش و جر میده ،خیلی مینازه به اون
پسر جوجه تیغیش...
با حرص دوباره دراز کشید
 +اگه باز اومد بهش بگو آسو قول داده یه داماد خوب براش پیدا
کنه...
صدای غر غر عزیز را شنید ،اما بی اهمیت پتو را تا سرش کشید
و گوشی اش را باز کرد...
وارد گالری شد و عکسی که چند ساعت پیش از .پروفایل شاهرخ
برداشته بود را باز کرد ...پشت میزی بزرگ نشسته و آرنجهایش
را رویش گذاشته بود و داشت لبخند میزد ...از همان لبخندهای
معروفش...
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روی عکس زوم کرد ...رنگ چشمانش از آن فاصله قابل تشخیص
نبود ،اما آسمان که از نزدیک دیده بود آن تیله های عسلی رنگ
را خوب میفهمید رنگشان را...
با خودش که رودربایستی نداشت ...دلش تنگ بود؛
تنگ آن صدای آرام و مردانه....
تنگ نگاه روشن و آرامش درونش...
تنگ لبخندهایش...
دلش مردی که در عکس بود را میخواست...
دلش کمی ،فقط کمی آرامش میخواست...
کاش میشد و ذهن صدا ها را ضبط میکرد ....آنوقت او چندین و
چند بار مکالمه ی صبحشان را گوش میداد و از تشبیه خوش
آیندش به آسمان آفتابی دلش هر بار بیشتر فرو میریخت...
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ریختن دلش را دوست داشت....
طوری با کرشمه و عشوه فرو میریخت که نمیشد برایش ضعف
نکرد...
از گالری خارج شد و وارد برنامه ی پیام رسان شد...
" سالم ،کجایی؟"...
لبش را گزید و انگشتش را روی دکمه ی دلیت فشرد و دو کلمه
ی تایپ شده اش را پاک کرد و دوباره انگشتانش را روی صفحه
ی لمسی گوشی لغزاند
" رفتم دیدن بهار"...
سند کرد و لبه ی گوشی را روی لبهایش گذاشت...
خطا بود؟
سوءاستفاده از دکتر بودن شاهرخ برای حرف زدن خطا بود؟
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یا دوست داشتن مردی که هزاران فرسنگ از او فاصله داشت،
اشتباه بود؟
اگر خطا هم بود؛ او آن خطا را دوست داشت....
یکبار هم اگر او خطا میکرد که دنیا به آخر نمیرسید...
با ویبره ی گوشی روی لبهایش با قلبی که از هیجان ریتم گرفته
بود قفلش را باز کرد و نگاه مشتاقش کلمات را بلعید
" چه حسی داشتی؟"
لبی تر کرد و سعی کرد احساسش را در موقع مالقات بهار از
میان احساساتش به شاهرخ بیرون کشیده و تشخیصش دهد...
" احساس بیچارگی ...حس اینکه من باعث حالش شدم داره
عذابم میده"...
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بغض میان گلویش اتراق کرد و نگاهش روی صفحه لرزید ...خدا
انگار تک تک اتفاقات خوب زندگی اش را از او دور کرده و
دورشان را نوار قرمز رنگِ ممنوع کشیده بود ...انگار نمیخواست
او به اتفاقات خوب نزدیک شده و لمسشان کند....
چقدر بیچاره بود که تنها راه نزدیک شدن به کسی که دوستش
داشت ،استفاده از دردهایش بود...
دیگر مشتاق نبود...
شاکی بود....
از همه کس ،حتی شاهرخ ...حتی خودش...
دیگر دلش حرف زدن نمیخواست....
هوای زیر پتو خفه شده بود و انگار هیچ اکسیژنی برای تنفس
نبود...
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پیام شاهرخ را با همان حال بد و وحشتناکش خواند
" مقصر هیچ چیز تو نیستی آسمان ...نباید خودت و سرزنش
کنی ...این و چندین بار بهت گفتم"...
دندانهایش را برای کنترل ارتعاش چانه اش روی هم چفت کرد
و با انگشتانی لرزان و یک سردرگمی عظیم تایپ کرد
" من باید برم ...عزیز صدام میکنه"...

مشغول باز کردن باندهای کشی از دور دستانش شد و در همان
حین سعی کرد نفس های یکی در میانش را به حال نرمال
برگرداند
_ دیر کردیم استاد؟
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بدون آنکه نگاه سمت شاگرد بچرخاند باندهای کشی را روی
زمین پرتاب کرد
 +نه من زود اومدم ....بچه ها اومدن بگو خودشون و گرم کنن
امروز مبارزه داریم ...یه جور امتحانه...
گفت و بعد از جمله اش سمت رختکن قدم برداشت...
آموزش کاراته را بیشتر از بوکس دوست داشت ...بوکس تنها برای
خالی کردنش خوب بود.
نگاهش روی کیسه بوکس بود و دستکش ها در دستش...
فکرش اما سرگردان بود و در به در...
گاهی سمت بهار و حاش پرواز میکرد و گاهی سمت مادر
خودش..
لبهایش را روی هم فشرد
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" اسرا مادر خودش نبود؟"
با گذاشته شدن دستی روی شانه اش با تکان خفیفی برگشت و
نگاه به سولماز دوخت...
_ اتفاقی افتاده؟
با مچ دستش عرق روی پیشانی اش را پاک کرد
 +نه ،شما برین ...من یکم دیگه میمونم...
سولماز بعد از سری که تکان داد سمت خروجی سالن رفت و او
مشت محکمی به کیسه بوکس کوفت...
انگار ضربه را به مغز خود زد و افکارش را با یک پارازیت محکم
فراری داد ...هر یک گوشه ای پنهان شدند و او با ذهنی پوچ و
خالی ضربه ی بعدی را محکم تر کوبید...
خسرو چرا بهار را دوست نداشت؟
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باال و پایین پرید و به پاهایش با ریتم رقص داد و دو مشت پی
در پی به کیسه ی تابان کوبید
چرا بی اهمیت به حال بد همسرش از تصمیمش برنگشته بود؟
ضربه ی دیگری زد و انگار یک مشت محکم به سرش الزم
داشت...
درست در پس سرش ،جایی که فکرهای لعنتی و بی پدر عصیان
میکردند...
صدای زنگخور تلفن همراهش در سالن باعث شد کیسه را با یک
دست نگه دارد و نگاهش را سمت کوله ی مشکی رنگش سوق
دهد...
نفس نفس میزد و میان صدای نفسهای خود و زنگ گوشی اش،
صداهای وحشتناکی درون مغزش بود...
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صداهایی که کمر به دیوانه کردنش بسته بودند...
دستش را از توی دستکش بیرون کشید و سمت نیمکت گوشه
ی سالن قرم برداشت و در همان حین قطره ی عرقی که تا چانه
اش پیش آمده بود رابا شانه اش پاک کرد...
نگاهش را به صفحه ی گوشی دوخت و قلبش ضربان بیشتری
گرفت با دیدن اسم شاهرخ...
لبی تر کرد...
گلویش خشک شده بود و برای قطره ای آب تقال میکرد...
برای چه تماس گرفته بود؟
نفسش را مرتعش بیرون فرستاد و گوشی را روی نیمکت گذاشت
و بطری آبش را برداشت ...بدون گرفتن نگاهش از روی صفحه،
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لبه ی بطری را روی لبهایش گذاشت و کمی نوشید ...اما هیچ از
خشکی گلویش کم نشد.
تماس قطع شد و بعد از لحظاتی صدای پیامک گوشی اش
زانوانش را لرزاند...
آیکون پیامک روی صفحه نقش بست و چه میخواست؟
درب بطری را بست و کنار گوشی گذاشت و اما نتوانست با خود
مقابله کند و گوشی را برداشت و آیکون را لمس کرد ،اما با کار
نکردن صفحه ی لمسی گوشی دوباره،اینبار محکم تر انگشتش
را فشرد
لعنتی هنگ کرده بود...
گوشی با با حرص چند بار کف دستش کوبید و دوباره انگشتش
را روی اعالن فشرد...
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 +لعنتی اآلن وقتش نیست...
با دندان های روی هم فشرده شده گوشی را خاموش و روشن
کرد اما گوشی انگار با او سر لج داشت...
بعد از چندین روز ،درست وقتی شاهرخ پیام فرستاده بود باید
بازی اش میگرفت ...گوشی را روی نیمکت پرتاب کرد و با
عصبانیت دست دیگرش را هم از داخل دستکش بیرون کشید و
روی زمین انداخت...
 +اصالً خوب شد کار نکرد ،میخواستم چیکار کنم پیامش و مگه؟
بر خالف جمله اش اما عصبی بود بخاطر نخواندن آن پیامِ کوتاه...
کوله اش را برداشت و با همان حرص سمت رختکن قدم برداشت،
باید گوشی اش را تعمیر میکرد.
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بندهای کوله را روی شانه هایش انداخت و از پله های باشگاه
پایین رفت و در همان حین مشغول گوشی شد ،لعنتی دیگر
حتی روشن هم نمیشد...
نفسش را عصبی بیرون فرستاد و سرش را بلند کرد ،اما با دیدن
ساره ،درست در پنج قدمی اش اخم در هم کشید و راهش را کج
کرد
ــ آسو خواهش میکنم...
بی اهمیت به صدای ملتمس ساره به قدم هایش سرعت بخشید.
ساره اما خود را به او رساند و درست روبرویش ایستاد و نفس
نفس زنان لب زد
ــ لطفا بهم گوش کن...
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دندان روی هم سایید و بازوی نحیف ساره را بین پنجه اش گرفت
و طوری فشرد که با درد پلکهایش را بست
 +چی و گوش کنم هان ؟ این که چطور احمق فرضم کردی؟
اشک ساره فرو ریخت
ــ نه به خدا ...من....
فریادش کالم ساره را میان گلویش قتل عام کرد
 +الل شو نمیخوام صدات و بشنوم.
ساره اما با بغض لب زد
ــ من نمیخواستم اینجوری بشه..
بازویش را رها کرد
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 +البته که نمیخواستی ،تو هیچ غلطی نکردی ....حاال گم شو
نمیخوام ببینمت...
سپس تنه ی محکمی به شانه ی ساره ی گریان کوبید و سمت
ایستگاه اتوبوس رفت ...ساره ماند و نگاهی که پشت سر آسمان
روانه کرد...
چندین هفته صبر کرده بود تا زمان کمی از خشم آسمان بکاهد،
اما چیزی کم نشده بود....آسمانی که خیره در نگاه اشکی اش با
تنفر حرف میزد ،در دلش ذره ای از احساس رفاقت چند ماه
پیششان نبود...
لبهایش را روی هم فشرد و گوشی اش را از توی کیف دستی
کوچکش بیرون کشید ...صدای ویبره ی آرامش را هنگام عصیان
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آسمان شنیده بود ...نگاهی به اعالن انداخت و با لغزاندن
انگشتش روی صفحه تماس گرفت...
ــ سالم...
با نفس عمیقی که کشید گوشه ای از بغض بیخ گلویش را پس
زد
ــ سالم ،زنگ زده بودی؟
ــ آره ،باهاشون حرف زدی؟
آب دهانش فرو داد و نگاه از آسمانی که آنسوی خیابان منتظر
اتوبوس بود گرفت
ــ میشه بعداً حرف بزنیم شاهین؟ اآلن مساعد نیستم...
ــ باید فلش بزنیم...
اخم در هم کشید
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 +فلش دیگه چیه؟
بدون آنکه اجازه دهد پسر جوان حرفی بزند روی پیشخوان خم
شد و نگاه به گوشی اش دوخت
 +بازش کن پیام و بخونم ،بعدش هر چی میخوای بزن...
جوان خندید و آسمان با همان اخمها نگاه باال کشید و مجبورش
کرد خنده اش را فرو بخورد
ــ باز نمیشه آبجی ،این گوشی سیستمش به هم خورده ،باید
فلش بخوره که اونوقت هم تموم حافظه ی گوشی پاک میشه،
یعنی یه جورایی به تنظیمات کارخونه برمیگرده...
گوشی را از روی پیشخوان چنگ زد و اخمش را کورتر کرد
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ــ هیچ ** ـی از دستتون برنمیاد ،حاال اسمشون و گذاشتن
تعمیرکار گوشی ...تو صبر کن ببین من چطور مهدی و میندازم
به جونت....
گوشی را بلند کرده و مقابل نگاه متعجب جوان تکان داد
ــ از پس باز کردن یه گوشی برنمیای برو خونه کمک مادرت
دادا...
گفت و از مغازه بیرون زد ...فکرش در پی آن پیامک بود و به
خودش لعنتها میفرستاد که بخاطر غرور تماس شاهرخ را بی
جواب گذاشت...
هنگ کردن کلی گوشی هم انگار جزایش بود ...آخر چرا باید
درست وقتی شاهرخ پیامک میداد بازی اش میگرفت ؟
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گوشی را به جیب مانتویش چپاند و با حرص مشغول فحش دادن
علیِ بیچاره شد ...اگر علی گوشی لعنتی اش را به او نمیداد ،او
مجبور میشد یکی دیگر ،سالمش را پیدا کند...
مهدی را از دور دید که با قدم هایی تند سمتش می آمد و انگار
نمیدانست دوست عزیزش آب پاکی را روی دستانش ریخته...
مقابلش ایستاد و نفس نفس زنان لب زد
ــ چی شد ؟ درست شد؟
فحش ناجوری داد و از کنار مهدی عبور کرد
 +مرتیکه میگه باید کل گوشی و پاک کنه تا درست بشه ...لعنتی
میگم پنج دقیقه روشنش کن اون پیام وامونده رو بخونم بعد
گوشی و بترکون باز حرف خودش و میزنه...
ــ خب اگه اینقد مهمه برو پرینت بگیر...
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برگشت نگاه عاقل اندر سفیهانه اش را به نگاه مهدی دوخت....
خیر سر مملکت میخواست وکیل شود با آنهمه ضریب هوشی
اش....
 +برم پرینت سیمکارت خودم و بگیرم که چی بشه؟
مهدی شانه ای باال انداخت
ــ که بفهمی پیام چی بود دیگه...
مردمک چشمانش را با کالفگی در حدقه چرخاند و با کف
دستش ضربه ای به بازوی مهدی زد
 +باشه آبجی ...ایوال تو به کارت برس...
ــ بذار بیام برسونمت...
 +خودم میرم...
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مهدی اما بادی به غضب انداخت و سرش را بلند کرد
ــ مگه من مرده باشم که خواهرم این وقت شب تنها تو خیابون
باشه...
آسمان کالفه و عصبی خندید
 +مهدی اعصاب من و قاطی نکن میزنم دهن مهنت و سرویس
میکنما....
مهدی با خنده عقب کشید
ــ باشه بابا ،شوخی کردم...
سری تکان داد و پشت به او کرد ...
ــ آسو؟

1132

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

از روی شانه نگاهش کرد و مهدی اما با چند قدم ،روبروی
آسمان قرار گرفت و عمیق تر نگاهش کرد ،نگاهی که شباهتش
با نگاه قبلی تنها رنگِ آبی مردمک های چشمانش بود...
دیگر اثری از مزاح و شوخی و شیطنت نبود
چیزی که در چشمانش بود ،جدیت بود و محبت برادری اش....
ــ میدونی ما همیشه ،در هر شرایطی حواسمون بهت هست؟
لبخندی روی لبهایش نشست ...لبخندی که از تهِ ته دلش بود...
لبخندی که بوی زیبای کودکی میداد...
لبخند یک دختر با موهای کوتاه و توپی که با گردن کلفتی زیر
بغل میزد و اصرار داشت در تیم سیامک و مهدی باشد...
دختری که بی اهمیت به خاله بازی های دختران محلشان ،با
پسرهایشان فوتبال بازی میکرد و بلند میخندید...
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دختری که وقتی گل میزد ،فریاد کشیده و باال و پایین میپرید و
خوشحالی میکرد
چقدر دلتنگ آنروز ها بود...
آنروزهایی که عصرها از فتر خستگی روی آسفالت کوچه پهن
میشدند و تا وقتی که پدرش از سر کار میرسید همانجا همراه
پسرها میماند تا او با خودش هشت آبنبات چتری بیاورد...
کودکی هایش خیلی شیرین تر و زیبا تر از کودکی هایی که رهام
تعریفش کرده بود نبودند؟؟؟
ــ آسو؟
از قعر خاطرات کهنه اما زیبای سالهای قبل بیرون آمد و نفس
عمیقی کشید...
 +ایوال ...میدونم که حواستون هست...
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ــ همیشه ما هستیم ...همه مون.
دستش را مشت کرد و سمت مهدی گرفت و او هم با خنده
چندبار مشتش را به مشت آسمان کوبید
 +باشین برام کافیه ...دم همتون گرم...
ــ پس پنجشنبه بریم مکان وحید...
بی اهمیت به بغضی که بیخ گلویش بود خندید و چشمکی زد
 +آره ،جمع شید که چند ماهی میشه بازجویی تون نکردم...
قراره بترکونم همتون و....
مهدی بلند خندید که آسمان مشتش را بر شکمش کوبید و
خنده اش را تبدیل به سرفه کرد
 +برو دیگه...
مهدی عقب رفت و دستش را بلند کرد
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ــ به سالمت
نگاهش را قفل چشمان فراری طاها کرد و انگشتانش را روی
بطری گذاشت
 +به نظرم با طاها شروع کنیم....
وحید و مهدی بلند خندیدند و علی با خوشحالی بیشتر روی میز
خم شد ،هیجانی که درونش بود باعث شده بود ریتم نفسهایش
غیر عادی باشد
طاها سرش را بلند کرد
ــ بچرخون آسو....
با لبخندی موذیانه بطری را چرخاند و درست طبق معادالتش،
سر بطری سمت طاها ایستاد...
بلند خندید و بقیه دست زدند
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 +جرأت یا حقیقت...
طاها با پوف کالفه ای دست به صورتش کشید و محال بود جرأت
را انتخاب کند با دانستن خواسته های عجیب و غریب آسمان
ــ حقیقت...
چشمکی به نگاه منتظر و مشتاق علی زد و لبی تر کرد
 +چیزی که ازمون پنهون میکنی چیه...
طاها اعتراض کرد
ــ این دیگه چجور سوالیه آسو؟
شانه ای باال انداخت و علی جواب طاها را داد
ــ مگه سوال هم جور و ناجور داره؟ خب داره میپرسه چیزی که
ازمون مخفی کردی چیه دیگه...
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ــ ممد تو یه چیزی بگو...
محمد که با اخم در دور ترین نقطه به آسمان نشسته بود ،نگاه
سمت طاها چرخاند
ــ به نظر منم جواب بده ....حقیقت بهتر از پیچوندن و کشیدن
جزای بازیه...
طاها کمرش را به صندلی کوبید و نگاهش در چهره ی تک تک
دوستانش چرخید
ــ از زهرا خوشم میاد...
آسمان خندید و علی با چشمان گرد شده روی میز خم شد
ــ تو که کفشت باهاش تو یه جوب نمیرفت!
مهدی پس گردنی محکمی حواله اش کرد
ــ اون آبه اسکول...
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علی در حینی که گردن دردناکش را ماساژ میداد پشت چشمی
به مهدی نازک کرد
ــ چوب تو یه جات...
طاها روی میز خم شد و بطری را چرخاند
ــ الل شو علی ....دختر اینجاس...
بطری چند دور چرخید و رو به مهدی و آسمان ایستاد و مهدی
کف دستش را روی میز کوبید
ــ همینه ،بچه ها فکر کنم من به مشورت نیاز دارم...
علی سرش را کنار گوشش برد و پچی زد که لبخند روی لبهای
مهدی نشست
ــ جرأت یا حقیقت آبجی خوشگلم؟
آسمان آرنجش را روی پشتی صندلی گذاشت
1139

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +جرأت...
مهدی با کالفگی به صندلی اش تکیه داد
ــ اااااه ،یه بار هم حقیقت و انتخاب کن خواهر من...
سپس رو به محمد اضافه کرد
ــ فک کنم این دختره زده یکی و کشته که میترسه از انتخاب
کردنِ حقیقت....
محمد بدون هیچ عکس العملی تنها نگاهش کرد و مهدی
معترض سمت علی چرخید
ــ این چشه چند روزه ؟
آسمان زیر چشمی نگاهش کرد و علی شانه ای باال انداخت...
ــ خب  ...آسو باید زانو بزنی و از محمد خواستگاری کنی...
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اخم در هم کشید
 +خر نشو مهدی...
ــ خر نشو مهدی...
همزمان با هم گفتند و محمد نگاهش کرد ،وقتی که فهمیده بود
آسمان برایش مثل دیگران نیست درست سیزده سالش بود.
آسمان را خیلی متفاوت دوست داشت....
ــ پس باید مجازات و قبول کنی...
علی با هیجان نگاهشان کرد
ــ مجازات چیه؟
طاها خندید
ــ باید بری بیرون و یه نفر و بزنی.
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آسمان سری تکان داد
 +با کمال میل...
مهدی نگران نگاهش را بین هر دو چرخاند
ــ احمق نشین ،واسه چی باید بیخودی مردم و بزنه؟ ممکنه
پلیس بگیرتش.
طاها شانه ای باال انداخت
ــ نمیگیره بابا ،ما اینجاییم دیگه .تو هم امشب قانون و ول کن
جون ننه ات.
آسمان دستش را روی بطری گذاشت
 +بازی تموم شه میرم ...چیزی هم نمیشه نگران نباش...
بطری را چرخاند و نگاه به مهدی دوخت
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 +اگه هم بشه یه وکیل داریم دیگه...
نگاه به بطری دوخت و به صندلی تکیه داد...
علی با ذوق روی مبل جابجا شد
ــ من باید از محمد بپرسم ؟
مهدی دستش را به شانه اش کوبید
ــ آره داداش ،من بهت ایمان دارم...
علی لب زیرینش را بین دندانش گرفت
ــ جرأت یا حقیقت داداش؟
محمد حقیقت را انتخاب کرد و علی با هیجان دستانش را به هم
قفل کرد
ــ آخرین باری که شیطونی کردی کی بود؟
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محمد با اخم نگاهش کرد و علی اضافه کرد
ــ البته ببخشید همچین مورد شخصی میپرسم...
محمد کنار ابرویش را خاراند و سعی کرد به آسمان نگاه نکند
ــ سه روز پیش...
پوزخند صدادار آسمان را میان صدای بلند خنده ی پسرها شنید
و اخمهایش بیشتر در هم فرو رفتند...
دست دراز کرد و همزمان با چرخاندن بطری رو به علی غرید
ــ حسابت و میرسم بچه....
بطری رو به مهدی و آسمان ایستاد و اینبار باید آسمان سوال
میپرسید .مهدی دستش را به پیشانی اش کوبید و قبل از اینکه
آسمان چیزی بپرسد ،حقیقت را انتخاب کرد...
 +یکم جرأت داشته باش...
1144

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

مهدی خندید و آسمان نگاه به طاها دوخت
 +این چیز پنهونی نداره که آخه ....همه دار و ندارش و میدونیم.

علی خودش را سمت آسمان کشید
_ فکر کن آبجی ،تو میتونی...
پشت چشمی به علی نازک کرد و رو به مهدی پرسید
 +تا حاال از چی ترسیدی؟
شاهرخ یک بار گفته بود از مار میترسد...
او باعث شده بود بیشتر روی کلمه ی ترس و مفهومش تمرکز
کند.
نگاه متعجب مهدی بین او و دوستانش چرخید
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_ خب هیچی...
وحید با کنجکاوی خودش را روی میز خم کرد
_ خیلی هیجان زده شدم .هیچوقت همچین بحثی نداشتیم.
 +قرامون دروغ نبود ،هر کی حداقل یه ترسی تو دلش هست.
مهدی سمت محمد چرخید و با ابرو به آسمان اشاره کرد
_ این چشه ممد؟ داره فلسفه میگه؟
خود به جمله ی خودش خندید ،آسمان برایش با آسمانی که
میشناخت فرسنگ ها فاصله داشت ...آسمانی که آنها میشناختند
لوتی و نترس بود ...با ترس یا واژه اش کاری نداشت.
 +جواب نمیدی جزات و بگم؟
_ خیل خب میگم...
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مهدی لبی تر کرد ،با هم بزرگ شده بودند....
هیچ گاه از هم دیگر نپرسیده بودند از چه چیزی میترسد و برای
همین سوال و جواب در موردش برایش زمین تا آسمان تازگی
داشت
_ بزرگ ترین ترسم بعد رفتن سیامکه ...از اینکه یکی دیگه از
عزیزام و از دست بدم میترسم....
قلب آسمان تیر کشید و نگاه تک تک پسر ها پر شد از درد نبود
سیامک....
علی با دو انگشت چشمانش را فشرد و طاها به موهایش چنگ
زد...
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مهدی نگاه از آسمان گرفت و محمد پلکهایش را بست ،نبود
سیامک دردی بود که در قلب تک تکشان بود و در دل آسمان
بیشتر....
او وزن سنگین درد عذاب وجدان را نیز روی شانه هایش حمل
میکرد ،خم شد و بطری را از روی میز برداشت
 +بازی تمومه ،من میرم بیرون شما از پنجره نگا کنین ،نمیخوام
هیچکدومتون بیاد بیرون.
مهدی خیلی سریع بلند شد
_ بی خیال آسو ،طاها یه غلطی کرد ،قرار بود من مجازات بدم
که من این و نمیخوام.
بقیه هم بلند شدند ،جز محمدی که با اخم و جدیت به چشمان
مصمم آسمان خیره شده بود
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 +اما من میخوام.
سمت در قدم برداشت و در همان حین ادامه داد
 +بیرون ببینمتون حسابتون و خودم میرسم.
گفت و از مغازه خارج شد ،نگاهش را در خیابان چرخاند ...عصر
پنجشنبه بود و خیابانها و پیاده روها شلوغ تر از همیشه ...از کدام
باید شروع میکرد نمیدانست؟ او اگر دیوانه بود ،دوستانش ده
برابر از او دیوانه تر بودند....
آخر کدام احمقی چنان مجازاتی برای یک بازی انتخاب میکرد؟
انگشتانش را در هم قفل کرد و نگاهش را از پیرمرد عصا به دستی
که از فتر خستگی به درخت حاشیه ی خیابان تکیه داده بود
گرفت و سمت مرد اخمویی که تند تند چیزی به زن کناری اش
میگفت سوق داد...
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پوف کالفه ای کشید و دوباره نگاه چرخاند ،دیدن مردی الغر
اندام که به دیوار تکیه داده و مشغول گوشی اش بود ،باعث شد
دستی برای دوستانش که نگران نگاهش میکردند تکان داده و
سمت پسرک قدم بردارد.
کنارش ایستاد اما پسرک نگاه از گوشی اش نگرفت
 +چه خبره مگه اون تو؟
پسرک متعجب سر بلند کرد و لبخند موزیانه ای روی لب نشاند
_ افتخار بدی میندازمش دور...
پوزخندی روی لب نشاند و مرد گوشی را در جیبش فرو کرد
_ چه جیگری هستی تو...
دستش را مشت کرد
_ جوووون ...بخو....
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قبل از اینکه جمله اش تمام شود مشت محکم آسمان کنار گونه
اش فرو آمد و صدای آخش را در آورد ،خواست عکس العملی از
خود نشان دهد که اینبار با پا ضربه ای روی زانویش کوبید و
دوباره مشتش را بر صورتش فرود آورد...
 +جیگر ننه اته ***...
_ آسو...
حواسش پرت محمدی شد که صدایش کرد و پسرک با بیرحمی
تمام ،کف دستش را محکم روی گونه اش فرود آورد و برق از
سرش پراند ...سیلی به قدری محکم بود که سکندری خورد و
لحظه ای خودش را گم کرد ،سرش را تکان تندی داد و خواست
حمله کند که محمد پسرک را زیر مشت لگدهایش گرفت ،کسی
بازویش را گرفت و مجبورش کرد نگاه از محمدی که مشتهایش
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یکی پس از دیگری روی صورت پسرک فرود می آمد بگیرد و
سمت علی برگردد
_ حالت خوبه آبجی؟
پلکهایش را برای لحظه ای روی هم فشرد
 +خوبم ،مگه نمیبینی داره میکشتش؟ جداشون کن دیگه...
علی اشاره ای به طاها و وحید و مهدی کرد و با هم سمت محمد
و پسر رفتند
_ داداش بیخیال کشتیش...
_ میکشمش حرومزاده رو ...دست رو یه دختر بلند میکنه
عوضی؟!
نگاه آسمان چرخید و تجمع مردم و گوشی هایی که بین
چندنفرشان بود ،باعث شد دندان روی هم بساید....
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پخش آن فیلم ها ،آن هم برای او و خانواده ی پناهی که هنوز
تیتر رسانه ها بودند ،اصالً خوب نبود...
صدای آژیر پلیس میان هیاهوی مردم و فریادهای مرد و خط و
نشان کشیدن های محمد به گوشش رسید و نگاهش را در اطراف
برای یافتن منبع صدا چرخاند کدام احمقی با پلیس تماس گرفته
بود؟
قدم سمتش برداشت ،وحید و طاها بجای جدا کردن محمد از
آن پسرک بیچاره که نایی برای ایستادن نداشت و تنش پذیرای
مشت های محمد بود ،هر از گاهی لگدی به پایش میکوبیدند...
 +بچه ها پلیس اومد...
مهدی بدون آنکه کمر محمد را رها کند سمت آسمان چرخید
_ تو برو ...زود باش...
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اخمی کرد و خود را به آنها رساند
 +خر نشو...
دست مقابل سینه قالب کرد و نگاه زیر چشمی اش را سمت
پسری که صورتش ملتهب و زیر چشمش کبود شده بود انداخت،
پنبه ای داخل سوراخ دماغش بخاطر خون دماغ شدنش فرو کرده
بود و نگاه شاکی اش روی او و محمد در نوسان بود...
مهدی مشغول حرف زدن با مردی بود که لباس فرم پلیس به
تن داشت و کنار در اتاق ایستاده بود ....بارها گفته بود آسمان
هیچ تقصیری ندارد ،اما حضور آسمان درست در میان مهلکه و
گونه ی کبودش عکسش را ثابت میکرد .سرش را کنار گوش علی
برد
 +گوشیت پیشته؟
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علی هم درست مانند او زیر لب نجوا کرد
_ آره ،میتونیم زنگ بزنیم آبجی؟ مامانم اآلن نگرانم شده.
لبهایش را روی هم فشرد
 +بِدِش من...
علی اما نگران لب زد
_ آبجی اگه شب و اینجا نگهمون دارن چی؟
 +مثل دخترا نترس علی ،گوشیت و بده زنگ بزنم رهام بیاد...
چشمان علی مانند کسانی که راه نجات از یک باتالق پیدا کرده
باشند ،برق زد و گوشی را از داخل جیبش بیرون کشید و سمت
آسمان گرفت
آسمان گوشی را از حالت هواپیما خارج کرد و شماره های ردیف
شده در ذهنش را روی صفحه پیاده کرد ...گوشی را به گوشش
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چسباند و گوش به بوق های انتظار سپرد ...جواب نداد و آسمان
با فحش زیر لبی وارد پیامرسان شد و تایپ کرد
" آسوأم جواب بده رهام"
دوباره تماس گرفت و اینبار تماس در دومین بوق وصل شد
_ الو؟
 +رهام کجایی؟
_خونه ،چیزی شده؟
لبی تر کرد و نگاه از محمدی که با اخم نگاهش میکرد گرفت
 +با یکی دعوام شد زدمش ،اآلن کالنتری ام.
صدای رهام بعد از کمی تاخیر به گوشش رسید
_ باشه ،آروم باش من همین اآلن خودم و میرسونم.
1156

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

باشه ی آرامی زمزمه کرد و بعد از گفتن آدرس کالنتری تماس
را قطع کرد و گوشی را به علی برگرداند...
_ میاد آسو؟
سری برای علی تکان داد و دستی به صورتش کشید ،گونه اش
هنوز بخاطر ضربه ی دست پسر میسوخت و دلش میخواست او
را زیر مشت و لگدهایش بگیرد.

بدون نگاه کردن به موارد ذکر شده داخل برگه امضا کرد و با
همان اخم ها کنار کشید ،رهام دستش را سمت سرگرد دراز کرد
_ خیلی ممنون جناب...
_ خواهش میکنم آقای پناهی ،به پدر بزرگوارتون سالم بنده رو
برسونید...
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آسمان دندان روی هم سایید و از خالص شدنش بخاطر اسم و
منصب خسرو پناهی متنفر بود
 +اگه قراره دوستام اینجا بمونن منم ترجیح میدم پیششون
باشم...
رهام کنارش ایستاد
_ آسو!!!!
سرگرد اما با همان لبخندی که بعد از دیدن رهام ،پسر خسرو
پناهی از روی لبهایش کنار نمیرفت سری تکان داد
_ نگران نباشید خانوم پناهی ،دوستاتون هم بعد از دادن تعهد
میرن....
خواست قدمی جلو بردارد که دست رهام دور شانه اش حلقه شد
و رو به سرگرد خداحافظی کرد و آسمان را سمت در کشاند
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_ آروم باش عزیزم...
آسمان از زیر سایش دندان هایش غرید
 +مرتیکه ی االغ به من میگه پناهی.
از در خارج شدند و آسمان از آغوش رهام بیرون رفت
 +تقصیر منه احمقه ،اصالً چرا باید به تو زنگ بزنم؟
رهام با لبخند سری تکان داد
_ چون من داداشتم خانوم خانوما...
پشت چشمی نازک کرد و دست به کمر زد
 +نمک نریز رهام ،اگه میدونستم قراره با اسم بابات درم بیاری
حاظر بودم صد سال سیاه همین جا بمونم.
_ بی خیال بابا،
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چشمکی زد
_ من همیشه از اسم و رسمش استفاده کردم ،به نظرم تو هم
استفاده کن ....خیلی لذت بخشه.
دستش را در هوا تاباند و برو بابایی نثار رهام کرد و نگاهش در
اطراف چرخید
 +بچه ها کجان پس؟
_ نمیدونم ،شاید بیرونن؛ بیا بریم...
دستی به صورتش کشید و همراه با رهام قدم برداشت
 +این قانون هم عجب رشوه خوریه....
رهام اخم کرد
_ متوجه نشدم عزیزم.
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 +خب من و پسرا مقصر بودیم ،تو هم اومدی و اسم بابات و گفتی
و هممون و نجات دادی ...معنیش چیه؟
_ قانون فقط به بابام احترام گذاشت خواهرکم ،کسی که از اون
پسری که آش و الشش کرده بودین رضایت گرفت من بودم...
آسمان با پوف کالفه ای از آگاهی خارج شد و رهام بازویش را
گرفت و مجبورش کرد سمت او بچرخد .نگاهش روی گونه ی
کبود آسمان ثابت ماند و اخمی بین ابروهایش نشاند
_ صورتت چی شده؟
آسمان بازویش را کشید و از پله ها پایین رفت
 +به تو ربطی نداره...
رهام هم دنبالش روانه شد
_ صبر کن آسو ....کار اون پسره اس؟
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نگاه آسمان در محوطه چرخید ،اثری از هیچکدام از پسرها نبود
 +میخوای چیکار کنی؟
برگشت و مقابل رهام ایستاد؟
 +آره یکی زد تو صورتم ،میخوای چیکار کنی؟
رهام با چهره ای افروخته قدم دیگری سمت آسمان برداشت
_ دستی که رو صورت خواهرم بشینه رو میشکنم ،حاال بگو کار
اون پسره اس؟
ته دل آسمان فرو ریخت و چیزی درونش جوشید ،رهام را دوست
داشت....
از همان روزهایی که حتی از نسبت خونی شان خبر نداشت .رهام
خیلی قبل تر ها جایش را کنار بقیه ی دوستانش باز کرده بود.
 +آره اون پسره کرده ،با سیلی زد تو صورتم...
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بغض میان گلویش جا خوش کرد و رهام با عصبانیت دستی به
صورتش کشید ،کاش قبل از حرف زدن با آن پسرک شاکی و
درب و داغان شده ،اول آسمان را میدید....
آنگاه بود که دیگر بی خیال رضایت گرفتن میشد و با استفاده از
موقعیت پدرش ،پسرک را سر جایش مینشاند.
آسمان محمد و مهدی را دید که از ساختمان کالنتری خارج
میشدند و دستش را بلند کرد و اسم مهدی را گفت و نگاهشان
را سمت خود کشاند ،رو به رهام کرد
 +منم زدمش ،محمد هم که زد درب و داغونش کرد ،مشکل
درست نکن واسه خودت...
محمد و مهدی کنارشان ایستادند و آسمان پرسید
 +کجان پس بقیه؟
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مهدی سری برای رهام تکان داد و در همان حین جواب آسمان
را داد
_ اونا رفتن ،من موندم کارای محمد و کنیم.
آسمان نگاهش را سمت رهام کشاند
 +تو دیگه برو ،من با مهدی و محمد برمیگردم خونه.
رهام سری تکان داد
_ ماشین هست ،من میرسونمتون.
تلفن همراهش زنگ خورد حین نگاه کردن به گوشی اش به
ماشینش که گوشه ای پارک کرد بود اشاره کرد
_ اونجاست ،بفرمایید.
سپس آیکون تماس را لمس کرد و گوشی را به گوشش چسباند
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_ جانم؟
_ چی شده رهام؟
لبخندی به آسمان که نگاهش میکرد زد و ریموت ماشین را
فشرد
_ چیزی نشده...
خسرو صدایش را باال برد
_ یعنی چی چیزی نشده؟ این فیلما چیه فرستادن بهم؟ تو
کجایی؟
آسمان روی صندلی شاگرد جای گرفت و رهام با احترام رو به
محمد و مهدی هم اشاره کرد سوار شوند و خود هم ماشین را
دور زد
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_ نمیدونم در مورد چی حرف میزنی بابا ،اومدم حرف میزنیم .با
آسمانم.
_ حالش خوبه؟
_ آره.
_ باشه پس ،منتظرتم.
تماس را قطع کرد و پشت رل نشست .عذرخواهی آرامی کرد و
نگاه سمت آسمان که سرش را به شیشه تکیه داده بود انداخت.
_ اگه میتونی فردا یه سر بیا ویال....
آسمان پلک بست
 +باشه...
لبخندی روی لبهایش نشست و آسمان دلش مچاله شد برای
بهاری که جانش را در همان دیدار اول تحلیل برده بود.
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 +حالش چطوره؟
رهام نفس عمیقی کشید و نیم نگاهی به آینه ی ماشین انداخت
_ خوبه...
سپس رو به مهدی پرسید
_ شما وکیل هستید دیگه ،درسته؟
مهدی هم نگاهش را از آینه قفل چشمان رهام کرد ،دقت که
میکرد ،بیشتر به شباهتشان با آسمان پی میبرد
_ بله ،یه جورایی...
رهام با لبخند سر تکان داد و موفق باشید آرامی زیر لب زمزمه
کرد
آسمان برگشت و از بین صندلی ها نگاهشان کرد
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 +مگه قرار نشد نیاین بیرون شماها؟ واسه چی اومدین و کتک
کاری راه انداختین؟
نگاهش به مهدی بود اما مخاطبش محمدی که با اخم نگاهش
میکرد
_ مثل سیب زمینی وایمیستادیم نگات میکردیم؟
نگاه عاصی آسمان سمت محمد چرخید
 +من خودم میتونم از خودم دفاع کنم .به تو و غیرتی شدنات
نیازی ندارم.
محمد دندان روی هم سایید و خواست جواب دهد که دست
مهدی روی پایش نشست
_ خیل خب دیگه ،تموم شد رفت .بی خیال شید.
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کنار نگهبان ایستاد ....واجب بود در گرمای اواخر تیر آنجا
نگهبانی دهند؟
_ سالم خانوم...
سری تکان داد ،اما حرفی نزد؛ نمیدانست باید چه بگوید ...دفعه
ی قبل همراه رستا آمده بود و عبور از تمام مراحل آسان تر بود.
مرد انگار پی به آشوب درون آسمان برد که در را باز کرد و کنار
کشید
_ بفرمایید داخل خانوم پناهی...
دندانهایش روی هم چفت شدند ...دلش میخواست زبان مردک
نفهمی که پناهی نامیده بودش را از حلقومش بیرون بکشد؛ اما
صبوری به خرج داد و بدون فریاد داخل حیاط بزرگ ویال شد.
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در که به دست مرد بسته شد مانتویش را چنگ زد و زیر لب
غرید
 +آروم باش آسو ،آروم باش...
قدمهایش را سمت ساختمان برداشت و سعی کرد بی اهمیت
ترین موضوع در حال حاظرش را پناهی خطاب شدنش بداند.
مقابل در ایستاد و خواست دستش را به در بکوبد که صدایی از
داخل ویال شنید و ناخودآگاه دستش در هوا متوقف شد
_ من دارم میرم بیرون رستا ،اآلناست که خواهرت بیاد ،من و
نبینه بهتره...
بغض درست بیخ گلویش نشست و آخرین باری که خسرو پناهی
را دیده بود ،کی بود؟
عقب کشید
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_ بابا صبر کنید چند لحظه...
پشت ستون پناه گرفت و آب دهانش را به نیت فرو دادن بغض
فرو داد ،نفسش را میان سینه اش حبس کرد....
دلش روبرو شدن با خسرو پناهی را نمیخواست؛ چرایش را
نمیدانست.
صدای باز شدن در را شنید و سپس صدای واضح خسرو را...
_ بیرون منتظرتم....
نفسش را مقطع بیرون فرستاد
_ میخواستم بپرسم چرا دارید میرید؟
دست راستش را مشت کرد و جواب خسرو بیشتر به همش
ریخت
_ دارم میرم تا آسمان راحت باشه .فکر کنم تو هم این و میدونی...
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_ من این حالتون و نمیفهمم؛ اصالً انگار نمیشناسمتون بابا ...یه
جوری شدین ،یه جوری که من هر چی تو چشماتون میگردم
امیدی پیدا نمیکنم .اگه کمکی از من ساخته اس....
خسرو خم شد و پیشانی دخترش را بوسید و لبخند خسته ای
روی لب نشاند
_ شما من و بیخیال ...فقط هوای همدیگه رو داشته باشین...
هوای آسمان و داشته باشین رستا....
رستا دست خسرو را که روی شانه اش بود بین دستانش گرفت
_ اما اون قبل از اینکه به من و رهام احتیاج داشته باشه به شما
نیاز داره ...به پدری که بتونه بهش تکیه کنه...
خسرو آرام دستش را از بین دستان دخترش بیرون کشید
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_ من هیچوقت پدری نشدم که شماها بتونین بهم تکیه کنید...
متوجهم که جز دره چیزی نبودم ...حاال برو تو غذایی که داری
از صبح براش تالش میکنی میسوزه .منم کار دارم....
صدای بسته شدن در حیاط مانند ناقوس کلیسا در ذهنش پژواک
شد و لعنت به روزی که حقیقت را فهمیده بود....
فکر کردن بیشتر اوقات خیلی دردناک بود....
از پشت ستون بیرون رفت ،خبری از رستا نبود و انگار مکالمه ی
بین او و پدرش که چند لحظه پیش قلبش را مچاله کرده بود،
اصالً وجود خارجی نداشت...
تقه ای به در زد و منتظر ایستاد ،دلش رفتن و گم و گور شدن
میخواست و در همان حین دیدن دوباره ی بهار را...
حرف های دلنشین مریم را....
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لبخند زیبای رستا را....
نگاه پر از احساس و دوست داشتن رهام را....
دلش حتی شیطنت های ریز و درشت دانیال را هم میخواست.
در به دست رستا باز شد و با دیدنش ،لبخند زیبایش را روی لب
نشاند و آسمان را در آغوش گرفت
_ سالم عزیز دلم ،خوش اومدی....
گونه اش را بوسید و عقب کشید ،اما دستش را رها نکرد
_ بیا تو فدات شم.
همراه رستا وارد ساختمان شد
_ دلمون برات یه ذره شده بود.
نگاهش بی اراده سمت پله ها کشیده شد
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 +بهار چطوره؟
هر دو روی مبلمان نشستند و رستا با نفس عمیقی بغضش را
پس زد
_ خوبه....
لبش را گزید و صدای بلند دانیال از روی پله ها هر دو را از جا
پراند
_ خاله اومده دایی....
سپس از روی نرده ها پایین سر خورد و باعث شد لبخندی روی
لبهای آسمان بنشیند ...شیطنتهای دانیال را دوست داشت ...او
را یاد کودکی های خودش می انداخت...
_ آروم دانیال....
نگاهش را سمت رستا کشاند ،نگران پسرش بود!
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دانیال اما بی خیال به تذکر مادرش پشت مبلی که آسمان
نشسته بود ایستاد و با قفل کردن دستانش دور گردن او گونه
اش را محکم بوسید
_ خوش اومدی خاله جونم.
آسمان با حرص گونه اش را پاک کرد
 +باشه ،ولم کن ،من بدم میاد از این لوس بازیا...
دانیال خندید و روی دسته ی مبلی که آسمان نشسته بود
نشست
_ _ خیلی خوشگلی آخه ،اگه سنمون جور میشد خودم
میگرفتمت...
برگشت و پر از بهت و ناباوری به پسرک نگاه کرد و رستا توبیخ
گرانه توپید
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_ عه ...این دیگه چه حرفیه؟
دانیال دوباره دست دور گردن آسمان حلقه کرد
_ اصال ببین مامان ...من شبیه خاله م ،مگه نه؟
رستا خندید و آسمان با حرصی محسوس دست دانیال را از دور
گردنش باز کرد
 +برو کنار بچه ...من اعصاب مصاب ندارم میزنم لهت میکنما...
_ به نظر من هم ...چون من ضرب دستش و چشیدم.
نگاه هر سه سمت رهام چرخید و رهام رو به دانیال ادامه داد
_ من و ناک اوت کرد ،تو رو دیگه واویال....
روی مبل کناری آسمان نشست و نگاه نوازش گونه اش را در
چهره اش چرخاند

1177

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ خوش اومدی عزیز دلم...
سری برای رهام تکان داد
 +ساره رو دیدی؟
رهام آرنجش را به دسته ی مبل تکیه داد و دانیال کنار مادرش
نشست
_ آره دیدم...
رستا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت و رهام ادامه داد
_ ساره تقصیری نداره ،اون....
آسمان میان کالمش پرید
 +اون برای جاسوسی با من دوست شده بود....
_ اون پیش تو بود چون دوست داشت آسو....
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آسمان از بین دندان های چفت شده اش غرید
 +پیشم بود چون بابات خواسته بود.
رهام دستش را مقابل نگاه آسمان تکان داد
_ باشه اصالً ،اآلن در موردش حرف نمیزنیم.
آسمان از روی مبل بلند شد
 +میرم یه سر به بهار بزنم...
دانیال بدون مکث گفت
_ بهار چیه خاله؟ باید بگی مامان بهار ،مثل دایی و مامان و من.
انگشت سبابه اش را سمت دانیال گرفت و تکان داد
 +تو الل نشی من بلدم اللت کنم....
دانیال انگشت اشاره اش را سمت خود گرفت
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_ آخه چطور دلت میاد بچه به این ماهی و الل کنی؟ من دوشت
دالم آله ژون....
بینی اش را جمع کرده و نگاهش را سمت رهامی که لبخند میزد
برگرداند
 +این بچه به کی رفته؟
رهام تک خنده ای کرد
_ به تو خواهرِ من ،کپی خودته...
آسمان با عصبانیت از کنارش عبور کرد و رهام بلند تر خندید
_ تو هم همینطوری من و حرص میدادی آسو خانوم...
از پله ها باال رفت و مقابل در اتاق بهار ایستاد ،نفس عمیقی
کشیده و پیشانی اش را به در تکیه داد
 +تو رو خدا باز حالش بد نشه....
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دستگیره را به پایین کشید و در را باز کرد ،داخل اتاق شد و بهار
را گوشه ی تخت که مشغول تعویض پوشک عروسک بود دید و
قلبش مچاله شد برایش...
بغض در گلویش قد الم کرد و او قدم جلو برداشت
 +سالم...
نگاه سرگردان بهار سمتش کشیده شد و با دیدنش حرکت
دستانش متوقف شد ...آسمان روی تخت نشست و سعی کرد به
عروسک نگاه نکند ...دلش هنگام دیدن بهار ترکیدن میخواست
_ تو کی هستی؟
لبخند پر از بغضی روی لب نشاند و سرش را روی شانه اش کج
کرد...
 +من آسمانم....
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بهار پوشک را بست و پتو را دور عروسک پیچید
_ آها ،یادم اومد ...تو خواهر مه لقایی...
لب زیرینش را بین دندانش گرفت و بهار عروسک را به سینه اش
چسباند و تکانش داد
_ باز دعواش شده با بهمن؟
آسمان حرفی نزد و بهار خیره به عروسک لب زد
_ هزار بار به بهمن میگم نکش برادر من ...به زنت رحم نمیکنی
به بچه هات رحم کن ...اما به من که گوش نمیکنه ...این گوشش
دره و گوش دیگه اش دروازه....
پر از بغض خندید ...حال بهار امروز خوب بود.
داشت مانند بقیه حرف میزد....
 +حالت خوبه؟
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بهار نگاهش را به عروسک دوخت و با انگشت اشاره گونه اش را
نوازش کرد
_ من خوبم ...قراره شب شام با خسرو بریم بیرون...
سرش را بلند کرد و با برقی که در مردمک های سرگردانش بود
لب زد
_ بهم گفت میخواد استعفا بده....
قلب آسمان مچاله شد
 +دوسش داری؟
لبخندی روی لبهای بهار نشست و با دست چپ موهای کوتاهش
را پشت گوش فرستاد
_ آره دوسش دارم ...خیلی زیاد....
سپس نگاه قفل چشمان آسمان کرد و ادامه داد
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_ تو هم شوهر داری؟
آسمان سرش را به چپ و راست تکان داد و خود را بیشتر سمت
بهار کشید
 +شوهر ندارم ،اما ....اما یکی و دوست دارم...
بهار لبخند زد و آسمان با قلبی که ضربان گرفته بود ،انگشتانش
را در هم قفل کرد
 +تا حاال این و به کسی نگفتم ...حتی خودم ...اما به تو گفتم....
_ اونم دوست داره؟
قلبش تیر کشید و بغض گلویش را خراشید
 +نداره....
بهار نفس عمیقی کشید
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_ دوست داشتن یکطرفه خیلی سخته ...من میدونم...
بغض میان گلویش خورد شد و فکرش را کرده بود....
خسرو بهار را دوست نداشت...
 +اآلن خوشحالی؟
بهار آرام عروسک را روی تخت گذاشت
_ آره خوشحالم ....میخوام با خسرو برم بیرون ،چرا خوشحال
نباشم؟ باید خودم و درست کنم.
دستی به موهایش کشید
_ چطورم؟
لبخندی زد و نگاهش را در چهره ی بهار چرخاند ،ابروهایش
مرتب بودند و انگار هر هفته اصالح میشد ،موهایش هم تا کنار
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چانه اش بود ...موهایی که قهوه ای بودند و رنگ شدگی شان
مشخص...
اگر خسرو دوستش داشت به این حال نمی افتاد...
 +شاهانه سین....
بهار متعجب و با کمی اخم نگاهش کرد که آسمان خندید...
این زن کمی از دردهایش را آرام میکرد....
حس تنهایی نداشت...
حس بی کسی نداشت...
حالش خوب هم اگر نبود ،یک مادر داشت ...مادری که او را
نمیشناخت...
مادری که فقط چند روز بود دیده و حسش کرده بود...
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او مادر داشت...
 +یعنی عالی هستی ...ترکی گفتم.
بعد از چند دقیقه گردش در برنامه ی اینستاگرام باالخره توانسته
بود پیج شاهرخ را پیدا کند و وقتی با پرایوت بودن پیج مواجه
شده بود لعنتی به شانس گندش فرستاده بود...
خودش را روی رخت خواب باال کشید و بعد از تعویض نام کاربری
اش ،ریکو داد و سپس وارد تلگرام شد....
بعد از چندین روز باالخره به خود رحم کرده و دست و دل بازی
به خرج داده بود و برای خودش یک گوشی دست دوم اندروید
گرفته بود.
نگاهی بین مخاطبین چرخاند و انگشتش را روی عکس پروفایل
شاهرخ لغزاند ...پیراهن سفید رنگ آستین کوتاهی به تن داشت
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و به ماشین تکیه داده بود ،دستانی که مقابل سینه قالبشان کرده
بود ماهیچه های بازوهایش را به رخ میکشید...
روی عکس زوم کرد ....عینک آفتابی روی موهایش بود و نگاهش
خیره به لنز دوربین ...همان نگاه در عکس باعث شد دلش تیر
بکشد برای دیدنش.
حالش اصالً قابل فهم نبود ،خود را هیچگاه آنگونه عاجز ندیده
بود....
هیچکاه خود را آنگونه سرگردان ندیده بود....
آسمانی که دلش پر میزد برای یک نگاه عسلی رنگ ،با آسمانی
که عهد بسته بود هیچگاه کسی را دوست ندارد از عرش تا فرش
متفاوت بود...
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از پروفایل خارج شد ،اما چراغ سبز رنگی که گوشه ی عکس
نقش بست باعث شد سر انگشتانش سر شوند...
وارد صفحه ی چت شد و تایپ کرد
" سالم".
به محض سند کردن پیام سین خورد و با خوردن تیک دوم دل
آسمان لرزید...
مانند دختر دبیرستانی هایی شده بود که در دنیای خیالی خود
زندگی میکردند
" سالم دختر خوب"....
ضربان قلبش باال رفت و پیام دوم شاهرخ هم رسید
" وقتی دیدم تلگرام نصب کردی خواستم خوش اومد بگم که تو
پیشدستی کردی"...
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و در انتهای پیام یک شکلک خندان فرستاده بود....
کاش کنارش بود و آن لبخندی که با ایموجی برایش فرستاده
بود را از نزدیک میدید و برایش ضعف میکرد
" چه خبر؟ کم پیدایی!!!"
باالخره سر انگشتان لرزان و سر شده اش را روی صفحه لغزاند و
نوشت
" گوشی نداشتم ،امروز یکی خریدم"
سند کرد اما پیام بعدی شاهرخ تمامش را به لرزه در آورد و
قلبش را داغ کرد....
آن قدر داغ که انگار میان سینه اش داشت آب میشد
" زنگ بزنم؟"
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نگاه سمت عزیز چرخاند ...غرق خواب بود و صدای خر و پف
هایش در خانه پیچیده بود ،پتو را کنار زد و بلند شد و خود را
به اتاق رساند و درش را آرام بست...
از هیجان نفس نفس میزد ...تنها چیزی که برایش مهم بود
شنیدن صدای آرام شاهرخ بود ...گوشی که بین انگشتانش لرزید،
خود را کنار پنجره رساند و تماس را وصل کرد
 +الــو؟
هیجانی که در قلبش بود صدایش را نیز لرزان کرده بود و چه
مرضی بود که در عرض چند ماه در قلبش نفوذ کرده و قصد
رفتن هم نداشت؟
_ سالم آسمان خانوم ،حال شما؟
قلبش انگار عرق کرد
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 +سالم ،خوبی؟
صدای تکخنده ی شاهرخ در گوشش پیچید و او نفسش را مقطع
بیرون فرستاد ،قرار بود چه شود او با آن احساس پیچیده ی
درونش؟
_ صدای تو رو شنیدم خوب شدم دختر خوب...
به فکر او و قلب وامانده اش نبود که با گفتن جمله های دلنواز
قلبش را نوازش میکرد؟
یا او هم همانند دیگران فکر میکرد او قلبی ندارد؟
 +نمیخوای بیای اردبیل؟
صدای نفس عمیق شاهرخ را شنید....
حتی انگار هرم نفسش به گوشش خورد که لرزید و انگشتانش
بیشتر روی بدنه ی گوشی فشار آوردند
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ــ حالت خوبه؟
با کمی شک پرسیده بود و حالش خوب بود؟ نمیدانست...
تنها فکری که در ذهنش پرسه میزد خوب نبودن حالش
میتوانست شاهرخ را به اردبیل بکشاند بود...
بدجنسی بود یا خودخواهی؟
 +گفته بودی هر وقت خواستم میای ،برای همین پرسیدم...
ــ تا یکی دو روز دیگه میام...
انگار پروانه ای گوشه ای از قلبش نشست و قلقلکش داد که
لبخند زیبایی روی لبهایش نشست....
نفس عمیقی کشید؛ نفس های عمیقش دیگر بود درد نمیداد....
اصالً انگار شاهرخ با تماسش ،تمام دردها را از دلش شسته بود...
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بلکه با هر دمی که میکشید زندگی وارد ریه هایش میشد و غبار
دردها را میتکاند و با بازدمش بیرون میفرستاد...
مادرش میگفت عشق بزرگ ترین هدیه ی خداست ...عشق حتی
دردش هم نعمت است....
عزیز میگفت بزرگ ترین عشق ،عشق مادر به فرزند است و نرگس
خاتون عشق بنده به خدا را واال ترین عشق مینامید....
او اما هیچگاه هیچ عشقی را مقایسه نکرده بود....
او همیشه سعی کرده بود از عشق و عاشقی و دوست داشتن دور
بماند....
ــ آسمان؟
آسمان....
آسمان....
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آسمان....
چقدر زیبا بود اسمش !!!
بهار انتخابش کرده بود ،بهاری که حتی او را نمیشناخت...
 +بله؟
ــ فکر کردم قطع شد تماس ،فکرت چرا مشغوله دختر خوب؟
دستی به صورتش کشید ،آخرین بار با خود عهد بسته بود دیگر
مقابل شاهرخ ضعیف نباشد ...عهد بسته بود احساسش را کنترل
کند....
اما تنها صدایش هم کافی بود برای از یاد بردن تمام عهدهایش...
 +به نظر تو عشق چطوریه دکتر؟
کنار کمد نشست و صدای شاهرخ بعد از لحظاتی تأخیر به
گوشش رسید
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ــ نمیدونم...
آسمان لب گزید و شاهرخ ادامه داد
ــ این سوال و باید از کسایی پرسید که عشق واقعی و تجربه
کردن...
 +نرگس خاتون میگه عشق واقعی ،عشق به خداست...
ــ عشق به خدا با هر عشقی متفاوته ...کسی که این و درک نکنه
هیچوقت نمیتونه عشق واقعی و تجربه کنه....
 +تو تا حاال عاشق نشدی ؟
شاهرخ آرام و مردانه خندید
ــ دارم سعی میکنم بفهمم برای چی گیر دادی به عشق و
عاشقی!
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دست چپش را روی زانو گذاشت و نگاه به ناخن های کوتاهش
دوخت ،ناخن های بلند و مانیکور شده ی رستا توجهش را جلب
کرده بود ،او اما نه اخالق درست و حسابی داشت ،نه دلبری
کردن بلد بود....
تا آخر عمر هم اگر خودش را به در و دیوار میکوبید ،نگاه شاهرخ
هیچوقت به او از نگاه یک دکتر به بیمار پیش تر نمیرفت ...نهایتاً
او را به عنوان یک دوست میدید و بس...
 +دارم فکر میکنم عشق چیه که همه ازش حرف میزنن...
ــ یعنی خودت عاشق نشدی؟
ته دلش فرو ریخت
 +نخیر ،به چه مناسبت؟
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صدای خنده ی شاهرخ باعث شد دستی به صورتش بکشد و در
دل خود را لعنت کند
 +نخند شاهرخ...
شاهرخ خنده اش را فرو داد
ــ باشه نمیخندم...
سرش را به دیوار تکیه داد و پلک هایش را بست
 +بیا بازی کنیم...
ــ باشه...
لبخندی روی لبهایش نشست ...شاهرخ قطعاً اولین کسی بود که
قبل از پرسیدن از چه بازی کردنشان موافقتش را اعالم کرده
بود...
 +نمیپرسی چه بازی؟
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ــ نه ،چون میتونم حدس بزنم میخوای از همدیگه سوال
بپرسیم...
با تصور چشمان آرام عسلی رنگش پشت چشمی نازک کرد
 +لعنت بهت...
شاهرخ خندید
ــ خودم و آماده کرده بودم ازت فحش ناموسی بشنوم که خدا
رو شکر به یه لعنت بسنده کردی...
لبخندش عمق گرفت و مرد پشت خط چگونه تا عمیق ترین
نقطه ی قلبش نفوذ کرده بود؟
 +خب دیگه لوس نشو ،اول من بپرسم یا تو؟
ــ تو بپرس...
 +بزرگ ترین هدفت تو زندگی چیه؟
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شاهرخ کمی فکر کرد
ــ هدف خاصی ندارم ،تنها هدفم پیشرفت گالری و رضایت
مراجعین به مطبه...
آسمان چینی به بینی اش داد
 +منم میگم اآلن قراره تا صب از هدفاش بحرفه...
شاهرخ خندید
ــ باور کن راستش و گفتم ...حاال تو بگو هدفت چیه؟
 +این سوال من بود...
ــ تو جوابت و گرفتی دختر خوب ،حاال سوال منه.
 +شرکت تو المپیک بزرگ ترین هدفمه ،حاال یه سری هم هست
که دیگه نمیگم...
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کمی فکر کرد
 +چجور زنی و به عنوان زنت قبول میکنی؟
صدای دوباره ی خنده ی شاهرخ را شنید
ــ عجب سواالیی؟ از کجا به ذهنت میرسه؟
 +تو جواب بده....
ــ عجبا!!!
 +جواب بده ،نپیچون.
صدای شاهرخ را با کمی تأخیر شنید
ــ خب فکر کنم دختر آروم و مهربون و انتخاب میکنم.
قلبش تیر کشید و لبهایش روی هم فشرده شدند ...لعنت به او و
سواالت بیهوده اش...
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ــ خب حاال بگو ببینم بزرگ ترین ترست تو زندگی چیه؟
پوست لبش را کند و با مشت کردن دستش سعی کرد عصبی
شدنش را به تعویق بیاندازد.
 +من از هیچی نمیترسم....
ــ مجازات دروغ گفتن چیه؟
اخم کرد ،دیگر دلش حرف زدن نمیخواست
 +دروغ نگفتم...
ــ باشه ،تو بپرس...
از روی زمین بلند شد
 +من دیگه باید برم ،صبح شد....
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صدای تک خنده ی شاهرخ ته دلش را فرو ریخت و دل لعنتی
اش قرار بود هر لحظه با صدای یک خنده یا یک جمله فرو بریزد؟
مگر چیزی به اسم دل باقی میماند؟
ــ شبت بخیر...
تماس را که قطع کرد و از اتاق خارج شد و زیر لب غرید
 +مرتیکه ی بیشعور ،نشونت میدم یه دختر آروم و مهربون
چجوریه...
در یخچال را باز کرد و بطری آب را برداشت و سر کشید ،قلبش
انگار داشت آتش میگرفت
 +االغ نفهم ،تو هنوز نشناختی آسو رو....
صدای غرهای زیر لبی اش عزیز را از خواب سنگینش بیدار کرد
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ــ چی شده وز وز میکنی نصف شب در گوشم؟ بگیر بکپ منم
بکپم دیگه دختر....
دستی به صورتش کشید
 +تو هم هی غر بزن عزیز ،هی غر بزن که کار دیگه ای بلد
نیستی...
ــ الل شی که هیچوقت نفهمیدی باید با بزرگترت مثل آدم
حرف بزنی...
روی رخت خواب دراز کشید و گوشی را کنارش گذاشت ،لعنت
به شاهرخ که او را تا آسمان ها برده و یکهو ،در باالترین نقطه ی
آسمان رهایش کرده بود....
پشت سرش را محکم به بالش کوبید و لعنت به او که دلش را
برای یک آدم اشتباهی بسته بود....
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 +خیل خب ،کپیدم ،تو هم بکَـ ....بخواب.

دخترک دفترچه را سمتش گرفت
ــ بدهیتون پرداخت شده خانوم.
چشم باریک کرد ،دفترچه ی قسط را باز کرد و آخرین پرداخت
وام را نشان دخترک داد
 +یعنی چی؟ من....
ــ میدونم خانوم ،منم سه بار نگاه کردم ،اما بدهی پدرتون به
بانک پرداخت شده ،چند لحظه....
چیزی در سیستم تایپ کرد و آسمان با همان اخم ،منتظر روی
پاهایش جابجا شد
ــ آقای خسرو پناهی پرداخت کردن ،انگار ضامن پدرتون بودن...
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گوشهایش سوت کشید و دستی به صورتش کشید...
خسرو پناهی از او چه میخواست؟ چرا اسمش همه جا شنیده
میشد و سایه اش همه جا پیدا بود؟ دفترچه را چنگ زد و با
قلبی که از عصبانیت ضربان گرفته بود از بانک بیرون زد ،گوشی
را از جیبش بیرون کشید و شماره ی ویالی مشفق را گرفت...
بعد از چند بوق متوالی صدای بله ی دانیال جایگزین بوق های
انتظار شد و فشار انگشتان او روی بدنه ی گوشی بیشتر....
لعنت به خسرو پناهی که درست دست میگذاشت روی رگ
عصبش و تمام معادالت آرام بودنش را به هم میریخت و دیوانه
اش میکرد...
 +بابابزرگت خونه اس بچه ؟
ــ سالم خاله ،چه خبر؟ خوبی؟ کی میای باز اینجا؟
1206

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دندان روی هم سایید و عجب بچه ی سمجی بود
 +پرسیدم خونه اس بابابزرگت ؟
ــ آره ،پیش مامان مریمه....
 +بدو برو بهش بگو بیاد پای تلفن ،زود....
ــ اوکی ،صبر کن....
روی صندلی های انتظار ایستاه اتوبوس نشست و منتظر ماند...
انتظاری که داشت روی مغزش تأثیر بسیار بدی میگذاشت...
دلش میخواست خسرو را....
دستی به صورتش کشید و افکارش را پس زد؛ اگر افکارش پیش
میرفتند نه عاقبت خودش معلوم بود ،نه عاقبت خسرو پناهی...
 +آسمان!

1207

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

صدای متعجب خسرو آتش درونش را شعله ور کرد و از روی
صندلی بلند شد
 +تو با کدوم جرأت بدهی من و پرداخت میکنی؟
صدای فریادش نگاه دو دختری که منتظر اتوبوس بودند را
سمتش کشاند،او اما بی اهمیت به نگاه آنها دور خود چرخید
 +با توأم مرتیکه؟ میخوای من و بندازی به جون خودت؟ میخوای
دیوونه کنی من و؟
ــ آسمـ....
فریادش بلند تر شد و تنش بیشتر لرزید از حجم عصبانیت
 +اسمم و به زبونت نیار...
ــ باشه ،آروم باش ،معذرت میخوام...
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بغض به گلویش چنگ زد و قلبش مچاله شد ،تمام تنش میلرزید
از عصبانیت و عجز صدای خسرو پناهی بیشتر به همش
میریخت...
خدا چرا تمام نمیکرد بالتکلیفی اش را؟ چقدر دیگر قرار بود
امتحانش کند؟
کی تممام میشد؟
پلک هایش را بست و چانه اش لرزید ،چرا به آن نقطه ی شوم
رسیده بود؟
 +تو رو خدا راحتم بذار...
گفت و تماس را قطع کرد...
کاش میتوانست دست درون ذهنش ببرد ،افکارش مرتب کند و
کمی ذهن غبار گرفته از طوفان مغزش را گردگیری کند....
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روی صندلی نشست ...دستانش هنوز میلرزید،
چانه اش میلرزید و قفسه ی سینه اش را انگار باد کرده بودند...
واقعاً مشکل روانی داشت؟
آب دهانش را فرو داد ،نفس نفس میزد ...با همان سر انگشتان
لرزانش شماره ی شاهرخ را گرفت و گوشی را به گوشش
چسباند....
دیوانه شده بود!!!
چیزی تا سکته کردنش نمانده بود!!!
انگار جنون داشت!!!
ــ بله؟
لبی تر کرد ،دهانش خشک بود ،گلویش هم همانطور...
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 +من حالم خوب نیست دکتر....
ــ چی شده؟
اتوبوس مقابلش ایستاد ،او اما از جایش تکان نخورد ،لبه ی
صندلی را آنقدر محکم گرفته بود که سر انگشتانش درد میکردند
 +نمیدونم ،تموم تنم داره میلرزه ،انگار مغزم داره میترکه...
صدای شاهرخ هم ردی از نگرانی گرفت
ــ کجایی اآلن؟
 +تو خیابون....
ــ باشه ،یه جا بشین....
اتوبوس حرکت کرد ،دل آسمان اما از آشوبش کم نشد.
 +نشستم.
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ــ تا حاال دیزی با ترشی سیر خوردی؟
دستی به صورتش کشید ،ترشی سیر و دیزی چه ربطی به حال
بد او داشت؟ داشت سکته میکرد و دکتر مملکت از یک وعده ی
غذایی حرف میزد؟
قبل از آنکه بتواند به شاهرخ بتوپد ،صدای دوباره اش را شنید
ــ یه آبگوشت با کلی دنبه ی کوبیده شده ی روش ،تو یه کاسه
ی سفالی آبی...
صدایش کمی ضعیف شد ،اما به گوش آسمان رسید
ــ آقا رحمت فرودگاه لطفاً....
سپس دوباره صدایش واضح شد
ــ نون سنگک خورد کنی و بعد با ترشی سیر بخوری ،تا حاال
امتحانش کردی؟
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 +من با سبزی دوست دارم...
شاهرخ تک خنده ای کرد
ــ آی گفتی...
 +شاهرخ؟
ــ جان؟
دستش را روی سینه اش گذاشت و لعنت به قلبی که تنها یک
جان ساده و معمولی کافی بود برای آوار شدنش
 +حواسم پرت شد...
شاهرخ خندید و آسمان بلند شد ،اتوبوس داشت نزدیکتر میشد
ــ خوبی اآلن؟
 +فک کنم.
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ــ تپش قلب هم داشتی؟
اتوبوس توقف کرد و او نفس عمیقی کشید ،شاهرخ میتوانست با
یک جمله از دیزی و ترشی سیر او را از مرز جنون برگرداند ،واقعاً
چگونه ممکن بود ؟
 +آره ...قفسه ی سینه ام داشت باد میکرد به نظرم.
ــ خیل خب ،من دارم میام اردبیل ،برو پیش رهام تا تنها نباشی
باشه؟
سوار اتوبوس شد ،رفتن نزد رهام را نمیخواست ،دلش تنها نگاه
آرام و دریای عسل او را میخواست ....و چه اهمیتی داشت عهدی
که شب قبل بار دیگر برای خود بسته بود ؟
 +اومدی بزنگ..
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روی صندلی انتهای اتوبوس نشست و در همان حین صدای باشه
ی آرام شاهرخ را شنید ،خداحافظی کرد و گوشی را در جیب
مانتویش فرو برد و سرش را به صندلی تکیه داد...
دلش برای خودش میسوخت...
ــ دخترم ؟
چقدر دیگر قرار بود له شود ،خورد شود و دم نزند؟
چقدر دیگر قرار بود کمرش خم شود و او دوباره با چند اهرم
دوباره صاف بایستد؟
او دیگر خسته بود...
خدا خسته نمیشد از هر روز و هر شب امتحان کردن او؟
کمی ،فقط کمی هم دیگران را امتحان میکرد ،تنها او که نبود،
حدود هشت میلیارد انسان تعداد کمی نبودند
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ــ دخترم؟
پلک باز کرد و نگاهش را سمت راست چرخاند ،پیرزنی الغر اندام
با لبخند نگاهش میکرد ،سرش را سوالی تکان داد و زن پاکت
کوچکی شبیه پاکت های یک فال فروش خیابانی سمتش
گرفت...
لبی تر کرد و نگاهش را از چشمان پیرزن که میان چین
چروکهای صورتش میدرخشیدند تا پاکت کوچک بین انگشتانش
سر داد ،پاکت را گرفت و بازش کرد ،کاغذی بیرون آورد و نگاهش
روی حروف چرخید
"«وَمَنْ یقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» حجر.56/
از رحمت پروردگار مایوس نمیشوند ،مگر گمراهان"
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روی مبل نشست و نگاهش دوباره حروف روی برگه ی کوچک
را مرور کرد
گمراه بود که از رحمت خدا مأیوس شده بود؟
آب دهانش را فرو داد و برگه را روی میز گذاشت و بدون گرفتن
نگاهش پاهایش را روی مبل جمع کرد.
نمیدانست چرا و چگونه خود را به ویالی شاهرخ رسانده بود ،در
راه به همه چیز فکر کرده بود و به هیچ چیز فکر نکرده بود...
ذهنش پر بود از یک هیچ بزرگ و او به هر راهی که بتواند خود
را از آن بالتکلیفی خالص کند اندیشیده بود...
به نظرش ازدواج آسان ترین راه بود ،اما در آن موضوع هم عزیز
دست و پایش را بسته بود ...نمیتوانست او را تنها بگذارد...
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در همان مدت زمان کوتاه حتی به قبول پیشنهاد محمد هم فکر
کرده و سپس با پرخاش افکارش را پس زده بود...
اگر عاقالنه فکر میکرد ،ازدواج او را از واقعیت زندگی اش دور
نمیکرد ،بلکه بیشتر به آن واقعیت نزدیک ترش میکرد...
نگاه از کاغذ گرفت و دستی با کالفگی به صورتش کشید....
گوشی اش را از جیب شلوارش بیرون آورد و وارد لیست پرواز
های تهران در گوگل شد...
هواپیمای تهران اردبیل یک ساعت دیگر بلند میشد و با یک
احتساب شاهرخ را تا دو تا سه ساعت دیگر میتوانست ببیند....
جغدی شوم در پس سرش جیغ کشید و شیطان شروع کرد کنار
گوشش به وسوسه کردن....
سرش را تکان داد و نگاه به برگه ی روی میز دوخت
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 +خل نشو آسو ،همین چند دقیقه پیش قسم خوردی دیگه گله
نکنی....
شیطان اما قصد عقب نشینی نداشت ،مدام کنار گوشش صغرا
کبری میچید و به افکار پلیدانه اش بال و پر میداد...
سرش را بین دستانش گرفت و با کف دستانش ضربه هایی پشت
سر هم به شقیقه هایش کوبید
 +آسو الشی نباید بشی ،این فکرا رو از سرت دور بنداز....
مگر او چه از زندگی میخواست ؟ تنها یک زندگی....
یک زندگی با کسی که دلش میخواست....
از روی مبل پرید و اینبار به موهایش چنگ انداخت ،نباید تسلیم
وسوسه های شیطان میشد.
شیطان؟
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گاهی خود انسان ها طوری برنامه میریزند و اجرایش میکنند که
شیطان با تمام شیطانی اش مات میماند...
چیزی که یکهو میان ذهن او هم آمده بود رنگ و بویی از همان
میداد...
ابتدا شیطان گیج و گنگ نگاهش کرده و سپس دست مریزاد
گفته و با هیجان و خشنودی تمام در اجرایش راهنمایی میکرد...
گوشی اش را از روی مبل برداشت و سمت خروجی ویال قدم
برداشت....
الشی گری نبود....
او تنها میخواست حقش را از زندگی بگیرد....
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وارد ساختمان شد و پله ها را دو تا یکی باال رفت تا خودش را
به واحد نرگس خاتون رساند ،قلبش در دهانش میکوبید و صدای
وجدانش را خفه کرده بود...
انگشتش را روی زنگ فشرد و منتظر ایستاد ،نمیدانست خودش
را چطور از آنسوی شهر به ساختمانشان رسانده بود...
در که به دست دختر ضیا باز شد ،لبی تر کرد و جواب سالم
ماهسو را با تکان سرش داد...
 +مامان بزرگت خونه اس؟
دخترک کنار کشید و آسمان بعد از درآوردن کفش هایش داخل
واحد شد
ــ آره ،بیا تو...
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خوبه ی آرامی همراه با هیجان زمزمه کرد نگاه در سالن واحد
چرخاند و وقتی نرگس خاتون را ندید سمت ماهسو چرخید
 +کجاست پس؟
ماهسو سینی کوچکی که داخلش یک لیوان آب و یک قوطی
قرص بود را برداشت
ــ تو اتاقه ،وقت داروهاشه...
قدم سمت ماهسو برداشت و حین گرفتن سینی لب زد
 +بده من میبرم براش ،یه سوال داشتم ازش بپرسم میرم...
ماهسو با تعجب از حرکات عجیب آسمان لبی تر کرد
ــ باشه.
همراه سینی با قلبی که ضربان گرفته بود وارد اتاق نرگس خاتون
شد و بعد از سالم آرامی که زمزمه کرد ،سینی را روی میز
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گذاشت و نگاه به نرگس خاتون که بعد از جواب دادن سالمش،
مشغول جمع کردن سجاده اش بود دوخت...
داشت اشتباه میکرد ،میدانست...
داشت گناه میکرد ،میدانست....
اما او هم از زندگی حق داشت....
اویی که تمام درها به نظرش بسته بود هم حق زندگی کردن
داشت...
ــ چه خبر! آسو خانوم راه اینجا رو هم بلد بودن؟
خندید و حین کنکاش قرص ها لب زد
 +یه سوال داشتم ازت ....اینا قرصای چین نرگس خاتون؟
نرگس خاتون سمتش قدم برداشت و با گرفتن قوطی قرصها و
بیرون کشیدن یک عدد کپسول سفید رنگ ،لیوان آب را برداشت
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ــ نمیتونم بخوابم مادر ،اینا قرصای خوابه که دکترم تجویز کرده،
چه سوالی داشتی؟ بپرس ببینم...
نگاهش همچنان روی قوطی قرص بود که نرگس خاتون دربش
را بست و دوباره توی سینی گذاشت...
 +یکی از دوستام میگه میشه با الک وضو گرفت ،میخواستم
بپرسم راسته یا نه....
نرگس خاتون با خنده روی تخت نشست
ــ این و که یه بچه ی کوچیک هم میدونه آسو ،نگو نمیدونستی
که باورم نمیشه دختر اکبر و اسرا ندونه این چیزا رو...
بی اهمیت به جمالت نرگس خاتون دوباره قوطی قرصها را
برداشت
 +این قرصا خیلی قوی ان ،عوارضی ندارن ؟
1224

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ چرا ندارن مادر ،پیریه و هزار دردسر ...آدم قدر نعمت های
خدا رو نمیدونه ،بعد که سنش میره باال حتی برای چند ساعت
خواب هم محتاج این داروهای شیمیایی میشه...
بدون جلب توجه قوطی را در جیب مانتویش فرو برد و با خنده
ای مصنوعی دستش را در هوا تاباند
 +تو که قدر تموم نعمت هاش و میدونی نرگس خاتون ،بذار ما
بگیم که همه اش گول شیطون و میخوریم...
نرگس خاتون نفس عمیقی کشید
ــ خدا لعنت کنه شیطون و ،باید پناه ببریم به خدا از شرش...
قدمی به عقب برداشت
 +خیل خب من دیگه برم ،دمتم گرم واسه راهنماییت ،به دوستم
میگم اگه میخواد نماز بخونه قرتی بازی و بذاره کنار.
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با صدای زنگ گوشی اش نگاه از قوطی گرفت و گوشی اش را از
داخل جیبش بیرون کشید ،اسم غریبه ای که باالی صفحه نقش
بسته بود ضربان قلبش را باال برد و تنش یخ زد از افکار شومی
که در ذهن موریانه زده اش میچرخید...
تماس را وصل کرد و گوشی را بدون حرف کنار گوشش گذاشت
ــ الو آسمان ؟
نفس عمیقی کشید و قوطی را محکم تر بین انگشتانش فشرد،
اینبار نباید شکست را قبول میکرد...
 +سالم دکی ،چه خبر؟
ــ سالم ،من اردبیلم ،کجایی بیام پیشت؟
تکیه از کابینت گرفت
 +خونه ی توأم...
1226

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ باشه پس ،منم تا نیم ساعت دیگه میرسم...
تماس را با میبینمت آرامی قطع کرد و گوشی را روی جزیره
پرتاب کرد ،از داخل کابینت استکانی بیرون کشید و قرص ها را
داخلش خالی کرد ،بیشتر از ده قرص بود ،قلبش انگار در دهانش
میکوبید و تک تک سلول های تنش میلرزیدند.
شیر آب را باز کرد و استکان را تا نیمه پر کرد ،نگاه به قرص ها
که توی آب میرقصیدند دوخت و نفسش جایی میان سینه اش
گم و گور شد ،داشت چه غلطی میکرد؟
درست لحظه ای که میخواست محتوای استکان را داخل سینک
خالی کند ،اشکش فرو ریخت و دستش از حرکت ایستاد ...باید
میجنگید...
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اگر الزم بود ،برای گرفتن حقش از زندگی ،حتی با خودش هم
میجنگید...
استکان را روی کانتر گذاشت و بعد از ریختن آب و پودر قهوه،
قهوه جوش را روشن کرد ،نگاهش را اما از محتوای استکان
نگرفت...
قرص ها کم کم داشتند حل میشدند و قلب او هم میان سینه
اش ذوب میشد...
حالش داشت از خود الشی اش به هم میخورد و در مرام او از
پشت خنجر زدن نبود....
سرش را تکان محکمی داد
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 +برای سر پا موندن الزمه که یه بار پست بشی آسو ،فقط یه
بار ....وگرنه تا آخر عمرت شکستت و قبول میکنی و مثل یه ربات
به زندگی گندت ادامه میدی...
قاشقی از داخل کشو برداشت و مشغول خورد کردن قرصها داخل
آب شد تا در حل شدن زود هنگامشان یاریشان کند...
ماگها را پر از قهوه کرد و محتوای حل شده ی استکان را داخل
ماگ مشکی رنگ خالی کرد ،ماگ را کنار لبهایش برد و کمی
مزه کرد ،قرص ها طعم خاصی نداشتند و به همین خاطر قهوه
درست مانند قهوه ی ماگ دیگری بود...
سمت سنک قدم برداشت و بعد از خوردن یک لیوان آب و شستن
استکان و قاشق ،صدای باز و بسته شدن در حیاط را شنید...
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قلبش درون سینه فرو ریخت و نگاهش سمت کانتر چرخید ،قبالً
دیده بود شاهرخ در ماگ مشکی رنگ نوشیدنی مینوشد ،اما باز
هم استرس اشتباهی برداشتن ماگ ها را داشت...
کنار کانتر ایستاد و با قلبی که ضربان گرفته بود ،قطراتی از قهوه،
که روی کانتر ریخته شده بود را با دستمال کاغذی پاک کرد.
صدای تقه هایی که به در ورودی ساختمان میخورد باعث شد
دوباره احساس عذاب وجدانش گل کند و شاهرخ کسی نبود که
بتواند از پشت زخمی اش کند...
از آشپزخانه خارج شد و در را باز کرد ،با دیدن نگاه رنگی و آرام
شاهرخ دلش تکان سختی خورد
ــ سالم ،خوبی؟
کنار کشید و در همان حین آرام جواب شاهرخ را داد
1230

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ به به ،عجب بوی قهوه ای میاد ،خیلی دلم میخواست...
آسمان در را بست و شاهرخ نگاهش کرد
ــ تو راه داشتم فکر میکردم حتماً دیزی بار گذاشتی...
حال خندیدن نداشت ،شاهرخ اما با دست و دلبازی لبخند
تحویلش میداد و او را بیشتر با وجدان و مرامش درگیر میکرد.
سمت آشپزخانه قدم برداشت
 +بشین قهوه ها رو بیارم...
شاهرخ با لبخند سمت مبلمان قدم برداشت
ــ خیلی کنجکاوم برای یه بار هم شده از دستت یه فنجون قهوه
بخورم....
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ماگها را از روی کانتر برداشت و آب دهانش را فرو داد ،واجب
بود برای گرفتن حقش از زندگی با یک مرد واقعی که جز خوبی
و مرام از او چیزی ندیده بود بازی کثیفی کند؟
واجب بود به یک مرد واقعی مانند شاهرخ تهمت بزند ؟
نگاهش روی ماگ سیاه رنگ میلرزید و ته دلش آرام و قرار
نداشت وقتی از آشپزخانه خارج شد...
داشت چه غلطی میکرد؟
با کدام منطق عقلش را باخته بود؟
می ارزید؟
ایستاد...
قبل از آنکه به افکارش اجازه ی پیشروی بدهد انگشتانش را شل
کرد و هر دو ماگ با صدای مهیبی روی زمین افتادند...
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کمی از محتوای داغ قهوه روی ساق پایش ریخت اما چه اهمیتی
داشت وقتی او افکار شیطانی مغزش را شکست داده بود؟
شاهرخ کنارش ایستاد و بازویش را گرفت
ــ چی شد؟ خوبی؟
نگاه او اما روی پارکت های خیس شده از قهوه بود و داشت به
حماقتی که چند ساعت فکر و عقل و منطقش را به دست گرفته
بود ،فکر میکرد...
ــ آسمان؟
نگاه باال گرفت...
چگونه فکر کرده بود با زور میتواند مرد نگران روبرویش را به
دست بیاورد؟
بازویش را کشید
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 +خوبم ،یه لحظه ....یه لحظه سرم گیج رفت...
شاهرخ اما بازویش را رها نکرد و کمک کرد سمت مبلمان قدم
بردارد
ــ باشه ،بیا بشین....
روی مبل نشست و دستی به صورتش کشید ...چقدر سخت بود
جنگ با افکار شیطانی....
شاهرخ سمت آشپزخانه قدم برداشت و او سرش را بین دستانش
گرفت...
واقعاً دیوانه شده بود!
یک بیمار روانی....
او را روانی کرده بودند....
او را با خود لعنتی اش درگیر کرده بودند....
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 +میخوام ازدواج کنم....
ابروهای شاهرخ بدون آنکه خود بخواهد در هم تنیدند و آسمان
نگاه در نگاه روشنش دوخت
 +خسته شدم از بی انگیزه زندگی کردن ،دلم میخواد....
ــ چت شده آسمان ؟
لبهایش را روی هم فشرد...
خود هم نمیدانست چه مرگش است ،نمیدانست چه میگوید...
ــ اگه چیزی هست به من بگو لطفاً....
 +هیفده سالم بود که فهمیدم محمد خاطرخواهمه ...اون خیلی
شبیه خود منه ،بلد نیست از احساسش حرف بزنه ،اما زیادی
تابلو میزنه ....پسرا هم فهمیده بودن ،اما نه من به خودم میاوردم
که چیزی میدونم ،نه اون به روی خودش میاورد که فهمیده من
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همه چی و میدونم ...یه روز وقتی خودمون دو تا بودیم ،گفت
آسو بیا زنم شو....
خندید ،خنده ای که با یادآوری کالفگی آن روز محمد بود و
هیچ شباهتی به حال خراب امروزش نداشت....
 +امروز فکر کردم میشه با محمد ازدواج کنم؟ اما فهمیدم
نمیشه ...چون یا اون یه روز میزنه من و میکشه ،یا من ...اخالق
هر دومون زیادی ***ـه چون....
شاهرخ موهایش را با کالفگی باال هدایت کرد
 +به همسایه باالییمون هم فکر کردم ،چند ماهه کلیک کرده رو
من و من وقتی میبینمش یاد دختر لوس خدیجه بانو میوفتم...
نگاهش را از چشمان شاهرخ گرفت و به انگشتان در هم پیچیده
اش دوخت....
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 +به تو هم فکر کردم....
اخم شاهرخ کورتر شد و ته دلش تکان سختی خورد...
 +گفتم چی میشه منم یکی مثل تو رو داشته باشم ،که باورم
کنه ،کنارم باشه ،حال بدم و بفهمه....
قطره اشکی که از پلکش آویزان شد را با انگشت سبابه پس زد و
نفس عمیق و مرتعشی کشید
 +اآلن باید خجالت بکشم از زدن این حرفا ،اما من به همه ی
اینا فکر کردم ،خواستم بخوای با من ازدواج کنی....
ــ راه حل هر مشکلی ازدواج کردن نیست آسمان...
 +اما من میخوام امتحانش کنم...
ــ داری اشتباه میکنی.
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دندان روی هم سایید ،مرد روبرویش چرا درک نمیکرد احساسات
لعنتی اش را ؟
خنگ بود یا خودش را به نفهمی زده بود؟ زنگخور گوشی شاهرخ
نگاه هر دو را سمت میز کشاند و اسم شاهینی که روی اسکرین
نقش بسته بود باعث شد ابرو در هم بکشد و شاهرخ تماس را
وصل کند
ــ جانم داداش....
خودش را روی مبل باال کشید و چهار زانو نشست ،ساق پایش
بخاطر کشیده شدنش روی مبل سوخت ،اما حصار پاهای شاهرخ
انگار داشت نفسش را میبرید
ــ آره ،یه کاری پیش اومد مجبور شدم از گالری بزنم بیرون،
جلسه چطور پیش رفت ؟
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آسمان نگاهش کرد و شاهرخ دستی میان موهایش کشید
ــ نه با هواپیما اومدم...
سنگینی نگاه آسمان مجبورش کرد برگردد و نگاه به چشمان
خسته و از دنیا بریده اش بدوزد
ــ کارم فوری بود ،نتونستم با ماشینم بیام ،کاری نداری؟
تماس را که قطع کرد آسمان نگاه گرفت
دیگر جانی نداشت...
نه جانی برای ادامه دادن و نه جانی برای ایستادن...
او همان روزی که فهمیده بود بیست و پنج سال تمام میان یک
دروغِ بزرگ ،بزرگ شده و زندگی کرده به آخر خط رسیده بود...
فقط نمیخواست بپذیرد...
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دلش نمیخواست قبول کند دیگر جانی ندارد...
سخت بود قبول شکست...
آنقدر سخت که روز ها و هفته ها با خود و عقل و قلبش مجادله
کرده بود...
اهل جا زدن نبود ،اما دیگر باید میپذیرفت که روزها پیش ،هفته
ها پیش او جا زده بود...
شاهرخ دوباره کنارش نشست و لیوان آبی به لبهایش نزدیک کرد
ــ یکم آب بخور...
جرعه ای از آب نوشید و دستش را سمت ساق پایش کشاند
 +پام یکم سوخت ،یه پماد بیار...
شاهرخ خیلی سریع لیوان را روی میز گذاشت و دستش را سمت
پای آسمان برد که او عقب کشید
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ــ تو پمادی کرمی چیزی بیار ،خودم میتونم...
شاهرخ دوباره با کالفگی بلند شد و آسمان با حالی خراب و قلبی
مچاله شده کمی از شلوارش را باال داد و نگاه به پوست قرمز شده
اش دوخت....
قلبش را له کرده بود...
قلب لعنتی اش بدون اینکه خجالت بکشد و عذاب وجدانی داشته
باشد او را بخاطر عملی نکردن افکارش شماتت میکرد...
قلبش عصیان کرده بود و او را مقصر میدانست...
له شده بود و ناله میکرد...
قلبش بی هدف و ربات گونه زیستن را نمیخواست...
قلبش داشت بخاطر بی جربزه بودنش مالمتش میکرد...
او را ترسو و احمق میپنداشت ...او اما میان وجدانش راحت بود...
1241

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

قلبش اگر جان میداد هم مهم نبود وقتی او نزد خود و خدایش
سرش باال بود و تسلیم شیطان و وسوسه هایش نشده بود...
شاهرخ کنار پاهایش چهار زانو روی زمین نشست و با اخم غلیظی
نگاه به پوست ملتهب آسمان دوخت
ــ خدا رو شکر عمیق نیست ،با پماد میشه سوزشش و آروم
کرد...
با انگشت شست و سبابه چشمانش را فشرد و شاهرخ کمی از
پماد را روی پوستش خالی کرد
ــ میتونی روی پوستت پخشش کنی؟
با چشمانی خسته و بریده از هر جایی نگاه به نگاه نگران و پر از
امید شاهرخ دوخت...
مگر چه میشد کمی ،فقط کمی از آن نگاه نصیب او میشد؟
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سری تکان داد و با دو انگشتش پماد را روی پوست سرخ شده
اش پخش کرد
 +خوبم نگران نباش..
ــ دارم میبینم خوب نیستی آسمان ،دروغ نگو...
بغض در گلویش قد کشید و شاهرخ با کنار کشیدن لیوان ،روی
میز روبروی آسمان نشست ،فاصله ای با آسمان نداشت و زانوهای
به هم چفت شده اش میان پاهای شاهرخ بود ...پاهایش درست
مانند یک حصار دورش بودند و او با آن همه نزدیکی نای تکان
خوردن هم نداشت
ــ نمیخوای حرف بزنی؟
کار او دیگر از حرف زدن گذشته بود...
غم و غصه های او دیگر دل بیرون رفتن نداشتند...
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افسردگی حاد گرفته و گوشه ای از درونش مچاله شده بودند...
_ معذرت میخوام ،باید جواب میدادم...
آسمان پلک روی هم گذاشت
 +میدونی داداشت دو سال تموم دنبالم بود تا یه فرصت بهش
بدم؟
شاهرخ با گیجی از جمله ی نامفهوم آسمان گوشی را روی میز
گذاشت و آرنجهایش را به زانو تکیه داد و نگاه منتظرش آسمان
را مجبور به ادامه دادن کرد
 +یا کمکم میکنی از این باتالق خودم و بکشم بیرون ،یا از
داداشت کمک میخوام....
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خودش را به گوشه ی کاناپه کشاند و سپس بلند شد ،اما با گرفته
شدن بازویش توسط شاهرخ دوباره روی مبل ،روبروی شاهرخ
فرود آمد و نگاه به نگاه اخمویش دوخت...
ــ چی داری میگی آسمان؟ این چرندیات چیه؟
تقال کرد بازویش را پس بکشد ،اما تقالیش بی نتیجه ماند با
وجود دست قدرتمند شاهرخی که بازویش را چنگ زده بود
 +دارم تهدیدت میکنم ،از این واضح تر؟
ــ اما به نظرم داری هزیون میگی...
استخوان بازویش داشت پودر میشد زیر فشار انگشتانش ،اما با
سر سختی تمام دلش آخ گفتن نمیخواست
 +دارم بهت میگم رسیدم به آخر خط ،میگم نابودم ،میگم میخوام
داشته باشمت ،توی لعنتی میگی هزیون میگم؟ تو میدونی من
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چند ساعت با خودم تو این جهنم جنگیدم؟ میدونی تا کجا رفتم
و برگشتم؟ اگه کمکم نکنی پست میشم شاهرخ ،الشی میشم....
نه به تو رحم میکنم نه برادرت...
شاهرخ محکم بازویش را رها کرد و کمر آسمان به پشتی مبل
کوبیده شد
ــ اینجوری کمک میخوان آخه؟ این دیگه چه جور کمکیه؟
آب دهانش را فرو داد
 +هر طور میخوای فکر کن ،اما این و فراموش نکن که میتونم
داداشت و از را به در کنم ،میتونم بازیش بدم،
قطره اشکی که با سماجت روی گونه اش غلتید را با انگشت پس
زد
 +باور کن الشی بشم نه به خودش رحم میکنم ،نه به احساسش...
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شاهرخ سرش را به چپ و راست تکان داد
ــ نمیشناسمت آسمان...
 +منم نمیشناسم خودم و مرتیکه ...دارم میگم زده به سرم،
دیوونه شدم ...فقط تو میتونی کمکم کنی لعنتی...
ــ چجوری آخه؟
 +باهام ازدواج کن...
شاهرخ با کالفگی دستی به صورتش کشید
ــ ببین آسمان ،دختر خوب ،تو اآلن حالت خوب نیست ،نمیدونی
چی داری میگی ...پاشو ببرمت خونه ،اگه یکم به خودت بیای
پشیمون میشی از زدن این حرفا...
آسمان از روی مبل بلند شد
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 +باشه میرم ،اما اگه تا فردا داداشت و نکشوندم اینجا آسو
نیستم...
شاهرخ هم ایستاد و صدای فریادش برای اولین بار گوش های
خودش را خراشید و چهار ستون تن دخترک را لرزاند
ــ آخه چطور ازم میخوای با دختری که داداشم عاشقشه ازدواج
کنم؟
آسمان قدمی به عقب برداشت
 +این و دیگه من نمیدونم ،چون قراره تو حلش کنی...
ــ برو هر کاری دلت میخواد بکن ،مطمئن باش شاهین به کسی
که دوسش داره میرسه ،این تویی که همه چیزت و میبازی...
با بغضی که بیخ گلویش بود کف هر دو دستش را به سینه ی
شاهرخ کوبید و او هم صدایش را بلند کرد
1248

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +مطمئن باش اینکار و میکنم ...همه چیزم و ببازم هم همه چیز
تو رم ازت میگیرم ...قسم میخورم نه تو ،نه اون برادر از همه جا
بی خبرت روز خوش نمیبینین از دستم...
آسمان که از ویال بیرون زد سرش را بین دستانش گرفت و دور
خودش چرخید...
باورش نمیشد...
هیچ چیز از دقایقی قبل را باورش نمیشد...
آسمانی که طبق گفته ی خودش دیوانه شده بود را نمیشناخت...
برگشت و گوشی اش را از روی میز برداشت و شماره ی برادرش
را گرفت...
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چه میخواست بگوید؟ نمیدانست ،اما باید مطمئن میشد ،باید از
برادری که چند ماه پیش گفته بود اردبیل و آدمهایش برایش
تمام شده ،مطمئن میشد...
ــ شاهرخ!!!
لبی تر کرد ،اما گلویش داشت از حجم بی آبی میخشکید...
دخترک لعنتی آمده و تمامش را به هم ریخته بود...
اویی که هیچ از به هم ریختگی خودش به یاد نداشت را از هم
پاشیده بود....
ــ شاهرخ؟؟؟
دستی از باال تا پایین صورتش کشید و تن خسته اش را روی
مبل آوار کرد
ــ شاهین ازت یه سوالی دارم...
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صدای تک خنده ی برادرش را شنید و سرش را به مبل تکیه
داد و پلک بست
ــ بپرس ببینم پسر....
ــ اون دختری که دوسش داشتی ،فراموشش کردی؟
صدای شاهین را بعد از تأخیر شنید
ــ فراموشش نکردم...
دو انگشت سبابه و شستش را روی پلکهایش فشرد و سرش را
آرام به پشتی مبل کوبید
ــ مگه نمیگفتی برات تموم شده؟
ــ تموم نمیشه ،از وقتی فهمیدم دختر خسرو پناهیه ،دارم به
زور با خودم میجنگم که نرم اردبیل ...همه اش با خودم میگم
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یعنی حالش چطوره ؟ وقتی فهمیده دختر پناهیه چه حالی
داشته ؟
ــ گفته بودی یه دختر دیگه تو زندگیته....
ــ ساره دوست صمیمی آسمانه.
چشمانش را باز کرد و صاف روی مبل نشست
ــ یعنی به خاطر دوست صمیمی بودنش با آسمان باهاش دوست
شدی؟
صدای کالفه ی برادرش بیشتر به همش ریخت و چرا همه چیز
آنقدر پیچیده بود؟
چرا انسان های اطرافش همه چیز را به هم میپیچیدند؟
از پیچیدگی خوششان می آمد؟
ــ نمیدونم شاهرخ ،اما من نمیتونم آسمان و فراموش کنم....
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سرش را پایین انداخت ،انگار سنگین شده بود
ــ اگه بهت زنگ بزنه بگه برگرد ،برمیگردی ؟
نفسش را میان سینه اش حبس کرد و گوش به سکوت محض
پشت خط سپرد
ــ نمیدونم...
نفسش را مرتعش بیرون فرستاد و مشت دستش را روی لبهایش
گذاشت....
چه باید میکرد؟ نمیدانست
ــ باشه ،فقط شاهین؟
مکث کوتاهی کرد و با صدای آرام تری لب زد
ــ اگه به اون دختره حسی نداری با احساساتش بازی نکن....
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داخل آپارتمان شد و در را به چارچوبش کوبید
ــ وای خدااااا...
دستی به صورتش کشید و اصالً اعصابی برای غر غر های عزیز
نداشت...
راهرو را رد کرد و پیرزن به محض دیدنش پشت چشمی نازک
کرد
ــ ذلیل بشی آسو ...قلبم اومد تو دهنم ،این دیگه چه طرز بستن
دره نفهم؟
دندان روی هم سایید و بی اهمیت به عزیز سمت یخچال قدم
برداشت و بطری آب را برداشت
ــ با توأم اللمونی گرفتی؟
1254

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آب را سر کشید و سرمای آب هم از داغی درونش کم نکرد...
نمیفهمید خودش را...
خودی که بی رحمانه مقابل شاهرخ تاخته بود را نمیفهمید...
خودی که جان کنده بود از آن ویال بیرون بزند را نفهمیده بود....
خودی که نمیدانست چگونه خود را به خانه رسانده بود را
نمیفهمید...
ــ خدا ذلیلت کـ....
بطری را داخل سینگ پرتاب کرد و با صدای بلند و خسته میان
کالم عزیز پرید
 +فکر میکنی ذلیل نکرده؟؟؟
سرش گر گرفته بود و دستان و زانوانش داشت از حجم حرصی
که درونش بود میلرزید
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 +ببین من و عزیز....
چنگ زد و شالی که مانند طناب دار دور گردنش آویخته شده
بود را از روی سرش برداشت
 +فکر میکنی خدا ذلیلم نکرده؟ فکر میکنی خوش و خرمّم؟ تو
میفهمی چه آشوبی تو این دل صاب مردمه؟ تو هیچ میدونی
دارم تو چه گندآبی دست و پا میزنم؟
قطره اشکی روی گونه اش غلتید و زانوانش سست شدند...
عزیز اما متعجب نگاهش میکرد
آسمان واقعی بود که مقابلش مانند یک شمع میسوخت؟
آسمان واقعی بود که نایی برای ایستادن نداشت ؟
 +جون کندنم و میبینی؟ چرا نمیفهمی من و خدا ذلیل کرده
که باعث مرگ پسرت شدم ...چرا نمیبینی ذلیل شدم که نمیتونم
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سر خاک پدر و مادرم برم ...ذلیل شدم که مثل یه آدم کور خودم
و به در و دیوار میکوبم ....میخوای از این ذلیل تر بشم؟
سقوط کرد و همان جا کنار یخچال چهار زانو افتاد...
داشت از درون نابود میشد و هیچ کس نمیدید...
داشت متالشی میشد....
عزیز خودش را سمتش کشید
ــ چی شده؟
لبهایش را روی هم فشرد و سرش را پایین انداخت....
هیچ چیزی نشده بود...
تنها دل او آتش گرفته بود...
مغزش از هم پاشیده و شقیقه هایش ترکیده بودند....
1257

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

تنها شخصیتش با خاک یکسان شده بود و زندگی اش یک دروغ
محض بوده...
هیچ اتفاقی نیوفتاده بود...
زمین طبق معمول دور خودش و خورشید میچرخید و انسان ها
بدون اینکه به دیگران هم فکر کنند زندگی میکردند....
همه چیز سر جایش بود...
نه آخر زمان بود ،نه قیامت....
اما او دیگر به آخر خط رسیده بود....
دیگر جانی برای مجادله نداشت...
ــ آسو!!!!
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نگاه باال کشید ،پیرزن بیچاره با نگرانی نگاهش میکرد و به چه
روزی افتاده بود که سنگ دل ترین انسان کودکی هایش هم
نگرانش شده بود؟
چه حالی داشت که دل سنگش برای حال خرابش نرم شده بود
 +خیلی خسته ام عزیز....
عزیز دست دراز کرد و برای اولین بار در تمام عمرش در آغوشش
کشید ....بغض آسمان میان گلویش خرد شد و چقدر بوی پدرش
را میداد آغوش عزیز
ــ کسی اذیتت کرده ؟
اذیتش کرده بود ....او را خود لعنتی اش اذیت کرده بود....
او را قلب وامانده و مغز از دنیا بریده اش اذیت کرده بود....
 +خیلی خسته ام....
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ــ خسرو رو دیدی؟
خسرو هم بود....
درد بی درمان دیگرش خسرو بود...
درد بی درمانی که دردش طاقت فرسا بود .نفسش را میبرید و
هیچ درمانی نداشت....
 +خیلی خسته ام...
میان هق خفه کرده اش گفته بود و عزیز سرش را بیشتر به سینه
اش چسباند...
هیچگاه آسمان را اینگونه از هم پاشیده ندیده بود...
ــ چیکار کنم برات؟
مگر کاری هم از دست او برایش برمی آمد؟ خود لعنتی اش
میدانست تنها شاهرخ میتوانست آرامش کند...
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دل نفهم و خودخواهش جار میکشید....
او اما شاهرخ را هم از دست داده بود ،میتوانست طور دیگری
باشد اگر محتوای آن ماگ را روی زمین خالی نمیکرد....
آنوقت دیگر نیازی به تهدید نبود...
میتوانست با یک تهمت بزرگ و مظلوم نمایی چیزی که میخواهد
را به دست بیاورد....
 +دلم میخواد بخوابم و بیدار نشم ...دلم میخواد برم سینه ی
قبرستون عزیز ....همونطوری که همه اش نفرینم میکردی....
اشکی از گوشه ی چشم عزیز فرو ریخت
ــ مادرت بهت میگفت من دوست داشتن بلد نیستم ...میدونی
چرا؟
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سر آسمان را از سینه اش جدا کرد و روی پاهایش گذاشت ،اولین
بار بود که آسمان سر روی زانویش میگذاشت و در خود مچاله
میشد ،همانطور که موهای خیس از عرق آسمان را نوازش میکرد،
لب زد
ــ چون هیچوقت وقت نکردم یاد بگیرم ...بچه بودم که به عقد
حاجی در اومدم و هیچکی تا حاال نفهمیده چه بالهایی که سرم
نیومد ...هیچوقت به هیشکی حرفی نزدم و تو دلم خاک کردم
همه ی خون دل خوردنام و ...من خودم نخواستم کسی و دوست
داشته باشم ...اما نمیشه ...نمیشه که دوست نداشته باشی ....شاید
نتونم نشون بدم ،اما همیشه خانواده ام و دوست داشتم....
 +چه بالیی سرت اومد ؟
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ــ بالهایی که سر من اومد تو دل خودم میمونه چون گفتنشون
چیزی و عوض نمیکنه ،اما تو هیچوقت سرت و برای هیچ کس
خم نکن ،چیزی که میخوای و با چنگ و دندون به دست بیار...
هیچ وقت خودت و فدای هیچکس نکن ...خودخواه نباش ،اما
عاشق خودت باش .برای چیزایی که دوسشون داری بجنگ...
هیچوقت از دستشون نده....
با صدای پیام کوتاه تلفن همراهش سرش را از بی دستانش آزاد
کرد و نگاه سمت گوشی اش که روی میز بود انداخت...
اسم آسمانی که روی اسکرین بود باعث شد خیلی سریع پیامک
را باز کند
" نیم ساعت دیگه زنگ میزنم به داداشت ،امیدوارم فکر نکنی
بلوف زدم"
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از روی مبل بلند شد
ــ دختره ی ابله....
شماره اش را گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت؛ طولی
نکشید که صدای خسته و خش دار آسمان جایگزین بوق های
انتظار شد
 +فکرات و کردی دکتر؟
ــ داری خودت و قربونی میکنی آسمان ،این افکار پوچت تنها
برای خودت ضربه میزنه ،نه بقیه....
 +ته فکرت و بگو دکتر....
صدایش به طور غیر ارادی باال رفت
ــ تو مگه احمقی دختر ؟ مگه ازدواج الکیه؟
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 +تو یه بار ازدواج بدون عشق و انتخاب کردی ،یه بار دیگه هم
میتونی....
دستی به صورتش کشید ...کالفه بود ،عصبی ،پر از خشمی که
جان میکند قورتش دهد....
آسمان باالخره توانسته بود معادالتش با خودش را به هم بریزد....
ــ اما تو فرق میکنی ،بین من و تو به هیچ وجه نمیتونه چیزی
باشه ....چرا حالیت نیست ؟
 +باید کاری کنی بشه...
دور خودش چرخید و دندانهایش را روی هم سایید
ــ میگم نمیشه دختر ،چرا خودت و زدی به نفهمی؟
 +باشه پس ...اما همین اآلن قسم میخورم شاهرخ ،قسم میخورم
که داداشت و نابود میکنم ،کمرش و طوری میشکنم که دیگه
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نتونه صاف بایسته ....قسم میخورم کاری میکنم روزی هزار بار
پشیمون بشی....
روی مبل آوار شد ،دروغ نمیشد اگر میگفت قسم آسمان دلش
را لرزانده بود...
ــ میتونم همین اآلن زنگ بزنم به شاهین و همه ی این حرفات
و بهش بگم ..اونموقع حتی حاظر نمیشه صدات و بشنوه....
صدای پوزخند آسمان ته دلش را لرزاند
 +از دستم خالص نمیشی شاهرخ....
تماس که قطع شد گوشی را روی زمین پرتاب کرد و چنگی به
موهایش زد.
توی چه منجالبی افتاده بود؟
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از روی مبل بلند شد ،باید میرفت ،باید میرفت و آسمان را آرام
میکرد...
آسمان به هم ریخته به گفته ی خودش پست و الشی شده
بود....

پول تاکسی را حساب کرد و پیاده شد.
نگاه در اطراف چرخاند ،درست لبه ی پرتگاه نشسته بود و کمی
آنطرف تر موتوری پارک شده بود...
نفس عمیقی کشید و قدم سمتش برداشت ،گوشی کنار گوشش
بود و همان باعث شد به قدم هایش سرعت بخشیده و گوش به
حرفهایش تیز کند
 +تو وصلش کن میشناسه من و....
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مکث کرد و شاهرخ با یک حرکت گوشی را از دستش گرفت و
نگاه به اسکرینش کرد.
با دیدن شماره ی گالری نگاه سمت آسمانی که طلبکار نگاهش
میکرد انداخت و تماس را قطع کرد
ــ بسه دیگه....
از روی زمین بلند شد و رو به او و پشت به پرتگاه ایستاد
 +واسه چی اومدی؟
ــ فکر میکنی من نمیتونم باهات مقابله کنم؟
 +من باهات نمیجنگم....
شاهرخ سری تکان داد و با گرفتن بازویش کمی او را سمت خود
کشید و از لبه ی پرتگاه دورش کرد
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ــ باشه قرار نیست بجنگیم ،قرار نیست همدیگه رو تهدید کنیم،
پس مثل دو تا دوست میشینیم و حرف میزنیم.
وقتی تقالی آسمان را دید دستش را شل کرد و قدمی به عقب
برداشت
 +باهات حرف زدم ،گفتم حالم خوب نیست اما تو به هیچ جات
نیستم که من دارم از خودم میترسم ،نمیخوای بفهمی که تو چه
گندآبی دارم دست و پا میزنم...
ــ چرا فکر میکنی با ازدواج همه چی حل میشه؟
بغض آسمان میان گلویش پای کوبید و لبهایش را روی هم
فشرد ،چرا مرد روبرویش نمیفهمید حال وخیمش را تنها حضور
او درمان میکرد؟ چرا نمیخواست ببیند؟
 +واسه چی اومدی اینجا؟
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شاهرخ با کالفگی عقب کشید و چنگی به موهایش زد...
هیچ اثری از شاهرخی که میشناخت در دو روز اخیر در خود
نمیدید...
انگار یکی آمده و درونش را تعویض کرده بودو به جای آرامش
و خونسردی خروار خروار خشم و کالفگی خالی کرده بود
 +من تو رو میخوام....
نگاه به چشمان خالی و از دنیا بریده ی آسمان دوخت و جایی
میان سینه اش آتش گرفت
چه بر سر دختر روبرویش آمده بود؟
 +حاال اگه حرف حسابی نداری برو .....نمیخوام چرندیاتت و
بشنوم...
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دست دراز کرد و گوشی اش را از بین انگشتان شاهرخ بیرون
کشید
 +اتفاقات بعد این همه اش تقصیر توعه....
برگشت و دوباره رو به پرتگاه ایستاد
ــ من و عصبیم نکن آسمان...
 +برو شاهرخ.....
ــ از من هیچی نصیب تو نمیشه ،من هیچ عالقه ای بهت ندارم...
قلبش را انگار کسی چالند
اشک از گوشه ی چشمانش فرو ریخت و عجب درد طاقت
فرسایی داشت جمله ی ساده ی شاهرخ....
 +فکر کردی من عاشق چش و ابروتم ؟
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گونه ی خیسش را پاک کرد و از روی شانه نگاه به شاهرخی که
پشت سرش ایستاده بود کرد ،عاشق بود....
عاشق چشمان آرام و زیبایش....
عاشق صدای مردانه اش...
عاشق حرف های آرام بخشش اما.....
امایش چه اهمیتی داشت؟
 +من فقط میخوام داشته باشمت ....میتونی فکر کنی یه دختر
خودخواه و پستم که به هیشکی رحم نمیکنم برای رسیدن به
خواسته ام.....
ــ من هیچوقت تسلیم خودخواهیات نمیشم...
آسمان نفس عمیقی کشید و نگاه به انتها ی دره دوخت ..چیزی
پیدا نبود..
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از آن باال که نگاه میکرد تمام تنش میلرزید از فکر اینکه چه
اتفاقی برای کسی که سقوط میکند می افتد....
 +قسم خورده بودم خسرو رو با عزیز ترین چیزش زمین میزنم...
مکث کرد و چقدر بد بودن سخت بود....
چقدر زخمی کردن درد داشت
 +من برای اینکه پای قسمم بمونم به خودمم رحم نکردم ،یادته؟
شاهرخ که جوابی نداد ،برگشت و نگاهش کرد ،رگه های قرمز
رنگی که عسلی نگاهش را احاطه کرده بودند ،نشانه ی خشم
بودند؟
خشمی که او گریبانگیرش کرده بود...
 +من و مجبور نکن از نقطه ضعف تو هم استفاده کنم شاهرخ....
نذار الشی بشم ،چون فقط تو میتونی....
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شاهرخ که با اخم قدمی به عقب برداشت پوزخندی روی لب
نشاند
 +من اگه تو نباشی خطرناک میشم.....
شاهرخ با احساساتی گنگ قدمی دیگر به عقب برداشت....
قبل از تهدید ها و خط و نشان کشیدنهای آسمان ،بیچارگی و
عجز نگاهش ترسانده بودش....
او را آسمان پست و الشی نه ،او را آسمان از دنیا بریده و ناالنی
که درون چشمان دخترک التماسش میکرد ترسانده بود....
قدم دیگری به عقب برداشت و آسمان نگاه گرفت...
شاهرخ حق او بود و او را بدست می آورد ....با تهمت و زیر آبی
رفتن نتوانسته بود ،اما او راهش را پیدا میکرد....
قدم سمت موتورش برداشت و ترکش نشست...
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 +بیا بشین میرسونمت ،اینجا تاکسی نمیاد....
شاهرخ که با اخم سمتش برگشت ،هندل زد و با گاز محکمی که
داد ،صدای گوش خراش اگزوز موتور را درآورد و سپس با یک
پرش کوتاه ،کنار پاهای شاهرخ ایستاد....
یک پایش را اهرم تنش کرد و کاله موتور را سمت شاهرخ پرتاب
کرد
 +بپر باال نمیخورمت....
ــ اگه ازدواج کنیم چی میشه ؟ هیچ فکر کردی؟
ابرویش را باال فرستاد و پر از تمسخر خندید
 +نکنه میترسی بهت تجاوز کنم؟
شاهرخ با عصبانیت سرش را داخل کاله فرو برد
ــ فکر میکنی همه چی بچه بازیه....
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دستش را روی دسته ی موتور چرخاند
 +به بعدش بعداً فکر میکنیم...
شاهرخ با کالفگی کاله را از روی سرش برداشت و نگاه در
چشمان آسمان دوخت
ــ من نمیتونم همچین کاری با برادرم کنم....
 +تاوان ترسو بودن تو رو داداشت پس میده....
ــ تو هدفت چیه؟
آسمان شانه ای باال انداخت
 +تو....
ــ فکر میکنی میتونی با برادرم تهدیدم کنی؟
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آسمان ابرویی باال انداخت ،انگار دوباره رفته بودند به ابتدای
موضوع...
 +آره ،مگه تهدید نکردم؟
ــ شاهین یه مرد سی و سه ساله است ...عقلش میرسه ،میتونه
به زندگیش تصمیم بگیره.
آسمان با پرخاش دست دراز کرد و کاله کاسکت را از بین
انگشتان شاهرخ بیرون کشید و روی سر خود گذاشت
 +حرف آخرت و بگو زیادی زر زدی....
شاهرخ با اخم دندان روی هم سایید
ــ هر غلطی دلت میخواد بکن....
نگاه از چهره ی عصبی شاهرخ گرفت و با قلبی که شعله میکشید
حرکت کرد....
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 +اوسکول به درد نخور ....بیشعور....
سرعت موتور را باال تر برد....
به درک اگر بدون هیچ وسیله ی نقلیه ای در دل کوه گذاشته
بودش....
به درک اگر راه را پیدا نمیکرد و ساعت ها دور خودش
میچرخید....
به درک اگر....
سرعت موتور را باال تر برد و فحش ناجوری زیر لب زمزمه کرد و
ادامه داد
 +تو فقط بشین و تماشا کن ببین چه بالیی سرت میارم....
 +سالم....
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لبهایش را روی هم فشرد و صدای آرام و مردانه ی شاهینی که
جواب سالمش را داد قلبش را آتش زد ،داشت چه غلطی میکرد
خودش هم نمیدانست
 +میخواستم ببینمت.
ــ اتفاقی افتاده خانم سپهری؟
دستی به صورتش کشید ....اتفاق افتاده بود.
بعد از آخرین دیدارش با شاهین دنیایش زیرو رو شده بود و
شاهین نفرینش کرده بود؟
 +اتفاق که زیاد افتاده ،در مورد کدومش بگم؟
صدای نفس عمیق مرد پشت خط را شنید و خود نفسش را
حبس کرد
ــ منم کم و بیش خبر دارم ،حالتون خوبه؟
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روی نیمکت رختکن نشست و دستش را مشت کرد ،حالش خوب
بود؟
 +خوب نیستم ،میشه باهات رو در رو حرف بزنم؟
ــ آخه...
 +من فردا میام تهران...
ــ باشه پس ،هماهنگ میکنیم باهم.
لبی تر کرد
 +من دیگه باید برم ،میبینمت.
ــ خدا نگهدار...
تماس را که قطع کرد گوشی را کنارش گذاشت و نگاه به انعکاس
تصویر خودش درون آینه دوخت...
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افکارش هر لحظه در سرش تغییر میکردند و او هیچ تمرکزی
رویشان نداشت...
روز پیش به شاهرخ گفته بود برادرش را زمین میزند و اما حال
هیچ چنین قصدی نداشت...
از روی نیمکت بلند شد ،شاید تا فردا دوباره نظرش عوض میشد،
اما همچنان روی آخرین فکرش مصمم بود.
موهایش را باز کرد و باالی سرش محکم و گوجه ای بست،
میتوانست خشم تلنبار شده از روز قبلش را با کوبیدن مشت
هایش خالی کند...
از رختکن خارج شد ،دخترها در حال گرم کردن خودشان
بودند...
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سیامک اعتقاد داشت بوکس یک ورزش مردانه است و با کم
بودن شاگردان در این زمینه درستی گفته اش نمایان میشد...
بانوانی که عالقه به ورزش بوکس داشته باشند کم بودند ،بانوان
بیشتر فیتنس و پالتس کار میکردند...
بوکس یک ورزش با قدرت بدنی و شهامت باال میخواست که
کم بین زنان یافت میشد....
اکثر بانوان قدرت و شهامت را از خود دور میکردند و آنها را تنها
از آن مردان میدانستند...
 +افسانه و سیمین بیان روی رینگ....
هر دو نگاهش کردند و او بی اهمیت به تعجب آنها داخل رینگ
شد و منتظر آنها ماند...
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سیمین و افسانه که مقابل هم ایستادند دست به سینه گوشه ی
رینگ ایستاد
 +جب چیه ،خیلی زود نشون بده....
نگاه گیج و گنگ افسانه که سمتش روانه شد دندان روی هم
سایید و سیمین خیلی زود تر اوضاع را درک کرد ،گارد گرفت و
با دست پیشرو مشتی سمت چانه ی افسانه پرتاب کرد...
افسانه خیلی سریع مشت ها و آرنج هایش را مقابل صورتش
گرفت و دفع حرکت نه چندان حرفه ای سیمین لبخندی روی
لبهایش نشاند...
عقب تر کشید و با صدای بلند فریاد زد
 +اپرکات....
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نگاه از حرکت زیبای افسانه گرفت و با دست به دیگر شاگردان
اشاره کرد نزدیک تر بیایند ،افسانه و سیمین دیگر در مبارزه شان
غرق شده بودند و هر دو سعی داشتند دیگری را در همان راند
اول ناک اوت کنند....
آسمان از رینگ خارج شد و پشت شاگرد تازه وارد یازده ساله
اش ایستاد و دستانش را روی شانه هایش گذاشت...
بدون اینکه نگاه از رینگ بگیرد سرش را کنار گوش فریبا برد
 +سعی کن ضربان قلبت و بشنوی،،،،،،
کمی مکث کرد
 +باید ضربات یه بوکسر مثل آهنگ باشه ....مثل یه آهنگساز که
سعی میکنه با کنار هم گذاشتن صداهای بم و زیر و کوتاه و بلند
یه آهنگ خوب بسازه یه بوکسور هم باید بدونه با هر ضربه چطور
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خودش و به رقیب برسونه و اونو اسیر اهنگ ضربات خودش
کنه ....یه بوکسور خوب باید بدونه کی آپرکات بزنه و کی هوک...
یه بوکسور باید سرعت و قدرت و شهامت و با هم داشته باشه...
نگاهش روی افسانه ای که بعد از زمین زدن سیمین باالی سرش
ایستاده و نفس نفس میزد ثابت ماند و صاف ایستاد
 +باید وقتی حریف و زمین زدی تا کنار طناب عقب بکشی تا
داور شمارش معکوس و بشماره افسانه....
افسانه با بازویش عرق روی پیشانی اش را پاک کرد و تا نزدیکی
طناب دور رینگ قدم به عقب برداشت و آسمان دوباره سرش را
کنار گوش فریبا برد
 +باید عقب بکشه ،اما نباید به طناب بخوره...
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سپس فاصله گرفت و شروع به شمارش معکوس کرد ...سیمین
با خستگی قبل از آنکه شمارش تمام شود بلند شد و تلو تلو
خوران دوباره گارد گرفت ...خستگی از سر و رویشان میبارید...
 +راند اول تموم شد ،یه دقیقه استراحت....

کوله ی مشکی رنگش را روی صندلی کناری اش گذاشت و نگاه
در اطراف چرخاند ...کافه تاریک بود و خلوت....
نور قرمز رنگ و صدای آرام آویزهای شیشه ای که از سقف
آویزان بودند آن قدر آرام بخش بود که دلش میخواست برای
همیشه در آن کافه بماند....چشمانش را بست و گوش به صدای
به هم خوردن شیشه های ریز و درشت سپرد.
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آن فضای رمانتیک و دو نفره فقط مخصوص عشاقی بود که کمی
آنطرفتر ،در حلق هم صحبت میکردند و نگاه هایشان گویای تب
درونشان بود...
ــ سالم ،ببخشید که منتظرتون گذاشتم....
پلک باز کرد و کمی در جایش جابجا شد ،مرد کت و شلوار
کاربنی پوش مقابلش هیچوقت او را مفرد خطاب نکرده بود...
 +سالم ،خیلی وقت نیست اومدم...
شاهین سری تکان داد و صندلی روبرویی آسمان را عقب کشید
و نشست
ــ خوب هستین؟
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نفس عمیقی کشید و قبل از آنکه جواب بدهد ،پسر جوانی کنار
میزشان ایستاد ،شاهین با احترام منویی که سمتش دراز شده
بود را گرفت و سمت آسمان دراز کرد....
آسمان اما دستانش را روی میز به هم قالب کرد و سری تکان
داد
 +فرقی نمیکنه...
شاهین منو را دوباره به دست پسر داد و سفارش دو شکالت داغ
داد ....مرد جوان که دور شد ،شاهین نگاه آبی رنگش را سمت
آسمان کشاند و لبخند محوی زد ،آسمان لبش را از داخل گزید
 +من کار مهمی باهات دارم.
شاهین تک خنده ی جذابی کرد ،مرد خوب و جذابی بود ،او اما
عاشق برادرش بود...
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لبخند های شاهرخ برایش حکم زندگی را داشتند
ــ باور کنید از دیروز همین ذهنم و به خودش مشغول کرده....
سری تکان داد و نگاهش را به قفل انگشتانش دوخت
 +رهام و میشناسی؟
شاهین نفس عمیقی کشید ،رهام را هیچگاه فراموش نمیکرد
ــ میشناسم ،برادرتون...
آسمان کنار ابرویش را خاراند
 +آره ،برادرم...
نگاه به نگاه شاهین دوخت و ادامه داد
 +من خبر نداشتم ....تازه فهمیدم.
شاهین سری تکان داد و چقدر سخت بود حرف زدن
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 +من نمیدونستم ،اما رهام میدونست ،چون روانشناسه فهمیده
یه مرگم هست و از دوستش برای کمک به من کمک خواسته....
چهلم بابام بود که من و برد پرتگاه...
مکث کرد و بین مکث آسمان شاهین تسلیت آرامی گفت
 +رهام رفت ،اما یکی اومد نشست پشت سرم و بدون اینکه
خودش معرفی کنه ،یا حتی خودش و نشونم بده باهام حرف زد...
از حضرت ایوب و صبرش گفت ،یادمه حرفاش و ....بعد موقع
رفتن شماره اش و نوشت کف دستم و رفت.
حضور دوباره ی مرد جوان کنار میزشان باعث شد سکوت کند و
مرد سفارشاتشان را روی میز گذاشت و دور شد
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 +یه چند باری بهش زنگ زدم و با هم حرف زدیم تا اینکه برای
مسابقات اومدم تهران ،اینجا یه اتفاقایی افتاد که باهاش روبرو
شدم...
لیوان آبی که روی میز بود را برداشت و کمی نوشید ،بر خالف
معادالتش ،اصالً آسان نبود حرف زدن با شاهین
 +اون آدم برادر تو بود....
شاهین با اخم و گنگ نگاهش کرد و آسمان با قلبی که ضربان
گرفته بود در جایش جابجا شد
 +برگشتم که اردبیل مادربزرگم و با دوستش فرستادم مشهد و
برادرت اون روز من و دزدید ...سیزده روز و شب من و تو یه ویال
زندانی کرد...
شاهین ناباور سرش را به چپ و راست تکان داد
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ــ انگار اشتباهی پیش اومده خانم سپهری ،برادر من همچین
کاری نمیکنه....
آسمان سری تکان داد ،حدسش را میزد و خودش را برای همه
چیز آماده کرده بود .گوشی اش را از جیب کوله اش بیرون کشید
و شماره ی شاهرخ را گرفت و گوشی را در حالت اسپیکر
گذاشت....
ــ بله آسمان؟
نگاه به نگاه شوکه ی شاهین که قفل گوشی بود دوخت و انگار
برای مرد روبرویش حتی ادا شدن اسمش توسط برادرش هم
شوکه کننده بود
 +شاهرخ....
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شاهرخ بدون آنکه بفهمد برادرش آنسوی خط صدایش را میشنود
میان کالم آسمان پرید
ــ بهت که گفتم آسمان ،من نمیتونم با دختری که برادرم
عاشقشه ازدواج کنم.
پریدن رنگ از چهره ی شاهین را دید و لب تر کرد ،برای چیز
دیگر تماس گرفته بود و شاهرخ اما تیر را درست به هدفش زده
بود...

 +باشه ،در مورد اون نمیخواستم حرف بزنم ،من چاقویی که وقتی
من و دزدیدی گرفتی و الزم دارم...
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صدای شاهرخ را بعد از کمی تأخیر شنید اما نگاه از چهره ی
رنگ پریده و شوکه ی برادرش برنداشت ،انگار خیلی بیشتر از
چیزی که فکرش را میکرد در شوک فرو رفته بود
ــ برای همین زنگ زدی؟ تو ویالست ،یادم رفت بعدش بدم...
خودت برو بردار ،من برگشتم تهران.
گوشی را برداشت و بدون خداحافظی تماس را قطع کرد ،نگاه
شاهین اما همچنان روی میز ،بود...
همان جایی که لحظاتی قبل از یک گوشی صدای برادرش پخش
شده بود...
 +ببین من و...
شاهین نگاه باال کشید ،چهره اش درست مانند چهره ی سرباز از
جنگ برگشته بود...
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سربازی که شکست را با تک تک سلول هایش تجربه کرده بود.
 +میدونم دیگه حسی بهم نداری ،خبر دارم از دوستیت با ساره،
اما شاهرخ همچین فکری نمیکنه ...من دوسش دارم ،اما اون
بخاطر تو....
ــ باشه....
لب روی هم فشرد و نگاهش در چهره ی شاهینی که لیوان آبش
را یک نفس سر کشید چرخاند....
ــ گفت تو ویالست...
آسمان روی میز خم شد ،طبق حدسیاتش مرد روبرویی تا ناکجا
آباد موضوع رفته بود....
و این برای او خوب بود...
 +آره ،ویال ،همون جایی که من و برد.
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شاهین چنگی به موهای رو به باال شانه خورده اش زد و به
همشان ریخت ،باورش نمیشد ،حتی صدای آشنای برادر
کوچکش را هم باور نداشت...
 +شاهرخ نمیخواد مسئولیت کارش و قبول کنه...
تکان سختی خورد و نگاه سرگردانش تا چشمان مصمم و جدی
آسمان باال کشیده شد ،منظورش از مسئولیت چه بود ؟
 +میگه نمیتونه با دختری که برادرش یه حس هایی بهش داشت
ازدواج کنه...
شاهین به صندلی تکیه داد ،دیگر جانی نداشت....
جانش رفته بود و دیگر برنگشته بود ،در میان صدای شاهرخ و
آسمان گم و گور شده بود....
ــ از من چی میخواید ؟
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نفس عمیقی کشید و مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند
 +به نظر تو ازت چی میخوام؟
شاهین سرش را پایین انداخت ،انگار نمیتوانست سنگی اش را
متحمل شود.
نمیدانست چه بگوید
ــ من نمیتونم شاهرخ و مجبور به کاری کنم.
آسمان اخم کرد ،انتظار این جمله ی شاهین را نداشت
 +من ازت نخواستم مجبورش کنی ،من میخوام حاال که
بزرگترشی بهش راه درست و نشون بدی ...مرام و معرفت و
مردونگی و یادش بدی...
بدون آنکه شکالت داغش را بنوشد بلند شد و کوله اش را روی
شانه انداخت
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 +من هیچ وقت به تو امیدی ندادم که بهم امیدوار بشی ،اما برادرِ
تو به من داد ...به نظرم تو من و خوب میشناسی ،میدونی تا حاال
هیچ مردی تو زندگیم نبوده ،اما برادرت من و به حضورش تو
زندگیم امیدوار کرد...
مکث کرد
 +اگه فحشت دادم ،اگه پرخاش کردم فقط برای دور کردنت از
خودم بود ،من هیچوقت فکر نکردم تو آدم بدی هستی ،چون
نبودی ،تو شبیه معلم های اول ابتدایی بودی که در برابر هر
اشتباه دانش آموزشون با لبخند و مهربونی سعی میکردن راه
درست و بهشون یاد بدن .برای همین هم قبل از هر کسی اومدم
پیش تو...
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از کافه که بیرون زد ،نگاهش را سمت پنجره چرخاند ،شاهین
کالفه تر از وقتی بود که او کنارش بود ،سرش را بین دستانش
گرفته و آرنج هایش را به میز تکیه داده بود ،نفس عمیقی کشید،
شاهین که نمیدانست او چطور و چگونه با خودش جنگیده بود...
فقط خودش میدانست که چقدر خودش را متالشی کرده بود تا
بر خالف قسمی که برای شاهرخ خورده بود ،کاری به کار شاهین
نداشته باشد.
نگاه از شاهین گرفت و نفس عمیقی کشید...
شاهرخ را میخواست و باید به دستش می آورد....

کرایه را حساب کرد و از تاکسی پیاده شد ،نگاهش را به آدرسی
که رهام فرستاده بود دوخت و قدم جلو برداشت.
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خود هم نمیدانست برای چه آمده بود ،اما باید حساب تمام دروغ
های ساره را از خود او میپرسید...
باید بر سرش هوار میکشید...
باید بعد از چند ماه خشمش را خالی میکرد.
انگشتش را روی زنگ فشرد و طولی نکشید که صدای زنی نا
آشنا در گوشش پیچید
ــ بله ؟
 +با ساره مشفق کار داشتم.
ــ ببخشید ولی نشناختمتون...
دستی به صورتش کشید
 +به ساره یا مادرش بگی آسو اومده میشناسن منو...
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ــ چند لحظه صبر کنید....

جواب سالم مشتری که کنار پیمان ایستاده بود را داد و با همان
لبخند سمت اتاقش قدم برداشت ،منشی با دیدنش ایستاد
ــ سالم آقای تهرانی ،برادرتون تماس گرفتن گفتن به محض
اومدنتون برید شرکت.
با تعجب سری تکان داد و حین درآوردن گوشی اش از جیب
کتش ،وارد اتاق شد ،چرا با تلفن همراهش تماس نگرفته بود؟
شماره ی برادرش را گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت ،از
کشوی میزش چند طرح از طراحی های اخیر که به نظرش خوب
نبود و نیاز به ویرایش داشت را برداشت و در همان حین به بوق
های انتظار که طوالنی میشدند ،گوش سپرد.
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هیچ وقت به یاد نداشت تماسش بی نتیجه بماند و همان مسبب
آوار شدن نگرانی در دلش شد...
فکر آسمان و کاری کردنش ته دلش را خالی کرد و اینبار شماره
ی آسمان را گرفت ،چند ساعت قبل وقتی با او حرف زده بود،
به نظرش کوتاه آمده و موضوع ازدواج و دیگر چرندیاتش را
فراموش کرده بود.
 +الو؟
ــ کجایی؟
 +به تو چه؟
دستی به صورتش کشید...
اولین دختری که تمامش را به هم میریخت همین دخترک
لعنتی بود
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ــ ببین آسمان....
صدای شخصی نا آشنا از آن سوی خط باعث شد سکوت کند
ــ آسو جان بیا شام آماده است...
با دو انگشت شست و سبابه چشمانش را فشرد
 +اگه کارم نداری من مث تو عالف نیستم...
ــ باشه برو ،خداحافظ.
تماس را قطع کرد و از اتاق خارج شد ،کنار میز منشی ایستاد
ــ به آقای عارفی بگید حواسشون باشه ،من کار مهمی برام پیش
اومده.
منشی البته ی آرامی گفت و او بعد از سری که برای پیمان تکان
داد از گالری خارج شد.
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سوار ماشینش شد و پوشه ی طرح ها را روی صندلی شاگرد
انداخت و حرکت کرد ،دلش آرام و قرار نداشت...
انگار زنی آبستن درون دلش در حال رخت شستن بود....
سکوت ساختمان شرکت بیشتر ته دلش را خالی کرد.
کسی نبود و با یک حساب انگشتی روز خاصی هم نبود که
شاهین شرکت را تعطیل کند.
وارد آسانسور شد و شاسی شماره ی سه را فشرد...
قلبش ضربان گرفته بود و خروار خروار نگرانی درونش آوار شده
بود...
درهای کشویی آسانسور که کنار رفت ،با دلواپسی از کابین فلزی
بیرون رفت و نگاه در اطراف چرخاند
ــ شاهین؟!
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هیچ صدایی نبود...
یک سکوت محض و سنگین که بیشتر به نگرانی درونش دامن
میزد...
سمت اتاق مدیرت قدم تند کرد و به محض باز کردنش ،شاهین
را ایستاده مقابل پنجره های سرتاسری دید و نفس آسوده ای
بیرون فرستاد.
داخل اتاق شد و در را بست
ــ سالم.
شاهین اما اصالً تکان هم نخورد...
ــ تا خودم و برسونم اینجا قلبم آب شد ،چرا جواب تلفنات و
نمیدی؟
جوابش دوباره سکوت وهم انگیز شاهین بود
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ــ اتفاقی افتاده شاهین؟
شاهین روی پاشنه ی پا چرخید ،سفیدی چشمانش را رگه هایی
از خون احاطه کرده بودند و فک فشرده شده اش ،اخم عمیقی
بین ابروهای شاهرخ نشاند و قدم سمتش برداشت
ــ چی شده؟
ــ چیکار کردی شاهرخ ؟ با خودت و من و آسمان چیکار کردی
؟
قلبش برای لحظه ای ایستاد ،کار آسمان بود ،مسبب حال خراب
برادرش آسمانی بود که چند روز قبل تهدیدش کرده بود
ــ چیکار کردم مگه؟
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دست شاهین باال رفت و با چنان قدرتی روی گونه ی ته ریش
دارش پایین آمد که سرش را سمت چپ خم کرد و لبهایش را
روی هم فشرد
ــ دیگه چیکار میخواستی بکنی؟ چطور تونستی با یه دختر بازی
کنی؟ اینه مردونگیت ؟
شاهرخ با غروری لگدمال شده ،دندان روی هم سایید و نگاه در
نگاه برادرش قفل کرد
ــ من با هیچ دختری بازی نکردم شاهین ،من هیچوقت....
ــ خفه شو بی غیرت....
چیزی درون قلبش متالشی شد و شقیقه هایش شروع به نبض
زدن کردند
ــ گوش کن شاهین من هیچ عالقه ای بهش ندارم....
1307

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

مشت شاهین گره خورد و قبل از آنکه بتواند کنترلش کند ،روی
چانه ی برادرش نشست
ــ پس غلط اضافه کردی....
لبهایش را روی هم فشرد و ادامه نداد ،انگار جغدی شوم توی
مغزش جیغ میکشید ،جمله اش را ادامه نداد و بجایش شقیقه
هایش تیر کشید از حجم عصبانیت ...چهره اش رو به کبودی
میرفت...
انگشت سبابه اش را مقابل برادر کوچکش که نگاهش میکرد
تکان داد و از بین دندان های کلید شده اش غرید
ــ من نابود شدم امروز شاهرخ ،نابودِ نابود ....با این مغز از هم
پاشیده ام نمیتونم درست فکر کنم ،خودت گندی که باال آوردی
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و درستش کن شاهرخ ...درستش کن که اگه نکنی به خاک مادرم
قسم روت یه خط میکشم.
گفت و از اتاق خارج شد.
شاهرخ ماند و غروری که له شده بود
قلبی که درد میکرد
انگشتش را گوشه ی لبش کشید ،خونی بود ...دلش اما خونی تر
و زخمی تر بود.
نگاهش را در پارک چرخاند ،روشنایی ها کمی از تاریکی شب
کاسته بودند....
وقتی پیدایش نکرد ،گوشی را دوباره به گوشش نزدیک کرد
ــ نمیتونم ببینمت کجایی ؟
 +از قیافه ات مشخصه داداش گرامت و دیدی...
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دوباره دور خودش چرخید و از بین دندانهای کلید شده اش غرید
ــ کجایی آسمان؟؟
آسمان خندید
 +چطور گذشت بحث بین برادرای تهرانی؟؟
باالخره میان وسایل بازی ،روی تاب دیدش و تماس را قطع کرد
و با قدمهایی بلند خود را به او رساند ،آسمان گوشی را به جیب
مانتویش فرستاد
 +بیا یکم هلم بده!
دست بند بازویش کرد و او را از تاب پایین کشید و مقابل خودش
نگه داشت
ــ داری چه غلطی میکنی؟
آسمان بی خیال خندید و شانه ای باال پرتاب کرد
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 +فکر کنم قبالً بیشتر از غلطی که کردم و بهت گفته بودم .تو
برو خدا رو شکر کن دلم واسه اون داداش از همه جا بی خبرت
سوخت ....وگرنه....
بازوی عضله ای اش که بین انگشتان قدرتمند شاهرخ فشرده
شد ،دندان روی هم سایید و تقال کرد
ــ من و عصبیم نکن آسمان ،همین اآلن میریم و حقیقت و به
شاهین میگی وگرنه....
آسمان میان کالمش پرید
 +همون وگرنه.
شاهرخ بازویش را محکم رها کرد و آسمان با سفت نگه داشتن
خودش از سکندری خوردنش جلوگیری کرد
ــ چرا حالیت نیست عالقه ای بهت ندارم؟
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آسمان با بی خیالی مصنوعی شانه ای باال انداخت
 +منم عالقه ای بهت ندارم.
ــ پس چی میخوای ازم دیوونه؟
دوباره روی تاب نشست و خود را تاب داد
 +دیوونه ام دیگه....
بیشتر تاب خورد
 +بتمن فیلم مورد عالقه ام بود ،میدونی؟
شاهرخ با کالفگی دستی بین موهایش برد و آسمان ادامه داد
 +شخصیت جوکر از همون بار اول دیدنش به نظرم جالب
میومد ...دیوونه بود ،نه اهل معامله بود نه مذاکره و نه دنبال پول،
فقط یه چیز میخواست و اونم فراهم کردن یه سرگرمی برای
خودش بود.
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شاهرخ با اخم و جدیت نگاهش کرد
ــ منظورت چیه ؟
از تاب یایین پرید و کوله اش را روی شانه مرتب کرد
 +تو زرنگ تر از این حرفایی که نفهمی منظورم و دکتر ...من
دیگه باید برم ،ساعت دوازده باید ترمینال باشم.
چشمکی زد و حین عقب رفتن دو انگشت سبابه و میانی اش را
روی شقیقه اش گذاشت
 +منتظر خبرت هستم دکی جان ...عزت زیاد.
ــ لعنت بهت...
آسمان دوباره خندید و شاهرخ دستی بین موهایش فرستاد
باید چکار میکرد خودش هم نمیدانست.
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 +آره ،میخواستم بیام ویال ،حال بهار چطوره؟
رهام با لبخند دستش را دور شانه ی آسمان انداخت و او را سمت
ماشینش که بیرون از محوطه ی باشگاه پارک شده بود کشاند
ــ خوبه...
آسمان با تقال خودش را از آغوش رهام بیرون کشید و پشت
چشمی برای نگاه پر شیطنتش نازک کرد
 +اون روز داشت در مورد استعفای بابات و شام دونفره شون
حرف میزد...
رهام کنار ماشین ایستاد و کامل سمت آسمان چرخید
ــ منم یه چیزایی شنیدم ،انگار امسال دیگه نمیخواد تو انتخابات
شرکت کنه....
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آسمان کنار ابرویش را خاراند و رهام اضافه کرد
ــ با ساره حرف زدی؟
با کالفگی مردمک هایش را در حدقه چرخاند ،اما با دیدن
ماشینی آن سوی خیابان ته دلش مالش رفت و آب دهانش را
فرو داد
ــ آسو؟
نگاه دستپاچه اش در نگاه رهام قفل شد
 +چی گفتی؟
رهام که سوالش را تکرار کرد ،دستی به پیشانی اش کشید
 +هیچی ،سرش داد زدم ،فحشش دادم ،حتی میخواستم بزنمش
که مامانش سر رسید و جلوم و گرفت...
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رهام خندید و سری با تأسف تکان داد ،آسمان دوباره نیم نگاهی
سمت ماشین انداخت و لبی تر کرد
 +تو برو من یه کار دیگه دارم ،میام یه چند ساعت دیگه....
ــ پس گفتی....
نگاه در نگاه رهام دوخت و میان کالمش پرید
 +تازه یادم اومد ،یاال تو برو میام دیگه.
ــ نپیچون فقط جون رهام...
آسمان با خنده مشت محکمی به شانه اش کوبید که باعث شد
چهره ی رهام درهم شود
ــ آخ ،چه دستت سنگینه دختر...
 +برو مسخره بازی درنیار.
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ــ باشه ،فقط زود بیا.
رهام سوار ماشینش شد و با تک بوقی از کنارش رد شد و رفت،
از مقابل نگاهش که دور شد ،ساک ورزشی اش را روی شانه
مرتب کرد و قدم سمت ماشین آشنا برداشت.
به محض رسیدنش به ماشین ،در از داخل باز شد و او باالخره
شاهرخی که منتظر نگاهش میکرد را دید.
پوزخندی روی لب نشاند و سوار ماشین شد
 +احوال آقای دکتر؟ روبراه به نظر نمیرسی....
شاهرخ بدون اینکه جواب آسمان را بدهد حرکت کرد
ــ برای پس فردا وقت عقد گرفتم ،فردا صبح آماده باش میریم
برای آزمایش.
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آسمان با تعجب روی صندلی چرخید و به در تکیه داد ،ابرو باال
داده و متعجب به نیمرخ جدی و اخموی شاهرخ نگاه میکرد
ــ مگه همین و نمیخواستی؟ این نگاهت واسه چیه؟
آسمان پوزخند صداداری زد
 +انتظار اینهمه زودش و نداشتم....
ماشین را کنار کشید و با اتکای دستش به فرمان سمت آسمان
چرخید
ــ ببین آسمان ،همین اآلن باید بهت بگم ،نباید انتظاری ازم
داشته باشی ،من بهت حسی ندارم ،قرار نیست ازدواج آنچنانی
داشته باشیم .همین جا عقد میکنیم و میریم تهران ،چون من
کار و زندگیم اونجاست...
آسمان بالفاصله جواب داد
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 +عزیز هم با من میاد...
شاهرخ گنگ نگاهش کرد ،آنهمه حرف زده بود ،گفته بود باید
به تهران بروند ،عقد آنچنانی نداشته باشند و آسمان تنها به فکر
عزیزش بود؟
ــ دارم میگم نمیتونیم عروسی بگیریم ،قراره تو محضر من باشم
و تو....
آسمان صاف نشست
 +من رویای عروس شدن نچیدم که با شنیدن جمله ات از هم
بپاشم و گیر بدم که باید عروسی بگیریم و فالن ....کسی نباشه
تو محضر بهتره ،نمیخوام خسرو تو کارم دخالت کنه.
ــ اما....
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 +اجازه ی پدر الزم نیست ،چون من دختر اکبر سپهری ام و
گواهی فوتش کافیه.
در ماشین را باز کرد و بدون اینکه به شاهرخ نگاهی بیاندازد،
پیاده شد
 +آدرس آزمایشگاه و برام بفرست میام خودم فردا....
قبل از اینکه در را ببندد صدای شاهرخ را شنید
ــ آسمان ؟
نگاهش کرد ،هیچ شباهتی به نگاه طوفانی دقایقی پیش نداشت
و درست مانند قبل ترها آرام بود.
همان نگاه عسلی رنگ که دنیا را برایش رنگی کرده بود
ــ خودت و با من تباه نکن...
لبخند زد....
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لبخندی که تلخی اش تمامش را مانند زهر کرد
 +از کجا میدونی تباه میشم؟
ــ چون میدونم داری به من پناه میاری....
قلبش میان سینه مچاله شد و بغض بیخ گلویش چسبید
واقعاً داشت به او پناه میبرد؟
ــ برای فرار از مشکالتت به کسی که این مدت پیشت بوده پناه
میاری ،اما من میدونم که داری اشتباه میکنی ....فرار کردن از
مشکالت چیزی و عوض نمیکنه ....برای فرار از مشکالت ،ازدواج
کردن بیشتر همه چیز و به هم میریزه .یه روز به خودت میای
میبینی خیلی چیزا رو از خودت محروم کردی...
آب دهانش را فرو داد
 +تو چرا راضی شدی؟
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ــ چون تو کاری کردی برادرم بهم شک کنه ،من و باور نکنه...
غرور و شخصیتم و حرمت های بینمون و زیر پای شک هاش له
کنه....
خم شد و ساکش را از روی صندلی برداشت ،از تصمیمش
برنمیگشت ،هر چقدر هم برای او و شاهرخ سخت میگذشت هم
او به روزهای خوب بعدتر ها ایمان داشت
 +فردا صبح میبینمت.
گفت و در ماشین را بست ،شاهرخ نفس عمیقی کشید و نگاه به
آسمانی که در تیررس نگاهش بود دوخت....
کاری که میخواست انجام دهد اشتباه تر از انتخاب پریسیما بود.
دلش هم برای آسمان میسوخت و هم نمیسوخت....
هم ازدواج مضحک را نمیخواست و هم میخواست....
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غرور لت و پار شده اش با سماجت گیر داده بود که باید این
ازدواج سر بگیرد و منطقش اما نمیپذیرفت....
شاهین اگر باورش میکرد...
شاهین اگر کمی به حرف هایش گوش میداد....
شاهین اگر ذره ای به او و مردانگی اش اعتماد میکرد....
شاهین اگر بی غیرت و نامرد خطابش نمیکرد شاید هیچکدام از
این اتفاقات رخ نمیداد....
آنوقت دیگر تن به پیشنهاد مضحک آسمان که هر دویشان را
تباه میکرد ،نمیداد...
حال خراب آسمان را میدید...
اما حال خراب او را کسی نمیدید....
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ــ بفرمایید خانم پناهی....
دندان روی هم سایید و آخرش آن مردک لعنتی را سربه نیست
میکرد
 +اگه یه بار دیگه بهم بگی پناهی ،دل و روده ات و میفرستم
واسه خانواده ات.
گفت و بدون اهمیت به چهره ی متعجب مرد ،وارد حیاط شد....
اگر او همراه شاهرخ به تهران میرفت ،خانواده ی پناهی هم به
آنجا برمیگشتند؟
نگاهش را در حیاط نسبتاً بزرگ ویال چرخاند ،تا او خود آوار
شده اش را پیاده به شرق شهر بکشاند هوا تاریک شده بود....
هر چقدر هم به خودش حالی میکرد او هیچ رویای عروس شدنی
نداشت ،نمیتوانست قلب وامانده اش را قانع کند...
1324

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دل زبان نفهم او هم درست مانند همه ی دختران پوشیدن لباس
زیبای عروسی را میخواست....
دلش اجازه گرفتن از پدر و مادرش هنگام بله گفتن میخواست...
هر چقدر هم که انکار میکرد نمیتوانست منکر آن شکستگی
گوشه ی دلش هنگام حرفهای شاهرخ شود.
از پله ها باال رفت ،چراغ های ویال خاموش بودند و انگار نه انگار
کسانی داخل ساختمان انتظار او را میکشیدند....
اخم کرد و اولین فکری که در ذهن موریانه زده اش به آنی قد
کشید بهار بود و حالش که شاید بد شده بود...
با دلواپسی خود را به در ورودی رساند و بازش کرد....
ویال تاریک بود و هیچ صدایی جز صدای کوبش بی امان قلبش
نمیشنید ...خیلی سریع دست به دامان خدایش شد...
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او مدت زمان کمی بود که حس دوباره مادر داشتن را تجربه
کرده بود و زود بود برای دوباره از دست دادنش....
با صدای ترکیدن چیزی و روشن شدن المپ ها ،قلبش با شدت
بیشتری کوبید و آهنگ تولدت مبارکی که خوانده میشد باعث
شد ،نگرانی بار و بندیلش را بسته و از دلش دور شود...
دانیال اولین نفری بود که فشفشه های دستش را به دست دایی
اش داد و از گردن آسمان آویزان شد....
گونه اش را طبق عادت مضخرفش محکم بوسید و تولدش را
تبریک گفت....
نگاهش را چرخاند...
عزیز هم آنجا بود....
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حتی بهار که با کنجکاوی نگاهش را در اطراف میچرخاند و
عروسکش را به سینه چسبانده بود...
قفسه ی سینه اش سنگین شد و قلبش میان انبوهی آه مچاله
شد....
سال قبل همان روز وقتی از باشگاه برگشته بود پدرش را پیشبند
بسته در آشپزخانه مشغول کیک درست کردن دیده بود و کلی
به صورت آردی اش خندیده بود...
سال قبل کیک تولدش را پدرش همانگونه که دوست داشت
درست کرده بود....
از همان کودکی عاشق شکالت بود و کاکائو...
اشک مقابل نگاهش حریر کشید و رهام در آغوشش گرفت
 +تولدت مبارک عزیزم.
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فاصله گرفت و نگاهش کرد
ــ انگار هنوز تو شوکی!
شوکه بود؟
نمیدانست....
تنها چیزی که حسش میکرد حسرت نداشتن پدرش بود...
پدری که سال پیش حتی فکرش را نمیکرد این سال نداشته
باشدش....
لبش را تر کرد و نگاهش را دوباره در اطراف چرخاند....
خسرو پناهی هم کنار همسرش ایستاده بود...
او هم اسم پدر را یدک میکشید...
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بیشتر مردم دیگر او را دختر خسرو پناهی مینامیدند ،اما خسرو
هیچ بویی از پدرانگی نبرده بود....
او با احساسات چند نفر بازی کرده بود...
او پدر خوبی برای رستا و رهام نشده بود...
راه و رسم پدرانگی را اکبر میدانست ،او برای حفاظت از عزیزانش
آنها را از خود دور نمیکرد...
پدر او با هر چیز و هر کس میجنگید ،اما عزیزانش را رها نمیکرد.
رستا مقابلش ایستاد و او هم گونه اش را بوسید ،نگاه او اما از
نگاه خسرو بریده نشد...
آخرین باری که او را دیده بود کی بود؟؟؟؟
ــ صد سال به این ساال قشنگم...
یادش آمد...
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آخرین بار کمر او را شکسته بود....
به وضوح دیده بود شکستن خسرو پناهی بزرگ را....
مریم مقابلش ایستاد....
لبخندش بوی زندگی میداد ،درست مانند لبخندهای شاهرخ....
همان لبخند هایی که با روح و قلبش بازی میکردند...
کف دستش را روی گونه ی یخ زده ی آسمان گذاشت و به
لبخندش عمق داد
 +تولدت مبارک گلم...
سال پیش جشن تولدش ،سه نفره بود ،او ،پدرش و عزیز و اخم
هایش...
او اما دلش سال پیش و پدرش ،حتی اخم های عزیز را میخواست.
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این فضا و این آدمها برایش غریبه بودند و نا آشنا....
مریم بازویش را گرفت و او باالخره نگاه سنگینش را از خسرو
گرفت و سمت مریم برگشت
 +یادم نبود امروز تولدمه....
مریم با لبخند مهربانی تا مبلمان همراهی اش کرد و آسمان
نگاهش را بین بادکنک های قرمز و سفید روی زمین و هوا
چرخاند....
ــ پس حسابی قافلگیر شدی.......
روی مبل نشست و عزیز هم کنار او جای گرفت سمت عزیز
چرخید....
قطعا برای او خیلی سخت بود با خسرو پناهی روبرو شدن
 +حالت خوبه عزیز؟
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عزیز انگار تا ته جمله اش رفت که لبخند تلخی روی لبهایش
نشاند
ــ رهام اومد دنبالم....
نگاه از عزیز نگرفت ،دلش نمیخواست برگردد و خسرو پناهی را
ببیند....
یک جایی میان سینه اش اما داشت خودکشی میکرد بلند شده
و دست بهار را بگیرد و از آغوش مردی که دوستش نداشت و
هیچکاری بخاطرش انجام نداده بود بیرون بکشد و بگوید دیگر
حق ندارد آن زن شکسته را بیازارد....
ــ آسمان جان ،چند لحظه همراهم میای؟
با اکراه نگاه از عزیز گرفت و سمت رستا چرخید ...نمیخواست
برود....
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میخواست همانجا کنار عزیز بماند....
مریم دست روی شانه اش گذاشت ،انگار پی به آشوب درونش
برده بود
ــ تو برو ،من حواسم هست...
لبی تر کرد و بلند شد ،سنگینی نگاه هایی که روی کتف هایش
بود ،قفسه ی سینه اش را هم سنگین میکرد ،همراه رستا از پله
ها باال رفت.
وارد اتاق شد و رستا با لبخند بسته ی بزرگی که روی تخت بود
را برداشت و سمتش گرفت
ــ این کادوی تولدت از طرف من..
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واکنشی که از طرف آسمان ندید دوباره بسته را روی تخت
گذاشت و بازش کرد ...لباس را از داخلش بیرون کشید و مقابل
نگاه آسمان گرفت
ــ خودم طراحیش کردم.
نگاه آسمان روی تونیک آستین سه ربعی که بین دستان رستا،
با آن پارچه ی زیبایش میدرخشید ،چرخید و در چشمان زیبا و
آرایش شده ی رستا ثابت ماند
 +تو طراح لباسی؟
رستا با لبخند نزدیک شد
ــ اره ،اولش میخواستم یه لباس شب برات بزنم ،اما رهام گفت
فکر نمیکنه لباس شب دوست داشته باشی...
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کوتاه خندید و دست دراز کرد و لباس را از دست رستا گرفت و
دقیق تر نگاهش کرد....
انتخاب پارچه و دوختش عالی بود و عالی تر از همه چیز ،طراحی
بی نظیرش بود...
 +خیلی خوشگله....
رستا به لبخندش عمق داد و عقب کشید
ــ پس من بیرون منتظر میمونم تا بپوشی و بیای.
بعد از گفتن جمله اش بدون اینکه منتظر عکس العملی از جانب
آسمان باشد از اتاق خارج شد....
آسمان نگاه دیگری به لباس انداخت....
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اگر بی صدا ازدواج میکرد برای تک تک این انسان هایی که
داشتند جان میکندند برای خانواده شدن ،یک ناامیدی بزرگ
ایجاد نمیکرد ؟
رستا سعی میکرد خواهر باشد....
رهام چندین ماه بود جان میکند برادر باشد....
مریم از همان لبخندهایی که به رستا و رهام میزد ،به نگاه او هم
تحویل میداد...
ازدواج پنهانی اش ،او را زیر محبت های مریم و رستا و رهام له
نمیکرد؟
نگاه زیبای بهار قلبش را آتش نمیزد؟
لباس را روی تخت پرتاب کرد و مشغول باز کردن دکمه های
مانتویش شد....
1336

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

حداقل میتوانست دو روز قبل از ازدواج پنهانی اش ،کنار کسانی
که دوستش داشتند خوش بگذراند...
لباس را پوشید و نگاهش را به انعکاس تصویر خودش در آینه
دوخت ،تونیک به طرز بسیار زیبایی به تنش نشسته بود و باید
به رستا آفرین میگفت....
موهایش را باز کرد و انگشتانش را شانه وار بینشان کشید و
سپس دم اسبی باالی سرش بست .بعد از گذاشت شالش آزادانه
روی موهایش از اتاق خارج شد و رستا با دیدنش لبخند عمیقی
روی لب نشاند
ــ خیلی بهت میاد عزیزم ،مبارکت باشه.
رستا که قدم سمت پله ها برداشت صدایش کرد
 +رستا؟
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برگشت
ــ جانم؟
 +من با شما دشمن نیستم.
رستا با دو قدم فاصله ی بینشان را پر کرد و دستش را میان
دستان گرمش گرفت ،اشک چشمانش را براق کرده بود
ــ میدونم عزیز دلم ،مگه میشه ندونم.
گونه ی آسمان را بوسید
ــ من میفهممت گلم.
بین عزیز و رهام نشست و به محض نشستنش رهام سرش را
کنار گوشش برد
ــ عجب جیگری شدی بانو!
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سمتش چرخید و پشت چشمی برایش نازک کرد
 +انگار سرت به تنت زیادی کرده...
رهام آرام خندید...
با صدای آرام رستا که آهنگ تولدت مبارک را میخواند ،نگاه همه
سمت او و پسرش که به طور مسخره ای همراه چاقو میرقصید و
جلوتر از مادرش می آمد ،چرخید و نگاه آسمان اما روی بهاری
که عروسک را آرام به دست خسرو داد و کف دستانش را به هم
کوبید ثابت ماند...
داشت دست میزد....
برای تولد دختری که حتی نمیشناختش....
او نه! بهار مظلوم ترین قربانی سرنوشتشان بود...
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رستا کیک تولدی که با میوه ،به خوبی تزئینش کرده بود را روی
میز مقابل آسمان گذاشت و دانیال با خنده مانند رقاص های
عربی از پشت سمتش خم شد که مسبب رها شدن قهقهه ی
رهام شد...
 +کمرت میشکنه بچه....
دانیال اما همچنان داشت تنش را میلرزاند که رهام سرش را کنار
گوش آسمان برد
ــ انعام میخواد ازت....
آسمان با تعجب نگاهش کرد
 +تولد منه و من باید انعام هم بدم به این بچه پررو؟
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رهام با خنده سری تکان داد و کیف پولش را از جیب پشتی
شلوارش بیرون کشید و حین جدا کردن یک دوهزارتومانی از
بین پنجاه هزاری هایش ،رو به آسمان لب زد
ــ خیل خب ،اینبار و من تخفیف قائل میشم.
دوهزاری را به دست دانیال داد و چاقو را با یک تکنیک حرفه
ای از بین انگشتانش بیرون کشید.
ــ برو دیگه دایی ،انعامت هم گرفتی...
آسمان مشتش را به شانه اش کوبید
 +دو هزار به گدا بدی فحشت میده تو....
قبل از اینکه جمله اش را ادامه دهد ،دانیال جفت پا میان کالمش
پرید
ــ حق با خاله اس دایی ،خسیس بازی درنیار دیگه.
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پشت چشمی برای دانیال بخاطر ناتمام گذاشتن جمله اش نازک
کرد و نگاهش را چرخاند ،خسرو داشت با لبخند نگاهشان میکرد.
اخم کرد و سمت عزیز چرخید ،نگاه کینه دوزانهٔ او هم به خسرو
بود
ــ شمعا رو فوت کن دیگه خاله ،آب شدن....
نگاه از نیمرخ عزیز گرفت و به شمع های روی کیک دوخت...
بیست و شش سالش شده بود....
خم شد و با یک فوت محکم هر دو شمع را فوت کرد و صدای
دست زدن ها را باال برد.
کاش میتوانست آتشی که میان سینه اش بود را هم با یک فوت
محکم خاموش کند....
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رهام چاقویی که با دوز و کلک از دست دانیال گرفته بود را سمت
آسمان گرفت
ــ کیک و ببر عزیزم.
برشی روی کیک ایجاد کرد که رهام دست دور شانه اش انداخت
و شقیقه اش را بوسید
ــ تولدت مبارک....
مریم از کنار عروس و پسرش بلند شد و سمتش آمد و آسمان با
قلبی مچاله شده برخاست ....میان آن جمع معذب بود....
مریم بسته ی کادو پیچ شده ای که میان دستانش بود را سمتش
گرفت و با لبخند لب زد
ــ تولدت مبارک دخترم.
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آسمان که تعلل کرد ،دانیال با کنجکاوی بسته را گرفت و بی
اهمیت به هشدار مادرش مشغول باز کردن کاغذ کادویش شد
ــ چه فرقی داره آخه؟ من و خاله نداریم که....
با دیدن گردنبند زمردی که برایش آشنا بود با صورتی جمع شده
کادو را به دست آسمان داد
ــ گردنبندِ گوشواره های توعه مامان ....من و باش که فکر کردم
سویچ ماشینه....
رهام خندید و نگاه آسمان روی گردنبند و سنگ زیبایش ثابت
ماند
ــ این نیم ست مال مادرم بود ...برام خیلی باارزشه ،گوشواره
هاش و داده بودم به رستا ،گردنبندش هم به تو تعلق داره....
آسمان نگاهش کرد و دانیال دوباره پارازیت انداخت....
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حضور دانیال میان جمعشان واقعا یک معجزه بود.
ــ انگشترش چی مامان مریم؟
مریم با لبخند نگاهش را به رهام دوخت و جواب داد
ــ انگشترش و چند سال پیش دادم به رهام تا به زنی که دوسش
داره بده....
آسمان گردنبند را از داخل جعبه ی مخملش بیرون کشید،
گردنبند زیبایی بود ،از جواهرات زیاد استقبال نمیکرد اما آن
گردنبند قدیمی زمرد ،آنقدر زیبا ساخته شده بود که نمیشد
استقبالش نکرد...
 +دست سازه ،مگه نه؟
مریم خندید و رهام پرسید
ــ از کجا فهمیدی؟
1345

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

حین باز کردن قفل گردنبند ،جواب رهام را داد
 +من همه چیو میفهمم دکتر....
گردنبند را دور گردنش انداخت و پالک سرد گردنبند هم
نتوانست از داغی توی سینه اش کم کند ،سینه اش انگار آتش
گرفته بود و هر لحظه بیشتر شعله میکشید.
ــ آره دست سازه ،پدربزرگم برای همسرش سفارش داده یه
جواهر ساز فرانسوی درست کرده ...از مادربزرگم به عروسش و از
از اونم به من رسیده....
آسمان سرش را خم کرد و انگشتش را روی سنگ سبز رنگش
کشید
 +خیلی قشنگه ،ممنون.
مریم به لبخندش عمق داد و رهام کنار آسمان ایستاد
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ــ نوبتی هم باشه نوبت کادوی منه.
خندید و سمتش چرخید
 +دیوونه...
رهام بسته ی نسبتاً بزرگی از کنار مبل برداشت و سمت آسمان
گرفت
ــ هر چی فکر کردم نفهمیدم چیو بیشتر از همه دوست داری...
آسمان با ابروی باال رفته بسته را گرفت و روی میز گذاشت،
دانیال با هیجان و کنجکاوی خودش را به بسته چسباند
ــ چیه دایی؟ پلی استیشن؟
رهام خندید و دانیال سرش را باال کشید
ــ من باز کنم خاله؟

1347

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آسمان خم شد
 +بذار با هم باز کنیم بچه فضول.
بسته را را که باز کرد بادیدن یک جفت دستکش بوکس و دو
نانچیکو با بهت خندید و دانیال با هیجان بیشتری یکی از
نانچیکوها را برداشت و در هوا چرخاند
 +باورم نمیشه...
رستا سعی کرد آن سالح سرد را از دانیال بگیرد و در همان حین
رو به رهام توپید
ــ این دیگه چیه گرفتی؟ مگه میخواد بره جنگ؟
رهام با خنده شانه ای باال انداخت و دانیال پشت آسمان پناه
گرفت تا مادرش نتواند بگیردش
ــ خاله بلدی با اینا بجنگی؟
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آسمان با خنده دستکش ها را از داخل بسته بیرون کشید...
دستکش های خودش قدیمی شده بودند
 +آره بلدم.
دانیال با هیجان خودش را جلو کشید و رستا باالخره موفق شد
نانچیکو را از دستش بگیرد
ــ به منم یاد بده...
ابرویی باال انداخت و بعد از کنترل کردن دستکش ها سری برای
دانیال تکان داد
 +باشه ،یادت میدم.
ــ خوشت اومد؟
با همان خنده سمت رستایی که متعجب سوالش را پرسیده بود
چرخید و سری تکان داد
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 +آره ،خوشم اومد .خیلی....
سمت رهام چرخید و چشمکی زد
 +این دکتر من و خیلی خوب میشناسه ،میدونه چقدر جنگیدن
و دوست دارم.
رستا با تعجب سری تکان داد و عزیز نگاه سمت آسمان چرخاند،
باالخره نگاه شماتت بارش را از خسرو که داشت زیر لب با
همسرش حرف میزد گرفته بود.
ــ من کادوت و تو خونه میدم آسو...
آسمان نگاهش کرد ،عزیز هیچوقت تولدش را تبریک نگفته بود،
هیچگاه برایش کادوی تولد نگرفته بود...
 +تو خودت کادویی عزیز...
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لبخند کوتاهی روی لبهای پیرزن نشست و آسمان با آه عمیقی
برگشت...
بهار مقابلش ایستاده بود ،ته دلش فرو ریخت و بهار بسته ی
نسبتاً بزرگ را سمتش گرفت
ــ اینم از طرف من و خسرو ،تولدت مبارک....
مکث کرد ،چینی به پیشانی اش داد و سمت مریمی که مشغول
برش کیک بود چرخید
ــ اسمش چی بود مامان مریم ؟
مریم با لبخند نفس عمیقی کشید
ــ آسمان بهار جانم.
بهار دوباره نگاهش کرد
ــ تولدت مبارک آسمان.
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با بغضی که میان گلویش جا خوش کرده بود تشکر آرامی کرد و
بسته را از دست بهار گرفت ،بهار دوباره سمت همسرش قدم
برداشت و دل آسمان مچاله شد برای آغوشی که از او دریغ کرده
بود...
خواسته ی زیادی بود دلش آغوش بهار را خواستن؟
بسته را روی مبل گذاشت و دانیال کمک کرد بازش کند
ــ من میگم گیتاره خاله،از بسته بندیش مشخصه.
بغضی که بیخ گلوی بی نوایش بود مانع دادن جواب شد و به
محض باز کردن در جعبه و دیدن ویالن ،دلش درون سینه آوار
شد و نگاهش خیلی سریع سمت رهام کشیده شد..
او از عالقه ی افراطی آسمان به ویالن خبر داشت؟
هیچ از نگاه خندان رهام مشخص نبود....
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سمت خسرو چرخید ،او هم داشت نگاهش میکرد که به محض
تالقی نگاهشان خسرو نگاه دزدید
ــ ویالنه مامان ،مامان بهار واسه تولد خاله ویالن گرفته...
ــ بلدی زدنش و آسمان؟
گیج و گنگ سمت رستایی که سوال پرسیده بود چرخید ،خسرو
میدانست....
ساره گفته بود...
 +بلد نیستم.
درب جعبه را بست و روی مبل آوار شد .به خودش قول داده بود
خوش بگذراند ،اما نمیشد....
خوشی انگار با او و دلش یک واژه ی غریبه بود.
ــ کادوی من مونده...
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سمت دانیال چرخید ،او هم برای تولدش هدیه گرفته بود؟
لبخندی پر از بغض و غیر حقیقی روی لب نشاند
 +مگه تو هم میدونی کادو چیه بچه؟
دانیال با خنده بسته ای سمتش گرفت ،بسته را که باز کرد با
دیدن عکس قاب شده ی خودش و رهام و رستا ،کنار هم متعجب
نگاه سمت دانیال چرخاند ،دانیال سعی کرد چشمک بزند و به
جای تکان پلکش ،تمام آرواره های صورتش را کج کرد
ــ اولین باری که اومدی اینجا گرفتم ،خوب افتادین ،مگه نه؟
دوباره نگاه به عکس دوخت ،رهام و او کنار هم روی مبل دو نفره
نشسته بودند و رستا ،روی مبل کناری رهام.
نگاه رهام و رستا به آسمان بود و نگاه آسمان اما به دستانش
دوخته شده بود....
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ــ خیلی دلم میخواست خودمم تو این عکس باشم...
دستش را دراز کرد و گونه ی دانیال را کشید
 +دمت گرم بچه...
دانیال حین ماساژ دادن گونه ی دردناکش لبخند زد
ــ بچه نگو بهم لطفاً.
فصل چهارم
روی مبل دونفره ی فیروزه ای رنگی نشسته و نگاه به میزی که
به زیبایی تزئین شده بود دوخته بود ،دل لعنتی اش داشت آتش
میگرفت و چه لزومی داشت شاهرخ آن محضر مجلل را انتخاب
کند؟
ــ زنگ بزنم به رهام؟
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سمتش چرخید ،هیچ چیزشان شبیه به یک عروس و داماد نبود
و دلش داشت میترکید...
شاهرخ یک پیراهن مردانه ی چهارخانه تنش بود بایک شلوار
کتان مشکی و او مانتوی سرمه ای رنگ پوشیده بود با یک شال
سفید رنگ....
شال سفید را روی موهایش انداخته بود ،اما دیگر به سفیدی
بختشان ایمان نداشت....
به روزهای خوشی که چند روز تمام خیالشان را بافته بود ،دیگر
ایمان نداشت....
ــ آسمان ؟
نگاهش را گرفت ،دو نفری که به عنوان شاهد با عاقد در حال
گفت و گو بودند ،برای شاهدی به عقد آنها آمده بودند!
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 +نه نمیخواد ،بگو زود باشن دیگه ،دو ساعته اینجا عالفیم...
شاهرخ با نفس عمیق کالفه ای صاف نشست
 +مگه امضا نکردیم؟ پس واسه چی باز اینجا ول معطلیم؟
ــ باید عقد محرمیت و هم بخونه بعد...
دلش تکان سختی خورد و نگاه سرگردانش درون آینه قفل نگاه
کالفه ی شاهرخ شد....
بعد از آن قرار بود چه اتفاقی بیوفتد؟
چگونه مثل دیگر زوج ها زندگی میکردند ،بی اهمیت به تمام
اتفاقات اخیر ؟
ــ من گفتم تنها بریم ،تو چرا به حرفم گوش دادی؟ القل به
مادربزرگت میگفتی...
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پوزخندی روی لبهایش نشست و نگاهش را از انعکاس
تصاویرشان در آینه گرفت
دل وامانده اش خیلی چیزها میخواست....
دلش مانند دیگر دختران خواستگاری شدن میخواست....
چایی تعارف کردن برای مهمانان خواستگاری را میخواست...
دلش حتی استرس و هیجان قبل از عقد را میخواست.
هر چقدر که خواسته هایش معمولی بودند ،اما رسیدن به آنها
انگار محال ممکن بود.
عاقد سند ازدواج را بست و شناسنامه ها را به شاهدین نا آشنایی
که با نیش باز نگاهشان میکردند ،داد.
ــ خب عروس داماد عزیز ،خطبه رو بخونم؟
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سنگینی نگاه شاهرخ را روی شانه هایش حس کرد و هنوز هم
انتظار پشیمان شدنش را داشت؟
مگر همه چیز تمام نشده بود؟
مگر آن مردی که عمامه ی سفید رنگ روی سرش بود ،اسمشان
را در شناسنامه ی یکدیگر حک نکرده بود؟
مگر دیگر زن و شوهر نبودند؟
مگر میشد چیزی را عوض کرد ؟
مگر پشیمانی ممکن بود؟
جوابی که از جانب شاهرخ نشنید ،نگاه به عاقد که همچنان
منتظر جواب سوالش بود ،دوخت
 +بخون حاجی...
عاقد خندید ،به پررویی اش خندیده بود یا بیچارگی اش ؟
1359

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شروع به خواندن کلمات عربی کرد و با هر کلمه دل آسمان درون
سینه اش فرو ریخت....
ــ عروس خانوم ،دوشیزه آسمان سپهری....
قلبش مچاله شد و دستش مشت ،بغض از ته گلویش تا هنجره
اش باال آمد و راه تنفسش را مختل کرد ،او دوشیزه نبود.....
عاقد که مکث کرد ،بدون اینکه منتظر بار دوم یا سوم باشد،
لبهای لرزانش را از هم فاصله داد و نگاه به عاقد دوخت
 +بله...
سنگینی نگاه متعجب شاهدین را حس میکرد ،نگاه شاهرخ اما
چیزی نداشت ،خالی بود و هیچ نشانی از مهر و محبتی که
همیشه در عسلی نگاهش میدرخشید نبود ،نگاه از آینه گرفت و
رو به عاقد ادامه داد
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 +قبول میکنم....
چقدر درد داشت...
قلبش داشت خودکشی میکرد و کسی را نداشت که از او برای
بله گفتن اجازه بگیرد....
کسی را نداشت که باالی سرش ،روی پارچه کله قند سابیده و
او را به دنبال گل و گالب بفرستد....
کسی نبود که بعد از بله گفتنش دست بزند و کل بکشد....
شاهرخ هم بله اش را گفت و عاقد مبارک باشدی به هر دویشان
گفت ،از کمد کنار میزش کاسه ای که داخلش شکالت بود بیرون
کشید و روی میز گذاشت....
عاقد داشت برای شیرین کامیشان شکالت تعارفشان میکرد.
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شاهدهایی که شاهرخ به زور پیدایشان کرده بود ،سمتشان رفتند
و شاهرخ به احترامشان ایستاد ،آسمان اما نگاهش از سفره ی
عقد کنده نمیشد...
درد قلبش بیشتر شده بود....
روحش انگار خراش برداشته بود و او نمیدانست دلش چه
میخواهد.
ــ مبارکتون باشه آبجی...
نگاه باال کشید ،مرد با لبخند سرش را پایین انداخته بود ،اما
طرف صحبتش او بود
ــ انشااهلل خوشبخت بشید...
آب دهانش را فرو داد تا کمی از التهاب و خشکی گلویش کم
کند ،اما نتوانست....
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شاهدین از اتاق خارج شدند ،آسمان اما از جایش تکان هم نخورد
اشتباه کرده بود؟
قلبش تکان سختی خورد و نالید که اشتباه نکرده و عقلش فریاد
کشید اشتباه چرا؟ او تنها حقش را از تمام زندگی گرفته...
ایستاد و کف دستان خیسش را روی مانتوأش کشید ،شاهرخ
داشت با عاقد حرف میزد و او هیچ از حرفهایشان نمیفهمید.
قدم سمتشان برداشت و شکالتی از توی کاسه برداشت...
شکالت میوه ای بود...
شکالت عقدشان...
ــ مبارکتون باشه عروس خانوم.
نگاه از توت فرنگی های پوست شکالت گرفت و سمت عاقد
کشاند
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 +ممنون.
عاقد شناسنامه ها و سند ازدواج را سمتش گرفت
 +خدمت شما ،خوشبخت شید به امید خدا.
لبی تر کرد و شناسنامه ها و کارت ملی خود ،اکبر و حاجی را
گرفت و سری تکان داد ،حرفهایش انگار در آشفته بازار ذهنش
گم شده بودند.
از دفترخانه که خارج شدند ،صدای پوف کالفه ی شاهرخ را شنید
و جان کند تا نگاه سمت او نچرخاند....
ــ قراره چی بشه؟
نگاهش نکرد ،مردمک هایش روی جلد قرمز رنگ سند ازدواج
دو دو میزدند
 +باید خبر بدم به عزیز....
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شاهرخ با اخم نگاهش کرد ،آسمان مسبب ایستادنشان در آن
موقعیت آشفته بود
ــ بیا سوار شو بریم....
آسمان باالخره نگاه از آن دفتر کوچک اما مهم گرفت و نگاه به
چشمان شاهرخ دوخت
به هدفش رسیده بود اما دلش آرام نمیگرفت ،نگاه شاهرخ
تمامش را میلرزاند...
در ساختمان را باز کرد و سمت شاهرخ چرخید
 +تو دیگه میتونی بری.
شاهرخ اما بی اهمیت داخل ساختمان شد
ــ خیلی دلم میخواست برم و تو همچین موقعیتی تنهات بذارم،
اما خب نمی تونم....
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پله ها را پایین رفت و آسمان بعد از نفس عمیقی که کشید،
بدون هیچ حرفی دنبالش روانه شد
شاهرخ انگشتش را روی زنگ فشرد و آسمان کنارش ایستاد،
دسته کلید را میان انگشتانش فشرد و صدای قلبش داشت
گوشهای خودش را کر میکرد.
صدای غر زدن های عزیز را شنید و پس از لحظاتی در پاشنه
چرخید و نفسش میان سینه اش گم و گور شد...
عزیز با دیدن شاهرخ کنارِ آسمان ابرو در هم کشید و شاهرخ
سالمی زیر لب زمزمه کرد ،عزیز بدون اینکه جواب سالم شاهرخ
را بدهد نگاهش را بند چشمان آسمان کرد
 +این اینجا چیکار میکنه؟
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آسمان لبهایش را روی هم فشرد و شاهرخ نگاه به نیمرخش
دوخت ،دختری که کنارش ایستاده بود ،ساعتی قبل همسرش
شده بود...
با کدام عقل و منطق؟ همچنان برایش مجهول بود
ــ حاج خانم اجازه بدید داخل صحبت کنیم.
عزیز با همان اخم کنار کشید و شاهرخ و آسمان وارد شدند،
آسمان همچنان ساکت بود و نمیدانست از کجا باید شروع کند،
چه باید بگوید و بعدش ...چه کار باید کند.
 +من ازدواج کردم....
شاهرخ متعجب نگاهش کرد و عزیز خندید
ــ منم صیقه ی بابای اسماعیل بقال شدم....
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نشست و به پشتی مبل تکیه داد و آسمان درست وقتی
میخواست چیزی بگوید ،شاهرخ خودش را جلو کشید...
ــ حالتون چطوره حاج خانوم؟ خوب هستین؟
نشست و با نگاهش آسمان را هم مجبور به نشستن کرد
ــ آسو پاشو چایی درست کن واسه دکترت ،انگار واسه مهمونی
اومده.
آسمان با کالفگی سند ازدواج و شناسنامه ها را روی زمین پرت
کرد و نگاه به چشمان عزیز دوخت
 +دکترم نیست عزیز ،شوهرمه.
حالش خوب نبود و دلش نمی خواست این لحظات را طول بدهد.
عزیز ابروهای هشتی اش را در هم قفل کرد
ــ زده به سرت؟ این چرندیات دیگه چیه؟
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 +چرند نیست ،من همین دو سه ساعت پیش زن این شدم.
شاهرخ با کالفگی دستی بین موهایش کشید
ــ یعنی چی؟
لبی تر کرد ،سند ازدواج را باز کرد و صفحه ی اولش نشانش داد
 +یعنی این ،دوسش داشتم ،زنش شدم ....دلمم نخواست به
کسی چیزی بگم .دلم نخواست از کسی اجازه بگیرم .دلم
نخواست کسی برام تصمیم بگیره.
سند را بست و از روی زمین بلند شد...
 +آماده شو و با نرگس خاتون و بقیه خدافظی کن که فردا برای
همیشه میریم تهران.
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وارد اتاق شد و در را به چارچوبش کوبید ،عزیز نگاه گیجش را از
در بسته گرفت و سمت شاهرخ چرخید ،شاهرخی که با کالفگی
هر چند لحظه یک بار دستش را بین موهایش میفرستاد.
ــ این زده به سرش؟ شما ها دیوونه شدین؟ یعنی چی زنت
شده؟ مگه الکیه؟ مگه کس و کار نداره که مثل زنای بیوه بی سر
و صدا میره عقد میکنه ؟ اون درب و داغونه ،اون عقل تو کله اش
نیست ،تو که خیر سرت دکتر مملکتی چرا همچین کاری کردی؟
مگه داری مرغ و گوسفند میخری؟ فکر کردی که حاال پدر و
مادرش نیستن کس و کار نداره؟
شاهرخ چشمانش را با انگشت شست و سبابه فشرد و حدسش
را میزد تمام کاسه کوزه ها سر او بشکند ،تازه اول راه بودند،افراد
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زیادی در صف پرسیدن این سواالت بودند که مادربزرگ آسمان
اولینشان بود....
خسرو ،رهام ،شاهین....
و شاهین و شاهین.....
ــ با توأم ،شماها زده به سرتون؟ تو فکر کردی کی هستی که
دختر مردم و میبری بی سر و صدا عقدش میکنی؟
نگاه در چشمان طلبکار عزیز دوخت ،شاید هیچ نسبت خونی با
آسمان نداشت ،اما هر دو عصیانگر قهاری بودند....
ویژگی های آسمان ،در آن پیرزن طلبکار که عاصی گری از
نگاهش میبارید،هم دیده میشد....
اگر میگفت مجبور به ازدواج شده...
اگر میگفت آسمان مجبورش کرده....
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اگر میگفت به خاطر غرور و شخصیت له شده اش قبول کرده..
آن پیرزن که با نگاهش داشت خط و نشان میکشید باور میکرد؟
شاهین که برادرش بود ،باورش نکرده بود ،چه برسد به زنی که....
لبی تر کرد
ــ اجازه بدید توضیح میدم براتون....
عزیز با همان نگاه طلبکار پشت چشم نازک کرد و شاهرخ چانه
اش را با انگشت خاراند
ــ آسمان به هم ریخته است ،اونقدر به هم ریخته و حالش بده
که با اینکار خواست فقط مجازات کنه ....میدونم راه اشتباهیه،
اما اون....
لبهایش را روی هم فشرد ،از خود لعنتی اش بیزار شده بود...
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از همان لحظه که شرط ازدواجشان را پنهانی گذاشته بود
پشیمان شده بود....
کاش هیچوقت آن جمله را به زبان نمی آورد....
آنوقت دیگر مجبور نمیشد از حال بد و آشفته ی آسمان
سوءاستفاده کند...
آنوقت دیگر مجبور نمیشد دروغ بگوید
ــ نخواست کسی براش تصمیم بگیره چون فکر میکرد،
خسروخان اینکار و میکنن.
عزیز با حالی بد عینکش را از روی چشمانش برداشت و چشمان
سوزناکش را فشرد....
اکبر اگر بود قطعاً میدانست چه کار باید کند....
اکبر دلش میخواست دخترش عروس شود....
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اسرا آرزو داشت دخترش لباس عروس دنباله دار بپوشد....
ــ من....
میان کالم شاهرخ پرید ،حس و حال شنیدن هیچ حرفی را
نداشت...
حس و حال زدن هیچ حرفی را نداشت....
دلش تنها فکر کردن میخواست...
فکر کردن به گذشته های دور...
به گذشته های دفن شده در البالی خاطرات خوب و بدش...
دلش میخواست قلبش را باز کرده و خود یازده ساله ی مو طالیی
را در میان خاطرات پوسیده و دردناکش جستجو کند و او خودش
را کی گم کرده بود؟
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شاید اگر خودش را گم نکرده بود ،بعضی اتفاقات ناگوار رخ
نمیداد....
کاش میتوانست دوست داشته باشد...
شاید میتوانست برای پسر و عروسش یک مادر و مادر شوهر
واقعی باشد....
شاید میتوانست آسمان را دوست داشته باشد....
دوستش نداشت؟
آسمانی که با پنهانی ازدواج کردنش قلبش زخم برداشته بود را
دوست نداشت؟
آسمانی را که وقتی فهمیده بود رگش بریده شده و در بیمارستان
بستری است ،جانش رفته و برگشته بود دوست نداشت؟
خود هم نمیدانست...
1375

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شاید اگر برای آسمان یک مادربزرگ واقعی بود ،میتوانست در
عقدش حضور داشته باشد....
ــ شب و اینجا میمونی؟
شاهرخ خیلی سریع جواب داد
ــ خیر حاج خانوم ،من....
دوباره میان کالمش پرید ،یکی دیگر از ویژگی های بارز و مشابه
آسمان و عزیز همان میان کالم پریدن بود....
ــ پس تو برو ،من و آسو با هم حرف میزنیم.
شاهرخ از روی زمین بلند شد ،سند ازدواج و شناسنامه ها و
کارت ملی ها همچنان روی زمین بودند
ــ باشه من رفع زحمت میکنم ،فقط...
مکث کرد و عزیز برای دیدنش نگاه باال کشید
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ــ بهش فشار نیارید.
شاهرخ که آپارتمان را ترک کرد ،سکوت سنگینی فضا را در بر
گرفت
ــ آسو بیا بیرون باید حرف بزنیم.
آسمان صدای عزیز را شنید ،اما جواب نداد و پلکهایش را بست....
دیگر نمیخواست چیزی بشنود...
دلش فکر کردن میخواست ،به بعدهایی که قرار بود همراه شاهرخ
باشد...
با شاهرخی که همسرش بود و شریک زندگیِ از هم پاشیده اش...
چگونه قرار بود همه چیز درست شود خدا میدانست...
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پوست لبش را کند و سوزش و طعم خونی که به آنی در دهانش
حس شد چه اهمیتی داشت وقتی یک مرد داشت از او حساب
انتخابش را میپرسید ؟
مگر چه کرده بود؟
ازدواج؟
اصالً مگر زندگی برای او نبود؟
چرا اطرافیانش نمیخواستند برای زندگی خودش تصمیم بگیرد؟
 +زندگی ،زندگیِ منه ،دوست دارم آتیشش بزنم اصالً ،تو و بقیه
رو سننه؟
رهام قدمی سمتش برداشت و با آرامشی که از تمام وجودش
غصب شده بود ،لب زد
ــ ببین عزیز دلم ،ببین خواهر خوشگلم ،من که نمیگم.....
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به محض کشیده شدن بازویش با پرخاش دست رهام را پس زد
و کف هر دو دستانش را به سینه اش کوبید و به عقب هلش داد
 +نه به تو ،نه به هیچ کس دیگه ای ربطی نداره من دارم چه
غلطی میکنم ،حالیته؟
رهام دست دراز کرد و بی اهمیت به پرخاش و تقالی آسمان هر
دو بازویش را گرفت
ــ اینقدر دیگه نمیتونی خودخواه باشی آسو ،نمیتونی همچین
کاری باهامون کنی....
با یک تقالی محکم بازویش را از بین اسارت پنجه های رهام
بیرون کشید و سند ازدواجی که رهام با بی اهمیتی تمام روی
زمین پرتابش کرده بود را برداشت و بی توجه به درد ناشی از
فشار انگشتان رهام ،مقابل نگاهش گرفت
1379

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +کردم ،نمیبینی مگه؟ کوری؟ من زنش شدم...
رهام چنگی بین موهایش زد ،اصالً اوضاع را نمیفهمید ،آسمان
را درک نمیکرد....
ــ چرا آخه همچین کاری کردی؟
آسمان با حالی بد شانه ای باال انداخت
 +دلم خواست ،به تو چه؟
دور خودش چرخید و نگاهش روی اسبابی که از دیشب مشغول
جمع کردنشان بودند ثابت ماند.
اسبابی که با یک امانت فروشی صحبت کرده بود تا بفروشتشان.
هیچکس حق جواب پس گرفتن از او را نداشت...
داشتند میرفتند...
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به جایی که به آنها تعلق داشت یا نداشت را نمیدانست...
ــ سر در نمیارم ،دارم دیوونه میشم ،شاهرخ چطور تونست
همچین کاری کنه؟
برگشت و زهر بغضی که بیخ گلویش بود ،کام و کالمش را هم
تلخ کرد
مانند یک زهر مار
 +به همون علتی که تو با نامزدش ریختی رو هم...
رهام تنها نگاهش کرد و آسمان اما به تازیدنش ادامه داد...
بریده بود از همه کس....
بریده بود و میخواست تمام دق و دلی اش را بر سر رهام بیچاره
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....
ــ بســـه آسو....
صدای فریادش ته دل آسمان را تکان داد ،اما هیچ از گستاخی
نگاهش کم نکرد
ــ اآلن اینجا بحث من نیست ،بحثمون تویی که بدون اینکه به
کسی خبر بدی ،سرخود رفتی ازدواج کردی ...مگه میشه آخه؟
من دارم میگم....
آسمان با پرخاش میان کالمش پرید
 +اصالً برام مهم نیست چی میگی ،چی میخوای ...من شاهرخ و
دوست داشتم ،باهاش ازدواج کردم ...به تو یا هیچ کس دیگه ای
ربط نداره.
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ــ اون چی؟ دوست داره؟
دنیا را انگار یکی از زیر پاهایش کشید ،میدانست ،شاهرخ بارها
گفته بود عالقه ای به او ندارد ،اما چه کار باید میکرد برای عادی
شدن جمله ی دوست نداشتنش؟
چرا با هر بار قلبش انگار درون سینه اش متالشی میشد؟
 +به تو ربطی نداره...
تصویر رهام مقابل نگاهش تار شده بود که برگشت و پشت به او
ایستاد ،لعنت به تمام قطره اشک هایی که کنترلشان سخت بود...
ــ باشه اصالً به من ربطی نداره ،به تو ربط داره و تو هم خواهر
منی ....نمیتونم چشم ببندم و ببینم خودت و میندازی تو
آتیش....
با دو انگشت شست و سبابه چشمانش را فشرد و رهام ادامه داد
1383

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ــ مرد اگه زنش و دوست نداشته باشه ،زندگی برای اون زن
جهنم میشه ،چرا نمیفهمی این و؟
 +به نظرت شاهرخ اونقدر احمق و نفهمه با کسی که دوسش
نداره ازدواج کنه؟
ــ یه مرد اگه زنی و دوست داشته باشه از جونش میگذره ،اما از
آرزوهای کسی که دوسش داره نه ...شاهرخ اگه دوست داشت
پنهونی و بی سر و صدا باهات ازدواج نمیکرد ...تو هم یه دختری
و مطمئنن آرزو داشتی....
قلب آسمان با غم گوشه ی سینه اش مچاله شد ،اما برگشت
 +شاهرخ اگه دوسم نداشت میمرد اما با کسی که برادرش یه
روزی دوسش داشت ازدواج نمیکرد ،حاال برو وقتم و هدر نده ،تا
یکی دو ساعت دیگه میریم باید اینجا رو خالی کنم.
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ــ اگه...
لیوان آبی که روی کارتون بود را برداشت و با کوبیدنش به زمین،
کالم رهام را برید
 +اما و اگه نداره رهام ،اون دیگه شوهرمه و نمیخوام دیگه در
موردش با تو یا کس دیگه ای بحث کنم .چون دیگه داره میزنه
به سرم و نمیتونم خودم و بکشم که آوار نشم رو سرت.
قبل از آنکه رهام بتواند جوابی بدهد ،با کوبیده شدن در ،نگاه هر
دو به آن سمت کشیده شد و آسمان با خشمی که درونش تلنبار
شده بود سمت در قدم برداشت
 +مگه سر آوردی؟ این چه طرز در زدنه؟
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به محض باز شدن در ،محمد داخل آپارتمان شد و با گذاشتن
دستش روی سینه ی آسمان ،او را به دیوار کوبید و رهام خیلی
سریع با اخم سمتشان قدم برداشت
ــ هوپ هوپ هوپ ،داری چیکار میکنی؟
محمد اما بی اهمیت به رهام و جمله ی اخطاری اش خیره در
نگاه بی پروا و گستاخ آسمان غرید
ــ بهم بگو همچین خریتی نکردی آسو! من و قاتل نکن...
رهام با اخم محمد را عقب فرستاد و مقابلش ایستاد
ــ انگشتت به خواهرم بخوره قلم میکنم هر دو دستات و ....این
چه طرز صحبت با یه دختره؟ مثالً مردی که شاخ و شونه میکشی
واسه یه زن؟

1386

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

محمد قدمی که عقب سکندری خورده بود را جلو رفت و از بین
دندان هایش غرید
ــ به تو ربطی نداره ،من با آسو دارم حرف میزنم.
رهام کف دستش را روی سینه ی محمد گذاشت تا جلوتر نرود
و اخمش کورتر شد
ــ همه چیز آسو به من ربط داره...
آسمان خودش را از پشت رهام بیرون کشید و بدون هیچ حرفی
گوشی اش را برداشت
 +من خودم برای زندگیم تصمیم میگیرم ،به هیچ خری هم
حساب پس نمیدم ...حاال شما تا دلتون میخواد اینجا گلو جر
بدین...
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به محض خروجش از ساختمان نفس عمیق و مرتعشی کشید،
حالش اصال خوب نبود ،بالتکلیف بود و خودش هم قبول داشت
بالتکلیفی اش را ،درست مانند رهامی که وقتی از او پرسیده بود
آن دختر پری نام را دوست دارد یا نه ،گفته بود نمیداند و خودش
هم قبول دارد بالتکلیف است.
او قبل از آن عقد و امضاها فکر میکرد به محض عقد تمام دلهره
ها و نگرانی ها تمام میشود...
مانند یک کودک باور کرده بود میشود با عشق درمان کرد
دردهای مزمن و عفونی را...
سرش را بلند کرد
آسمان آفتابی بود گرمای آتشین مرداد داشت بخارش میکرد...
شاهرخ او را به یک آسمان آرام و آفتابی بهاری تشبیه کرده بود.
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نفس عمیق دیگری کشید و نگاه به گوشی اش دوخت و شماره
ی علی را گرفت...
چند ساعت مانده بود اردبیل ،شهر و وطنش را ترک کند؟
تنها چند ساعت....
ــ جانم آسو؟
قلبش را حجمی از غم و حسرت گرفت و چطور قرار بود دور از
برادر هایش باشد؟
دور از پدر و مادرش ؟
 +علی بچه ها رو جمع کن ساندویچی وحید ،دارم میرم اونجا،
باید باهاتون حرف بزنم.
علی که باشه ای زمزمه کرد ،تماس را قطع کرده و گوشی را در
جیب مانتویش فرو کرد.
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ــ آسو ؟
بدون اینکه برگردد پلک روی هم فشرد
ــ کجا داری میری؟
ایستادنش را درست مقابلش حس کرد و چشم گشود ،دلخوری
نگاهش پای برجا بود ،اما آسمان باز هم حمایتش را حس
میکرد...
 +این چند ساعت و میخوام تنها باشم رهام.
نفس عمیقی کشید و نگاه در نگاه رهام قفل کرد
 +میدونی چرا زنگ زدم بیای؟
رهام دستش را گرفت و آسمان با حالی خراب نجوا کرد
 +فکر میکردم تو یکی قراره درکم کنی....
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رهام سرش را به چپ و راست تکان داد و آسمان پوزخند
صداداری زد
ــ تو عاشقش نیستی آسو ،حس تو یه وابستگیه ،یه وابستگی به
کسی که تو سخت ترین روزای زندگیت پیشت بود و حرفات و
شنید...
لبهای لرزان آسمان به لبخندی تلخ از هم باز شدند...
چرا هیچکس نمیفهمید دردش را؟
چرا هیچکس درک نمیکرد اوضاع نابه سامانش را؟
چرا کسی نمیدید ،نگاه از دنیا بریده و خسته اش را؟
دستش را از بین انگشتان رهام بیرون کشید و لبی تر کرد
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 +دنبالم نیا ،میخوام چند ساعت تنها باشم .نگرانم نشو ،نمیرم
خودم و بکشم یا سر به نیست کنم ،میرم ساندویچی و از اونجا
هم قبرستون.
دستی به پیشانی اش کشید و تصحیح کرد
 +یعنی سر خاک بابام.
قدمی به عقب برداشت اما با یادآوری چیزی ایستاد و نگاه به نگاه
رهام دوخت ،دوست داشت حس امنیتی که از جانب رهام
دریافت میکرد را
 +عصر میرم تهران که یه زندگی جدید شروع کنم .میخوام تو و
خانواده ات هم تو این زندگی باشین.
رهام لب زیرینش را داخل دهانش برد و آسمان بعد از سری که
تکان داد از رهام دور شد....
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در که با صدای تیکی باز شد ،با همان کالفگی که از چند ساعت
پیش گریبانگیرش شده بود ،وارد حیاط ویال شد و در را به هم
کوبید...
نگاهش روی ساختمان و شاهرخی که از پنجره نگاهش میکرد
ثابت ماند و خود هم نمیدانست برای چه و چگونه خود را به آنجا
رسانده بود.
به محض رسیدنش مقابل در ،در باز شد و قامت شاهرخ مقابلش
نمایان.
بدون هیچ حرفی از کنارش عبور کرد.
وسط سالن ایستاد و روی پاشنه ی پا سمت شاهرخی که شانه
اش را به ستون تکیه داده و نگاهش میکرد چرخید
ــ دارم خودم و میکشم تا به
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دو انگشتش را به شقیقه اش کوبید و ادامه داد
ــ این وامونده حالی کنم این ازدواج مسخره به گذشته ربطی
نداره ،اما نمیتونم ...نمیشه فکر نکنم و این داره دیوونه ام میکنه
شاهرخ.
جوابی که از جانب شاهرخ نشنید قدم سمتش برداشت
ــ جوابم و بده شاهرخ....
ــ سوال نپرسیدی ازم....
لب زیرینش را داخل دهانش برد و چنگ محکمی میان موهایش
فرستاد ،خونسردی شاهرخ داشت بیشتر اعصابش را متشنج
میکرد
ــ اجازه نمیدم آسمان تقاص خریت من و بده ....هر کسی بخواد
خواهرم و اذیتش کنه ،قسم میخورم....
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شاهرخ با همان خونسردی ظاهری اش ،تکیه از دیوار گرفت و
دستانش را مقابل سینه قالب کرد ،اخم هایش قفل هم بود وقتی
میان کالم رهام پرید
ــ باهاش ازدواج کردم ،میخوای چیکار کنی؟
دست رهام مشت شد و نگاه شاهرخ تا آن مشت سر خورد و
پوزخندی روی لبهایش نشاند...
ــ برو از اینجا رهام ،اصال زمان خوبی برای برادری کردن انتخاب
نکردی...
رهام مشتش را به شانه ی شاهرخ کوبید
ــ تو خودت میفهمی داری چی میگی و چیکار میکنی؟ رفتی با
خواهر منی که بهت اعتماد کردم ،پنهونی ازدواج کردی ...حاال
هم نمیخوای بگی؟
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ــ اگه قراره از کسی حساب بپرسی خواهرته نه من ،پس برو تا
به سیم آخر نزدم....
رهام اما بی اهمیت به جمله ی آخر شاهرخ دندان روی هم سایید
ــ خواهر من تو موقعیتی نبود که بتونه درست تصمیم بگیره،
کسی که باید تصمیم درست و میگرفت تو بودی.
شاهرخ برای لحظه ای پلک بست ،مغزش در حال فروپاشی بود
و او هنوز نمیدانست چطور باید خود و ازدواجش را برای خانواده
اش توجیه کند و در آن آشفته بازار رهام و حرف هایش بیشتر
به تشنج اعصابش دامن میزد.
ــ دوسش دارم ،جرمه؟
رهام اخم کرد و نگاهش بین چشمان روشن شاهرخ به گردش
درآمد ،هیچ سردرنمی آورد....
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ــ داری دروغ میگی حسش میکنم.
ــ من مسئول احساسات تو نیستم ،دوسش داشتم ،باهاش ازدواج
کردم ...به کسی خبر ندادنمون هم انتخاب جفتمون بود ...حاال
برو میخوام تنها باشم.
ــ تو....
ــ اگه نمیخوای بیشتر از این گند بزنیم به رابطه مون از اینجا
برو ،من امروز روبراه نیستم ،باید تنها باشم...
رهام با شک سری تکان داد
ــ من باورت نمیکنم شاهرخ ،تو عالقه ای به آسمان نداری....
شاهرخ اما با حالی خراب بدون اهمیت به رهام و حرفهایش راهی
طبقه ی باال شد و رهام چنگی به موهایش زد...
داشت دیوانه میشد و دستش به جایی بند نبود.
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ده دقیقه ی تمام بود در سکوت به چهره ی تک تکشان نگاه
میکرد ،هیچکدام حرفی نمیزدند و او از این سکوت خوشش نمی
آمد ،مهدی نگاه به انگشتان دستش دوخته بود و علی قاب گوشی
اش را باز و بسته میکرد...
طاها با پایش روی زمین ضرب گرفته بود و وحید مشغول پاک
کردن لکه ی کوچک روی میز بود...
 +نمیخواین چیزی بگین؟
همگی نگاهش کردند و مهدی کمرش را به صندلی کوبید
ــ مگه جای حرفی هم مونده آخه؟ د آخه المصب اگه میگفتی
چی میشد مگه؟ چی ازت کم میشد؟ به محمد نه ،به من ،به
وحید یا علی و طاها میگفتی ...چرا مثل کسایی که هیچکی و
ندارن بی سر و صدا رفتی زنش شدی؟
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 +دلم نمیخواست خسرو چیزی بدونه...
وحید باال تنه اش را روی میز خم کرد
ــ اگه به ما میگفتی اون میفهمید؟
نفس عمیقی کشید و نگاه به انگشتانش دوخت ،خسرو اگر نبود
چه بهانه ای پیدا میکرد برای پنهانی ازدواج کردنش؟
هر که نمیدانست ،خودش که خوب میدانست در آن لحظات
خسرو حتی در خاطرش نبود...
 +من امروز میرم تهران ،اومدم چند ساعت پیشتون باشم،
نمیخوام رفتنی ازم ناراحت باشین...
طاها با پوزخند سرش را تکان داد
ــ باید همچین اتفاقی میوفتاد که غیر مستقیم بگی برات
مهمیم؟
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آسمان اخم کرد
 +فکر میکردم میدونین اینو ،چون من هیچ وقت به اینکه براتون
مهمم شک نکردم....
ــ باهاش خوشبخت میشی؟
نگاه سمت علی چرخاند ،خوشبخت میشد ؟
نمیدانست و عجب سوال سختی پرسیده بود علیِ بیست ساله...
آب دهانش را فرو داد و جواب ندادنش ،مهدی را نگران کرد
ــ آسو؟
 +فکر میکنین با محمد خوشبخت میشدم ؟
ــ محمد هر کاری برای خوشبخت کردنت میکرد...
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سمت طاهایی که محمد را ضمانت میکرد چرخید ،عالقه ای که
طاها به محمد داشت به نظرش افراطی بود
 +محمد خودش به کسی احتیاج داره که خوشبختش کنه و من
هیچوقت نمیتونم اون آدم باشم.
ــ چون هیچوقت نخواستی باشی...
کفرش دیگر داشت درمی آمد وقتی از بین دندان های کلید شده
اش غرید
 +اعصاب من و به هم نریز طاها...
طاها خواست حرفی بزند که مهدی مداخله کرد
ــ خب حاال که ازدواج کردی ،نمیشه اینجا بمونین؟ باید حتماً
برین تهران؟
با غیظ نگاه از طاها گرفت و بعد از برداشتن گوشی اش بلند شد
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 +آره ،کار و زندگی شاهرخ اونجاست.
ــ کار و زندگی تو هم اینجاست...
بدون اینکه سمت طاها بچرخد جوابش را داد ،انگار امروز باید با
او هم یک دعوای جانانه میکرد
 +تنها چیزی که دل کندن از اینجا رو برام سخت میکنه خانواده
مه ،شمایین ...کار و هر جا میشه پیدا کرد...
علی خیلی سریع بلند شد ،حرفهای آسمان ،از همان جمله هایی
بود که اگر با چشم خود ندیده و با گوش خود نشنیده بود ،باور
نمیکرد خود آسمان زده باشد...
آسمانی که کنارشان بود ،با آسمانی که میشناختند ،فرسنگ ها
فاصله داشت.
ــ این رفتن قرار به فراموش کردن همدیگه نیست ،مگه نه؟
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دستش را روی شانه ی علی کوبید و نفس عمیقی کشید
 +البته که نه ،شما خانواده ی منید ..آدم خانواده اش و فراموش
نمیکنه.
ــ از دل برود هر آنکه از دیده برفت....
سمت طاهایی که با اخم جمله اش را گفته بود چرخید
 +تو مشکلت چیه؟
طاها که بلند شد ،مهدی هم خیلی سریع کنارش ایستاد
ــ معلوم نیست چیه مشکلم؟
مهدی بازویش را گرفت و کنار گوشش لب زد
ــ آروم باش داداش...
 +هر چی که هست حلش کن تا قاطی نکردم طاها.
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وحید هم از روی صندلی بلند شد
ــ باشه بچه ها ،تا شما یکم آروم میشید من یه چایی درست
کنم ،مهدی؟
مهدی که نگاهش کرد ،با چشم و ابرو به آسمان و طاها اشاره
کرد و سمت اتاقک قدم برداشت ،مهدی دست روی شانه های
طاها گذاشت و با فشارش وادارش کرد بنشیند
ــ خیله خب ،بشین ،مثال این دختره اومده چند ساعت و پیش
ما باشه.
خودش هم کنار طاها نشست و آسمان دستی به صورتش کشید،
دستانش را روی میز گذاشت و خیره در چشمان طاها لب زد
 +نمیخوام خودت و قاطی رابطه ی من و محمد کنی طاها....
من دیگه نمیخوام حرفی در مورد محمد و احساساتش بشنوم.
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طاها عصبی سر تکان داد و مهدی کف دستانش را به هم کوبید
ــ خب چه برنامه ای بریزیم واسه این چند ساعت؟
آسمان سعی کرد تمام اتفاقات اخیر را به انتهایی ترین گوشه ی
ذهنش بفرستد ،روی صندلی نشست
 +بریم مردم آزاری....
طاها بی خیال به بحث چند لحظه پیشش با آسمان خندید و
دلخوری اش را از ذهنش راند ،خندید و انگشت شستش را به
نشانه الیک به آسمان نشان داد
ــ موافقم ،تا تهش....
مهدی با اخم دستی پشت گردنش کشید
ــ اما من موافق نیستم ،بذار وحید بیاد رأی بندازیم.
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آسمان چرخید و نگاه به علی دوخت ،تنها کافی بود او هم به آنها
ملحق شود تا رأی آنها بیشتر شود ...علی با خنده چشمکی زد و
طاها با سر خوشی به صندلی اش تکیه داد....
ــ باور کن دلم لک زده بود واسه دودَر کردن بقیه....
مهدی انگشتش را دور دهانش کشید
ــ یادتون که نرفته آخرین بار چه بالیی سرمون اومد؟ ایندفعه
باید حواسمون و جمع کنیم.

دستی به عکس حکاکی شده ی پدرش روی سنگ کشید و لبی
تر کرد
 +معذرت میخوام که این چند ماهه نیومدم دیدنتون.
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آب دهانش را فرو داد ،اما چیزی از غده ی بغضی که بیخ گلویش
نشسته بود کم نشد ،احساس عذاب وجدان داشت..
احساس سرشکستگی...
شرمندگی....
 +یکم حجم کارام سنگین شده بود ،نمیتونستم بیام....
دلش نمیخواست از حقیقتی که مانند یک زلزله تمامش را ویران
کرده بود حرف بزند...
نمیخواست در مورد خسرو و خانواده ی پناهی حرف بزند...
دلش حرفهای پدر و دختری خودشان را میخواست...
 +خیلی دلم براتون تنگ شده بابا ،برای تو ،مامان ،سیامک...
حالتون اونجا خوبه؟
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دستش را بند گلویش کرد و کمی یقه ی پیراهنش را پایین
کشید ،بغض داشت هر لحظه بیشتر قد میکشید....
 +امروز ازدواج کردم....
چشمانش سوخت و طولی نکشید که قطره ای اشک روی گونه
اش لغزید
 +به مامان هم گفتم ،خیلی مرد خوبیه ...اونقدر خوبه که بعضی
وقتا حس میکنم حقش بیشتر از منیه که....
دستی به صورتش کشید و ادامه نداد...
 +خیلی دلم میخواست پیشم بودین ....تا وقتی داشتم بله میگفتم
ازتون اجازه بگیرم.
لبخند تلخی زد و بینی اش را باال کشید

1408

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +میدونی چیه بابا! همیشه از لوس بازیای عروسا بدم میومد،
امروز منم عروس شدم ،بدون لوس کردن خودم ...بدون اینکه
برم گل و گالب بیارم ،بدون اینکه بگم "با اجازه ی بزرگترا بله".
نگاه باال کشید ،چیزی تا غروب خورشید نمانده بود و زمان
خداحافظی فرا رسیده بود...
خداحافظی از عزیزانی که به خاکشان سپرده بود...
خداحافظی از برادرانی که از کودکی با او بودند و تنهایش
نگذاشته بودند...
دیگر زمان خداحافظی با اردبیل ،بهشت ایران بود و او دلِ کندن
نداشت.
 +امروز میرم تهران.

1409

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ویبره ی گوشی اش را درون جیبش حس کرد ،اما هیچ تغییری
در حالت نشستنش ایجاد نکرد
 +میدونم بخاطر این دو سه ماه نیومدنم ازم دلخور بودین و اآلن
این بهش اضافه شده ،اما بهت قول میدم زود زود بیام دیدنتون.
دستش را روی سینه اش گذاشت و قلبش آتش گرفت برای خود
بیچاره اش
 +شما همیشه اینجایین ،همیشه.
تلفن همراهش قطع و پس از لحظاتی دوباره شروع به لرزیدن
کرد و او با نفس عمیقی گوشی را از جیب مانتویش بیرون کشید
و نگاه به اسم غریبه روی اسکرین دوخت...
نامش غریبه سیو شده بود در حالی که در صفحه ی دوم
شناسنامه اش نام همسر را یدک میکشید
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آیکون را لمس کرد و گوشی را به گوشش چسباند
 +الو...
ــ کجایی پس؟ مگه قرار نبود ساعت چهار راه بیوفتیم؟ اآلن
ساعت شیشه.
دستی به شالش کشید و کمی شلش کرد
 +دارم میام.
ــ کجایی؟ بگو بیام دنبالت.
نفس عمیقی کشید ،صدای خشدار و مردانه ی شاهرخ چه داشت
که هم میتوانست آرامش کند ،هم تا حد مرگ به همش بریزد؟
 +خودم میام ،ماشین اومده واسه بردن وسایل؟
ــ آره ،اومدن بار زدن و رفتن تا شما تشریف بیاری.
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لبخندی خسته روی لبهایش نشست
 +تو خونه ی مایی؟
ــ آره آسمان ،دیره زودتر خودت و برسون لطفاً.
از روی زمین بلند شد و خاک مانتویش را با دست آزادش تکاند.
 +دارم میام .کی اونجاست؟
شاهرخ جوابی به سوال آسمان نداد و با گفتن زودتر خودت را
برسان تماس را قطع کرد .گوشی را به جیبش فرستاد و نگاه به
سنگ مشکی رنگ دوخت
 +باید برم بابا ،دعا کن برام.

نگاه آسمان در اطراف چرخید و عزیز روی مبل نشست
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ــ اینجا چقدر بزرگه!!!
لبی تر کرد و سمت شاهرخی که چمدان ها را گوشه ی دیوار
میگذاشت چرخید
 +من خوابم میاد ،کجا باید بخوابم؟
شاهرخ بدون اینکه نگاهش کند ،سمت آشپزخانه ی مدرنی که
در ضلع غربی آپارتمان بود قدم برداشت
ــ اولین اتاق سمت راست مال ماست ،تو برو من اتاق حاج خانم
و نشون میدم.
پشت آسمان از مالکیتی که به هر دویشان برای آن اتاق بکار
برده بود لرزید ،شاهرخ اما در تیررس نگاهش نبود...
قرار بود چه شود؟
چرا به هیچکدام از آن مسائل فکر نکرده بود؟
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با همان زانوهای لرزان سمت راهرویی که با چند پله از پذیرایی
جدا شده بود قدم برداشت ،نگاه دیگری سمت آشپزخانه انداخت
و قرار بود با هم در یک اتاق بمانند؟
دستش روی دستگیره ی در نشست و برای لحظه ای پلک روی
هم فشرد ،قلبش با تمام قدرت بر دیواره ی سینه اش میکوبید و
نفسهایش ریم نامنظمی داشتند که بیشتر به حال بدش دامن
میزدند.
در را باز کرد و وارد اتاق شد ،اتاقی حدود پنجاه متر ،با
دکوراسیونی مدرن و تلفیقی از رنگهای سرمه ای ،مشکی و سفید.
نگاهش در اطراف اتاق چرخید ،گوشه ی سمت چپ یک کمد
دیواری آینه ای بود و سمت راست تخت دونفره و یک میز
آرایش ...در را بست و کوله اش را همانجا روی زمین انداخت....
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نفسش سخت داشت به ریه هایش میرفت و برمیگشت ،انگار
حجم سنگینی درست روی قفسه ی سینه اش بود و تنفس را
برایش سخت میکرد.
در پنجره ی قدی را باز کرد و وارد بالکن شد ،تهران از آن بلندی
زیباتر از هر وقت دیگری بود...
سرش را بلند کرد و نگاه به آسمان تاریک دوخت...
به هدفش رسیده بود ،اما حالش خوب نبود...
ــ بیا بخواب دیر وقته.
برگشت و داخل اتاق شد ،در را بست و کمرش را به پنجره تکیه
داد
 +تو میخوای اینجا بمونی....
صدایش را از پشت پاراوان شنید و بیشتر دلش فرو ریخت
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ــ کجا باید بمونم پس؟
آسمان با همان قلبی که میکوبید سمتش قدم برداشت
 +بیا بیرون از اونجا بعد حرفت و بزن...
شاهرخ که با باال تنه ی لخت از پشت پاراوان بیرون آمد ،تنش
لرزید
ــ میشنوم....
بی اهمیت به کوبش بی امان قلبش ،نگاه لرزانش را در چشمان
شاهرخ ثابت نگه داشت و جان کند تا نگاهش به پایین نلغزد
 +اینجا اتاق منه ،تو برو جای دیگه...
نگاه معذب و فراری اش از چشمان شاهرخ دور نماند و با
بدجنسی ،تیشرتی که میخواست بپوشد را داخل کمد گذاشت و
تن خسته اش را روی تخت پرت کرد
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ــ چرت و پرت نگو ،بیا بگیر بخواب...
آسمان دست به کمر کوبید
 +بیا برو بیرون تا با الدنگی پرتت نکردم شاهرخ.
شاهرخ اما بی اهمیت دستانش را زیر سرش گذاشت
ــ میای بخوابی یا بیام با زور بیارمت؟
با حس ترسی لعنت شده ،آب دهانش را فرو داد و قدمی به
عقب برداشت
 +همچین کاری نمیکنی..
عصبی از تخت پایین رفت و مقابل آسمانی که دیگر جایی برای
عقب رفتن نداشت ایستاد
ــ چرا فکر میکنی این کار و نمیکنم؟ نکنه فکر کردی ازدواج
بچه بازیه؟
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سرش را خم کرد و صورتش را درست مماس با صورت آسمان
نگه داشت و نگاهش لحظه ای روی چانه ی قفل شده اش سر
خورد
ــ مگه زنم نیستی؟
دست دراز کرد و پشت انگشتانش را روی گونه ی آسمان کشید
ــ مگه من شوهرت نیستم ؟ مگه همین و نمیخواستی؟
آسمان دست روی سینه ی برهنه اش گذاشت و به عقب هلش
داد
 +داری اذیتم میکنی ،نزدیکم نشو....
شاهرخ خندید و قبل از اینکه آسمان بخواهد مانع شود ،دستش
را گرفت و او را سمت خود کشاند ،دستش را پشت کمر آسمان
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برد و با کمی پیچیدنش ،او را به خود فشرد و آسمان را از تقال
بازداشت
ــ نزدیکت میشم ،مگه زنم نیستی ؟
نگاهش را باال کشید
 +دستم و ول کن ،دردم میاد...
شاهرخ فشار دستش را بیشتر کرد و آسمان لب هایش را از درد
روی هم فشرد
ــ یه بوکسور حرفه ای و یه مربی کاراته با این فشار کوچیک
دردش نمیاد...
خواست برای رهایی از تکنیک پا استفاده کند که شاهرخ خیلی
سریع عکس العمل نشان داد و آسمان را روی تخت پرتاب کرد...
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قبل از اینکه دخترک بتواند حرکتی کند ،سنگینی تنش را روی
آسمان انداخت و دستانش را کنار سرش ،با دستانش قفل کرد....
لرزش بی امان تن دخترک را حس میکرد و حالش از خودش به
هم میخورد...
 +شاهرخ پاشو از روم ،دارم اذیت میشم.
نفسهای یکی در میانش ،صدای کوبش بی امان قلبش ،لرزش تن
و مردمک های چشمانش ...همه را میشنید و میدید....
اما دیگر به سیم آخر زده بود
ــ چی فکر کردی؟ که قراره زنم بشی ،محرمم بشی ،بیای تو
خونه ام و بعدش تو یه اتاق جدا بخوابی؟
دخترک نفس نفس میزد و صدای خوردن دندان هایش را به هم
نیز میشنید
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 +نکن شاهرخ...
دستانش را باالی سرش برد و هر دو را با یک دست نگه داشت،
تمام حواسش به حرکات و تقالهای آسمان بود
ــ چیکار نکنم؟
شال آسمان را از روی موهایش کشید و آسمان با اضطراب
بیشتری تقال کرد
 +شاهرخ جیغ میکشم....
شاهرخ اما با آرامشی دیوانه کننده دستش را روی گونه اش
گذاشت
ــ که چی بشه ؟
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انگشتانش را روی گردن ،و سپس تا سینه اش سر داد و خیره
در آن مردمک های لرزان قهوه ای رنگ ،که اشک براقشان کرده
بود ادامه داد
ــ دلم میخواد با زنم باشم ،این کجاش ایراد داره؟
آسمان پلکی زد و قطره ای اشک از گوشه ی چشمش فرو ریخت
و شاهرخ تا وقتی که بین موهایش گم شود دنبالش کرد
 +ایرادی نداره ،فقط ....من .....
اولین دکمه ی مانتواش که به دست شاهرخ باز شد ،حرف در
گلویش مرد و دلش با شدت بیشتری ریخت....
ــ فقط تو چی ؟
لبش را بین دندانش تا وقتی که طعم خون در دهانش بپیچد
فشرد نفسش به زور باال می آمد
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 +شاهرخ پاشو....
شاهرخ دکمه ی دیگر مانتو را باز کرد و حالش داشت از خودش
به هم میخورد...
ــ چرا باید پاشم ؟
سرش را خم کرد و کنار گوش آسمان با صدایی خش دار نجوا
کرد
ــ میخوام زنم و لمس کنم ،مگه زنم نیستی ؟
هقی که از بین لبهای آسمان بیرون پرید باعث شد دندان هایش
را روی هم چفت کند
ــ چرا گریه میکنی؟ مگه همین و نمیخواستی؟
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هرم نفسهایش که به گوشش میخورد ،داشت پوستش را
میسوزاند و او جان میکند تا افکار لعنتی اش ،سمت خاطره ی
دور گذشته نرود....
داشت جان میداد تا نفسهایی که کنار گوشش بود را به آن نفس
های تهوع آور آن شب تشبیه نکند
ــ یه چیزی بگو ،تو که خوب بلدی بلبل زبونی کنی....
جانی نداشت...
نه برای آزاد کردن خود از اسارت بازوان شاهرخ
و نه برای حرف زدن....
تمام تقالهایش بی نتیجه میماند و شاهرخ حریف قدرتمندی
بود....
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شاهرخ آخرین دکمه ی مانتو را هم باز کرد و پلک های آسمان
با بیچارگی روی هم فشرده شد ،نتوانست با افکارش مقابله کند
و تصویر آن راننده اتوبوس پشت پلک های بسته اش نمایان
شد....
قلبش را انگار کسی منجمد کرد و در سرش تنها صدای نفرت
انگیز آن مرد اکو شد....
شدت تقالهایش بیشتر شد و شاهرخ لبی تر کرد
ــ با یه فکر بچه گانه گند زدی تو زندگی هردومون....
سرش را عقب کشید و نگاهش را قفل چشمان آسمان کرد،
لرزششان بیشتر شده بود و نفس در نمی آمد....
اخمی بین ابروهایش نشاند ،چهره ی دخترک سرخ شده بود و
به کبودی میزد....
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خیلی سریع از رویش بلند شد و دستش را آرام به گونه ی آسمان
زد
ــ باشه ،آروم باش کاریت ندارم....
تغییری که ندید ،ضربان قلبش باال رفت
ــ آسمان کاریت ندارم ،نفست و بده بیرون.
آباژور کنار تخت را روشن کرد و کف دستش را دوباره به گونه
ی یخ زده ی آسمان کوبید
ــ آسمان.....
دست دراز کرد و با گرفتن شانه هایش ،او را نشاند و دستش را
بین کتفهایش فشرد
داشت چه اتفاقی برای دخترک می افتاد؟
ــ نفس بکش ،تموم شد....
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بی توجه به تقالهای هیستریک آسمان دستان سردش را بین
دستانش گرفت و نگاه به چشمانش دوخت ،رنگ کبود چهره اش
جایش را به رنگ پریدگی داده بود
ــ آروم باش آسمان....
نفس تکه پاره ای که دخترک بیرون فرستاد با چند سرفه ی
خشک و پی در پی همراه بود و شاهرخ بعد از پشت گوش
فرستادن چند تار مویش ،سرش را بلند کرد...
ــ آروم باش ،کاریت ندارم....
با حالی خراب و نیرویی رو به تحلیل ،خودش را به گوشه ی
تخت کشاند ،تنش همچنان میلرزید و هق های ضعیفی به خاطر
چفت شدن دندانهایش ،از ته هنجره اش شنیده میشد...
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هر چقدر میخواست خاطرات لعنتی اش را دور بریزد امکانش
نبود و هر لحظه بیشتر مقابل نگاهش پدیدار میشدند.
شاهرخ از تخت پایین رفت
ــ باشه یادم نبود ،متأسفم...
یادش نبود....
او و تجربه ی تلخ و وحشتناک گذشته اش را یادش نبود و حاال
متأسف بود...
چقدر بیچاره بود....
نگاه باال کشید و شاهرخ چنگی به موهایش زد
ــ میبینی چیکار کردی باهامون؟ به کجا رسوندیمون آسمان....
باور نمیکرد...
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داشت جان میداد و باورش نمیشد کسی که لحظاتی قبل داشت
جانش را میگرفت شاهرخ بود...
و حاال داشت همه را تقصیر او میدانست
ــ آسمان....
محلفه را چنگ زد اما چیزی از زمین لرزه ی درونش کم نشد،
چه ویران کننده بود!!!!!
ــ معذرت میخوام ،کاری نمیخواستم باهات کنم ،فقط ...فقط
خواستم یکم تنبیهت کنم.
فقط میخواست تنبیه اش کند...
عجب تنبیه دردناک و ترسناکی....
فقط میخواست تنبیه اش کند و او چیزی به سکته کردنش
نمانده بود...
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تنها میخواست تنبیهش کند و او جانش رفته و برگشته بود....
یک تنبیه از آن بد تر و ترسناک تر چه میتوانست باشد؟
ــ ببین من و....
نگاهش نکرد؛ حتی جانی برای تکان دادن مردمک هایش هم
نمانده بود
ــ یه چیزی بگو....
مگر چیزی هم برایش گفتن باقی مانده بود؟ حتی فکرش را هم
نمیکرد که مرد روزهای تنهایی و وحشتناکش او را تا مرز کشتن
ببرد....
شاهرخ برایش مانند یک فرشته بود....
فرشته ای که خدا برایش فرستاده بود ،اما....
ــ آسمان ،چند لحظه ببین من و....
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باالخره نگاهش کرد ،قطرات اشکی که روی گونه هایش
میریختند ،حتی به گردنش هم رسیده بودند
ــ من هیچوقت همچین کاری نمیکنم....
او هم همان فکر را میکرد ،اما مرد کنارش او را تا مرز باور کردن
به شاهرخ چند دقیقه پیشش برده بود....
 +میخوام بخوابم.
شاهرخ کف دستانش را مقابلش گرفت...
ــ خیله خب ،باشه؛ حالت خوبه؟
مهم نبود...
حال بدش مهم نبود وقتی تا پای مرگ رفته و برگشته بود ،از
روی تخت بلند شد ،جان ماندن در آن اتاق را نداشت
 +من میرم.
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شاهرخ اما سد راهش شد و با خم کردن کمرش ،نگاه به چشمان
آسمان دوخت
ــ بـاشه اما....
 +برو کنار شاهرخ...
نفس عمیقی کشید و کنار رفت ،آسمان با همان حال خراب از
کنارش رد شد و اتاق را ترک کرد و شاهرخ دندان روی هم
سایید...
وارد تراس شد و نگاه به تاریکی شب دوخت
ــ چطور یادت رفته بود مرد؟ چطور اینقدر کور و بی شرف شدی
تو؟
کف دستش را به لبه ی حفاظ شیشه ای کوبید
ــ چطور یادت رفت لعنتی؟
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یخچال را باز کرد و بطری آب را با کمی گردش مردمک هایش
پیدا کرد...
برداشت و تن بی جان و لرزانش را به کانتر تکیه داد؛ جانش
داشت از راه دهانش بیرون می آمد....
لبه ی بطری را به لبهایش چسباند و کمی آب خنک نوشید...
با کدام فکر تصمیم به ازدواج گرفته بود که از یک هم آغوشی
وحشت داشت و تا مرز سکته میرفت ؟
او تاکنون از باور نشدن ترسیده بود اما انگار ترسناک تر و دردناک
تر از باور نشدن هم وجود داشت.
بطری را روی کانتر گذاشت و کف دستش را روی سینه اش
گذاشت....
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دقایقی قبل انگار قلبش را مانند یک بادکنک باد کرده بودند،
چیزی تا ترکیدنش نمانده بود.
بدون آنکه بطری را به یخچال بازگرداند ،از آشپزخانه خارج شد
و خود را به گوشه ی سالن که با یک دست مبل راحتی دیزاین
شده بود رساند.
از داخل جیب مانتویی که دکمه هایش هنوز باز بود ،گوشی اش
را برداشت ،دستانش همچنان داشت میلرزید...
لبی تر کرد و چیزی که در ذهنش بود را تایپ کرد....
اولین لینکی که در صفحه آمد را لمس کرد و نگاهش روی
کلماتی که درج شده بود دو دو زد
" فوبیای جنسی

1434

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

فوبیای جنسی یا ترس از برقراری رابطه جنسی در افراد یک
حالت روانی است که در این حالت زنان از برقراری رابطه جنسی
و مقاربتهای جنسی ترس دارند .گاهی اوقات این ترس و فوبیا
در افراد به حدی شدید است که ممکن است زوجین تا سالها
بعد از ازدواج هنوز هم رابطه جنسی و زناشویی برقرار نکرده
باشند .مبتال شدن افراد به خصوص زنان به فوبیای نزدیکی،
معموال ریشه در خاطرات و تجربیات تلخ آنان در گذشته دارند،
مانند شنیدن خاطرات تلخ دیگران از رابطه جنسی ،دیدن روابط
زناشویی ناسالم والدین ،افسردگی ،کودک آزاری جنسی (در
گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن) و ازدواجهای اجباری
سبب به تعویق انداختن رابطه زناشویی میشود ،این فوبیا نیاز به
درمان و روانکاوی دارد".
ــ آسو....
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نفس عمیقی کشید و تکانی به تنش داد ،گردن و کمرش داشت
تیر میکشید و صدایی آشنا انگار از ته چاه به گوشش میرسید...
ــ آسو با توأم....
پلک باز کرد ،عزیز باالی سرش بود ،خیلی ناگهانی خودش را باال
کشید و نگاه در فضای نیمه تاریک سالن چرخاند...
 +چی شده؟
ــ اینجا چرا خوابیدی؟
دستی به صورتش کشید و لعنتی زیر لب به خودش فرستاد
 +من....
عزیز اما صاف ایستاد و دست به کمر کوبید
ــ نکنه از همین شب اول کاری کردی از اتاق پرتت کنه بیرون
؟
1436

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

اخم در هم کشید و از روی مبل بلند شد ،کمرش همچنان داشت
تیر میکشید و به نظرش اصال به خوابیدنش روی مبل ربطی
نداشت....
 +تو باز توهم زدی عزیز ،جای خوابم عوض شده اومدم بیرون
مزاحم خواب شاهرخ نشم ،اما انگار خوابم برده....
خواست از کنار عزیز عبور کند که عزیز بازویش را گرفت و
موشکافانه چشم باریک کرد
ــ چرا لباسات و عوض نکردی ؟
نفس عمیق و کالفه ای کشید
 +بیست سوالی راه انداختی عزیز؟ میرم بخوابم خوابم میاد....
عزیز اما بازویش را رها نکرد
ــ صبر کن چند دقیقه..
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ایستاد و نگاه کالفه و منتظرش را به چشمان عزیز دوخت
_ شوهرت درمورد اینکه خسرو اومده بود خونه چیزی نگفت؟
اخمی پر رنگ بین ابروهایش نشست
 +چی؟
عزیز لبی تر کرد و روی مبل نشست و با اشاره ی چشم خواست
آسمان هم بنشیند
_ وقتی من از خونه ی نرگس اومدم پایین رهام و محمد خونه
بودن ،داشتن با هم بحث میکردن و من هر دوشون و انداختم
بیرون...
مکثی کرد و آسمان دندان روی هم سایید ،دلش میخواست عزیز
هر چه زودتر حرفش را بزند
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_ نیم ساعت بعدش شاهرخ اومد ،داشتیم با اون یکم وسایل و
جمع و جور میکردیم که خسرو اومد...
سکوت کرد و آسمان با درونی گر گرفته کش موهایش را باز کرد،
انگار آن کش کوچک مغزش را آتش زده بود که میخواست با باز
کردنش کمی از التهاب درون سرش کم کند
 +چی میخواست؟
عزیز که حرفی نزد از بین سایش دندان هایش غرید
 +با توأم عزیز؟ چی میخواست؟
_ فهمیده بود شوهر کردی ،اومده بود حساب بپرسه ...انگار
میدونست تو خونه نیستی...
مکث کوتاهی کرد
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_ اومده بود از من حساب بپرسه اما وقتی شوهرت و دید قاطی
کرد و زد به سرش ...داد و بیداد راه انداخت و ....زد تو گوشش...
گوشش سوت کشید و انگار کسی با دستهایی بزرگ به گوش او
کوبید که گونه اش آتش گرفت و سرش بیشتر داغ شد...
خسرو پناهی به شاهرخ سیلی زده بود؟!
آن هم بخاطر اویی که چیزی جز دردسر برای شاهرخ درست
نکرده بود!!!
اصالً با کدام حق آمده بود حساب بپرسد؟
آن هم وقتی میدانست او نیست...
حساب هم اگر میخواست باید از او میخواست نه عزیز و شاهرخ...
_ محمد و ضیا رو خدا رسوند ،وگرنه کار به جاهای باریک
میرسید ...نگاه کن منو...
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آسمان نگاه از دستانش کند و با همان چشمان سرخ و عاصی به
عزیز چشم دوخت و باید با خسرو پناهی چه کار میکرد؟
_ حاال که شوهر کردی باید پای کارت بایستی ،خسرو رو خودت
باید آروم کنی...
خسرو را چطور باید آرام میکرد وقتی خودش انبار باروتی بود که
احساس گرما کرده و چیزی تا ترکیدنش نمانده بود؟
خواست از روی مبل بلند شود که عزیز دستش را گرفت...
دیگر چه چیزی مانده بود که بگوید؟
انگار باید همین امشب مثل یک بمب میترکید تا خیال عزیز و
خسرو پناهی راحت شود؟
ــ من ...من اینجا نمیتونم بمونم.
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اخم کرد و با صدای خشداری که از آتش درونش نشأت میگرفت
لب زد
 +یعنی چی ؟
عزیز نیم نگاهی سمت راهرو انداخت و با صدای آرامی نجوا کرد
ــ اصالً اومدنم از اول اشتباه بود ،مگه....
آسمان کالفه دستی بین موهای آشفته اش کشید و امشب دیگر
پر بود....
جایی نداشت...
 +عزیز فردا حرف بزنیم ،من سرم درد میکنه....
عزیز گوشت بازویش را بین انگشتانش فشرد و آسمان خیلی
سریع خودش را کنار کشید و بازویش را نوازش کرد...
ــ خواب به خواب بری ،برو بگیر بکپ دختره ی بیشعور...
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بعد از دستی که به صورتش کشید ،سمت اتاق قدم برداشت....
قدم هایی که سست بودند..
زانوهایش میلرزیدند....
قلبش محکم بر قفسه ی سینه اش میکوبید و در دل دعا می
کرد شاهرخ خواب باشد....
انگشتانش دور دستگیره چرخیدند و نفسش را میان سینه اش
قایم کرد و آرام بدون ایجاد صدایی به پایینش کشید....
همانطور بی صدا وارد اتاق شد و در را بست...
دلش میخواست خسرو پناهی را به گوشه ذهنش بفرستد تا بعد
و موفق هم بود....
اتفاقات وحشتناک زندگی ایش آنقدر زیاد بودند که میتوانست
بعضی ها را برای لحظاتی فراموش کرده و به دیگری فکر کند...
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و حاال شاهرخ و اتفاق وحشتناکی که ساعاتی پیش بینشان افتاده
بود در صدر بودند.
شاهرخ روی تخت نبود ،روی کاناپه ی گوشه ی اتاق هم نبود و
باز بودن در تراس نوید از آنجا بودنش میداد....
با قدمهایی مرتعش ،بدون ایجاد صدایی خودش را به کاناپه رساند
و به همان سرعت دراز کشیده و مانند جنین در خودش مچاله
شد....
قلبش توی دهانش میزد و شقیقه هایش نبض گرفته بودند....
چرا نخوابیده بود؟

نگاه سمت ساعت کشاند ،نزدیک چهار صبح بود و او تقریباً سه
ساعت روی کاناپه ی سالن خوابیده بود....
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پلکهایش را روی هم فشرد و جغد شومی درست بیخ گوشش
جیغ میکشید و میگفت نباید در آن اتاق بخوابد....
با بدجنسی تمام در مورد کار چند ساعت پیش شاهرخ میگفت
و از او میخواست اعتماد نکند....
او هم یک مذکر بود...
مانند همان مذکری که یک شب ،رویاها و دنیایش را روی سرش
خراب کرده بود...
شاهرخ هم یک مذکر بود ،مانند همانی که یک شب دار و ندارش
را به تاراج برده بود....
نباید به او و هیچ مذکر دیگری اعتماد میکرد
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صدای بسته شدن در تراس را شنید و بیشتر در خودش مچاله
شد ،تمام سعیش را میکرد تا با افکار شومش مقابله کند،اما
نمیشد....
نفسی که حبس کرده بود را به زحمت بیرون فرستاد و شاهرخ
همان مردی بود که سیزده روز تمام همراهش بود و حتی نگاهش
خطا نرفته بود...
نگاه شاهرخ که به جسم مچاله شده اش روی کاناپه خورد ،روی
پاهایش جابجا شد و انگشتانش را شانه وار میان موهایش فرستاد.
ساعتها خودش را بخاطر اشتباهش سرزنش کرده بود ،اما
همچنان عذاب وجدان داشت.
لبه ی تخت نشست و نگاه به چشمان بسته ی آسمان دوخت....

1446

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

فشاری که روی پلکهایش بود ،تکانی که میخوردند ،نشان از بیدار
بودنش میدادند و چه چیزی مجبورش کرده بود بی اهمیت به
حال خرابی که چند ساعت پیش در آن اتاق متحمل شده بود،
باز برگردد؟

با درد وحشتناک کمرش ابرو در هم کشید و الی پلکهایش را
باز کرد....
با دیدن فضای اتاق خودش را روی کاناپه کشید و نشست ،شاهرخ
روی تخت خواب بود و همان باعث شد ضربان قلبش باال برود.
آرام،بدون گرفتن نگاهش از شاهرخی که خواب بود ایستاد ،اما
با حس لجزی لباس زیرش پلکهایش را روی هم فشرد و لعنتی
به شانس گندش فرستاد....
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پلک باز کرد و خیلی سریع نگاهش را سمت کاناپه چرخاند و با
ندیدن لکه ای نفس عمیقی کشید....
بدون ایجاد صدایی خود را به دری که گوشه ی اتاق قرار داشت
رساند و بعد از باز کردنش و دیدن فضای حمام ،کوله اش را از
کنار در برداشت و بعد از نیم نگاهی که سمت شاهرخ فرستاد،
داخل حمام شد .خدا را شکر میکرد که القل احتیاط به خرج
داده و لوازم بهداشتی داخل کوله اش گذاشته بود ،وگرنه معلوم
نبود با آن حال رقت انگیزش ،از کدام گوری باید تهیه میکرد.
اصال فکرش را هم نمیکرد ،شوک شب قبل و حال وخیمش ،به
اختالل در ماهیانه اش سبب شود.
با صدای آب چشم باز کرد ،چشمانش همچنان خسته بود و
نزدیک ساعت شِش صبح خوابش برده بود .روی تخت نشست و
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با دیدن جای خالی آسمان ،نگاه سمت در حمام چرخاند ...به
نظر می آمد ،آنقدری که او خودش را لعنت و مالمت کرده
بود،آسمان ناراحت نبود....
پوف کالفه ای کشید و از تخت پایین رفت
عزیز را که در آشپزخانه دید ،لبی تر کرد و با تردید وارد
آشپزخانه شد
ــ صبح بخیر حاج خانوم.
عزیز روسری گلدارش را روی سرش مرتب کرد و روی صندلی
جابجا شد
ــ چایی گذاشتم اآلن میجوشه.
شاهرخ با لبخند ،روبرویش نشست
ــ خیلی ممنون ،تو زحمت افتادین.
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ــ آسو بیدار نشده ؟
شاهرخ با یادآوری شب قبل و شوک عمیقی که به آسمان تحمیل
کرده بود ،از روی صندلی بلند شد و مقابل اجاق ایستاد
ــ داره دوش میگیره ،میاد اآلن.
داخل توری قوری چای ریخت و کتری را برداشت ،تا چای را دم
کند....
معذب بود...
انگار عزیز میتوانست ذهنش را خوانده و آن مرد وحشی که شب
قبل مثال میخواست یک دختر را با وحشتناک ترین اتفاق زندگی
اش تنبیه کند ،ببیند.
برگشت تا میز صبحانه را آماده کند و در تمام طول چیدن میز،
سنگینی نگاه عزیز را حس میکرد .تمام سعیش را میکرد تا فضای
1450

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آشپزخانه در سکوت فرو نرود و در حین آماده کردن صبحانه ای
مفصل از هر دری حرف زد...
در مورد فرق آب و هوای تهران با اردبیل ،و وقتی عزیز در مورد
خانواده اش پرسید .نگاهش را سمتش کشاند...
خواست جواب دهد که حضور آسمان را حس کرد و سمت درگاه
آشپزخانه چرخید ،رنگ و رویش پریده بود و چشمانش خستگی
را فریاد میکشیدند...
نگاهش روی موهای بلند و خیس آسمان چرخید و اولین بار بود
او را بدون روسری میدید ....انتهای موهایش فر خورده بودند و
بخاطر خیسیشان کمی از پیراهن مردانه ی آبی رنگش را خیس
کرده بودند....
سالمی زیر لب نجوا کرد و پشت میز نشست ...او اما نگاه نگرفت....
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ــ حالت خوبه؟
صدای عزیز باعث شد نگاه بگیرد و بعد از گذاشتن خیار های
برش خورده شده ،روی میز ،مقابل آسمان بنشیند.
آسمان تکه ای خیار برداشت و حین جویدنش لب زد
 +خوبم ،چطور مگه؟
ــ هیچی....
آسمان اما بی خیال فنجان چای را برداشت ،کمرش همچنان
داشت میترکید
 +کمرم داره تیر میکشه....
شاهرخ دستی به پیشانی اش کشید
ــ طبیعیه.

1452

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

صدای آرام و زیر لبی عزیز را شنید و پلکهایش را روی هم فشرد،
یک دختر چقدر میتوانست احمق باشد؟
 +آره طبیعیه....
نفس کالفه ای کشید و از روی صندلی بلند
ــ آسمان چند لحظه میشه بیای؟
آسمان ظرف ارده را از روی میز برداشت و بلند شد
 +این و میبینم حالم بد میشه ،چیه آخه این میخوری تو؟
ظرف چینی را روی کانتر گذاشت و سپس قبل از شاهرخ از
آشپزخانه خارج شد ....لبخندی به عزیز که نگاهش میکرد زد و
او هم به دنبال آسمان خارج شد.
وارد اتاق که شدند ،آسمان دست به سینه و منتظر نگاهش کرد
و شاهرخ بعد از بستن در ،دستانش را در جیب شلوارش فرو برد...
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تعللش باعث شد آسمان کالفه مردمک هایش را داخل حدقه
بچرخاند
 +چی شده؟
ــ بخاطر دیشب معذرت میخوام...
قلبش انگار از باالی یک برج بلند سقوط کرد و لحظاتی که شب
قبل تجربه کرده بود در مقابل نگاهش جان گرفت.
ــ اصال یادم نبود که .....
میان کالمش پرید
 +باشه ،بیخیال.
شاهرخ نزدیک تر شد ،فاصله ی کم بینشان باعث شد برای دیدن
نگاه روشنش سرش را بلند کند و چه چیزی در آن نگاه روشن
رنگ بود که آنگونه با روح و روان و قلبش بازی میکرد؟
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ــ من....
 +میرم بیرون گرسنمه...
ــ آسمان؟
نگاهش را دزدید....
حال روبراهی نداشت و قلب وامانده اش هم هر لحظه بیشتر و
محکم تر میکوبید و او میترسید صدای کرکننده اش به گوش
شاهرخ نیز برسد
ــ نمیخواستم کار به اینجا ها برسه ...دلم میخواست همون
دوست باقی میموندی...
پوزخندی زد....
پوزخندی که تنها دل خودش را تا انتها سوزاند
 +اگه حرفات تموم شد برم من!!!!
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شاهرخ عصبی بازویش را گرفت ...اولین بار بود که کسی او را تا
مرز عصبانیت میکشید ....اولین کسی بود که میتوانست در یک
آن تمام معادالتش را از هم بپاشد.
ــ چی از این زندگی کوفتی نصیبت میشه دختر احمق؟
دختر احمق!؟
روزی دختر خوب بود و حاال شده بود دختر احمق...
 +باید افتخار کنی من زنت شدم دکی جان،
بازویش را پس کشید و شاهرخ با کالفگی از کنترل نداشتن روی
اعصابش دستی بین موهایش فرستاد
 +حاال هم اگه نمیخوای کله پات کنم ،دیگه واسه من اند و پندرز
نخون....
از اتاق که خارج شد دندانهایش را روی هم سایید...
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 +ببین چطوری ملتفتت میکنم تو رو دکتر.
وارد آشپزخانه شد ،عزیز هنوز روی صندلی نشسته بود و متفکر
دستش را زیر چانه زده بود .روی صندلی نشست
 +غرق نشی خاتون....
عزیز نگاهش کرد
ــ اصال نباید باهات میومدم.
با اخم نگاهش کرد و لقمه ای که درست کرده بود را داخل
بشقاب مقابلش گذاشت
 +چی شده مگه؟
ــ من میخوام برگردم اردبیل.
اخم بین ابروهایش کورتر شد و صدایش کمی باال رفت
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 +چرند نگو ...تنها بری اونجا که چی بشه؟
ــ اینجا بمونم چی میشه؟ کسی و نمیشناسم ،شدم سربار....
با همان عصیانی که درونش بود لقمه را داخل دهانش چپاند و
با همان دهان پر لب زد
 +از اول به شاهرخ گفتم که هر جا برم تو هم باهام میای ،قبول
کرده ،پس نمیخواد نگران اون باشی.
ــ من اینجا راحت نیستم ،تو چرا حالیت نیست؟
 +باشه حاال ،صبر کن یه کاری میکنیم واسه راحت بودنت ،اما به
اردبیل برگشتن و از سرت بنداز بیرون.
گوشی را بین شانه و سرش نگه داشت و از داخل ساکش ،مانتوی
سرمه ای اش را بیرون کشید
 +همین امروز باید برم؟
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ــ آره ،باهاشون حرف زدم ،مشتاقن ببیننت.
لبخندی روی لبهایش نشست ،عالی بود اولین روز زندگی اش در
پایتخت ،یک باشگاه بزرگ مشتاق دیدارش باشد ...مانتو و شال
را روی تخت پرتاب کرد و با دست گوشی را گرفت
ــ آسو؟
مقابل میز آرایش نشست و نگاه به انعکاس تصویر خودش در آینه
دوخت
 +بله....
ــ میدونی که خیلی بیشتر از مربی بودن حقته ،من واقعاً.....
میان کالم ضیا پرید
 +تصمیمم و گرفتم عمو ضیا ...میخوام همونطور که الیقمه
شرکت کنم تو مسابقات بین المللی.
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صدای خنده ی سرخوش ضیا لبخندی روی لبهایش نشاند و
تصمیم لحظه ای اش انگار امیدی به قلبش سرازیر کرده بود....
ــ خیلی خوش حال شدم دختر ،فکر میکردم این بار هم قراره
دیوونه بازی دربیاری و بگی کارای مهمتر داری....
نفس عمیقی کشید و با باز شدن در اتاق نگاهش توی آینه سمت
در چرخید ،شاهرخ وارد اتاق شد و او نگاه گرفت
 +من دیگه باید برم عمو ،خودم و چهار میرسونم باشگاه ،نگران
نباش.
تماس را که قطع کرد شاهرخ کنارش ایستاد
ــ امشب آماده باش میریم خونه باغ....
هر دو درون آینه در چشمان هم خیره شدند و آسمان همراه
اخم کمرنگی لب زد
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 +خونه باغ؟
شاهرخ سری تکان داد و دستانش را روی صندلی گذاشت
ــ آره ،خونه ی پدریم .باید با خونواده ام آشنات کنم.
آسمان لبی تر کرد ،زود بود برای آشنایی با خانواده ی همسرش
یا دیر؟
 +من...
لب روی هم فشرد و نمیدانست چه باید بگوید ،اوضاعشان طوری
نبود که بتواند کنترلش کند
 +من قرار کار دارم یه ساعت دیگه.
ــ تا ساعت هشت شب خودت و میرسونی دیگه.
دستانش را از روی صندلی برداشت و مصمم و پر از تحکم لب
زد
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ــ لطفاً.
ناخودآگاه سری تکان داد و شاهرخ از اتاق خارج شد .دستی به
صورتش کشید ،باید کمی خودش را جمع و جور میکرد....
اگر به همان منوال پیش میرفت ،طولی نمیکشید که شاهرخ پی
به احساساتش میبرد.

مردی که مقابلش بود ،در حین تایپ اطالعاتش در سیستم لب
زد
ــ به نظر میاد پارسال دعوت و رد کردید.
اخمی بین ابروهایش نشاند
 +پارسال مساعد نبودم ،اما حاال شدم و میخوام عضو تیم بشم،
اشکالی داره؟
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مرد تکخندی کرد
ــ نه چه اشکالی...
نگاهی به ساعتش انداخت ،عقربه ها ساعت شش و پانزده دقیقه
ی عصر را نشان میدادند و او هنوز کارش تمام نشده بود.
 +کی تموم میشه؟
مرد نیم نگاهی کرد
ــ چند لحظه صبر کنید اطالعاتتون ثبت بشه بعد میتونید
تشریف ببرید.
با ویبره ی تلفن همراه بین دستش ،نگاه به اسکرین دوخت و با
دیدن اسم رهام از روی صندلی بلند شد و خود را سمت پنجره
رساند.
 +الو!
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ــ سالم خواهر کوچولوی عزیزم ،خوب هستین بانو؟
نتوانست با لبخندش مقابله کند و پسرک لعنتیِ دلبر...
 +جمع کن خودت و مرد گنده ،مگه بچه ای؟
ــ کودک درونم زیادی فعاله .چه خبر؟
نگاهش را به محوطه ی باشگاه دوخت ،چندین بار به این باشگاه
آمده بود ،اما اینبار متفاوت تر از هر وقت دیگری بود
 +خبرا که زیاده ،از کدومش بگم؟
رهام خندید
ــ از اونی که اینطور کیفت و کوک کرده شروع کن.
نفس عمیقی کشید
 +دارم ثبت نام میکنم عضو تیم کاراته ی امام علی بشم.
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صدای سر خوش رهام بین صدای بلند مردی که پشت سیستم
نشسته بود گم شد
ــ خانوم تموم شد.
حین رفتن سمت میز چند لحظه ی آرامی برای رهام زمزمه کرد
و بعد از برداشتن مدارکش ،تشکر آرامی کرد.
گوشی را به گوشش چسباند
 +چی میگفتی؟
ــ میگم خوشحال شدم عزیزم ،موفق باشی.
از ورزشگاه خارج شد
 +اوضاع اونجا در چه حاله؟
منظورش اوضاع ویال بود و خسرویی که به خاطر انخاب او از
کسان دیگری حساب میپرسید
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ــ تو فکر اینجا رو نکن ،من یکی دو ساعت دیگه میام تهران و
دو سه روز دیگه هم مامان مریم و بقیه....
لبهایش را روی هم فشرد و به قدم هایش سرعت بخشید ،باید با
خسرو پناهی حرف میزد و به گفته ی عزیز آرامش میکرد
نمیدانست چگونه باید او را آرام میکرد وقتی خودش مانند یک
طوفان بود...
اما باید کاری میکرد...
باید میرفت و خودش حساب پس میداد تا خسرو از دیگران با
زور نگیرد...
 +فردا میشه همدیگه رو ببینیم؟
ــ البته که عزیز دلم.
برای تاکسی دست بلند کرد
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 +مطبت میری؟
ــ نه خونه ام ،برات لوکیشن میفرستم.
تاکسی که مقابلش توقف کرد سرسری خداحافظی کرد و سوار
تاکسی شد.
 +الهیه داداش.

شاهرخ با ریموت درهای بزرگ کرم رنگ خانه باغ را باز کرد و
عزیز پس از کنکاش باغ از کنار صندلی سرش را سمت آسمان
برد
_ من نمیومدم خوب میشد.
آسمان آب دهانش را فرو داد ،استرس داشت.
قلبش محکم میکوبید و صدای عزیز را میشنید و نمیشنید...
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آرام پچ زد
 +باز شروع نکن عزیز....
ماشین توقف کرد و شاهرخ پس از باز کردن کمربندش از ماشین
پیاده شد ،محترمانه در سمت عزیز را باز کرد
_ بفرمایید حاج خانم.
عزیز که پیاده شد آسمان دستی به صورتش کشید ،روبرو شدن
با شاهین ،با وجود آخرین دیدارشان ،کمی برایش دشوار بود.
_ بیا پایین دیگه.
پیاده شد و کنار شاهرخ ایستاد .نگاه هر سه به ساختمان بود و
شاهرخ بدون جدا کردن نگاهش از ساختمان دست آسمان را
گرفت و نجوا کرد
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 +دوست ندارم هر لحظه سرزنشت کنم اما نمیشه ..تو احمق
ترین دختری هستی که تو عمرم دیدم.
آسمان انگشتانش را بین انگشتان شاهرخ قفل کرد و او هم
همانند او لب زد
 +تو هم اسکول ترین مردی هستی که تو عمرم دیدم.
به محض رسیدنشان به در ورودی ویال ،در باز شد و قامت ریز
پریسیما در چارچوب ظاهر شد....
با دیدن آسمان کنار شاهرخ یکه ای خورد و چشمانش ناخودآگاه
درشت شدند
_ شاهرخ!
نگاهش روی دستان قفل شده ی آسمان و شاهرخ سر خورد و
مبهوت کنار کشید
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_ بفرمایید.
سپس سمت عزیز چرخید و با لبخندی مصنوعی سری تکان داد
_ سالم خانوم ،بفرمایید لطفاً.
عزیز که داخل شد ،شاهرخ دست روی کمر آسمان گذاشت و
همراهش وارد شد ،پریسیما لبی تر کرد و خیره در نیمرخ آسمان،
دستش را سمت او دراز کرد
_ خوش اومدی عزیزم ،من....
آسمان برگشت و میان کالم دخترک پرید ،او و حرفهایش را
هیچگاه فراموش نمیکرد
 +میدونم کی هستی ،دختر عمه ی شاهرخ.
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گفت سپس بی اهمیت به چهره ی سرخ پری و دست دراز شده
اش سمت شاهرخ چرخید ....چشمان زیبایش لبخند میزدند،اما
اثری از آن لبخند روی لبهایش نبود.
انگار بدش هم نیامده بود از به خاک مالیده شدن پوزه ی دختر
عمه ی خیانتکارش.
پریسیما خیلی سریع خودش را جمع و جور کرد و کنار عزیز
ایستاد.
صدایش را بلند کرد تا به گوش مادرش که در کتابخانه مشغول
بود برسد
_ مامان مهمون داریم....
همراه هم وارد سالن شدند و پریسیما عزیز را تا کنار مبل
راهنمایی کرد
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_ بفرمایید.
عزیز که نشست ،شاهرخ رو به پریسیما پرسید
_ داداشم نیست؟
پریسیما بعد از نیم نگاهی که سمت آسمان انداخت با صدای
آرامی نجوا کرد
_ نه واسه شام نیومد.
با کالفگی دستی به پیشانی اش کشید و کنار آسمانی که با بی
خیالی روی مبل لم داده بود نشست.
 +پکر نشو دکتر جان،میمونیم تا بیاد و خبر خوش و بهش بدیم.
صدای آرام آسمان نگاهش را سمت او چرخاند ،اما قبل از اینکه
بتواند جوابی به کنایه اش بدهد،صدای عمه اش را شنید.
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با لبخند از روی مبل بلند شد .عمه اش را به آغوش کشید و
شقیقه اش را بوسید
 +حالتون خوبه عمه خانوم؟
عمه خانوم دستش را دو بار به کتف برادر زاده اش کوبید و با
لبخند جوابش را داد .از هم جدا شدند و نگاهش بین آسمان و
عزیز چرخید و با همان لبخند قدم سمتشان برداشت
_ سالم ،خیلی خوش اومدید .بفرمایید بنشینید لطفاً.
دست عزیز را با مهربانی فشرد و سمت آسمان چرخید .سری
برایش تکان داد و دست سمتش دراز کرد .آسمان دستش را
فشرد و پریسیما با لبخند گشادی کنار مادرش ایستاد
_ مامان ایشون آسمان خانوم دختر سردار پناهیه .خواهرِ دوست
شاهرخ.
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اخمی بین ابروهای آسمان نشست و نگاه تند و تیزش حواله نگاه
براق پریسیما شد.
_ بازم خوش اومدید .بفرمایید لطفاً.
همگی نشستند و عمه خانوم با لبخند رو به عزیز کرد
_ ببخشید که نتونستم ازتون استقبال کنم .اگه خبر داشتم از
اومدنتون....
نگاه گالیه مندش را سمت شاهرخ چرخاند و جمله اش را ناتمام
گذاشت
_ خیلی ممنون لطف دارید.
شاهرخ گلویی صاف کرد و رو به عزیز لب زد
_ ایشون عمه ی من هستن حاج خانوم.
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عزیز با لبخند معذبی سر تکان داد و شاهرخ رو به عمه خانوم
ادامه داد
_ ایشون هم مادربزرگ آسمان هستن.
آب دهانش را فرو داد و با تردید ،دست آسمانی که کنارش
نشسته بود را گرفت
_ و آسمان.
آسمان با ابرویی باال فرستاده خودش را به لبه ی مبل کشید و
بعد از نیم نگاهی که حواله ی شاهرخ کرد ،خیره در چشمان
آرایش شده ی زن میانسالی که روبرویش نشسته بود لب باز کرد
 +من آسمانم .زن شاهرخ.
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دستش بین دست شاهرخ فشرده شد ،اما نگاه از چهره ی شوکه
ی عمه اش نگرفت ...اگر به شاهرخ میسپرد ،تا خود صبح قرار
بود طفره برود.
از گوشه ی چشم پریسیما را دید که روی مبل پرت شد و
پوزخندی روی لبهایش نشست...
جیرجیرک رنگ رنگی....
عمه خانم لبخند مصنوعی روی لب نشاند و از روی مبل بلند شد
_ من براتون یه نوشیدنی بیارم.
سپس سمت شاهرخ چرخید و اشاره کرد او هم دنبالش برود.
شاهرخ سری تکان داد و عمه خانم سمت آشپزخانه قدم برداشت.
سرش را کنار گوش آسمان برد و پچ زد
_ میام چند لحظه دیگه .به پریسیما توجه نکن...
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به محض دور شدنش،پریسیما با تعجب و کنجکاوی خودش را
جلو کشید و آسمان دستش را روی پشتی مبل گذاشت و با
همان نگاه پر از تحقیرش خیره به حرکات دخترک شد
_ میگم ...چیزه ....یعنی....
دستی به چتری هایش کشید ،موهایش را به طور زیبایی حالت
داده بود.
اصالً چرا یک شال روی سرش نمی انداخت؟
آنقدر راحتی و بی پروایی کنار شاهرخ چه معنی داشت؟
_ واقعاً رابطه ای با شاهرخ دارید؟
ابرویی باال فرستاد ،خواهر رهام بودنش آنقدر تحت تأثیرش
گذاشته بود که لحنش ،حرفهایش صد و هشتاد درجه عوض
شود؟
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دخترک روبرویش واقعاً رهام را دوست داشت....
آنقدر که کم مانده بود زیر گریه بزند و از رفتارهای قبلش عذر
بخواهد
 +گفتم که؛ زنشم.
لبخندی مصنوعی روی لبهای آرایش شده ی دخترک نشست و
خواست حرفی بزند که آسمان بی اهمیت به او از روی مبل بلند
شد و کنار عزیز روی مبل دونفره نشست...
 +وقتی کم حرفی خیلی خوردنی میشی خاتون.
عزیز اما گوشت بازویش را بین انگشتانش فشرد و ریز لب غرید
_ به زمین گرم بخوری که من و تو همچین شرایطی گذاشتی...
به جای تو دارم از خجالت آب میشم ...شما دو تا یه غلط اضافه
کردین،تاوانش و باید من پیرزن بدم...
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آسمان ریز خندید و عزیز دهانی کج کرد
_ مرگ؛ خجالت هم نمیکشه میگه من زن شاهرخم ....خدا نصیب
خاکت کنه راحت شم از دستت.
با همان خنده که عزیز را به مرز جنون میرساند ابرویی باال
انداخت و در جای قبلی اش نشست.
.............
دستانش را از پشت به کانتر تکیه داد و وزنش را به آنها تحمیل
کرد .خیره در حرکات دستان عمه اش لبی تر کرد
_ شرایط آسمان جور نبود .میدونم زیاد اهل مجازی نیستین و
شاید اصالً خبری از اتفاقات این روزای خانواده اش نداشته
باشین .اما امیدوارم درکم کنید.
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عمه خانم قوری را روی کتری گذاشت و سمت برادرزاده اش
چرخید ،دروغ میشد اگر میگفت امیدی به برگشتن دوباره ی
شاهرخ به دخترش را نداشت و اکنون شوکه شده بود.
_ هنوز باورم نمیشه عقد کردین واقعاً.
شاهرخ نفس عمیقی کشید و با حرکت سرش جواب مثبت داد
و عمه خانم دستی به لباس بلندش کشید
_ نمیدونم چی بگم .اما واقعا دلخور شدم ازت .و امید وارم درک
کنی اگه دیر پذیرفتم این اوضاع و.
شاهرخ دستی به پیشانی اش کشید و عمه خانم با لحن متفاوتی
پرسید
_ شاهین خبر داشت؟
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لب زیرینش را توی دهانش برد ،قرار بود بعد از آن چه اتفاقی
بیوفتد ،حتی حدسش هم امکان پذیر نبود
_ از اینکه عقد کردیم خبر نداره....
عمه خانم سرش را با تأسف تکان داد و او صدای ماشین را از
بیرون شنید و ضربان قلبش باال رفت...
شاهین آمده بود...
آمده بود و با دیدن کسی که دوستش داشت به عنوان همسر
برادرش ،چه کار میکرد؟
_ خیلی دلم میخواد مثل بچگی هات تنبیهت کنم ،چون میبینم
فقط قد کشیدی .عقل و منطقت هنوز بزرگ نشده.
حواسش پشت دیوارها بود....
سرگردان درست وسط باغ.
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حواسش داشت پرواز میکرد تا هر چه زود تر به شاهین برسد
لبخندی روی لبهایش نشاند
_ آسمان دختر خوبیه...
عمه خانم خندید
_ وقتی دختر از دماغ فیل افتاده ی من مثل پروانه دورش
میچرخه ،حتماً دختره خوبیه....
شاهرخ سری تکان داد و خواست از آشپزخانه خارج شود که عمه
خانم صدایش کرد .برگشت و با همان لبخند پر استرسش لب زد
_ جان؟
_ باید مفصل با هم حرف بزنیم.
_ البته ،هر وقت امر کنید من در خدمتم.
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به محض خروجش از آشپزخانه شاهین را کنار ورودی سالن دید
و دست راستش مشت شد.
_ اِ اومدی شاهین! بیا مهمون داریم.
صدای پریسیما باعث شد آسمان با تکان شدیدی از روی مبل
بلند شود و از حرکات دستپاچه اش معلوم بود مانند دقایقی قبل
که اعالم کرده بود همسرش است ،خونسرد و بی خیال نیست.
به چه داشت فکر میکرد؟
به عالقه ی شاهین نسبت به خودش؟
شاهین نزدیک مبلمان شد و شاهرخ قدم از قدم برنداشت،
نمیداست با کدام منطق ایستاده بود تا تنها یک نشانه ی کوچک
از عالقه ی برادرش نسبت به همسرش ببیند و بی غیرت حساب
میشد؟
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شاهین ابتدا با احترام مخصوص خودش با عزیز سالم و احوال
پرسی کرد و سپس مقابل آسمانی که نگاهش در حال فرار بود
ایستاد
_ سالم خانم سپهری ،خیلی خوش اومدین.
آسمان چیزی زیر لب زمزمه کرداما نه به گوش خودش ،نه
شاهین و نه به گوش شاهرخ رسید و همچنان ضربان قلب شاهرخ
باال بود....
شاهین لبخند کوتاهی زد
_ بفرمایید بنشینید لطفاً.
به مبل اشاره کرد و سپس تک دکمه ی کتش را باز کرد و کنار
پریسیما ،روبروی آسمان نشست.
_ تو میشناسی آسمان خانوم و شاهین؟
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صدای پریسیما باعث شد دست از کنکاش برادرش بگیرد و قدم
سمتشان بردارد.
پشت مبل شاهین ایستاد و بعد از کوبیدن کف دستش به شانه
ی او ،سمت مبلی که آسمان نشسته بود رفت
_ سالم داداش ،چه خبر؟
شاهین بدون جواب تنها لبخند زد و از همان روزی که در شرکت
بحثشان شده بود ،سرسنگین بود.
همگی اشتباه کرده بودند
او با ازدواج کردنش با آسمان ...
شاهین با باور نکردن برادرش و آسمان....
آسمان با تصمیمات بچه گانه اش....
و اشتباه هر سه شان آنها را به آن نقطه رسانده بود.
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شاهین پس از کمی مکث و نگاه گرفتن از شاهرخی که کنار
آسمان نشست ،جواب سوال پریسیما را داد
_ آره میشناسمشون .دوست نزدیک دوستمن.
پریسیما به لبخند مصنوعی اش عمق داد
_ پس خبر داری از عقد شاهرخ با آسمان خانم.
رنگ از رخ شاهین پرید و این از نگاه تیز شاهرخی که حرکات
برادرش را زیر ذره بین گرفته بود دور نماند
شاهین پس از لحظاتی خودش را جمع و جور کرد و قلبی که
درون سینه اش مانند یک مین ترکیده بود را نادیده گرفت
_ نه ،خبر نداشتم.
سپس با همان حال خرابی که جان میکند پنهانش کند ،نگاه
سمت برادر کوچکش کشاند
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_ چه عقدی؟
اینبار آسمان دست دراز کرد و دست داغ شاهرخ را بین دستانش
گرفت و با یک بی خیالی ظاهری جواب داد
 +بخاطر شرایط خونواده ی من مجبور شدیم بی خبر عقد کنیم.
تقصیر من شد.....
پریسیما با نیش باز خودش را جلو کشید و حاال که بحث سمت
خانواده ی آسمانبه میان کشیده شده بود ،میتوانست کمی از
رهام سراغ بگیرد
_ خانواده تون فکر کنم به اردبیل رفتن درسته؟
نگاه بی خیال آسمان از چهره ی شاهین سمت پریسیما کشیده
شد و به زحمت پوزخندش را قورت داد...
دخترک مارمولک....
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_ البته فضولی نباشه ،اما من واقعاً شوکه شدم با شنیدن خبر
اینکه شما دختر سردار پناهی هستید ...هیشکی خبر نداشت از....
آسمان از بین دندانهایش غرید
 +دلم نمیخواد در این مورد حرف بزنم.
سکوت سنگینی بینشان حکمفرما شد و شاهین بعد از گلویی که
صاف کرد سمت عزیزی که بی حرف نشسته بود چرخید...
داشت جان میکند خونسردی اش را حفظ کند
_ شما باید مادربزرگ خانم سپهری باشید ،خیلی خوشحال شدم
از آشناییتون.
عزیز سری تکان داد
ی آسوأم.
_ مادربزرگ پدر ِ

1488

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

عمه خانم که با سینی شربت های آلبالو وارد سالن شد ،پریسیما
به مبل لم داد و شاهرخ از روی مبل بلند شد ،سینی را از دست
عمه اش گرفت و مشغول تعارف شد.
آسمان پشت چشمی برای دخترک از خود راضیِ عمه خانم نازک
کرد و لیوان شربتش را با قاشق هم زد....
عمه خانم عزیز را به حرف گرفته بود و انگار تنها کسانی که بدون
هیچ مشغله ای مشغول حرف زدن از خانواده شان بودند آنها
بودند.
شاهین سعی در پنهان کردن حال خراب درونش داشت و شاهرخ
مشغول سر و سامان دادن به افکار آشفته اش.
پریسیما دنبال راهی برای نزدیک شدن به آسمان و آسمان به
فکر راه چاره برای حال خراب و وحشتناک شب قبلش.
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هر یک در میان جدال درونشان سرگردان مانده بودند و راه
خالصی نمی یافتند.
_ داداش میشه چند لحظه با هم حرف بزنیم؟
شاهین سری تکان داد و از روی مبل بلند شد و سمت پله ها
قدم برداشت ،شاهرخ سرش را کنار گوش آسمان برد
_ مقدمه چینی گاهی وقتا الزمه.
وارد اتاق کار که شد شاهین را روی صندلی پشت میز دید و
دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد؛ نمیدانست از کجا و
چگونه شروع کند و عذاب وجدان درست بیخ گلویش بود
_ چی میخواستی بگی؟
نگاهش کرد و لحن سرد برادرش از هر دردی دردناکتر بود....
_ باید باورم میکردی داداش.
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شاهین که نگاهش را دزدید با کالفگی نزدیک میز شد و دستانش
را به میز تکیه داد تا دوباره نگاه شاهین را از آن خود کند
_ باید باور میکردی من ،برادرت هیچ وقت همچین کاری نمیکنم.
پوزخندی که روی لبهای شاهین نشست بیشتر دلش را آزرد و
چرا باورش نمیکرد؟
_ اما من دارم یه چیزای دیگه میبینم.
دستش روی میز مشت شد و پلکهایش را روی هم فشرد
 +تو مجبورم کردی این کار و کنم ...ازدواجم با آسمان....
شاهین با اخم میان کالمش پرید
_ نمیخوام در موردش حرف بزنم.
با کالفگی عقب کشید
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_ چرا من و باور نمیکنی؟
_ من صدات و شنیدم شاهرخ ،چطور ازم انتظار داری وقتی با
صدای خودت یه بار اعتراف کردی حاال انکارت و باور کنم؟
شاهرخ چشم باریک کرد و در مورد کدام اعتراف حرف میزد؟
_ صدای من و؟
شاهین از روی صندلی بلند شد و بی اهمیت به چهره ی متعجب
برادر کوچکش میز را دور زد و مقابلش ایستاد
_ یه روز برای جشن انتخاب میکنم تا ازدواجتون و اعالم کنیم.
پس از گفتن جمله اش سمت در قدم برداشت و شاهرخ متعجب
مقابلش ،پشت به در ایستاد
_ من و آسمان تصمیم نداریم جشن بگیریم.
شاهین با حالی بد نگاهش کرد
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_ که مثال فکر میکنید من با جشنتون ناراحت میشم و تو یه
دختر و بدون لباس عروس و جشن عروسی بردی خونه ات که
مثال به فکر احساسات منی؟
اخمی بین ابروهای شاهرخ نشست و شاهین پوزخند پر
تمسخری روی لب نشاند
_ اون دختر دیگه زن توعه و وقتی برای من تموم شد که روبروم
نشست و از رابطه اش با برادرم حرف زد.
دست روی سینه اش گذاشت و ادامه داد
_ وقتی اینجا کشتمش که تو چشام زل زد و گفت عاشقته ....من
هنوز به اون درجه از پستی نرسیدم که نسبت به زن برادرم
احساسی داشته باشم ،پس دیگه اون دو سالی که در موردش
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باهات حرف میزدم و فراموش کن و سعی کن با زنت خوشبخت
شی که این تنها کاریه که میتونی برای من بکنی.
دست بند دستگیره کرد و نگاه منتظرش را به شاهرخ دوخت،
شاهرخ اما کنار نرفت ،باور نمیکرد آن عشق دو ساله تنها بخاطر
چند کلمه ته بکشد.
_ باور نمیکنم.
_ به نظرم باور کنی به نفع خودته ،فکر نکنم زیاد با این فکر دووم
بیاری.
سپس بی توجه به کنار نرفتن شاهرخ در را باز کرد و او هم
مجبور شد کنار برود.
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شاهین که از اتاق خارج شد ،به در تکیه داد و با کالفگی چند
بار دستش را از باالی صورتش تا پایین کشید .دست دیگرش را
مشت کرد و لعنتی به وضعیت وخیمش فرستاد.
چطور قرار بود با آسمان یک خانواده باشد در حالی که میدانست
از عالقه ی برادرش به او؟
هر چقدر هم تالش میکرد....
هر چقدر هم به خود یادآوری میکرد که ازدواجشان یک ازدواج
معمولی نیست...
باز هم نمیتوانست با حس تعصبی که درون شقیقه هایش نبض
میزد کنار بیاید.
آسمان اگر زن مورد عالقه اش هم نبود ،همسرش بود و
نمیتوانست حسش را سرکوب کند.
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نگاهی به صفحه ی گوشی اش انداخت و سپس نگاهش را تا
باالی برج باال کشید .از چند پله ی منحنی که به درهای
اتوماتیک ورودی برج میرسید باال رفت و داخل البی ساختمان
شد.
فضای خیره کننده ی اطرافش باعث شد پوزخندی روی لبهایش
بنشیند....
قبل از اتفاقات اخیر ،اگر ورودش به چنان برج لوکسی را در
خوابش میدید ضربان قلبش باال میرفت....
مهدی نام آن خوابها را رویا میگذاشت و اما حال که او در آن
موقعت بود به نظرش کابوسی بیش نبود ورودش به آن ساختمان.
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مقابل یکی از آسانسورهایی که نمایشگرشان نشان البی بودنش
را نشان میدادند ایستاد و بعد از فشردن شاسی اش وارد آسانسور
شد .آسانسوری که یک ضلعش تمام شیشه ای بود و رو به خیابان
و سه ضلع دیگرش آینه....
شاسی شماره ی بیست و دو را فشرد و نگاهش را به دختر درون
آینه دوخت ،دختری که هیچ شباهتی به تازه عروس ها نداشت....
پوزخند صداداری تحویل انعکاس تصویرش داد و مگر عروس
شده بود که تازه عروس باشد؟ به قول عزیز مانند زنان بیوه
پنهانی ازدواج کرده بود.
یک عروس که از همبستر شدن با همسرش وحشت داشت....
چه سرنوشتی بود که خدا برایش نوشته بود؟
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در فلزی آسانسور که کنار رفت از آن قوطی آینه ای خارج شد و
نگاهش را در راهروی بزرگی که دو در روبروی هم قرار داشتند
چرخاند.
قفسه ی سینه اش جمع شده بود ،ضربان قلبش کند و نفسهایش
یکی در میان....
دل نزدیک شدن به در آپارتمان را نداشت .با آنکه میدانست
کسی جز رهام داخل نیست ،اما باز هم ته قلبش میلرزید.
دست لرزانش سمت درکوب رفت و میخواست وارد خانه ای شود
که صاحبش او را رانده بود....
پدرش را تهدید کرده بود و مسبب حال خراب بهار بود...
کینه داشت....
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یک کینه ی بزرگ که تمام قلبش را مانند یک تار عنکبوت
احاطه کرده بود....
پلکهایش را روی هم فشرد و سعی کرد آن کینه را نادیده بگیرد
و درکوب را به صدا درآورد .طولی نکشید که در باز شد و قامت
بلند رهام مقابلش نمایان...
آن تیشرت آستین کوتاه مشکی رنگ و شلوار ورزشی ستش ،با
آن موهای به هم ریخته ی روی پیشانی اش عجیب او را شبیه
پسر بچه های تخس کرده بود.
ناخوآگاه لبخندی روی لب نشاند و رهام با خنده اشاره کرد داخل
شود.
حین عبور از رهام نگاه دیگری به تیپ دخترکشش کرد و لب زد
 +چه وقت خوابه دکتر؟
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رهام در را بست و قبل از اینکه آسمان دور شود دستش را گرفت
و او را سمت خود کشید .دست دیگرش را دور شانه اش حلقه
کرد و بوسه ی آرامی روی پیشانی اش نشاند.
آسمان اما با حالی عجیب ،بدون هیچ عکس العملی منتظر ماند
تا رهام رهایش کند و چقدر داشتن برادری که در آغوشت
میگرفت ،حس خوب و زیبایی بود.
بوی باران میداد...
بوی مخلوط آب و خاک...
گرمایی شبیه داغی یک فنجان قهوه در یک عصر زمستان برفی....
حسی مانند حس یک کودک سورپرایز شده با اسباب بازی مورد
عالقه اش ....از همان خنده های بلند و شوق نفسگیر...
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رهام که رهایش کرد ،دستی به شالش کشید و بی اهمیت به
امنیتی که درونش سرازیر شده بود تشر زد
 +خوشم نمیاد از این ادا هندیا....
رهام خندید و مگر برق آن نگاه قهوه ای از چشمش دور مانده
بود که فریب جمله ی آسمان را بخورد.
_ اما من خوشم میاد بغلت کنم و سر به سرت بذارم.
بدون آنکه نگاه در اطراف آپارتمان لوکس و دوبلکس بچرخاند،
روی مبل راحتی گوشه ی سالن نشست و نگاه به رهامی که به
ستون تکیه داده بود دوخت
 +برو سر به سر عمه ات بذار....
رهام خندید و خودش را روی مبل کناری آسمان پرت کرد
_ من عمه ندارم محض اطالعت ،بابام تک فرزنده....
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دستی به پیشانی اش کشید و سعی کرد جدی تر باشد ،چیزهای
مهم تر از کل کل کردنشان بود که باید در موردشان حرف
میزدند...
چیزهای مهمی که بخاطرشان مجبور بود از موقعیتش استفاده
کند.
متنفر بود از کارش اما گاهی باید برای تنها نماندن بی خیال
غرورش میشد
 +آپارتمان شاهرخ و میدونی کجاست؟
نگاه گنگ رهام و محو شدن لبخند پر شیطنتش باعث شد پای
راستش را خم کرده و کامل سمت او بچرخد
 +همونی که ما هستیم...
رهام هم کنارش نشست
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_ متوجه منظورت نمیشم.
لبی تر کرد ،خودش هم متوجه منظور خودش نمیشد از بس
جمالت و کلماتش به هم ریخته و بی سر و ته بودند.
 +عزیز میگه پیش من و شاهرخ معذبه و میخواد برگرده اردبیل،
من این و نمیخوام رهام.
رهام باالخره متوجه شد و لبخندی روی لبهایش نشاند،دست
آسمان را گرفت و لب زد
_ نگران نباش حلش میکنیم.
لبی تر کرد
 +چطوری؟
رهام سری تکان داد و بدون رها کردن دست آسمان از روی مبل
برخاست و آسمان را هم وادار به ایستادن کرد.
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_ تو به فکرش نباش ،تا فردا حلش میکنیم ،بیا خونه رو نشونت
بدم.
سمت پله ها قدم برداشت و ادامه داد
_ پنج شیش سالی میشه اومدیم اینجا ،خونه ی قبلیمون قدیمیه،
اما خیلی بهتر از اینجاست .یه روز میبرم اونجا رو هم نشونت
میدم.
پله ها را همراه هم باال رفتند و رهام در اولین اتاق را باز کرد و
دست روی کمر آسمان گذاشت
_ اینجا اتاق منه.
نگاه آسمان چرخید و روی قاب عکس بزرگی که درست روبروی
تخت بود ثابت ماند ...پسرک خودشیفته....
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 +انگار شبا زل میزنی به خودت خوابت بگیره....
رهام بلند خندید ،دست آسمان را رها کرد و خود وارد اتاق شد
آسمان هم قدمی به جلو برداشت ،یک ویترین بزرگ گوشه ی
اتاق بود که داخلش پر بود از شیشه های مختلف عطر....
قدم سمت ویترین بزرگ برداشت و حین گشتن نگاهش بین
عطرها لب زد
 +با بقیه در موردم حرف زدی؟
پشت به رهام بود اما انعکاس تصویرش را روی شیشه ی براق
میدید که بعد از سوال او دستی بین موهایش فرستاد
_ نمیدونم چه طوری باید بگم ،خودت چی فکر میکنی؟
کلید را چرخاند و در ویترین را باز کرد ،بوی تند عطر ها زیر
بینی اش پیچید و او زیبا ترین شیشه را برداشت
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 +برام مهم نیت چی فکر میکنن.
رهام لبخندی زد...
برایش مهم نبود و سودل میپرسید؟
_ میدونم.
درب عطر را باز کرد و کنار بینی اش برد ،چیزی از عطر شناسی
نمیدانست و تشخیص بوی سرد و تلخ عطر دستش ممکن نبود
 +یه چیز دیگه ام هست.
رهام مقابلش ایستاد و عطر مورد نظرش را از ویترین برداشت و
سمت آسمان گرفت
_ چی؟
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آسمان حین گرفتن عطر از دست رهام ،نگاه گذرایی به چشمانش
دوخت و عطر دیگری که از قبل دستش بود را داخل ویترین
برگرداند
 +میخوام برم دکتر؟
رهام اخم کرد و آسمان عطر را بویید ،بویش محشر بود ،بوی
میوه میداد ،بوی شبیه میوه ی لیمو و ترنج....
_ دکتر برای چی؟
عطر را اسپری کرد ....زیباترین بوی عطری بود که استشمام
میکرد...
آنقدر زیبا بود که ترغیبش میکرد نفسهای عمیق و پی در پی
بکشد
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 +مگه تو شاهرخ و نفرستادی دکترم باشه؟ حاال میخوام برم پیش
یکی دیگه ،یکی که زن باشه....
نگاه به چشمان رهام دوخت و ادامه داد
 +تو برام یه دکتر خوب پیدا کن....
_ مشکلی داری آسو؟
نگاه از چشمان رهام گرفت و به عطر محشر بین انگشتانش
دوخت
 +نه ،میخوام دکترم و عوض کنم ،این کجاش مشکله؟
رهام با گرفتن چانه اش مجبورش کرد نگاهش کند
_ بهم بگو لطفاً....
عطر را باال گرفت
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 +اسم این عطر چیه؟ بوش عالیه...
رهام لب زیرینش را داخل دهانش برد و بعد از کمی مکث لب
زد
_ شالیمار.
دوباره نفس عمیق کشید
 +بوی میوه میده!
_ آره اولش که اسپری میکنی بوی لیمو  ،ترنج  ،سدر و ماندارین
و میده  .بعد از محو شدن نت های اولیه با رایحه ی رز و یاس و
در نهایت مشک و چوب ....رایحه ی خیلی خوبی داره و برای
بانوی زیبایی مثل شما مناسبه...
پشت چشمی نازک کرد
_ نمک نریز....
1509

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

از عطری که رهام داده بود ،کمی به مچ دست چپش زد و دستش
را سمت صورتش بود...
محشر بود بویش...
در اتاق که باز شد ،شیشه ی عطر را روی میزآرایش گذاشت و
برگشت ،عزیز در چارچوب ایستاده بود
_از وقتی اومدی چپیدی تو این اتاق،شوهرتم نیست بگم.....
استغفاری زیر لب زمزمه کرد و ادامه ی جمله اش را بلعید
آسمان با اخم موهای بلند روی شانه اش را به عقب پرتاب کرد
 +چی شده مگه؟
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_ مگه قرار نبود حرف بزنیم؟ دو روز گذشته و تو داری ازم فرار
میکنی ،چرا دقیقاً؟
روی صندلی نشست
 +فرار چیه دیگه؟ مگه آدم کشتم که فرار کنم؟
عزیز نزدیک تر شد
_ من میخوام برگردم اردبیل ،اینجا حالم بده.
 +منم نمیخوام برگردی ،چیکار کنیم حاال!!!!
عزیز عصایش را روی پایش گذاشت و کمی فشارش داد که
خندید
 +داری از سالح استفاده میکنی خاتون؟
عزیز اما عصا را کنار نکشید
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_ میرم اردبیل ،نرگس میاد پیشم ،اونم از سربار عروسش موندن
خسته شده بود ...تنها نمیمونم.
با جدیت اخم کرد
 +نمیشه ،یه بارم شده بفهم عزیز.
عزیز با عصبانیت عصا را به ساق پایش کوبید و آسمان به میز
آرایش تکیه داد
_ نفهم خودتی االغ .من ازت اجازه نمیگیرم .میخوام برم خونه
ام.
 +تنهایی میخوای اونجا چیکار کنی؟
_ کی گفته من اونجا تنهام؟ جایی که دارم از تنهایی میترکم
اینجاست .نرگس بیشتر از تو من و از تنهایی درمیاره.
کالفه با دو انگشت چشمانش را فشرد...
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 +چیزی که ناراحتت میکنه اینجاست .همین نزدیکیا برات خونه
میگیرم ،دیگه معذب نمیشی ،حس سربار بودن نمیکنی .خوبه؟
_ که چی بشه ،صبح تا شب تنهایی زل بزنم به در و دیوار و یه
ماه نشده راهی تیمارستان بشم یا قبرستون؟
 +تنها نمیمونی ،من میام پیشت.
عزیز خسته از درد زانوهایش روی تخت نشست و مشغول ماساژ
دادن پای چپش شد
_ که بیوفتیم به جون هم؟ من میخوام برم خونه ام ،اونجا نرگس
هست ،ضیا هست ،مرضیه و بتول هم هر از گاهی سر میزنن
بهم ....الزم نکرده نگرانم باشی...
کالفه موهای فر دارش را جمع کرد و با کشی که دور دستش
بود بست...
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حس خوبی نداشت...
عزیز تنها کسش بود و نسبت به او احساس مسئولیت داشت،
نمیتوانست او را به امان خدا رها کند .فرستادن او به اردبیل در
حالی که خودش در شهری دیگر بود به نظرش همان حکم ترک
کردن بود ....به امان خدا رها کردنش بود...
عزیز جز او کسی را نداشت....
عزیز با آنکه داشت انکارش میکرد تنها بود.
نگاهش در چشمان عزیز دو دو زد...
بعد از مرگ پسرش پیر تر شده بود....
چروک های دور چشمانش بیشتر شده بود....
نگاهش تاریک و کدر بود و هیچ برقی نداشت....
شکسته تر شده بود....
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 +من نگرانتم.
اولین بار بود از نگرانی اش حرف میزد ...اگر قبل ترها بود،
هیچگاه فکرش را هم نمیکرد اول جمله ی نگران بودنش را برای
عزیز بگوید...
تنهایی باعث شده بود به همدیگر پناه ببرند دو انسانی که سالها
آبشان در یک جوب نرفته بود....
عزیز برای سوزاندن آسمان به مادرش توهین میکرد و آسمان بی
احترامی میکرد....
تنهایی و بی کسی به کجا کشانده بودشان؟
_ همه ی مسئولیتم مثل همیشه گردن توعه ...من درآمدی ندارم
که اجاره خونه و خرج خودم بدم .اگه با نرگس موندم تمام خرج
و مخارج و نصف میکنیم و سهم من و تو باید بدی...
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 +من نمیخوام بری عزیز ....نمیتونم بذارم بری.
_ من اینجا دووم نمیارم .گفته باشم.
از روی تخت بلند شد و حین رفتن سمت در ادامه داد
_ اگه به فکر منی ،من و قبل از اینکه با صاحب خونه تسویه کنی
بفرست اردبیل....
عزیز که از اتاق خارج شد کالفه دستی به صورتش کشید.
به زن شکسته ای که لحظاتی پیش از اتاقش خارج شده بود
احساسات گوناگونی داشت
حس تنفر...
حس دوست داشتن....
حس دین....
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حس شرمندگی....
او علت اصلی سکته ی پدرش بود ...آن پیرزن شکسته به خاطر
وجود او پسرش را از دست داده بود.

گوشی را روی حالت اسپیکر گذاشت و در همان حین مشغول
بستن کش مو به انتهای موهایش شد....
با استفاده از یک پیج آموزشی در اینستاگرام یک بافت موی زیبا
یاد گرفته بود و با چندین بار تالش کردن باالخره توانسته بود
روی موهای خودش پیاده اش کند.
_ جانم آسو؟
ناخودآگاه لبخندی روی لبهایش نشست" ..جانم آسو"ی رهام
روزی دخترکی را تا مرز دیوانگی برده بود...
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حال که فکر میکرد ،خوشش می آمد از جانم آسویی که رهام
خطابش میکرد....
آن جیرجیرک رنگ رنگی را باید کله پا میکرد ....با یک ترفندی
متفاوت...
 +عزیز نمیخواد بمونه اینجا ،میخواد برگرده اردبیل.
موهایش را همانجا ،روی شانه اش رها کرد ،انعکاس تصویرش
توی آینه لبخندی روی لبهایش نشاند ...زیبا شده بود....
 +دیگه نمیخواد کاری کنی ،میخوام بفرستمش اردبیل.
_ تنها میمونه اونجا!
نفس عمیقی کشید
 +یه همخونه واسه خودش پیدا کرده.
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دست دراز کرد و با اخم کش را از انتهای موهایش باز کرد و
مشغول باز کردن تارهای بافته شده ی موهایش شد.
داشت چکار میکرد؟
تمام کارهایش بخاطر جلب توجه بود؟
خودش را نمیشناخت.
گوشی را برداشت و با کالفگی روی تخت نشست
 +دکتر و چیکار کردی؟
_ آدرس مطب یکی از دوستام و برات میفرستم ...اگه میخوای
میتونم برات وقت ویزیت هم بگیرم.
 +یکی از دوستات؟ بهت که گفتم میخوام دکتر زن باشه!
_ من نمیتونم دوستِ خانم داشته باشم؟
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زیر لب فحش ناجوری نثار رهام کرد و صدای خنده اش لبخندی
روی لبهایش نشاند .رهام قبل از اینکه بداند نسبت خونی با او
دارد جای برادر را در قلبش پر کرده بود....
 +القل به همکارات رحم کن....
صدای خنده ی رهام بلند تر و سرخوش تر شد
_ باور کن من کاری نمیکنم ،یه جور نیروی جاذبه دارم که خانم
ها رو سمتم میکشونه.
با صدای حرف زدن از بیرون اتاق ضربان قلبش باال رفت
 +خاک تو سر زنی که جذب تو میشه....
از روی تخت بلند شد
 +من دیگه باید برم ،آدرس و بفرست خودم وقت میگیرم .تو
نمیخواد به بهانه ی من کار خودت و پیش ببری...
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رهام با خنده باشه ای گفت.
تماس را که قطع کرد ناخودآگاه سمت آینه چرخید ،موهای
فردارش با آن بافت زیبا بودند نه رها روی شانه هایش.
با کالفگی کش مویش را از روی میز برداشت و همه را باالی
سرش جمع کرد ،کم کم داشت وسواس زیبایی و زشتی میگرفت
با آن افکار بیهوده اش.
در اتاق را که باز کرد سینه به سینه ی شاهرخ شد و قلبش را
انگار یکی هل داد و از بلندی پرت شد.
لبی تر کرد و کنار کشید
 +سالم.
شاهرخ وارد اتاق شد و در را بست ،آسمان اما همان جا کنار در
ماند ...صدای ضربان قلبش کر کننده بود.....
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_ باید در مورد چیزی باهات حرف بزنم.
آب دهان خشک شده اش را فرو داد و دستش را بند دستگیره
کرد.
 +اآلن کار دارم بمونه برا بعد.
سپس قبل از اینکه به شاهرخ اجازه ی حرف زدن بدهد از اتاق
خارج شد.
شاهرخ با کالفگی دست بین موهایش برد ،دخترک عاصی انگار
کمر به دیوانه کردن او بسته بود.
نفس عمیقی کشید و بوی زیبای رز و یاس و زنبق حس بویایی
اش نوازش کرد ،بوی زیبایی که دو روز بود با روانش بازی میکرد
و او را تشویق به نفس های عمیق کشیدن میکرد.
عطری که انگار هیچوقت بویش را استشمام نکرده بود....
1522

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاهش را سمت میزآرایش چرخاند ،شیشه ی عطر روی میز بود.
بدون آنکه به لباسهای عوض نشده اش اهمیتی بدهد سمت میز
قدم برداشت و شیشه را برداشت.
شالیمار....
با کالفگی شیشه را روی میز برگرداند و سمت پاراوان قدم
برداشت،خسته بود و نیاز به استراحت داشت...
به ساعتها استراحت تا کمی ذهن خسته اش آرام بگیرد.
شاید هم نیاز به یک سفر...

مقابل تلویزیون نشسته بودند ،عزیز لحظاتی قبل شب بخیری
گفته و سمت اتاقش رفته بود و او مانده بود و شاهرخی که با
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جدیت به اخبار شبانگاهی نگاه میکرد ...نگاه او به اخبار بود و
نگاه آسمان به نیمرخش...
_ چیزی میخوای بگی؟
تکان شدیدی خورد ،شاهرخ اما هیچ تغییری به حالت نشستنش
نداد؛ حتی نیم نگاهی هم سمتش نیانداخت.
 +نه...
_ دقیقاً یازده دقیقه است زل زدی بهم ،گفتم شاید میخوای
چیزی بگی و نمیتونی.
دهانی کج کرد
 +نخیر ...چیزی نمیخوام بگم.
شاهرخ از گوشه ی چشم نیم نگاهی سمتش انداخت و دوباره به
صفحه ی تلویزیون خیره شد...
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_ باشه .نگو....
آسمان دستانش را با حرصی مشهود مقابل سینه قالب کرد و
نگاه به تصویر مرد خالفکاری که چهره اش شطرنجی بود
دوخت....
سکوت خانه داشت آزارش میداد
 +چیکار کرده این مرده؟
شاهرخ برگشت و نگاهش کرد
_ ازش مواد گرفتن ....انگار معتاد بوده...
اخمی بین ابروهای آسمان نشست و خواست با دقت تر به خبر
و حرفهای مجرم گوش دهد که صدای پیامک گوشی اش،
نگاهش را سمت میز چرخاند....
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گوشی را برداشت و نگاهی به شماره ی رند و ناآشنایی که پیامک
دو کلمه ای فرستاده بود انداخت
" تلگرامت و چک کن"
از روی مبل برخاست و حین رفتنش سمت اتاق زیر لب نجوا
کرد
 +من میرم بخوابم.
وارد اتاق شد و در را بست .روی کاناپه نشست و انگشتش را روی
عکسی که از یک اکانت ناآشنا آمده بود لغزاند....
تصویر مردی الغر اندام و چهل و چند ساله که به ساعد دستانش
دستبند بسته شده بود...
انگار اشتباهی فرستاده شده بود....
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خواست از برنامه خارج شود که قلبش درون سینه اش جمع شد
و نگاهش روی عکس دو دو زد....
با دو انگشت لرزان تصویر را زوم کرد....
آن چهره را هر جا که میدید میشناخت..
همان چهره ی منفور که زندگی اش را تباه کرده بود....
آن چشمان براق میشی که.....
الغر و شکسته شده بود...
زیر چشمانش گود و سیاه بود....
نگاهش اما همان نگاه میشی رنگ مشمئز کننده.
روی کاناپه آوار شد ،نگاهش اما از تصویر مرد دستبند به دست
کنده نشد....
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قلبش پیدایش نبود....
انگار مرده بود.
با نیمه ی جانی که برایش باقی مانده بود برخاست و خود را به
تراس رساند
به هوای آزاد احتیاج داشت....
مغزش کم مانده بود منفجر شود و داغی را میتوانست حس کند.
وارد پیامها شد و انگشت لرزانش را روی شماره فشرد....
داشت جانش درمی آمد وکسی خبر نداشت از آن اتفاق!
بعد از چهار بوق متوالی صدای آشنایی بله گفت و او کنار حفاظ
شیشه ای تراس سقوط کرد ....امکان نداشت....
صدایی که پشت خط بود نمیتوانست صدای خسرو پناهی باشد....
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_ الووو آسمان؟؟؟
لبهایش باز و بسته شدند اما هیچ صدایی تولید نشد
_ حالت خوبه؟
داشت حالش را میپرسید!
مرد پشت خط چقدر دیگر قرار بود او را با خاک یکسان کند؟
 +چی میخوای از جونم؟
دستش مشت شد و با همان صدای بی جان نالید
 +چی میخوای؟
_ پیداش کردم ...به سزای کارش میرسه.
تمام تن و بدنش داشت میلرزید وقتی فریاد کشید
 +به تو چه ربطی داشت؟ کی ازت همچین چیزی خواست؟
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جوابی که از جانب خسرو دریافت نکرد صدایش را بلند تر کرد و
تن نیمه جانش بیشتر لرزید
 +کی بهت گفته گذشته ی من و زیر و رو کنی لعنتی؟
صدای فریاد بیجانش به گوش شاهرخی که روی مبل مقابل تی
وی نشسته بود رسید و با تعجب تلویزیون را خاموش کرد و بلند
شد....
با قدم های بلندی خود را به در اتاق رساند و با دیدن عزیزی که
انگار میخواست سمت اتاق بیاید ،لبخند مضطربی روی لب
نشاند...
_ من میرم پیشش حاج خانم،نگران نباشید.

1530

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

عزیز با اخم سر تکان داد و شاهرخ وارد اتاق شد ،در باز تراس
مجبورش کرد به آن سمت قدم بردارد و صدای لرزان آسمان
اخمی بین ابروهایش نشاند
 +تو میخوای من و بکشی لعنتی؟
وارد تراس شد و جسم مچاله ی شده ی آسمان قلبش را
فشرد،روی زانویش نشست و اسمش را زیر لب نجوا کرد...
نگاه اشکی آسمان قفل چشمانش شد و چیزی درونش شکست....
سعی کرد لبخند بزند و انگار موفق شد که دخترک سرش را روی
شانه کج کرد و لبهای لرزانش را روی هم فشرد....
چه اتفاقی افتاده بود؟
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دست دراز کرد ،گوشی را از بین انگشتان آسمان بیرون کشید و
کنار گوش خودش برد،هیچ صدایی از آنسوی خط به گوش
نمیرسید
_ الو؟
صدایش انگار به گوش خسرو رسید
_ حالش چطوره؟
صدای خسرو پناهی را شناخت و نگاهش روی آسمانی که دست
راستش را روی لبهایش فشرده بود تا صدای هق هایش را خفه
کند باال و پایین رفت و حالش اصالً خوب نبود....
_ خوبه ،نگران نباشید.
لبی تر کرد و ادامه داد
_ من باید قطع کنم ،خیلی عذر میخوام.
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تماس را که قطع کرد ،گوشی را روی زمین گذاشت و کمی خم
شد
_ آسمان؟
چیزی از لرزش آسمان کم نشد و بعد از نفس عمیقی که کشید،
دست دراز کرد و تن لرزان دخترک را به آغوش کشید .سرش را
کنار گوشش برد و آرام پچ زد
_ باشه ،آروم باش تموم شد.
آسمان دستش را از روی لبهایش برداشت و پیراهن مردانه ی
شاهرخ را بین پنجه اش فشرد...
دلش داشت میترکید....
شاهرخ دست روی موهای دم اسبی بسته شده اش کشید و چانه
اش را روی سرش گذاشت
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دلش داشت میسوخت
دلش داشت درونش برای آسمانی که اصال حالش خوب نبود بی
تابی میکرد...
_ آروم باش دختر خوب.

روی کاناپه نشست ،صدای شر شر آب به گوشش میرسید و
استرسش را بیشتر میکرد ،داشت جان میکند تا بااحساسات ضد
و نقیضش مقابله کند
صدای آب که قطع شد ،نگاهش را سمت در حمام کشاند،دل
توی دلش نبود و انگار میخواست قفسه ی سینه اش را شکافته
و بیرون بزند .انگشتانش را به هم پیچاند و به محض باز شدن در
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حمام ،بی اهمیت به قول و قرار هایی که با خود ترسویش بسته
بود ،از جا پرید و قلبش انگار در گوشه کنار سینه اش قایم شد....
شاهرخ با حوله ای که دور کمرش بسته بود خارج شد و آسمان
دستش را مشت کرد ...لعنتی داشت عرق میکرد
به محض تالقی نگاهشان نگاه دزدید و شاهرخ سمت پاراوان قدم
برداشت
_ معذرت میخوام ،نمیدونستم تو اتاقی.
نفسی که در سینه اش گم و گور شده بود را مقطع بیرون فرستاد
و یکجورهایی روی کاناپه آوار شد....
 +من ....من میخواستم ....یعنی....
دندان روی هم سایید و تنها لکنت زبان گرفتنش کم بود
 +باید باهات حرف بزنم.
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نفس عمیقی کشید و صدای شاهرخ را پس از کمی تأخیر شنید
_ البته...
لبهایش را داخل دهانش برد ،چه میخواست بگوید؟
همه را از یاد برده بود.
شاهرخ که از پشت پاراوان بیرون آمد ،جمع تر روی کاناپه
نشست ...علت استرسش را نمیفهمید....
تنها قرار بود دو کلمه حرف بزنند ،بزرگ کردن که نداشت....
شاهرخ ،روبرویش نشست ،تیشرت آستین کوتاه طوسی رنگی
پوشیده بود
_ بفرما....
لبی تر کرد و نگاه از ماهیچه های در هم پیچیده ی بازوهای
شاهرخ گرفت
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 +عزیز نمیخواد اینجا بمونه...
نگاهش را گرفت ،ضربان قلبش اوج گرفته بود....
شاهرخی که با موهای نمدار و به هم ریخته مقابلش نشسته بود
و کمی از تار موهای خیسش روی پیشانی اش ریخته بود،
نمیگذاشت روی حرفهایش تمرکز کند...
_ چرا؟ چیزی شده؟
کف دستانش را به هم چسپاند و سپس دستانش را بین
زانوهایش برد....
از خود و دستپاچگی اش بیزار بود
 +نه ،چیزی نشده؛ فقط میگه میخواد برگرده اردبیل.
شاهرخ آرنج هایش را به زانو تکیه داد و کمی سرش را خم کرد
تا نگاه فراری آسمان را شکار کند
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_ میخوای من باهاشون حرف بزنم؟
 +نه ،تصمیمش و گرفته؛ من موافقت کردم و قراره فردا برگرده
اردبیل .منم میخوام دو سه روز برم.
شاهرخ با جدیت نگاهش کرد
_ اگه بخاطر من داره میره من باهاشون حرف میزنم....
 +نه ...میگه اینجا تنهاست و اونجا میخواد با نرگس خاتون بمونه.
شاهرخ دوباره با جدیت سر تکان داد و آسمان نگاه به دستانش
دوخت....
چقدر از همدیگر دور بودند....
دور تر از وقتی که در شهرهای جداگانه تنها با تماس تلفنی
ارتباط داشتند....
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در چند قدمی همدیگر بودند و انگار از هم کیلومترها فاصله
داشتند.
_ در مورد حال دیشبت....
مکث کرد و نگاه آسمان قفل چشمانش شد
_ هنوز نمیخوای حرف بزنی؟
لبهایش را روی هم فشرد ،شب قبل و اتفاقات و حال خرابش را
نمیخواست به یاد بیاورد...
نگاه گرفت
 +نه...
شاهرخ سری تکان داد
_ باشه ،فقط اگه خواستی من هستم .این و یادت باشه.
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نگاهش همچنان فراری بود و شاهرخ در تالش شکار آن نگاه....
حال آسمان را دیگر نمیتوانست بفهمد....
نمیتوانست با او رابطه ی قبل از عقد را در پیش بگیرد....
آسمان انگار فرسنگها فاصله گرفته بود
خواست از روی تخت بلند شود که با یادآوری موضوعی ،به حالت
قبل برگشت
_ راستی....
مکث کوتاهش باالخره نگاه منتظر آسمان را سمتش کشاند
_ شاهین در مورد جشن حرف میزد ...اگه تو میخوای...
 +نمیخوام.
انگشتانش را به هم پیچید و ادامه داد
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 +اگه این جشن بخاطر عقده ،نمیخوام و مطمئنم تو هم
نمیخوای ...پس میتونی اوضاع خونواده ی من و بهونه کنی.
شاهرخ خم شد ،دستان به هم پیچیده ی آسمان را در دستش
فشرد و نگاه به مردمک های لرزانش دوخت
_ بحث من نیست .فقط تویی که میدونم آرزوی هر دختریه
جشن عروسی داشته باشه .اگه قبالً گفتم نمیخوام عصبانی بودم،
میخواستم هر طور که شده منصرفت کنم،اما حاال ،حاال که کارا
به اینجا کشیده شده دلم نمیخواد این آرزو تو دلت بمونه .اگه تو
بخوای....
نگاه به دستانشان دوخت و میان کالم شاهرخ پرید
_ نمیخوام.
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نمیخواهدش از ته دل نبود ،میخواست اما مجبور بود به عواقبش
هم فکر کند...
نمیشد با نام خانوادگی سپهری ،به عنوان دختر دوم سردار پناهی
در یک جشنی که برای ازدواجش تدارک دیده میشد حضور
داشته باشد.
شاهرخ نگاهش کرد ،از حالت چهره اش میشد پی به عمق آن
"نمیخواهم" برد ....و شاید میشد با کمی تأخیر آن جشن را
برگزار کنند.
_ باشه ،هر طور خودت راحتی.
فشار آرامی به دست آسمان داد و از روی تخت بلند شد
_ من میرم گالری ،کاری داشتی تماس بگیر.

1542

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

تنها سری تکان داد و شاهرخ بعد از برداشتن گوشی و سویچش،
از اتاق خارج شد.
آسمان ماند و یک دنیا فکر و خیال که قرار بود همین گونه پیش
برود زندگی ای که به شاهرخ تحمیلش کرده بود؟
او وقتی داشت اولین قدمش را برمیداشت به روزهایی که قرار
بود اینگونه بگذرد فکر نکرده بود.
او یک تصمیم ناگهانی گرفته بود.
یک تصمیم شاید خودخواهانه....

قفل گوشی اش را زد و نگاه دیگری به دو پیامی که یکی را
خودش فرستاده بود و یکی را خسرو پناهی انداخت
« میخوام تنها باهات حرف بزنم»
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« برو به این آدرس ***»
لبی تر کرد و انگشت لرزانش را روی زنگ خانه ای که آدرسش
در پیامک گوشی اش بود گذاشت...
رهام گفته بود خانه ی قبلی شان خالیست و به احتمال زیاد
اینجا همان خانه ای بود که درموردش حرف میزد...
شاید همان جایی بود که پدرش روزی راننده ی مریم بانوی این
خانه بود...
قلبش فشرده شد و نباید با این افکار ذهنش را به هم میریخت...
آمده بود حرف بزند و هیچ وقتِ پرخاش و عصبانیت نبود...
آمده بود به گفته ی عزیز خسرو را آرام کند تا بخاطر او بر سر
اطرافیانش نتازد و این درِ زیادی بزرگِ روبرویش میتوانست
هرجایی باشد غیر از جایی که در پس و پیش ذهنش بود...
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دستش دوباره سمت زنگ رفت و فشرد ،اما باز هم هیچ ردّی از
باز شدن در پیدا نشد...
اخمی کرد و گوشی اش را باز کرد تا با آن شماره ی زیادی رند
ذخیره نشده تماس بگیرد که صدای ماشینی نگاهش را سمت
راست چرخاند...
بنز را از روی عالمتش میشناخت و مردی که داشت رانندگی
میکرد صاحب آن ماشین گرانقیمت بود...
سرعت ماشین با نزدیک شدن به او کم شده بود و با تکان بلند
درها کنار کشید و درهای بزرگ به دو طرف باز شدند ...ماشین
درست کنارش ایستاد و خسرو از پنجره ی باز اتومبیل نگاهش
کرد
_ سوار شو بریم تو...
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نگاه سمت داخل خانه کشاند و هیچ شباهتی به خانه نداشت...
بیشتر شبیه عمارتهایی بود که....
او حتی اینگونه عمارت ها را در فیلم ها هم ندیده بود...
درختان سربه فلک کشیده ای که داخل بودند فضا را بیشتر
شبیه جنگل کرده بودند تا خانه و آخر آن راه سنگ فرش شده
به کجا میرسید خدا میدانست...
سوار ماشین شد و خسرو ماشین را داخل هدایت کرد و ریموتی
که در دست راستش بود را فشرد...
نگاه آسمان اما بین درختان گشت...
بین درختان بلندی که با سخاوت تمام شاخ و برگهایشان را به
رخ زمین میکشیدند و زمین را از نور خورشید بی نصیب
میگذاشتند...
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باالخره بعد از حدود پنج دقیقه در انتهای آن راه سنگی
ساختمان آجر نمای بزرگی نمایان شد که قِدمت زیادش از تک
تک آجرهایش مشخص بود...
ماشین توقف کرد و آسمان قبل از خسرو پیاده شد...
ساختمان روبرویش شباهت زیادی به مکانهای تاریخی داشت...
یک ساختمان سه طبقه که پنجره های سقف هاللی اش با شیشه
های رنگی ،زیباییِ بی نظیری به نمای ساختمان داده بود...
تراس بزرگی که در طبقه ی دوم ساختمان وجود داشت جان
میداد برای....
اخم کرد...
داشت چه رویاهایی میبافت؟

1547

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاه از نمای ساختمان گرفت و به جایی که حدس میزد خسرو
باشد برگشت ،با چند قدم فاصله از او ایستاده بود و داشت نگاهش
میکرد...
_ خوبی؟
دلش میخواست بپرسد اینجا کجاست ...اما میترسید از جواب
خسرو...
میترسید بگوید همان جایی که پدرت روزی کار میکرد و او
دوباره آوار شود و پرخاش کند و دیوانه شود....
میترسید دیوانه شود و دلیل اصلی آمدنش فراموش شود....
لبی تر کرد و قدم جلو برداشت و بدون اینکه نگاه از چهره ی
خسرو بگیرد لب زد
 +شاهرخ و تهدید کردم...
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به خسرو رسید و آمده بود خسرو را آرام کند و خودش داشت
آرامش نداشته اش را کم کم از دست میداد...
سرش را کمی کج کرد
 +میدونی با چی؟
خسرو تنها نگاهش کرد و آسمان آب دهانش را فرو داد
 +داداشش...
نفس عمیقی کشید و دوباره آب دهانش را فرو داد...
دهانش خشک بود و او تنها برای پس زدن بغضی که میخواست
بیخ گلویش بنشیند تند تند آب دهانش را فرو میداد و موفق هم
بود...
بغض قدرتی نداشت که حریفش شود
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 +داداشش دو سال دنبالم بود،من اما درست وقتایی که خودم و
گم کرده بودم و داشتم تو منجالب زندگیم دست و پا میزدم دل
به برادرش بستم ...دکترم بود ...رهام فرستاده بود پیشم...
پوزخند صداداری زد و نگاه از نگاه خاص خسرو گرفت،
نمیتوانست چیزی از آن نگاه تاریک تشخیص دهد
 +با این که حتی نگاه شاهرخ خطا نرفته بود من رفتم به داداشش
گفتم گولم زده ،گفتم من و دزدیده و برده ویالش ،گفتم عاشق
خودش کرده...
لبی تر کرد و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد
 +وقتی فکرش تا بیراهه ها کشیده شد با گفتن«شاهرخ نمیخواد
مسئولیت کارش و قبول کنه» حالیش کردم که تا ناکجاآباد پیش
رفتیم...
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خسرو با درد پلک بست و آسمان نمیدانست چرا نمیتوانست
سرش را بلند کرده و به خسرو بگوید تو مرا تا آن نقطه رساندی...
 +نمیدونم چیکار کرد ،اما همون روز تولدی که تو ویالی مشفق
برام گرفتین ،قبلش با شاهرخ مالقات کردم و گفت برای دو روز
بعدش وقت عقد گرفته...
دندان روی هم سایید و متنفر بود از توضیحاتی که داشت برای
خسرو پناهی میداد...
سرش را بلند کرد و چشمان بسته ی خسرو باعث شد برای لحظه
ای گاردی که مقابل بغضش گرفته بود به هم بریزد و بغض با
سرعتی تمام گلویش را اشغال کند...
 +همه ی کارا رو من کردم ...من تهدیدش کردم ...من بهش
تهمت زدم ...من خواستم پنهونی ازدواج کنم ...من...
1551

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دندان هایش را روی هم فشرد و لعنت به بعضی که بیخ گلویش
با بیرحمی تمام هم راه نفسش را بسته بود ،هم راه صدایش را...
سکوت ناگهانی اش پلکهای خسرو را از هم باز کرد و نگاهشان
در هم قفل شد
 +تو زندگیم دخالت نکن...
صدایش تحلیل رفت و مرتعش شد
 +آدمایی که دوسشون دارم و بخاطر من اذیت نکن...
صدایش نیمه جان بود...
انگار جنگ با بغض زیادی سنگین بود
 +ازشون حساب کارایی که من کردم و نپرس...
صدایش باالخره شکست...
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انگار مقابل بغضی که بیخ گلویش بود شکست بدی خورده بود
 +گذشته ام و زیرورو نکن...
نگاه اشکی اش داشت جان را از پاهای خسرو میگرفت که دستش
را به بدنه ی فلزی ماشین تکیه داد و آسمان لب زد
 +نمیخوام دیگه در مورد اون آدم چیزی بشنوم
سرش را روی شانه اش کج کرد و خسرو با درماندگی دوباره پلک
بست
 +میدونی چرا خواستم ببینمت؟
خسرو نگاهش نکرد و قطره اشکی روی گونه ی آسمان غلتید...
کنار این مرد بودن داشت درد نبود پدرش را بیشتر میکرد...
فکر مسبب سکته ی پدرش بودنش داشت قلبش را از جای
میکند...
1553

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

کنار این مرد بودن و سعی بر آرام کردنش داشتن ،داشت
وجدانش را عذاب میداد...
 +عزیز گفت پای کاری که کردم بایستم و بیام آرومت کنم...
چانه اش لرزید و قطره اشک دیگری روی گونه اش فرو ریخت و
داشت با آرام کردن خسرو خودش را زجر میداد...
او خودش وقتی خیالش راحت میشد و وجدانش درد نمیکرد که
هر لحظه بر سر خسرو پناهی آوار شود و هر لحظه آتش بر دلش
بیاندازد...
وقتی اینگونه میخواست آرامش کند انگار به قولی که همان روز
اول کنار قبر پدرش ،به او داده بود عمل نمیکرد...
درگیری اش با خودش داشت خونش را در شیشه فرو میکرد...
 +اومدم آرومت کنم...
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سر خسرو مانند یک شیء سنگین پایین افتاد و آسمان دستانش
را مشت کرد
 +هر حسابی هست من از خود تو میپرسم تو هم از من بپرس...
ــ شاهرخ دوسِت داره؟
جمله ی خسرو میان فراز و نشیب های افکار و حرفهایش ،درست
قلبش را نشانه گرفت و مانند یک تیر فرو رفت...
خسرو باالخره سرش را بلند کرد و نگاه سرخش گویای حال
خرابش بود...
_ دوست نداره ،مگه نه؟
قلبش از درد تیر جمله ی خسرو مچاله شد و او با درد لبی تر
کرد
 +تو هم بهار و دوست نداری...
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دست دراز کرد و قبل از اینکه آسمان به خودش بیاید دستش را
گرفت و او را سمت خود کشاند...
تن لرزانش را به سینه چسباند و کنار گوش دخترکی که هنوز
به خودش نیامده بود لب زد
_ من بهار و خیلی بیشتر از اونی که فکرش و کنی دوسش دارم...
فقط نتونستم عاشقش بشم...
آسمان باالخره به خودش آمد و خود را با پرخاش کنار کشید
 +داری چیکار میکنی مرتیکه؟
خسرو اما بی اهمیت به سوال آسمان ادامه ی جمله اش را با
لحن عجیبی گفت
_ چون من عاشق کارم بودم ،عاشق خدمت به کشورم...
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آسمان داشت از عصبانیت منفجر میشد وقتی صدایش را باال برد
و فریاد کشید
 +اما عاشق خانوادت نبودی ...عاشق زنت نبودی ...عاشق بچه
هات نبودی...
خسرو قدم سمتش برداشت و آسمان از بین دندان هایش غرید
 +آدمی که نتونه از خانواده اش مراقبت کنه واسه کشورش بمیره
هم فایده نداره ...تو ترسوترین کسی هستی که تو عمرم دیدم.
دستان خسرو مشت شد و آسمان سرش را چند بار به چپ و
راست تکان داد
 +بابای من بخاطر تو اآلن زیر خاکه...
نیامده بود عصیان کند اما انگار عصیان دست از سر او برنمیداشت
و در گوشش مانند یک شیطان وسوسه میکرد...
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میگفت «حاال که با آرامش حرف هایت را زدی چرا کمی هم از
خشم هایت را خالی نمیکنی؟ آن هم برای مردی که مسبب تمام
آشوب های زندگیت است؟ »
 +بهار بخاطر توی لعنتی تو اون حاله..
بغضش در گلو ترکید و هق کوچکی خودش را بی هوا بیرون
انداخت ...خسرو مسبب تمام اتفاقات بد زندگیش بود.....
 +مامانم بخاطر تو ،با قلب مریضش یه عمر توی ترس زندگی
کرده...
قلبش تیر کشید
 +رستا بخاطر تو سالها تو غربت زندگی کرده ...رهام بخاط تو
همیشه حسرت خانواده داشتن داشته ...توی لعنتی زندگی و به
خیلی از ماها حروم کردی...
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خسرو مقابلش ایستاد و دستش را گرفت اما آسمان خیلی سریع
دستش را پس زد و دندانهایش را روی هم چفت کرد
_ میدونم ...میدونم اشتباه کردم ،اما تو اجازه نمیدی که جبران
کنم ...من حاظرم برای جبرانشون بمیرم...
دلش آتش گرفت و قدمی به عقب برداشت
 +تو نباید بمیری خسروپناهی...
خسرو تنها نگاهش کرد و آسمان دستان لرزانش را به صورت
خیسش کشید
 +تو باید زنده بمونی تا من وقتی حس میکنم دارم میمیرم بیام
و سر تو داد و بیداد کنم ...ازت حساب بپرسم و بگم مسبب حال
خرابم تویی ...تو باید زنده بمونی و آتیش دل من و شریک بشی...
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توی لعنتی باید مثل من عذاب وجدان مردی به اسم اکبر و هر
لحظه روشونه هات حس کنی ...تو این و بهم بدهکاری....
خسرو با دو انگشت گوشه ی چشمانش را فشرد و بعد از تأخیر
کوتاهی لب زد
_ چرا میخوای با مقصر نشون دادن من تو مرگ اکبر خودت و
عذاب بدی آسمان؟
 +چون من لعنتی نتونستم دختر خوبی براش باشم ...چون منِ
ی لعنتی دلیل ترسش از تو بودم...
دخترِ تو ِ
خسرو سرش را تکان داد ،چکار باید میکرد با دختری که
میخواست خودش را در عذاب وجدانِ مرگِ مردی که مردانه
برایش پدری کرده بود خفه کند؟
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دستی به صورتش کشید و دور خودش چرخید ،اما با دیدن راه
باریکی که به پشت عمارت منتهی میشد لبهایش را روی هم
فشرد و سمت آسمان چرخید
او هیچوقت نمیتوانست در قلب آسمان جایی برای خود باز کند...
جایگاه اکبر را نمیخواست اما دلش به امید یک جای تنگ و
کوچک در قلب دخترک هم راضی بود
 +میدونی اینجا کجاست؟
آسمان دوباره دستی به گونه های خیسش کشید و خسرو لبخند
خسته ای روی لب نشاند
_ همراهم میای؟
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عکس العملی که از سوی آسمان ندید سرش را رو به آسمانی که
از بین شاخ و برگهای درختان به زور دیده میشد بلند کرد و
ذهنش به هم ریخته ی آسمان را دوباره با جمله اش آشوب کرد
_ نمیخوای جایی که اکبر زندگی میکرد و ببینی؟
قلب آسمان فرو ریخت و درست حدس زده بود...
آنجا همان عمارتی بود که عزیز در موردش حرف میزد...
آنجا همان عمارتی بود که پدرش روزی راننده ی بانویش بود...
خسرو که روی آن سنگهای مربعی که با فاصله ی نیم متر از هم
روی زمین چیده شده بودند قدم برداشت ،آسمان را هم نیروی
قدرتمندی دنبالش کشاند
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_ اینجا رو یکی از معمارهای دربار سلطنتی به دستور رضاشاه
برای پدربزرگم که عضو دربار بود ساخته بود ...یه جور هدیه بوده
در مقابل کاری که کرده بوده ...حدود هشتاد ،نود سال پیش...
آسمان لب تر کرد و خسرو بعد از نفس عمیقی که کشید ،بدون
اینکه سمت آسمان برگردد ،دستانش را در جیبهای شلوارش فرو
کرد و سرعت قدم هایش را کند کرد تا آسمان هم به او برسد
_ پدرم اما یکی از مخالفین شاه و سلطنتش بود ...چون پسر
اعضای دربار بود کسی زیاد بهش شک نمیکرد...
حضور آسمان را که کنارش حس کرد از گوشه ی چشم نگاهش
کرد
_ عذاب وجدانی که تو دل تو هست ،تو دل من و پدرمم بود...
شاید متفاوت باشه اما من و پدرم سعی کردیم با خدمت کردن
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به ایران و عاشقش شدن کمی از خطاهای بزرگ ِ پدربزرگم و
جبران کنیم ...بعد از مرگ پدربزرگم ،پدرم همه ی دارایی هاش
و تسلیم بهزیستی ها و یتیم خونه ها کرد اال این عمارت...
میخواست با هر بار پا گذاشتن تو عمارتی که به پدرش داده شده
بود به خودش یادآوری کنه که اون به مردم کشورش بدهکاره...
هیچکدوم از ماها نمیتونیم خانواده هامون و انتخاب کنیم اما،
حاظریم بخاطرشون تا آخر عمرمون وجدانمون و عذاب بدیم...
تو هم داری همینکار و میکنی...
قدمهای آسمان ناخودآگاه متوقف شدند و خسرو هم به تبعیت
از او ایستاد و نگاه به نگاهش دوخت...
دخترش زیادی شبیه او بود...
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او در آسمان هم خودش را میدید ،هم پدرش را ،هم مریم را و
هم بهار را...
مانند پدرش سختی کشیده بود...
مانند او بالتکلیف بود
مانند مریم استوار و محکم بود...
و معصومیت پنهان شده در نگاهش شبیه بهار بود
بهار هم معصومیتش را در نگاهش ،پشت نقاب عاصیگری اش
پنهان میکرد...
_ داری به خاطر من ،بخاطر پدر واقعیت و اشتباهاتش خودت و
با مقصر نشون دادن خودت تو مرگ پدری که بزرگت کرده
مجازات میکنی ...اینکار و نکن...
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آسمان سرش را به چپ و راست تکان داد و قدمی به پشت
برداشت
 +داری دری وری میگی ...من به خاطر تو هیچ کاری نمیکنم....
خسرو لبخند کوتاهی رو لب نشاند و میشد فقط یک بار....
تنها یک بار «بابا» صدایش کند؟
چقدر محتاج آن کلمه از زبان آسمان بود!!!
 +نمیخوام جایی و ببینم ،میخوام برم....
نفس عمیقی کشید و سر تکان داد
_ باشه بریم ،اما به حرفام فکر کن ...بعضی از آدما ارزشش و
ندارن که به خاطرشون به خودت عذاب بدی ...من حاظرم جونمم
به کشورم بدم و این ربطی به عذاب وجدانم نداره اما پدربزرگم
اصال لیاقت این عذاب وجدان و نداشت ...پدرم مرد بزرگی بود...
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اما هیچوقت نتونست وجدانش و بخاطر کارای پدرش راحت
کنه ...خیلی کارا برای کشور کرد ،درد کشید ،شکنجه شد اما
نتونست اون درد و ساکت کنه ...آدما میتونن بدون اینکه به
اشتباهات خانواده شون فکر کنن بهتر زندگی کنن ،خدمت کنن
و دوست داشته باشن ...پدرم و من نتونستیم ،اما تو این کار و با
خودت نکن .من هیچوقت از اینکه به کشورم خدمت کردم
پشیمون نشدم اما میتونستم با فکر نکردن به کارای پدربزرگم
بهتر از این باشم...

وارد ساختمان که شد ،علی و مهدی را کنار نرده های پله دید و
لبخندی جایگزین چهره ی خسته اش شد ،جلوتر رفت
 +اووو ببین کیا اینجان!!!
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مهدی بلند خندید و علی مشت دستش را سمت آسمان گرفت،
با خنده مشتش را ابتدا به مشت علی و سپس به مشت مهدی
کوبید
_ چه خبر آتیش پاره؟ نرفته برگشتی که!
خندید و شانه ای باال انداخت
_ کجا بودی؟
اخم دوباره بین ابروهایش نشست
 +کم مونده بود با این امانت فروشیه دست به یقه بشم ..میگم
نمیخوام دیگه وسایل خونه رو بفروشم میگه باید خسارت بدی.
مهدی با خنده برای زورگویی آسمان سر تکان داد و علی لب زد
_ خب بعدش چی شد؟ خسارت دادی؟
با خنده ابرویی باال فرستاد
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 +البته که نه ،کاریش کردم که حاظره خودش با دست خودش
خسارت وقت تلف شده و هنجره ی زخم شده ی من و بده.
مهدی دوباره خندید و آسمان نگاهی به پله ها انداخت
 +عزیز پیش نرگس خاتونه ،تا وقتی این مرتیکه وسایل و
میفرسته شما بچه ها رو جمع کنید ...امشب شام مهمون منید.
مهدی با خنده انگشتش را روی پیشانی آسمان کوبید
_ خودتی ،تو ما رو شام مهمون نمیکنی مگه اینکه بخوای....
آسمان دستش را پس زد و میان کالمش پرید
_ درست حدس زدی جناب وکیل ....قراره وسایل خونه رو
بچینید...
سپس رو به علی ادامه داد
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_ تو هم برو از مامان جونت اجازه بگیر ممکنه شب دیر کنی.
نگرانت نشه.
اخم علی قهقهه ی هر دو را به آسمان برد و یک هفته هم برای
خودش یک هفته بود....
دلش برای برادرهایش تنگ شده بود...
برای شهرش...
برای پدر و مادر و سیامکش....
او برای رسیدن به شاهرخ قید دلتنگی هایش را زده بود....
او برای با شاهرخ بودن دلتنگی برای عزیزانش را به جان خریده
بود.
او عاشق بود...
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علی و مهدی که از ساختمان خارج شدند پله ها را پایین رفت و
وارد آپارتمان شصت متری شد.
نفس عمیقی کشید...
بوی نم میداد....
بوی نمی که آزار دهنده بود....
وقتی پدر و مادرش بودند آن بوی نم گرفتگی جایش را به بوی
مهربانی های مادرش میداد....
در عرض سه سال همه چیزش را از دست داده بود...
مادرش را....
پدرش را....
خودش را...
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او خود آسمان بودنش را از دست داده بود....
 +مامـــان؟
صدایش یکبار دیگر اکو شد و دلش با آن پژواک زیر و رو ،چقدر
دلش برگشت به سالها قبل را میخواست...
چقدر دلش پس زدن و فراموش کردن حرفهای روز قبل خسرو
در آن عمارت قدیمی را میخواست...
شب قبل تا صبح نتوانسته بود بخوابد...
حرفهای خسرو آنقدر برایش تکان دهنده بود که نمیتوانست پلک
روی هم بگذارد و به آن کلمات فکر نکند
بغض میان گلویش شکست و چشمانش را اشکهای اسیر شده
سوزاند...
چانه اش لرزید و صدایش بلند تر شد
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 +بابـــا؟
کف موزائیک شده ی سالن نشست و قطره ای اشک روی گونه
اش لغزید...
دیگر در آن آپارتمان کسی نبود که صدایش را بشنود...
کسی نبود که جواب صدایش را جانم دخترم بدهد...
صدای زنگخور تلفن همراهش باعث شد دستی به گونه هایش
بکشد و از روی زمین بلند شود ،با دیدن شماره ی رهام نفس
عمیقی کشید و تماس را وصل کرد
 +مشترک مورد نظر در دسترس نیست....
صدای خنده ی رهام را شنید و سمت پنجره ی زیر سقفی سالن
قدم برداشت تا با باز کردنش هوای نمدار آپارتمان را تخلیه کند
_ کجایی مشترک مورد نظر؟
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پنجره را باز کرد و لبه ی شالش را از روی شانه اش برداشت....
گرمش بود....
 +اومدم اردبیل ،چی شده؟
_ رفتی اردبیل؟
دستی به صورتش کشید...
دلش نمیخواست به خسرو فکر کند و در صدر افکارش اما او بود
و حرفهای روز قبلش....
 +آره ،گفته بودم که بهت عزیز میخواد برگرده ....منم اومدم تا
کارای آپارتمان و کنم.
_ تنهایی رفتی؟
به دیوار تکیه داد و میتوانست متوجه منظور عمق جمله ی رهام
شود ،اما نادیده اش گرفت
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 +با عزیز اومدم دیگه ...تو کاری داشتی؟
_ میخواستم ببینمت .دلم برات تنگ شده.
چینی به بینی اش داد
 +جمع کن باوووو....
رهام خندید و صدای زنگ تا کنار در کشاندش.
_ اصالً احساسات آدم و طوری میکوبی تو سرش که چند دقیقه
فقط سر گیجه میگیره...
در را باز کرد و قامت محمد اخمی بین ابروهایش نشاند ،اخرین
باری که او را دیده بود چیزی به زد و خورد کردنشان نمانده بود.
در را باز گذاشت و پشت به محمد کرد
 +اون دیگه مشکل خودته ،به نظرم خودت و به یه دکتر نشون
بده .رهام من دیگه باید برم ...میبینمت.
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خداحافظی رهام را بیجواب گذاشت و تماس را قطع کرد .سمت
محمدی که همچنان در چارچوب ایستاده بود برگشت و دست
به کمر زد
 +طاها گفت برگشتم؟
محمد دستش را به چارچوب تکیه داد
_ وسایلتون دم درِ ساختمونه.
آسمان ابرویی باال انداخت و از کنار محمد عبور کرده و از پله ها
باال رفت
علی و مهدی رفته بودند طاها و وحید بسازند؟
چرا برنمیگشتند؟
در ساختمان را باز کرد .راننده کامیون مشغول باز کردن درهای
اتاق پشتی کامیون بود.
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جلو تر رفت
 +دمت گرم داداش.
راننده سری تکان داد و سوار اتاقِ کامیون شد
_ آبجی خودت قراره خالی کنی؟ اگه میگفتی من کمک میاوردم
با خودم....
_ من هستم.
صدای محمد را شنید اما سمتش برنگشت
 +الزم نیست ،تو برو به کارت برس .بچه ها اآلن میان...
محمد با اخم گوشه ی مانتویش را گرفت و وادارش کرد نگاهش
کند
_ بیا اینور زنگ بزن بیان.
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دست محمد را با پرخاش پس زد و کنار کشید...
با او و اخالق گندش دیگر چه میکرد؟
دردش که یکی دوتا نبود...

به پهلوی راست چرخید و نگاه به عزیز که چشمانش را بسته بود
دوخت.
 +رفع دلتنگی کردی با رفیق شفیقت؟
عزیز بدون آنکه چشم باز کند جوابش را داد
_ رفع دلتنگی تو با رفقات پر سرو صدا تر بود .صدای هِر هِر و
کِر کِرِتون تا خونه ی ضیا میومد.
لبخندی با یادآوری ساعاتی پیش روی لبهایش نشست ،اگر اخم
و تخم های محمد را فاکتور میگرفت ساعتهای خیلی خوبی بود.
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بی خیال اتفاقات اخیر شوخی کرده بودند ....خندیده بودند....
بازی کرده بودند .....آپارتمان را مثل چند روز قبل چیده بودند و
در آخر بخاطر املتی که آسمان به جای شام به خوردشان داده
بود مسخره بازی کرده و به آسمان بد و بیراه گفته بودند....
_ چی شد؟ کجا رفتی؟
نفس عمیقی کشید و ملحفه را تا سرش کشید.
قفل گوشی اش را باز کرد ،ساعت دوازده و نیم شب بود و شاهرخ
به احتمال زیاد خواب....
 +دارم به این فکر میکنم که چطور قراره اینجا تنهات بذارم.
گالری را باز کرد و انگشتش را روی عکسی که از پروفایلش
برداشته بود لغزاند ...
_ باز که شروعش کردی....
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عکس را تا چشمان شاهرخ زوم کرد ،فاصله اش با عکس زیاد بود
و به همان خاطر رنگ روشن نگاهش معلوم نبود
_ من اینجا حالم خوبه ،نگران نباش....
گوشی را به سینه اش چسباند و نفس عمیقی کشید
_ آسو؟
ملحفه را از سرش کشید و نگاه منتظرش را به عزیز که چشمانش
باز بود دوخت
_ مطمئنی با شوهرت خوشبخت میشی؟
لب زیرینش را بین دندانش گرفت ...مطمئن بود تمام تالشش را
میکرد تا با او خوشبخت شود.
شاید یک رویا بود
شاید هم یک خیال....
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اما او قبل از تصمیمش آن خوشبختی را به خود قول داده بود.
او خوشبختی را برای آسمانی که درونش بود بدهکار بود.
 +واسه چی میپرسی؟
عزیز نفس عمیقی کشید که منجر به سرفه کردنش شد
_ هر چقدر هم که من و تو آبمون تو یه جوب نره ،تو عزیزترین
کس پسرم بودی....
آب دهانش را فرو داد تا با بغضی که میخواست بیخ گلویش
بچسبد مقابله کند ،اما قدرتش را نداشت...
دوباره عذاب وجدان بیخ گلویش چسبید
 +خوشبخت میشم ،مطمئنم.
گفته و سپس دوباره ملحفه را بر سرش کشیده بود ،صفحه ی
قفل شده ی گوشی را باز کرده و دوباره نگاه به شاهرخی که به
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ماشینش تکیه داده و دستانش را مقابل سینه قالب کرده بود،
دوخت.
باید خوشبخت میشدند...
هم او....
و هم شاهرخ....
خوشبختی چیزی بود که او هم به خودش ،هم به شاهرخ بدهکار
بود.
باید روز بعد به قبرستان میرفت...
باید میرفت و با پدرش حرف میزد...
قلبش تیر کشید و دلش لک زده بود برای شنیدن صدای پدرش...
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ساک ورزشی را روی شانه اش مرتب کرد و از محوطه ی ورزشگاه
خارج شد اما با شنیدن اسمش توسط صدای نازک زنانه ای
ایستاد و نگاه چرخاند
پریسیما بود که چند متر آنطرف تر دستش را در هوا برایش تاب
میداد.
اخمی بین ابروهایش نشاند و کامل به سمت دخترک چرخید که
با همان حرکت به دخترک جسارت نزدیک شدن داد.
نگاهش را بین لباسهایش چرخاند ...رهام عاشق کدام خلصت و
تیپ دختر شده بود برایش جای سوال داشت.
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یک مانتوی جلو باز تا زانو تنش بود با یک شلوار زاپدار چسبان
که کمی از رانش پاره بود ....تاپ سفید رنگ و کوتاهش شکم
تخت و سفیدش را به نمایش گذاشته بود...
دخترک سبک سرِ جلف....
رهام از سرش هم زیاد بود....
مقابلش که ایستاد ،نگاه به چشمان آرایش شده اش دوخت،
آرایشی بسیار محو ،اما زیبا و بی کم و کاستی...
 +چی میخوای؟
لحن جدی و سردی کالمش باعث شد کمی از نیش بازش بسته
شود و تکان محسوسی بخورد؛ انگار انتظار تندخویی آسمان را
نداشت
_ سالم...
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خندید...
همان بار اول که به دعوا آمده بود هم سالمش را داده و بعد
شروع به دعوا کرده بود...
انگار عمه خانمِ شاهرخ درباره ی سالم دادن دخترش بسیار
سخت گرفته بود.
 +علیک ،فرمایش؟
پریسیما دست و پایش را گم کرد ،اما خیلی زود دوباره لبخندی
روی لب نشاند
_ میخواستم آتش بس اعالم کنم.
بلند تر خندید
پر تمسخر تر
بی پروا تر
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 +آتش بس؟ مگه جنگ داریم؟
قدمی نزدیک تر شد و بدون آنکه اجازه دهد دخترک حرفی بزند
ادامه داد
 +تو اصالً نمیتونی حریف من باشی ...من با بچه جنگولکایی مثل
تو نمیجنگم خوشگله ...دیگه نبینمت.
با تنه ی محکمی از کنارش عبور کرد ،اما پریسیما تسلیم نشد...
نمیتوانست ریسک کند و تنها راه نزدیکی به رهام را از دست
بدهد
_ من رهام و دوست دارم.
ابرویی باال انداخت ....روی پاشنه چرخید و با همان نگاه پر
تمسخر به چشمان دخترک زل زد...
رهام را دوست داشت ،میدانست...
1586

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +رهام و خیلیا دوست دارن.
قفل شدن فک دخترک را دید و با تفریح چشمکی زد ،حرفهایی
که در پارک زده بود را به خوردش میداد و سپس از دماغش
درمی آورد .قولی بود که به خودش داده بود.
نزدیک تر شد....
آنقدر که رگه های سرخی که در سفیدی چشمان دخترک نشان
از عصبی شدنش بود را دید و سرخوش تر خندید...
حاال که فکر میکرد ،عصبی کردن،بیشتر از عصبی شدن حال
میداد...
 +از اونجایی که یه بپا برای رهام گذاشتی و نمیذاری یه خبر تو
مجازی از دستت در بره....
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خنده اش را قورت داد و انگار با هر بار ساییده شدن دندانهای
دخترک روبرویش،آب خنکی روی آتش درونش ریخته میشد...
 +خبر داری از دنیای رنگارنگ رهام.
با سرخ شدن چهره ی دخترک دلش مالش رفت
 +فکر نکنم سرش اونقدر خلوت باشه که به تو فکر کنه.
قدمی به عقب برداشت و پلکهای پریسیما روی هم افتاد
_ معذرت میخوام.
خندید....
خنده ای سرخوش ،داشت از بازی دادن دخترک لذت میبرد....
 +که چی؟
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نگاه سرخ پریسیما که قفل چشمانش شد ،ابرویی باال انداخت و
پریسیما با صدای خفه ای لب زد
_ بخاطر مضخرفاتی که چند ماه پیش تو پاک گفتم معذرت
میخوام....
نفس عمیقی کشید ...خیلی زود تر از آنی که فکر میکرد دخترک
به غلط کردن افتاده بود
 +معذرت خواهی تو به دردم نمیخوره....
جمله اش تمام نشده بود ،اما برگشت و بعد از برداشتن دو قدم،
روی پاشنه چرخید ،میخواست به پریسیما بفهماند که عذر
خواهی اش بی اهمیت ترین موضوع است.
 +راستی ....به درد رهام هم نمیخوره؛ چون کوپنت خیلی وقته
که سوخته...
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دو انگشتش را روی شقیقه گذاشت و با چشمکی دور شد....
حق با رهام بود...
خونسردی گاهی اوقات از هزاران فحش کارساز تر بود.
عرض خیابان را طی کرد ،باید خود را به ایستگاه اتوبوس میرساند
و وقت دکتر داشت....
با صدای بوق های پی در پی ماشینی درست در چند قدمی اش
برگشت و با دیدن معراجی که سرش را خم کرده بود تا او را
ببیند خندید....
آخرین باری که او را دیده بود چند ماه قبل بود...
درست همان شبی که تا خرخره مست کرده بود.
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در ماشین را باز کرد و بعد از پرتاب کردن ساک ورزشی اش روی
صندلی های عقب ،کنار معراج نشست و در ماشین را به هم
کوبید
_ به ،آبجی آسوی عزیز....
نگاه به مدل موهای جدید معراج دوخت و چینی به بینی اش
داد
 +چرا شبیه جنگلیا کردی خودت و؟
معراج نگاهی به موهایش توی آینه کرد و دستی بینشان کشید
و بیشتر به همشان ریخت
_ خوب نشده؟
سری با تأسف تکان داد و دستانش را مقابل سینه قالب کرد
 +شبیه دختری شدی که چند دقیقه پیش دیدمش...
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معراج بلند خندید و آسمان نگاه به مسیر دوخت
 +برو خیابون *** کار دارم.
چشم کشیده ای گفت بریدگی را دور زد
_ چه خبر؟ باز مسابقه داری که تهرونی؟
نفس عمیقی کشید و کوتاه لب زد
 +نه.
معراج نیم نگاهی سمتش انداخت
_ با زندگی بچه مایه داری در چه حالی؟
آسمان نگاهش نکرد و معراج خندید
_ یه روز همه ی پولدارا رو مسخره میکردی و فوحششون
میدادی ...خودت دختر نماینده دراومدی...
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 +الل شو معراج وگرنه بلدم چطوری زبونت و از حلقومت بکشم
بیرون تا عمر داری نتونی بلبل زبونی کنی.
معراج اما انگار قصد الل شدن نداشت...
_ سه چهار هفته شده بودی شاخ اینستا ...هشتکت کم مونده بود
ترند جهانی بشه.
نوچ کالفه ای گفت و آسمان پلکهایش را روی هم گذاشت
_ من نمیدونم چرا باید در خوشبختی به یکی مثل تو باز بشه....
فرض کن یه روز یه نماینده بیاد بگه من باباتم ...المصب شانس
نداریم که...
با خشم فریاد کشید
 +خفه خون میگیری یا نه؟
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_ باشه بابا توأم ....امشب با بر و بچ دورهمی داریم  ....اگه خواستی
ندا بده بیام ببرمت تا یکم از این اخالق سگیت کم بشه....
چند ماه بود به هیچ مهمانی نرفته بود؟
چند ماه بود خودش را در خود افسرده اش غرق کرده بود؟
شاید برایش الزم بود
شاید به یک خوشگذرانی ساعتی نیاز داشت....
شاید به مهمانی هایی که معراج برنامه اش را میریخت و
مهمانهایش کاری به کار همدیگر نداشتند نیاز داشت
 +ساره هم هست؟
_ اگه باشه نمیای؟
سرش را به پشتی صندلی تکیه داد
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 +پس یعنی هست ،دوس پسرشم میاره؟
معراج خندید
_ پس خبر داری از دوستی ساره و مجنون خودت؟
اخم کرد
 +چرت و پرت بگی میزنم دندونات بره تو شکمت.
_ خیل خب بابا ،نه نمیاد .ساره باهاش جاهای سرسنگین قرار
میذاره ...آخرش من نفهمیدم اینی که عاشق دلخسته ی
جنابعالی بود چطود دوست پسر ساره از آب دراومد.
 +تو الزم نیست به همه چی برسی.
سرعت ماشین کم شد و معراج نگاهش را در اطراف چرخاند
_ کدوم ور برم سلطان؟
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آسمام خم شد و ساکش را از روی صندلی عقب برداشت
 +همین جا نگه دار پیاده میشم.
معراج ماشین را به حاشیه ی خیابان کشید و توقف کرد
 +آدرس جای مهمونی و بگو میام.
معراج خندید و گوشی اش را سمت آسمان گرفت
_ شماره بده اس کنم برات.
بعد از پشت چشمی که نازک کرد ،گوشی را از بین انگشتان
معراج بیرون کشید و شماره اش را نوشت.
پیاده شد و قبل از آنکه در را ببندد غرید
 +شرت کم.
معراج خندید و چشمکی نثارش کرد
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_ فدای وحشی بازیات.
در را به هم کوبید و وقتی ماشین از کنارش عبور کرد نگاه در
اطراف چرخاند ،ساختمانی که رهام آدرسش را فرستاده بود باید
همان نزدیکی ها میبود.
وارد اتاق شد ،اتاقی که نور نارنجی رنگ غروب آفتاب ،روشنش
کرده بود.
_ سالم عزیزم...
نگاه از پنجره ی اتاق گرفت و سمت راستش چرخید ،زنی سی،
سی و پنج ساله با لبخند پشت میز کنده کاری شده نشسته بود
و روپوش سفید رنگی که دکمه هایش باز بود روی تیشرت یقه
گردش پوشیده بود و روسری زرشکی رنگ ساتنی روی موهایش
بود....
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چهره اش زیبا بود و لبخندش خواستنی...
 +سالم.
لبخند زن عمیق تر شد و با دستش به صندلی ها اشاره کرد
_ بفرما بشین عزیزم.
کمی از استرسی که روی صندلی های انتظار بیرون از اتاق به
جانش افتاده بود با لحن برخورد دکتر از بین رفت ....بدون اینکه
نگاه از چهره ی دکتر بگیرد روی صندلی چرم نشست و دستانش
را روی زانوهایش گذاشت....
_ خب خوشگلم ،آشنا بشیم؟
سری تکان داد
 +آسمانم.
دکتر به لبخندش عمق داد
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_ چه اسم قشنگی داری!!! منم سیمینم و از آشناییت خیلی
خوشبختم.
بی هیچ حرفی دوباره سر تکان داد و دکتر با دیدن سکوتش از
روی صندلی چرخانش بلند شد و روبروی آسمان نشست
_ بذار حدس بزنم چند سالته....
سپس چشم باریک کرد و انگشتش را کنار لبش گذاشت
_ بیست و سه یا چهار سال.
آسمان دستی به شالش کشید
 +بیست و شیش سالمه.
_ عه ...پس من....
میان کالم دکتر پرید
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 +یکی دو هفته است ازدواج کردم اما.....
لبی تر کرد و نگاه از نگاه دکتر که رنگ جدی تری به خود گرفته
بود گرفت
 +هیچ رابطه ای با همسرم نداشتم .یه جور فوبیای جنسی ...وقتی
تو گوگل گشتم نوشته بود نیاز به روانکاوی داره .برای همینم
اینجام.
سرش را بلند کرد ،اخمهای دکتر در هم بود اما به محض تالقی
نگاهشان لبخند محوی روی لب نشاند

دستی به شومیزی که رستا برای تولدش داده بود کشید و خود
را توی آینه آنالیز کرد...
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صحبت هایش با دکتر انگونه که انتظارش را داشت به سرانجام
نرسیده بود....
انتظار داشت در همان جلسه ی اول راهکاری برای رفع ترس و
وحشتش بگوید ...اما دکتر تنها با چند سوال کوتاه که جوابشان
سخت و طوالنی بود چهل و پنج دقیقه وقت مشاوره را تمام کرده
بود و او هیچ تغییری در خود نمیدید.
منشی برای هفته ی بعد وقت دیگر داده بود و او با یک دنیا نا
امیدی از مطب خارج شده بود...
شاید مسخره به نظر میرسید اما او از دکتر سیمین نامی که
لبخند زیبایی داشت انتظار شاهرخ بودن داشت.
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شاهرخی که توانسته بود همان بار اول ،تنها در عرض چند
دقیقه ...بدون اینکه حتی نگاهش کند حجم چشم گیری از کوله
بار غم هایش را از روی شانه هایش بردارد.
نفس عمیقی کشید و بعد از پوشیدن مانتو و شالش از اتاق خارج
شد.
شماره ی شاهرخ را گرفت و حین برداشتن کلید آپارتمان از روی
کانتر صدای بله ی آرامش را شنید
 +من با دوستم میرم بیرون.
_ دوستت؟
سوال تک کلمه ای شاهرخ وادار به توضیح دادنش کرد
 +آره دوستم از اردبیل که اینجا زندگی میکنه.
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از آپارتمان خارج شد و بعد از نیم نگاهی که سمت نمایشگر
آسانسور انداخت سمت راه پله قدم برداشت ،سکوت شاهرخ باعث
شد صدایش کند
 +شاهرخ؟
_ بله؟
 +چرا چیزی نمیگی؟ من دیگه میرم ....کار نداری؟
_ نه ،مراقب خودت باش.
نفس عمیقی کشید و صدای لرزش کوتاه گوشی باعث شد نگاه
کوتاهی به صفحه بیاندازد ...رهام پشت خط بود ،گوشی را دوباره
به گوشش چسباند و بعد از گفتن مراقبمی به شاهرخ تماسش با
او را قطع و تماس رهام را وصل کرد
 +بله؟
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_ سالم خانوم خوشگله....
خندید و رهام خیلی خوب بلد بود دلبری کند
 +علیک...
صدایش را با کمی تأخیر شنید و از ساختمان خارج شد
_ پری چیکارت داشت؟
قدم هایش متوقف شدند و ابرویش باال پرید
 +چی؟
صدای کالفه ی رهام بیشتر متعجبش کرد
_ اومدم ورزشگاه تو رو ببینم ،وقتی با اون دیدمت نزدیک نشدم.
دست چپش را در جیب مانتویش فرو کرد و پوزخندی روی لب
نشاند...
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پسرک احمق هنوز هم آن دخترک خودخواه و جلفِ سبک سر
را دوست داشت
 +میخواست آتش بس اعالم کنه ....دختره ی جلف فکر کرده
اونقدر ارزش داره که من باهاش بجنگم.
صدایی که از جانب رهام دریافت نکرد سری با تأسف تکان داد
 +چه خبر از بقیه؟
خواست از عرض خیابان بگذرد که صدای ترمز وحشتناک
ماشینی را شنید و سمت راستش چرخید ،اما قبل از اینکه به
خود بیاید و کنار برود ،سپر ماشین به پای راستش خورد و
نتوانست با فشار محکمی که ماشین به پایش آورد مقابله کند و
محکم زمین خورد...
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دردی که در ساق پایش پیچید باعث شد لبش را به دندان بگیرد
و پلکهایش را محکم روی هم فشار دهد
درد آشنا بود...
درد شکستگی...
با یادآوری رهامی که پشت خط بود ،گوشی را از روی زمین
برداشت و کنار گوشش گذاشت
 +رهام؟
صدای نگران و ترسیده ی رهام را شنید
_ چی شد آسو؟
لبهایش را روی هم فشرد تا درد تأثیری روی صدایش نگذارد
 +چیزی نیست...
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_ داشتم سکته میکردم،فکر کردم اتفاقی برات افتاد ...خوبی
واقعاً؟
راننده را دید که پیاده شد و اخمی بین ابروهایش نشاند ،مردک
لعنتی کور بود؟
 +آره خوبم ،دیگه باید برم قرار دارم.
سپس بدون اینکه منتظر جواب رهام باشد تماس را قطع کرد و
سعی کرد بایستد....
اما دردی که پایش متحمل میشد مانع بلند شدنش میشد ...مرد
جوان راننده کنارش روی یک پایش نشست و عینک آفتابی اش
را روی موهایش سر داد
_ حالتون خوبه خانوم؟
دندان روی هم سایید و صدای فریادش بلند شد
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 +مگه کوری االغِ نفهم؟ آدم به این گندگی و نمیبینی؟
مرد تک خنده ای کرد
_ فکر کنم پاتون آسیب جدی دیده ...کمکتون میکنم بریم
بیمارستان.
دست دراز شده ی مرد را با پرخاش پس زد
 +مرتیکه ی * تو غلط اضافه میکنی میخوای به من کمک کنی...
مرد سری با تأسف تکان داد
_ ببینید خانوم محترم ...من وقت اضافی ندارم که بشینم و به
ناسزاهای شما گوش کنم .پس اگه آسیب دیدین اجازه بدین
برسونمتون بیمارستان .اگر نه که من باید برم.
دندانهایش را روی هم سایید و قفل گوشی اش را زد
 +زنگ میزنم پلیس بیاد.
1608

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

مرد خیلی سریع گوشی آسمان را گرفت
_ پلیس برای چی آخه خانم؟ من دارم عرض میکنم....
آسمان دست دراز کرد تا گوشی اش را از دست مرد بیرون بکشد
که موفق نشد و میان کالمش پرید
 +عرضت و بکن تو ***ـت عوضی ....گوشیم و بده گم شو از
جلوی چشمان تا مثل میخ رو زمین نکوبیدمت.
مرد گوشی را روی زمین انداخت و ایستاد
_ انگار باید همین کار و کنم و برم چون شما احترام حالیتون
نیست.
سپس مقابل نگاه خشمگین آسمان سوار ماشینش شد و با تیک
آفی از کنارش عبور کرد
 +مرتیکه ی ***.
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به زحمت روی پای چپش ایستاد و خودش را به کنار خیابان
کشاند و از درد دندانهایش را روی هم فشرد و قفل گوشی اش
را باز کرد و شماره ی شاهرخ را گرفت....
درد پایش آنقدر زیاد بود که نمیتوانست تحمل کند و باید به
یکی اطالع میداد.
_ بله؟
صدای خشدار و لرزانش را با نفس عمیقی کنترل کرد
 +شاهرخ کجایی؟

_ میری اتاق؟
سنگینی اش را بیشتر به شاهرخ تحمیل کرد....
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چند ساعت اخیر ،بی اهمیت به عقب ماندن کارها و باشگاهش،
دلش خواسته بود خوب شدن پایش به تأخیر بیوفتد و علتش
توجه و نگرانی شاهرخ بود
شاهرخی که هر چند لحظه یکبار حالش را میپرسید
 +نه ،همین جا روی مبل میشینم.
شاهرخ بدون حرف سر تکان داد و آسمان لبهایش را روی هم
فشرد .نگرانی شاهرخ را دوست داشت....
شاهرخی که به محض خبر گرفتن از تصادف کوچکش ،در عرض
نیم ساعت با نگرانی خودش را به او رسانده بود ته دلش را به
آینده ای روشن تر قرص تر کرده بود...
دیگر از آن تردید و پشیمانی کوچکی که ته قلبش بود خبری
نبود....
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شاید شاهرخ هم میتوانست دوستش داشته باشد.
شاید میتوانستند یک خانواده باشند
با کمکش روی مبل راحتی نشست و نفس حبس شده اش را
بیرون فرستاد
_ خوبی؟
نگاه به چشمان شاهرخ دوخت...
مرد روبرویش را بیشتر از آنچه فکر میکرد دوست داشت...
آنقدری که بخاطرش یک بار دیگر گذشته اش را زیر و رو کند....
آنقدری که خودِ در هم شکسته و از هم پاشیده اش را درمان
کند.
 +پام شکسته،انتظار داری خوب باشم؟
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شاهرخ لبخندی زد و لبه ی میز روبرویی آسمان نشست
_ اما به نظر خوب میرسی.
نگاه گرفت و خنده اش را قورت داد .خیلی خوب او را شناخته
بود؛ آنقدر که حال خوبش را تشخیص دهد
 +شاید بخاطرِ اینه که باید یه سر به چشم پزشکی بزنی....
خنده ی آرام و مردانه ی شاهرخ به قلبش تکان محکمی داد و
لبخند کوچکی روی لبهایش نشاند
_ حتماً .اما قبلش باید بدونم چطور این بال سر شما اومده بانو....
سپس به پای گچ شده ی آسمان اشاره کرد و منتظر جوابش
ماند.
اخمی بین ابروهای آسمان با یادآوری مرد بی نزاکتی که با
ماشین زیرش گرفته و هر چه از دهانش در آمده نثارش کرده و
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سپس بی اهمیت به او ،گازش را گرفته و رفته بود ،نشست و
دندان روی هم سایید
 +مرتیکه ی.....
_ آسـِمان؟
جمله اش میان چندین هزار حس گم و گور شد و تنها اسمش
بود که با ولوم های مختلف جایی میان مرکز مغزش پژواک میشد
و پژواک میشد....
اولین بار نبود اسمش را از زبان شاهرخ میشنید اما لحنش....
اولین بار بود با آن لحن صدایش میکرد...
با یک لحن متفاوتی که انگار هر صدا از اسمش یک دنیا حرف
داشت....
الف اول اسمش داشت میخندید...
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سینش تذکر میداد
میمش نگران بود
الف میانی اش سرشار بود از مهربانی و....
نونش اما منتظر بود...
شاید منتظر توضیح بود
یک توضیح محترمانه....
نه یک دنیا دشنام و ناسزا...
 +داشتم با تلفن حرف میزدم ....نمیدونم چطور شد ،اصالً صدای
بوقش و نشنیدم....وقتی به خودم اومدم که نقش زمین شده بودم.
شاهرخ با اخم پر از جدیتی که آسمان برای دومین بار بود با آن
روبرو میشد نگاهش کرد
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_ زد بهت و فرار کرد؟
نگرانی بیشتر در نگاهش جوشید و قلب آسمان بیشتر به تکاپو
افتاد....
اگر میگفت زد و فرار کرد چه میشد؟
بیشتر نگرانش میشد؟
نگرانی شاهرخ برایش مانند یک پوئن بود...
یک واحد برتری نسبت به اینکه میتواند به دوست داشته شدن
توسط او امید داشته باشد....
تأخیرش در جواب دادن باعث شد شاهرخ با کالفگی دستی میان
موهایش ببرد
_ اآلن چیزی به ذهنم نمیرسه جز اینکه شاید دشمنای بابات
میخوان....
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با اخمی که به آنی بین ابروهایش نشست میان کالم شاهرخ پرید
 +فرار نکرد ،میخواست ببرتم بیمارستان ...من فحشش دادم ،اونم
گذاشت رفت.
اخم شاهرخ کورتر شد و جدیتِ چهره اش جدی تر
_ فحشش دادی؟
آسمان دستش را روی زانویش گذاشت و سرتقانه جواب داد
 +اونم دری وری بارم کرد ...تحقیرم کرد.
با کالفگی دستی میان موهایش کشید و سعی کرد آرامشش را
حفظ کند
_ باشه،
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ایستاد و دست راستش را در جیب شلوارش فرو کرد ،نگاهش به
آسمان به نگاه پدری که فرزندش اشتباه کرده بود بیشتر شباهت
داشت تا همسری که پایش آسیب دیده بود....
و همان تصور اخم بزرگی بین ابروهای آسمان نشاند و باعث شد
در جواب شاهرخی که پرسیده بود چیزی الزم دارد یا نه ،یک نه
محکم و کشدار بگوید و نگاه بگیرد.
شاهرخ با تأسف سری تکان داد و سمت آشپزخانه قدم برداشت
_ اآلن درست شبیه یه دختر بچه ی تخس جواب دادی...
آسمان اما نگاهش نکرد...
به نظرش درد پایش بیشتر شده بود.
اخمش کورتر شد و چهره در هم کشید
 +پام درد میکنه....
1618

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شاهرخ حین ریختن آب توی لیوان لب زد
_ دختره ی بی فکر....
لیوان را از روی کانتر برداشت و بعد از گذاشتن بطری آب داخل
یخچال ،از آشپزخانه خارج شد
_ میخوای ببرمت تو اتاق یکم استراحت کنی؟
لیوان آب را به دست آسمان داد و دوباره روبرویش ،روی میز
نشست
 +نه ،تنها که میشم حوصله ام سر میره و دردم بیشتر میشه...
شاهرخ با خنده سری تکان داد
_ این آسمان شبیه آسمون بعد از بارونِ بهاریه.
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درد ناپدید شد و نگاهش فارغ از همه چیز درست در مردمکهای
رنگی شاهرخ دوخته شد ...لبخند روی لبهایش انگار در تک تک
اجزای صورتش تأثیر گذاشته بود...
انگار حتی با نگاهش هم میتوانست لبخند بزند....
راستی چه گفته بود؟
به آسمانِ بعدِ بارانِ بهاری تشبیهش کرده بود....
او در آن لحظه تنها چیزی که از آسمانِ بعدِ بارانِ بهاری به یاد
داشت .آفتاب نرم و رنگین کمان بود و ابرهایی که نسیم تند تند
جابجایشان میکرد.....
آسمانِ بعدِ بارانِ بهاری زیبا تر بود یا آسمان آفتابی خرداد ماه؟
مصلماً هر دو زیبا بودند که شاهرخ با لبخند به آنها تشبیهش
کرده بود.
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شاید باید پیشنهاد شاهرخ را قبول میکرد و داخل اتاق میرفت...
میرفت و ساعتها به جمله هایش فکر میکرد....
جمالت قبلی اش را از میان خاطرات نه چندان دور بیرون
میکشید و کنار همان جمله میگذاشت و چندین و چند بار هر
کلمه و هر جمله را مرور میکرد تا باالخره بفهمد دلش را دقیقاً
کِی ،و میان کدام جمله گم کرده بود....
باید ساعتها یک جا مینشست و با هر بار مرور آن جمالت بیشتر
و بیشتر دل میبست و برای هزارمین باره عاشق میشد.
شاهرخ بلد بود دلبری کند....
بلد بود هر لحظه عاشقترش کند..
اما انگار بلد نبود عاشق شود....
 +آسمون بهاری چطوره مگه؟
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تکخندی کرده و با اتکای آرنج دستانش به زانو ،کمی خم شد و
چند تار از موهایش روی پیشانی اش ریخت و نگاه آسمان
سمتشان کشیده شد...
انگار با ریختن آن چند تار مو دل او هم ریخته بود...
موهایش نیاز به کوتاه شدن نداشتند؟؟!!
_ شبیه تو...
دست آسمان کنارش مشت شد و شاهرخ ادامه داد
_ شبیه نگاه اآلنِ تو.
آب دهانش را فرو داد و بدون فکر لب زد
 +تا حاال شده زنی دوست داشته باشه؟
ابروی راست شاهرخ باال پرید و نگاهش موشکافانه بین چشمان
منتظر آسمان مانور داد....
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ته دلش با فکری که در عرض چند لحظه ی کوتاه میان ذهنش
قد کشید ،مانند یک برج چند طبقه فرو ریخت و دهانش خشک
شد....
تمام سعیش را کرد تا فکری که یکهو در مغزش تا آسمانها قد
کشیده بود ،روی چهره و حرکاتش تأثیر نداشته باشد و با حفظ
لبخندش سری تکان داد
_ من از کجا باید بدونم دختر خوب؟
آسمان شانه ای باال انداخت و شاهرخ با دقت بیشتری در نگاهش
نفوذ کرد....
دختر شکسته و از هم پاشیده ای که مقابلش بود ،دوستش
داشت؟
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 +کسی تا حاال نگفته بهت؟ چه بدونم ،نامه ی عاشقانه ای ،پیامی،
اس ام اسی ،اعترافی ....تا حاال بهت نشده؟

شاهرخ به زحمت خندید
_ به نظر تو ممکنه کسی دوسم داشته باشه؟
آسمان نفس عمیقی کشید و با تکیه دادن سرش به پشتی مبل
پلک بست
 +خب داشته حتماً....
_ من که تا حاال متوجه نشدم.
آسمان الی پلکش را باز کرد و زیر لب غرید
 +از بس که نفهمی...
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شاهرخ صدایش را شنید اما نشنیده گرفت و از روی میز بلند شد
_ من میرم لباسام و عوض کنم ،اگه چیزی الزم داشتی صدام
کن.
آسمان بدون اینکه تغییری در حالت نشستنش دهد ،سری تکان
داد و شاهرخ با هزاران فکر آشفته سمت اتاق قدم برداشت...
وارد اتاق که شد نگاه به کف پارکت ها دوخت و سعی کرد به یاد
بیاورد حرفها و حرکات قبلی آسمان را....
هر چه بیشتر پیش میرفت بیشتر به فکری که در سر داشت
نزدیک میشد.
دستش را با کالفگی بین موهایش فرستاد و خسته روی تخت
نشست
آسمان دوستش داشت....
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و او آنقدر میان اتفاقات زندگی اش غرق بود که حتی شک هم
نکرده بود
چگونه تشخیص نداده بود نگاه آسمان درست بعد از آن سیزده
روز نگاه قبل نبود؟
چرا به دنبال علت فرار نگاه های آسمان نرفته بود؟
چقدر کور بود که فکر کرده بود حال خراب و وخیم آسمان تنها
بخاطر اوضاع آشفته ی خانواده اش است...
سرش را بین دستانش گرفت و سعی کرد بفهمد چگونه در قلب
آسمانی که دور خود یک حفاظ فوالدی کشیده بود نفوذ کرده و
چیزی به ذهنش نرسید...
هیچ چیز به ذهنش نمیرسید....
پوچِ پوچ بود و تنها حال آشفته ی آسمان مقابل نگاهش بود...
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حال آشفته و از هم پاشیده اش وقتی برای اولین بار بحث ازدواج
را پیش گرفته بود...
صدای آرام آسمان که صدایش میکرد او را از قعر افکارش بیرون
کشید .از اتاق خارج شد و با نفس عمیقی سعی کرد تمام افکارش
را در ذهنش مخفی کند
_ چیزی شده؟
آسمان که نگاهش کرد ،جلوتر رفت
 +گوشیم زنگ میخورد ،بهم بده ش.
صدای زنگخور گوشی که در فضای ساکت آپارتمان پیچید سمت
کانتر آشپزخانه قدم برداشت و گوشی آسمان را برداشت و نیم
نگاهی به اسکرینش انداخت....
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اسم معراجی که باالی صفحه نقش بسته بود ،باعث شد متعجب
نگاه بگیرد و گوشی را به دست آسمان بدهد...
آسمان به محض گرفتن گوشی از دست شاهرخ تماس را برقرار
کرد
 +الو؟
دست در جیب هایش فرو کرد و منتظر ماند تا آسمان با کسی
که معراج سیوش کرده بود حرف بزند و آسمان بی اهمیت به
حضور شاهرخ دستی به پیشانی اش کشید
 +یه اتفاقی افتاد نتونستم بیام ...تموم شد مهمونی؟
اخمی بین ابروهایش نشست و با جدیت بیشتری به حرفهای
آسمان گوش سپرد
مهمانی که میخواست برود همراه پسری به اسم معراج بود؟
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 +تصادف کردم پام شکسته ...به کسی چیزی نگو...
مکث کوتاهی کرد
 +بعداً میبینمت .برو عوض منم خوش بگذرون.
تماس را که قطع کرد نگاه به شاهرخ دوخت
 +چرا لباست و عوض نکردی؟
بدون اینکه منتظر جواب شاهرخ بماند لب زد
 +شام چی داریم؟
شاهرخ آرام جواب داد
_ دیروز تصمیم گرفته بودم امشب و خودم غذا درست کنم ،این
دو هفته از بس ماکارونی و املت خوردم پدر معده ام دراومده.
آسمان با اخمِ طلبکارانه ای نگاهش کرد
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 +از خدات هم باشه من برات ماکارونی درست میکنم ...خیلی
بی شعوری....
شاهرخ خندید و سمت آشپزخانه قدم برداشت
_ حاال چی دوست داری آماده کنم؟
آسمان با لبخندی که روی لبهایش نشسته بود لب زد
 +قرمه سبزی.
صدای شاهرخ را از آشپرخانه شنید
_ اآلن آخه قرمه سبزی پخته میشه؟ ساعت نه شبه.
باال تنه اش را کج کرد تا دید کامل به آشپزخانه داشته باشد
 +خودت یه چیز خوشمزه درست کن دیگه.
صدای خنده ی آرام شاهرخ را شنید و پلک بست.
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روز خوبی بود....
حتی اگر به قیمت شکستگی پایش هم بود ،به هزارباره تکرار
شدنش راضی بود.
کاش اصالً تمام نمیشد....
صدای زنگخور گوشی اش نگاهش را به سمت تلفن همراهی که
کنار پایش ،روی مبل بود کشاند و با دیدن شماره ی سیو نشده
ی ساره روی اسکرین ،لبخندش کم کم از بین رفت.
تماس را وصل کرد و گوشی را بدون هیچ حرفی کنار گوشش
گذاشت و زنگ ضعیف گوشی شاهرخ را هم شنید
_ الووو ،آسو؟
پلک بست و سرش را به پشتی مبل تکیه داد
 +چیه؟
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_ چی شده؟ معراج میگه تصادف کردی! کجایی بیام پیشت؟
امان از دست معراجی که آلو در دهانش خیس نمیشد....
 +به اون معراج دهن لق بگو به چِشَم دیده نشه که دو تیکه اش
میکنم میفرستم به ننه اش.
ساره اما بی اهمیت به خشم آسمان پرسید
_ حالت خوبه؟
 +خوبم ،به کسی که چیزی نگفتی؟سکوت ساره باعث شد با
کالفگی پلک باز کرده و تکیه از مبل بگیرد
 +با توأم ساره!
_ قبل از اینکه به تو زنگ بزنم ،به رهام زنگ زدم ،فکر کردم اونم
شاید پیشت باشه.
دندان روی هم ساید و با کالفگی دستی روی پیشانی اش کشید
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 +خوب غلطی کردی ....دمت گرم.
سپس بی اهمیت به ساره ای که پشت خط بود گوشی را قطع
کرد و روی مبل پرتابش کرد ...لعنتی....
صدای حرف زدن های آرام شاهرخ را از آشپزخانه میشنید و انگار
مخابرات بود...
یکی پس از دیگری تماس میگرفت.
ریموت تلویزیون را برداشت و حین فشردن دکمه ی پاورش
دوباره سرش را به پشتی مبل تکیه داد و سعی کرد تماس ساره
را از یاد ببرد و به لحظاتی قبل از آن تماس فکر کند....
به لحظاتی که لبخند از ته دلی روی لبهایش نقش بسته بود.
_ رهام داره میاد اینجا....

1633

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

برگشت و نگاه به شاهرخی که گوشی به دست به درگاه آشپزخانه
تکیه داده بود دوخت
 +اون زنگ زد بهت؟
سری که شاهرخ به معنای تأیید تکان داد باعث شد با کالفگی
دستی به صورتش بکشد
 +واسه چی آخه؟ میگفتی خوبم دیگه...
شاهرخ با چند قدم بلند خود را به او رساند
_ گفتم خوبی ،اما خب بازم نگرانته دیگه...
سپس دست سمت بازوی آسمان برد
_ کمک میکنم لباست و عوض کنی.
با چشمان گرد شده عقب کشید
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 +الزم نکرده.
شاهرخ با خنده اما کمک کرد بایستد و دست دیگرش را پشت
کمرش گذاشت
_ منظورم اینه لباس بهت میدم و از اتاق میام بیرون خودت
عوضشون میکنی ...این لباسات بوی الکل و بیمارستان میدن.
با کمک شاهرخ روی تخت نشست و دستانش را ستون تنش کرد
و شاهرخ سمت کمد قدم برداشت
_ دیگه باهام حرف نمیزنی....
آسمان نگاه به قامتش دوخت...
 +امروز رفتم پیش یه دکتر دیگه.
شاهرخ متعجب چرخید و نگاهش کرد
_ چی؟
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سعی کرد بی خیال باشد
 +دکتر خوبی نیستی ...منم خواستم عوضش کنم...
شاهرخ با تک خنده ی کوتاهی برگشت و از بین لباسهای آسمان
شومیز و شلوار راحتی طوسی رنگی بیرون کشید و برگشت
_ که دکتر خوبی نیستم ،آره؟
آسمان با لبخند شانه ای باال انداخت و شاهرخ لب زد
_ خب حاال این دکتر خوب کی هستن؟
 +اسمش سیمینه ،دوستِ رهام.
شاهرخ سری تکان داد و کنارش روی تخت نشست...
حاال که عالقه ی آسمان را نسبت به خودش فهمیده بود ،چه
اشکالی داشت کمی شیطنت کند؟

1636

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ حاال که فکر میکنم میبینم حق با تو بوده.
آسمان گنگ نگاهش کرد و شاهرخ با لبخند ادامه داد
_ پیامای عاشقانه ی زیادی دریافت کردم.
اخمی که بین ابروهای آسمان نشست برایش خوش آیند بود....
شاید باید به خودشان فرصت میدادند...
فرصت زندگی کردن...
 +چه پیامی؟
شاهرخ آرام خندید و از روی تخت بلند شد
_ تو چی فکر میکنی؟
با حرص دندان روی هم سایید
 +برو بیرون.
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خندید و آسمان تنها نگاهش کرد .حسادتی که درونش در حال
جوشش بود غیر قابل کنترل بود و هر لحظه امکانش بود خود و
احساساتش را رسوا کند.
شاهرخ با همان خنده بعد از گذاشتن لباسها روی تخت سمت
در اتاق قدم برداشت
_ اگه کمک الزم داشتی صدام کن .به پات فشار نیار.

حدود ده دقیقه ای میشد که رهام سر رسیده بود و بالفاصله
خود را به آسمانی که روی مبل های راحتی گوشه ی سالن
نشسته بود رسانده بود ....او هم نگران بود...
بیشتر که فکر میکرد میفهمید آنقدر ها که فکرش را میکرد تنها
و بی کس نیست...
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عزیز اگر نبود....
دوستان کودکی اش اگر دور بودند...
باز هم کسانی بودند که وقتی آسیب میدید نگرانش شوند و به
محض شنیدن خبر ،خود را به او برسانند....
_ چی شد که اینطوری شد؟
برای چندمین بار بود همان سوال را میپرسید نمیدانست؛ نیم
نگاهی سمت آشپزخانه انداخت و دوباره نگاه بند نگاه نگران رهام
کرد
 +داشتم باهات حرف میزدم ،مرتیکه یهو کوبید بهم ماشین و....
صدایش را پایین برد تا به گوش شاهرخ نرسد و ادامه داد
 +مرتیکه ی کورِ *** منِ به این گندگی و ندیده وسط خیابون...
رهام هم درست مانند او با ابروی باال رفته نجوا کرد
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_ حاال چرا آروم حرف میزنی؟
اخم کوچکی بین ابروی آسمان نشست و نیم نگاه دیگری سمت
آشپزخانه انداخت
 +نمیخوام شاهرخ بشنوه....
رهام با خنده آهانی گفت و دست آسمان را میان دستانش گرفت
_ چرا بهم نگفتی آخه عزیزم؟
آسمان اما بی توجه به سوالش پرسید
 +به بقیه که چیزی نگفتی؟
رهام سرش را تکان داد و بدون رها کردن دست آسمان به پشتی
مبل تکیه داد
_ نه هنوز ....اما رستا میخواد ببینتت و به نظرم خیلی زود متوجه
میشه.
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آسمان نگاه گرفت و به دستش که بین انگشتان رهام بود دوخت
 +فکر میکردم ازم دلخوره.
_ فکر میکنی دلخور بودن فایده ای هم داره وقتی ما اینقدر
عاشقتیم؟
لبخندی روی لبهایش نشست ،چقدر خوب بود که حداقل از
طرف آنها درک میشد
 +رستا دختر خوبیه...
صدای لرزان آسمان قلب رهام را مچاله کرد و با حلقه کردن
دستش دور شانه اش ،او را به خود فشرد و سرش را به سر او
تکیه داد
_ خواهر توعه دیگه...
 +فردا صبح بیارش همینجا...
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قبل از اینکه رهام بتواند جواب دهد شاهرخ با سینی بزرگی از
آشپزخانه خارج شد و نگاه آسمان سمت اویی که سینی را روی
میز میگذاشت کشیده شد
_ خب اینم از شام...
آسمان خودش را از آغوش رهام بیرون کشید و نگاهش را روی
سینی غذایی که به زیبا ترین حالت ممکن تزئین شده بود سر
خورد و خندید
 +عجب آشپزی بودی رو نکرده بودی ....از این به بعد غذا پختن
به گردن توعه...
سپس خم شد و تکه مرغ سوخاری شده را برداشت و با دندان
کمی از گوشتش را کند...
طعمش هم درست مانند بر و رویش عالی بود
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 +اوووم ....عجب چیزیه ...دمت گرم...
نگاهش را باال کشید و چشمکی به نگاه خندان شاهرخ زد و رو
به رهام لب زد
 +بخور که اگه نخوری از دستت رفته.
شاهرخ کنارشان نشست
_ این خواهرت هیچی جز ماکارونی و نیمرو بلد نیست درست
کنه رهام.
رهام حین به چنگال کشیدن تکه ای از مرغ خنده ی کوتاهی
کرد
_ تو که آشپزیت حرف نداره ...پس گشنه نمیمونید ،نگران
نباش...
آسمان خندید و شاهرخ نگاهش کرد...
1643

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

چقدر خنده به چهره اش می آمد!!!

دانیال با هیجان دسته ی پلی استیشن را سمت آسمان گرفت و
لب زد
_ اآلن شروع میشه خاله....
آسمان با بیمیلی شروع به ترکیب زدن کرد و در همان حین
جواب سوالی که رستا برای چندمین بار پرسیده بود را داد
 +نه چیزی الزم ندارم ،بیا بشین.
طولی نکشید که رستا هم کنارشان نشست و او خیلی سریع
ترکیب  ۲_4_4را زد و جای چند بازیکن را عوض کرد و منتظر
ماند دانیال هم ترکیبش را بزند
 +حال بهار چطوره؟
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رستا نگاهش کرد
_ خوبه ،حاال که بابا وقت بیشتری صرفش میکنه خیلی بهتر از
قبل شده.
سری با جدیت تکان داد
 +مریم؟
دلش میخواست بپرسد مریم چرا نیامد،اما تنها به لب زدن
اسمش به طور سوالی اکتفا کرد و رستا انگار تا ته سوالش را
فهمید که لبخندی روی لب نشاند
_ قرار بود یه سر به کارخونه بزنه بعد بیاد....
دوباره سری تکان داد
_ خاله شروع شد ،بازی کن دیگه....
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انگشت شستش را روی دکمه ی ضرب فشرد و سعی کرد توپ
را از دست بازیکنان تیم مقابل بقاپد
 +میدونم بخاطر بدون اطالع ازدواج کردنم ازم دلخوری....
توپ را گرفت و یک پاس عمقی بلندی سمت دروازه فرستاد
_ سعی میکنم درکت کنم....
پا عوض کرد و پاس دیگری فرستاد و سپس با یک شوت تک
ضرب ،ضربه ی نسبتاً محکمی سمت دروازه پرتاب کرد که توپ
به تیرک برخورد کرد و دوباره برگشت....
انگشتش را چند بار روی دکمه ی مربع فشرد و بازیکن هافبکش
با یک ضربه ی سر توپ را به دروازه فرستاد.
لبخندی روی لب نشاند و با زدن دکمه ی استارت صحنه های
آهسته را رد کرد
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 +خیلی بچه ای واسه شکست دادن من بچه....
دانیال شاکی سمت مادرش چرخید
_ میبینی مامان؟ اگه میذاشتی منم زیاد بازی کنم میتونستم
خاله رو هم شکست بدم ...هنوز ده دقیقه از نیمه ی اول نگذشته
گل خوردم.
رستا به لحن شاکی پسرش لبخند زد و آسمان دوباره با فشردن
دکمه ی ضرب سعی کرد توپ را از بازیکن حریف بقاپد
 +میدونی من چند ساله شاخِ آتاری ام؟
دانیال متعجب نیم نگاهی سمتش انداخت و برای فرار از بازیکن
سمجی که سعی در دزدیدن توپ داشت پاس بلندی فرستاد
_ آتاری؟
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قبل از اینکه خط دفاعی را رد کند ،آسمان توپ را گرفت و با
چند پاس پی در پی ضد حمله ی خطرناکی را در پیش گرفت
 +همینی که باهاش بازی میکنی؛ ما بهش میگیم آتاری....
دانیال با هیجان از روی مبل برخاست و درست نزدیکی محوطه
ی جریمه تگلی انداخت و بازیکن خط حمله ی آسمان را زمین
زد
 +ضربه آزاد و نتونم گل کنم اسمم و عوض میکنم.
دانیال با لبهای آویزان نگاه به مادرش که با لبخند تماشاگر
بازیشان بود کرد
_ به باختن به دایی راضی ام...
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آسمان بلند خندید و در همان حین شوت نسبتاً بلندش را سمت
دروازه فرستاد که گل شد و همراه با باال و پایین پریدن بازیکنان
رایانه ای او هم سوت محکمی زد
 +حاال که گل شد میخوام اسم تو رو عوض کنم بچه....
چشمکی زد و ادامه داد
 +اسمت و برای امروز میذارم مَنگول....
خندید و دانیال با قهر دسته را روی میز انداخت و خودش را
روی مبل پرت کرد
_ اصالً من بازی نمیکنم...
او هم دسته را روی میز گذاشت
 +حاال گریه نکن ،دفعه ی بعد مراعاتت میکنم.
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صدای زنگ هر دو را از حالت رقابت خارج کرد و رستا روسری
اش را روی سرش مرتب کرد
_ فکر نکنم مامان مریم به این زودی بیاد.
نگاه آسمان سمت ساعت ایستاده ی گوشه ی سالن کشیده شد
 +شاهرخ هم کلید داره....
دانیال از روی مبل برخاست
_ ای بابا ...تا شما ها به نتیجه برسید که کی پشت دره ،طرف
رفته....
در را که باز کرد ،با دیدن شاهرخ سالمی زیر لب زمزمه کرده و
سپس صدایش را بلند کرد
_ آقا شاهرخه خاله.
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شاهرخ جواب سالم دانیال را داد و یااهلل گویان وارد آپارتمان شد.
بعد از سالم و احوال پرسی با رستا رو به آسمان پرسید
_ حالت خوبه؟
آسمان سری تکان داد و شاهرخ سمت رستا چرخید
_ بفرمایید خواهش میکنم ...راحت باشید...
رستا که دوباره نشست ،شاهرخ هم کنار آسمان جای گرفت و با
لبخندی محو ادامه داد
_ من معذرت میخوام که نتونستم زود تر از اینا باهاتون آشنا
بشم.
رستا معذب لبخند زد و دستانش را روی زانو به هم قفل کرد
_ خواهش میکنم ،این چه حرفیه.
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نگاه به سفره ای که مقابلش بود و همگی دورش نشسته بودند
انداخت و نفس عمیقی کشید...
روز خوبی بود....
دیگر مثل قبل ها هنگام خوشحال بودن کنار رهام و خانواده ی
پناهی عذاب وجدان نداشت....
شاید دختر خوبی برای پدرش نبود...
شاهرخ بشقاب ماهی هایی که ده دقیقه ی تمام مشغول جدا
کردن استخوانهای ریزشان بود را مقابلش گذاشت و سرش را تا
کنار گوشش خم کرد
_ داری به چی فکر میکنی دختر خوب؟
ابتدا نگاهی بین رهام و رستا و دانیال چرخاند و سپس به شاهرخ
دوخت
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 +به اینکه چرا باید تو هر کاری و بلد باشی...
لبخندی که روی لبهای شاهرخ نشست نشان میداد که حواسش
جمع تر از آنیست که یک شوخی اجباری را باور کند.
_ غذات و بخور سرد میشه...
چنگالش را برداشت و مشغول بازی با گوشتهای سرخ شده ی
ماهی شد .ماهی به نظرش منفور ترین غذای جهان بود....
 +من ماهی دوست ندارم.
_ فکر میکردم دستپختم و میپسندی!
بدون آنکه جوابی بدهد ،تکه ای از گوشت را داخل دهانش برد و
در حین جویدن آن تکه ی کوچک گوشت که با ادویه و
سبزیجات طمع داده شده بود ،نگاه سمت رهام چرخاند
 +مریم چرا نموند برای شام؟
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رهام نگاهش کرد
_ قرار کاری داشت....
تکه ی دیگری از گوشت برداشت ...آنقدرها که فکرش را میکرد
هم بد نبود ماهی سرخ شده ای که شاهرخ با مهارت پخته بود
_ دایی تا حاال با سونی بازی کردی؟
رهام سری به چپ و راست تکان داد و دانیال با هیجان ادامه داد
_ به نظرم میتونه تو رم شکست بده....
رهام با ابروی باالپریده لب زد
_ واقعاً؟
دانیال تأیید کرد و شاهرخ سرش را دوباره کنار گوش آسمان برد
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_ به نظرم اگه جای بازی آشپزی میکردی کارمون راحت تر
میشد و همه اش ماکارونی تحویل شوهرت نمیدادی...
ضربان قلب آسمان باال رفت اما با نگاه پر اخمی سمت شاهرخ
چرخید که او خندید و عقب کشید
 +تو چیزی میزنی این دو سه روزه؟
بدون هیچ حرفی تنها نگاهش کرد و خودش هم نمیفهمید حالِ
بعد از فهمیدن عالقه ی آسمان به خودش را...
_ غذات و بخور ،سرد میشه.
آسمان لیوان دوغ را برداشت
 +تو هم اگه سرت به تنت زیادی کرده کافیه یه ندا بدی ....نیازی
به این جنگولک بازیا نیست .خودم میبرم میدم دستت.
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سرش را کج کرد تا بتواند شاهرخ را که در آشپزخانه مشغول بود
ببیند ،اما تالشش بی نتیجه ماند
 +داری چیکار میکنی؟
_ ظرفا رو میذارم تو ماشین .اآلن میام.
نفسش را کالفه بیرون فرستاد و خسته بود از یکجا نشستن
 +اینقدر طول میکشه آخه؟ با دست میشستی زود تر تموم میشد.
خودش داشت از غر زدن هایش حالش به هم میخورد اما دست
خودش نبود....
شاهرخ اما صبور تر از آنی بود که غر زدنهای بیهوده ی او اوقاتش
را تلخ کند.
_ چیزی الزم داری؟
دروغی که گفت هم دست خودش نبود....
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انگار یکجا نشستن بیشتر از آنی که فکر میکرد به همش ریخته
بود
 +آب میخوام...
درست مانند بچه های تخس شده بود...
طولی نکشید که شاهرخ با یک لیوان آب از آشپزخانه خارج شد
و بعد از نشستنش روی میز ،روبروی آسمان ،لیوان را به دست
او داد
_ حوصله ات سر رفته؟
کمی از آب نوشید و دوباره به دست شاهرخ داد
 +چهارتا بشقاب و لیوان و دو ساعت طول میکشه بذاری تو
ماشین ،خب با دستت میشستی دیگه....
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شاهرخ با لبخند لیوان را کنارش گذاشت و نگاه به چشمان
طلبکار آسمان دوخت
_ وقتی ظرفا رو با دست میشوریم سه برابر بیشتر از ماشین
ظرفشویی آب مصرف میکنیم.
آسمان چینی به بینی اش داد
 +مثالً نمیخوای اسراف کنی؟
جوابی که از جانب شاهرخ جز همان لبخند معروفش دریافت
نکرد ادامه داد
 +پس وقتی داری سعی میکنی تو مصرف آب صرفه جویی کنی
مصرف برق و بیشتر میکنی .این به نظرت اسراف نیست؟
شاهرخ با خنده دست دراز کرد و ضربه ی آرامی با انگشت اشاره
به بینی آسمان زد
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_ حق با توعه وقتی که ظرف کمی برای شستنِ.
آسمان کالفه به مبل تکیه داد
 +باشه هر چی تو بگی.
شاهرخ نگاهش کرد
به کالفگی اش...
به نگاه قهوه ای اش که گاهی اوقات درست مانند یک قهوه ی
تلخ ،تلخ بود و گاهی درست مانند قهوه هایی که عمه خانم با
مخلوط قهوه و کاکائو و شیر و شکر درست میکرد شیرین و
خواستنی.
_ اگه تو خونه حوصله ات سر میره فردا میریم بیرون...
آسمان پلک هایش را بست
 +خوابم میاد.
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خوابش می آمد ..خوابیدن روی تختی که بوی شاهرخ را میداد....
عزیز رفته بود اما هیچکدام اقدام به جدا کردن اتاق ها نکرده
بودند و شاهرخ روی همان کاناپه ی گوشه ی اتاق میخوابید و او
هم هیچ شکایتی نداشت.
بازویش که به دست شاهرخ گرفته شد پلک باز کرد
_ کمکت میکنم.
ایستاد و سنگینی تنش را به شاهرخ تحمیل کرد
 +چقدر قراره پام تو گچ بمونه؟
_ سه چهار هفته.
پوف کالفه ای کشید و با کمک شاهرخ روی تخت نشست
_ میخوای کمک کنم دوش بگیری؟
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با چشمانی گرد شده نگاهش کرد
 +نخیر ...الزم نکرده.
شاهرخ دست دراز کرد و کش موی آسمان را کشید و موهایش
را از اسارت آن تکه پارچه ی کشی آزاد کرد
_ قول میدم چشمام و ببندم و نگات نکنم.
نگاه به موهای فردار و بلند آسمان که روی شانه هایش ریختند
دوخت و کش مو را تا مچ دستش هل داد و دستش را شانه وار
میاد موهای دخترک فرستاد
_ موهات خیلی خوشگلن....
نفس آسمان حبس شد و صدای شاهرخ هزاران بار در سرش
پژواک....
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انگار تک تک اعضای تنش گوش شده بود و صدایش را
میشنید....
مردی که مقابلش ایستاده و نگاهش همراه انگشتانش تار به تار
موهایش را نوازش میکرد چه قصدی داشت؟
دلبری میکرد؟
یا میخواست عاشق ترش کند؟
_ هیچوقت کوتاهشون نکن ...حتی یه سانت....
__________
قلتی خورد و پلکهایش را باز کرد ....فایده ای نداشت؛هر کاری
میکرد خوابش نمیبرد و پشت پلکهایش تنها نگاه شاهرخ بود که
نمایان میشد و توی مغزش هم صدایش با ولوم های مختلف
اکو....
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نگاهش را سمت کاناپه کشاند....
طاق باز خوابیده بود و یکی از پاهایش را خم کرده بود ....مچ
دست راستش روی چشمهایش بود و تشخیص خواب یا بیدار
بودنش سخت....
کالفه تر خودش را باال کشید و مردک لعنتی با دو جمله ی کوتاه
تمامش را زیرورو کرده بود.
_ چرا نمیخوابی؟
دلش تکان سختی خورد و شاهرخ بدون هیچ تغییری در حالت
خوابیدنش ادامه داد
_ تو که خوابت میومد!
لبی تر کرد....
انگار آب تنش ته کشیده بود و وجودش خشکِ خشک بود...
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 +دیگه خوابم نمیاد.
دستش را از روی چشمانش برداشت و آسمان ملحفه را تا زیر
گلویش باال کشید؛ انگار میترسید شاهرخ ضربان کوبنده و محکم
قلبش را از آن فاصله ببیند و پی به احساسش ببرد
_ منم خوابم نمیاد.
 +تو چرا؟
نگاه روشن شاهرخ را در تاریکی اتاق مستقیم روی چشمانش
حس کرد و آب دهانش را فرو داد
_ مگه تو علتش و گفتی؟
اخم کرد
 +به تو چه؟
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شاهرخ خندید و بعد از نشستنش ،آباژور کنار کاناپه را روشن
کرد
_ مگه با هم دوست نیستیم؟

آسمان هم نشست
 +نه .کی گفته دوستیم؟
_ خب بشیم ،نمیشه؟
آسمان نگاهش کرد ،نور کم آباژور کمی از چهره اش را روشن
کرده بود ،اما نه تا حدی که بتواند رنگ روشن نگاهش را
تشخیص دهد
 +چرا اینکار و میکنی؟
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با حالت عصبی که به طور ناگهانی در وجودش پخش شده بود
سرش را تکان داد
 +چرا طوری رفتار میکنی که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده؟
_ چی شده مگه؟
موهای بازش را که شاهرخ ساعتی قبل از زیباییشان گفته بود را
جمع کرد و روی شانه ی راستش انداخت
 +من تهدیدت کردم ...مجبورت کردم باهام ازدواج کنی ....این
کارا معنیش چیه؟ چرا حواست بهم هست؟ چرا طوری باهام
حرف میزنی انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده؟
نگاه گنگ شاهرخ بیشتر به همش ریخت
 +چرا طوری نگام میکنی که حس کنم دارم از پا درمیام؟
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شاهرخ از روی کاناپه بلند شد وکنارش روی تخت نشست و نگاه
متعجبش بیشتر در چهره ی آسمان چرخید
_ نگاهم چطوریه مگه؟
 +نگات داره من و به این باور میرسونه که میخوای من و به غلط
کردن بندازی ...با همون سالح معروف بی خیالیت ...دارم حس
میکنم میخوای من و زیر بار خوب بودنت له کنی.
شاهرخ لبخند زد و نگاه آسمان قفل لبخندش شد
 +همین لبخندات که هر لحظه بخل و بخشش میکنی داره اذیتم
میکنه با فکر اینکه چرا وقتی من باهات بد کردم بازم باهام خوبی.
دست دراز کرد و دست آسمان را میان انگشتانش گرفت
_ آره اشتباه کردی ....اما من نمیخوام اون اشتباه و به یه اشتباه
بزرگتر تبدیل کنم .میخوام حاال که علیرغم تموم اتفاقا به عنوان
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شریک زندگی همدیگه زیر یه سقفیم ،زندگیم و باهات شریک
بشم.
قلب آسمان میان سینه اش فرو ریخت و شاهرخ با اطمینان
بیشتری ادامه داد
_ میدونم سخته ...هم برای من ...هم برای تو ....اما من میخوام
به خودمون فرصت خانواده شدن و بدیم .نمیخوام تنبیهت کنم...
نمیخوام اذیتت کنم ....من نمیخوام لهت کنم ....من فقط میخوام
دستت و بگیرم.
دست آسمان را میان دستش فشرد و لبخند دیگری نصیب نگاه
لرزان و اشکی آسمان کرد
شاهرخ واقعا یک فرشته بود...
از همان فرشته هایی که مادرش در گودکی توصیفشان میکرد
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_ همینطوری محکم بگیرم و ولت نکنم.
نفس سختی کشید ....انگار تمام وسیله های اتاق در هوا معلق
بودند ...آینه ،کاناپه ،صندلی و حتی تختی که هر دو رویش
نشسته بودند....
انگار در فضا بودند و هیچ کششی نبود ...معلق بود میان یک
سیاره ی ناشناخته و تنها شاهرخ بود و نگاهش....
 +چی داری میگی؟

_ مطمئنی تنهایی میتونی؟
لبی تر کرد و بدون نگاه کردن به شاهرخ نجوا کرد
 +آره میتونم ،تو برو دیگه.
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شاهرخ کنار پاهایش روی زمین نشست و مشغول بررسی
پالستیکی که روی گچ پایش پیچیده بود شد
_ اگه بخوای میتونم چشمام و با دستمال ببندم...
آسمان کالفه با گرفتن لبه ی وان سعی کرد روی پایش بایستد
 +خودم میتونم شاهرخ ،اگه نتونستم صدات میکنم بیای.
شاهرخ سری تکان داد و چهار پایه ی پالستیک را با پا تا کنار
دوش کشید
_ بشین روی چارپایه و بعد از اینکه خودت و شستی....
میان کالمش پرید
 +میشه بری شاهرخ؟
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شاهرخ بعد از سری که تکان داد از حمام خارج شد و به محض
بستن در دستی میان موهایش کشید ...از آنچه فکر میکرد سخت
تر بود....
سخت بود هنگام زل زدن در چشمان همسرش ،فراموش کردن
عالقه ای که برادرش نسبت به او داشت.
در کمد را باز کرد و حین برداشتن یک دست لباس برای آسمان
به فکرش رسید که باید برایش چند دست لباس دیگر بخرد.
لباسهای زیر را بین پیراهن و شلوار راحتی پنهان کرد تا آسمان
معذب نشود و سپس روی تخت گذاشت...
صدای زنگخور تلفن همراهش باعث شد گوشی را از روی میز
آرایش بردارد و با دیدن اسم شاهین خیلی سریع جواب دهد
_ بله؟
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_ کجایی چهار روزه شاهرخ؟
روی تخت نشست
_ خونه ام ،چیزی شده؟
صدای شاهین کالفه بود
_ چند روزه به گالری سر نزدی؟
_ اتفاقی افتاده شاهین؟
_ طراحی های اخیر آراسته باضافه ی چند تا از سنگایی که ماه
پیش وارد شدن از گاوصندوق اتاقت دزدیده شده  ،پیمان گم و
گور شده و هیچ کس ازش خبر نداره....یه زنگ بهش بزن ببین
کجاست من دارم میرم پیش اسدی...
از روی تخت بلند شد
_ این امکان نداره...
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صدای عصبی شاهین بیشتر به همش ریخت
_ چی امکان نداره؟ ورود به اتاق خالی تو یا ....
میان کالم شاهین پرید ...مغزش هنگ کرده بود و چیزی به
ذهنش نمیرسید
_ پیمان همچین کاری نمیکنه؛ آراسته تو گالریه؟
_ آره؛ زود تر خودت و برسون گالری؛ اوضاع خیلی خرابه....
_ کدوم سنگا دزدیده شدن؟
صدای شاهین را بعد از کمی تأخیر شنید
_ بلک اوپال ،پارایبا تورمالین ،بریل قرمز و .....افرا....
با کالفگی گوشی را از گوشش فاصله داد و پلکهایش را روی هم
فشرد
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لعنتی ....لعنتی ....لعنتی
_ نیتشون افرا نیست ....مطمئنم.
_ بیا گالری شاهرخ.
تماس قطع شد و او گوشی را روی تخت پرتاب کرد ...فکرش قد
نمیداد...
سمت در حمام قدم برداشت و دو تقه به در کوبید
_ آسمان؟
 +چیه؟
با دو انگشت چشمانش را فشرد و نمیتوانست آسمان را تنها
گذاشته و برود
_ کمک الزم نداری؟
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 +نه.
برگشت و گوشی اش را از روی تخت برداشت و شماره ی رهام
را گرفت و از اتاق خارج شد .باید میرفت و نمیتوانست آسمان را
تنها بگذارد...
_ جانم؟
دستی به صورتش کشید و بدون هیچ حرف اضافه ای نجوا کرد
_ سالم رهام ،میشه به خواهرت بگی بیاد پیش آسمان؟
_ چیزی شده؟
_ نه ،فقط برای من کار مهمی پیش اومده و باید برم و نمیتونم
آسمان و تنها بذارم.
رهام که باشه ی آرامی زیر لب زمزمه کرد ،با یک خداحافظی
سرسری تماس را قطع کرد و دوباره خودش را به اتاق رساند...
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از توی گاوصندوق مدارک الزمش را برداشت و بعد از گذاشتنش
داخل یک پوشه مشغول تعویض لباسهایش شد ...هر چه فکر
میکرد کسی غیر از او و شاهین رمز گاوصندوقِ سنگها را
نمیدانست و کسی که سنگ ها را دزدیده بود ،طراحیها به چه
دردش میخورد؟
پیمان نمیتوانست دزد باشد...
اویی که تقریباًپانزده سال بود در آن گالری کار میکرد
نمیتوانست خیانتکار باشد....
با باز شدن در حمام نگاهش را به آن سمت چرخاند و آسمان با
حوله ی تن پوش قرمز رنگی که به تن داشت بیرون آمد ...لبی
تر کرد و خود را به آسمان رساند و بازویش را گرفت
_ خوبی؟
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آسمان تنها به تکان دادن سری به معنای خوب است اکتفا کرد
و او کمک کرد روی تخت بنشیند....
خود کنار پاهای آسمان نشست و مشغول باز کردن پالستیک از
روی گچ شد
_ یه مشکلی تو گالری افتاده من باید زود تر برم ....زنگ زدم به
رهام تا به خواهرت بگه بیان اینجا تنها نباشی....
نگاه به چشمان آسمان دوخت و آسمان معذب یقه ی حوله را با
مشت چسبید
_ ممکنه دیر کنم ،داروهات و به موقع بخور ،باشه...
دوباره سری تکان داد و شاهرخ سشوار را از داخل کشو بیرون
کشید و به برق زد
_ موهات و خشک میکنم.
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شانه را برداشت و سپس پشت سر آسمان روی تخت نشست و
بعد از برداشتن حوله از روی موهایش ،دستی بینشان کشید و
سشوار را روشن کرد.
آسمان اما عقب کشید و از روی شانه نگاهش کرد
 +خودم خشک میکنم ....تو اگه عجله داری برو.
_ تا خواهرت بیاد...
 +تو برو ،من میتونم راه برم ،خودم در و باز میکنم،
سشوار را از دست شاهرخ گرفت و ادامه داد
 +موهامم خشک میکنم .تو به کارت برس.
کش مو را به دست رستایی که مشغول بافتن موهایش بود داد و
پرسید
 +شوهرت چرا نیومد ایران؟
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رستا انتهای موهایش را بست و کنارش روی مبل نشست
_ دانیال یه سالش بود که تصادف کرد.
غمی که در نگاه رستا بود باعث نشستن اخمی بین ابروهایش
شد و رستا با آه عمیقی نجوا کرد
_ مرگ مغزی شد و دو ماه تو کما موند ...مادرش اجازه نمیداد
دستگاه ها رو جدا کنن ازش...
اشکی که روی گونه ی رستا فرو ریخت قلبش را به درد آورد و
با کمی خم شدن دستش را گرفت...
_ بعد از دو ماه وقتی دانیال و سپردم دست پرستارش رفتم
بیمارستان ،پدر شوهرم و دیدم ....بهم گفت باالخره رضایت
همسرش و گرفته و دستگاه ها رو جدا کردن ازش ...بدوت اینکه

1679

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

حتی به من خبر بدن ...بدون اینکه برای آخرین بار ازش
خداحافظی کنم.
 +خدا رحمتش کنه...
رستا با لبخند تلخی اشکی که روی گونه اش رد خیسی به جای
گذاشته بود را پاک کرد
_ خیلی دوسش داشتم ....من با اون بزرگ شده بودم ....باهاش
دلتنگیام و تقسیم کرده بودم و رفتن یهوییش ...ته بی معرفتی
بود.
 +چرا بعدش برنگشتی اینجا؟
_ خواستم ...چون اونجا دیگه برام شده بود مثل جهنم ....خواستم
برگردم اما بابا اجازه نداد ...گفت باید بمونم.
اخمی بین ابروهایش نشست
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 +چرا اجازه دادی برات تصمیم بگیره؟
رستا شانه ای باال انداخت و با بغض نجوا کرد
_ نمیدونم.
مکث کوتاهی کرد
_ تو از خودت بگو....
آسمان نفس عمیقی کشید ،کودکی هایش آنقدر خوب بود که
یادآوریشان ناخودآگاه لبخندی روی لبهایش نشاند
 +بچگیم خیلی خوب بود ،خونمون یه حیاط بزرگ داشت ،تو
اون حیاط هم چهار تا خونواده زندگی میکردن ،زندگیمون
معمولی بود ،از مدرسه که میومدم میرفتم دنبال بچه ها و بعد از
جمع کردن همه ،با جورابهای کهنه ی مامان بابا هامون توپ
درست میکردیم و فوتبال بازی میکردیم .من و سیا و وحید با
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هم یه تیم بودیم و محمد و مهدی و طاها هم یه تیم .علی
کوچیک بود و مامانش زیاد نمیذاشت باهامون بازی کنه .اونقدر
بازی میکردیم که وقتی برمیگشتم خونه پاهام جون نداشتن،
بعضی وقتا سیا هم با من میومد خونه ی ما و از مامانم میخواست
براش قصه بگه .مامان بابای اون طالق گرفته بودن و سیامک با
مامانبزرگ پدریش زندگی میکرد .عزیز ،مادربزرگم و میگم ،همه
ش برای سیا اخم میکرد ،یعنی واسه همه اخم میکردا ،اما
اخمهایی که به اون میکرد یه جور دیگه بود .واسه اینکه من نور
چشمی و عزیز دردونه ی مامان بابام بودم ،دوستامم پیششون
عزیز بودن .مامانم واسه سیا مادری میکرد و بابا از همون آبنبات
چتریا که هر شب اومدنی برای من میگرفت ،واسه سیا و بقیه
هم میگرفت .چهارده سالم که بود از اون خونه رفتیم ،رفتن که
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نه ،یه آپارتمان کوچیک ،چندتا خیابون باالتر اجاره کردیم...
پونزده سالم که شد....
سکوت کرد ،از پانزده سالگی اش خاطره های خوبی نداشت،
دلش نمیخواست حتی در خاطرش مرورشان کند
_ حسودیم شد...
آسمان اما با یادآوری سیامک تمام دردها درونش آوار شده بود
و دلش هوایش را کرده بود ...بی اهمیت به اعتراف حسادت رستا
نفس عمیقی کشید
 +سیامک دنیای من بود....
حسرت جمله اش بوی سوختگی میداد....
دلش سوخته بود
_ بود؟
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چقدر از افعال ماضی متنفر بود!!!
کاش اصال وجود نداشتند....
 +حدود پنج سال پیش داشتیم با هم موتور سواری میکردیم،
کالهش و گذاشته بود سر من ،دو ساعت تمام تو خیابونا
چرخیدیم ،من میمردم واسه سرعت و اون سرعت موتور و باال تر
برد ،میخواست من و برسونه باشگاه ،نمیدونم چی شد ،چطور
شد ،اما وقتی چشم باز کردم تو بیمارستان بودم و دست و پام
شکسته بود .بابام بود ،مامانمم بود ،حتی عزیز هم بود ،اما سیا
نبود ...وقتی پرسیدم کجاست کسی جواب نداد .اونروز حتی عزیز
هم گریه کرد ....سیامک مرده بود ....بخاطر من ....اگه من کالهش
و نمیذاشتم ....اگه هوای موتور سواری برم نمیداشت ....اگه
نمیگفتم تند تر برو....
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دستی به صورتش کشید....
خیس بود و حتی نمیدانست کی اشکش فرو ریخته ....دلش زار
زدن میخواست....
آن روز در آن بیمارستان گریه هایش را خفه کرده بود...
اشکهایش محکوم به حبس بودند و او تنها فریاد کشیده و به
خود آسیب رسانده بود....
دلش داشت برای خودِ آن روزِ داغ برادر دیده اش کباب میشد...
نگاه به چشمان اشکی رستا دوخت و چانه اش لرزید
 +خدا از من خیلی چیزا گرفته رستا ...مهم ترین دلخوشیام و...
عزیزترین کسام و ...کسی نیستم که بشه بهش حسودی کرد.
رستا لبش را گزید و سعی کرد بخندد
_ فکر کنم زیادی رفتیم تو حس....
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آسمان سرش را به مبل تکیه داد و پلک بست...
دلش میخواست توی حس بماند تا از فکر اینکه چه اتفاق مهمی
ممکن است برای شاهرخ بیوفتد که آنطور نگران و آشفته باشد
و به محض آمدن رستا سراسیمه آپارتمان را ترک کند ،بیرون
بیاید.
نتوانسته بود از خود شاهرخ بپرسد و به محض رفتن او هزاران
هزار فکر و خیال به ذهنش هجوم آورده بود....
_ آسمان؟
آوایی شبیه هوم از ته هنجره اش بیرون فرستاد و رستا انگشتان
دستش را به هم پیچید
_ دایی بهمن میخواد ببینتت.
الی پلکهایش را باز کرد
1686

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +واسه چی؟
_ فکر میکنم خودت جواب این سوالت و میدونی.
نفس عمیقی کشید و دوباره پلک بست ....حق با رستا بود...
جواب سوالش را میدانست،اما نمیخواست بداند.

نگاه دیگری سمت ساعت ایستاده ی گوشه ی سالن انداخت و
دوباره مشغول کندن حاشیه ی مبل شد....
نگران بود...
نگران شاهرخی که بیش از دوازده ساعت بود سراسیمه از
آپارتمان خارج شده بود و تنها یک بار .آن هم درست موقع
داروهای آسمان تماس گرفته و یادآوریشان کرده بود....
گوشی اش خاموش بود و بی خبری دلش را ریش میکرد...
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صدای زنگ آپارتمان تکان شدیدی به تنش وارد کرد و نگاهش
سمت در ورودی چرخید
شاهرخ بود؟
رستا که در آشپزخانه مشغول شستن ظرف های شام بود،
روسری اش را روی سر انداخت و سمت در قدم برداشت...
آسمان خم شد تا بهتر ببیند و با دیدن رهام و دانیالی که با سر
و صدا وارد آپارتمان شد ،کالفه تر از قبل به مبل تکیه داد...
چرا شاهرخ نمی آمد؟
چه اتفاقی ممکن بود برایش افتاده باشد؟
سؤاالتی بود که لحظه ای از ذهنش دور نمیشدند و او با همان
ذهن مغشوشش هزاران جور جوابشان داده بود.

1688

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دانیال که طبق عادت از گردنش آویزان شد برای حفظ تعادل به
هم ریخته اش دستش را پشت دانیال گذاشت و تشر زد
 +یواش تر بچه...
دانیال بعد از بوسیدن گونه اش روی مبل نشست و آسمان حین
پاک کردن جای بوسه ی محکم دانیال،جواب رهامی که پرسیده
بود وضعیت پایش چطور است را با یک خوبم آرامی داد.
پالستیک تنقالتی که خریده بود را به دست رستا داد و روی
مبل نشست و آسمان با فکر اینکه ممکن است رهام خبری از
شاهرخ داشته باشد خودش را سمت او کشید
 +رهام؟
_ جان؟
 +میگم ...از شاهرخ خبر داری؟
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رهام سری تکان داد و نگاه کوتاهی سمت دانیال که مشغول به
راه انداختن پلی استیشن بود کرد
_ از گالری دزدی شده...
آسمان متعجب نگاهش کرد و رهام ادامه داد
_ چندتا از سنگای کمیاب و طراحی های یکی از بهترین طراح
هاشون و دزدیدن...
 +چطور آخه؟
رهام سری با تأسف تکان داد و ظرف چیپس را با تشکر کوتاهی
از دست رستا گرفت و روی میز گذاشت
_ هر کی هست آشنا بوده ...چون یه غریبه نمیتونه همینطوری
وارد اتاق شاهرخ بشه...
رستا کنار آسمان نشست
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_ اگه نیتشون سنگا بوده طراحیا رو برای چی دزدیدن؟
رهام نگاه سمت رستا چرخاند
_ شاید برای ردگم کنی...
رستا با افسوس به مبل تکیه داد
_ برای یه طراح طرح هاش مثل بچه هاش میمونن ،خیلی
ناراحت کننده است گم شدنشون.
دانیال خودش را سمت مادرش کشید
_ مامان نقاشیات و بیشتر دوس داری یا من و...
رستا خندید و رهام با مزاح جواب داد
_ این چه سوالیه آخه؟ چرا خواهرم و تو دو راهی میذاری دانیال
جان؟
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دانیال که با حالت قهر مشغول بازی شد رهام با خنده سمت
آسمان چرخید
_ نگران نباش ،شاهرخ بلده چیکار کنه...
آسمان دست از کندن حاشیه ی مبل کشید و لب زد
 +چند روز بود بخاطر من نمیرفت گالری ...ممکنه برای همین
باشه؟
رهام کاسه ی چیپس را برداشت و به دست آسمان داد
_ نه بابا ...بیا بخور نگران نباش ...چندتا سنگ و چندتا به قول
دانیال نقاشیه دیگه...
آسمان برگی از چیپس داخل دهانش گذاشت
 +سنگا چقدر قیمتی ان؟
رهام حین نگاه دوختن به ترکیب زنی دانیال شانه ای باال انداخت
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_ بستگی داره ...من زیاد از سنگ و اینجور چیزا سردر نمیارم...
تنها سنگایی که میشناسم زمرد و فیروزه اس.
سپس با پا ضربه ای به کمر دانیال کوبید و تشر زد
_آخه عقل کل مسی چپ پاست و تو همچین ترکیب داغونی
نمیتونه گل بزنه.
دانیال بدون اینکه نگاهش کند جواب داد
_ مسیِ من همه جوره میتونه گل بزنه....

گوشی بیسیم را روی میز پرتاب کرد و با انگشت چشمانش را
فشرد ،صدای گریه ی آراسته همچنان از بیرون اتاق به گوشش
میرسید و بیشتر به همش میریخت....
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گم شدن سنگهایی که به زحمت پیدایشان کرده بود به اندازه ی
دزدیده شدنشان توسط مورد اعتمادترین عضو گالری آزارش
نداده بود و مغزش در مرز انفجار بود.
پیمان را باید پیدا میکرد و اوی بی فکر هیچ کجا پیدایش نبود...
باز شدن یکهویی در باعث شد نگاه سمت در بچرخاند و با دیدن
شاهینی که همراه اسدی وارد اتاق شد ایستاد و بعد از دور زدن
میز مقابلشان ایستاد
_ سالم.
با هر دو دست داد و شاهین خسته خودش را روی مبل پرت
کرد و اسدی جواب سالمش را داد
_ چی شد؟ خونه اش نبود؟
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مخاطب سوالش شاهین بود ،اما او پلک بست و اسدی مجبور شد
دوباره جواب دهد
شاهین همچنان سرسنگین بود
_ نه ،کسی خونشون نبود.
نگاهی بین دو برادر چرخاند و ادامه داد
_ هنوز نمیخواین پلیس و در جریان بذارید؟
شاهرخ بالفاصله بدون اینکه به شاهین فرصت بدهد ،جواب داد
_ نه ،صبر کنید پیمان و پیدا کنیم .بعدش تصمیم میگیریم
چیکار کنیم.
نگاه کوتاهی به ساعت مچی اش انداخت و رو به اسدی ادامه داد
_ دیر وقته ،شما میتونید تشریف ببرید آقای اسدی ...بابت امروز
و گرفتن وقتتون عذر میخوام.
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اسدی خواهش میکنمی زیر لب نجوا کرد و بعد از خداحافظی از
اتاق خارج شد.
به محض خروج او شاهین طبق حدسش توپید
_ چرا نمیخوای به پلیس خبر بدیم؟
روی مبل روبرویی شاهین نشست و باید قانعش میکرد صبر کند،
پیمان باید پیدایش میشد
_ چون مطمئنم دلیلی برای این کارش داره...
شاهین با خستگی پشت سرش را به مبل کوبید
_ صبح میگفتی مطمئنی کار اون نیست ...اما بود .دلیلش چی
میتونه باشه؟
از الی پلکهایش نگاه به برادر کوچکش دوخت و ادامه داد
_ میدونی با فروختن افرا....
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با کالفگی جمله اش را ناتمام گذاشت و دستی به صورتش
کشید...
حتی فکرش هم ناراحت کننده بود.
_ خودت هم میدونی بخاطر پول نیست شاهین ...که اگه بود
میتونست الماسا رو برداره...
_ افرا چندین برابر الماس قیمتشه ....بقیه هم سنگایی ان که خود
تو چند سال طول کشید پیداشون کنی....
با کالفگی ایستاد ...حق با شاهین بود اما همچنان باورش نمیشد
پیمان بخاطر پول دست به چنین کاری بزند.
گوشی اش را از روی میز برداشت
_ تو برگرد خونه باغ فردا پرواز داری ...من میرم دنبال پیمان.
_ فکر میکنی تو این اوضاع میشه روی جلسه تمرکز کرد؟
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شاهرخ دستی بین موهای آشفته اش کشید و جواب داد
_ نگران نباش ،پیدا میکنم پیمان و ....تو به جلسه برسون خودت
و.
پیاده شد و نگاهی به طبقه ی مورد نظر انداخت ....تا جایی که
میدانست پیمان هیچ مشکل مالی نداشت که بخاطرش دست به
دزدی بزند.
با تکان خوردن پرده ی واحد مورد نظرش چشم باریک کرد و
پیمان در آپارتمانش بود....
ماشین را قفل کرد و سمت ساختمان قدم برداشت و از شانس
خوبش بدون آنکه برای باز کردن در ورودی ساختمان زنگ یکی
از واحد ها را بزند ،در توسط مردی جوان باز شد و او بعد از سری
که تکان داد وارد ساختمان شد...
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پله ها را برای باال رفتن ترجیح داد و خیلی زود خودش را به
طبقه ی سوم رساند..
چند بار انگشتش را روی زنگ فشرد و وقتی تالشش بی نتیجه
ماند پیشانی اش را به در تکیه داد
_ باز کن در و پیمان ...میدونم خونه ای...
منتظر ماند
_ به پلیس اطالع ندادیم ....فقط میخوام باهات حرف بزنم.
تقه ی آرامی به در کوبید و باید راضی اش میکرد برای باز کردن
در
_ میخوام توضیحت و بشنوم پیمان ...لطفاً در و باز کن.
طولی نکشید که در باز شد و پیمان خیلی زود تر از آنچه فکر
میکرد راضی شده بود...
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وارد آپارتمان شد و در را بست....
واحد تاریک بود و بوی تند سیگار و الکل باعث شد ابروهایش در
هم قفل شوند....
راهرو را طی کرد و نگاهش را در فضای نیمه تاریک چرخاند و با
دیدنش کنار میز ،روی زمین سمت پنجره قدم برداشت تا بازش
کند
_ این چه حال و روزیه؟
پنجره را باز کرد و روی مبل نشست ،نگاه به دو شیشه ی خالیِ
سبز رنگی که روی زمین قرار داشت انداخت و شیشه های الکل
او را یاد آسمان مستی که در پشت بام هتل گریه میکرد ،می
انداخت.
_ چی شده پیمان؟
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پیمان اما نگاهش نکرد....
_ پاشو یه دست آب به صورتت بزن من برات قهوه درست میکنم.
خواست بلند شود که پیمان دست روی زانویش گذاشت
_ سنگا پیش منن.
بی اهمیت به دست پیمانی که روی پایش بود ایستاد و تنها نجوا
کرد
_ میدونم.
......
ماگ قهوه را به دست پیمانی که هنوز مست بود داد و روی مبل
روبرویی اش نشست...
کمی نگاهش کرد ...درمانده به نظر میرسید
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_ چرا اینکار و کردی پیمان؟
پیمان نگاهش نکرد و جرعه ای از قهوه نوشید...
داغ بود...
_ نگام کن پیمان
پیمان اما نگاهش نکرد
_ یه هفته ای بود تماس میگرفت ...اولش تهدیدای معمولی بود...
اما یه روز دخترم کم مونده بود تو راه کالسش با ماشین زیر
گرفته بشه....
نگاه باال کشید و اینبار نگاه به چشمان شاهرخ دوخت
_ اون سنگا شاید برای شما خیلی مهم باشن ...اما برای من در
مقابل دخترم هیچی نیستن...
_ اون آدما کین؟
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پیمان ماگ خالی قهوه را روی میز گذاشت و سرش را به پشتی
مبل تکیه داد
سرش داشت میترکید
_ نمیدونم .ندیدمشون.
_ میخوای چیکار کنی با سنگا؟
پیمان زیر چشمی نگاهش کرد
_ منتظر خبرشونم .
دستی به صورتش کشید...
حتی نمیتوانست حدس اینکه چه کسی آن سنگها و طراحیها را
میخواهد را بزند...
_ به نظر تو کیه؟
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پیمان پلکهایش را روی هم گذاشت
_ اآلن نگم بهتره ...تو اول باید جایی برای مهرسا پیدا کنی ...یه
جای امن ...بعدش میتونیم با هم بفهمیم کین اون آدما...
_ اآلن کجاست مهرسا؟
پیمان اما بدون اینکه پلک باز کند ،بی اهمیت به سؤال شاهرخ
لب زد
_ یکی تو گالری از اوناست ...از تک تک کارات خبر دارن....
مکث کوتاهی کرد
_ حتی از اینکه ازدواج کردی...
شاهرخ متعجب نگاهش کرد؛ کسی از کارکنان گالری خبری از
ازدواجش نداشت ....حتی پیمان و حاال...
صدای پیمان اجازه به پیشروی افکارش نداد
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_ میخوام دخترم تا پایان این جریان پیش همسرت باشه
شاهرخ ...اینطوری مطمئن میشم که جاش امنه...

نگاهش را دوباره سمت ساعت چرخاند و تنها یک ربع از آخرین
باری که نگاه کرده بود گذشته بود و انگار عقربه ها با او سر جنگ
داشتند...
چیزی تا روشن شدن هوا نمانده بود و شاهرخ هنوز نیامده بود و
او نزدیک بیست ساعت بود با نگرانی ها و دلواپسی هایش دست
و پنجه نرم میکرد.
خودش را روی تخت باال کشید و بعد از برداشتن عصا از روی
تخت پایین رفت .لنگ لنگان از اتاق خارج شد...
رهام روی مبل خوابیده بود و رستا و دانیال در اتاق روبرویی...
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هرچقدر گفته بود تنهایی مشکلی ندارد تنهایش نگذاشته بودند
وارد آشپزخانه شد و بدون ایجاد صدایی لیوان آبی از آبسردکن
یخچال پر کرد و جرعه ای نوشید...
هر چقدر هم میخواست با کاری خودش را مشغول کند و متوجه
گذر زمان نشود با آن پای علیلش نمیتوانست و همان کافی بود
برای بستن راننده به رگبار فحش ها و ناسزاهایش...
لیوان را روی کانتر گذاشت و خواست از آشپزخانه خارج شود که
صدای چرخش کلید را شنید و ضربان قلبش باال رفت....
لنگ لنگان خودش را سمت ورودی آپارتمان کشاند و با دیدن
شاهرخ همراه دختری ده ،دوازده ساله دستی به موهای آشفته
اش کشید و سالم آرامی داد...
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دختر تنها سرش را تکان داد و سپس بی اهمیت به هر دوی آنها
از کنارشان عبور کرده و خود را به مبلها رساند و روی مبل
روبرویی رهامی که خوابیده بود نشست
آسمان نگاه متعجبش را سمت شاهرخ کشاند و آرام پچ زد
 +این دیگه کیه؟
شاهرخ در را بست و کلید را داخل جاسویچی انداخت
_ دختر یکی از دوستامه ،یه مشکلی برای پدرش پیش اومده یه
مدت پیش ما میمونه.
آسمان اخم کرد و شاهرخ دستی به صورتش کشید
_ معذرت میخوام؛ باید قبلش بهت خبر میدادم اما...
میان کالمش پرید
 +رهام گفت چندتا از سنگاتون گم شده...
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شاهرخ سری تکان داد
_ مشکلی نیست؛ تو نمیخواد خودت و نگران کنی.
دستی دراز کرد و به موهای فردار آسمان کشید
_ انگار خواب بودی!
لبخند کوتاهی زد و بدون اینکه به آسمان فرصت جواب دادن
بدهد ادامه داد
_ آخه موهات به هم ریخته است.
سپس موهایی را که روی سینه اش ریخته شده بود را با پشت
دست به پشت هل داد و دستش را روی شانه ی آسمان گذاشت
_ بریم سرپا نمون پات درد میگیره...
مهرسا با حس حضور آسمان و شاهرخ نگاه از چشمان بسته ی
رهام گرفت و سمت آنها چرخید و با صدای بلند گفت
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_ زنته شاهرخ؟
نگاه آسمان سمت رهامی که با صدای بلند دخترک با تکان
محکمی از خواب پریده و روی مبل نشسته بود چرخید و شاهرخ
با لبخند سری به نشان تأیید برای دخترک تکان داد...
رهام دستی به موهایش کشید و آسمان کنارش نشست
_ سالم ...ببخشید من خواب موندم فکر کنم.
نگاهی به ساعت دور مچش انداخت و با دیدن شش صبح
چشمانش را با دو انگشت فشرد
_ کار تو چطور پیش رفت شاهرخ؟
شاهرخ هم روی مبل نشست و نگاه به چهره ی آسمان دوخت...
انگار درد داشت
_ چیز نگران کننده ای نیست...
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سپس رو به مهرسا کرد و ادامه داد
_ اجازه بدید آشناتون کنم ...ایشون رهام ،برادر خانوم من هستن
و...
سپس رو به رهام اضافه کرد
_ این دختر خانم گل هم دختر یکی از دوستامن ...مهرسا.
رهام سری با لبخند تکان داد و دخترک اما بی اهمیت دست
مقابل سینه قالب کرد و به مبل تکیه داد...
آسمان پوست لبش را کند و کارش با حضور آن دخترک
ازخودراضی ساخته بود و باید کیلو کیلو خشم قورت میداد...
_ من گرسنمه شاهرخ...
رهام کوتاه خندید و شاهرخ با لبخند ایستاد....
آسمان اما نگاه غضبناکش را از چهره ی دخترک نگرفت...
1710

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ من اآلن صبحونه رو آماده میکنم.
شاهرخ که وارد آشپزخانه شد رهام با شیطنت سرش را کنار
گوش خواهرش برد
_ اینطوری مثل قصابا نگاش نکن خواهر کوچیکه ....این دختره
ده پونزده سالی ازت کوچیکتره...
آسمان نگاه سمت رهام کشاند و مانند او پچ زد
 +میخوای نگاه قصاب گونه ام و به تو بدوزم؟
رهام خندید و عزیزم پرمهری که زیر لب نجوا کرد لبخند کوچکی
روی لبهای آسمان نشاند...

 +بزن شبکه ی ورزش از بس این نقاشیا رو دیدم حالم داره بد
میشه...
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مهرسا بدون اینکه نگاه از صفحه ی تلویزیون بگیرد تخمه ی
دیگری داخل دهانش پرت کرد و همراه با پوستش خرت خرت
کنان جوید
_ نقاشی چیه؟ کارتونه ...بصبر اآلن تموم میشه...
آسمان دستی به صورتش کشید و دقیقاً پنج ساعت بود میگفت
اآلن تمام میشود و تمام نمیشد برنامه ی کودک...
آخرین چیزی که از برنامه ی کودک به یاد داشت یک ساعت
برنامه ی عمو پورنگ بود و میان برنامه های تام و جری اش...
از هشت صبح تا ده شب به قول مهرسا کارتون زیادی نبود برای
بچه ها؟
_ همه دوست دارن کارتون و ...تو چرا دوست نداری؟
کم مانده بود بلند شود و سرش را به دیوار بکوبد...
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یا حتی دست دراز کرده و موهای بلند دخترک را که دورش رها
کرده بود را بکشد...
مهرسا جوابی که از جانب آسمان نشنید نیم نگاهی سمتش
انداخت...
_ حاال که ورزش دوست داری فک کنم عاشق الک پشت های
نینجا و فوتبالیست ها میشی ...یا حتی آبشار محبت...
انگشتش را کنار لبش گذاشت
_ حاال که فکر میکنم کارتون های زیادی هست که با سلیقه ی
تو جوره....منم خیلی دوسشون دارم ...پس میتونیم با هم کنار
بیایم...
دندان روی هم سایید و نگاه به دختر نقاشی که موهایش را
خرگوشی بسته و اسمش ریرا بود و خرابکاری میکرد دوخت و
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باید تا رفتن دختر مهرسا نام این برنامه های چرت و مضخرف را
میدید؟
حاال این ریرا به کنار دقایقی پیش کم مانده بود با برنامه ی عمو
رولی و آهنگ مضخرفش که مهرسا هم با صدای بلند با آن
همراهی میکرد ،تلویزیون را چپه کند...
 +میتونی پلی استیشن بازی کنی؟
دخترک با بینی جمع شده نگاهش کرد و آسمان که راه حلی
پیدا کرده بود خودش را سمتش کشید
 +اگه بلد هم نباشی من یادت میدم ،فقط این ریرا و عمو رولی
و رودرانر و بیخیال شو....
مهرسا شانه ای باال انداخت
_ دوست ندارم...
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کمرش را به پشتی مبل کوبید و شاهرخ را به باد فحش بست...
فقط باید پایش میشکست و خانه نشین میشد که با دختری
مانند او هم صحبت شده و از او میخواست به جای دیدن چند
نقاشی متحرک به او بازی با پلی استیشن را یاد دهد...
_ تو کار داری؟
نگاهش نکرد...
دلش میخواست دست دراز کند و موهایش را بکند...
_ منظورم اینه که کار میکنی؟
 +نه ...تازه اومدم تهران ...اردبیل بودم.
_ میخوای همینطوری تو خونه بمونی و ورزش ببینی؟
پشت چشمی نازک کرد
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 +مطمئن باش خیلی بهتر از دیدن این نقاشیای متحرکه...
دخترک خندید و آسمان پلک بست
 +من مربی کاراته ام...
مهرسا با چشمان گشاد شده نگاهش کرد
_ یعنی ورزشکاری؟ تا حاال رفتی تو تلویزیون؟
ناخودآگاه به لحن کنجکاو و متعجب دخترک خندید ،اما پلک
باز نکرد
 +نه نرفتم ...اما به زودی قراره برم...
_ میتونی به منم یاد بدی؟ من از باشگاه خوشم نمیاد ،همین جا
یادم میدی و اولین شاگرد خصوصیت من میشم...
چشم باز کرد و نگاه به نگاه منتظر دخترک دوخت...شاگرد
خصوصی!!!صاف نشست و چرا به فکر خودش نرسیده
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بود؟میتوانست با این کار هم حجم کار دلخواهش را زیاد کند،
هم پول بیشتری به جیب بزند...
با صدا خندید و نگاه دخترک متعجب تر شد
_ چیزی شده؟
 +فکر خوبیه ...اولین شاگرد خصوصیم تو میشی و به جای پولش
شاگردای پولدار بعدی و جور میکنی ...نظرت چیه؟
چشمان دخترک گرد شد
_ یعنی به جای پول ازم میخوای برات شاگرد جور کنم؟
آسمان تنها سرش را تکان داد و مهرسا به فکر فرو رفت
_ خب من تو اینستا بیشتر از ده هزار تا فالوور دارم ...میتونم تو
اینستا تبلیغت کنم؟
اخم کرد
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 +مگه من لباسم که تبلیغم کنی؟
دخترک با خنده شانه ای باال انداخت و گوشی اش را از روی میز
برداشت...انگار داشتند کم کم با هم راه می آمدند...صفحه ی
تلفن همراهش را سمت آسمان گرفت و با انگشت سبابه صفحه
اش را نشانش داد
_ ببین پیجم اینه ...کی شروع کنیم؟
آسمان نگاه از عدد های فالوورها گرفت و شانه ای باال انداخت
که مهرسا گوشی اش را روی میز گذاشت و کف دستانش را به
هم کوبید...
_ همین اآلن شروع کنیم...
آسمان نگاه سمت پایش کشاند و خود نمیتوانست مبارزه کند،
اما میتوانست برای دخترک یاغی کنارش مربی گری کند...
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 +پاشو خودت و گرم کن بهت بگم باید چیکار کنی....

شاهرخ پارچ دوغ را روی میز گذاشت و کنار آسمان نشست...
_ خودت و نباید خسته کنی آسمان...
سپس سمت مهرسا چرخید و ادامه داد
_ بذارید بمونه برای وقتی که پای آسمان خوب شد...
مهرسا یک برش از پیتزایی که شاهرخ خریده بود برداشت
_ آسو خودش مشکلی نداره...
شاهرخ کنار آسمان نشست
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_ باشه پس ...اما تا وقتی اینجایی نمیخوام هیچ پستی تو فضای
مجازی بذاری مهرسا ....متوجهی چی میگم؟ مخصوصاً در مورد
اینکه کجایی و با کی هستی.
مهرسا با لبهای آویزان نگاهش کرد و آسمان با اخم مشغول
خوردن پیتزایش شد...باید علت این محکم کاری شاهرخ را
میفهمید...مهرسا که غذایش را تمام کرد با یک تشکر کوتاه از
پشت میز بلند شد و سمت اتاق رفت و آسمان سمت شاهرخ
چرخید
 +این دختره اینجا زندانیه؟
شاهرخ متعجب نگاهش کرد و آسمان جمله اش را تصحیح کرد
 +این محکم کاریا برای چیه؟
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_ پدرش داره تهدید میشه ...مهرسا باید یه مدت از همه چی دور
بمونه تا من و پدرش بتونیم اوضاع و کنترل کنیم.

 +شاهرخ؟
جانمی که شاهرخ تقدیمش کرد ...یک جانم معمولی بود که به
رهام هم میگفت .اما او دلش میخواست آن جانم را به گونه ای
که خودش میخواست تبدیلش کند.
 +بیا روی تخت بخواب.
پلکهایش را بسته بود اما گوشهای تیز بود تا کوچکترین صدا را
بشنود و شنید حرکت شاهرخ را روی کاناپه...
_ آسـِ...
اجازه نداد شاهرخ ادامه دهد و خود با صدای آرامی نجوا کرد
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 +امروز تلفنی با دکتر حرف زدم ...من نمیخوام از تو بترسم.
جمله هایی که گفته بود هیچ تشابهی با هم نداشتند و همان
جمالت به هم ریخته به شاهرخ فهماند که ذهنش منظم نیست.
از روی کاناپه بلند شد و آنسوی تخت ،رو به آسمان دراز کشید
و دستش را تکیه گاه سرش کرد
_ تو از من میترسی؟
آسمان هم چرخید و رو به او دراز کشید ،اما چشمانش را باز
نکرد...
 +نمیترسم ...اما اونشب چند لحظه ترسیدم ...من نمیخوام تو رو
با اون مقایسه کنم .
شاهرخ دست دراز کرد و طره ای از موهای کنار گونه اش را پشت
گوشش فرستاد و قلب آسمان درون سینه اش کوبید و رقصید...
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_ بابت اون شبی خیلی معذرت میخوام...
لرزش پلکهایش از چشمان شاهرخ دور نماند و لبخند تلخی روی
لبهایش نشست...
باید چه میکرد برای دختری که دل به او باخته بود؟
اصالً کی دلش را باخته بود؟
_ یادته یه بار بهت گفته بودم اگه بخوام دختری و به عنوان
همسرم انتخاب کنم...
آسمان با غضب میان کالمش پرید
 +گفته بودی دختر آروم و مهربون و دوست داری...
آرام خندید...
برای حرصی که در صدای دختر مقابلش بود.
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حاال که فکر میکرد میدید آسمان هم مهربان بود هم آرام...
پرخاشش تنها برای این بود که حس امنیت نداشت...
آسمان آرامشش را پشت پرخاشش مخفی میکرد تا به خیال
خودش از آسمانِ آرام و مهربان محافظت کند...
_ تو دختر مهربون و آرومی هستی...
پلک باز کرد و لبخند شاهرخ را روی لبهایش شکار کرد...
قلبش داشت درون سینه اش آب میشد و جمله ی شاهرخ چه
معنایی داشت؟
هر معنایی هم داشت ..او دلش میخواست به معنای اینکه
"انتخابم تو هستی" تعبیرش کند.
رنگ نگاهش باعث شد شاهرخ صدادار بخندد و انگشت سبابه
اش را به نوک بینیاش بزند
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_ نگات یه جوریه که آدم و مجبور میکنه بگه چشم هر چی شما
بگی...
جمله ی شوخ شاهرخ باعث شد آرام بخندد
 +نگاه تو هم انگار داروی خواب آور داره ...آدم نگات که میکنه
حس میکنه خوابش میاد...
صدای خنده ی شاهرخ بلند تر شد و آسمان هر دو دستش را
چفت کرده و زیر سرش گذاشت...
دروغ گفته بود...
نگاه شاهرخ انگار داروی زندگی داشت...
یک داروی ناشناخته که زندگی میبخشید...
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نگاهش را به دانیال که داشت روی گچ پایش نقاشی میکشید
دوخت و از رهام پرسید
 +این بچه پای من و با دفتر نقاشی اشتب گرفته؟
رهام با خنده نگاهش کرد و دانیال با اخم توپید
_ پیش غریبه ها بچه نگو دیگه بهم خاله....
مهرسا دستانش را مقابل سینه قالب کرد
_ اگه غریبه ام چرا بهم حسودی میکنی؟ نیم ساعته داری روی
پای آسوی بیچاره کار میکنی تا بلکه نقاشیت از پروانه ی من
خوشگل تر بشه...
رهام بلند تر خندید و دانیال نگاه طلبکارش را به مهرسا دوخت
_ چرا باید بهت حسودی کنم؟
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آسمان برای پیشگیری از دعوایی که در حال شکل گرفتن بود
به پایش که در بغل دانیال بود تکانی داد
 +تو نقاشیت و بکش پسر...
از جو آرام شده که مطمئن شد سمت رهام چرخید
 +بهار چطوره؟
رهام با لبخند سری تکان داد
_ خیلی خوبه ...از وقتی بابا بیشتر وقتش و باهاش میگذرونه
خیلی خوبه.
با قلبی مچاله شده سر تکان داد و بعد از کمی سکوت لب زد
 +رستا می گفت داییت میخواد من و ببینه.
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رهام نفس عمیقی کشید و نیم نگاهی به دانیال که مشغول رنگ
کردن دسته ی پلی استیشنی که روی گچ کشیده بود ،بود
انداخت
_ آره ...میخواد ببینتت .اما اگه تو نخوای اون صبر میکنه...
 +معتاده؟
نگاه متعجب و شوکه ی رهام را که دید به پشتی مبل تکیه داد
و ادامه داد
 +بهار من و با خواهر زنش اشتباه گرفته بود ...میگفت هزار بهش
میگه ترک کنه و بهمن گوش نمیده...
_ آره معتاده ...اما آدم بدی نیست.
سری تکان داد
 +پس فردا قراره پام و باز کنم ...بهت میگم خبر بدی ببینمش.
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دانیال باالخره دست از پایش کشید و با غرور نگاهی به نقاشی
اش انداخت ...به نظر خودش بهترین نقاشی عمرش بود
_ حاال بگو کدوم و دوست داری خاله؟ این پروانه رو یا دسته ی
من و؟
آسمان نگاهی به هر دو نقاشی انداخت و نیشخندی زد
 +هیچکدوم و...
دانیال لبهایش را آویزان کرد و مهرسا با قهر روی برگرداند و
آسمان خندید برای رقابتشان...
دانیال حسود تر از چیزی بود که فکرش را میکرد و بعد از این
که فهمیده بود آسمان به مهرسا کاراته یاد میدهد خودش را
شاگرد بعدی معرفی کرده و پا به پای مهرسا آمده بود.
دستانش را مقابل سینه قالب کرد
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 +میخواین با هم مبارزه کنید؟
هر دو متعجب نگاهش کردند و رهام از جایش بلند شد
_ تا شما آماده میشین برای مسابقه من یه چایی درست کنم.
دانیال زودتر از مهرسا به خود آمد و ایستاد
_ من میخوام با تو مبارزه کنم خاله ....این دختر و فل فوته
شکستش میدم ...حوصله ام سر میره.
مهرسا هم طلب کار ایستاد و دست به کمر کوبید
_ تو فکر میکنی من نمیتونم؟ نکنه فکر کردی چون پسری
سرتری؟
با هیجان به جدال بینشان نگاه کرد...
آنها او را یاد کودکی های خودش و محمد می انداختند...
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او و محمد هم بیشتر اوقات بحث و جدل داشتند.
محمد هم او را بخاطر دختر بودنش از بعضی کارها منع میکرد و
او اما با سماجت بیشتر به خاطر درآوردن لج او همان کاری را
میکرد که او متنفر بود...
با یادآوری محمد و آخرین دعوایشان نفس عمیقی کشید و در
دل فحشی برایش فرستاد و نگاه به جدال بین دانیال و مهرسا
دوخت
_ من از تو سه چهار سال بزرگ ترم...
دانیال تخس جواب داد
_ من از تو قوی ترم...
خندید و مهرسا بعد از کمی تأخیر جواب داد
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_ باشه پس ...بیا شرط بندی کنیم .هر کی این مسابقه رو باخت
باید زبونش پیش اون یکی کوتاه باشه...
دانیال مطمئن از زور بازویش سری باال گرفت
_ باشه قبول ،از همین اآلن خودت و برای باخت آماده کن.
آسمان با خنده روی مبل جابجا شد و کف دستانش را به هم
کوبید تا نگاهشان را معطوف خود کند
+خیل خب ...برید آماده شید...
رهام فنجانهای چای را روی میز گذاشت و حین نشستن لب زد
_ اولین باری بود که چایی درست کردم ...فقط هم برای تویی
که عزیزی...
آسمان فنجانش را برداشت و بی اهمیت به دلبری رهام جرعه
ای نوشید...
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 +میخوام کالس خصوصی کاراته بذارم...
نگاه متعجب رهام را که دید ادامه داد
 +به نظرت خوبه یانه؟
_ باشگاه راحت نیست؟
آسمان جرعه ی دیگری از چایش را بدون توجه به قند و پولکی
های توی سینی نوشید و شانه ای باال انداخت
 +باشگاه راحته ،اما خصوصی پولش بیشتره...
_ تصمیم با خودته.
فنجانش را روی میز گذاشت و به پشتی مبل تکیه داد
 +این روزا کم تر آدمی پیدا میشه که نشناستم و این اذیتم
میکنه.
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رهام تنها نگاهش کرد و او پلک بست
 +من شماها رو دوست دارم اما کنار نمیام با این موضوع...
صدای بحث بین دانیال و مهرسا او و رهام را از قعر حس و
حالشان بیرون کشید و آسمان نگاهشان کرد....
هر دو لباسهای کاراته شان را پوشیده بودند و مهرسا بی اهمیت
به حضور رهام شالش را برداشته و موهای بلندش را دم اسبی
بسته بود.
کم کم شروع به مبارزه کردند و آسمان اشکالتشان را گوشزد
کرد...
رهام به حسادت های کودکانه ی دانیال خندید و رقابت
چنگاگنگشان کم کم به جنگ تبدیل شد...
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رهام با خنده ایستاد و دستان دانیالی که در حال کندن موهای
مهرسا بود را گرفت و سعی کرد لگدی که مهرسا سمت دانیال
پرت میکند را دفع کند...
_ ولش کن دانیال ...موهاش و کندی پسر...
مهرسا جیغی کشید و فحش ناجوری که داد قهقهه ی آسمان را
به هوا برد و دانیال را بیشتر دیوانه کرد
_ ولم کن دایی ...میبینی داره چی میگه؟ میخوام زبونش و کوتاه
کنم...
آسمان با خنده بلند شد و رهام سمتش چرخید
_ تو چرا میخندی؟
بیشتر خندید
 +چرا جلوشونو گرفتی رهام؟ بذار بجنگن ببینم...
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رهام متعجب نگاهش کرد و آسمان بدون برداشتن عصایش
خودش را سمت آنها کشید
 +من خیلی رو حرکات کاراته حساسم و میخوام بدونم این دوتا
با این همه خطا اونم جلوی استادشون به کجا میرسن و هر
دوشون و با الدنگی پرت کنم بیرون.
پایش به سنگینی گچ عادت کرده بود و حاال با باز شدنش حس
سبکی داشت و انگار پایش الغر به نظر میرسید.
مچ پایش را چرخاند و دکتر با لبخند نگاه به حرکاتش دوخت
_ اولین بار بود پاتون شکسته بود؟
اولین بارش نبود...
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دست و پایش چندین بار شکسته بود و وخیم ترینش که یک
پالتین به پای راستش تقدیم کرده بود تصادفش همراه سیامک
بود...
یک تصادف مرگ بار که زنده ماندنش به گفته ی دکتر و پدر و
مادرش یک معجزه بود...
و او بار ها از خدا گله کرده بود که چرا آن معجزه شامل حال
سیامکش نشده بود.
 +نه بار اولم نیست ...من با این شکستگی دست و پا بزرگ شدم.
دکتر آرام خندید
_ امیدوارم این آخرین بار باشه.
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سری تکان داد و دکتر بعد از نگاه کردن به عکس استخوان پایش،
عکس را داخل پاکت برگرداند و رو به آسمان با همان لبخند لب
زد
_ مشکلی ندارید ،فقط یه مدت نباید از پای راستتون کار بکشید...
منظورم...
آسمان با کالفگی میان کالمش پرید ...سرش پر بود از توصیه
های پزشکی
 +بله،میدونم نباید ورزش های سنگین کنم و زیاد پله باال پایین
برم و غیره و غیره...
از مطب دکتر که بیرون زد ،نگاهی به شاهرخ و مهرسا که روی
صندلی های انتظار نشسته بودند انداخت و سمتشان قدم
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برداشت .قدم هایش مثل قبل نبودند و کمی لنگ میزد اما همان
رها شدن از دست آن گچ هم جای شکرش باقی بود.
شاهرخ با دیدنش ایستاد و یک بار از باال تا پایش را از نظر
گذراند...
_ حالت خوبه.
مهرسا هم بلند شد و کنار آسمان ایستاد و آسمان رو به شاهرخ
نجوا کرد
 +میشه من و مهرسا رو برسونی خونه ی خسرو؟ بهار و چند
وقته ندیدم...
شاهرخ با لبخند سری به معنای تأیید تکان داد و با گذاشتن
دستش روی کمر آسمان وادار به قدم برداشتنش کرد
_ باشه ،هر چی آسمان خانوم بگن .منم میام باهاتون.
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لبخندی بی اراده روی لبهایش نشست و انگار جمله ی شاهرخ
یک شراب چندهزار ساله بود که آنگونه مستش کرد.
نیم نگاهی به مهرسا انداخت و سرش را باال کشید و پچ زد
 +کار بابای مهرسا چی شد؟
شاهرخ نگاهش کرد و فاصله ی کم بینشان تکانی به دلش داد...
نگاه قهوه ای آسمان در میان قاب زیبای مژه های بلندش
میدرخشید...
زیباتر از دخترانی بود که تا بحال میشناخت...
 +شاهرخ؟
سری تکان داد و آسمان نگاهی به اطرافش انداخت
 +چی شده؟ چرا وایسادیم؟ نکنه...
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نیم نگاه دیگری به مهرسا که متعجب نگاهش میکرد انداخت و
ادامه جمله اش را قورت داد...
با فکر اینکه مهرسا در خطر است دستش را گرفت و او را به
خودش چسباند
شاهرخ دستی بین موهایش فرستاد و نگاه از چشمان آسمان
گرفت
_ چیزی نیست ،یه لحظه حواسم پرت شد؛ بریم.
مسیر بین مطبِ دکتر و مقصدشان در سکوت شاهرخ و نگاه های
نگران آسمان به نیم رخش طی شد و به محض توقف ماشین
مهرسا غرغر کنان پیاده شد .آسمان و شاهرخ هم پیاده شدند.
_ حوصله ام سر رفت از بس ساکت شدین و بهم اهمیت ندادین..
چِتون شده شما دو تا؟
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شاهرخ تنها لبخند زد و آسمان بی اهمیت به لحن شاکی مهرسا
سمت برج قدم برداشت...
اشاره ای به آسمان کرد و رو به مهرسا لب زد
_ بفرمایید بانو...
مهرسا نفس عمیقی کشید و به دنبال آسمان رفت...
شاهرخ اما با کمی فاصله حرکت کرد و فکرش همچنان مشغول
بود.
مشغول آسمان...
مشغول خودش...
مشغول پیمان و کارهایشان...
حتی مشغول شاهین و عالقه ی به قول خودش تمام شده اش
به آسمان...
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شاید داشت او هم به آسمان عالقه مند میشد و از این اعترافش
نمیدانست چه حسی داشت..
آسمان زنگ واحد خسرو را فشرد و او هر دو دستش را در جیب
شلوارش فرو کرد و دوباره فکر کرد...
شاهین در صدر افکارش بود و هر بار عذابی تلخ کنار گوشش
جیغ میکشید...
همراه آسمان و مهرسا وارد آسانسور شد و نگاهش را به انعکاس
تصویر خود و آسمان دوخت...
چطور باید فراموش میکرد برادرش یک روزی این دختر را دوست
داشته؟
هر چقدر هم که تالش میکرد فراموش شدنی نبود.
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نگاهشان که توی آینه در هم قفل شد ،بدون اینکه بخواهد و
دست خودش باشد نگاه دزدید و به کفش هایش دوخت...
چه اتفاقی داشت می افتاد؟
از آسانسور که خارج شدند کنار در واحد رستایی را دیدند که به
استقبالشان آمده بود و لبخند زیبایی روی لبهایش بود ...به
محض دیدن آسمان بدون پای گچی با دو قدم بلند خود را به او
رساند و به آغوشش گرفت
_ خوش اومدی عزیز دلم....
گونه ی آسمان را بوسید و فاصله گرفت...
رو به شاهرخ و مهرسا لب زد
_ خیلی خوش اومدین ...بفرمایید داخل خواهش میکنم ...من با
دیدن آسمان یکم هیجان زده شدم.
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داخل واحد که شدند آسمان با دیدن خسرو دستش را مشت
کرد و شاهرخ دستش را سمت خسرو دراز کرد
_ سالم جناب پناهی...
خسرو با اکراه نگاه از دخترش گرفت و دستش را در دست شاهرخ
گذاشت...
هنوز دلش صاف نشده بود بخاطر ازدواج پنهانیشان ...اما
میتوانست دلخوری اش را بخاطر آسمان نادیده بگیرد.
_ سالم خوش اومدید.
مهرسا کنار شاهرخ ایستاد و دستش را سمت خسرو دراز کرد و
آسمان اخم بزرگی بین ابروهایش نشاند...
خسرو با لبخند دست مهرسا را فشرد و مهرسا خودش را معرفی
کرد.
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با همان اخم سمت رستا چرخید
 +رهام نیست؟
رستا دست روی کمرش گذاشت و حین همراهی کردنش سمت
مبلمان جواب داد
 +مطبشه ...نیم تا یه ساعت دیگه میاد.
روی مبل دونفره کنار مهرسا نشست و جان کند تا نگاهش سمت
خسرو کشیده نشود.
مهرسا اولین کسی بود که بعد از لحظاتی سکوت با لحنی
پرهیجان سکوت بینشان را شکست
_ شما به نظرم آشنا هستین ،من جایی ندیدمتون؟
خسرو نگاه از آسمانی که با اخم به انگشتان دستش زل زده بود
گرفت و سمت مهرسا چرخید
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_ نمیدونم ،شاید حق با شما باشه دخترم...
مهرسا با لبهای جمع شده سر تکان داد و همچنان فکرش
مشغول آشنا بودن چهره ی خسرو بود...
_ آسو خیلی دختر خوب و موفقیه؛ معلومه به داشتنش افتخار
میکنید.
خسرو با لبخندی که جمله ی مهرسا روی لبهایش نشانده بود،
نگاهی به آسمان انداخت
_ البته؛ همینطوره.
آسمان بی اهمیت به سنگینی نگاه خسرو سمت رستا چرخید و
لب زد
 +بهار کجاست؟
رستا با لبخند جوابش را داد
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_ باال عزیزم.
وارد اتاق که شد بهار را غرق خواب روی تخت دید و لبهایش را
روی هم فشرد...
دلش برای او تنگ شده بود...
لبه ی تخت نشست و نگاهش را به عروسکی دوخت را روی
بازوی بهار بود...
+سالم بهار ...من اومدم...
صدایش آنقدر آرام و ناالن بود که هیچ به گوش بهار غرق در
خواب نرسید و او با همان ولوم پایین با صدایی مرتعش تر لب
زد
 +من آسمانم ...دختر تو!
چانه اش لرزید
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دستش را دراز کرد و انگشتان دست بهار را لمس کرد
 +خیلی دلم میخواد بغلم کنی ...منم از شاهرخ حرف بزنم...
میدونی خیلی خوشبختم باهاش؟
لبخندی که روی لبهایش نشست بوی بغض می داد و حسرت...
حسرت آغوش زنی که مادرش بود اما خودش نمیدانست دختری
به نام آسمان دارد.
خم شد و انگشتان بهار را بوسید و بلند شد
 +خوب شو بهار ...بخاطر من و رهام و رستا خوب شو...

کنار شاهرخ روی صندلی شاگرد نشست و دستانش را مقابل
سینه قالب کرد .شام را مانده بودند و شب خیلی خوبی گذشته
بود اگر سنگینی نگاه های خسرو را فاکتور میگرفت ...
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رهام شوخی کرده بود و دانیال و مهرسا از ترس آسمان از طریق
نگاه هایشان جنگیده بودند...
رستا برایش میوه پوست کنده بود و مریم تنها با لبخند نگاهشان
کرده بود...
با صدای بلند و هیجان زده ی مهرسا دست از افکارش کشید و
متعجب از بین دو صندلی نگاهش کرد...
_ دیدین گفتم آشناست ...سردار پناهیه ،یکی از اعضای مجلسه...
گوشی را مقابل نگاه آسمان گرفت و با هیجان بیشتری اضافه
کرد
_ ببین!
آسمان با اخم گوشی را کنار زد و توپید
 +چرا داد میزنی بچه؟
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مهرسا خندید و با جلو کشیدن خودش گونه ی آسمان را بوسید
_ چرا نگفته بودی دختر یکی از اعضای مجلسی؟

نگاه به پایش دوخت و در همان حین جواب معراج را داد
 +آره امروز درش آوردن ...تو چیکار داشتی هزار بار زنگ زدی؟
_ میخواستم بدونم حاال که خوب شدی پایه ی مهمونی هستی؟
باال تنه اش را روی تخت پرت کرد و نگاه به سقف دوخت
 +این روزا مهمون دارم ...نمیتونم بیام...
_ ای بابا ...من بخاطر خوب شدن پای تو قرار بود یه پارتی توپ
بگیرم.
نیشخندی زد
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 +یه کم عقب بیوفته اشکالی داره مگه؟
صدای خنده ی معراج را شنید و او هم خندید
_ نه بابّا چه اشکالی ...تو هر وقت مساعد بودی کافیه یه تک
بندازی ...معراج نوکر شما هم هست...
با خنده لب زد
 +نمک نریز معراج...
در اتاق باز شد و شاهرخ با جدیت وارد شد و آسمان روی تخت
نشست
 +من دیگه باس برم ...بهت خبر میدم.
بی اهمیت به خداحافظی معراج تماس را قطع کرد و گوشی را
روی پاتختی انداخت.
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 +فردا من باید یه سر برم پیش سیمین ،خودت باید همراه مهرسا
خونه باشی.
شاهرخ با همان جدیت سری تکان داد و از داخل کمد تیشرت و
شلوار ورزشی اش را برداشت و حین رفتن سمت پاراوان لب زد
_ معراج کیه؟
موهایش را روی شانه ی راستش جمع کرد و شانه را برداشت
 +دوستمه...
شانه را روی موهایش کشید و نمیتوانست شاهرخ را پشت آن
پاراوان ببیند ،اما شاهرخ او را از درز های چوبی میدید
_ چطور دوستی؟ مثل دوستیت با علی و مهدی و بقیه؟
ی شاهرخ چانه اش را باال کشید
آسمان متعجب از کنجکاو ِ
 +نه خب ،اونا برادرامن؛ معراج دوستمه.
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باالخره از پشت آن حصار چوبی بیرون آمد و شانه را از دست
آسمان گرفت...
پشتش نشست و موهای بلندش را روی کمرش انداخت و مشغول
کشیدن آرام شانه بین موها شد
_ من دو تا سوال پرسیدم ،اما تو فقط یکیش و جواب دادی دختر
خوب.
آسمان پلک بست و هیچ دلش نمیخواست این لحظات بگذرد و
تمام شود...
دلش میخواست دست شاهرخ برای همیشه بین موهایش همراه
شانه بلغزد و بلغزد و دل او را بیشتر تکان دهد...
 +معراج پسر بدی نیست.
_ اینم جواب سوال من نبود.
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پلک باز کرد ،چقدر دلنشین بود حرکت شانه بین موهایش...
همه ی مردها هنگام خواب ،آخرِ یک شبِ خوب ،موهای
همسرانشان را شانه میکردند؟
همه ی مردها وقتی صحبت کردن تلفنی همسرشان را با یک
مرد غریبه میدیدند ،اینگونه دلبرانه سوال میپرسیدند؟
اگر تمام مردها همینگونه بودند پس این دنیا آنقدرها هم که
نشان میداد بد و پست نبود...
 +دو سال از من کوچیکتره ،راننده ی ساره است .از وقتی با ساره
دوستم با اون هم هستم ...مثل ساره ست برام.
شاهرخ شانه را کنار گذاشت و مشغول بافتن موهای آسمان شد
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_ موهات اونقدر خوشگل و خوشبو ـه که آدم دلش میخواد
همش شونه کنه ،ببافه و بعد دوباره باز کنه و از اول شونه کنه و
ببافه.

انگشتانش را به هم قفل کرد و نگاهش را به قفلشان دوخت
 +دوسش دارم ...اما از اینکه بهش نزدیک بشم و با اون آدم
مقایسه اش کنم میترسم.
مکث کوتاهی کرد
 +شاهرخ هیچ شباهتی با اون نداره ،اما من میترسم.
_ دلت چی میخواد؟
دلش....
نمیدانست دلش چه میخواهد...
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سکوتش که طوالنی شد سیمین بی اهمیت به بی جواب ماندن
سوالش لب زد
_ الزم نیست سریع پیش برین ...قبالً هم بهت گفتم؛ کم کم جلو
برین .طبق گفته ی خودت خود همسرت روانشناسه و مطمئنن
درکت میکنه .پس الزم نیست نگران چیزی باشی.
مکث کوتاهی کرد
_ اعتماد به نفس باال برای زنا خیلی بیشتر از اونچه که فکرش و
میکنیم تأثیرگذاره .مثالً تو هیچ وقت نباید بخاطر گذشته ای که
تو مسببش نبودی خودت و در حد همسرت نبینی و اون و باالتر
از خودت تصور کنی .تو زندگی مشترک باید همه چی مشترک
باشه .این حرفا حرفای دکترت نیست ،این حرفا رو به عنوان یه
دوست بهت زدم .به عنوان کسی که برات احترام زیادی قائله.
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نگاه از انگشتانش گرفت و به سیمین دوخت ،لبخندی که روی
لبهایش بود زیادی دلنشین بود
 +دلم میخواد شاهرخ هم دوسم داشته باشه...
عزیزمی که سیمین از ته دلش گفت بوی دلسوزی داشت...
دلش داشت میسوخت برای بغض صدای آسمان و خواسته ی پر
حسرتش.
آسمان با نفس عمیقی که کشید خودِ از هم پاشیده اش را جمع
و جور کرد و باید آسمانِ درب و داغان و پرحسرت را در همین
اتاق کنار سیمین میگذاشت و میرفت...
کوله اش را چنگ زد و ایستاد و نگاه سیمین را هم همراه خود
باال کشاند
 +من دیگه برم ،باید جایی برسم و دیر میشه...
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سیمین با لبخند سر تکان داد و آسمان ادامه داد
 +برای جلسه ی بعد با منشی هماهنگ میکنم.

نیم نگاه دیگری به آدرسی که رهام فرستاده بود انداخت و گوشی
را درون جیبش فرو کرد و در شیشه ای رستوران را باز کرد.
رستوران با خلوتی و سکوت محضش از او استقبال کرد و او
نگاهش را متعجب در اطراف چرخاند..
کسی نبود...
خواست گوشی اش را بیرون کشیده و با رهام تماس بگیرد که
صدایی مانعش شد.
_ خوش اومدی.

1759

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

چرخید و با دیدن مرد الغر اندامی که آستینهای پیراهنش را تا
آرنج تا زده و دستانش خیس بود دو قدم بلند سمتش برداشت
 +با بهمن کار دارم.
مرد خندید و با دست به یکی از تخت های رستوران اشاره کرد
_ بیا بشین دختر جان ...من بهمنم.
خود روی تخت نشست و نگاه به آسمان دوخت
_ ظاهرت شبیه مادرته ،اما جسورتر و بی پرواتر از مادرتی.
کوله اش را روی تخت پرت کرد و روبروی بهمن نشست
 +برای فهمیدن جسارت و بی پروایی من وقت کمی نیست این
یکی دو دقیقه؟
بهمن خندید و با خم شدنش از گوشه ی تخت بساط چای را
کنار خود کشید
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_ زبون دراز هم که هستی...
آسمان نگاه در اطراف چرخاند
 +من خیلی چیزا هستم ،اما تو اونی نیستی که من تصورش و
میکردم...
بهمن فنجان های چای را پر کرد
_ چه تصوری از من داشتی؟
آسمان چانه اش را باال داد و بی خیال شانه ای باال پرتاب کرد
 +فکر میکردم وقتی قراره ببینمت پای منقل تریاکت باشی.
بهمن دوباره به زبان درازی خواهر زاده اش خندید و داخل چای
آسمان نباتی انداخت
_ عجب تصوری!
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آسمان نگاه در اطراف چرخاند...
داشت کم کم از این داییِ بهمن نام خوشش می آمد
 +و اینکه فکرش هم نمیکردم کسی که همه اش پای منقله
همچین جایی داشته باشه...
بهمن فنجان را به دست آسمان داد و چای خودش داغِ داغ همراه
تکه ای کوچک از ماده ی مشکی رنگی که ابروهای آسمان را به
هم نزدیک کرد سر کشید.
_ چرا؟
آسمان با همان اخم نگاهش کرد...
کسی که تریاک را مانند یک قرص داخل معده اش میفرستاد
هم معتاد بود...
کشیدن را بلعیدنش چه فرقی داشت؟
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آن ماده ی لعنتی در هر صورت وارد بدن میشد...
ریه یا معده چه فرقی داشت؟
 +چون بابام گفته بود معتاد ها بدبختن...
بهمن بی خیال خندید
_ منظورت از بابات خسروعه؟
آسمان دندان روی هم سایید و بهمن با خنده نگاهش کرد
_ نقطه ضعفت هم که بابای اصلیته...
با همان خشم خودش را جلو کشید
 +برای چی میخواستی ببینی من و؟
بهمن فنجانش را دوباره از چای پر کرد
_ میخواستم ببینم شبیه خواهرمی یا نه.
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نگاهش را در چهره ی آسمان چرخاند و با پوزخند ادامه داد
_ اما دارم میبینم که نیستی ...تو شبیه خسرویی.
آسمان کیفش را چنگ زد و از روی تخت پایین رفت
_ صبر کن دختر جان...
روبروی آسمان ایستاد
_ بابات راست گفته ،آدمای معتاد بدبختن....
خم شد ،فنجان چای را داخل سینی گذاشت و دوباره صاف
ایستاد
_ بازم بیا اینجا...
گفت و بدون حرف دیگری گوشه ی رستوران قدم برداشت...
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مردی که دقایقی را با او گذرانده بود آنقدر مجهول بود که هیچ
درکی از او نداشت.
از رستوران خارج شد و شماره ی رهام را گرفت.
_ جانم آسو؟
لبی تر کرد
 +مطمئنی این دایی بهمنت فقط معتاده؟ دیوونه میوونه نیست؟
صدای خنده ی آرام رهام را شنید و با احتیاط کامل عرض
خیابان را طی کرد
 +واسه چی میخندی؟
_ دایی بهمن خیلی ماهه ،باور کن تو هم به زودی میفهمی...
چینی به بینی اش داد و هیچ ماهیتی از دایی بهمنِ معروف
ندیده بود
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 +آره جون خودت ...اونقدر ماهه که همین لحظه ی اول دیدنش
به ماه بودنش پی بردم.
صدای خنده ی رهام بلند تر شد
_ درسته که زبونش تند و تیزه و هر لحظه دنبال اینه که ازت
نقطه ضعف کشف کنه .اما باور کن مرد خیلی خوبیه.

مهرسا با بینی جمع شده نگاهی به ماهی شکم پری که درست
کرده بودند انداخت و بدون گرفتن نگاهش از دوخت نامنظم
شکم ماهی بیچاره که از درز هایش محتوای مواد داخل شکم
بیرون زده بود ،رو به آسمان لب زد
_ این چرا اینجوری شد؟
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آسمان دست به کمر کوبید و عاقبت گوش دادن به حرفهای یک
بچه همین میشد دیگر...
 +عیب از اون ماهی بیچاره نیست ،مشکل منم که به هوای
آشپزی به حرفای تو گوش کردم.
مهرسا کمرش را صاف کرد
_ شاید کامل نپخته...
با همان مقدار حرص و عصبانیت نگاهش کرد و مهرسا با بی
خیالی شانه ای باال انداخت
_ خو من چیکار کنم؟ سرآشپز رستوران زنجیره ای نیستم که...
دو سه بار دیدم عمه ماهرخم همینجوری درست میکرد.
دوباره نیم نگاهی دیگری به ماهی انداخت

1767

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ یا موادش و آبکی کردیم ...یا هم دوختش و درست انجام
ندادیم ...وگرنه بقیه اش همونطوریه که عمه ماهرخ درست
میکنه...
آسمان به کانتر تکیه داد
 +تو هم مغزم و خوردی با عمه ماهرخت ...یعنی میگی طعمش
خوبه؟
مهرسا با اطمینان سر تکان داد
_ آره ،بذار برنج دم بکشه....
چشمانش را تا آخرین حد ممکن گشاد کرد و نگاه سمت اجاق
کشاند و با دیدن برنجی که همچنان میجوشید به پیشانی اش
کوبید
_ برنج و آبکش نکردیم ...شد آش...
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آسمان هم نگاه به ظرف برنج دوخت و کم مانده بود از حرص
سر خودش و مهرسا را با هم به دیوار بکوبد...
صدای زنگ واحد و سپس چرخیدن کلید باعث شد هر دو به
همدیگر نگاه کنند و مهرسا با درک اوضاعِ نابه سامانشان برنج
آبکش شده را داخل سینک رها کرده و خیلی تند و فرز از
آشپزخانه خارج شود و آسمان را با برنج شفته شده و ماهی شکم
پرِ شل و ول تنها گذاشت...
_ سالم...
نگاه سمت اوپن آشپزخانه چرخاند و با دیدن شاهرخ لبی تر کرد
و با صدایی آرام جواب شاهرخ را داد...
شاهرخ متعجب از بوی ادویه و سبزیجات وارد آشپزخانه شد
_ داری آشپزی میکنی؟
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نگاهش که سمت ماهی کشیده شد نتوانست با خنده اش مقابله
کند و خندید...
آسمان با حالی بد از نتوانستنش ،پیشبندش را باز کرد و لگدی
به پای شاهرخ کوبید
 +نخند...
شاهرخ به زور خنده اش را جمع کرد و نگاه دیگری سمت سینک
و برنج شفته ای که آبکش شده بود انداخت
_ باورم نمیشه!!!
نگاه به صورت آسمان که گونه اش بخاطر رنگ زردچوبه رنگی
شده بود دوخت و خندید
_ اینجا آشپزی کردی یا بمب منفجر شده؟
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آسمان پیشبند را زمین انداخت و خواست از کنارش عبور کند
که شاهرخ بازوهایش را گرفت و مقابل خودش نگهش داشت.
_ داشتی خودت و سرخ میکردی یا ماهی و؟
نگاه آسمان که تا چشمانش باال کشیده شد ،لبخندی زد و
انگشت شستش را به گونه اش کشید
_ به صورتت ادویه پاشیدی ....میخواستی به جای ماهی خودت
و طعم بدی؟
فاصله ی کم بینشان باعث باال رفتن ضربان قلبش شده بود و
شاهرخ اما انگار نمیخواست رهایش کند
 +مهرسا...
با خم شدن شاهرخ جمله اش در گلویش مرد و قلبش بیشتر
تقال کرد...
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پلکهایش را محکم روی هم گذاشت و لبهای شاهرخ که روی
گونه اش ،درست همان جایی که چند لحظه پیش با انگشت
نوازش کرده بود ،نشست؛ افسار دلش رها شد و مانند یک اسبی
که صاحبش را دیده باشد پا بر زمین کوبید و کوبید و کوبید....
شاهرخ بعد از مکث چند ثانیه ای عقب کشید و با دیدن چشمان
بسته ی آسمان تک خنده ی آرامی کرد
_ تا تو برنجت و میذاری دم بکشه من یه دستی به اینجا بکشم.
شاهرخ عقب کشیده بود و آن بوسه ی کوتاه تمام شده بود اما او
انگار روحش میان آن بوسه رفته بود...
پر کشیده و تا خدا رفته بود و با پررویی تمام از او تشکر کرده
بود...
رقصیده بود و دلش دوباره و دوباره از آن بوسه خواسته بود...
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دلش چه بی حیا شده بود!
_ آسمان؟
باالخره روحش را پیدا کرد و با اخم دستش را گرفت و به
جسمش برگرداند...
پلک باز کرد و نگاه خندان شاهرخ درست در چند سانتی صورتش
بند دلش را پاره کرد...
دلش چقدر شق و لق شده بود...
هی فرو میریخت...
بندش پاره میشد و میلرزید...
باید کاری برایش میکرد...
اگر همینطور پیش میرفت دیگر دلی برایش نمیماند
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_ چیزی شده؟
لعنت به او که یکهو تمامش را زیر و رو کرده بود و بعد میپرسید
"چیزی شده؟"
نفس عمیقی کشید...
کی حبسش کرده بود؟
عقب کشید و پشت به شاهرخ ،رو به سینک ایستاد
 +خودم تمیز میکنم ...تو برو لباسات و عوض کن.
تنها خدا میدانست تمام انرژی ته کشیده اش را صرف آن یک
جمله کرده بود.
_ لباس عوض میکنم میام کمکت...
رفتن شاهرخ را که حس کرد نگاه چرخاند و دستش را روی
قلبش گذاشت.
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آنچنان محکم بر قفسه ی سینه اش میکوبید که انگار میخواست
سینه اش را شکافته و بیرون بزند و بزن و برقص راه بیاندازد...
لبخندی ناخودآگاه روی لبهای نشست و دستش اینبار سمت
گونه اش رفت ،چه بالیی سرش آورده بود یک بوسه ی کوچک؟
چقدر بی حیا شده بود!!!
برنج را که دم گذاشت ،مشغول جمع کردن ظرف ها شد و قلبش
همچنان درون سینه اش بندری میرقصید...
حق با سیمین بود...
شاهرخ خیلی خوب میتوانست آرام آرام پیش برود و فکر به
انتهای مسیر باعث شد تکان تندی به سرش بدهد و...
چه بی حیا شده بود!!!
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طولی نکشید که شاهرخ با لباسهای تعویض شده در آشپزخانه
حاظر شد و آسمان جان کند تا عادی رفتار کند
_ مهرسا کجاست؟
 +تو اتاق...
نگاه فراری اش را به شاهرخ دوخت و اخمی کرد
 +به من میگه آشپزی بلده و مجبورم میکنه بیام آشپزخونه،
اونوقت چیزی که تحویلم میده این ماهیه و اون برنجی که به
نظرم به آش شباهت زیادتری داره.
شاهرخ با خنده روی کانتر دستمال کشید
_ به نظر که خوشمزه میرسه این ماهیِ شکم پر...
پس از گفتن جمله اش با همان خنده درب ماشین ظرفشویی را
باز کرد و مشغول چیدن ظرف ها داخل سبد شد
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_ کار پدرش دیگه داره تموم میشه ،مهرسا باید برگرده خونه.
آسمان سعی کرد لحظاتی قبل که مانند یک نوار در ذهنش
پخش میشد را به گوشه ی مغزش بفرستد
 +من میخواستم یه سر برم اردبیل ،اگه مشکلی نداره مهرسا هم
میتونه باهام بیاد...
شاهرخ سری تکان داد
_ با پدرش حرف میزنم ،اگه قبول کرد میفرستمتون ...اما...
درب ماشین را بست و روبروی آسمان ایستاد
_ من نمیتونم باهاتون بیام ...میتونی مراقب جفتتون باشی؟
آسمان بدون نگاه کردن به چشمان شاهرخ سری تکان داد و
خواست حرفی بزند که صدای سرفه ی مهرسا مانع شد...
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شاهرخ عقب کشید و مهرسا وارد آشپزخانه شد و رو به آسمان
پرسید
_ جایی میخوای بری مگه؟
آسمان حین گذاشتن ظرف ادویه ها داخل کابینت سری تکان
داد
 +آره میخوام برم اردبیل پیش مادربزرگم.
_ پس من چی؟
قبل از اینکه بتواند جواب مهرسا را بدهد زنگ آپارتمان به صدا
درآمد و نگاهش را سمت شاهرخ کشاند
 +کسی قرار بود بیاد؟
شاهرخ سری به چپ و راست تکان داد و برای باز کردن در از
آشپزخانه خارج شد.
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آسمان پیشبند را از روی زمین برداشت و به دست مهرسا داد
 +این و بنداز تو لباسشویی...
مهرسا با اخم پیشبند را گرفت
_ اگه بگی برو دنبال نخود سیاه میرم ،حس احمق بودن هم بهم
دست نمیده.
آسمان پشت چشمی برایش نازک کرد
 +خیل خب برو دنبال نخود سیاه ،اگه صدای آشنایی نشنیدی
هم بیرون نیا.
مهرسا که سمت اتاقش رفت ،دستی به لباسش کشید و با
برداشتن شالش از روی کانتر و سر کردنش از آشپزخانه خارج
شد...
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به محض خروجش دیدن پریسیما و دسته گلِ بزرگ میان
دستانش باعث کورتر شدن گره ی ابروهایش شد و پریسیما اما
با لبخند قدم سمتش برداشت.
خواست گونه اش را ببوسد و آسمان اما عقب کشید
_ سالم عزیزم ،خیلی وقته ندیدمت.
عقب کشیدن آسمان توی ذوقش زد اما موضعش را حفظ کرد و
دسته گل را سمتش گرفت
_ شما که نمیاین خونه باغ ،گفتم من بیام .اینم خدمت شما...
نگاه پر اخم آسمان سمت شاهرخی که دست به سینه ایستاده
بود کشیده شد که با دیدن نگاهش شانه ای باال انداخت.
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نگاه پر اخمش به میز دوخته شده بود و پریسیما از هر دری
حرف میزد برای باز کردن بحث و آسمان هیچ اهمیتی نداده
بود...
شاهرخ که ظرف میوه و بشقاب ها را روی میز میگذارد باالخره
نگاه از لکه ی کوچک میز شیشه ای میگیرد و بند نگاه شاهرخ
میکند
_ بیا بشین شاهی ...نیازی به پذیرایی نیست ،من که غریبه
نیستم.
آسمان با کالفگی دست به صورتش کشید...
صدای بلند سالم مهرسا نگاه هر سه را از آن خود خود کرد و
مهرسا با خنده با پریسیما روبوسی کرد
_ چطوری پری جون؟
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پریسیما متعجب خندید
_ ممنون گلم ...تو اینجا چیکار میکنی؟ بابات کجاست؟
مهرسا با لبخند روی مبل کناری آسمان نشست و لب زد
_ منم مهمونم.
آسمان خم شد و حین برداشتن یک عدد خیار دندان غروچه ای
کرد
 +عمه خانوم چطوره؟
پریسیما با لبخندی گشاد از باالخره حرف زدن آسمان دستی به
شالش کشید
_خوبن عزیزم ...دعاگوی شما.
مکث کوتاهی کرد

1782

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ هنوز امیدواره پیشنهاد جشن و قبول کنین شما.
بدون پوست کندن خیار گازی گرفت و با تصور خرخره ی
پریسیما محکم جوید و داشت حالش به هم میخورد از کسی که
به عنوان یک پل به او نگاه میکرد و نگاه پریسیما هم به او نسبت
همان پل را داشت...
پل رسیدن به رهام.
صدای زنگخور گوشی اش از روی کانتر آشپزخانه باعث شد
بایستد اما مهرسا قبل از او خودش را به آشپزخانه رساند
_ بشین من میارم برات آسو...
با کالفگی نشست و نگاه به شاهرخی دوخت که مشغول پوست
گرفتن سیب بود...
چقدر هوس سیب خوردن کرده بود...
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انگار خیاری که بین دستش بود طعم خاصی نداشت و سیب به
بهترین میوه ی جهان تبدیل شده بود.
_ داداش رهامه آسو...
نگاهش خیلی سریع سمت پریسیما چرخید و با دیدن برق
نگاهش اخمی بین ابروهایش نشاند و گوشی را از دست مهرسا
گرفت.
بدون اینکه نگاه از نگاه براق پریسیما بگیرد تماس را وصل کرد
 +بله؟
_ سالم عزیز دلم...
ناخودآگاه لبخندی روی لبهایش نشست و رهام حیف بود برای
دختری که روبرویش نشسته بود
 +علیک چه خبر؟
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_ سالمتیِ تو...
خندید و رهام بلد بود راه و رسم دلبری کردن را
_ خونه ای؟
 +آره.
_ پس نیم ساعت دیگه میرسم ،میخوام ببرمت پیش دایی جان
که احضارمون کرده...
اخم کرد...
دایی جانی که در همان دیدار اول از نقطه ضعفش استفاده کرده
بود را نمیخواست ببیند و خودخواه بود که زیاده روی خودش را
نمیشمرد؟
معتاد بودنش را به سرش کوبیده بود و انتظار داشت او از نقطه
ضعفش استفاده نکند؟
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پشیمان از برخورد اولش با دایی جانِ رهام تصمیم گرفت این
احضار را قبول کند.
 +تو جاش و بگو خودم میام ،نمیخواد تو بیای...
_ نزدیکم ،رسیدم میس میندازم...
لبهایش را روی هم فشرد و رهام تماس را قطع کرد .با همان
اخم گوشی را روی میز گذاشت و نگاه به شاهرخ دوخت
شاهرخ با لبخند بشقاب میوه های پوست کنده و قاچ خورده ی
سیب هارا مقابل آسمان گذاشت
_ بفرما عزیزم.
عزیزمی که گفته بود قلب آرام گرفته از رقص و پای کوبی دقایقی
پیش را دوباره به رقص دعوت کرده بود و چه اهمیتی داشت که
به خاطر حضور پریسیما گفته بود؟
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دلش میخواست آن بشقاب را بردارد و به آغوش بکشد و تک تک
قاچ های سیب را بوسیده و بخورد...
دیوانگی که شاخ و دم نداشت...
دیوانه بود دیگر...
پریسیما از روی مبل بلند شد
_ من دیگه برم،خوش حال شدم که دیدمتون.
شاهرخ و مهرسا هم برخاستند ،اما آسمان دلش نمیخواست بلند
شده و او را بدرقه کند...
از او کینه به دل داشت...
اما احترامی که برای شاهرخ قائل بود مجبورش کرد بایستد و در
مقابل دستی که پریسیما سمتش گرفته بود کوتاه بیاید...
دستش را در دستش گذاشت و با فشار کوچک رها کرد
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_ شما هم بیاین خونه باغ ،من و مامان خیلی خوشحال میشیم.
او که از خانه خارج شد با کالفگی و حرص شالش را از روی
موهایش برداشت
_ جایی میخوای بری؟
نگاه به نگاه سؤالی شاهرخ دوخت و لبی تر کرد
+آره ،میرم داییِ رهام و ببینم ،شما هم بیاین.
شاهرخ با لبخند دست دراز کرد و موهای به هم ریخته ی آسمان
بخاطر طرز کشیدن شال مرتب کرد
_ نه ،تو با رهام برو ...امشب قراره پیمان بیاد برای دیدن مهرسا...
سری تکان داد و دلش همچنان داشت درون سینه اش پای
میکوبید
 +پس تا رهام بیاد غذامون و بخوریم.
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شاهرخ با خنده عقب کشید
_ آره،بریم ببینیم چیکار کرده خانم خونه...
دلش ضعف رفت برای خانم خانه ای که مردش شاهرخ بود ،اما
خودش را جمع کرد و قبل از شاهرخ وارد آشپزخانه شد و مهرسا
را مشغول چیدن جزیره ی آشپزخانه ،که به عنوان میز غذاخوری
کار شده بود،دید.
به محض تالقی نگاهشان مهرسا لبخند پر شیطنتی روی لب
نشاند
_ میگم نکنه حضور من تو این خونه باعث شده شما از هم دوری
کنید؟
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نگاه گنگ آسمان را که دید لبش را گزید و برای در امان ماندن
از ترکش های عصبانیت آسمان پشت میز سنگر گرفت و ادامه
داد
_ آخه انگار چند ماهه تو بغل هم نخوابیدین و از هر فرصتی برای
دل و قلوه دادن نهایت استفاده رو میکنید.
آسمان خواست حمله کند که شاهرخ با خنده بازویش را گرفت
و روی صندلی نشاندش
_ فکر نمیکنی این حرفا برای دختری به سن و سال تو زیادی
بزرگه مهرسا؟
مهرسا با خنده از پشت میز خارج شد و ماهی را روی میز گذاشت
_ به جان تو قصد خاصی نداشتم از حرفم...
آسمان از بین دندان های کلید شده اش غرید
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 +آره جون خودت.

دیدن پریسیما و رهام روبروی هم ،به محض خروجش از
ساختمان اخمی بین ابروهایش نشاند .بدون اتالف وقت با چند
قدم بلند خود را به آنها رساند و کنار رهام ایستاد...
نمیدانست چرا اما دلش میخواست از رهام در مقابل پریسیما
محافظت کند.
 +تو چرا هنوز نرفتی؟
نگاه پریسیما باالخره از چشمان خالی رهام کنده شد و در نگاه
آسمان نشست...
چقدر چشمانشان شبیه هم بود!
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بجای پریسیما ،رهام بی اهمیت به او دست دور شانه ی خواهرش
انداخت و با لبخندی مصنوعی لب زد
_ بریم عزیزم؟
آسمان نگاهش کرد و چرا هنوز هم دوست داشت این دخترک
لعنتیِ عوضی را؟
 +تو بشین تو ماشین میام رهام.
رهام بعد از کمی تأخیر کوتاه پشت رل نشست و آسمان فاصله
اش با پریسیما را به حداقل رساند
 +دیگه نبینمت دور و بر رهام ....من و دیوونه نکن دخترعمه ی
شاهرخ....
خواست فاصله بگیرد که پریسیما آستین مانتویش را گرفت
_ چرا نمیفهمی که دوسش دارم؟
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آستینش را از بین انگشتان دخترک بیرون کشید
 +من دیوونه ام دخترجون ...یه دیوونه ی تمام عیار ،حتی
نمیتونی حدس بزنی که اگه باعث خم شدن کوچیک ابروی رهام
بشی چیکارا که نمیکنم ...پس من و با دیوونگیم امتحان نکن که
فقط برای خودت بد میشه.
سپس بدون گرفتن نگاهش از او کنار رهام نشست و به محض
نشستنش ماشین از جایش کنده شد...
 +خیلی احمقی...
_ میدونم.
برگشت و نگاه به نیمرخ برادرش دوخت ،حق رهام این بالتکلیفی
نبود.
 +چی میخواست؟
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نفس عمیق رهام قفسه ی سینه اش را سنگین کرد و چقدر درد
داشت آه یک مرد....
_ اگه بگم هیچ کاری نداشت باور میکنی؟
نگاه از نیمرخ کالفه ی رهام گرفت و سرش را به پشتی صندلی
تکیه داد...
 +نمیدونی این دایی جانت چی میخواد؟
رهام دیدار ناغافل پریسیما را به گوشه ذهنش فرستاد و تک
خنده ی آرامی کرد
_ اونم خیلی ازت شاکیه! چی شد اون روز؟
آسمان با یادآوری حرفهایشان بی اراده خندید
 +زدیم همدیگه رو ترکوندیم.
صدای بلند خنده ی رهام او را هم دعوت به خنده ی بلند کرد.
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_ میگفت این دختره کیه برداشتین با خودتون آوردین میگین
دخترِ بهاره!! این به سربازای چنگیزخانِ مغول شباهت بیشتری
داره.
پس از زدن جمله اش بلندتر خندید و ادامه داد
_ دایی بهمن بیشتر به ترکوندن عادت داره و این ترکیدن زیادی
به پرش زده....
نیم نگاهی به آسمان که نیشخندی به لب داشت انداخت و گونه
اش را با دو انگشت کشید
_ منم گفتم این خواهر ما چون ورزشکاره یه نمه خشنه ...حتی
بهش پیشنهاد دادم اگه دست و پا و سرش و دوست داره زیاد
باهات درنیوفته.
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چند دقیقه ای بود روی تخت رستورانِ دایی جانِ رهام نشسته
بود و نگاه پر اخمش را در فضای نسبتاً شلوغش میچرخاند و
هیچ خبری از شخصی که احضارشان کرده بود ،نبود.
نگاه از دختر و پسر جوانی که با لبخند مشغول خوردن
غذاهایشان بودند گرفت و رو به رهام با اخم پرسید
+این دایی جانت ما رو مشنگ خودش کرده؟
رهام با خنده سری تکان داد و صدای زنانه ای نگاهشان را سمت
خود کشید...
_ سالم بچه ها...
رهام با خنده از تخت پایین رفت و دست سمت دختر جوان و
خندانی که روبروی تخت ایستاده بود دراز کرد
_ سالم دختر دایی...
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دست همدیگر را فشردند و آسمان با اخم به دخترکی که به
احتمال زیاد دختر دایی جانِ رهام بود دوخت....
_ آسمان جان ایشون مهربان خانوم گل هستن...
سپس رو به دختر دایی خندانش ادامه داد
_ این دختر خوشگله هم خواهر عزیز بنده است که ماه ها فقط
حرفش و شنیدی...
مهربان روی تخت ،کنار آسمان نشست و با مهربانی دست
سمتش دراز کرد
_ سالم آسمان جان ،مشتاق دیدار...
دستش را کوتاه در دست مهربان گذاشت ،اما او خم شد و بعد از
بوسیدن گونه اش عقب کشید...
رهام نگاهی در اطراف چرخاند و پرسید
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_ ماهان نیومده؟
_ پیش باباست ...میان اآلن.
سپس رو به آسمان لب زد
_ خیلی خوشحالم که باالخره دیدمت.
قبل از اینکه بتواند جوابی برای جمله ی پراحساس مهربان در
ذهنش جور کند دایی جانِ رهام و پسرش به جمعشان پیوستند
و ابروهای آسمان با دیدن پسرش در هم قفل شد و نگاه متعجب
و عاصی اش را سمت رهام کشاند
 +این پسرِ داییته؟
رهام و مهربان متعجب نگاهش کردند و چهره ی ماهان هم
درست مانند آسمان پر بود از بهت و خشم...
بهمن با بی خیالی کنار دخترش نشست و گفت
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_ انگار این دو تا از قبل با هم آشنا شدن!
آسمان اما در وضعیتی نبود که اهمیتی به حرفهایشان دهد .از
تخت پایین رفت و روبروی ماهان ایستاد
هنوز در شوک بود و برایش باورکردنی نبود مردی که مقابلش
بود پسر بهمنی باشد که برادر بهار بود.
 +تو پسر بهمنی؟
ماهان با تمسخر چهره اش را جمع کرد
_ و امیدوارم تو دخترِ عمه بهار نباشی.
دندان روی هم سایید و قدمی سمت ماهان برداشت که رهام
قصدش را فهمید و خیلی سریع تر بازوی آسمان را گرفت تا هر
چه زودتر از دعوایی که در پیش بود جلوگیری کند.
_ آسمان آروم باش خوشگلم.
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با همان خشمی که هر لحظه بیشتر در درونش شعله ور میشد
دندان روی هم سایید
 +میدونی این کله خر کیه؟ همونی که من و با ماشینش زیر
گرفت و یه ماه من و خونه نشین کرد...
با یادآوری حرفهای آن روز ماهان مغزش بیشتر گر گرفت
 +این اوسکول به درد نخور به من گفت....
قبل از اینکه جمله اش را تمام کند بهمن با صدای آرامی نجوا
کرد
_ بچه ها آروم باشین و بشینین ...اینجا جای دعوا نیست.
آسمان اما اصالً برایش مهم نبود آنجا یک مکان عمومی است و
باید آرام باشد...
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مانند یک گرگ زخمی خشمگین بود و دلش میخواست پسرِ
دایی جان رهام را به باد مشت هایش بگیرد
_ خواهش میکنم آسمان.
نگاه سمت رهام چرخاند و رهام به محض تالقی نگاهشان لبی
تر کرد
_ بعداً با هم حسابش و میرسیم ...اآلن وقتش نیست.
رهام باالخره موفق به نشاندن دوباره ی آسمان روی تخت شد و
کنارش نشست ،ماهانی که مقابلش نشسته بود اصالً نگاهشان
هم نمیکرد تا برایش بخاطر زخمی کردن خواهرش خط و نشان
کشیده و به او بفهماند قضیه اینجا تمام نشده
_ تو واقعاً با آسمان تصادف کردی ماهان؟
نگاه ماهان سمت خواهرش کشیده شد و شانه ای باال انداخت.
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_ خودش یهو پرید جلوی ماشین ..وقتی هم خواستم برسونمش
بیمارستان پاچه گرفت و پرید بهم...
نیشخندی زد و بعد از نیم نگاهی که سمت آسمان انداخت ادامه
داد
_ منم وسط خیابون ولش کردم.
مهربان با تعجب از حرکت محال برادرش پلک زد و بهمن نگاه
به آسمانی دوخت که با خشم به پسرش خیره بود...
_ آسیب جدی دیده بودی؟
تیر خشم نگاه آسمان باالخره از چشمان ماهان کنده شد و در
نگاه او نشست
 +پام شکسته بود...
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_ پات شکسته بود و اونطوری بلبل زبونی میکردی؟ به نظر
نمیومد دردی داشته باشی.
فک آسمان قفل شد و دست هایش مشت
_ ازش معذرت خواهی کن ماهان...
جمله ی بهمن باعث شد هر چهار نفرشان متعجب نگاهش کنند
و ماهان با درک اوضاع اخمی کرد
_ متوجه نشدم!
بهمن چرخید و با جدیت به پسرش نگاه کرد
_ اما من فکر میکنم جمله ام کامل واضح بود.
مکث کوتاهی کرد و آسمان با خشمی آرام گرفته به پشتی تکیه
داد
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_ اما حاال که متوجه نشدی دوباره میگم ....از دختر عمه ات
عذرخواهی کن.
ماهان ابتدا لبهایش را روی هم فشرد و سپس با اخم سمت
آسمان چرخید
_ بخاطر همه چی متأسفم.
 +چی؟
رهام به شیطنت کوچک آسمان ریز خندید و ماهان با دندان
های چفت شده جمله اش را بلند تر گفت
_ بخاطر همه چی متأسفم.
پوزخند صداداری زد
 +به دردم نمیخوره تأسف تو....
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با دیدن تاریکی واحد ،نگاه کوتاهی به ساعت گوشی اش انداخت
و با دیدن عقربه ها لبهایش را روی هم فشرد.
دست دراز کرد و شالش را از روی موهایش برداشت و اگر حضور
ماهان را فاکتور میگرفت شب خوبی با بهمن و مهربان و رهام
گذشته بود...
دیدن بهمن و رابطه ی خوبش با بچه هایش به او فهمانده بود
معتاد ها همگی مثل هم نیستند و میشود بینشان یکی مثل
بهمن باشد...
لیوان را به اهرم آبسردکن یخچال فشرد و با خالی بودن مخزن
آب پوف کالفه ای کشید؛ در یخچال را باز کرد و بطری آب را
برداشت و لبه اش را به لب هایش چسباند...
_ اومدی؟
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جرعه ای آب نوشید و روی پاشنه ی پا چرخید
 +نه هنوز،
با انگشت سبابه به خود اشاره کرد و ادامه داد
 +این روحمه ،قبلِ من اومده مژده ی اومدنم و بده...
شاهرخ خندید و برق آشپزخانه را زد...
_ دیر کردی!
آسمان سر بطری را بست و روی کانتر گذاشت
 +میدونی چی شد؟
شاهرخ با لبخند قدمی به سمتش برداشت و دست مقابل سینه
قالب کرد
_ چی شد؟
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 +راننده ی ماشینی که زد نا کارم کرد پسرِ دایی جان رهام از
آب دراومد...
شاهرخ متعجب و با کمی اخم منتظر توضیح اضافه ماند و آسمان
دستی به موهای بافته شده اش کشید و کش انتهایی اش را باز
کرد
 +مرتیکه ی مشنگِ کور زل زده تو چشام میگه من فکر کردم
داری فیلم میای تا دیه بگیری...
پلک هایش را با یادآوری حرف های زیر لبیِ آخر ماهان که زیر
گوشش نجوا کرده بود ،روی هم گذاشت
 +دلم میخواست اونقدر بزنمش که صدای سگ بده ...اوسکول به
درد نخور.
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دست مردانه ی شاهرخ که روی گونه اش نشست پلکش پرید و
قلبش گم و گور شد
_ وقتی تو تو خونه نیستی اینجا خیلی سوت و کوره...
پلکهایش را روی هم فشرد...
دلش نمیخواست چشم باز کند و ببیند خواب است...
_ همه اش به ساعت نگاه میکردم و منتظر بودم برگردی.
باالخره پلک باز کرد...
شاهرخ را امروز چه شده بود؟
میخواست با قلب بی جنبه ی او چه کند که راه به راه دلبری
میکرد؟
_ پیمان اومد اما هیچی از حرفاش متوجه نشدم ،فکرم همه اش
پیشت بود.
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قلبش باالخره پیدایش شد....
با یک سر و صدای بلند که انگار حتی صدای کوبشش به گوش
شاهرخ هم رسید که به لبخندش عمق داد
 +مـ ...مهرسا کجاست؟
تک خنده ای کرد و دستش را از روی گونه ی دخترک برداشت
_ با پدرش رفت.
آب دهانش را فرو داد و خودش هم نمیدانست چرا ته دلش فرو
ریخت و آب دهانش خشک شد
شاهرخ انگار پی به حال آشوبش برد که کنار کشید و نجوا کرد
_ من اینجام ...برو لباسات و عوض کن...
با ته مانده ی نیرویش لباسهایش را تعویض کرد و خود را روی
تخت انداخت...
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قلبش طوری میکوبید که حس میکرد تک تک اعضای تنش
نبض میزند .پتو را تا کنار گردنش باال کشیده و پلکهایش را
طوری روی هم فشرده بود که حس میکرد سلول های کنار
چشمانش در حال فروپاشی اند.
طولی نکشید که در بعد از تقه ی کوتاهی باز شد...
دستش زیر پتو مشت شد و از چه چیزی آنگونه به دست و پا
افتاده بود ،خود هم نمیدانست .پایین رفتن تخت را که حس کرد
قلبش فرو ریخت و پلکهایش ناخودآگاه باز شدند...
داشت نگاهش میکرد
_ چیزی شده؟
لبی تر کرد...
چیزی شده بود؟
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نمیدانست.
اگر چیزی نشده بود درون آشوبش برای چه بود؟
 +نه.
نگاه شاهرخ در اعضای صورتش چرخید و دوباره در نگاهش قفل
شد
_ یکم مضطرب به نظر میرسی!
دوباره لبی تر کرد...
انگار درونش خشکسالی گرفته بود
 +چیزی نیست ...برق و بزن.
شاهرخ دست دراز کرد و بعد از خاموش کردن آباژور ،کنار آسمان
رو به سقف دراز کشید.
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_ فکر نمیکنم اگه با مردی که باهاش تصادف کردی روبرو بشم
بتونم آرامش خودم و نگه دارم.
آسمان با اتکا به آرنجش خود را باال کشید
 +مگه نه؟
شاهرخ با ابروهای باال رفته نگاهش کرد و آسمان روی تخت
نشست
 +آخه من فکر میکردم اگه تو جای من بودی حتماً میتونستی
آروم باشی ...اما نمیشه که آروم موند مگه نه؟
شاهرخ خندید و آسمان با عصیان اضافه کرد
 +مرتیکه ی کور زده ناقصم کرده بعد دری وری هم میگه و بعد
همه ازم انتظار دارن وقتی میبینمش و میفهمم پسر داییمه آروم
باشم.
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مشت دستش را به تخت کوبید و تغیر کرد
 +دلم میخواست بزنم چش و چالش و سیاه و کبود کنم.
شاهرخ با خنده دست دراز کرد و با گرفتن بازوی آسمان او را
دوباره کنار خودش پرت کرد
_ با اینکه همیشه مخالف خشونت بودم ایندفعه رو باهات موافقم.
آب دهانش را با صدا فرو داد و فاصله ی بینشان آنقدر کم بود
که عطر نفس های شاهرخ به مشامش برسد و ضربان قلبش با
نگاه پر شیطنتش باال برود...
هیچگاه آن نگاه عسلی را تا این حد پر از شیطنت ندیده بود.
شاهرخ که سمتش خم شد بعالوه ی دلش ،تمامش از هیجانی
که به یکباره بر تنش آوار شد لرزید و او بعد از بوسه ی کوتاهی
که به چانه اش زد عقب کشید...
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دومین بوسه اش از طرف شاهرخ بود و هر دویشان در یک روز
برای قلبش زیادی زیاد نبودند؟
قلبش انگار داشت از حجم هیجانی که درونش بود میترکید...
_ اما من به جای خودم از دستش عصبانی ام...

بند های کوله اش را روی شانه هایش انداخت و نگاه به شاهرخ
دوخت
 +تو دیگه برو ،نمیخواد منتظر باشی...
شاهرخ نگاهی در اطراف چرخاند و با ثابت ماندن نگاهش در
نقطه ای دست آسمان را گرفت و او را همراه خود کشید
_ میرم حاال...
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به پیمان و مهرسا که رسیدند قبل از اینکه آسمان از بهت حضور
مهرسا در فرودگاه بیرون بیاید او از گردنش آویزان شد و گونه
اش را بوسید
_ سالم آسو ....خیلی خوشحالم که میخوام باهات بیام اردبیل...
با ابروهای باال رفته نگاهی کوتاه سمت شاهرخ انداخت و با دیدن
لبخندش لبهایش را روی هم فشرد...
مهرسا که فاصله گرفت پیمان سرش را کمی خم کرد
_ سالم خانم ،پیمان هستم ،پدر مهرسا...
آسمان سری تکان داد و سعی کرد لبخندی روی لب بنشاند
 +سالم ،منم آسمانم.
مهرسا باال پرید و با هیجان کف دستانش را به هم کوبید
_ خب بریم دیگه...
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شاهرخ به بی قراری مهرسا خندید و پیمان با دست راست سعی
کرد شالش را مرتب کند
_ برید فقط خیلی مراقب خودتون باشید.
کنار هم روی صندلی های هواپیما نشستند و مهرسا با هیجان
خاصی خودش را کنار آسمان کشید
_ دیشب چطور گذشت؟
گنگ نگاهش کرد و مهرسا با شیطنت خندید
_ خب دیدم خیلی بی قرارین دیشب از بابام خواستم ببرتم خونه
تا شما با هم خلوت کنین...
با درک حرفهای دخترکِ شیطان دندان روی هم سایید و نگاه
پر خشمی حواله اش کرد...
دخترک زبان درازِ بی ادب...
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چقدر دهه ی هشتادی ها بی حیا بودند!!!
 +اگه یه بار دیگه با من از این شوخیا بکنی میزنم کتلتت میکنم.
دختره ی خیره سر...
مهرسا اما با بی خیالی به تهدیدش خندید و هندزفری را روی
گوش هایش گذاشت و با ولوم صدایی بلند تر از قبل گفت
_ خب حاال نمیخواد از من خجالت بکشی ...من و تو که با هم
این حرفا رو نداریم.
مهرسا که پلکهایش را روی هم گذاشت و گوش به صدای آهنگی
که از هندزفری پخش میشد سپرد ،پوف کالفه ای کشید و
کمربندش را بست...
عجب دختر بی پروایی بود!!!
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اما خط و نشان کشیدنش برای مهرسا در دلش با یادآوری شب
قبل و حرفهای شاهرخ زیاد طول نکشید.
لبخندی محو روی لبهایش نشست و بارها و بارها شب قبل و
تک تک کلمه های شاهرخ را مرور کرد و لبخندش با هر یادآوری
بزرگ تر شد...
با خوردن ضربه ی کوچکی به بازویش پلک هایش را که حتی
نمیدانست کِی روی هم افتاده اند باز کرد و نگاه به نگاه مهرسا
دوخت که هندزفری را از روی گوش هایش به گردنش سر داده
بود
 +چی شده؟
_ رسیدیم ...کجایی پس تو؟ خواب بودی؟
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دستی به صورتش کشید ،خواب نبود؛ داشت رویای شب قبل را
مرور میکرد و هر لحظه بیشتر عاشق میشد.
بلند شد و کوله اش را برداشت
 +آره خواب بودم ...بیا زود باش.
از فرودگاه که خارج شدند مهرسا با هیجان خاصی چمدان
کوچکش را به آسمان سپرد و چرخی زد
_ وااای خدا چقدر خوشحالم!!!
آسمان اما نگاه بین تاکسی ها چرخاند و باید دوباره دست و دل
بازی به خرج میداد و ولخرجی میکرد...
دست مهرسا را گرفت و چمدان را دوباره به دستش داد و در
همین حین پشت چشمی برایش نازک کرد
 +بیا بریم ...من نفهمیدم اآلن برا چی اینقد ذوق کردی....
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سوار یکی از تاکسی ها که شدند مهرسا سمتش چرخید
_ حاال کجا قراره بریم؟ اینجا هم خونه دارن بابات اینا؟
آسمان با کالفگی آدرس داد و سرش را به پشتی تکیه داد و پلک
بست تا مقابل زبان مهرسا بایستد و موفق هم شد.
با توقف ماشین پلک باز کرد و با دیدن کوچه ی آشنایشان قلبش
مالش رفت .بعد از پرداخت کرایه پیاده شد و نگاه سمت
ساختمان چرخاند.
بدقولی کرده بود...
به پدرش ،مادرش و عزیز قول داده بود زود زود سر بزند و حاال
تقریباً یک ماه بود نیامده بود...
بخاطر شکستگی پایش نتوانسته بود به قولش عمل کند و ماهان
را از لعنتش بی نصیب نگذاشت.
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راننده چمدان صورتی رنگ مهرسا را به دستش داد و با یک
خدانگهدار کوتاه سوار ماشینش شد و رفت.
حضور مهرسا را که کنارش حس کرد از قعر افکارش بیرون آمد
و نجوا کرد
 +بیا بریم.
با کلیدی که در دستش بود در ساختمان را باز کرد و نگاه مهرسا
متعجب در اطراف چرخید...
متعجب بود از اینکه همسر شاهرخ و دختر یک نماینده ی
مجلس را در چنین مکانی ببیند...
یک ساختمان نسبتاً قدیمی در مرکز شهر که کلیدش را داشته
باشد زیادی برایش متعجب کننده بود.
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آسمان که از پله ها پایین رفت با بهت بیشتری به پله هایی که
به طبقات باالتر راه داشت نگاه کرد اما بی هیچ حرفی به دنبال
آسمان روانه شد...
آسمان ابتدا انگشتش را روی زنگ گذاشت و سپس در واحد را
با یکی از همان کلیدهایی که در دست داشت باز کرد و حین
ورود صدا کرد
 +عزیز من اومدم....
مهرسا متعجب سرک کشید و صدای عزیز لبخندی روی لبهای
آسمان نشاند
_ بیا تو که قراره گوشت تنت و بکنم و بدم دستت.
با اشاره ی سر آسمان وارد واحد شد و به تبعیت از او کفش
هایش را درآورد...
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_ خونه ی مادربزرگته؟
با حرکت سر جواب مثبت داد و هر دو همراه هم وارد سالن
کوچک شدند ...عزیز و نرگس خاتون کنار هم نشسته و مشغول
خوردن چای بودند.
 +سالم خانوما...
نگاه هر دو از چهره ی معذب و متعجب مهرسا کنده شد و در
چشمان آسمان نشست و نرگس خاتون با مهربانی جواب سالمش
را داد.
مهرسا هم با صدایی ضعیف سالم داد و آسمان دست روی شانه
اش گذاشت
 +این دخترِ دوست شاهرخه ..خیلی دلش میخواس بیاد اردبیل
منم آوردمش...
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با فشار کوتاه دستش مهرسا را دعوت به نشستن کرد و با اشاره
ی سرش به عزیز و نرگس خاتون لب زد
 +این خانوم هم مادربزرگ من و این یکی هم نرگس خاتونِ گل
و گالبه...
مهرسا بخاطر مراسم تعارفه ی داغان آسمان ریز خندید و آسمان
کوله اش را گوشه ای انداخت
 +خب چیکار داشتین میکردین خانوما؟
نرگس خاتون با لبخند جواب داد
_ هیچی...خوش اومدین ...از آشنایی با تو هم خوشبختم دخترم...
مهرسا با احترام خواهش میکنمی زیر لب نجوا کرد و آسمان از
داخل کابینت دو استکان دیگر برداشت و کنار عزیز نشست
 +داشتی میگفتی میخوای گوشت تنم و بکنی بدی دستم عزیز!؟
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عزیز پشت چشمی برایش نازک کرد و او با خنده یکی از استکان
های چای را به دست مهرسا داد و در مقابل تشکرش تنها سری
تکان داد
_ مگه قرار نبود زود زود سر بزنی؟
آسمان جرعه ای از چای نوشید و چشمکی به نگاه طلبکار عزیز
زد
 +دلت برام تنگ شده بود؟
چشم غره ی عزیز که غلیظ تر شد سرخوش تر خندید
 +نکن اینطوری چشات و عزیز ...چپ میشنا!!!
عزیز که نگاه از او گرفت سمت نرگس خاتون چرخید
 +خب نرگس خاتون از ورثه ی شما چه خبر؟
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نرگس خاتون برای چند لحظه ذکر صلواتش را قطع کرد و
خندید
_ خبر سالمتی...
سپس سمت مهرسا چرخید و با همان لبخند لب زد
_ تو از خودت بگو دخترم...
مهرسا لبخند خجولی روی لب نشاند و آسمان از جایش بلند شد
 +تا شماها گپ میزنین من میرم و برمیگردم...
نگاه به مهرسایی که نگاهش میکرد دوخت و چشمکی زد
 +تو هم یکم استراحت کن عصر میخوام ببرم بگردونمت و با
دوستام آشنات کنم.
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آب معدنی را روی سنگ مشکی رنگ ریخت و دستش را رویش
کشید
 +سالم بابا ...من اومدم.
دست خیسش را با مانتویش خشک کرد و بغضی که میخواست
بیخ گلویش بنشیند را همراه آب دهانش فرو داد
 +میدونم دیر کردم ،اما خب یه اتفاقایی افتاد که نتونستم.
لبخندی روی لب نشاند و نگاهش روی نوشته های روی سنگ
تار شد
 +میخواستم بهت بگم من با شاهرخ خیلی خوشبختم بابا .از
همون دعاهای خوشبختی که برام میکردی و من اونقدر دور
میدیدمشون که فکر میکردم هیچ وقت بهشون نمیرسم .من
حتی این خوشبختی رو هم مدیون دعاهای تو و مامانمم ...چون
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شما اونقدر پیش خدا عزیز بودین که بخاطرتون منِ گناهکار و
هم خوشبخت کنه.

وقتی کنار مزار سیامک رسید دیگر زانوانش جانی برای ایستادند
نداشتند و صورتش خیس بود از اشکهایی که یکهو با دیدن سنگ
قبر مادرش سدشان شکسته شده بود و تمام صورتش را خیس
کرده بودند...
کنار سنگ سقوط کرد و لبهایش بیشتر لرزیدند...
 +گاهی وقتا دلم برات میسوزه که مجبور میشی تموم حرفای
من و هم به دوش بکشی و چیزی نگی...
قطره اشک دیگری چکید و او آخرین آب معدنی را باز کرد و
روی سنگ ریخت
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 +به مامان و بابام نمیتونم بگم دارم با خانواده ی پناهی میگم و
میخندم وقتی خسرو زندگی و ازم گرفت و اونا برام یه زندگی
دادن ...یه زندگی خوب که هر وقت یادم میاد لبخند رو لبام
میشینه ...نمیتونم بهشون بگم دارم با خانواده ی کسی که باعث
شد بابام سکته کنه دارم خوش میگذرونم سیا...
انگشت سبابه اش را روی سنگ حکاکی شده کشید و دلش کباب
شد
 +من باعث شدم تو اآلن زیر این سنگ و بابام زیر سنگِ قطعه
ی باالیی باشه سیا ...من باعث مرگ شمایی شدم که ادعا داشتم
مهم ترین افراد زندگیمین و حاال دارم زندگی میکنم و میدونی
هیچ عذابی بدتر از این نیست؟
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با افتادن قطره آبی روی دستش نگاه باال کشید و میخواست باران
ببارد...
 +من از بارون بدم میومد و تو عاشقش بودی و میدونی بعدِ تو
این عالقه ی تو رو هم با خودخواهی غصب کردم و عاشق بارون
شدم؟
قطرات بیشتری با صورتش برخورد کرد
 +اگه من بودم ،هیچوقت من و نمیبخشیدم سیا.
باران شدت گرفت و بارانی که میبارید هیچ شباهتی به باران
اواخر شهریور نداشت و بیشتر شبیه روز بارانی فروردینی بود.
 +دلم میخواست بزنم من و تیکه پاره کنم و بخاطر وجود نحسم
از من حساب بپرسم.
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شالش بخاطر هجوم خودخواهانه ی باران داشت خیس میشد و
حتی قطرات کم کم به موهایش هم میرسیدند.
 +بچه که بودم وقتی عزیز نفرینم میکرد و میگفت جوون مرگ
بشی اصالً فکرش هم نمیکردم جوون مرگ شدن چی به روز
دوروبری های آدم میاره ...منی که همه اش نفرین میشدم چیزیم
نشد و تو بدون اینکه کسی نفرین به جوون مرگ شدنت کنه
خیلی زود رفتی زیر خاک ...چرا اینطوریه قانون این دنیا؟ تو که
پیش خدایی این سوال و ازش پرسیدی؟
نگاه به اسم حک شده ی سیامک روی سنگ دوخت و دلش
زجه زد برای برادر جوان مرگ شده اش...
 +پرسیدی ازش چرا گلچین میکنه؟
لبخندی مثل زهر روی لبش نشست
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 +یه روز وقتی داشتم خودم با ورزش میکشتم عمو ضیا اومد
پیشم ...وقتی ازش پرسیدم چرا سیا؟ میدونی بهم چی گفت؟
مکث کوتاهی کرد
 +گفت" :فرض کن یه باغچه ی پر از گل داری ،و میخوای یکی
از گالش و بچینی ،کدوم و میچینی؟ جوابی که بهش ندادم
دستش و رو شونه ام گذاشت و گفت مطمئناً گلی که از همه
زیباتره رو" من اون روز فهمیدم تو گل خوش بو و زیبای خدا
بودی و منم یه گل پژمرده و زشت و پر از خار که حتی خدا هم
نخواست بچینتم.
گونه های خیسش را پاک کرد و پر از بغض خندید
 +حاال بذار از حال این روزام بگم..
مکث کوتاهی کرد
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 +این روزا حالم خوبه سیامک ...شاهرخ حالم و خوب میکنه .اما
اگه حالم از این خوب تر هم باشه بازم نمیتونم خودم و بخاطر
اینکه باعث رفتن تو و بابام شدم ببخشم ...من بجای شما هیچ
وقت من و نمیبخشم.

_ چرا اینجا قایم شدیم؟ دنبال کسی هستیم؟
خواست جواب مهرسا را بدهد که از دور وحید و علی را دید که
سمت فست فودی میرفتند .پشت دیوار پناه گرفت و نگاه به نگاه
مهرسا دوخت
 +تو شیش ماهه به دنیا اومدی یا هفت ماهه؟ یکم صبر کن
دیگه...
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کمی صبر کرد و سرش را دوباره سمت فست فودی چرخاند و با
ندیدن وحید و علی کف دستانش را با هیجان به هم کوبید
 +خب باید شروع کنیم...
_ چیو؟
لبهایش را روی هم فشرد تا از دیدن چهره ی متعجب مهرسا
خنده اش نگیرد
 +باید بریم تو اون ساندویچی و آدمای داخل و بترسونیم ...حاال
خانم عقل کل چی تو فکرته؟
مهرسا با همان تعجب به خودش اشاره کرد
_ من باید نظر بدم؟
با حرکت سر جواب مثبت داد و مهرسا با درک اوضاع لبخند
بزرگی روی لبهایش نشاند
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_ اما نظر من یکم زمان میبره...
پشت بند جمله اش چشمک زیبایی زد و دست آسمان را گرفت
_ بریم که برای یه فیلم فوق ترسناک آماده بشیم.....
_________
پر از کالفگی نگاه دیگری به لباسهای وحشتناکی که مهرسا
خریده بود انداخت و صدایش را بلند کرد تا به گوش او برسد
 +چیکار میکنی دو ساعته اون تو؟ شب شد که!!!
صدای بلند مهرسا را که شنید از روی مبل بلند شد و نگاه به
طبقه ی باالی ویالی شاهرخ دوخت
_ تموم شد ...اومدم.
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طولی نکشید که قامت دخترک را باالی پله ها دید و با دیدن
چهره اش چهار ستون دلش لرزید و ناخودأگاه قدمی به پشت
برداشت...
واقعاً خودش بود؟
چه بر سر صورتش آورده بود؟
با درک اینکه این تنها یک بازی برای پسرهاست و او نباید بازی
بخورد خودش را جمع و جور کرد و منتظر رسیدن مهرسا به
خودش ماند...
_ چطور شدم؟
نگاهش بار دیگر در چهره ی دخترک چرخید و بدون اینکه با
خودش باشد دلش دوباره از ترس لرزید
 +چطور خودت و این شکلی کردی؟
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مهرسا خندید و چشمانش را گشاد کرد...
چشمانی که با استفاده از لنز به رنگ آبی یخی درست کرده بود
و انگار به لنز حساسیت هم داشت که مویرگهای قرمز رنگی در
حدقه ی چشمانش خود نمایی میکردند...
دور چشمانش را هم با سایه قرمز کرده بود و صورتش مانند کچ
سفید بود و چشمانش وصله ی ناجوری با چهره ی سفیدش،
مخصوصاً لبهای خشک و سفیدش داشتند.
طوری خودش را درست کرده بود که اگر حرف نمیزد مشخص
نبود که دهانی هم دارد و چشمانش انگار میخواستند از حدقه
بیرون بزنند...
_ عمه ام یه گریموره ...منم از اون یه چیزایی یاد گرفتم ...امشب
میخوام دوستات و زهرترک کنیم...
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آسمان با بهت خندید و او اصالً در ذهنش تا اینجا پیش نرفته
بود...
مهرسا خم شد و لباس گشاد و عجیبش را از دست آسمان گرفت
_ اینم بپوشم بریم که قراره کیف کنیم امشب.
سپس خود به گفته اش مانند جادوگران انیمیشن ها خندید و
دوباره از پله ها باال رفت...
پنجشنبه بود و قبل ترها آخر هفته در ساندویچی وحید جمع
میشدند و شام میخوردند و امیدوار بود این دورهمی هنوز به جا
مانده باشد که باید همگی در این شویی که قرار بود به راه
بیاندازند حضور داشته باشند...
تاکسی که توقف کرد راننده دوباه نگاهی به مهرسایی که چادر
را تا چانه اش پایین کشیده بود انداخت و از آسمان پرسید
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_ خانم مطمئنید حال خواهرتون خوبه؟ من میتونم برسونمتون
بیمارستان.
بجای آسمان مهرسا جواب داد
_ آره برادر ...من حالم خوبه ،فقط چون یکم معذبم و زیاد بیرون
نمیام سر و روم و پوشوندم...
سپس پیاده شد .آسمان هم بعد از پرداخت کرایه پیاده شد و
زیر لب غرید
 +تا ته کشیدن پوالم چیزی نمونده و امروز زیادی ولخرجی
کردم.
_ چیزی گفتی؟
سمت مهرسا چرخید و بازویش را از روی چادر گرفت و سمت
خود کشید
1839

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +نه چیزی نگفتم ...زود باش ببینم.
از پنجره سرک کشید و با ندیدن کسی داخل سمت در قدم
برداشت
 +بدون اینکه حرفی بزنی فقط دنبالم بیا....
در را آرام باز کرد و داخل شد و سپس بدون ایجاد هیچ صدایی
خود و مهرسا را سمت سرویس بهداشتی ساندویچی کشاند .به
محض رسیدنشان نفس عمیق و پر هیجانی بیرون فرستاد.
مهرسا چادر را از روی سرش برداشت و پچ زد
_ مطمئنی اینجا تا وقتی که بقیه ی دوستات میان در امانیم؟
سری تکان داد و سرکی از داخل اتاقک و وحیدی که داشت
ساندویچ آماده میکرد کشید و با دیدن تعداد نان هایی که توی
سینی بود از آمدن هر چهار نفرشان مطمئن شد.
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 +اآلن که دیگه میرسن ،وحید داره ساندویچشون و درست
میکنه ،تو حاظری؟
مهرسا همانطور که چراغ قوه ی بین دستانش را کنترل میکرد
جواب مثبت داد و نگاه به آسمان دوخت
_ تو فیوز برق و میزنی من با این میرم پیششون...
نیشخندی زد و ادامه داد
_ می خوام یه صحنه ی فوقِ وحشت بازی کنیم .راستی اگه
تونستی فیلم هم بگیر ...به دردمون میخوره....
آسمان آرام خندید و عجب دخترک شیطانی بود این مهرسای
سیزده ساله!!!
_ داش وحید؟ ما اومدیم...
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با صدای بلند مهدی هر دو کنار دیوار پناه گرفتند و وحید جواب
مهدی را داد
_ بشینین کار منم اآلن تموم میشه...
_ یه زنگ به طاها و محمد هم بزن بیان علی...
"باشه داداش"ی که علی گفت لبخندی روی لبهایش نشاند و
دلش برای هر پنج نفرشان تنگ شده بود ...حتی محمد...
طولی نکشید که وحید هم به آنها پیوست و گپ و گفت مردانه
شان شروع شد.
الفاظ رکیکی که گاهی به کار میبردند باعث خنده ی آسمان و
گرد تر شدن چشمان مهرسا شده بود...
چقدر بی ادب بودند!!!
 +پس کجا موندن این طاها و محمد؟
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مهرسا سرکی کشید و دوباره پشتش را به دیوار چسباند و با نفس
نفس پچ زد
_ فک کنم اومدن ،دو نفر دیگه داخل شدن...
صدای بلند طاها باعث شد چشمکی به مهرسا بزند و با خنده
نجوا کند
 +اومدن...
دوباره گفتگویشان را از سر گرفتند و این بار سوژه شان محمد
بود و گرفته شدن مچش همراه دوست دخترش به دست مهدی...
مهدی چنان با آب و تاب از جزئیات دید زدنش میگفت که دهان
مهرسا باز مانده بود و آسمان سرش را با تأسف تکان میداد .آرام
دستش را به شانه ی مهرسا کوبید و نجوا کرد
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 +فکر کنم باید با گرخوندن این نره خرا ادبشون کنیم ...من میرم
فیوز و بزنم ..تو برو که هوات و دارم.
به محض فشار انگشتش روی دکمه ی فیوز تاریکی همه جا را
در بر گرفت ...لبخند پر شیطنتی روی لبهایش نشست و عقب
گرد کرد و به جایی که لحظاتی قبل ایستاده بود برگشت...
نبود مهرسا ضربان قلبش را باال برد و دوربین گوشی اش را باز
کرد...
صدای پسرها را میشنید و محمد مثل همیشه غر میزد و مهدی
احتمال میداد فیوز پریده...
صدای خرت خرتی که از گوشه ای شنید همراه با نگاه خودش،
دوربین را هم به آن سمت چرخاند و با دیدن مهسا ته قلبش فرو
ریخت...
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مهرسا طوری روشنایی چراغ قوه را روی صورتش تنظیم کرده
بود که سفیدی صورتش خوف آور بود و چشمانش ترسناکتر...
خودش را جمع کرد و گوشی را سمت پسرها چرخاند ،چهره
شان زیاد مشخص نبود اما از خشک شدنشان مشخص بود که
مهرسا را دیده اند...
محمد قدمی سمت مهرسا برداشت و صدای مرتعشش گویای
ترسش بود...
محمد ترسیده بود!!!
_ تو کی هستی؟
مهرسا به صداهای ترسناکی که بدون باز کردن لبهایش از
خودش درمی آورد شدت داد و مهدی خیلی سریع بازوی محمد
را گرفت
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_ نرو محمد ...علی چراغ گوشیت و روشن کن...
علی اما خشک شده بود...
نگاهش به مهرسا بود و لرزشش در آن تاریکی هم قابل رویت...
_ علی به خودت بیا چیزی نیست....
طاها بازوی علی را تکان میداد که با نزدیک تر شدن مهرسا از
حرکت ایستاد و وحید با ترس قدمی به عقب برداشت و محمد
دوباره پرسید
_ تو کی هستی؟
با افتادن علی ته قلب آسمان فرو ریخت و بدون اینکه به خراب
شدن نقشه اش فکر کند دوربین گوشی را خاموش کرد و قدم
سمتشان برداشت....
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پسرها از دیدنش به اندازه ی دیدن چهره ی خوف آوری که با
چند قدم فاصله ایستاده بود متعجب شدند و او کنار علی نشست
و دستش را به گونه اش کوبید
 +علی چی شدی؟
محمد کنارش نشست
_ آسو خودتی؟
بی اهمیت به سؤال محمد رو به مهدی فریاد زد
 +فیوز و بزن مهدی...
مهدی نگاه سمت مهرسا چرخاند
_ اما اون....
 +اون دوست منه ...نترسین.
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همه سکوت کرده بودند و مهرسا هم با چند قدم خودش را به
آنها رسانده بود ...با اینکه آسمان گفته بود دوستش است ،اما
ترسی که درون دلشان با دیدن چهره ی خوفناک مهرسا افتاده
بود به زودی بیرون رفتنی نبود.
وحید بدون اینکه نگاه از چهره ی مهرسا که نورِ چراغ قوه اش را
سمت علی گرفته بود ،بگیرد خود را سمت فیوز کشاند و مهدی
نجوا کرد
_ یعنی بازی خوردیم؟
با روشن شدن فضا آسمان بار دیگر ضربه ای به گونه ی علی زد
 +علی ،داداش؟
رو به طاهایی که نگاهش به چهره ی مهرسا قفل شده بود کرد
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 +طاها نگات و از مهرسا بگیر و یکم آب بده ...گفتم که دوستمه
الزم نیست بترسین.
گفته بود نترسند اما چهره ی مهرسا واقعاً ترسناک بود؛ مخصوصاً
چشمانش....
از تنگ روی میز توی لیوان آب ریخت و کنار محمد نشست
_ بگیر...
مهرسا هم در سمت دیگر علی نشست
_ چش شده؟ سابقه ی قش داره؟
نگاه تند و تیز آسمان را که دید سکوت کرد و محمد بدون
مالحظه تمام آب داخل لیوان را به صورت علی پاشید که بیچاره
با نفس نفس به هوش آمد...
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همگی با نگرانی نگاهش کردند و او با گیجی نگاه چرخاند ،اما با
دیدن دوباره ی مهرسا ته دلش فرو ریخت و خودش را سمت
محمد کشاند
مهرسا با کالفگی پوفی کشید
_ نترس بابا ...منم آدمم ،فقط خواستیم یکم بترسونمیتون که
شما ها زیادی ترسیدین.
مهدی دستی به پیشانی اش کشید و نگاه سمت آسمان چرخاند
_ این دیگه چی بود آسو؟
آسمان اما بی اهمیت به سوال او کمک کرد علی بایستد و رو به
مهرسا نجوا کرد
 +برو صورتت و بشور بیا.
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مهرسا سری تکان داد و با شیطنت دستانش را باز کرد و باال تنه
اش را سمت مهدی کشید و صدای ترسناکی از خودش در آورد
که مهدی به میز تکیه داد و چشمانش را گرد کرد...
لعنتی هرچقدر که میخواست نترسد و عادی رفتار کند ،چهره ی
دخترک مانع میشد...
آنقدر خوب و ماهرانه گریم شده بود که ناخودآگاه ترس را در
دل آوار میکرد .مهرسا با خنده عقب کشید و سر خوش سمت
سرویس قدم برداشت
_ خیلی حال کردم به خدا...
آسمان کمک کرد علی روی صندلی بنشیند و روی صورتش خم
شد
 +حالت خوبه؟
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علی با چشمانی مبهوت نگاهش کرد
_ این چی بود آبجی آسو؟
خنده اش گرفت...
 +دوستمه ،فقط یه شوخی بود...
علی دستی به صورتش کشید و آسمان کنارش روی صندلی
نشست و با خنده نگاه به طاها دوخت
 +خیلی ترسیدینا...
طاها خودش را روی صندلی پرت کرد و مهدی طلبکار توپید
_ این دیگه چجور شوخی بود؟ کم مونده بود طاها شلوارش و
خیس کنه...
طاها تشر زد
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_ نه که خودت نترسیده بودی ...تو هم داشتی پشت بند علی
قش میکردی که آسو اومد.
آسمان بلند تر خندید و محمد روی صندلی روبرویی اش نشست
_ این دختر بچه کیه؟
آسمان شانه ای باال انداخت
 +شاگردمه...
_ به سن قانونی رسیده که از این جنگولک بازیا درمیاره؟
بینی اش را جمع کرد و لگدی به پای مهدی زد
 +تو هم با این قانون و ماده و تبصره ات کشتی ما رو...
_ سالااام...
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سالم بلندباالی مهرسا نگاه همه را سمت خود کشاند و هیچ
شباهتی به موجودی که دقایقی قبل قلبشان را از جا کنده بود
نداشت و تنها مدل لباسش همان بود.
علی روی صندلی اش جابجا شد...
مهرسا کنار آسمان نشست و خم شد تا علی را ببیند
_ خیلی ترسیدی؟
با تمسخر نگفته بود اما علی اخم کرد و جوابش را نداد ،نگاه در
بین افراد چرخاند و آسمان دختری بود که انگار هیچ دوستِ
مؤنثی نداشت...
_ من مهرسام ،دخترِ دوست شاهرخ .شاهرخ و که میشناسین!
مهدی سری تکان داد
_ آشناییمون به نظرم زیادی شوکه کننده بود.
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خندید و حق با مهدی بود...
آشناییشان به حدی شوکه کننده بود که هنوز کامل از شوک
درنیامده بودند.
آسمان کف دستش را به میز کوبید
 +خب نمیخواین به آبجیِ یکی یدونه تون خوش اومد بگین؟
مهدی خندید و طاها جواب داد
_ اآلن باید آبجی یکی یدونه مون و اونقدر شکنجه کنیم که به
غلط کردن بیوفته...
با صدای بلند خندید و چقدر خوب بود که دوستانش را داشت...

پلکهایش را روی هم گذاشت...
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سفر دو روزه شان به اردبیل آنقدر خوب بود که اگر دلتنگی برای
شاهرخ نبود ،تسلیم خواهش های مهرسا شده و چند روز دیگر
میماندند...
مهرسا مانند هر مسافر دیگر عاشق اردبیل شده بود و دو روز تمام
آسمان و مهدی را مجبور کرده بود او را در شهر بگردانند...
_ آسو؟
هومی از ته هنجره اش بیرون فرستاد و صدای مهرسا را جایی
کنار گوشش شنید؛ انگار سمتش خم شده بود
_میشه بازم اگه خواستی بیای اینجا منم با خودت بیاری؟
باالخره پلک باز کرد و از گوشه ی چشم نگاه به نگاه ملتمس
دخترک دوخت
 +نمیدونم...
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مهرسا سرش را روی شانه اش کج کرد و لب برچید
_ خواهش میکنم ...از اینجا و دوستات و مامان بزرگت خیلی
خوشم اومد ...میخوام دوباره ببینمشون.
تکان کوتاهی به سرش داد و دوباره پلک بست
 +بذار ببینم چی میشه...
_ آسو؟؟؟
با حرصی خفته هومی گفت و مهرسا بیشتر خودش را سمتش
کشید
_ محمد تو رو دوست داره؟
بدون اینکه پلک باز کند اخمی کرد
 +کی بهت گفت؟
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_ یعنی داره؟
 +به تو ربطی نداره.
مهرسا دلخور لب برچید
_ عه!!!
آسمان اما بی اهمیت به دلخوری اش دستانش را مقابل سینه
قالب کرد
 +تو کارای بزرگ تر از سنت دخالت نکن بچه.
دیگر تا رسیدن به مقصد حرفی نزد و آسمان نگاهش را از پنجره
ی کوچک هواپیما به بیرون دوخت...
سفر با هواپیما را دوست نداشت و اگر اصرار شاهرخ نبود قبول
نمیکرد.
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به محض فرود هواپیما کمربندش را باز کرد و ایستاد ،مهرسا اما
با بدقلقی نگاهش کرد.
سری سؤالی تکان داد
 +چیه؟
دخترک با قهر روبرگرداند
_ هیچی بریم.
خندید و همراه هم از هواپیما پیاده شدند
_ به شاهرخ خبر دادی میایم؟
سری تکان داد
 +أره خبر دادم ...زود باش دیگه چقدر آروم را میای ،مگه الک
پشتی؟
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مهرسا پشت چشمی برایش نازک کرد و به سرعت قدم هایش
افزود.
نگاهش را بار دیگر بین افراد چرخاند و دلش داشت درون سینه
اش خودش را میکشت تا هر چه زود تر شاهرخ را ببیند...
_ بیا بریم خودمون ،انگار نیومدن دو ساعته داریم دور خودمون
میچرخیم.
اخمی کرد و امکان نداشت شاهرخ به استقبالش نیاید .گوشی
اش را از جیب کوله اش بیرون کشید و شماره اش را گرفت
امکان نداشت دلتنگش نشده باشد...
گفته بود وقتی او نیست خانه سوت و کور میشود و همه اش
منتظر بود تا برگردد
_ جانم آسمان؟
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لبی تر کرد و بار دیگر نگاهش را در اطراف چرخاند
 +کجایی شاهرخ؟
_ همین اآلن رسیدم فرودگاه...
لبخندی بی اراده روی لبهایش نشست و با نگاهش به مهرسا
فهماند که "دیدی گفتم می آید؟!"
 +دیگه نمیخواد بیای تو ...همونجا بمون ما میایم.
نگاه بین ماشینها چرخاند و با دیدن شاهرخی که به ماشین تکیه
داده بود ،قلبش از درون سینه اش پر زد و خود را در آغوش
شاهرخ انداخت و در میان آغوشش آب شد...
قدم هایش ناخودآگاه تند تر شدند و دلش میخواست هر چه زود
تر برسد و در نگاه زیبای شاهرخ غرق شود.
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مهرسا پشت سرش غرغر میکرد اما او بی اهمیت به او خود را
باالخره به شاهرخ رساند و نفس نفس زنان سالمی زیر لب نجوا
کرد...
شاهرخ با لبخند دست دراز کرد و با گرفتن شانه هایش ،قبل از
اینکه او بتواند مقصودش را بفهمد او را به خود چسباند و سرش
را تا گردن دخترک خم کرد...
دلش تنگ شده بود....
_ سالم عزیزم خوش اومدی؟
آسمان با قلبی کوبان پلکهایش را بست و نفس عمیقی کشید.
دستانش جان کندند تا باال بیایند ...اما قبل از اینکه دور کمر
شاهرخ حلقه شود شاهرخ فاصله گرفت و نگاه در نگاهش قفل
کرد
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_ مگه قرار نبود دیروز بیاین؟
لب خشکیده اش را با زبان تر کرد و مهرسا با غرغر جوابش را
داد
_ دو روز موندیم همه اش ...به نظرم تو مغزش و شست و شو
دادی که زود برگردیم ...من میخواستم یه هفته ی دیگه بمونم.
شاهرخ به لحن طلبکار مهرسا خندید و نگاه به نگاه مشتاق
آسمان دوخت
 +سوار شید بریم...
سمت مهرسا قدم برداشت و چمدانش را گرفت و حین
گذاشتنش در صندوق عقب ماشینش ،نفس عمیقی کشید...
هنوز عطر مالیم آسمان را حس میکرد...
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همان عطری بود که روی میز آرایش اتاق بود و او بی اراده شب
قبل در اتاق اسپری اش کرده و نفس عمیق کشیده بود.
در صندوق عقب را بست و پشت فرمان جای گرفت
_ خب چطور گذشت سفرتون؟
مهرسا دلخوری اش را فراموش کرد و خودش را از بین دو صندلی
جلو کشید
_عــــالی ....هیچوقت همچین سفری تو عمرم نداشتم.
شاهرخ با خنده نگاه سمت آسمان چرخاند
 +پس حسابی بهتون خوش گذشته و فراموش کردین اینجا
کسایی دلتنگتونن...
آسمان برگشت و به محض تالقی نگاهشان قلبش تکان سختی
خورد...
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دلش میخواست جمله ی شاهرخ را در ذهنش باز کرده و افعال
جمعش را به مفرد تبدیل کند...
دلش میخواست اینگونه تعبیر کند
" پس حسابی بهت خوش گذشته و فراموش کردی من اینجا
دلتنگتم"
چه جمله ی شیرینی بود!
لبخندی روی لب نشاند و کف دستش را به مانتویش کشید
 +خوش گذشت ...اما یادمون نرفت اینجا کسایی دلتنگمونن.
شاهرخ با ابروهای باال رفته سری تکان داد و آسمان نگاه به بیرون
دوخت...
درونش هنوز از گرمای آن آغوش چند لحظه ای داغ بود و ذهنش
در حال مرور لحظاتی قبل...
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و قلبش لب برچیده بود که چرا دستانش را زود تر دور کمر
شاهرخ حلقه نکرد تا آن آغوش به درازا بکشد.
مهرسا با آب و تاب مشغول تعریف کردن جاهای دیدنی اردبیل
بود و آسمان اما دلش در میان آغوش شاهرخ انگار گم شده بود...
هر چه میگشت پیدایش نمیکرد...
_ مگه نه آسو؟
صدای پر از هیجان مهرسا که اسمش را گفت باعث شد نگاه
سمتش بچرخاند و با گیجی لب بزند
 +چی؟
شاهرخ کوتاه نگاه از مسیر گرفت و مهرسا سؤالش را دوباره تکرار
کرد
_ دارم در مورد کارمون با دوستات میگم...
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آسمان با یادآوری چهره ی پسرها در آن لحظه تک خنده ای
کرد و سری تکان داد
 +داشتن سکته میکردن.
مهرسا بلندتر خندید و آسمان ادامه داد
 +البته حق داشتن بترسن ،منی که خبر داشتم از همه چی با
دیدنت قلبم آب میشد ،چه برسه به اونایی که از همه جا بی خبر
بودن و یکی یهو با یه قیافه ی عجق وجق نازل شده بود رو
سرشون.
سپس سمت شاهرخ چرخید و نگاه به نیمرخ خندانش دوخت
 +خودش و یه جوری درست کرده بود که آدم فکر میکرد اجنه
ای ،روحی ،زامبی چیزیه....
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صندلی جزیره ی آشپزخانه را عقب کشید و رویش نشست و نگاه
به شاهرخی که مشغول چیدن سیب زمینی های بریده شده
داخل قابلمه به عنوان ته دیگ بود دوخت
 +مطمئنی دیگه بابای مهرسا تهدید نمیشه؟
شاهرخ نیم نگاهی سمتش انداخت و دوباره مشغول کارش شد
_ آره،نگران نباش.
با کنجکاوی دستش را زیر چانه گذاشت
 +چی بود هدفشون؟ به دزدی تو گالری مربوط بود؟
شاهرخ بدون اینکه نگاهش کند ماکارونی را داخل قابلمه ریخت
و بعد از گذاشتن درش ،شعله ی اجاق را کم کرد
_ حال حاج خانوم خوب بود؟
 +خیلی ضایع میپیچونی...
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شاهرخ خندید و نگاهی به سس ماکارونی انداخت و با خاموش
کردن شلعه ی زیرش روبروی آسمان نشست
_ خیلی معلومه؟
پشت چشمی که نازک کرد شاهرخ را دوباره خنداند
 +مگه من زنت نیستم؟ یه مرد باید همه چی و به زنش بگه...
جمله ی شیرینش قهقهه ی شاهرخ را به هوا برد و اخمی بین
ابروهای آسمان نشاند
 +نخند شاهرخ ...دارم جدی حرف میزنم.
شاهرخ که خنده اش را جمع کرد دوباره سؤالش را تکرار کرد
 +دزدی از گالری به تهدید شدن بابای مهرسا ربطی داشت؟
_ میشه در این مورد حرفی نزنیم؟
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اخم کرد
 +چرا؟
_ چون نمیخوام تو قاطی این مسائل بشی.
با همان اخم های درهم نگاهش کرد و شاهرخ اما با لبخند پرسید
_ کارای باشگاه و چیکار کردی؟
به صندلی تکیه داد و غرید
 +نمیخوام تو رو قاطی مسائل باشگاه کنم.
شاهرخ با خنده سری تکان داد
_ باشه پس .موفق باشی.
 +در اون شکی نیست.
دستی به صورتش کشید و نمیشد توضیح ندهد
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 +عمو ضیا با یکی از باشگاه های اینجا حرف زده ،انگار به یه
مربی نیاز دارن عصر میخوام برم اونجا.
شاهرخ سری تکان داد و از روی صندلی بلند شد تا سری به
غذایش بزند
_ باشه برو ...امشب خونه باغ دعوتیم ،یه کارت گذاشتم روی
پاتختی ،اگه برات مشکلی نیست اومدنی برای عمه خانم یه
چیزی بخر.
آسمان باشه ی آرامی زمزمه کرد و نگاه به انگشتانش دوخت،
باید یک حلقه برای خودش و شاهرخ هم میخرید...
ازدواج کرده بودند اما هیچکدام حلقه ای در انگشتشان نداشتند.
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جعبه ی شیک روسری ترکمنی که برای عمه خانوم خریده بود
را در دست جابجا کرد و نگاهش را در ویترین چرخاند
_ طرح خاصی مدنظرتونه؟
لبی تر کرد و نگاه به فروشنده ی جوان دوخت
 +حلقه ی ازدواج.
مرد لبخندی زد و انگار متعجب شده بود از خرید تنهایی حلقه
ی ازدواج...
او اما ناراحت نبود...
انگشت سبابه اش را روی شیشه گذاشت و لب زد
 +اون ست قیمتش چنده؟
مرد نگاهی به انگشتر های انتخابی آسمان کرد
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_ چهار و هفت صد هشتصد میاد ...چند لحظه صبر کنید وزن
کنم.
سپس رینگ های ساده ی سفید را از داخل ویترین بیرون آورد
و روی وزنه ی فلزی گذاشت
_ چهار و پونصد و شصت تومن...
لبخندی روی لب نشاند و اشاره ای به انگشتر ها کرد
 +میشه مردونه اش و تنهایی وزن کنی؟
مرد با خوشرویی درخواستش را قبول کرد و او حلقه ی شاهرخ
را با ته مانده ی پولی که برایش باقی مانده بود خرید و با پررویی
تمام پول انگشتر خودش را از کارت شاهرخ کشید و با یک
خداحافظی آرام از مغازه خارج شد...

1873

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

جعبه ی انگشترها را در جیب مانتویش گذاشت و با قلبی که
سرسختانه گیر داده بود باید همین لحظه انگشتر را در انگشتش
فرو کند جنگید.
صدای زنگخور گوشی اش باعث شد کنار خیابان بایستد و نگاه
به گوشی اش بیاندازد.
رفتن به آن سوی خیابان را به تعویق انداخت و با تکیه بر درختی
که در همان نزدیکی بود تماس را وصل کرد
 +الو؟
_ سالم بر آسو خانوم گل و گالب...
کنار ابرویش را خاراند
 +علیک ،فرمایش؟؟؟؟
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صدای خنده ی بلند معراج باعث کالفگی اش شد و معراج فکر
میکرد وقتی میخندد جذاب میشود؟
_ فردا گودبای پارتی یکی از رفقای دوست دخترمه ،میای؟
دستی به چانه اش کشید
 +ساره رَم اوکی کن بیاد منم ببینم چی میشه ،فقط اگه بهش
بگی من گفتم سرت و میبرم با پیک میفرستم واسه همون
دوست دخترت...
معراج دوباره خندید و با یک خداحافظی سرسری به تماسشان
خاتمه داد...
گوشی را درون جیبش گذاشت و خواست عرض خیابان را طی
کند که دوباره گوشی اش زنگ خورد...
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با کالفگی تلفن همراهش را از جیبش خارج کرد و بدون گرفتن
نگاهش از ماشین ها و حین عبور از خیابان تماس را وصل کرد
+چی میگی معراج؟
_ سالم دخترعمه ی عزیز...
اخمی بین ابروهایش نشست و تصویر ماهان مقابل نگاهش جان
گرفت .دندان روی هم سایید و به قدم هایش سرعت بخشید تا
هر چه زودتر به آنسوی خیابان برسد و وسط خیابان به سرش
نزند.
 +چیه؟
صدای خنده ی ماهان باعث شد فکش قفل شود و باالخره به
محض رسیدنش به پیاده رو ،گوشی را در دست جابجا کرد
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 +بجای اینکه پشت خط شیهه بکشی بگو واسه چی زنگ زدی!
من حوصله ندارم....
انگار رگبار حرفهایش آنقدری تیز و برنده بود که ماهان پشت
خط را به هم بریزد و از صدای نفس های عمیقش پیدا بود موفق
بوده...
_ زیادی از خود متشکری!
پوزخندی روی لب نشاند
 +تو هم زیادی نفهمی که وقتی دارم میگم حوصله ی شنیدن
چرت و پرتات و ندارم ،نمیفهمی باید قطع کنی ...اگه نمیخوای
بنالی قطع کنم...
قبل از اینکه او اقدام به قطع تماس کند ماهان قطع کرد و آسمان
بعد از نگاه به صفحه ی گوشی به پوزخندش پهنا داد
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 +اوسکول به درد نخور...
____
به محض ورودش به خانه سکوت واحد اخمی بین ابروهایش
نشاند و شاهرخ گفته بود امروز کاری ندارد و تا وقتی که برگردد
منتظرش میماند!
کفش هایش را داخل جاکفشی کارشده در دیوار گذاشت و قدم
دیگری برداشت اما با دیدنش روی کاناپه که خوابیده بود نفس
عمیقی کشید.
جعبه ی کادو پیچ شده ی روسری عمه خانم و جعبه ی کوچک
انگشتر ها را روی کانتر گذاشت و سمت کاناپه قدم برداشت...
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خوابیدنش طوری بود که انگار دقایقی با خواب جنگیده بود اما
باالخره خواب به زانویش درآورده و او را به چنگ خود گرفته
بود...
مداد طراحی و کاغذهایی که روی میز بود نشان میداد در حال
کار کردن بوده و حالت خوابیدنش روی کاناپه کمر و گردن او را
به درد می آورد ،چه برسد به شاهرخی که معلوم نبود از کی در
آن حالت بوده...
 +شاهرخ؟
جوابی که از جانبش نشنید قدم جلو برداشت و کمی سمتش
خم شد و دوباره صدایش کرد....
جواب نداد و آسمان دستش را روی شانه ی شاهرخ گذاشت و
همراه تکان دادنش محکم تر صدایش کرد
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 +شاهرخ؟؟؟؟؟
شاهرخ که پلک هایش را باز کرد خواست عقب بکشد که با
گرفتن کمرش مانع شد و قبل از اینکه به خود بیاید و موقعیت
را بسنجد سر شاهرخ باال آمد و در عرض چند لحظه ی کوتاه
گوشه ی لبش را بوسید و دوباره به حالت قبل برگشت....
لحظاتی که گذشته بود آنقدر کوتاه بودند که به گمانش اصالً
اتفاق نیوفتاده بودند و تنها یک توهم بود...
یک اوهام آنی که یکهو دچارش شده بود....
یک توهم که تک تک سلول ها و اعضای تنش را از کار انداخته
بود...
نه مغزش کار میکرد
نه دست و پایش که عقب بکشد
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نه مردمک چشمانش که از نگاه روشن شاهرخ کنده شود و...
نه قلبش...
قلبش انگار گم و گور شده بود....
اصالً پیدایش نبود...
_ خوش اومدی....
باالخره قلبش پیدایش شد....
انگار ضعف کرده بود که ضربانش آنقدر کند بود که حتی حس
کوبشش هم دشوار بود.
مغزش فرمان عقب کشیدن داد و قلبش با آن ضعفی که کرده
بود نتوانست مخالفت کند.
ایستاد و اخمی کرد
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 +داری چیکار میکنی؟
شاهرخ خواب آلود روی کاناپه نشست و دستی بین موهای آشفته
اش کشید
_ داشتم طرحا رو نگاه میکردم که خوابم برده...
بازی اش گرفته بود؟
محال بود منظور سؤالش را نفهمیده باشد و معلوم بود از عمد
جواب متفاوت داده.
میخواست آن بوسه ی کوتاه را نادیده بگیرد یا واقعاً او توهم زده
بود؟
نباید نادیده میگرفت که اگر میگرفت او دیوانه میشد با فکر و
خیالش....
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باید میفهمید آن چند لحظه ی کوتاه توهم نبوده تا دست قلبش
را بگیرد و با جدیت کمی با او حرف بزند...
باید کمی قلبش را بخاطر بی جنبگی اش تنبیه میکرد و بعد...
و بعد و یواشکی ،دور از چشم قلب بی جنبه اش چندین و چند
بار آن لحظه ی کوتاه را مرور کرده و در ذهنش به صحنه های
آهسته تبدیلش کند.
_ چی شد کارت تو باشگاه؟
آب دهانش را فرو داد و بیشتر اخم کرد...
چرا طوری رفتار میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده؟
چرا داشت با بی خیالی اش او را دیوانه میکرد؟
عقب تر کشید و روی کاناپه نشست
 +چرا بوسیدیم؟
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شاهرخی که خم شده بود مداد را از روی زمین بردارد در همان
حال خشک شد و سپس بدون اینکه تغییری در حالت بدنش
ایجاد کند ،تنها سرش را بلند کرد و ابروهای باال رفته و نگاه
متعجبش ته دلش را خالی کرد...
نکند واقعاً یک توهم بوده؟
لبهایش را روی هم فشرد و آب دهانش را فرو داد
شاهرخ اما خیلی زود به خودش آمد و صاف نشست و حالت
متعجب نگاهش تغییر کرد...
ابروهایش باال رفت و شیطنتی که درون نگاهش نشست قابل دید
بود و آسمان با دیدن آن شرارت بیشتر اخم کرد
 +شاهرخ با توأم!
شاهرخ لبی تر کرد
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_ چون دلم خواست...
دلش خواسته بود؟
این جمله را همان شاهرخی گفته بود که همیشه سعی میکرد
ابهامات ذهنش را برطرف کند؟
این جمله ی شاهرخ بوی شیطنت میداد...
انگار میخواست بیشتر ذهنش را به هم بریزد.
داشت چکار میکرد با او؟
 +دلت بیخود کرد خواست....
شاهرخ که خندید بیشتر به هم ریخت و دندان روی هم سایید
 +تو با کدوم جرأت فکر کردی هر وقت دلت خواست میتونی من
و ببوسی و بغل کنی؟
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قدم جلو برداشت و خیره در نگاه خندان شاهرخ غرید
 +دلت خیلی داره هرز میپره ...بهش بگو اگه جاش و دوست داره
دیگه همچین چیزی نخواد وگرنه خودم از جاش میکنم و
میندازمش ناکجاآباد...
موهایش را با حرص بیشتری بین حوله فشرد و دندان روی هم
سایید
 +مرتیکه ی االغ میگه دلم خواست...
حوله را با پرخاش روی تخت پرت کرد و شانه را از روی میز
آرایش برداشت
 +دل تو غلط کرد خواست ...دل تو بیجا کرد خواست...
بیرحمانه مشغول شانه زدن موهایش شد و تارهایی که با کشیدن
تند و محکم شانه ی چوبی کنده میشدند ابروهایش را بیشتر خم
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کرد ،نگاهی به شانه انداخت و اصالً چرا باید مانند انسان های
اولیه ی غارنشین با شانه ی چوبی شانه میکرد موهایش را؟
چرا در آپارتمان به این بزرگی یک برس فلزی پیدا نمیشد که او
با هر بار شانه کردن ،اینگونه با موهایش کشتی نگیرد؟
شانه را روی تخت پرتاب کرد و خواست دوباره شاهرخ را به رگبار
ناسزاهایش ببندد که در اتاق باز شد و شاهرخ داخل شد .به
محض دیدن چهره ی اخمویش سری سوالی تکان داد
_ چی شده؟
خم شد و شانه را از روی تخت برداشت و سمت شاهرخ گرفت...
دلش میخواست با اشاره به شانه فحش رکیک و ناجوری بدهد،
اما خود را کنترل کرد و تنها صدایش را بلند کرد
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 +این چه شونه ایه؟ همه ی موهام کنده شده از وقتی دارم با
این شونه میکنم ...چرا یه شونه ی درست و حسابی نمیخری؟
شاهرخ لبخندش را قورت داد و قدم سمتش برداشت
_ خوبه که این....
شانه را از دست آسمان گرفت
_بذار من شونه کنم.
آسمان با همان عصیان شانه را از دستش گرفت و پشت چشمی
برایش نازک کرد
 +الزم نکرده ...تو به کار خودت برس...
سپس شانه را روی میزآرایش گذاشت و بدون اینکه موهایش را
شانه کند با کش باالی سرش مهار کرد...
_ داری لج میکنی آسمان؟
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اخم هایش کور تر شد...
اصالً چرا او اسمش را کامل میگفت؟ چرا مثل دیگران مخفف
نمیکرد؟
شاید اگر الف و نون اسمش را فاکتور میکرد اسمش از زبان او
خاص تر و زیباتر به گوشش نمیرسید...
 +دیر شده ،دارم آماده میشم ...برو بیرون.
شاهرخ با کالفگی سر تکان داد و بعد از برداشتن گوشی اش از
روی پاتختی عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد.
لبخندی که روی لبهایش بود بی اراده بود و برای اولین بار
سرکشی و پرخاش آسمان برایش شیرین بود و خواستنی.
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نگاهش که روی کانتر به بسته ها افتاد با فکر اینکه نگاهی به
سلیقه ی آسمان بیاندازد قدم سمت کانتر آشپزخانه برداشت و
جعبه ای که کوچکتر بود را باز کرد...
اما با دیدن ست حلقه ی ازدواج انگار تنش یخ زد و ناخودآگاه
نگاهش سمت دستش کشیده شد...
انگشتری نداشت و چقدر بی فکر بود که فراموش کرده بود باید
برای آسمان حلقه بخرد...
اخمی از بی فکری خودش بین ابروهایش نشست و دیگر
نمیتوانست پشت یکهویی شدن ازدواجشان و فرصت نداشته اش
قایم شود چون بعد از ازدواج حدود دو ماه فرصت داشت...
انگشتر بزرگتر را برداشت و جعبه را بست ...نگاهش همچنان به
انگشتر بود و طرح آینه ای و ساده اش...
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آسمان برایش حلقه خریده بود!
یک حلقه که نشان دهنده ی تعهدش باشد.
با لبخندی که نمیدانست کی روی لبهایش نشسته بود انگشتر را
در انگشتش فرو کرد و قدم سمت مبلها برداشت...
فراموش کرد که بخاطر دیدن کادوی آسمان برای عمه خانم رفته
بود و انگشتر بین انگشتانش انگار قدرت باالیی داشت...
قدرتی که به محض فرو کردنش در انگشتش بتواند قلبش را گرم
کند....
پدرش گاهی در مورد ازدواجش حرف میزد ...از اینکه پدر و
مادرش هیچ حق انتخابی به او نداده بودند و یک اصیل زاده ی
عرب را به عنوان همسرش انتخاب کرده بودند ...تنها چیزهایی
که از مادرش می دانست همانهایی بود که پدرش تعریف میکرد.
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پدرش در مورد ازدواجش گفته بود؛از اینکه به محض خواندن
خطبه ی عقد مهر مادرش به دلش نشسته بود.
پدرش میگفت آن چند کلمه ی عربی انگار یک دنیا عشق
پشتشان پنهان است که با خواندنشان انگار در قلب زوجین
میریزد...
پدرش میگفت" من بعد از شنیدن اون خطبه طوری عاشق
مادرتون شدم که فکر میکردم دیگه نمیتونم هیچکس و به اندازه
ی اون دوست داشته باشم".
و چقدر سخت بود اعتراف به این که مهر آسمان هم خیلی قبل
تر از فرو کردن آن حلقه در انگشتش،درون قلبش جا باز کرده
بود.
 +من آماده ام ،پاشو بریم.
1892

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاه سمتش چرخاند؛ در آن مانتوی آبی و شال سفید رنگ بیش
از حد زیبا و خواستنی دیده نمیشد؟
با نفس عمیقی ایستاد و کتش را از روی دسته ی کاناپه برداشت
و نگاه زیر چشمی آسمان به انگشترش از چشمش دور نماند.
قدم سمت کانتر برداشت و حین برداشتن هدیه ی عمه خانم،
جعبه ی انگشتر ها را باز کرد و انگشتر آسمان را بیردن کشید
_ معذرت میخوام....
نگاه آسمان همچنان به دستش بود وقتی او روبرویش ایستاد و
دست سردش را بین دستانش گرفت
_ بخاطر همه چی....
سپس انگشتر را در انگشت آسمان فرو کرد و نگاه به چشمانش
دوخت
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_ نگام کن...
آسمان نگاهش را باال کشید و شاهرخ نجوا کرد
_ این انگشتر و هیچوقت از دستت درنیار ،لطفاً.

لبی تر کرد و در جواب عمه خانمی که با مهربانی حال عزیز را
پرسیده بود گفت
 +خوبه ،برگشت اردبیل.
عمه خانم سر تکان داد و شاهین بدون اینکه نگاه به آسمان کند
لب زد
_ چرا همین جا نموندن؟ اونجا تنهایی براشون سخت نیست؟
آسمان نگاهش کرد ،نگاه او اما به فنجان قهوه اش بود....
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انگار اصالً طرف صحبتش او نبود
 +گفت....
اما قبل از اینکه جمله اش به اتمام برسد صدای بلند و سرخوش
پریسیما نگاه همه را سمت خودش کشاند
_ سالااام؛ من اومدم.
لبهایش را روی هم فشرد و کاش نمی آمد...
عمه خانم با لبخند خوش آمدی گفت و پریسیما کنار شاهین
نشست
_ مهمون هم که داریم! چرا بهم خبر ندادین زودتر خودم و
برسونم؟
دندان روی هم سایید و ابروداری کرد تا جواب دندانشکنی به
دخترک قر و فردار روبرویش ندهد
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_ گفته بودی با دوستات شام میخوری برای همین زنگ نزدم
دخترم.
پریسیما با بی خیالی شالش را از روی موهایش برداشت و دست
آسمان مشت شد...
دخترک لعنتی چرا آنقدر بی پروا بود؟
_ از تو چه خبر شاهین خان؟ شاهرخ ازدواج کرده اما تو از خونه
باغ فراری شدی!!!
آسمان اخم کرد و شاهین اما با خونسردی لبخندی روی لب
نشاند
_ همه میتونن سال به سال این خونه باغ و ترک کنن و من
نمیتونم دختر عمه؟
پریسیما خندید و چشمکی به شاهین زد
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_ کنایه ات دریافت شد پسردایی.
شاهین نیم نگاهی به شاهرخ کرد و خواست حرفی بزند که صدای
عمه خانم مانع شد
_ میخوای عکسای بچگی و نوجوونی شاهرخ و ببینی عروس
خانم؟
آسمان سمتش چرخید،در دست عمه خانم دو آلبوم عکس بزرگ
بود و کی آنها را آورده بود؟
آنقدر میان افکارش در حال جنگ با پریسیما بود که حتی متوجه
نبودِ عمه خانم برای لحظاتی نشده بود...
کنارش روی مبل سه نفره نشست و آسمان تنش را بیش تر
سمت شاهرخ کشاند تا جا برای عمه خانم باز کند
_ ما هم که اینجا بوقیم...
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عمه خانم به اعتراض دخترش لبخند زد و آلبوم را باز کرد
_ شماها دیدین این عکسا رو...
سپس انگشتش را روی اولین عکس سیاه و قدیمی گذاشت و
ادامه داد
 +این تنها عکس پدر و مادرمه ،این بچه هم که بغل مامانمه
داداشمه ،یعنی پدر شاهرخ و شاهین.
ورق زد و عکسی که یک زن و مرد دیگر بود را نشان داد
_ اینم جوونیای من و داداش خدابیامرزم.
آه عمیقی کشید و ورق زد...
_ اینم مادر شاهرخ و شاهینه ...زینب.
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نگاه شاهرخ هم سمت آلبوم کشیده شد و نگاه به زن قدبلندی
که در عکس بود دوخت و چشمان مشکی اش دلش را به درد
آورد...
مادر واژه ای بود مقدس که با هر بار ادا شدنش خروار خروار
حسرت درون قلب او سرازیر میکرد...
عمه خانوم ورق زد و دل شاهرخ اما در میان ورق قبلی ماند و له
شد...
عکس ها رنگ گرفتند و دیگر سیاه و سفید نبودند و مادرش هم
تنها یک عکس داشت...
همان یک عکس دو نفره همراه پدرش که کپی اش هم در کیف
پول او بود ،هم روی میز کار شاهین در دفتر تجاری اش....
او با آمدنش به شاهین هم ظلم کرده بود....
1899
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او با پا گذاشتن در این دنیا هم شاهین را بی مادر گذاشته بود
هم پدرش را بی همسر...
عمه خانوم داشت در مورد عکس ها حرف میزد و با نشان دادن
هر یک از عکس های کودکی شان خاطره ای با لبخند تعریف
میکرد و او اما در فکر چیز هایی بود که از شاهین غصب کرده
بود...
آسمان هم جزوشان بود؟
اخم پر رنگی بین ابروهایش نشست و کالفگی را انگار با سرنگ
در رگ هایش تزریق کردند...
هرچقدر هم تالش میکرد نمیتوانست با تعصبی که در ذهنش
میجوشید و بر تمام تنش چیره میشد مقابله کند...
تعصب اجازه نمیداد خونسرد باشد...
1900
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حق با شاهین بود...
چون فکر اینکه شاهین روزی عالقه ای به همسرش داشت،
داشت ازپای درش می آورد...
نمیتوانست با این فکر زیاد دوام بیاورد و باید کاری میکرد.
با فکری آنی از روی مبل بلند شد و در مقابل نگاه هایی که
متعجب به چهره اش خیره بودند رو به آسمان نجوا کرد
_ دیر وقته ...دیگه بریم آسمان.
آسمان مطیعانه سر تکان داد و عمه خانم متعجب البوم را بست
و روی میز گذاشت
_ چرا اینقدر زود؟
آسمان که کنارش ایستاد به عمه خانم لبخند کوتاهی زد
_ بازم میایم عمه...
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سپس سمت برادرش که طور خاصی نگاهش میکرد برگشت و
سعی کرد لبخندش را حفظ کند و افکار بی سر و ته ذهنش را
به دور بریزد و نمیدانست تا کجا موفق بود...
_ میبینمت داداش.
شاهین هم ایستاد و نیم نگاه کوتاهی به آسمان انداخت و گردن
و شقیقه های شاهرخ بیشتر نبض زدند با آن نگاه کوتاه
_ فردا میام گالری ،باید با هم حرف بزنیم.
شاهرخ با همان حال بد ذهنش ،سر تکان داد و پریسیما کنار
آسمان ایستاد
_ خودت هم سر بزن اینجا ،برای اومدنت منتظر شاهرخ نباش.
آسمان بی اهمیت به شاهرخ نگاه دوخت تا هر چه زود تر بروند
و پریسیما اما کوتاه نیامد
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_ اونقدر زود دارین میرین که حتی فرصت نکردیم بهتون بگیم
مامان تصمیم گرفته حاال که جشن نگرفتین ،خانواده اتون و
دعوت کنه برای شام تا با هم آشنا بشیم.
آسمان یکه خورده نگاهش کرد و رضایتی که در نگاه پریسیما
بود باعث شد قدمی به سمتش بردارد ،اما بازویش میانه ی راه به
دست شاهرخ گرفته شد
_ در مورد این چیزا بعداً صحبت میکنیم عمه جان ...ما دیگه باید
بریم خدانگهدار....
به محض ورودش به آپارتمان شالش را از روی موهایش برداشت
و با پرخاش روی زمین پرتاب کرد
 +دختره ی جنده میخواد با استفاده از موقعیت من به هدف
نحسش برسه...
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سمت شاهرخی که خم شده بود تا شال را از روی زمین بردارد
چرخید و با دیدن آرامشش بیشتر دیوانه شد
_ همه اش تقصیر توعه ،من میخواستم بزنم له و لورده اش کنم
تا صدای سگ بده...
شاهرخ نگاهش کرد...
تمام طول مسیر را فحش داده بود و او حرفی نزده بود ...شقیقه
هایش همچنان نبض میزدند و درونش را انگار آتش زده بودند.
حال خودش خوب نبود و حاب بد آسمان بیشتر به همش
میریخت
 +چرا هیچی نمیگی؟ چرا نذاشتی بزنمش؟
اخم غلیظی که بین ابروهایش نشاند باعث شد ته دل آسمان فرو
بریزد ،اما همچنان به تازیدنش ادامه داد
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 +چرا واسه من اخم میکنی؟ وقتی دختر عمه ی عوضیت داشت...
قبل از اینکه جمله اش تمام شود شاهرخ بازویش را چسبید و او
را سمت خود کشاند
_ بسه...
جمله ی تک کلمه ای اش آنقدری جذبه همراهش داشت که
خود به خود بس کند و نطقش کور شود...
_ از وقتی از خونه باغ بیرون اومدیم یه سره فحش دادی و هر
چی از دهنت دراومد گفتی ...آخه مناسب دهن توعه این حرفا؟
آسمان با یک تقالی محکم بازویش را بیرون کشید
 +داری از اون دختر عمه ی ***...
_ آسمان!
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صدای فریاد شاهرخ چهارستون تنش را لرزاند و جمله اش را
میان گلویش قتل عام کرد...
قدمی به عقب برداشت و لبهایش را روی هم فشرد
_ بس کن دیگه آسمان ...این بچه بازیا چیه؟
دندان هایش را روی هم سایید و شاهرخ در وضعیتی نبود که
بتواند آرامش کند...
او خودش ناآرام بود و نابه سامان...
هنوز افکار لعنتی اش در سرش رژه میرفتند و درست مرکز
مغزش در حال فروپاشی بود...
 +بچه بازی؟
به نظرش بچه بازی نبود هیچ ،حق هم داشت بخاطر طرف
پریسیما را گرفتنش حتی کتکش هم بزند
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_ آره این حرفات دقیقاً مثل حرفای یه بچه ی شیش ساله ایه
که حسودی میکنه...
حسادت؟!
او را متهم به حسادت میکرد؟
آن هم به پریسیمایی که...
دندانهایش را روی هم سایید و اگر آن پریسیمای لعنتی را
میکشت هم حق داشت...
حق را تمام و کمال به خود میداد و میخواست آن را به شاهرخ
هم تحمیل کند و خودخواه بود؟
_ من امشب یکم کار دارم تو اتاق کارم ...تو بخواب.
شاهرخ بعد از گفتن جمله اش قدم سمت اتاق کار برداشت و
آسمان اما انگار الل شده بود...
1907
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شاهرخ ،شاهرخِ قبل رفتن به خانه باغ نبود...
انگار شاهرخِ خونسرد و خندان را در آن خانه باغ با این شاهرخِ
عصبی عوض کرده بودند.
او آن شاهرخی نبود که قبل از رفتن انگشتر در دستش فرو کرده
و عذرخواهی کرده بود.
شاهرخ که وارد اتاق کار شد به خودش آمد و تن خسته از حرص
هایش را روی مبل پرت کرد و سرش را بین دستانش گرفت...
خود خسته بود و از چهره ی شاهرخ معلوم بود او را هم خسته
کرده .حال رفتن به اتاق را نداشت...
نداشت وقتی شاهرخی نبود که کنارش دراز کشیده و تا به خواب
رفتنش با نگاهش نوازشش کند.

1908
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روی همان مبل دراز کشید و مانند جنین در خودش مچاله شد،
حتی حال بلند شدن و تعوض لباسهایش را هم نداشت.
به هم ریختگی شاهرخ آنقدری کاری بود که تمام انرژی او را هم
تخلیه کند..
صدای فریاد بلند و خسته اش میتوانست او را از بپاشد...
او از هم پاشیده بود میان فریاد مردی که هیچگاه صدای بلندش
را نشنیده بود.
خوابش می آمد و نمی آمد...
داشت در ذهنش دنبال علت به هم ریختگی شاهرخ میگشت و
به هزاران چیز فکر کرده بود....
به اینکه دیدن عکس مادرش به همش ریخته...
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یا فحش و ناسزاهایی که او در مسیر بدون فکر به ریش پریسیما
بسته بود...
اما هر چقدر فکر کرد نتوانست علتش را شاهین بداند..
شاهین خطایی مرتکب نشده بود ...حتی نگاهش هم خطا نرفته
بود.
با همان کالفگی دوباره روی تخت نشست و دکمه های مانتواش
را باز کرد...
آنقدر میان افکار بی سر و تهش دست و پا زد که باالخره خستگی
و خواب بر او چیره شد و حتی نفهمید کی پلکهایش روی هم
افتادند.
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وقتی پلکهایش را باز کرد با دیدن فضای اتاق خواب متعجب
خودش را روی تخت باال کشید و تا جایی که به یاد داشت روی
مبل بود...
نگاه سمت ساعت کشاند و با دیدن عقربه ای که داشت خودش
را میکشت تا به عدد ده برسد با کالفگی دست به صورتش کشید
و چطور تا این ساعت خوابیده بود؟
از تخت پایین رفت و با نگاه در اطراف به دنبال نشانه ای شاهرخ
گشت و با دیدن لباسهای شب قبلش توی سبد لباس ها اخمی
کرد....
رفته بود؟
از اتاق خارج شد و باور نداشت رفتنش را
 +شاهرخ؟
1911
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جوابی که از جانبش دریافت نکرد سمت اتاق کار قدم برداشت و
اولین بار بود بدون صبحانه دادن به او و نصیحت کردنش به خاطر
تغذیه ی اشتباه از خانه خارج شده بود و خداحافظی هم نکرده
بود.
با اتاق کارِ خالی که روبرو شد با اخم لگدی به در کوبید و غرید
 +بیشعورِ عوضی.
صدای زنگ ضعیف موبایلش از ناکجاآباد به گوشش رسید و بعد
از گشتن میان مبلها داخل جیب مانتویش که کنار مبل افتاده
بود پیدایش کرد و با دیدن معراج گوشی را روی مبل پرتاب کرد.
بی اهمیت به زنگخور تلفن همراه خودش را به سرویس رساند و
انتظار داشت شاهرخ بعد از داد و فریاد شب قبل یک عذرخواهی
بکند و خودخواه بود دیگر....
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از سرویس که خارج شد دوباره به بستن شاهرخ و پریسیما به
رگبار فحش هایش ادامه داد و اصالً با چه جرأتی جای خوابش
را عوض کرده بود؟ شاید او دلش میخواست برای همیشه روی
مبل بخوابد!!!!
گوشی اش را از روی مبل برداشت و با همان حرصی که از جانب
شاهرخ میخورد برای معراج پیامی تایپ کرد
" اگه ساره رو راضی کردی آدرس پارتی و بفرست برام ...زرت به
زرت هم به من نزنگ حوصله ی تو یکی و ندارم"
معراج اما به محض تحویل پیام با سه ایموجی خنده بیشتر به
عصیانش دامن زد که با پرتاب گوشی روی مبل سمت آشپزخانه
قدم برداشت
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رقبتی برای خوردن صبحانه نداشت اما دلش داشت از هجوم
گرسنگی ضعف میرفت و باید بخاطر کارش هم که شده از ضعف
کردنش جلوگیری کند.
با دیدن میز غذاخوری خالی آن امید کوتاهی هم که به مهربانی
شاهرخ داشت از بین رفت و با خودش گفته بود حاال که خودش
نیست القل برایش صبحانه آماده کرده و اعتماد به نفسش زیادی
کاذب نبود؟

_ شما از رفتن خانم باقری خبر داشتین و چند نفرتون نگران
این بودین که بعد از ایشون کی میخواد مربی کاراته تون بشه و
نگران نصفه موندن...

1914
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دستی به پیشانی اش کشید و چه احتیاجی به این مراسم معارفه
ی طوالنی داشتند؟
خودش میتوانست با یک جمله ی کوتاه خودش را معرفی کرده
و به کارش برسد...
مردک پر حرف نزدیک پانزده دقیقه بود حرف میزد و حتی
معرفی اش هم نکرده بود ،لب تر کرد و با خونسردی تمام میان
کالم مرد جوانی که همچنان داشت حرف میزد پرید
 +من مربی جدید کاراته ،آسمان سپهری هستم .امیدوارم از
آموزشم راضی باشین و شما هم شاگرد خوبی برام باشید.
سمت آقای عابدینی که با اخم کوچکی نگاهش میکرد چرخید
و لبخند پر حرصی روی لب نشاند
 +اگه اجازه بدی میخوام کارم و شروع کنم.
1915

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

صدای خنده ی ریز چند شاگرد به گوشش رسید اما نگاه از چهره
ی اخم آلود عابدینی نگرفت...
نگاهش آنقدری سنگین بود که عابدینی با یک موفق باشید کوتاه
و آرام سالن را ترک کند و آسمان به محض خروجش سمت
شاگرها چرخید
 +تا من لباسام و عوض میکنم شما هم آماده شید برای ارائه ی
گزارش شفاهی میزان آموزش و معرفی خودتون ...امروز شاید
وقت زیادی برای آموزش نداشته باشیم.

از عطری که رهام داده بود و چیزی تا اتمامش نمانده بود روی
مچ دستش اسپری کرد و نگاهش را سمت آینه کشاند...

1916

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

سیمین میگفت اگر میخواهی کسی دوستت داشته باشد باید
قبل از هر چیز خودت را دوست داشته باشی.
و او میخواست خودش را دوست داشته باشد.
موهایش را بافته بود و چند تار مو از کنار پیشانی اش را رها
گذاشته بود ،شومیزی که رستا برای تولدش هدیه داده بود را
پوشیده بود همراه یک شلوار جینی که شاهرخ برایش خریده
بود....
نگاه سمت کمد لباسهایش چرخاند؛ شاهرخ وقتی اردبیل بود
انگار جای خالی اش را با خرید لباسهای متفاوت برایش با سلیقه
ی او پر کرده بود...
چند پیراهن چهارخانه ی طرح مردانه ای که در کمدش بود
خیلی به دلش نشسته بود.
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نفس عمیقی کشید و دوباره نگاه به چهره اش توی آینه دوخت،
دوست داشتنی بود.
صدای بسته شدن در واحد را که شنید تنش تکان سختی خورد؛
مانتو و شالش را از روی تخت برداشت و از اتاق خارج شد.
حین پوشیدن مانتوی مشکی اش سالمی زیر لب نجوا کرد و
شاهرخ با دیدن ظاهر شیکش ابرویی باال فرستاد و کیف
سامسونتش را روی مبل گذاشت
_ سالم ،جایی داری میری؟
نگاهش کرد ،چشمانش خسته بود...
درست مانند شب قبل و شاید هم خسته تر...
انگار چند کوه را جابجا کرده بود
 +دارم با ساره و معراج میرم بیرون ،شاید دیر برگشتم.
1918
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شاهرخ با جدیت قدم سمتش برداشت
_ منظورت و از دیر نفهمیدم.
شالش را روی موهای بافته شده اش گذاشت و لبی کج کرد...
همچنان خودش را بخاطر بحث شب قبلشان محق میدانست و
حتی بخاطر صبح هم کمی شاکی بود...
 +یعنی دیر میام ...معلوم نیست شاید تا دوازده ،یازده ،یک...
نمیدونم ...حاال فهمیدی؟
_ آسمان!
اسمش را طوری محکم و پر از جدیت ادا کرده بود که انگار
هزاران اخطار پشت اسمش بود
 +هوووم؟ چیه؟

1919
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شاهرخ با کالفگی چشمان خسته اش را فشرد ،تمام حس و حال
و انرژی اش را شاهین و حرفهای صبحش تحلیل برده بود ...آنقدر
که حتی در مطب هم نتوانسته بود طاقت بیاورد و با عذرخواهی
وقت مراجعینش را به بعد موکول کرده بود
_ میشه نری؟
 +چرا نباید برم؟
_ چون من این آدمایی که میگی و نمیشناسم و نمیدونم کجا
میری....
آسمان پوزخندی روی لبهایش نشاند
 +مگه باید تو هم بشناسی؟ خودم بشناسم کافی نیست؟
شاهرخ سری تکان داد و نگاه به نگاه عاصی آسمان دوخت...
انگار شمشیرش را آماده کرده بود تا به محض مخالفت بکشد
1920
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_ باشه برو ،مراقب خودت باش.
خواست از کنارش رد شود که آسمان با اخم مقابلش ایستاد
 +طوری میگی باشه برو انگار من ازت اجازه گرفتم....
شاهرخ بی حال خندید
_ نه عزیزم ،این طور نیست تو اشتباه متوجه شدی...
آسمان اما بی اهمیت به عزیزمی که خطابش کرد دست به کمر
کوبید و شاکی پرسید
 +یعنی میگی من نفهمم؟
داشت واقعاً خنده اش میگرفت و بعد از یک شب و روز وحشتناک
حتماً باید خود آسمان حال خراب و وحشتناکش را از یادش
میبرد
_ نه ،همچین چیزی نیست...
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سری تکان داد و گوشی اش را در جیب شلوار جینش گذاشت
 +این بار و نادیده میگیرم ،شام هرچی واسه خودت درست کردی
برای منم نگهدار ،میام خونه شام بخورم.
سمت در قدم برداشت و اما صدای شاهرخ باعث شد بایستد
_ قدیما مرد که از سر کار برمیگشت همسرش شام و براش آماده
میکرد...
روی پاشنه ی پا چرخید
 +من شبیه زنای قدیمم؟
شاهرخ با خستگی خندید و سرش را تکان داد
_ آره ،خیلی...
با حرص لبهایش را روی هم فشرد و قبل از اینکه بتواند جوابی
بدهد شاهرخ سمت اتاق قدم برداشت
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_ منم منتظر میمونم با هم شام بخوریم.
_____
نگاه دیگری به لوکیشنی که معراج فرستاده بود انداخت و گوشی
را در جیب مانتویش فرو کرد و زنگ خانه ی ویالیی را فشرد و
منتظر ایستاد ،طولی نکشید که صدای شخصی از آن سوی
سیستم پیشرفته ی آیفون به گوشش رسید ،صدایی که از میان
آهنگ بلند و هیپ هاپی که نواخته میشد به زور به تارهای
شنوایی اش رسید
_ بله؟
نفس عمیقی کشید
 +آسمانم ،دوست معراج.
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معراج گفته بود تنها معرفی اش کافیست و انگار از قبل هماهنگ
کرده بود که به محض گفتن اسمش در باز شد و او با هل دادن
در وارد یک حیاط بزرگ که بیشتر به باغ شباهت داشت شد و
نگاه در اطراف چرخاند...
انگار معراجی که همراه ساره خانه و زندگی اش را در اردبیل
گذاشته و به تهران آمده بود خیلی خوب توانسته بود دوست های
مایه دار پیدا کند.
شالش را مرتب کرد و قدم سمت ساختمان ویال برداشت...
تنها آمده بود اما معذب نبود و چندین بار در چنین مهمانی هایی
حاظر شده بود و نگاه مهمانان را بخاطر تنها آمدنش حس کرده
بود ،اما هیچ کدام از آن نگاه ها برایش اهمیتی نداشت و تنها
خوش گذراندن میخواست...
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چندین ماه بود خودش را از هر گونه خوش گذرانی محروم کرده
بود و این مهمانی را حق خودش میدانست.
وارد ویال که شد مانتویش را در اتاقی که بعنوان رختکن آماده
شده بود در آورد و بعد از نیم نگاهی که به خودش انداخت از
اتاق خارج شد...
به محض ورودش به سالن بزرگ و مجلل ویال طبق معادالتش
نگاه چندین نفر را سمت خود کشاند و او بی اهمیت مردمک
هایش را به دنبال ساره یا معراج فرستاد و طولی نکشید که کنار
میز باری که گوشه ی سالن بود همراه دختر و پسر جوانی
دیدشان.
بی اهمیت به رقصنده ها از بینشان گذشت و حین گذشتن،
رقص چند زوج را به هم زد...
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حضورش را به معراج با پس گردنی محکمی اعالم کرد و کنار
ساره روی صندلی های پایه بلند میزِ بار نشست
 +چه خبرا؟
ساره با خوشحالی صندلی اش را سمتش چرخاند و معراج برگ
چیپسی در دهانش چپاند
_ سالم عزیزم ،نمیدونستم توهم میای!!!
آسمان به مسئول بار اشاره کرد پذیرایی کند و نگاه به ساره
دوخت
 +فکر نمیکردم باید هرجایی میرم بهت خبر بدم ساره...
ساره اما بی اهمیت به جمالت رگباری آسمان سمت معراج
چرخید
_ سوپرایز خیلی خوبی بود ،ممنونم.
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معراج با خنده گالسِ بلک وایتش را کمی باال برد و لب زد
_ قابل شما رو نداشت رئیس ،به سالمتیت...
آسمان اخم کرد
 +مگه من هدیه ام که تو این و سوپرایز کنی و من قابلشم نداشته
باشم؟
معراج بلند تر خندید و انگار آن مشروب چهل درصدی توانسته
بود کمی مستش کند...
_ تو عروسکی جیگر ...عروسک...
با همان اخم به صندلی تکیه داد و نگاه به پسر جوانی که گالسی
را سمتش دراز میکرد دوخت
 +شامپاین باشه...
پسرک سری تکان داد و آسمان سمت ساره چرخید
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 +میونه ات با شاهین چطوره؟
ساره با همان نگاه زیبایش چند لحظه نگاهش کرد و بعد از کمی
سکوت با صدای آرامی که میان صداهای بلند اطراف به زور
شنیده میشد نجوا کرد
_ خوبه...
آسمان جام شامپاینش را از دست پسرک گرفت و جرعه ای از
کف رویش را نوشید...
خوبه ای که ساره گفته بود هزاران حرف پشتش داشت که اگر
کمی پاپیچ میشد میتوانست بفهمد اما بی اهمیت صندلی اش را
کمی چرخاند و نگاه به رقصنده ها دوخت.
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رقصنده هایی که جفت جفت میرقصیدند و دختران با ناز و عشوه
خود را در آغوش پارتنرشان میانداختند و پسرها هم از فرصت
دستمالی کردنشان نمیگذشتند
_ ساره؟ خودتی؟
نگاه سمت دخترک الغر اندامی که کنارش ایستاده بود و نگاه پر
هیجانش به ساره بود چرخاند و ساره از صندلی پایین رفت
_ سالم خوبی عزیزم؟
دخترک با جیغ از گردن ساره آویزان شد و آسمان با پوزخند
جرعه ای دیگر از نوشیدنی اش را نوشید...
حواسش بود و نمیخواست مست کند...
میخواست بی اهمیت به بحث شب قبلشان با شاهرخ امشب را
بدون اینکه مست شود به خانه برگشته و با او شام بخورد.
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ساره با دخترک در حال حرف زدن بود و معراج أنقدری مست
بود که بیخود و بی جهت بخندد و در جایش بدون ریتم برقصد...
ساره دست سمتش دراز کرد و رو به دخترک الغر اندام با لبخند
لب زد
_ با دوستم آشنا شو پریا ،آسمانِ...
دخترک با لبخند دست سمتش دراز کرد و نگاهش کمی در
چهره ی آسمان به درازا کشید...
آسمان دستش را فشرد و در جواب اضهار خوشبختی دخترک
پریا نام تنها سری تکان داد
_ چهره تون خیلی برام آشناست ،جایی ندیدیم همدیگه رو؟
اخم پررنگی بین ابروهایش نشست و تا خواست یک نه محکم و
قاطع بگوید دخترک با هیجان سمت ساره چرخید
1930
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_ خواهر کوچیک رهامه؟!
متعجب تر با چشمان گرد شده نگاه به آسمان دوخت و ادامه داد
_ دختر گمشده ی سردار خسر پناهی...
دختر گمشده؟
ملت کار و زندگی نداشتند؟
دندان روی هم سایید و صندلی را چرخاند و پشت به دختر و
ساره ایستاد ،تنها خودش میدانست چقدر داشت با خشمش
میجنگید...
ساره لبخند پر استرسی زد و رو به پریایی که از حرکت آسمان
دهانش باز مانده بود کرد
_ بچه ها هم اینجان؟
دخترک به خود آمد و سری تکان داد
1931
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_ آره بیا بریم اونطرفن...
ساره که همراه دختر رفت جام خالی اش را روی میز بار سمت
پسرک جوان هل داد و با حرکت لب خواست دوباره پرش کند...
همه چیز و همه کس دست به دست هم داده بودند تا دیوانه
ترش کنند و دختر گمشده ی خسرو پناهی دیگر چه بود!!!
گالس پر شده را برداشت و جرعه ای نوشید
_ آسو....
سمت معراجی که صدایش کرده بود چرخید و سرش را سوالی
تکان داد
_ تا حاال عاشق شدی؟

1932
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ابرویی باال انداخت و معراج روی صندلی ساره نشست تا به او
نزدیک تر باشد و با صدای دورگه و مستانه ای دوباره سؤالش را
تکرار کرد
_ عاشق شدی؟
آسمان پوزخندی روی لب نشاند و جرعه ی دیگری از نوشیدنی
اش نوشید
 +چطور مگه؟ نکنه تو عاشق شدی؟
معراج خندید
_ چیه من نمیتونم عاشق باشم؟
آسمان جام خالی اش را دوباره سمت پسرک هل داد و با ضربه
ی کوچک دستش به میز اشاره کرد دوباره پر کند

1933
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 +نه بهت نمیاد عاشق بشی؛ چون من روزای اولی که دیده بودمت
فکر میکردم ترنسی....
معراج بدون اینکه دلخور شود بلند و مستانه خندید...
خنده ای که اشک به چشمانش نشاند
_ پس فکر کنم اون دختره هم همین فکر و کرده که هر چی از
دهنش درمیومد بهم گفت.
اخم کرد
 +تو مگه الل بودی؟ تو هم هر چی از دهنت درمیومد میگفتی...
معراج با خستگی سرش را به میز تکیه داد و آسمان بدون اینکه
یادش باشد به خودش قول مست نشدن داده بود دوباره خواست
جامش را پر کنند

1934
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_ دخترا که حالیشون نیست ،مثالً تو ،یکی دو سال تموم افتاد
دنبالت و عاشقتم عشقم و دوست دارم راه انداخت تو چیکارش
کردی؟
اخمش کور تر شد و بدون فکر مشروبش را تا انتها سر کشید و
جامش را به میز کوبید
_ فقط فحشش دادی و زدی همه اش پوزه اش و مالیدی به
خاک...
به پسرک اشاره کرد دوباره جامش را پر کند که صدای ساره را
از پشت شنید و انگار یکی محکم به فرق سرش کوبید
_ دارین چیکار میکنین؟
داشت چه کار میکرد؟

1935
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میخواست مست و پاتیل برگردد به خانه و با شاهرخی که
منتظرش بود شام بخورد؟
معراج در جواب سوال ساره خندید و دستش را بی تعادل در هوا
چرخاند
_ داریم گپ میزنیم رئیس...
جامی که پسر جوان سمتش گرفته بود را با همان عذاب وجدان
مسخره پس زد و از روی صندلی پایین رفت .بخاطر همان دو
سه پیکی که نوشیده بود تعادلش کوتاه به هم خورد ،اما با اتکای
دستش به میز بار خودش را جمع و جور کرد و رو به ساره لب
زد
 +من دیگه باید برم ،شاهرخ منتظرمه....
معراج بلند خندید و ساره با چشمان گرد شده پرسید
1936
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_ شاهرخ دیگه کیه؟
آسمان کمی نگاهش کرد و یعنی شاهین به دوستش نگفته بود
برادرش با او ازدواج کرده؟
با یک قدم کوتاه مقابل ساره ایستاد و سرش را کنار گوشش برد
 +شوهرم ...شاهرخ شوهرمه...
مست نبود اما میخواست ساره فکر کند حرفهایش بخاطر
مستیست...
 +من با برادر شاهین ازدواج کردم ،یکی دو ماهی میشه...
ساره با شوک عقب کشید و با چشمانی که چیزی تا از حدقه
درآمدنشان نمانده بود نگاهش کرد
_ بیا بریم بشین اونجا من برم برات یکم آب بیارم ...بازم که مست
کردی!
1937
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و سپس او را تا مبل های گوشه ی سالن کشاند.

با توقف ماشین پلکهایش را باز کرد ،خواب نبود اما بخاطر در
امان بودن از حرفهای ساره بعد از گفتن آدرس به راننده پلک
بسته بود ،به این فکر میکرد که چکار باید میکرد تا شاهرخ پی
به مشروب خوردنش نبرد...
_ چند لحظه صبر کنید من اآلن برمیگردم آقا...
راننده تاکسی سری تکان داد و ساره هم همراه آسمان پیاده شد
و نگاهی به برج بلند روبرویشان انداخت و بازوی آسمان را گرفت
_ اینجا میمونی؟

1938
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میخواست بپرسد خسرو خان برایش این مکان را فراهم کرده اما
جمله اش را قورت داد و آسمان وارد البی شد و از ساره فاصله
گرفت
 +مست نیستم ساره ،میتونم برم خودم .تو دیگه برو...
نگاه نگران ساره باعث شد اخم کند و بتوپد
 +میگم الزم نیست ...برو نمیخواد نگران باشی...
_ تنها میمونی اینجا؟اگه تنهایی من میام پیشت.
بی اهمیت به ساره و حرفهایش وارد آسانسور شد و شاسی اش
را فشرد .شانه اش را به دیوار آینه ای اتاقک فلزی تکیه داد و
دوباره پلک بست ،هنوز هم طعم تلخ الکل را در دهانش حس
میکرد و کاش میتوانست بویش را از بین ببرد و شاهرخ نفهمد...

1939
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مانند کودکی شده بود که بعد از خطایش میترسید از باخبر شدن
مادرش.
از آسانسور که خارج شد روبروی در واحد ایستاد و لبی تر کرد...
کاش خواب باشد و منتظر او نباشد برای شام خوردن.
او هم شام نخورده بود در آن مهمانی مسخره و تا اتمام مهمانی
روی همان مبل راحتی کنار ساره نشسته و نگاه به رقصنده ها
دوخته بود ...حتی با دوست معراجی که میخواست به آلمان برود
هم آشنا شده بود اما اصالً اسمش را به یاد نداشت.
با تردید دستش را جلو برد و کلید را داخل قفل انداخت ،دلش
داشت درون سینه اش میلرزید...
به محض ورودش واحدی که تمام چراغ هایش روشن بود بیشتر
دلش را لرزاند و شاهرخ بیدار بود...
1940
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در را بست و اگر قبل از روبرو شدن با شاهرخ مسواک میزد بوی
الکل از دهانش میرفت؟
چیزی از گذشتن این فکر از ذهنش نگذشته بود که شاهرخ
روبرویش ظاهر شد و او دستپاچه سالمی زیر لب نجوا کرد
_ سالم؛ دیر کردی!
قدمی که شاهرخ سمتش برداشت را او با چسبیدن به در جبران
کرد و میترسید حرف بزند و بوی لعنتی مشروب به مشام شاهرخ
برسد
_ چیزی شده؟
با نگرانی نزدیک تر شد و آسمان دیگر جایی برای عقب کشیدن
نداشت
_ اتفاقی افتـ...
1941
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اخم پر رنگی به آنی بین ابروهایش نشست و کمی خم شد تا هم
قد آسمان شود...
نفس عمیقی کشید و خیره در نگاه خمار آسمان لب زد
_ مشروب خوردی.....
تنها یک جمله ی شاهرخ کافی بود برای فرو ریختن دلش و
چیزی تا فرو ریختن خودش نمانده بود که آب دهانش را فرو داد
و دستش را به دیوار تکیه داد
_ آسمان به من نگاه کن....
نگاهش نکرد ،بلکه بیشتر مردمک هایش را فراری داد
_ آسمان...
صدای فریاد نسبتاً بلند شاهرخ اما موفق به شکار کردن مردمک
های آسمان شد
1942
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_ کجا بودی تا این وقت شب؟
قلبش داشت درون سینه اش گریه اش میگرفت که با ته مانده
ی نیرویش صاف ایستاد و بی اهمیت به ترسی که درون دلش
بود اخم کرد
 +مگه نگفتم میرم مهمونی؟ چرا داد و فریاد راه انداختی؟
شاهرخ با حس بوی تند الکل چینی به بینی اش داد و سری
تکان داد ،داشت جان میکند آرام باشد و موفق نبود
_ نگفتی قراره تو این مهمونی با دوستت تا خرخره بخوری و
نصف شب برگردی خونه آسمان...
کاش میان فریادهای معاخذه گرش اسمش را نگوید ،او را هوایی
میکند آن صدایی که اسمش را با لحن خاصی ادا میکند
 +خب خوردم ،باید....
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کف دست شاهرخ که کنار سرش روی در کوبیده شد جمله اش
قبل از اینکه به اتمام برسد قتل عام شد و پلکهایش محکم روی
هم فشرده شدند
_ باید بهم جواب پس بدی آسمان ...جواب پس بدی وقتی منِ
خوش غیرت و آدم حساب نکردی و تنهایی رفتی یه مهمونی که
راحت مشروب سرو میکنن برای مهموناشون...
کف دست شاهرخ اینبار محکم تر به در کوبیده شد و زانوهای
آسمان لرزید
_ اگه قصدت دیوونه کردن منه شدم ...من دیوونه شدم آسمان،
داره مغزم میترکه از غیرتی که نادیده گرفته شده و زنم تک و
تنها نصف شبی مست و پاتیل برگشته خونه....
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آسمان کف دست لرزانش را روی سینه ی پرتقالی شاهرخ
گذاشت و سعی کرد کمی بینشان فاصله ایجاد کند اما نشد و
شاهرخ بیشتر سمتش خم شد و با صدای کنترل شده اما
ترسناکی غرید
_ تنها رفتی یه پارتی و مست کردی و اگه یکی...
با نگاهی که به اشک نشسته بود خیره در چشمان شاهرخ که
رگه های سرخی بین سفیدی چشمانش دیده میشد میان
کالمش پرید
 +خفه شو شاهرخ...
شاهرخ اما با همان خشمی که درونش مانند آتش شعله میکشید
بازوهایش را گرفت و او را باال کشید و مغزش انگار باد کرده بود...
_ خفه بشم؟
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سایش دندانهایش را شنید و باالخره اشکش فرو ریخت...
اشتباه کرده بود؟
و همان اشتباهش شاهرخ را به این حال و روز وحشتناک انداخته
بود؟
_ دارم به زور خودم و کنترل میکنم که نزنم تو گوشت آسمان...
لبهایش لرزید و نگاه شاهرخ تا روی لبهای لرزانش سر خورد و
فشار دستانش را دور بازوهای دخترک بیشتر کرد
_ به جایی رسیدم که حتی به تو گوشت زدن هم فکر کردم.
چیکار کردی با من لعنتی؟
 +من...
از زیر سایش دندانهایش غرید
_ تو امشب من و یه چقندر هم حساب نکردی آسمان...
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بغضش نفسگیر تر شد و قلبش گوشه ی سینه اش ماتم گرفت،
دلش میخواست کاری کند و هیچ چیز به ذهنش نمیرسید...
در همان حالتی که شاهرخ بازوهایش را گرفته و او را به باال
کشیده بود ،سرش را بلند کرد و لبهای لرزانش را روی لبهای
شاهرخ گذاشت...
بدون اینکه ببوسد...
بدون هیچ حرکتی...
تنها لبهایش را روی لبهای مرد خشمگین روبرویش فشرد و تنها
چیزی که در فکرش بود حرفهای یکی از شاگردانش در اردبیل
بود که میگفت "وقتی بابام عصبانی میشه مامانم با یه بوسه از
لباش آرومش میکنه"
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و تنها خودش میدانست چه نیرویی از او گرفته بود آن باال بردن
سر و فشردن لبهایش روی لبهای شاهرخ....
شاهرخ بعد از تأخیر کوتاهی از شوک حرکت آسمان بیرون آمد
و بدون آنکه بخواهد دستش را روی کمر آسمان سر داد و فاصله
گرفت
_ داری چیکار میکنی؟
اشک گونه های دخترک را خیس کرده بود و چانه اش میلرزید
 +میخواستم آرومت کنم....
متعجب تر نگاهش کرد و میخواست آرامش کند؟ با یک بوسه؟
آن هم آسمان؟
_ چی؟
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آسمان لبهایش را روی هم فشرد تا از ارتعاش چانه اش جلوگیری
کند و سرش داغ بود بخاطر مصرف الکلی که مستش نکرده بود
اما هوشیار هم نبود....
 +عصبانی نشو....
نفس های آسمان بوی الکل میدادند او اما فکرش درگیر آن بوسه
ای بود که به طور معجزه آسایی برای چند ثانیه علت عصبانیتش
را از یادش برده بود
 +من نمیخواستم زیاد بخورم ،نمیخواستم مست بشم و مست
هم نشدم ،فقط دو سه پیک بود...
شاهرخ عقب کشید و پلکهایش را فشرد ،مغزش داشت آتش
میگرفت و تک تک اعضای تنش نبض داشتند...
انگار خوره ای به جان مغزش افتاده بود و مغزش را میجوید...
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دلش میخواست دوباره فریاد بکشد...
آسمان را سرزنش کند...
چرا سر عقل نمی آمد آن دخترک عاصیِ خودخواه؟
_ گفتی با ساره و معراج میری...
آسمان با بغض سری تکان داد و شاهرخ حین رفتن سمت اتاق
کار نجوا کرد
_ میخوام دوستت معراج و ببینم ،برو بخواب فردا صبح هماهنگ
کن باهاش.

 +فقط یه اشتباه کردم...
سیمین بدون هیچ حرفی تنها نگاهش کرد و آسمان انگشتان
دستش را به هم قفل کرد
1950
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 +دو روزه باهام سرسنگینه ،نمیدونم دیگه چیکار باید کنم.
_ به نظرت حق داره یا نه؟
نگاهش را به چشمان زیبای دکتر دوخت
 +حق نداره اینطوری نادیده ام بگیره ،اونشب به اندازه ی کافی
داد و بیداد کرد ...دیگه این خیلی زیادیه...
سیمین به زور گفتنش کوتاه خندید و آسمان با اخم و عاصی
ادامه داد
 +اونم فقط بخاطر اینکه دو سه پیک نوشیدنی خوردم.
_ باهاش حرف زدی؟
 +درمورد چی؟
_ همین حرفایی که به من زدی ،اینکه بخاطر سرسنگین بودنش
ناراحتی.
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پوزخندی روی لب نشست و اولین اقدامش برای آرام کردن
شاهرخ مقابل نگاهش جان گرفت و بعالوه ی باال بردن ضربان
قلبش گونه هایش را نیز داغ کرد.
 +بوسیدمش....
سیمین با نگاهی متعجب تکخنده ای کرد
_ واقعاً؟
گوشه ی ابرویش را خاراند و سری تکان داد
 +آره ،وقتی داشت داد بیداد میکرد بوسیدمش .مست بودم یا نه
نمیدونم ،اما اصالً آروم نشد هیچ ،گذاشت رفت تو اتاق کار
خوابید.
لحن شاکی اش سیمین را خنداند
_ وقتی بوسیدیش چه حسی داشتی؟
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به مبل چرم مطب تکیه داد و فکر کرد...
چه احساسی داشت؟ نمیدانست...
تنها به فکر آرام شدن شاهرخ بود و احساسات خودش را نادیده
گرفته بود...
حتی به قلبی که ضربانش باال رفته بود هم پشت کرده بود و
دیگر حرکاتش را نادیده گرفته بود.
 +نمیدونم...
سیمین سری تکان داد
_ بعدش چی؟
بعدش ساعتها در اتاق فکر کرده بود...
الکل بیشتر اوقات مسبب خواب میشد او اما تا خود صبح بیدار
مانده و به همه چیز فکرده بود...
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به همه چیز و هیچ چیز...
صبحش اما قبل از بیدار شدن شاهرخ صبحانه را آماده کرده بود
و بی اهمیت به تنفرش از ارده ،بخاطر شاهرخ داخل یک ظرف
چهار گوش چینی ریخته بود و منتظر بیدار شدن شاهرخ دقایقی
به میز آماده شده اش نگاه کرده و به اینکه چگونه سر صحبت را
با او باز کند فکر کرده بود.
شاهرخ اما بدون توجه به او و میز صبحانه ای که برای اولین بار
آماده کرده بود با گفتن "من امروز مطبم و کارم طول میکشه،
آدرس مطب و به دوستت بده بیاد اونجا" آپارتمان را ترک کرده
بود.
به آن صبح که فکر میکرد دلش میخواست تمام موهای خوش
حالت شاهرخ را بکند.
1954
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بدون جواب به سوال سیمین از روی مبل بلند شد و کیفش را
برداشت
 +من دیگه باید برم ،باشگاه دارم ...ممنون.
سیمین سری تکان داد و حین بلند شدنش از روی صندلی اش
لبخند زیبایی روی لب نشاند
_ باشه عزیزم ،خوشحال شدم دیدمت.

در شیشه ای رستوران را باز کرد و وارد شد ،به محض خروجش
از باشگاه دایی جانِ رهام با تلفن همراهش تماس گرفته بود و
در عین ناباوری از او خواسته بود به رستوران سر بزند و او را
نمیدانست کدام حس و نیرو بر خالف خواسته اش که نمیخواست
بیاید به آنجا کشانده بود...
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مقابل راه گارسونی که در دستش چهار نوشابه بود ایستاد
 +بهمن کجاست؟
گارسون نگاهی گیج در اطراف چرخاند و دوباره بند نگاه آسمان
کرد
_ ببخشید!!!
پوست لبش را با دندان کند و اخمی بین ابروهایش نشاند
 +خواهرزاده شم ،آسمان.
مرد جوان آهان متعجبی زیر لب نجوا کرد و دستش را گوشه ی
رستوران گرفت
_ ایشون تو اتاقشونن ،بفرمایید با منشی هماهنگ کنید.
سری تکان داد و با تشکر آرامی به جهت اشاره ی مرد رفت...
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هر چه فکر میکرد نمیتوانست حدس بزند بهمن با او چه کاری
میتواند داشته باشد.
بعد از هماهنگی با منشی ،بدون در زدن وارد اتاق بهمن شد و با
دیدنش پشت میز بزرگ و کنده کاری شده ،در را بست
_ وقتی بچه بودم یه بار وقتی وارد خونه شدم سالم ندادم مامان
بزرگم قاشق داغ و گذاشت روی زانوم...
پوزخندی زد و روی صندلی مقابل بهمن نشست و در جوابش با
یاد پریسیما گفت
 +یه دختری و میشناسم سالم و کالم ورد زبونشه اما به الشی
گفته بشین یکم من جات وایمیسم.
بهمن خندید و آسمان اضافه کرد
 +چیکارم داشتی؟
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جدیت آسمان مجبورش کرد او هم جدی شود و با اتکای
آرنجهایش روی میز ،باالتنه اش را کمی خم کند
_ به بهار سر میزنی؟
آسمان با اخم ساک ورزشی اش را کنار پایش گذاشت و آخرین
باری که به بهار سر زده بود یک هفته ی پیش بود.
+چطور؟
سیگاری از داخل پاکت بیرون کشید و بین لبهایش گذاشت
_ جواب سوال و با سوال نمیدن بچه...
به صندلی تکیه داد و نگاه به بهمنی که بعد از آتش زدن فیلتر
سیگار کام عمیقی گرفت ،دوخت
 +یه بار فکر کرد من خواهر زن توأم...
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پر از حسرت گفته بود و بهمن آن حسرت را از بین کلماتش
بیرون کشیده بود...
_ کسی که بهار و خزون کرد پدر تو بود...
ناخودآگاه اخمی بین ابروهایش نشست و بهمن ادامه داد
_ بهار برای فرار از زندگی گندش به پدرت ،کسی که یه بار از
دست چندتا ارازل اوباش نجاتش داد پناه برد و اما اون خسروی
بی شرف پناهش نداد هیچ ،با گرفتن یه تیکه از جونش اون و از
پا درآورد.
آسمان بی اهمیت به شباهت سرنوشت بهار با خودش با خشم
غرید
 +من و کشوندی اینجا دیوونه کنی و بندازی به جون خسرو یا
خودت؟
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بهمن پک محکم دیگری به سیگارش زد و دودش را از راه بینی
بیرون فرستاد
_ نمی خوای از خسرو انتقام بگیری؟
آسمان پر از تمسخر خندید و مرد روبرویش را چه شده بود؟
زده بود به سرش یا ساقی اش بنجل بود؟
 +تو فکر کن میخوام ،تهٍ حرفت و بگو....
بهمن سیگارش را توی زیرسیگاری خاموش کرد و به لبانش انحنا
داد
_ خسرو بخاطر یه چیزایی از من خوشش نمیاد ،میتونی با
ازدواجت با ماهان گوشه ای از انتقامت و بگیری...
آسمان نگاهش گرد شد و خیره در نگاه جدی بهمن دنبال ذره
ای شوخی گشت و وقتی پیدایش نکرد ،بلند خندید...
1960

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

بلند و پر از تمسخر...
 +ازدواج کنم! اونم با پسر تو!!!
خنده ی هیستریکش ناگهانی ناپدید شد و خشم جایگزین
تمسخر نگاهش
 +تو معلوم هست داری چی میگی؟ زده به سرت یا ساقیت و
عوض کردی؟ من بیام بخاطر انتقام از پدرم...
قلبش تیر کشید و واژه ی پدر تنها برازنده ی اکبر بود به نظرش...
برای جمع کردن خودش پلکهایش را محکم روی هم سایید و از
بینشان غرید
 +ازم میخوای بخاطر یه انتقام کوفتی بیام با پسر تو ازدواج کنم؟
از روی صندلی بلند شد و نشستنش ممکن نبود با آن مقدار
خشمی که درونش بود
1961
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 +با خودت نگفتی شاید شوهر داشته باشم؟ چرا اینقدر خودخواه
و عوضی هستین شما پولدارای لعنتی!
ساک ورزشی اش را برداشت و قدم سمت در برداشت که صدای
خونسرد بهمن قدم هایش را به کف زمین چسباند
_ آروم باش دختر ،شوخی کردم.
شوخی؟
مگر اینطور شوخی هم وجود داشت...
پر از همان خشمی سرریز شده برگشت و خیره در نگاه خندان
بهمن فکر کرد مگر نگاه او چند لحظه قبل جدی نبود؟
 +شوخی کردی؟
بهمن که خندید سرش داغ تر شد و گوشش سوت کشید...
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داشت به گیجی اش میخندید یا به جنگ با خودش برای مقابله
با نرفتن مشتش بر صورت خان داییِ رهام؟
_ من چرا باید بخاطر بابای تو پسرم و بدبخت کنم؟
سپس دوباره خندید و آسمان با درونی گر گرفته ساک ورزشی
اش را روی زمین پرت کرد و قدم سمت میز برداشت
 +تو من و مسخره کردی مرتیکه؟
کف هر دو دستش را به میز کوبید و نگاه عاصی اش در چهره ی
خندان بهمن چرخ خورد
 +میخوای من و قاتل کنی؟
_ میخواستم دیوونگیت و ببینم.
با آن مردی که هر لحظه بیشتر به آتش درونش هیزم و بنزین
پرت میکرد چه باید میکرد؟
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 +من دیوونه بشم تو باید...
بهمن با همان خونسردی میان کالمش پرید
_ خیلی عصبی هستی ،مطمئنی کسی که معتاده منم نه تو؟
 +چی میخوای ازم مرتیکه؟ من و کشوندی اینجا که چی بشه؟
دستانش را روی میز مشت کرد
 +همسنای تو دارن دور کعبه رو میچرخن و تو اینجا نشستی و
داری دنبال یکی میگردی که دیوونه اش کنی و دیوونگیش و
ببینی که چی بشه؟ سادیسم داری؟
_ از شخصیتت خوشم میاد ،خیلی شبیه باباتی..
دندان روی هم سایید و بهمن با تکخنده ی کوتاهی لبش را گزید
_ عه ببخشید ،یادم رفته بود نقطه ضعفت خسروعه...
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به صندلی محرکش تکیه داد و دستانش را مقابل سینه قالب
کرد
_ حاال بشین میخوام باهات حرف بزنم...
با خشم مشتش را به میز کوبید
 +فکر کردی خیلی مشتاقم دری وریات و بشنوم؟
بهمن اما بی اهمیت به جمله ی آسمان تلفنش را از روی میز
برداشت و شماره گرفت
_ چی میخوری بگم بیارن؟
با کالفگی روی صندلی نشست و سوال بهمن را بی جواب
گذاشت که بهمن با خنده سفارش دو فنجان چای داد و گوشی
را روی تلفن گذاشت
_ فردا تولد مهربانِ ...میخوام تو هم بیای.
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 +من نمیخوام بیام...
بهمن خندید
_ عین یه بچه تخس و لجبازی ...چرا شوخی سرت نمیشه؟ گفتم
که شوخی بود فقط...
با اخم جواب داد
 +شوخی چیزیه که هر دو طرف بهش بخندن...
نگاه عاصی اش را به نگاه بهمن کوبید و ادامه داد
 +ببین اثری از خنده تو من میبینی تو؟
بهمن با خنده سر تکان داد و نفس عمیقی کشید
_ چیکار کردی با ماهان که وقتی اسمت و میشنوه کهیر میزنه؟
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با یادآوری مکالمه ی تلفنی چند روز پیششان با جناب ماهان
پوزخندی روی لب نشاند
 +حاال که زوده برای کهیر زدن ،میخوام کاری کنم کهیر پیش
چشمش بشه هیچ...
نگاه به بهمن دوخت و ادامه داد
 +میخوام من بهش یاد بدم وقتی تو خیابون داره رانندگی میکنه
چشاشو باز کنه و این و اون و زیر نگیره...
دستی به شالش کشید و زیر لب غرید
 +مرتیکه راننده نیست که شاشنده است....
بهمن بلند به لقبی که آسمان برای پسرش انتخاب کرده بود
خندید و ماهان اگر میشنید شاشنده خطاب شده قطعاً دیوانه
میشد...
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اصالً شاشنده چه بود؟
تقه ای که به در خورد باعث شد خودش را جمع کند و اجازه ی
ورود داد ،دختر جوانی با سینی نقره ای و دو فنجان چای وارد
اتاق شد و بعد از سالم زیر لبی چای ها را روی میز گذاشت و از
اتاق خارج شد
_ رهام میگفت ازدواج کردی ،حاال کیه این داماد خوشبخت؟
نیم نگاه کوتاهی سمت بهمن انداخت
 +اینم از رهام میپرسیدی دیگه...
بهمن جرعه ای از چایش را نوشید و از جیب بغل پیراهنش،
بسته ی کوچکی بیرون کشید
_ خب حاال دارم از تو میپرسم دیگه...
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محتوای کوچک سیاه رنگ داخل بسته را توی دهانش پرت کرد
و جرعه ی دیگری از چای نوشید و آسمان سری با تأسف تکان
داد.

 +یه چیز خوشمزه درست کن ...املت هم مگه غذاس؟
شاهرخ با همان خونسردی و نادیده گرفتن کشنده اش روی
صندلی نشست و لقمه ای گرفت
_ فکر نمیکنی درست کردن غذا به عهده ی خانم خونه است و
مرد خونه بعد از یه روز پرکار در عرض نیم ساعت فقط میتونه
املت درست کنه؟
دلش ضعف رفت برای مرد خانه اش اما با اخم پررنگی حال
درونش را مخفی کرد
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 +خسته نشدی از اینکه مثل بچه ها قهر کردی؟
شاهرخ لقمه را توی دهانش فرو کرد و بی توجه به سوال آسمان
مشغول جویدنش شد...
و آسمان را بی توجهی اش بیشتر به هم ریخت و مردک کینه
ی لعنتی
ا ِ
 +شاهرخ!!!!
شاهرخ نگاهش کرد
_ جان؟
باید بلند میشد و چند مشت جانانه نثار سر و صورتش میکرد؟
یا برای جانی که گفته بود غش و ضعف میکرد؟
مردکِ لعنتی نمیخواست تمامش کند؟ این نادیده گرفته شدن
داشت آسمان را دیوانه میکرد
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 +جان و زهرمار...
دست دراز کرد و بشقاب شاهرخ را از روبرویش برداشت و کنار
گذاشت
 +جواب من و بده دیوونه ام نکن شاهرخی.
شاهرخ با جدیت دستانش را روی میز قفل کرد
_ سوالت چی بود؟
 +واسه چی مثل بچه ها قهر کردی؟
با بی خیالی شانه ای باال انداخت
_ قهر نیستم.
دندان روی هم سایید و لعنتی قهر نبود؟
اگر قهر میکرد چه میشد؟
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 +نباید من و نادیده بگیری.
شاهرخ ابرویی باال انداخت
_ نباید؟
از روی صندلی بلند شد و با اتکای دستانش به میز باالتنه اش را
سمت شاهرخ کج کرد
 +آره نباید ...وگرنه میزنم لت و پارت میکنم.
شاهرخ با بهت ساختگی خندید و نگاهش را تا چشمان عاصی
دخترک باال کشید
_ واقعاً!!!
دیگر داشت کفرش درمیآمد
 +شاهرخ من و دیوونه نکن...
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بلند شد و روبروی آسمانی که به گفته ی خودش چیزی تا دیوانه
شدنش نمانده بود ایستاد
_ اگه دیوونه بشی چیکار میکنی؟ مشروب میخوری؟
آسمان کف دستش را به سینه ی شاهرخ کوبید و تیر نگاهش را
درست در مردمک های روشن شاهرخ کوبید
 +بهت گفتم نمیخواستم بخورم چرا حالیت نمیشه مرتیکه؟
شاهرخ سرش را باال و پایین کرد وکالفگی از حرکاتش پیدا بود
و او میخواست پنهانش کند
_ آره تو نمیخواستی ،یکی به زور دهنت و باز کرد و ریخت تو
حلقت؛ اصال تو مهمونی هم نمیخواستی بری ،دست و پات و
بستن و بردن.
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لبهایش را روی هم فشرد و اینبار کف هر دو دستش را به سینه
ی شاهرخ کوبید و لعنتی چرا تمامش نمیکرد؟
 +اصال خوردم ،تا خرخره خوردم ،تو رو سننه؟ به تو چه ربطی
داره که دو روزه عین دخترای لوس باهام قهر کردی؟
شاهرخ بازویش را گرفت
_ من شوهرتم احمق.
آسمان تقال کرد بازویش را پس بکشد که شاهرخ محکم تر گرفت
و در صورت پر خشم دخترک خم شد
_ من شوهرتم آسمان ،شریک زندگیت...
بغض دیواره ی گلویش را با بی رحمی خراشید و شاهرخ بیشتر
در صورتش خم شد...
طوری که هرم نفسهایش با پوست صورتش برخورد میکرد
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_ و باید بدونی که زن و شوهر فقط چند تا امضا تو دفتر ازدواج
و مسائل جنسی نیست ...زن و شوهر باید بتونن احترام همدیگه
رو نگه دارن ،غرور و شخصیت همدیگه رو له نکنن ...یه زن نباید
وقتی مردش تو خونه منتظرشه توی پارتی ها به قول خودت تا
خرخره بخوره و مست بیاد خونه ...یه زن باید به تعصب و غیرت
مردش احترام بذاره آسمان...
بغض آسمان میان گلویش ترکید و قطره اشک بزرگی روی گونه
اش غلتید...
غلتید و تا وقتی به چانه اش برسد شاهرخ دنبالش کرد
_ نگام کن آسمان.
با همان بغض و نگاهی پر اشک به چشمان روشن شاهرخ خیره
شد و شاهرخ با صدایی آرام لب زد
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_ گریه نکن...
چانه اش لرزید و دلش هق زدن میخواست
شاهرخ با پشت انگشتان دست دیگرش گونه خیسش را پاک کرد
_ آسمان؟
 +من مست نبودم.
پر از تشویش و آشوبی که درونش بود خندید و برای از بین بردن
جو متشنج بینشان با لحن شوخی پرسید
_ مست نبودی و من و بوسیدی؟
رنگ گرفتن گونه های آسمان آنقدری به دلش نشست که
لبخندش رنگ مهربانی به خود گرفت و آسمان اما با بی پروایی
و پررویی غرید
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_ نبوسیدمت ،چون عصبانی بودی و یه ریز داد میزدی ،برای
اینکه همسایه ها رو آوار نکنی رو سرمون فقط خواستم دهنت و
گل بگیرم.
لحن شاکی دخترک باعث شد رهایش کند و با صدای بلند بخندد
و چه گل گرفتن شیرینی بود!!!
_ عه!
بدون اینکه پشت میز بنشیند خم شد و لقمه ی بزرگی از املتی
که شاهرخ پخته بود گرفت
 +آاااره.
الف اول جوابش را طوری طوالنی کشید که شاهرخ سری به چپ
و راست تکان داد و پشت میز نشست
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_ پس اگه من هر بار عصبانی شدم و یه ریز داد زدم تو قراره
همونطوری دهنم و گل بگیری؟
آسمان لقمه اش را نجویده قورت داد و با اخم غرید
 +نخیر ،قراره بجای لبام از مشتم استفاده کنم.
شاهرخ دوباره خندید و با تفریح به چهره ی خشمگین همسرش
نگاه کرد...
همسری که در زندگی آنقدر بی تجربه و ناشی بود که حتی
ناشیگری اش هم به دل مینشست.
_ اما من ترجیحم لباته...
بی پروایی اش ته قلب آسمان را لرزاند و لرزشش حتی در نگاهش
هم هویدا شد

1978

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

چشمکی به نگاه آسمان زد و دل آسمان غلتید و از سینه اش
خارج شد و خودش را در آغوش شاهرخ پرت کرد...
لعنتی چرا به فکر قلب بی جنبه ی او نبود؟
_ ترجیح میدم همیشه با لبات دهنم و گل بگیری...
میخواست برای فرار از شیطنت شاهرخ آشپزخانه را ترک کند
که شاهرخ دستش را گرفت و او را سمت خود کشید
_ یه چیز دیگه...
آسمان گنگ نگاهش کرد
_ اگه میتونی دیگه هیچوقت مشروب نخور.
نگاهش چیزی داشت که آسمان را مجبور به قبول خواسته اش
کند و در جوابش سری به معنای تأیید تکان دهد
لبخندی زد و کمی دیگر آسمان را سمت خود کشاند
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_ حاال که آشتی کردیم میشه ببوسمت؟

دستانش را مقابل سینه قالب کرد و نگاه پر اخمش را در اطراف
خانه ی بهمن چرخاند و متنفر بود از فضایی که سنگینی نگاه
دیگران از روی کتف هایش مانند کیسه های چند تنی آویزان
بود...
_ یکم اخمات و باز کن دختر خوب...
نگاه سمت شاهرخ چرخاند و هنوز صدای چند تن از مهمانان که
برای آشنایی آمدند و تمامش را به هم ریختند و رفتند ،بیخ
گوشش بود و مانند یک جغد شوم جیغ میکشید
 +دلم نمیخواد....
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شاهرخ آرام خندید و نگاهش را در اطراف چرخانده و دوباره بند
نگاه شاکی آسمان کرد
_ چرا عزیزم؟
یک عزیزم شاهرخ چگونه میتوانست آنگونه قلبش را تکان دهد
و به تقال باز دارد؟
مانند یک ملودی دلنواز بود که هر چه گوش میداد سیر نمیشد
 +از بهمن و مهموناش خوشم نمیاد ...از زنش اصال خوشم نمیاد....
با چانه و ابرو به گوشه ی سالن اشاره کرد و ادامه داد
 +ببین چطوری داره به رستا و رهام نگا میکنه!!! انگار اونا دشمن
خونیشن ....دلم میخواد پاشم برم چشاش و از کاسه دربیارم.
صدای ریز خنده ی شاهرخ را شنید و با کالفگی سمت او چرخید
 +نخند حرصم از اون و سر تو درمیارما!....
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شاهرخ بی اهمیت به مهمانانی که سنگینی نگاهشان را همچنان
رویشان حس میکرد دست دور شانه ی آسمان حلقه کرد و باید
با آسمان در مورد یک جشن برای عقدشان حرف میزد و راضی
اش میکرد....
بیشتر این نگاه های آزار دهنده بخاطر حضور آسمان کنار یک
مرد غریبه بود....
_ میدونی وقتی حرص میخوری خیلی دلبر میشی؟
آسمان پشت چشمی نازک کرد و خواست حرف بزند که نشستن
رهام کنارش ،روی دسته ی صندلی سمت او چرخید
_ کالفه به نظر میرسی خوشگلم ،چیزی شده؟
شاهرخ حلقه ی دستش را دور شانه ی آسمان شل کرد و آسمان
با اخم رو به رهام توپید
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 +مامان مهربان چرا داره با نگاهاش من و تو و رستا رو کتک
میزنه؟ سرش رو تنش زیادی کرده؟
صدای بلند خنده ی رهام نگاه ها را بیشتر سمتشان کشاند و
آسمان اما چیزی از اخم و عصیان نگاهش کم نکرد و دلش
میخواست برود بهمن و زن افاده ای اش را از روی زمین محو
کند...
_ عزیز دلم ....غیرتی شدی تو؟
پشت چشمی نازک کرد و خواست نگاه بگیرد که از شانس
گندش ،نگاهش قفل نگاه ماهانی شد که چند قدم مانده بود به
آنها برسد و چرا این مهمانی تولد تمام نمیشد؟
ماهان با شاهرخ محترمانه دست داد و روبرویشان نشست
_ من پسردایی آسمان هستم ماهان.
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شاهرخ با جدیت سری تکان داد و آسمان دلش میخواست بلند
شده و دست شاهرخ را از دست ماهان بیرون کشیده و مقابلش
بایستد...
اما آبروداری کرد و با ساییدن دندانهایش روی هم ،خشمش را
کنترل کرد
_ شاهرخ هستم جناب.
ماهان روبرویشان نشست
_ از آشناییتون خیلی خوشبختم...
شاهرخ بی حرف سر تکان داد و آسمان رو به ماهان توپید
 +بابای مامانت و من و رستا و ماهان کشتیم که داره مثل خانواده
ی مقتول به قاتل نگاه میکنه؟

1984
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ماهان شوکه نگاهش کرد و رهام با صدای خنده اش او را از شوک
جمله ی شاکی آسمان در آورد و باعث شد ماهان نگاه کوتاهی
سمت مادرش که طبق گفته ی آسمان با کینه نگاهشان میکرد
بیاندازد لبخندی مصنوعی روی لب نشاند
_ اینطور نیست دختر عمه ....تو....
میان کالم ماهان با خشم غرید
 +یعنی تو میگی من نمی بینم نگاه طلب کارش و....
ماهان با حرص نگاهش کرد و انگار حضور شاهرخ و جدیت بی
حد و اندازه اش دست و پایش را بسته بود که نمیتوانست جواب
آسمان را بدهد و تنها با نگاهش خط و نشان میکشید
رهام با لحن شوخی جو سنگین بینشان را در هم شکست
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_ خب ماهان میدونستی شاهرخ دوست صمیمی و هم دانشگاهی
منه؟
حضور آسمان در زندگی شاهرخ انگار توانسته بود تمام کینه های
بین دو دوست را بشوید و ببرد و چقدر حضورش مفید بود....
_ واقعاً؟! چه خوب!!!!
سپس نگاه سمت شاهرخ چرخاند و با لبخند پرسید
_ شما با دخترعمه کی ازدواج کردین شاهرخ جان؟!
شاهرخ هم مانند آسمان از ماهان کینه به دل داشت و تمامش
ختم میشد در همان تصادف کوچک که باعث یک ماه خانه نشین
شدن و کالفگی آسمان شده بود....
نمیدانست از کی ،اما انگار خیلی وقت بود کالفگی های آسمان
کالفه اش میکرد....
1986
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اخم هایش اخمش را در هم میکرد و خوشحالی اش خوشحالش
میکرد....
آسمان نمیدانست کی در وجودش آنقدر ریشه دوانده بود که
شاخه های عشقش تنومند و محکم بودند و به هیچ طوفانی کمر
خم نمیکردند....
حاال که آسمان توی زندگی اش بود داشت به یقژن میرسید که
سالها یک جایی در وجودش،درست در میان سینه اش خالی بود
و آسمان آن جای خالی را پر کرده بود....
او درست مانند یک خورشید تابیده بود و آسمان دلش را زیباتر
و آبی تر کرده بود....
آسمان بدون اینکه خود متوجهش باشد به او و زندگی اش رنگ
داده بود...
1987
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او را از یکنواختی زندگی اش به یک زندگی پر هیجان و عشق
کشانده بود و آسمان....
تا پای جان پای عشقش ایستاده و با چنگ و دندان به دستش
آورده بود....
نگاه پر عشقی به نگاه ساده اما پر جذبه ی دخترک انداخت و
حلقه ی دستش را تنگ تر کرد
_ چند ماهی میشه.
_ وااای دارین در مورد عشق و عاشقی حرف میزنین؟
صدای مهربان نگاه همه را سمت خود کشاند و مهربا کنار برادرش
نشست و نگاه به آسمان دوخت....

1988

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

اولین کسی که در این ویال به استقبالشان آمده و با مهربانی آنها
را راهنمایی کرده بود همین دخترک زیادی مهربانِ مهربان نام
بود....
پدرش میگفت آدمها زیادی شبیه اسم هایشان هستند و انگار
همینطور بود....
مهربان درست مانند نامش پر بود از مهر و محبتی بی دریغ....
_ خب کی حس کردی عاشقشدی آسمان جان؟
آسمان نگاه کوتاهی به شاهرخ انداخت و دوباره به مهربان خیره
شد و صادقانه جواب داد
 +وقتی برای اولین بار گفت باورم میکنه...
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نگاه شاهرخ در نیمرخ دخترک چرخید و با کمی فکر به یادآورد
اولین باورت میکنم را درست در دومین روز با هم ماندنشان در
آن ویال ی اردبیل گفته بود و دلش تکان سختی خورد....
مهربان کف دستانش را مقابل سینه به هم چسباند و سرش را
کمی کج کرد
_ وای عزیزم ....چه عاشقانه ....خب کی اول ابراز عالقه کرد؟
اینبار شاهرخ جواب داد....
_ من اول به آسمان گفتم دوسش دارم.
آسمان هم برگشت و نگاهشان که طوالنی شد رهام تک سرفه
ای کرد و سمت آسمان خم شد
_ اینجا سه تا مجرد نشسته خواهرم ....جمع کنید این مگاهای
عاشقونه رو....
1990
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سمت مهربان چرخید و ادامه داد
_ تو هم پاشو بگو بیارن کیکو تولد بازی کنیم بریم تا مامانت
تموممون نکرد با نگاهاش و این آسوی ما دیوونه نشد....
آسمان با خنده بلند شد و سمت مادرش قدم برداست و ماهان
اما از جایش تکان نخورد و نگاه به آسمان دوخت...
شخصیت آسمان به نظرش آنقدری متفاوت بود که نظرش را به
خود جلب کند و فکرش را مشغول....
مهمانی تولد مهربان هم تمام شد و بهمن حین خداحافظی بی
اهمیت به اخم و تخم آسمان ،خواهرزاده اش را به آغوش کشید
و گونه اش را بوسید...
کنار گوشش اما آرام پچ زد
_ من هر روز تو رستورانم ...اگه خواستی بیا باهم گپ بزنیم.
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آسمان با اخم عقبکشید و کنار شاهرخ ایستاد و مهربا برای
چندمین بار بابت کادوی زیبایش که یک شال بود تشکر کرد و
او همراه شاهرخ و رهام و رستا و دانیال از ویالی دایی جان خارج
شدند....
 +مشکل این زن بهمن با ما چیه؟
رستا که سمت دیگر آسمان مشغول قدم برداشتن شد ،شاهرخ
کمی سرعتش را کم کرد و رستا جواب آسمان را با صدای آرامی
داد
_ مامان بهار و مسئول معتادی دایی بهمن و خراب شدن
زندگیش میدونه...
آسمان چرخید و با اخم توپید
 +مگه بهار تریاک کرده تو حلق بهمن؟ خودش مگه عقل نداشت؟
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رستا اما برای دعوت آسمان به آرامش با آرامش بیشتری پچ زد
_ حق با توعه اما خب ،مه لقا اینطور فگر میکنه....
 +مگه طالق نگرفته از بهمن؟ چرا باز باهم برو بیا دارن؟
_ بخاطر ماهان و مهربان ....دایی میگه اونا هنوز به مادر و پدر
احتیاج دارن.
به فکر فرو رفت و بهمن برایش مانند یم معادله ی سخت ریاضی
بود که نمیتوانست حلش کند....
حرفهای چند روز پیشش در مورد انتقام گرفتن از خسرو هنوز
در گوشش بود و با این که گفته بود شوخی کرده است او اما باور
نکرده بود....
بهمن مرد زیرکی بود و انگار میخواست امتحانش کند....

1993
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او و نفرتش از خسرو پناهی را بسنحد و شاید هم از او استفاده
کند....
ذهنش آنقدر برای معمای بهمن نام جوا ساخته بود که مغزش
داشت از حجم افکار و یؤال و جواب های بیهوده میترکید...
شاید نباید مانند رستا و رهام به بهمن اعتماد میکرد...
هر چند با خسرو میانه ی خوبی نداشت ،اما حاضر نبود اتفاقی
برایش بیوفتد...
یا کسی بخواهد از نقطه ضعفش استفاده کند
نفس عمیقی کشید و با کینه نجوا کرد
 +از بهمن و زنش و پسرش خوشم نیومد اما مهربان خیلی ماهه...
به نظرم این دختر تو بیمارستان اشتباهی شده ...وگرنه اون پدر
و مادر نمیتونن دختر به اون ماهی داشته باشن.
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رستا آرام به جمله اش جندید و او خودش را به آغوش کشید...
هوا سرد شده بود و هوای سرد او را یاد اردبیل می انداخت.
فصلپنجم
مقابل در مشکی رنگ بزرگی که مقابلش بود ایستاد و نیم نگاه
دیگری به لوکیشن انداخت...
خودش بود...
همان خانه ای که یک پسر بچه ی ده ساله برای آموزش
خصوصی کاراته انتظارش را میکشید...
همان کسی که از دو هفته ی پیش اصرار داشت مربی پسرش او
باشد...

1995
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اویی که ماه پیش برای اولین بار در یک مسابقه ی بین المللی
هشت کشور همسایه شرکت کرده و رتبه ی اول را از آن خود
کرده بود...
توجه پسر نوجوان ویالی روبرویش را هم همان رتبه و مقام اول
جلب کرده بود.
انگشتش را روی زنگ فشرد و او با این پول میتوانست خیلی
کارها کند...
مثالً خواهر کوچک سیامک به بیماری ریوی مبتال بود و او
میتوانست پول داروهای گرانقیمتش را بدهد...
هر چند از مادرش به خاطر رها کردن سیامک متنفر بود اما آن
کودک گناهی نداشت...

1996
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آن کودک شباهت ظاهری زیادی با سیامک داشت و همان
شباهت اجازه نمیداد نادیده اش بگیرد.
_ بله؟
لبی تر کرد و از آخرین باری که مادر سیامک را در حال گل
فروشی در چهارراه ها دیده بود چند روز میگذشت؟
+سپهری ام ،مربی کاراته ی پارسا.
همان جمله ای را گفته بودکه مردی روز قبل پشت تلفن خواسته
بود برای معطل نشدنش بگوید و حق با او بود...
در بدون هیچ حرف اضافه ی دیگری باز شد و او با هل دادنش
وارد حیاط بزرگ ویال شد...
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حیاط بزرگی که درختان بلندش بخاطر فصل داشتند کم کم
رنگ و رو میباختند و زمین پر بود از برگهای زرد و قرمز و نارنجی
خشکیده ی درختان...
مرد میانسالی را دید که با قدم های تند داشت به سمتش میآمد
و ساک ورزشی اش را روی شانه مرتب کرد
مرد که به او رسید با نفس نفس لب زد
_ سالم خانوم ،بفرمایید داخل ،ارباب منتظرتون هستن.
لفظ ارباب اخم پررنگی بین ابروهایش نشاند اما بی اهمیت به
عصیان درونش همراه مرد قدم سمت ویالی بزرگ و سفید رنگِ
چهار طبقه ای که سمت راست حیاط بود برداشت.
_ شما برای درس دادن به پارسا خان اینجایین؟

1998
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اخمش کورتر شد از اینکه یک مرد چهل ،چهل و پنج ساله تنها
بخاطر اختالف طبقاتی لعنتی مجبور میشد یک پسر بچه ی لوس
پولدار را خان خطاب کند.
تنفرش از پولدارها بعد از چند ماه دوباره در وجودش ریشه دواند
و سمت مرد چرخید
 +اهل کجایی؟
مرد که با چشمان گشاد شده نگاهش کرد لبخند کوتاهی روی
لب نشاند و نجوا کرد
_ از لهجه ات معلومه ترکی ،منم اهل اردبیلم...
در واقع اهل اردبیل نبود اما او آنجا بزرگ شده بود و تهران تنها
جایی بود که به دنیا آمده بود...
ترجیح میداد یک ترک اردبیلی باشد...
1999
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_ تبریزدن گلمیشیز کیزیم.
خنده ی کوتاهی کرد و چند وقت بود صدای یک مرد ترک زبان
را نشنیده بود؟ میگفتند تبریزی ها بیشتر از هر استان ترک زبان
دیگری روی زبان ترکی حساسند و در اردبیل بیشتر فارسی
صحبت میکردند تا ترکی...
ترکی یک زبان معرکه بود...
یک زبان معرکه که متأسفانه بعضی از ترک زبانان بخاطر لهجه
از آن استفاده نمیکردند.
یک زبان شیرین و دوست داشتنی که آدم دلش میخواست یکی
ساعت ها حرف بزند و او گوش کند...
 +پس یاشاسین تورک دیلی...

2000
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مرد با سرخوشی خندید و انگار از شعار آسمان خیلی خوشش
آمده بود که دستش را مشت کرده و کمی بلند کرد
_ یاشاسین.
اما صدای بلند مردانه ای از داخل ویال اجازه نداد مرد بیچاره
درست و حسابی خوشحالی کند
_ اکبر مهمونم و معطل نکن...
دلش را انگار کسی از یک بلندی به زمین پرت کرد و نگاه سمت
مرد اکبر نامی که بعد از شنیدن آن صدای بلند و بمِ مردانه
دستپاچه به نظر میرسید کرد و دلش سوخت برای مردی که
همنام پدرش بود...
ــ بویرون ایچری کیزیم...

2001
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جمله ی کوتاهش را گفت و بعد از اشاره به داخل ویال بین
درختان دوید و نگاه آسمان تا وقتی که از تیررس نگاهش ناپدید
شود ،دنبالش کرد...
چقدر دلش هوای پدرش را کرده بود!!!
_ خانم سپهری؟
نگاه دلتنگش صدای مرد را دنبال کرد و روی تراس طبقه ی دوم
مرد جوانی را دید که با دستهایی که با غرور مقابل سینه قالب
کرده بود نگاهش میکرد.
به محض تالقی نگاهشان مرد سری تکان داد
_ بفرمایید داخل.
دوباره اخم بین ابروهایش نشاند و بعد از سری که تکان داد سمت
در ورودی ویال قدم برداشت
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وارد ساختمان که شد نمای مدرن و شیک داخلی ساختمان هم
نتوانست قفل ابروهایش را باز کند و صدای نازک زنانه ای را از
سمت چپش شنید
_ سالم خانم ،خوش اومدید.
سری تکان داد و زن به پله هایی که سمت شرقی ویال کار شده
بودند اشاره کرد
_ بفرمایید من تا اتاق ارباب همراهیتون میکنم.
همراه دختر جوان پله ها را باال رفت و دخترک چند تقه به در
اتاقی کوبید
ــ بگو بیاد تو نسرین ،خودت هم نوشیدنی حاظر کن بفرست.
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دخترک صاف ایستاد و انگار مرد پشت دیوار او را میدید که کمی
خم شد و بعد از گفتن «چشم ارباب» عقب گرد کرد و دوباره از
پله ها پایین رفت...
مردم هر یک جوری دیوانه بودند...
در را باز کرد و داخل اتاق شد و بعد از گرداندن نگاهش در اتاقی
که بی شباهت به یک سالن نبود در را بست.
مردی که پشت به او روی صندلی نشسته بود با چرخاندن
صندلی سمت او چرخید و آسمان با دیدن مرد پنجاه ،شصت
ساله ای که نگاهش میکرد متعجب ابرویی باال انداخت و بعد از
دیدن آن مرد در تراس فکر میکرد کسی که ارباب خطاب میشد
او بود.
ــ خوش اومدی...
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صدایش همان صدایی بودکه با او تلفنی حرف زده بود.
قدم سمت مبلمان گوشه ی اتاق برداشت و نشست و مرد به
پررویی اش خندید و از روی صندلی اش بلند شد ،با چند قدم
خودش را به آسمان رساند و روبرویش نشست
_ خب....
برگه ای روی میز گذاشت و نگاه آسمان جلب برگه شد
_ این قرار دادمونه ،بخون و اگه میخوای امضا کن.
اخم آسمان کورتر شد و برگه را برداشت و نگاه جرئی به مادیات
و تبصره و قوانین درج شده انداخت و سپس با پوزخند صداداری
برگه را دوباره روی میز پرت کرد
 +من قوانین خودم و دارم و با همونا هرجایی که برم ،میرم...
اشاره ای با ابرو به برگه ی آ چهار کرد و ادامه داد
2005
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 +اگه قراره قرارداد ببندیم این ماده و قانون و تبصره رو باید
فاکتور بگیری و فقط حقوق من و ساعت کاریم و اونم به مدت
دو ماه بنویسی ...من با باشگاهِ دولتی هم قرارداد یه ساله نمیبندم
چه برسه به یه کار شخصی و خصوصی...
پس از رگبار جمالتش به پشتی تکیه داد و دستانش را مقابل
سینه قالب کرد و منتظر نگاه به مرد دوخت...
مردی که در حین حرف زدن او تنها با اخم کوچکی گوش به
حرفهایش سپرده بود و به محض اتمام حرفهایش اخمش ناپدید
و خنده ی کوتاهی کرده بود...
_ تو میدونی من کیم؟
آسمان شانه ای با بیخیالی به باال پرتاب کرد

2006
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 +هرکی میخوای باش ،برام فرقی نمیکنه .گنده تر از توها
نتونستن قوانین من و زیر پا بذارن.
مرد تکخنده ی عصبی کرد
_ به چیت مینازی؟ دختر خسروپناهی بودنت یا دو روزه به جلد
مجله های ورزشی رفتنت؟
آسمان برخالف آشوب درونش هومی از ته هنجره اش بیرون
فرستاد
 +هیچکدوم کم نیستن ،هم به دختر خسروپناهی بودنم ،هم به
ستاره بودنم مینازم جناب استوار.
استوار خندید و سری با کالفگی تکان داد ،بر خالف ظاهر
خونسردش درونش کالفه بود از حاضرجوابی آسمان.

2007
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_ متأسفانه نوهم از تو خوشش اومده و میخواد کسی که بهش
آموزش میده تو باشی ...پس این برگه رو امضا کن و وقت من و
خودت و تلف نکن.
از روی مبل بلند شد
 +پس من میرم که نه وقت خودم تلف بشه نه تو.
سمت در قدم برداست که استوار دستی با کالفگی به پشت
گردنش کشید
_ هر جلسه یک میلیون...
پوزخندی روی لب نشاند و روی پاشنه ی پا چرخید
 +بازم پای اون قرارداد و امضا نمیکنم.
دو تقه به در اتاق خورد و نگاه استوار و آسمان سمت در کشیده
شد که بعد از کمی مکث در باز شد و مردی که روی تراس
2008
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ایستاده بود با همان غروری که آسمان قبل از چهره ی مردانه
اش ،از صدای بم و خشدارش متوجهش شده بود وارد اتاق شد.
_ سالم پدر ،عذر میخوام ولی ناخواسته صدای مخالفت خانم
سپهری و شنیدم.
صدایش مانند صدای یک گوینده ی رادیو بود...
شاید هم صدای خشدار و خسته ی یک خواننده ی موزیک
غمگین...
چهره ی زیبایی نداشت اما ابهت خاصی در نگاه و حرکاتش بود...
ابهتی که همان ابتدا متوجهش شده بود...
_ اگه اجازه بدید من در مورد کارشون حرف بزنم.
استوار ایستاد و با اخم سمت در حرکت کرد و آسمان همانطور
باالتکلیف وسط اتاق ایستاده بود...
2009
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نمیدانست چطور اما ابهت و لحن گیرای مردی که میخواست با
او حرف بزند تمام تمرکزی که روی حرفها و حرکاتش داشت را
از بین برده بود.

استوار از اتاق خارج شد و پسرش مقابل آسمان ایستاد...
سرش را کمی کج کرد و لب زد
_ متین استوار هستم ،پدر کسی که قراره مربیش باشید.
آسمان با اخمی که به زور بین ابروهایش نشاند لبی تر کرد
+من...
متین اما میان کالمش پرید
_ میشناسمتون ،خانم آسمان پناهی...

2010
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دندان روی هم سایید
 +اما من نمیخواستم خودم و معرفی کنم .من داشتم به بابات
میگفتم که با،
به برگه ای که روی میز بود اشاره کرد و ادامه داد
 +این قانون و قرار و مدار اوکی نیستم و نمیتونم کار کنم ...من
اینجام تا آموزش بدم ،برای نزول گرفتن نیومدم که یه عالمه
چک و سفته امضا کنم.
متین خنده اش را با تک سرفه ی کوچکی بلعید
_ عذر میخوام.
آسمان عصبی سر تکان داد و دلش میخواست فحش رکیکی در
جواب عذرخواهی اش بدهد ،اما خودش را کنترل کرد...
 +حرفام خندهدار بود؟
2011
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متین سری به چپ و راست تکان داد و به مبلمان اشاره کرد
_ نخیر ،به هیچ وجه .بفرمایید بنشینید کمی حرف بزنیم.
آسمان با پرخاش عقب کشید
 +من حرفام و زدم دیگه نمیخوام حرف اضافی بشنوم.
متین با همان لبخندش اینبار پرتحکم تر جمله اش را ادا کرد
_ لطفاً بنشینید خانم.
آسمان با اخم سمت مبلمان قدم برداشت و در همان حین غرید
 +فقط پنج دقیقه وقت داری نطقت و بزنی چون من وقت ندارم
و باید برم.
اخمی بین ابروهای متین نشست اما روبروی آسمان نشست و
نگاه اجمالی به برگهی قرارداد انداخت و دستانش را به هم قفل
کرد.
2012
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_ پسر من شیش سالش بودکه مادرش و از دست داد.
اخم بین ابروهای آسمان کورتر شد و داریوش با تسلط بیشتری
روی حرفهایش ادامه داد
_ میدونم هر چقدر هم تالش کنم نمیتونم جای خالی مادرش و
براش پر کنم و بخاطر همین من سعی میکنم این کمبود و کمتر
کنم .اون چیزی از من یا پدربزرگش نمیخواد و برای اولین بار
خواسته شما بهش آموزش بدید ...میتونید درک کنید برای یه
پدر براورده کردن خواسته ی فرزندش ،اونم اولین خواسته اش
چقدر میتونه مهم و حیاتی باشه؟
آسمان دستانش را مشت کرد و متین با نگاهی تیز حرکاتش را
زیر نظر گرفت ...برگه ای که روی میز بود را برداشت و بعد از
چند بار تا زدنش ،درجیب پیراهنش گذاشت
2013
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_ برای من این قرارداد مهم نیست ،چیزی که برای من مهمه
پسرمه.
آسمان نگاهش کرد ،دلش نمیخواست تسلیم حرفهای مرد
روبرویش شود اما شده بود...
تسلیم پدرانگی مرد روبرویش شده بود
 ...و برای پنهان کردن آن تسلیم شدنش لب زد
 +حاال که قراردار فالن نیست میتونیم با هم همکاری کنیم...
متین با لبخند سری تکان داد
_ خوشحالم که قبول کردید خانم.
***
کمی از مواد کتلت را با انزجار برداشت و مشغول حالت دادنش
شد
2014
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 +آخه غذا تموم شده بود که کتلت و انتخاب کردی؟ یه غذای
ساده انتخاب میکردی دیگه آسو...
با همان حرص انگشتش را طبق نوشته های کتاب آشپزی وسط
کتلت حالت داده اش فرو کرد و داخل ماهیتابه ای که روغنش
داغ شده بود گذاشت و صدای جلز ولز روغن لبخندی روی
لبهایش نشاند...
هر چقدر هم اگر سخت بود ،چهره ی پر از لبخندی که شاهرخ
با دیدن هر غذایی که آماده میکرد ،آن خستگی را از تنش
میپراند.
کتلت دیگری به همان منوال قبلی در ماهیتابه گذاشت و کمی
از روغن داغ پشت دستش پرید و باعث شد با اخم دستش را در
هوا بتاباند
2015
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 +لعنتی...
نگاهی به پشت دستش که به اندازه ی یک قطره سرخ شده بود
انداخت و با بد و بیراهی که نثار خود و ماهیتابه و کتلت و روغن
کرد ،دوباره کارش را ادامه داد...
قاشق چوبی را برداشت تا کتلت ها را داخل ماهیتابه بگرداند که
صدای شاهرخ بند دلش را پاره کرد...
_ خسته نباشی خانوم...
قاشق چوبی از دستش سر خورد و حین گذاشتن دستش روی
سینه اش ،برگشت و کمرش را به اجاق تکیه داد
 +داشتم سکته میکردم،این چه طرز اومدنه؟ صدای کلید و قفل
و در و چطوری خفه کردی؟

2016

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شاهرخ با خنده کیفش را روی کانتر گذاشت و وارد آشپزخانه
شد
_ ترسیدی؟
دستش را از روی سینه اش برداشت و با اخم توپید
 +نخیر ،از چی باید بترسم؟
خم شد و قاشق را از روی زمین برداشت
 +کی اومدی؟
شاهرخ کنار اجاق ایستاد و با برداشتن یک قاشق دیگر مشغول
برگرداندن کتلت ها شد و آسمان سعی کرد کتاب آشپزی را
پنهانی از روی کانتر بردارد اما نگاه تیز شاهرخ خیلی سریع
شکارش کرد و آسمان با اخم طلبکاری کتاب را داخل کشوی
کابینت گذاشت
2017
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 +نمیدونستم چی درست کنم ...اینجا...
لبهایش را روی هم فشرد و داشت توضیح چه چیزی را میداد؟
خم شد تا نگاه شاهرخ را از آن خود کند و موفق هم بود
 +اصالً داشتم از روی کتاب غذا درست میکردم اشکالی داره؟
شاهرخ سعی کرد خنده اش را قورت دهد و زیر اجاق را خاموش
کرد و کامل سمت دخترک شاکی برگشت
_ نه عزیزم ،چه اشکالی؟
دست به کمر کوبید و چانه اش را باال کشید
 +پس چرا داری زور میزنی نخندی؟
شاهرخ نتوانست با خنده اش مقابله کند و با صدای بلند خندید

2018

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاهش فرار کرد و شاهرخ دست دراز کرد و چند تار مویش را
که با بازیگوشی از حصار کشی که باالی موهایش بسته بود فرار
کرده بود ،پشت گوش دخترک فرستاد و نگاهش در تک تک
اجزای چهره اش چرخید
_ به این مدل مو میگن گوجه ای؟
آسمان با قلبی ضربان گرفته دستش را به لبه ی کابینت گذاشت
و وزنش را به آن دست بیچاره تحمیل کرد
 +نمیدونم بهش چی میگن...
شاهرخ بدون اینکه لبهایش را باز کند خندید
_ چرا نگام نمیکنی؟
برای لحظه ای پلک هایش را روی هم فشرد و قلبش توی دهانش
میزد...
2019
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شاهرخ این اواخر آنقدری بی پروا و پرشیطنت بود که گاهی به
شناختش از او شک میکرد
_ آسمان؟
باالخره نگاه باال کشید و روشنایی نگاه شاهرخ تمامش را گرم
کرد...
آنقدر گرم که حس کرد قلبش در حال ذوب شدن است
_ حس میکنم خیلی دوست دارم.
انگار یکی دنیا را از زیر پایش کشید که با خالی شدن زیر پایش
قلبش سقوط کرد و تنش اما قبل از سقوط در آغوش شخصی
فشرده شد که لحظه ای قبل گفته بود حس میکند دوستش
دارد...
اصال گفته بود؟
2020
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یا او اشتباه شنیده بود؟
یا شاید هم از همان رویاهای شیرینی بود که گاهی در خواب
های نزدیک صبحش میدید...
هر چه بود آنقدر قدرتمند بود که قلبش را از جا درآورده و کنار
پاهایش روی زمین بیاندازد
قدرتش را داشت که تمام نیرویش را تحلیل ببرد...
اگر دستان شاهرخ دور تنش حلقه نشده بود درست مانند قلبش
سقوط میکرد
قلبش گم و گور شده بود اما جای خالی اش مانند یک کوره داغ
بود و ملتهب...
صدای شاهرخ را درست کنار گوشش شنید و هرم نفس های
داغش باعث شد تنش محسوس بلرزد و شانه اش کمی کج کند...
2021
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پلک هایش داشتند روی هم میرفتند و حسی شبیه لذت و
هیجان درون رگهایش میجوشید و میجوشید و میجوشید...
_ حس میکنم دارم عاشقت میشم...
داشت با او چکار میکرد؟
شاهرخی که تازگی ها بی پروا شده بود و پرشیطنت داشت با او
و قلبش چکار میکرد؟
نتوانست با پلکهایش مقابله کند و روی هم افتادند..
نتوانست با دستانش بجنگد و دور کمر شاهرخ حلقه شدند...
نتوانست به گوشهایش گوشزد کند و صدای بی تاب شاهرخ را
شنیدند و بلعیدند...
مغزش...
مگر مغزی هم مانده بود؟
2022
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مغزش هم همراه قلبش گم و گور شده بود و با هر بار ریکاوری
کردن صدای شاهرخ برای خودش میزد و میرقصید.
شاهرخ با حلقه شدن دستان دخترک دور کمرش لبخندی روی
لب نشاند و سرش را تا گردنش خم کرد و درست روی رگش را
بوسید
_ تو هم همین حس و داری ،مگه نه؟
چه حسی؟
شاهرخ چه حسی داشت؟
حس میکرد دوستش دارد...
حس میکرد دارد عاشقش میشود...
گرمش شده بود و چیزی به ذهنش نمیرسید...
هیچ چیز...
2023
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مغزش خالی بود...
آنقدر خالی که صدای شاهرخ هزاران بار درونش اکو میشد و اکو
میشد...
حس میکند دوستش دارد..
حس میکند دارد عاشقش میشود...
چه جمالت شیرینی!!!
قلبش باالخره پیدایش شد...
او هم داشت میزد و میرقصید و با خوشحالی میگفت«دیدی گفتم
او هم روزی دوستت خواهد داشت!! »
دلش میخواست بخندد...
آنقدر بلند که اشک از چشمانش جاری شود و با شور و هیجان
بگوید میدانست خدا به حال خودش رهایش نمیکند...
2024
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_ آسمان!
آسمان؟
پلک باز کرد و نگاه سمت پنجره کشاند ...آسمان تاریک بود و
ابری...
هیچ ستاره ای نبود ،ماه هم خودش را پنهان کرده بود و او
داشت درست میدید که آسمان بدون ماه و ستاره و ابری داشت
برایش میخندید؟
آسمان حتی بدون ماه و ستاره هم میتوانست زیبا باشد،نمیشد؟
آسمان خدا هم انگار خوشحال بود که شاهرخ حس میکرد
دوستش دارد و دارد عاشقش میشود...
شاهرخ بدون اینکه رهایش کند تنها سرش را عقب کشید و نگاه
خمار آسمان را شکار کرد
2025
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_ چیزی نمیخوای بگی؟
دلش میخواست بگوید اما کلمات را گم کرده بود میان احساسات
شاهرخ...
راستی گفته بود احساسات شاهرخ بی اندازه شیرینند و
خواستنی؟
نفس عمیقی کشید...
نفس عمیقی که بوی عطر و تن شاهرخ را هم به ریه هایش
فرستاد
 +آدم چطوری حس میکنه داره عاشق میشه؟
صدای خنده ی آرام و مردانه ی شاهرخ قلبش را قلقلک داد و او
با اکراه دستانش را از دور کمر شاهرخ باز کرد

2026
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_ وقتی شکایت ها و طلبکاری های یه دختر مو فرفری میتونه
برات بهترین حالت ممکن یه آدم باشه...
سپس بدون اینکه اجازه دهد آسمان جمله اش را آنالیز کند
سرش را خم کرد و پیشانی اش را به پیشانی دخترک چسباند و
نجوا کرد
_ وقتی حس میکنی اون دخترم دوست داره و این حس اونقدر
حالت و خوب میکنه که بی اهمیت به تموم اتفاقا به این فکر
کنی که چقدر خوبه که دوست داره.
آسمان نگاهش کرد؛ به پلکهای بسته اش...
واقعاً دوستش داشت؟
 +تو از کجا اینقدر مطمئنی که من...
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ادامه نداد و شاهرخ پلک باز کرد و کمی ،فقط کمی سرش را
عقب کشید
_ من مطمئنم دوسم داری آسمون موفرفری من....
آسمان اخم کرد و شاهرخ بی هوا خم شد و کنار لبش را بوسید
_ تا من لباسام و عوض میکنم بی زحمت میز و بچین ،خیلی
گرسنمه.
با کالفگی پلکهایش را روی هم فشرد و خواب انگار از چشمانش
فراری شده بود...
_ آسمان؟
ته قلبش فرو ریخت و پلک هایش را محکم تر روی هم فشرد،
پشت به او کرده بود و دلش اما داشت خودش را میکشت که
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برگرد و در آن نگاه روشن غرق شود و بخواهد شاهرخ دوباره و
هزارباره از احساساتش بگوید
_ میدونم خواب نیستی آسمان...
صدایش را حوالی گردنش شنیده بود و هرم نفسهایش قلبش را
به تقال واداشته بود...
طوری که انگار میخواست از قفسه ی سینه اش بیرون بپرد
_ چند لحظه برگرد...
نتوانست با قلبش مقابله کند و بعد از فرو دادن آب خشکیده ی
گلویش برگشت و رو به او دراز کشید و شاهرخ به محض تالقی
نگاهشان لبش را رو به باال کشید
_ خوابت نمیاد؟
لبی تر کرد...
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درونش انگار یک کوره ی داغ بود...
داشت میسوخت بین احساساتی که شاهرخ درموردشان حرف
زده بود
 +چرا ،میاد.
صدای تکخنده ی کوتاه شاهرخ باعث شد لبهایش را روی هم
بفشارد
_ نمیاد دارم میبینم سعی میکنی بخوابی و نمیشه.
دست دراز کرد و موهای روی شانه ی آسمان را به پشت فرستاد
و در همان حین نگاهش را به پوست سفید گردنش دوخت...
انگار داشت چشمک میزد برای بوسیده شدن و سه ماه زمان
کمی نبود برای سرکوب کردن احساسات مردانه اش...
دلش با خودخواهی تمام میخواست آسمان را ببوسد...
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چیز زیادی بود؟
دستش را آرام از زیر سر آسمان رد کرد و بعد دور شانه هایش
پیچید و جسم مچاله شده اش را به خود چسباند
_ یه مرد باید احمق باشه که نفهمه دوست داشتن یه دختر و...
دست دیگرش را روی پهلوی دخترک گذاشت و داشت تمام
سعیش را میکرد تا برای آسمان دوباره یادآور اتفاق بد نباشد
_ احمق بودم که قبل از درگیریت با خودت نفهمیدم تا کمکت
کنم ...تو ،تو دوست داشتن خیلی ناشی و بی تجربه ای ،اما
همینش هم خیلی خوب میاد واسه آدم...
صدای خفه ی آسمان را شنید و لبخندی روی لب نشاند
 +میخوای چیکار کنی؟
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فهمیده بود منظور آسمان را ،اما سرش را عقب کشید و خیره به
لبهای نیمه باز آسمان ،با لحن خاصی نجوا کرد
_ میخوام ببوسمت و تو با همه ناشیگریت همراهیم کنی.
نگاه آسمان که از چشمانش فراری شد تو گلو خندید و سرش را
سمت صورت دخترک خم کرد
_ میخوام بهم بگی تو هم دوسم داری.
نگاه به نگاه فراری دخترک دوخت و آرام تر پچ زد
_ میخوام بهم بگی چون دوسم داشتی مجبورم کردی باهات
ازدواج کنم.
سرش را کج کرد و گونه اش را به گونه ی یخزده ی دخترک
چسباند
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_ یه شاهرخ خودخواه بعد از فهمیدن دوست داشتنت تو وجودم
رشد کرده و قد کشیده که شاهرخ منطقی و قبلی و داره مجبور
میکنه بخواد آسمان فقط و فقط برای خودش باشه.
گونه ی آسمان را بوسید و کمی ،فقط کمی ان هم بخاطر دیدن
چهره ی آسمان عقب کشید و لب زد
_ بهم بگو آسمان.
آسمان کف دست خیس از عرقش را روی سینه ی شاهرخ
گذاشت و انگار خشک شده بود ...حتی مردمک هایش هم تکان
نمیخوردند.
شاهرخی که روبرویش به پهلو خوابیده بود و با دستش آرام
پهلویش را نوازش میکرد و حرفهای زیبایی میزد ،با شاهرخی
که قبال میشناخت فرسنگ ها فاصله داشت...
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شاهرخ خودخواهی که به گفته ی خودش درونش رشد کرده بود
داشت دلش را هر لحظه بیشتر تکان میداد و یک خودخواهی
هم میتوانست اینگونه طعم زندگی بدهد؟
_ آسمان؟
لبی تر کرد...
چه باید میگفت؟
او که به گفته ی شاهرخ ناشی بود و بی تجربه میتوانست مثل
شاهرخ با حرف هایش دل بلرزاند و خالی کند؟
 +من...
نگاه مشتاق شاهرخ ریتم نفسهایش را هم درست مانند قلبش
تند کرد
 +من نمیخواستم از دستت بدم.
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لبخند شاهرخ بوی زندگی میداد
_ میدونم.
خم شد و کنار لب دخترک را آرام و نرم بوسید
 +من میخواستمت.
شاهرخ به لحن آمرانه ی دخترک آرام خندید و بیشتر به خودش
فشرد تنش را...
چقدر خواستن آسمان شیرین بود و خواستنی....

روی صندلی چرخان گوشه ی سالن ورزش عمارت استوار نشسته
بود و حین چرخاندن خودش به حرفهای شاهرخ فکر میکرد و
لبخند میزد.
ــ سن سی؟
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نگاه به ولیعهد عمارت استوار دوخت و سری تکان داد ،شاگرد
خوب و حرف گوش کنی بود و برای نگه داشتن آسمان پیش
خودش هرکاری میکرد
انگار توانسته بود خودش را گرم کند که با نفس نفس خودش را
به آسمان رساند
_ من از دفعه ی پیش دارم سعی میکنم پاهام و صد و هشتاد باز
کنم اما نمیشه...
سپس پاهایش را باز کرد و با سر به خودش اشاره کرد
_ از این بیشتر نمیتونم.
آسمان از روی صندلی بلند شد و خواست شالش را از روی سرش
بردارد که دوربین نصب شده گوشه ی سالن مانعش شد و با
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فحشی که در دل به صاحب عمارت فرستاد ،لبه های شالش را
از پشت به هم گره زد
 +باید تمرین کنی دیگه ،از اول اگه همه بلد بودن که دیگه همه
کاراته کار بودن.
با ابرو به پاهای پسرک که حتی نود درجه هم باز نشده بودند
اشاره کرد و ادامه داد
 +اگه همین طور پیش بری هیچی نمیتونی یاد بگیری ...بچه ی
شیش ماهه بیشتر از این میتونه پاهاش و باز کنه ...یکم فشار
بیار نترس پاره نمیشی.
پسرک به جای اینکه از لحن شاکی اش بترسد خندید و همین
باعث شد اخمی بین ابروهایش بنشیند
_ ببند نیشت و کارت و انجام بده.
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_ به نظرتون زیادی سخت نمیگیرید؟
اخمش را کورتر کرد و سمت در سالن چرخید ،پدر پارسا دست
به سینه شانه اش را به چارچوب تکیه داده بود و نگاهش میکرد،
از همان روزی که برای دومین بار ،آن هم برای برگزاری کالس
به این عمارت آمده بود دیگر با استوار بزرگ روبرو نشده بود اما
پسرش هر دفعه جای خالی پدر را پر میکرد
 +فکر میکنم استادش منم ،و من خودم میدونم چقدر برا
شاگردام سخت بگیرم.
استوار آرام و متین خندید و متانت حتی از خنده اش هم
میبارید.
چند قدم جلوتر آمد و نگاه به پسرش دوخت
_ از استادت راضی هستی پارسا؟
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جمله اش اخم پررنگ تری بین ابروهای آسمان نشاند و دستش
را مشت کرد
مردک لعنتی داشت طعنه میزد که تو تنها بخاطر اینکه پارسای
ده ساله میخواهد اینجایی...
پسرک اما بی خبر از کنایه ی پدرش به مربی اش لبخند بزرگی
روی لب نشاند
_ آره بابا ،اونقدر راضیم که دلم میخواد ایشون همیشه اینجا باشن
و بهم آموزش بدن و من یاد نگیرم.
دست سمت گوش پارسا برد تا بکشد که با خنده پشت پدرش
پناه گرفت
_ معذرت میخوام سنسی ،فقط چیزی که ته دلم بود و گفتم،
ناراحت نشید دیگه...
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آسمان کالفه نگاه سمت چهره ی خندان استوار کشاند و غرید
 +برو بیرون پارسا باید تمرین کنه.
استوار دستانش را در جیبهای شلوارش فرو کرد و کمی روی
پاهایش جابجا شد
_ نمیشه منم تو تمرینهاش حضور داشته باشم؟
تند و سریع جواب داد و استوار پرخاش و خشمی که پس
صدایش بود را شنید و لبی کج کرد
 +نخیر.
استوار سری تکان داد
_ اوکی پس ،شما به تمرینتون برسید منم به کارام.
سپس بدون نگاه دیگری سمت آسمان به پسرش چشمکی زد و
سمت در سالن قدم برداشت ،آسمان نگاهش کرد...
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آنقدر مرد محترمی به نظر میرسید که هر بار وقتی پرخاش
میکرد پشیمان میشد...
_ سنسی؟
نگاه از دری که پشت سر استوار بسته شد گرفت و سمت پسرش
چرخید
 +چیه بچه؟
_ نمیشه از همین کمربند سفید یهو برم به مشکی؟
پاهایش را باز کرد تا نحوه ی درست باز کردن زاویه ی صد و
هشتاد را نشان پسرک دهد و جوابی به سوال مسخره اش نداد
 +وقتی داری پاهات و باز میکنی بدنت و سفت نگیر ،بذار ماهیچه
هات آزاد باشن..
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آنقدر پاهایش را باز کرد که رانهایش با زمین برخورد کرد و پارسا
با هیجان به پاهایش نگاه کرد
_ سنسی؟
باکالفگی لب زد
 +چیه هی سنسی سنسی؟
_ من کی دان یک میگیرم؟
نتوانست با خنده اش مقابله کند و خندید
 +اگه همینطوری پیش بری ده سال دیگه هم نمیتونی بگیری...
زود باش شروع کن.
__-------------دستش را زیر شالش برد و با انگشت چند تار مویی که به خاطر
عرق کردنش ،به گردنش چسبیده بود را کنار زد و ضربه ی آرامی
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به شانه ی پسرکی که از فتر خستگی روی زمین ولو شده بود
زد
 +تا هفته ی دیگه خوب تمرین کن پارسا ،میخوام بترکونی...
پارسا با همان خستگی به زور روی پاهایش ایستاد
_ حاال نمیشه هر روز بیای؟
چرخید و شالش را مقابل آینه مرتب کرد
 +نه...
جواب قاطعانه اش هم پسرک را راضی نکرد که با التماس بیشتر
لب زد
_ اگه عصرا کار داری ،صبحا بیا...
برگشت و نگاه پر جذبه اش را به چشمان ملتمس پارسا دوخت
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 +صبحا هم تو مدرسه داری.
ــ خب مدرسه نمیرم.
اخم کرد...
پسرک احمق داشت از یک هوادار بودن بیشتر میشد...
 +اگه این تمرینا فقط یه ضربه ی کوچیک به درست بزنه باید
دور من و خط بکشی پارسا ..باید درست و بخونی.
قدم سمت در برداشت اما صدای پارسا مجبورش کرد بایستد
_ تو هم درس نخوندی ،اما داری کم کم رتبه ی جهانی تو کاراته
میگیری...
با اخمی کور که چهره اش را عصبی کرده بود برگشت
 +تو از کجا میدونی من درس نخوندم؟
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پارسا خشنود از جلب کردن توجه آسمان ،بی اهمیت به
اخمهایش قدم سمتش برداشت
_ همه میگن...
دستش را مشت کرد
 +همه چی میگن؟
_ میگن تو وقتی پونزده سالت بود درست و ول کردی و ورزش
و شروع کردی؛ هم کار کردی و هم ورزش ...وقتی بیست سالت
بود بهترین کاراته کار ورزشگاه اردبیل بودی و داشتی ورزش
بوکس رو هم یاد میگرفتی.
آسمان سمت پسرکی که تنها چند سانت از او کوتاه بود خم شد
و غرید
 +خب بهت گفتن چرا من درس و ول کردم و کار کردم؟
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پارسا که طرز نگاه آسمان ترسانده بودش سری تکان داد و
آسمان بازویش را گرفت و فشار داد
 +هم سن و سال تو بودم که دکتر به بابام گفت بخاطر دیسک
کمرش نباید کار کنه ...منم شنیدم صدای دکتر و اما بابام خندید
و گفت درد کمرش اونقدر نیست که نتونه یخچال و لباسشویی
و جابجا کنه...
دندان روی هم سایید و قلبش داشت از یادآوری آنروزها آتش
میگرفت
 +بابای من باربر بود ،یه باربر ساده که جون کند واسه زندگیش
و خانواده اش ...من وقتی دیدم تک و تنها داره خرج خونه و
درمون بیماری مادرم و میده گفتم برم القل خرج خودم و
دربیارم...
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بازوی پارسا را رها کرد ،خجالت نمیکشید از آن روزهایش اما
قلبش داشت خودکشی میکرد برای قلب مریض مادرش و
لبخندهای خسته ی پدرش....
 +من چهار سال هم درس خوندم ،هم پنهونی همراه یکی از
دوستام رفتم شیشه های ماشین های پولدارایی مثل بابای تو و
کس و کار خودم و پاک کردم ...تو میخوای واسه چی درست و
ول کنی؟ که من بیام اینجا و بهت آموزش خصوصی کاراته بدم؟
که خوشت میاد ازم و میخوای همیشه پیشت باشم؟ که تو ناز و
نعمتی و هر چی بخوای بابات برات چندبرابرش و پاکت بندی
میکنه؟
سری با تأسف تکان داد و انگار دیگر نه حرفهایش دست خودش
بود نه عصبانیتش...
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 +شما پولدارا چرا اینقدر خودخواه و احمقین؟
پارسا متعجب آب دهانش را فرو داد و انگار ناخواسته دست
گذاشته بود روی نقطه ضعف آسمان
_ معذرت میخوام ،درسم و هیچ وقت ول نمیکنم ،قول میدم.
آسمان عقب کشید ،انقدر تحت تأثیر جمله ی ترک تحصیل
پارسا قرار گرفته بود که برای لحظاتی خودش را گم کرده و
حرفهایی زده بود که هیچگاه روی زبانش نیامده بود.
_ چیزه....
دستی با کالفگی به صورتش کشید و چه مرگش شده بود؟ چرا
داشت برای یک پسرک ده ساله از گذشته اش حرف میزد؟
 +چیه؟
پارسا با تردید لبی تر کرد
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_ من فکر میکردم ...یعنی شنیده بودم شما دختر سردار پناهی
هستین!!!
گوشش سوت کشید و سایه ی خسرو پناهی چرا هر جایی که
بود پیدایش میشد؟
 +هفته ی بعد باید بتونی صدوهشتاد باز کنی.
چشمان گرد شده ی پارسا از کافی بودن تنبیهی که برای
کنجکاوی اش کرده بود مطمئنش کرد و ساک ورزشی اش را
برداشت و از سالن خارج شد.
پارسا را میتوانست با سخت گرفتن تنبیه کند اما خودش را
چگونه مجازات میکرد؟
باید خودش را هم بخاطر جو گرفتگی اش تنبیه میکرد..
آخر او را چه به نصیحت کردن یک پسربچه!!!!
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پله های عمارت را با حرص باال رفت و زیر لب برای خودش غر
زد...
_ دارید با خودتون صحبت میکنید؟
لبهایش را روی هم فشرد و لعنتی...
چرا استوار اجازه نمیداد از برخورد تند و پرخاش گونه اش
همچنان پشیمان بماند؟
برگشت و نگاه کالفه اش را به چشمان تیره اش دوخت
 +نمیتونم با خودم هم حرف بزنم؟
استوار خندید و با قدم بلندی خودش را به آسمان رساند
_ البته که میتونید ،قصد جسارت نداشتم...
آسمان با اخم طلبکاری توپید

2050

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +اما کردی...
گنگ سرش را تکان داد
_ چیکار کردم؟
 +جسارت...
نگاه استوار کمی به چشمان پرجذبه ی آسمان خیره ماند و
سپس با درک موضوع خندید...
_ اوووه ،ببخشید واقعاً...
آسمان از متانت و محترم بودن او بدش می آمد...
دلش میخواست میتوانست او را با فحاشی رکیک و ناجور
سرجایش بنشاند...
شخصیتش بیشتر به شاهین شباهت داشت....
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 +پول من و بده میخوام برم.
استوار پاکتی سمتش گرفت و نگاه آسمان سمت پاکت کشیده
شد...
مردِ زیادی باشخصیتی که دلش میخواست نباشد انگار تمام راه
های پرخاشگری اش را بسته بود...
 +چقدره؟
استوار پاکت را به دست آسمان داد و نجوا کرد
_ همونطور که قرار بود ،جلسه ای یک میلیون ...ببخشید که دیر
شد ،از این به بعد قول میدم هر جلسه حق الزحمه ی شما
پرداخت بشه...
آسمان نگاهی به داخل پاکت انداخت و لبی تر کرد
 +این...
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سکوت کرد و استوان با لبخند لب زد
_ سه جلسه اومدید دیگه...
پاکت را به ساک ورزشی اش گذاشت و هر چقدر از این پولدار
ها میگرفت کم بود...
پولدارهای بی غم....
برگشت تا از ساختمان خارج شود که صدای استوار مانعش شد
_ خانم پناهی؟
دندان روی هم سایید و برگشت ،انگار استوارِ متشخص یکی از
آن فحش های ناموسی نیاز داشت تا دست روی رگ خشم او
نگذارد
 +من دفعه ی قبل بهت گفتم فامیلی من سپهریه ،نگفتم؟؟؟ یا
تو خنگی و باید هر دفه بهت یادآوری کنم؟
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ابروهای استوار در هم قفل شدند
ــ عادته دیگه ،همه شما رو پناهی میشناسن ،اما من سعی
میکنم این عادت و فراموش کنم.
مکث کوتاهی کرد و دستانش را درون جیبش فرو کرد
_ آخر هفته تولد پارساست ،میتونم دعوتتون کنم به جشنش؟
در را باز کرد و حین خارج شدن از ساختمان توپید
 +نخیر ،نمیتونی.....
در را به هم کوبید و قدم هایش را با حرص بیشتری روی
سنگفرش ها کوبید
 +پدر و پسر میخوان من و دیوونه کنن لعنتیا...
با دیدن اکبر که سمت ساختمان میدوید برای لحظه ای قدم
هایش متوقف شدند و یاد پدرش قلبش را آتش زد ...اکبر با
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لبخند مضطربی سری برایش تکان داد و از کنارش عبور کرد و
او هم برگشت و از پشت نگاهش کرد ،چرا باید جایی که در تهران
برای کار پیدا کرده بود ،یک مرد ترک زبان تبریزی ،که نامش
هم اکبر بود و لبخندهای زیبایی میزد به پستش بخورد؟
خدا میخواست هر وقت پناهی خطاب میشود این مرد اکبر نام
را ببیند و عذاب وجدان بیخ گلویش پای بکوبد؟
دستش را مشت کرد و اکبر داخل ساختمان شد و در را بست او
اما نگاه از در بسته نگرفت...
شاید به خسرو نیاز داشت...
شاید برای خاموش کردن آتشی که درونش بود به خسرو نیاز
داشت....
از در باغ هم خارج شد و تلفن همراهش را از جیبش درآورد
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باید میرفت و این آتش را به جان خسرو هم می انداخت...
باید میرفت و بر سر او آوار میشد...
شاید میتوانست خودش را آرام کند....

با شماره ی رندی که نمیدانست برای چه اما ذخیره اش کرده
بود تماس گرفت و انتظارش پشت بوق های انتظار زیاد طوالنی
نبود
_ الو آسمان؟
انگار او هم تعجب کرده بود...
تماسش در عصر یک روز پاییزی با مردی که ادعا داشت مقصر
اصلی خرابی زندگی چند نفر است انگار خود مرد را هم متعجب
کرده بود...
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لبی تر کرد
 +میخوام ببینمت ،میرم همون جایی که دفعه ی قبل رفتیم،
زود بیا...
_ حالت خوبه؟
جوابی به لحن نگران خسرو نداد و تماس را قطع کرد ،تاکسی
گرفت و تمام طول مسیر به خودش فکر کرد...
به خودش و اینکه اینبار چگونه قرار بود خسرو را بسوزاند...
راننده آدرس را پرسید و او با گفتن زیر لبی آدرس عمارت دندان
هایش را روی هم سایید...
شاید باید از همان ویال شروع میکرد...
همان ویالیی که روزی پدرش راننده اش بود و عزیزش
خدمتکارش...
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خانواده ای که او را بیست و پنج سال تمام بزرگ کرده بودند
سرایدار عمارت خانواده ی اصلی اش بودند و چه سرنوشت شومی
داشت....
صدای گوینده ای که از رادیوی تاکسی به گوشش میرسید
نظرش را جلب کرد...
« وظیفه ؛ عبارت است از مجموع اعمالی که الزاماً برای به دست
آوردن یک حق الزمِ بالقوه انجامش دهیم.
دو نوع وظیفه داریم :وظیفه ی اجباری یا جبری و وظیفه ی
اختیاری  .وظیفه ی جبری را موجودات غیراز انسان انجام می
دهند و وظیفه ی اختیاری را انسان .این تقسیم بندی به خاطر
این است که انسان موجودی صاحبِ عقل و اراده آفریده شده و
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و ظایف خاصی را می تواند بر عهده بگیرد که سایر موجودات ِ
جماد و نبات و حیوان از عهده اش برنمی آیند.
این نکته را یاد آور شویم که وظایف جبری مال حیوانات –
گیاهان و جمادات است  .زیرا آن ها مراتب پایین از سلسه مراتب
خلقت را تشکیل می دهند و خالق در درون شان این گونه برنامه
ریزی کرده است که از روی غریزه ی وجودی شان بدانند مثالً :
چطور النه بسازند؟  ...چطور دانه و غذا ذخیره کنند؟ ...چطور
شکار یا تولید مثل کنند و غیره ...می بینیم که به تمام این ها
هم بی کم و کاست عمل می کنند.
اما این برای انسان اصالً کافی نیست .یادمان نرود که انسان ،از
ابتدا بر پایه ی عقل و اختیار آفریده شد و خدا بر عهده گرفت
که برای اشرف مخلوقات شدن به انسان آموزش دهد .پس می
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بینیدکه انسان صرفاً جبری نیست .این خالف هدف و غایت
خلقتی اوست.
اما برای این که بدانیم  :وظایف اختیار ی انسان چیست و چگونه
قرار است با عمل به آن ها به مقام یا حق الزم بالقوه ی :اشرف
مخلوقات شدن دست یابد؟...
خواهش مان این است که اجازه دهید از شما گرامیان فـــردا
های دیگری را نوید بگیریم برای ادامـــه ی این بحث...
تا فرصتی و درودی دیگر :بدرود!»
صدای مجری عوض شد و اینبار مردی با صدایی پرانرژی ادامه
داد....
«این متن نوشته شده از فاطمه میرزاییه که بیست و نهم خرداد
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی از رادیو خاوران
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پخش شد ،یادتونه؟ موضوع بحث هم  :حقوق و وظایف و تعاریف
اون بود .شاید»....
راننده دست دراز کرد و صدای مردی که داشت در مورد آن متن
حرف میزد را قطع کرد اما حواس آسمان انگار در میان جمالتی
که مرد گوینده ادا کرده بود گم شده بود....
قصد خدا از خلق اشرف مخلوقات چه بود؟
اشرف مخلوقی که وظیفه اش اختیاری بود و اما با اختیار خودش
خطا میکرد...
با اختیار خودش تسلیم وسوسه های شیطان میشد و با اختیار
خودش ،از خدا ،خالقش دور میشد...
خدا برای چه انسان را خلق کرده بود؟
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که خطا کند و بیراهه برود و یادش برود اشرف مخلوقات است و
بر همه چیز برتری دارد و نباید تسلیم وسوسه های شیطان شود؟
خدا هدفی داشت؟
انسانهایی که اشرف مخلوقات نامیده بودشان و با امرش تمام
فرشتگان به پایش سجده کرده بودند آن عقلی که آنها را از تمام
مخلوقات برتر میکرد را صرف چیزهایی میکردند که شیطان هم
مقابشان انگشت به دهان میماند و در آخر هم یک «لعنت خدا
بر شیطان» میگفتند و خیال خودشان را از اینکه تمام کارهایشان
کار شیطان و وسوسه هایش است راحت میکردند...
خدا واقعا خدای صبر بود...
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سر کردن با اینهمه اشرف مخلوقات که همه خود را محق
میدانستند کار سختی بود که تنها از دست همان خدای صبور
برمیآمد.
اشرف مخلوقات مخلوق غیر قابل تحملی بود...
ــ رسیدیم خواهرم ،کجایی؟
لبی تر کرد و افکار ضد و نقیضش را در مورد خلق و مخلوق و
اشرف مخلوقات از ذهنش پس زد و بعد از پرداخت کرایه پیاده
شد...
مقابل در بزرگ و طالیی رنگ عمارتی که به گفته ی خسرو تنها
برای فراموش نکردن باقی مانده بود ایستاد...
نگاه به در دوخت
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شاید باید او هم این عمارت را نوعی وسیله برای فراموش نکردن
عذاب وجدانش میدید...
این عمارت باید یادش می آورد که صاحبش خیلی چیزها از او
و خانواده اش گرفته...
انگشتش را سمت زنگ برد اما قبل از لمس انگشتش با دکمه ی
زنگ صدای تق در کوچکی که با کمی فاصله از در بزرگ نصب
شده بود،به گوشش رسید و او آب دهانش را فرو داد و وارد
عمارت شد...
اولین بار که آمده بود درختانش باشکوه و شاداب بودند و سبزی
و طراوتشان عظمتشان را بیشتر کرده بود اما حاال...
زمین پر بود از برگ های خشکیده و نارنجی رنگ که مانند فرش
روی زمین پهن شده بودند...
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قدمی برداشت و صدای خرد شدن برگهای خشکیده زیر پایش
لذت بخش نبود...
ساعتی قبل صدایی شبیه به همین صدا را در ویالی استوار
شنیده بود و اکبری را دیده بود که با حوصله ی تمام مشغول
جارو کردنشان بود...
اکبری که همنام پدرش بود...
اکبری که لبخند های مهربانی داشت...
اکبری که الغر اندام بود و موهایش جو گندمی...
موهای پدر او اما یک دست سفید شده بود...
لبهایش را روی هم فشرد و بغض داشت بیخ گلویش مانند لوبیای
جک قد میکشید و قد میکشید...
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قدمهای تند برداشت تا هر چه زود تر خود را به خسرو برساند و
اما موفق نبود...
فاصله ی زیادی با ساختمان ویال داشت و حتی نمای ساختمان
هم دیده نمیشد...
باالخره بعد از دقایقی بنای آجری مقابل نگاهش نمایان شد و او
دستانش را مقابل سینه قالب کرد
_ آسمان؟
نگاهش را سمت صدا چرخاند و با دیدن خسرو در تراس طبقه
ی دوم لبی تر کرد
 +میخوام برم اونطرف...
خسرو سر تکان داد و از همان پله های هاللی پایین آمد
ــ بیا بریم...
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آسمان خود را به خسرو رساند و بیشتر خودش را به آغوش
کشید...
 +چرا هر جایی که میرم ،باهر کی که حرف میزنم هستی؟
خسرو که گنگ نگاهش کرد اخم کرد
 +خسرو پناهی ،سردار پناهی ،نماینده ی مجلس ،چرا همه جا
اسمت هست؟
_ این اذیتت میکنه؟
دندان روی هم سایید
 +اسمت مثل چکش میمونه که همه اش میخوره تو فرق سرم...
چرخید و نگاه به نگاه تیره ی خسرو دوخت
 +اگه تو سر تو همه اش چکش بخوره اذیت نمیشی؟
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خسرو نفس عمیقی کشید و حین بیرون دادن بازدمش «میشم»
آرامی زیر لب نجوا کرد..
 +دوست دارم هر کی که بهم میگه خانم پناهی سربه نیستش
کنم ...دلم میخواد دهن کسایی که بهم میگن دختر سردار پناهی
و سرویس کنم.
به جایی رسیده بودند که تعداد درختان کم شده بود و یک خانه
ای که سقفش شیروانی بود مقابل نگاهش با بی رحمی تمام
میتازید...
درست مانند خانه هایی بود که وقتی بچه بود نقاشی اش را
میکشید ...یک خانه با سقف مثلثی و دو پنجره و یک در درست
میان پنجره ها...
خانه انگار داشت برایش پوزخند میزد...
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_ اینجا خونه ی حاج رحمت بود...
نفس عمیقی کشید و سمت آسمانی که نگاه از خانه نمیگرفت
چرخید و آرام تر لب زد
_ اکبر اینجا به دنیا اومده ،بزرگ شده و ازدواج کرده...
قدم هایش لرزید و کسی انگار بیخ گوشش جیغ کشید ...درست
مانند فریاد زنی که فرزندش را با دستان خودش به خاک
میسپارد...
دست راستش را کنار گوشش گذاشت و پلکهایش را روی هم
فشرد...
اگر وجود او نبود پدرش هنوز زنده بود...
اگر وجود او نبود پدرش سالها با درد کمرش زندگی نمیکرد...
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وجود او آن خانواده ی کوچک و معمولی را که در خانه ی
سرایداری اینجا زندگی میکردند از هم پاشیده بود...
وجود او آن خانواده ی کوچک را آواره ی شهر غریب کرده بود...
وجود او چقدر ویران کننده بود برای آن خانواده ی کوچک و
معمولی!!!
هر چقدر هم از خودش متنفر میشد دربرابر دردهایی که به آن
خانواده تحمیل کرده بود کم بود...
ــ آسمان؟
چانه اش لرزید و اما بغضش میان گلویش منفجر نشد...
فقط داشت مانند یک بادکنک باد میشد و راه نفسش را میبرید
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خسرو دوباره صدایش کرد و او پلک های را باز کرد و اولین
چیزی که مقابل نگاهش نمایان شد تصویر خسرو بود که
روبرویش ایستاده بود
با مردی که روبرویش ایستاده بود و مسبب تمام دردها بود باید
چکار میکرد؟
قدمی به عقب برداشت و لبهایش لرزید
 +تا حاال خواستی خودت و بکشی؟
نگاه گنگ خسرو پوزخندی روی لبهایش نشاند و ادامه داد
 +من خواستم...
قلب خسرو مچاله شد و آسمان با عذابی که در دلش بود ادامه
داد
 +سه روز بعدِ برگشتم از بم....
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خسرو پلکهایش را با درد بست و اشک آسمان چکید برای آسمانِ
از دنیا بریده ای که زورش تنها به خودش میرسید...
بی توجه به خسرو سمت خانه قدم برداشت و دلش هوای پدرش
را کرده بود...
در آهنی قدیمی را باز کرد و بوی کهنگی زیر بینی اش پیچید...
بوی کهنگی خانه ای که خانواده اش را وجود او از هم پاشیده
بود...
 +اون لحظه ها حس میکردم اصال قلبم نمیزنه...
وارد شد و بعد از لحظاتی حضور خسرو را هم در آن خانه ی مبله
حس کرد...
وسایل خانه بر خالف خودش قدیمی نبودند و انگار بعد از خانواده
ی سپهری ،خانواده ی دیگری در اینجا ساکن شده بودند...
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صدای گریه ی کودکی کنار گوشش بود که انگار گرسنه اش بود
و از ته دل زار میزد...
 +واقعاً هم نمیزد ...قلبم و زنده زنده سوزونده بود اون حیوون...
دور خودش چرخید و نگاهش از آشپزخانه ی مدرنی که گوشه
ی خانه بود و اتاق کناری اش عبور کرد و در چهره ی خسرو
ثابت ماند
 +میدونی چطور میخواستم بکشم خودم و؟
قلبش دوباره داشت آتش میگرفت و از جای زخم های قبلی اش
خون چکه میکرد و این عذاب کافی نبود برای از هم پاشیدن
خانواده ای که بیست و چندسال پیش در این خانه ی کوچک
زندگی میکردند
_ خودت و عذاب نده آسمان...
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چرا نباید خودش را عذاب میداد؟
این عذاب حق او و خسرو نبود؟
بود....
این عذاب و حتی بیشتر از اینها حق او و خسرویی بود که مسبب
اصلی دردها بود...
 +میخواستم از رو پل عابر خودم و بندازم پایین...
خسرو عقب رفت و پاهایش جانی نداشت برای ایستادن و اینبار
اسم دخترش را ناله وار ادا کرد و آسمان اما بی اهمیت به صدای
ناالنش ادامه داد
 +قلبم سوخته بود ،آرزوهام کشته شده بودن ،رویاهام مرده بودن
و فقط یه جسم مونده بود که اونم نجس و کثیف شده بود...
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خسرو سرش را بلند کرد اما نتوانست با قطره اشکی که از سد
چشمانش عبور کرد مقابله کند و قطره اشک خود را از گوشه ی
چشمش بیرون پرتاب کرد
 +خواستم اون جسم و هم من بکشم که سیامک ناغافل گرفتم...
چون میدونست روبراه نیستم دنبالم بود مثال علت حال خرابم و
بفهمه ...نذاشت بمیرم .درست لحظه های آخر رسیده بود و اگه
فقط ده ثانیه دیر میجنبید مغزم پوکیده بود بین ماشینایی که با
سرعت میرفتن.
دیگر جانی نداشت...
تنش داشت میلرزید و جانش انگار تنش را گذاشته و گریخته
بود...
 +من اون روز....
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_ آسمان لطفاً اینقدر خودت و اذیت نکن دخترم...
دخترم!؟
دخترم صدایش کرده بود و او مگر دختر اکبر نبود؟
اکبر هم دخترم صدایش میکرد و در جواب بابا گفتن های اون
میگفت «جان بابا»
چقدر دلش تنگ «دخترم»ها و «جان بابا»های اکبر بود!!!
دندان روی هم سایید و غرید
 +من دختر تو نیستم لعنتی...
خسرو دستی به صورتش کشید و قدم سمت آسمان برداشت و
اشک آسمان فرو ریخت
 +من دختر اکبرم...
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_ باشه ،هر چی تو بگی ،دختر اکبری ،من باعث مرگش شدم...
اما خواهش میکنم دیگه اینقدر خودت و مقصر ندون ...اینقدر
خودت و عذاب نده ...بس کن...
آسمان اما اصال قصد بس کردن نداشت...
قصد داشت بخاطر تمام اتفاقات بدی که برای خانواده اش افتاده
بود خودش و خسرو را از هم بپاشد...
 +تو من و به اسم بال دادی به اون خانواده خسرو پناهی؟
خسرو با دو انگشت چشمانش را فشرد و آخ پر دردی که نجوا
کرد قلب آسمان را چالند
 +من بال شدم رو سر تک تک آدمایی که بخاطر من آواره ی شهر
غربت شدن...
ــ اینطور نیست آسمان...
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قدم جلو برداشت و دست آسمانی که هیچ نایی برای پس زدن
نداشت را گرفت و چشمان سرخش از هجوم اشک برق میزد
وقتی خواست نگاه آسمان را شکار کند
_ چند سال پیش بهم زنگ زد ،بخاطر عمل اسرا...
زانوانش بیشتر لرزید و با زانو روی پارکت های قهوه ای رنگ
سقوط کرد و خسرو هم همراهش نشست
_ رفتم اردبیل ،نفهمیدم چطوری ولی زودتر از اونی که فکرش و
بکنم رسیده بودم اردبیل و دنبال اکبر بودم ...وقتی دیدمش از
تو پرسیدم اما اون چیزی نگفت؛ فقط ازم قرض خواست ...گفت
زنش و باید هر چه زود تر عمل کنه .دوباره از تو پرسیدم و
میدونی چی گفت بهم؟
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با پشت دست دیگرش گونه های خیس آسمان را پاک کرد و
ادامه داد
_ گفت آسمان بهترین هدیه ایه که خدا بهم داده ...گفت تو یه
معجزه بودی تو زندگیشون که حاظره بخاطرت هر کاری کنه....
آسمان کمرش را خم کرد و هقی زد...
هقی که بیشتر شبیه شیون بود
_ اخرین باری هم که دیدمش ،همون روزی که گفتم میخوام به
آسمان همه چیز و بگم ...گفت اینکار و نکنم ...گفت آسمانم و
ویرون نکن سردار.
دیگر از هق زدن گذشته بود و با صدای بلند داشت زار میزد...
خسرو دست دراز کرد تا در آغوشش بگیرد که لبهایش را روی
هم فشرد و دستش را عقب کشید
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_ تو آسمونش بودی ،معجزه اش بودی ،تو بهترین هدیه اش
بودی...
دستانش را روی زمین کوبید
 +تو بخاطر من تهدیدش کردی لعنتی...
ــ بخاطر خودم تهدیدش کردم ،چون خودخواه بودم ...من کردم،
تو مقصر نیستی دخترم.
نفسش را مقطع بیرون فرستاد
 +به من نگو دخترم.
بیچاره وار نگاه به جسم مچاله شده ی دخترش دوخت و با آن
همه قدرت ،قدرتی برای آرام کردن دل دخترش نداشت و این
بی کفایتی داشت مغزش را متالشی میکرد.
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 +چای بریزم برات؟
شاهرخ سری به چپ و راست تکان داد و بعد از قورت دادن لقمه
اش لیوان آب پرتقالش را برداشت
_ من صبح ها چای نمیخورم...
آسمان ابرویی باال انداخت و میدانست ،اما تنها برای اینکه حرفی
زده باشد پرسیده بود ...همراه فنجان چایش کنار شاهرخ نشست
و خرمایی برداشت
 +هیچی مثل چای صبح نمیچسبه ...تو هم عجب برنامه ای برای
شکمت داری...
به ظرف ارده اشاره کرد
 +این و چجوری میخوری من هنوز نفهمیدم ،حاال این به کنار،
اون آبمیوه ی سرد و ترش و چطور میفرستی تو معده ات؟
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خرما را داخل دهانش گذاشت و بعد از لیسیدن دو انگشتش که
صدای تک خنده ی شاهرخ را در آورد ادامه داد
 +بیچاره معده ات!!! به جای اینکه کنجد کوبیده شده و آبمیوه
بدی به خوردش یکم بهش صفا بده ،چیزیش نمیشه بابا...
شاهرخ دوباره خندید و سری تکان داد
_ به نظرت فقط باید به معده ام صفا بدم؟ جاهای دیگه نیازی
ندارن؟
اخمی کرد و پایش را به ساق پای شاهرخ کوبید
 +دلت مشت و لگد میخواد؟
شاهرخ با خنده لبهایش را با دستمال پاک کرد و چشمکی زد
_ خیلی منحرفی آسمان ...من منظورم قلب و چشم و گوشه ...اما
انگار ذهن تو...
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آسمان که با پرخاش سمتش خم شد با خنده فاصله گرفت و
ادامه ی جمله اش را بلعید...
گونه های سرخ دخترک انگار داشتند چشمک میزدند برای
بوسیده شدن اما قبل از اینکه بخواهد به بوسه اش فکر کند
صدای تلفن همراهش او را سمت کانتر کشاند...
با دیدن اسم خسروپناهی در اسکرین گوشی اش لبی تر کرد و
نگاهی به آسمان انداخت...
با حرص خاصی مشغول خوردن نان و خرمایش بود .تماس را
وصل کرد و گوشی را کنار گوشش گذاشت
ــ سالم!
_ سالم ،میشه بدون اینکه آسمان مطلع بشه با هم حرف بزنیم؟
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البته ای گفت و بعد از لبخندی که به آسمان زد سمت اتاق قدم
برداشت
_ چند لحظه اجازه بدید...
وارد اتاق شد و سمت تراس قدم برداشت
_ بفرمایید جناب پناهی ،در خدمتم.
دستش را بند حفاظ شیشه ای تراس کرد و صدای خسرو را بعد
از تأخیر کوتاهی شنید
_ ببخشید مزاحم شدم ،نگران آسمان بودم.
نگاهش را گنگ بین ساختمان های اطراف چرخاند
_ چیز نگران کننده ای هست؟
_ حال آسمان چطوره؟

2084

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

لبی تر کرد
_ خوبه جناب پناهی ،اتفاقی افتاده؟ دارم نگران میشم...
خسرو اما انگار اصال قصد نداشت نگرانی اش را برطرف کند
_ باهاتون حرف زده؟
شاهرخ کالفه از نگرانی که سرتاسرش را فرا گرفته بود لب زد
_ من متوجه نمیشم جناب پناهی...
خسرو هم انگار کالفه بود...
این از جمالت به هم ریخته و صدایش مشخص بود و همان
شاهرخ را نگران تر میکرد
_ گفته بودین دکتر آسمان بودین ،میدونین حال روحیش اصال
خوب نیست؟
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بی اراده نگاه سمت اتاق کشاند و آسمان این روزها به نظرش
خوب بود...
شوخی میکرد...
میخندید...
از شاگرد جدیدش که پارسا نام داشت و یک جورهایی شیفته
اش بود میگفت...
به نظرش آسمان خوب بود
_ اما آسمان...
آب دهانش را فرو داد و دوباره نگاه به ساختمان های اطراف
دوخت
_ من نمیدونستم ،یعنی اصال فکر نکردم حالش بد باشه چون
نیست به نظرم...
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دستی به صورتش کشید و با فشردن پلک هایش روی هم سعی
کرد حالت های آسمان را در خاطرش آنالیز کند
_ میشه رو در رو با هم حرف بزنیم؟
پلک باز کرد
_ البته ،کجا؟
صدای خسرو را با کمی تأخیر شنید و نگرانی برای حال روحی
آسمان تمامش را در بر گرفته بود
_ آدرس یه رستورانی و براتون میفرستم .....تا یک ساعت دیگه
میتونید بیاین؟
_ میام.
_ خوبه ،پس میبینمتون.
خداحافظی کرد و با دلواپسی تماس را قطع کرد...
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آسمان اینروزها به نظرش هیچ جای نگرانی نداشت اما مردی که
پدرش بود از حال روحی خرابش میگفت...
وارد اتاق شد و با همان مقدار نگرانی لباسهایش را تعویض کرد
و بعد از برداشتن تک کتش از اتاق خارج شد .آسمان همچنان
مشغول خوردن صبحانه بود و او با اتکای آرنجهایش به اوپن سعی
کرد عمیق تر نگاهش کند
_ من دارم میرم بیرون آسمان.
آسمان برگشت و نگاهش کرد و با اخم توپید
 +مگه امروز جمعه نیست؟کجا میخوای بری؟
لبخندی زد
_ نرم یعنی؟
آسمان دوباره مشغول نان و خرمایش شد و شانه ای باال انداخت
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 +به من چه اصال؟ برو...
آرام خندید و حال آسمان خوب به نظر میرسید....
_ برای ناهار میام ،میتونی قیمه درست کنی؟
آسمان اما بی اهمیت ،بدون اینکه نگاهش کند دوباره شانه باال
انداخت
 +نخیر ،نمیتونم.
_ آفرین دختر خوب ،ببینم چیکار میکنی...
نگاه شاکی آسمان سمتش کشیده شد و او با لبخند چشمکی به
نگاهش زد و سمت در قدم برداشت
 +بهت گفتم درست نمیکنم...
با لبخند ،حین پوشیدن کفشهایش صدایش را بلند کرد تا به
گوش آسمان برسد
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_ درست میکنی عزیزم ...فقط نمیدونم خوشمزه میشه یا نه.
شاهرخ که از آپارتمان خارج شد خندید و هسته ی خرما را از
دهانش خارج کرد
 +عوضی....
خود به ابراز احساس خرکی اش خندید و اوج احساسش خالصه
شده بود در بد و بیراه گفتن با خنده و شاهرخ با کدام صبر و
تحمل حس میکرد دوستش دارد معما بود...
بلند شد و مشغول جمع آوری ظرفها شد و باید امروز به بهار سر
میزد...
بهاری که بدون شناخت فرزندانش داشت کم کم خوب میشد
بعد از فاصله ی خسرو با کارش...
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نفس عمیقی کشید و فنجان چایش را پر کرد و سمت اتاق قدم
برداشت ...دلش نواختن ویالنی را میخواست که بهار برای تولدش
داده بود و چقدر دلش هوایش را کرده بود؛!!!
هوای بهار را...
کیف ویالن را از زیر تخت بیرون کشید و روی تخت نشست...
دلش میخواست اولین آهنگی که یاد میگرفت را برای بهار بزند...
گوشی اش را روشن کرد و وارد کانال تلگرامی آموزشی شد و بعد
از گذاشتن گوشی روی بالش ،ویالون را روی شانه اش گذاشت و
آرشه را با دست راست فشرد...
باید قطعه ای که دلش میخواست را یاد میگرفت و یک ماه
آموزش مدت کمی نبود برای یادگیری یک قطعه موسیقی....
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نگاهش به صفحه ی گوشی بود که مرد جوانی مشغول آموزش
بود و او تمام سعیش را میکرد نت ها را منظم بچیند و موفق هم
بود...
موفق بود اما دلش میخواست بهتر از چیزی باشد که مرد جوان
داشت آموزش میداد...
تصویر مرد از صفحه ناپدید شد و صفحه ی تماس و اسم پارسا
استوار در اسکرین نقش بست .با اخم ویالن را روی تخت گذاشت
و گوشی را برداشت.
تماس را وصل کرد و قبل از اینکه به پارسا اجازه ی حرف زدن
بدهد غرید
 +من مگه بهت نگفتم کار دارم امروز بچه؟
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صدای پسرک را آرام و پچ پچ وار شنید و نامفهومی جمله اش
باعث نشستن اخمی بین ابروهایش شد...
گوشی را در دست جابجا کرد و از روی تخت بلند شد
 +چی میگی پارسا؟ نمیشنوم صدات و...
ــ آسو من از خونه فرار کردم....
ابتدا به گوش های شک کرد ،اما بعد از درک جمله ی پسرک با
خشم دندان روی هم سایید و غرید
 +تو غلط کردی فرار کردی بی شعور....
ــ آسو عمومهران میکشه من و اگه بفهمه عکس زن عموم و
شکستم ...بابام هم نیست ،جز تو کسی و ندارم...
با همان خشم دست به پیشانی اش کشید
 +به بابات چرا زنگ نزدی احمق؟
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صدای پسرک پر شد از بغض و لرزش و صدایش آسمان را کالفه
تر کرد
_ بابام گوشیش و جواب نمیده...
دستی به پیشانی اش کشید و از زیر سایش دندان هایش غرید
 +کجایی اآلن اهلل ـین بالسی*؟
پارسا با بغض بیشتری نجوا کرد
_ نمیدونم...
دستش را مشت کرد و دلش میخواست دستش به آن پسرک
احمق میرسید و زیر مشت و لگدهایش میگرفتش...
پسرک احمق...
 +میتونی لوکیشن بفرستی؟
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_ آره ،آره ...صبر کن اآلن میفرستم.
نگاهش را در اطراف چرخاند و گوشی را به گوشش چسباند
 +نمیبینمت پارسا ...هر جا هستی بیا بیرون داره اعصابم قاطی
میشه ها؟؟!!
صدای پارسا را بعد از مکث کوتاهی شنید
_ صبر کن میام اآلن اومدم دست شویی...
دندان روی هم سایید و با خشم سمت سرویس های بهداشتی
پارک قدم برداشت و با متین استوار که شماره اش را از کارت ته
کیفش که روز اول داده بود برداشته بود تماس گرفت و برای بار
چندم بود تماسش پشت بوق های انتظار بی نتیجه میماند
نمیدانست...
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روبروی سرویس های بهداشتی ایستاد و با سماجت دوباره تماس
گرفت ،اما اینبار درست بعد از سومین بوق صدای کالفه ی استوار
را شنید
_ بله بفرمایید...
لبی تر کرد و نمیدانست باید از کجا شروع کند و صدای بله ی
کالفه ی متین استوار مجبورش کرد جواب دهد
 +منم آسمان ...پسرت پیش منه...
سکوتی که پشت خط برقرار شد باعث شد دستی به صورت بکشد
و انگار جمله اش شوکه کننده بود...
 +مربی پسرتم ،سپهری...
_ پسرم پیش شماست؟!
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انگار به خودش آمده بود مرد متین نامی که درست مانند اسمش
متین بود
 +آره ،زنگ زد به من گفت از خونه فرار کرده ...از عموش ترسیده،
یه همچین چیزی گفت .چیکارش کنم؟
پارسا را دید که حین بستن کمربند شلوار کرم رنگش از سرویس
خارج شد و پسرک احمق
ــ حالش خوبه؟
سمت پسرک که داشت با نگاهش دنبال او میگشت قدم برداشت
و جواب استوار را داد
 +آره خوبه ،چیکارش کنم؟
صدای استوار را با کمی تأخیر شنید
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_ من اآلن کار دارم و نمیتونم بیام ،شما میتونید بیاریدش
شرکت؟
پس گردنی محکمی به پارسا زد که بیچاره با ترس و وحشت
سمتش برگشت و با دیدنش گل از گلش شکفت و پسرک
احمق...
 +آدرس و بفرست میارمش...
تماس را که قطع کرد پس گردنی محکم تری به گردن پارسا
کوبید و با خشم توپید
 +تو اینجا چه غلطی میکنی احمق؟
پارسا با مظلومیت مشغول ماساژ گردنش شد
_ گفتم که بهت،از عمو مهران ترسیدم...
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دوباره دست دراز کرد تا دستش را به گردن پسرک بکوبد که
مچاله شدن پارسا مانعش شد و به جایش گوشه ی تیشرتش را
گرفت و او را سمت راست هل داد
 +میبرمت پیش بابات،راه بیوفت...
باهم سمت خروجی پارک قدم برداشتند و آسمان بعد از کمی
سکوت سمتش چرخید
 +عموت اونقدر ترسناکه که بخاطرش آواره ی خیابونا بشی؟
پارسا جواب داد
_ عموی خودم نیست که ،عموی بابامه.
ابرویی باال انداخت و دستانش را در جیب مانتوأش فرو کرد و
پارسا ادامه داد

2099

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ اجازه نمیده کسی تو اتاقش بره ،وقتی هم اومد و من و اونجا
دید قاطی کرد و من از ترس نفهمیدم چی شد که خوردم به
عکس زنش که افتاد و قابش شکست.
نفس عمیقی کشید
 +خیلی دوست داره زنش و؟
_ زنش مرده،
صدایش را کمی پایین آورد و پچ وار ادامه داد
_ اعدامش کردن...
قدمهایش بی اراده متوقف شدند و متعجب سمت پارسایی که
انگار از زدن جمله اش پشیمان شده بود برگشت و لب زد
 +چی؟
پارسا لبهایش را روی هم فشرد و گوشه ی مانتوأش را گرفت
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_ بی خیال ،بیا بریم.
او اما آنقدری شوکه شده بود که بی خیال نشود و باگرفتن بازوی
پسرک مجبورش کند نگاهش کند
 +چرا اعدامش کردن؟
پارسا نگاهش را در اطراف چرخاند و انگار میترسید عمو مهران
ترسناکش برسد و حسابش را بخاطر دهان لقی اش برسد
 +پارسا!
پسرک بیچاره از ترس صدایش را آرام تر کرد و لب زد
_ چون یه پلیس و کشته بود....
ابروهایش باال پرید و این عمو و زن عموی پارسا عجیب ذهنش
را مشغول کرده بودند...
 +گفتی عموی باباته؟
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پارسا سر تکان داد و آسمان لبی تر کرد
 +و توی ویال زندگی میکنه؟
_ آره دیگه ،ندیدیش مگه تاحاال؟
سرش را به چپ و راست تکان داد و بعد از کمی فکر نجوا کرد
 +من فقط بابات و بابابزرگت و دیدم.
پارسا ابرو باال انداخت
_ من که بابابزرگ ندارم...
چشم باریک کرد و پارسا بعد از کمی سکوت با هیجان خودش
را سمت آسمان کشید
_ تو عمو مهران و دیدی؟
آسمان با گنگی لب زد
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 +بابات بهش گفت پدر...
پارسا سر تکان داد و با هیجان بیشتری لب زد
_ چون بابام و اون بزرگ کرده .مامان بابای بابام وقتی بابام پنج
سالش بود تصادف کردن و عمو مهران بابام و بزرگ کرده.
ابرویی باال انداخت و انگار هیچ خانواده ای بی درد نبود در این
دنیا...
هر کس درد های خودش را داشت
استواری که متانت و خوشرویی از تک تک حرکاتش میبارید هم
درد داشت
میتوانست درد نبود پدر و مادر را درک کند و استوار تنها پنج
سال داشته که از دستشان داده...
مطمئناً روزهای سختی داشته...
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دلش داشت برای پدر و عمو مهرانِ پارسا میسوخت...
بازوی پارسا را گرفت
 +بیا بریم زود باش .همش بابام ،بابام ،بابام...
پارسا با لبخند با او همقدم شد
_ ماشین داری؟
پوزخندی روی لب نشاند
 +نه ،قراره با اتوبوس و مترو ببرمت پیش بابا جونت...

نگاهی به ساختمان بلندی که آدرسش در گوشی بود انداخت و
از پارسا پرسید
 +اینجاست شرکت بابات؟
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پارسا با لبخند گشادی نگاه در اطراف چرخاند
_ آره دیگه ،ببین اسم من و گذاشته.
نگاه آسمان سمت بیلبورد کشیده شد و اسم پارسا ناخودآگاه
لبخندی روی لبهایش نشاند...
استوار عالوه بر محترم بودن ،پدر خوبی هم بود و پدر های خوب
او را یاد اکبر می انداختند.
_ آسو؟
سمت پارسا چرخید و از وقتی به او گفته بود دوستانش آسو
صدایش میکنند او هم مثال میخواست با مخفف کردن اسمش
اسم دوست را یدک بکشد و پسرک دیوانه...
 +چیه بچه؟
_ میشه حرفام بین خودمون بمونه؟
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سمتش چرخید و لبی کج کرد..
 +نه..
پسرک با بیچارگی نگاهش کرد و او با خنده ای که سعی میکرد
پنهانش کند با گرفتن بازویش ،او را همراه خود کشاند
 +بیا بریم بچه...
_ چرا بهم میگی بچه؟
یاد دانیال و لودگی هایش افتاد و نفس عمیقی کشید
 +یه خواهرزاده همسن تو دارم که یکم شبیه توعه ...اونم وقتی
بهش میگم بچه اخم میکنه...
پسرک خودشیرین لبخند گشادی زد
_ اما من ناراحت نمیشم ،تو هرچی بهم بگی من دوسش دارم...
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خندید و همراه پارسای خودشیرین وارد ساختمان شد
 +بابات چیکاره اس؟
_ مهندس...
لبی کج کرد و پارسا شاسی آسانسور را فشرد
_ مهندس که میگم تو باید بهترینش و تصور کنیا ،چون بابای
من بهترین مهندس ایرانه...
همراه پارسا داخل اتاق آسانسور شد و پوزخندی زد
 +اصال بهش نمیاد مهندس باشه
مکث کوتاهی کرد و با نیشخند حرص آوری ادامه داد
 +بیشتر بهش میاد دلقک باشه.
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پارسا از حرص پایش را زمین کوبید و آسمان با همان پوزخند از
آسانسوری که درش باز شده بود خارج شد
روبروی میز منشی ایستاد و سرش را خم کرد
 +با استوار کار دارم ،بگو بیاد امانتیش و پس بگیره..
منشی با لبخند متعجبی تلفن روی میزش را برداشت
_ بگم کی تشریف آورده؟
 +سپهری.
نگاه گرداند و پارسا را روی مبل های چیده شده ی گوشه ی
سالن دید و دوباره نگاه به منشی میانسالی که کم از متانت و
شخصیت استوار نداشت دوخت...
گوشی را روی تلفن گذاشت و با لبخند از روی صندلی اش بلند
شد
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_ بفرمایید ،آقای استوار منتظرتونن.
سری تکان داد و سمت پارسا چرخید
 +پاشو بیا بچه ،چرا نشستی؟!
پارسا که کنارش ایستاد لب زد
 +اولین باره میای اینجا؟
ــ آره ،تا حاال نیومده بودم.
ابرویی باال انداخت و دست سمت دستگیره برد که پارسا خیلی
سریع تر از اینکه او در را باز کند چند تقه به در کوبید و رو به
آسمان نجوا کرد
_ عصبانی میشه اگه در نزده بریم تو.
چینی به بینی اش داد و بعد از پس زدن دست پارسا وارد اتاق
شد...
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با خودش نبود که با احترام و خوش مشربی بیگانه بود و دلش
تنها پرخاش و بی احترامی میخواست
انگار مرضی در وجودش بود...
استوار با دیدنشان از روی صندلی پشت میزش بلند شد و میز را
دور زد و پارسا سمتش پرواز کرد
از گردن پدرش آویزان شد و دل آسمان پر زد برای آغوش پدرانه
اکبر...
دوباره حسرت در دلش قد کشید و نتیجه اش شد عذاب وجدان
و درد طاقت فرسای قفسه ی سینه اش...
_ چی شده پارسا؟
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لبی تر کرد و پارسا گردن پدرش را رها کرد و مشغول توضیح
دادن شد اما آسمان با کالفگی درست میان کالمش پارازیت
محکمی انداخت
 +اینم پسر گل و گالبت ...من دیگه میرم...
قدمی به عقب برداشت و ادامه داد
 +بهش یاد بده از خونه فرار نکنه ،شهر پره از بچه دزدا...
ــ باشه دیگه آسو ،گفتم که بهت اولین و آخرین بار بود...
دستانش را داخل جیبهایش فرو کرد و خواست کامل از اتاق
خارج شود که استوار صدایش کرد
ــ خانم سپهری؟
سوالی نگاهش کرد و استوار با اشاره به پارسا فهماند روی مبل
گوشه ی اتاق بنشیند و خود سمت آسمان قدم برداشت
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ــ ناهار و مهمون ما باشید.
اخم کرد و استوار با لبخند اضافه کرد
_ لطفاً.
روی پاهایش جابجا شد
 +من جایی دعوتم.
دروغ گفته بود و پشیمان از آن دروغ اخمی کرد...
از اینکه لحن آرام و محترم مرد روبرویش او را هم تحت تأثیر
میگذاشت خوشش نمی آمد...
از اینکه دروغ گفته بود خوشش نمی آمد
بنابراین جمله اش را تصحیح کرد
 +در واقع قرار ندارم ،خودم نمیخوام بیام.
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استوار به لحن شاکی اش آرام خندید و آسمان شاکی تر شد...
داشت به او میخندید؟
داشت مسخره اش میکرد؟
آن هم وقتی که پسرش را از کوچه خیابان ها جمع کرده و تا
این جا آورده؟
مردک زیادی نمک به حرام نبود؟
دندان روی هم سایید و دستش مشت شدو استوار دستش را در
هوا تکان داد
_ معذرت میخوام.
دلش یک فحش رکیک و ناموسی میخواست تا نثار مردک نمک
نشناس کند و لعنتی عوض تشکر ،مسخره اش میکرد...
اگر او نبود...
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اگر او نبود....
_ میشه بپرسم چرا نمیخواین بیاین؟
صدای استوار او را از پس افکارش بیرون کشید و همچنان دلش
کوبیدن مشتش ،به زیر چشم متین استوار را میخواست
 +قراره بخاطر خواستن و نخواستنام به تو توضیح بدم؟
لبخند استوار کمرنگ شد ،آنقدر آرام که زننده نباشد و این مرد
زیادی روی واکنش هایش کنترل داشت...
_ البته که نه ،اختیار دارید.
با اخم عقب کشید و استوار هم همراه او قدم برداشت
_ به زحمت افتادید ،متشکرم واقعاً.
با همان اخم توپید
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 +چه عجب! باالخره یادت اومد که باید ازم تشکر کنی.
استوار خنده اش را پشت لبخندش پنهان کرد و انگار فهمیده
بود آسمان از خنده هایش خوشش نمی آید و آنها را به هزاران
جای بیگانه میکشد...
ــ یادم بود ،به همین منظور میخواستم ناهار و مهمونتون کنم
خانم پنـ ...سپهری.
بدون اینکه جوابی به استوار بدهد کمی کمرش را سمت راست
سمت خم کرد و رو به پسرش توپید
 +حرفام و یادت نره بچه...
پارسا با لبخندی و باشهی بلند باالیی گفت و آسمان نگاه سمت
استوار کشاند
 +عزت زیاد
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نفس عمیقی کشید و انگشتش را روی زنگ گذاشت...
طولی نکشید که در باز شد و دانیال خیلی سریع تر از اینکه به
خودش بیاید از گردنش آویزان شد و گونه اش را پر سر و صدا
بوسید
_ سالم خاله جونم ،خوش امدی...
با لبخندی که میخواست روی لبهایش بنشیند مقابله کرد و با
اخم از خود جدایش کرد
 +عین چسب میمونی دانیال...
دانیال با خنده کنار کشید و او وارد شد
 +کسی نیست؟
پسرک با خنده سری به باال پرت کرد
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_ نه ،دایی مطبه ،مامانم و مامان مریم سرکار ،باباخسرو هم فک
کنم قرار داشت.
در را بست و شالش را از روی موهایش برداشت و بغل دانیال
پرت کرد
 +بهار تو اتاقشه؟
دانیال شال آسمان را داخل کمد کنار در پرت کرد و سری تکان
داد
_ آره...
دست دراز کرد و بعد از زدن ضربه ای به پشت گردن دانیال
سمت پله ها قدم برداشت
 +یه سر بهش میزنم ،تا من میام یه چای درست کن.
دانیال متعجب از پشت نگاهش کرد
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_ من؟
بدون اینکه سمتش برگردد انگشت شستش را به نشانه ی الیک
باال گرفت
 +آره تو،خودت و بسوزونی میکشمت...
پشت در اتاق بهار توقف کرد وبارها به این اتاق آمده بود اما با
وجود تمام آمدن و رفتن هایش با این خانه غریبه بود و ورودش
به این اتاق سخت
آنقدر سخت که مانند یک کوه روی سینه اش سنگینی میکرد و
قلبش را میسوزاند.
تقه ی آرامی به در زد و دستگیره را پایین کشید
وارد اتاق که شد قامتش را پشت پنجره ی اتاق دید و لبهای
خشکیده اش را با زبان تر کرد
2118

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +بهار؟!
بهار چرخید و عروسکی که در آغوشش بود برای بار چندم قلب
آسمان را از جا کند و مسبب حال بهار هم او بود و خسرو...
وجود او و ترس خسرو چه بالیی سر اطرافیانشان آورده بود؟
 +سالم...
نگاه گنگ بهار باعث هجوم بی رحمانه ی بغض به گلویش شد و
او در را بست و سرش را روی شانه کج کرد
 +خوبی؟
قدمی سمتش برداشت و با مظلومیت و بغض نجوا کرد
 +آسمانم.
بهار چیزی نگفت و آسمان دلش گریه کردن خواست
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هر بار که می آمد میگفت آسمان است و بهار اما هیچ عکس
العملی به اسمش نشان نمیداد
 +من دختر توأم بهار...
بهار کامل برگشت و نگاه به عروسک توی آغوشش دوخت و
آسمان با نگاهی تار شده قدم جلو برداشت
 +من آسمانم بهار ،همون آسمانی که اسمش و تو انتخاب کردی،
یادت میاد؟
بهار بدون نگاه گرفتن از عروسک توی آغوشش به دستانش تاب
داد و بغض آسمان میان گلویش شکست...
شکست و اشکهایی که حبسشان کرده بود از گوشه ی چشمانش
سرریز شدند
_ دختر من اسمش رستاست...
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تکان شدیدی خورد و دلش درون سینه اش غوغا به پا کرد...
بهار قبالً رستا را هم نمیشناخت...
گونه ی خیسش را پاک کرد و با یک قدم کوتاه فاصله اش با بهار
را از بین برد
 +اسم دخترت چیه؟
بهار با لبخند زیبایی نگاه سرگردانش را به نگاه آسمانی دوخت
که از هیجان قلبش در دهانش میکوبید
ــ رستا ....اسمش و مامان مریم انتخاب کرده...
خندید...
خنده ای پر از بغض و نفسگیر...
بهار اگر او را به یاد نداشت...
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اگر اسمش را یادش نمی آمد
رستا را به یاد داشت و این بهترین اتفاقی بود که در این اواخر
می افتاد...
 +رستا رو یادت میاد؟ رهام و چی؟
ــ رهام دوست بهمنه؟
لبهایش را روی هم فشرد و تنها رستا را به یاد داشت...
 +بشینیم؟
بهار بدون حرف همراهش روی تخت نشست و آسمان دلش
میخواست آن عروسک را از آغوش بهار گرفته و به دور ترین
نقطه ی جهان پرتابش کند.
دلش میخواست آن عروسک را سربه نیست کند و خود در آن
آغوشی که هیچ تجربه اش نکرده بود حل شود...
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 +رستا و رهام و آسمان ،بچه های توأن....
دلش مچاله شد برای لحن بیچاره ی خودش و کاش راهی بود...
راهی برای درمان زنی که معصوم ترین و بی گناه ترین قربانی
سرنوشت بود
بهار اما طبق معمول دیگر هیچ اهمیتی به او نمیداد و مشغول
تکاندن عروسک توی آغوشش بود...
دست روی شانه اش گذاشت و سرش را نزدیک تر برد
 +بهار؟!
بهار که کوتاه نگاهش کرد با چانه ای لرزان نجوا کرد
 +منم دخترتم.
ــ خاله آسو؟
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گونه هایش را پاک کرد و از روی تخت بلند شد
 +میای بریم پایین چای بخوریم؟
بهار که روی مبل نشست دستانش را روی شانه هایش گذاشت
و لب زد
 +میام اآلن ،ببینم این بچه چه گلی لگد کرده...
بهار که سر تکان داد نفس عمیقی کشید و قدم هایش را سمت
آشپزخانه تند کرد...
وارد آشپزخانه که شد دانیال را بالتکلیف وسط آشپزخانه دید و
ابرویش باال پرید
 +چی شده؟
دانیال با لبهای آویزان قوری به دست سمتش برگشت
_ چایی چطور درست میکنن؟
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بی اراده خندید و پسرک تخس و پر شیطنت رستا زیادی شبیه
او نبود؟
خنده اش دانیال را وادار به خجالت کشیدن کرد و پسرک
خجالت کشیدن هم بلد بود؟
قدم جلو برداشت و حین گرفتن قوری از دستان دانیال پشت
چشمی برایش نازک کرد
 +یه چای و نمیتونی درست کنی؟
دانیال پشت سرش را خاراند
ــ میتونم ،اآلن یادم رفته...
دکمه ی پاور لمسی کتری برقی را لمس کرد و قوری را روی
کانتر گذاشت
 +آره جون خودت ....رهام و مامانت کی میان؟
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دانیال خودش را روی کانتر باال کشید
_ تا نیم ساعت دیگه پیداشون میشه...
نگاه به دانیال دوخت
 +ناهار چی دارین؟
دانیال خندید و سوت کتری آسمان را مجبور کرد برگردد و
دنبال چای خشک در کابینت ها بگردد
ــ راستش کسی که اینجا کمک میکنه چند روزه رفته مسافرت،
مامان هم نمیرسه ناهار درست کنه ،حاظری میگیریم.
باالخره چای را پیدا کرد و کمی داخل توری قوری ریخت
 +حاضری چیه آخه! اه....
چای را گذاشت دم بکشد و با گرفتن بازوی دانیال او را از روی
کانتر پایین انداخت
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 +بیا بریم بیرون بهار تنهاست...
_ مگه تو اتاقش نیست؟
پشت چشمی برای پسرک بیچاره نازک کرد
 +نخیر ،منم اگه تنها تو یه اتاق در بسته بمونم یه هفته نکشیده
افسردگی میگیرم...
_ خب خودش نمیاد بیرون...
پس گردنی محکمی نثار دانیالی که داشت حرف میزد کرد.
کنار بهار روی مبل دونفره نشست و سعی کرد به عروسک توی
آغوشش نگاه نکند
 +خب بهار خانم ،چیکارا میکنی؟
بهار حتی نگاهش نکرد و دل او را هجوم غم در برگرفت...
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بهار حالش خوب میشد؟
آب دهانش را برای پس زدن بغض فرو داد و چقدر وجود او میان
اطرافیانش نحس بود...
هر کس را به طریقی از هم پاشیده بود...
 +بهار؟
بهار اینبار نگاهش کرد
 +کاش اصال به دنیا نیومده بودم.
سکوت بهار بغضش را بیشتر کرد و او برای پس زدن بغض نفس
عمیقی کشید و نگاه سمت دانیالی که متعجب نگاهش میکرد
چرخاند
 +واسه چی زل زدی به من بچه؟ پاشو برو چای بیار..
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دانیال خیلی سریع بلند شد و انگشت شستش را سمت آسمان
به نشانه ی الیک گرفت
_ چشم خانه جونم.
دانیال که سمت آشپزخانه رفت دوباره نگاه به بهار دوخت
 +با خسرو چطور آشنا شدی بهار؟
لبخند بهار قلبش را به درد آورد و اسم خسرویی که مسبب حال
وخیم زن مقابلش بود چرا باید لبخند پر عشقی روی لبهایش
مینشاند؟!
_ هیفده سالم بود...
مکثی که کرد ضربان قلب آسمان را باال تر برد و خودش را جلوتر
کشید
دلش میخواست تک تک حرکات بهار را با نگاهش ببلعد
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نگاه براقش را...
لبخند زیبایش را...
حتی دستی که برای بازی با موهایش بلند شد را...
بهار ،اسم خسرو را که میشنید مانند اسمش شکوفا میشد...
_ بعد مدرسه با دوستام رفته بودم پارک....
دانیال سینی را روی میز گذاشت و با کنجکاوی روبروی بهار و
آسمان نشست و بهار ادامه داد
_ یادم نمیاد چی شد ،اما سه تا مرد دوره مون کرده بودن و
ازمون میخواستن هرچی پول داریم بدیم بهشون...
لبخند بهار عمیق تر شد و مانند شکوفه های گیالس شکوفا شد
و قلب آسمان برایش مالش رفت
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_ همون موقع خسرو و دوستش اومدن ،لباس پلیس تنش بود و
من همون موقع دلم و بهش باختم ...اونقدر طرز نگاهش پر ابهت
بود که نمیتونستم نگاه ازش بردارم ،اون آدما رو دستگیر کردن
و بردن ...دوستش ازمون حالمون و پرسید ،اما خسرو هیچی
نگفت و من دلم میخواست صداش و هم بشنوم...
نگاه به نگاه آسمان دوخت و برق نگاهش تکان محکمی به قلبش
داد
_ من و بهمن پدر و مادر نداشتیم ،قهرمان نداشتیم ،یه پناهگاه
محکم همیشگی نداشتیم و خسرو برای من اولش یه قهرمان شد
و بعد یه پناهگاه محکم و همیشگی...
لبهای آسمان لرزید و همان پناهی که قرار بود پناهگاه شود
مسبب حال خرابش بود و چرا باز هم دوستش داشت؟
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آنقدر که هنگام حرف زدن در مورد او چشمانش چلچراغ شود و
لبخندش شکوفا؟!
_ مثل یه قهرمان اومد و قلبمم با خودش برد ...دو ماه بعدش
اتفاقی دوباره دیدمش ،اون من و نشناخت اما من داشتم پر میزدم
برای اینکه باهام حرف بزنه ...با دوستش بود ...وقتی دیدم قرار
نیست اون من و بشناسه جلو رفتم...
خندید و نگاه گرفت و رنگ گرفتن گونه هایش انگار قلب آسمان
را نوازش کرد...
_ خجالت میکشیدم ،اما بهش سالم کردم و گفتم من همونی ام
که اون روز از دست اون آدما نجاتش داد ...بازم نشناخت و
گذاشت رفت .اما حدود یه ماه بعدش فهمیدم عمه ام تو خونه
شون کار میکنه ...من...
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سکوت کرد و آسمان منتظر ادامه ی حرفهایش نگاهش کرد و
اما بهار بی اهمیت به نگاه منتظر آسمان عروسک را به سینه اش
چسباند و از روی مبل بلند شد
_ بچه ام خوابش میاد...
بهار که سمت پله ها قدم برداشت سرش را بین دستانش گرفت
و لعنتی به خودش فرستاد
ــ خاله؟
بدون اینکه سمت دانیال بچرخد هومی از ته هنجره اش بیرون
فرستاد
_ میگم چیزه ....حالت خوبه؟
خوب نبود...
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حالش اصالً خوب نبود و او داشت جان میکند تا خوب به نظر
برسد
سرش را بلند کرد و یکی از فنجان های چای را از توی سینی
برداشت
 +خوبم ،چاییت و بخور پاشو ببینم تمرین میکنی یا نه...
دانیال با لبهای کش آمده فنجانش را همراه بیسکوییت برداشت
و مشغول نوشیدنش شد و آسمان نفس عمیقی کشید
آخر مگر با چای هم بیسکوییت میخورند؟
 +یه شاگرد خصوصی گرفتم هم سن و سال توعه ،اسمش
پارساس ،من و یاد تو میندازه...
لبخند دانیال دندان نماتر شد و او فنجان خالی اش را روی میز
گذاشت و ادامه داد
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 +از بس خول و چله...
لبخند دانیال با انتهای جمله ی آسمان ماسید و چه نصیبش
میشد با ترکاندن طرف مقابلش؟
_ اما منِ خل و چل میدونی چقدر دوست دارم و پُزِت و تو مدرسه
پیش دوستام میدم؟
آسمان با لبخندی قورت داده ایستاد و مشغول باز کردن دکمه
های مانتویش شد
 +البته که باید بدی ،خاله ات تو مدت چند ماه بهترین کاراته
کار خاورمیانه شده ،کم چیزیه به نظرت؟
لبخند دانیال برگشت و فنجان نیمه پرش را روی میز گذاشت و
ایستاد تا آماده ی نشان دادن آموخته هایش شود
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_ البته که نه ،من با اسم تو گردن کلفت مدرسه شدم ...همه به
خاطرت طوری بهم احترام میذارن که حس میکنم به جای تو
من تو خاورمیانه اول شدم.
خندید
لحن پسرک طوری بود که او را یاد رهام می انداخت وقتی گفته
بود استفاده از موقعیت خسرو پناهی خیلی میچسبد...
مانتویش را روی کاناپه پرت کرد و با سر به گوشه ی خلوت سالن
اشاره کرد
 +بیا اینجا ببینم چند مرده حالجی...
دانیال خیلی زود گارد گرفت و آسمان با دنبال کردن نگاهش
خیلی زود به جای ضربه پی برد و سریع تر از دانیال جای خالی
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داد و دانیال طوری به زمین خورد که او هم ناخودآگاه چهره اش
را جمع کرد
ــ آخ ...آخ وای مردم...
بلندتر خندید
جلو تر رفت و دست سمت پسرک دراز کرد
 +چندبار باید بهت بگم وقتی میخوای حمله کنی جایی که
میخوای ضربه بزنی و نگاه نکن؟
دانیال با کمکش صاف ایستاد و آسمان با خنده ی بیشتر ادامه
داد
 +اگه دو بار اینجوری زمین بخوری کاسه های لگنت فرو میرن
تو...
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خود با تصور جمله اش خندید و دانیال معذب دستی به لباسش
کشید و سرفه ی کوتاهی کرد
_ به نظرم ادامه بدیم...
پس گردنی محکمی به گردن پسرک زد و داشت خجالت
میکشید؟
ــ سالم بچه ها!
صدای بلند رهام نگاه هر دو را سمت خود کشاند و دانیال سالم
بلند باالیی داد .رهام جواب سالمش را داد و پالستیک پیتزاها
و مخلفاتش را گوشه ای گذاشت.
قدم سمتشان برداشت و سری کج کرد
ــ سالم عرض شد خواهر کوچولو ...حال شما؟ احوال شما؟ خوب
هستین به سالمتی؟ معروف هم که شدین!!!!
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آسمان لگد محکمی به پایش کوبید
_ معروف و زیر سایه ی بابا جونت شده بودم ،فقط انگار پر و بال
دادم به این معروفیت...
نفس عمیقی کشید و اگر او را به اسم پناهی نمیشناختند راحت
تر بود
آنوقت شاید میتوانست با اسم پدرش معروف شود و چیزی باشد
که او همیشه آرزویش را داشت...
_ رستا نیومده هنوز؟
دانیال خیلی سریع جوابش را داد و آسمان کش موهایش را باز
کرد و بعد از جمع کردن محکم موهایش ،دوباره بست
 +چرا بهم نگفتین بهار رستا رو یادش میاد؟
رهام متعجب نگاهش کرد و دانیال متحیر پرسید
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ــ مگه میشناسه مامانم و مامان بهار؟
آسمان نگاه کوتاهی سمت دانیال انداخت و سپس دوباره نگاه
منتظرش را سمت رهام کشاند و انتظار نگاهش رهام را به خودش
آورد و او هم سوال دانیال را پرسید
_ مامان مگه میشناسه رستا رو؟
لبهایش را روی هم فشرد و انگار او هم خبر نداشت ...با دو انگشت
چشمانش را فشرد و بعد از کمی مکث نجوا کرد
 +آره ،گفت یه دختر دارم ،گفت اسمش رستاست ،مریم انتخاب
کرده اسمش و....
دستی به صورتش کشید و نگاه به نگاه گیج رهام دوخت
 +تو و من و یادش نیست ،اما رستا رو یادشه.
رهام پر از بهت خندید
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_ این خوبه...
دست دراز کرد و آسمان را به آغوش کشید
_ وای خدای من ،این خیلی خوبه...
 +من و تو رو نمیشناسه...
رهام فاصله گرفت و صورت آسمان را با دستانش قاب گرفت و
نگاه پر شوقش را به چشمانش دوخت
 +داره خوب آسو ...مامان داره خوب میشه خوشگلم ...من و تو
رم میشناسه باالخره.
صدای زنگ در آسمان را به خودش آورد و با قدمی که به عقب
برداشت از رهام فاصله گرفت و دانیال با گفتن « من باز میکنم»
سمت در قدم برداشت
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_ حتماً رستاست ،کلیدش و جا گذاشته بود .تا من یه سر به
مامانم میزنم شما برای داداش خوش تیپتون ناهار آماده کنید.
چشمکی زد و تا خواست سمت پله ها قدم بردارد آسمان مچ
دستش را گرفت
 +رهام؟!
رهام نگاهش کرد
_ جانم!
لب تر کرد و با بغضی که یکهو میان گلویش تا آسمان ها قد
کشید نجوا کرد
 +خوبش کن ...تو دکتری میتونی....
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بغضی که بیخ گلویش بود انگار گلوی رهام را هم خراشید که
خم شد و لبهایش را روی پیشانی خواهر کوچکش گذاشت و
عمیق بوسید...
مادرش خوب میشد...
امیدی که داشت یکهو سر رسیده و تمامش را در برگرفته بود...
مادرش خوب میشد و او امید داشت...
یک امید بزرگ که خدا میان قلبش ریخته بود...
فاصله که گرفت و در نگاه آسمان خیره شد و لبخند زد
 +خوب میشه فدات شم ،خوب میشه اگه ماها خوب باشیم و
امید داشته باشیم.
_ خواهر برادری خلوت کردین!!!
هر دو سمت ورودی چرخیدند و رهام سمت پله ها قدم برداشت
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_ سالم آبجی بزرگه ،بیا تا آسو ناهار و آماده میکنه ما یه سر به
مامان بزنیم...
رستا کیفش را به دست دانیالی که میخواست سمت آسمان برود
دراز کرد و پسرک با لبهای آویزان کیفش را گرفت
_ حال مامان خوبه؟
آسمان با دو قدم بلند خود را به بساط ناهاری که رهام خریده
بود رساند و در همان حین جواب رستا را داد
 +خوبه ،تو رو یادش میاد.
رستا با بهت نیم نگاهی سمت رهام که دیگر به طبقه ی باال
رسیده بود انداخت و دوباره سمت آسمان چرخید
_ چی؟ مامان؟ واقعا؟
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پالستیک ها را از روی زمین برداشت و سعی کرد لبخندش بوی
بغض و حسرت ندهد وقتی داشت به نگاه رستای متعجب
میپاشید
 +آره ،برو بهش سر بزن.
اشاره ای به پالستیک ها کرد و ادامه داد
 +بعد هم بیا اینا رو آماده کن ،یه روز اومدیم واسه ناهار قرار
نیست خودم بساطش و بچینم.

_ چی گفت بهت؟
کاسه ی چیپس را از دست دانیال گرفت و نگاه به تی وی
دوخت...
رستا انگار قرار نبود دست از سؤاالت تکراری اش بردارد
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 +گفتم که بهت رستا...
سپس رو به دانیال کرد
 +کاپ جام جهانی بنداز ،من پرتقالم.
دانیال با هیجان سمت رهام چرخید
_ دایی تو چی؟
رهام شانه ای باال انداخت و خواست جواب دهد که دانیال با
صدای بلند گفت
_ آرژانتین خودمما ،مسی مال خودمه...
رهام با خنده چشمکی زد
_ پس انگار باید از ایران یه شکست جانانه بخوری ...منم ایرانم.
آسمان خندید و برگی از چیپس داخل دهانش چپاند
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 +هر سه تیم و تو یه گروه بذار دانی...
دانیال سمتش برگشت
_ که شما دو تا برین و من حذف بشم؟
رهام خندید و رستا نفس عمیقی کشید و خدا را شکری زیر لب
گفت...
بعد از سالها کنار هم بودند...
خواهر و برادر و پسرش داشتند بازی میکردند و او انگار دنیا را
داشت...
مادرش دیگر از یادش نبرده بود و اسمش را به یاد داشت...
هر چند فکر میکرد رستا همان عروسک توی آغوشش است اما...
همین که اسمش را به یاد آورده بود هم امید بود...
کاش...
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کاش آسمان میتوانست خسرو را هم ببخشد...
خسرویی که بعد از ناهار آمده بود اما با دیدن آسمان ،بدون هیچ
سر و صدایی ،بدون هیچ جلب توجهی خانه را ترک کرده بود و
رستا اما دیده بود شانه های خمیده ی پدرش را...
دیده بود نگاه پرحسرتش را به خودشان...
کاش آنها هم میتوانستند یک خانواده ی عادی باشند...

_ سالم کجا بودی؟
شالش را از روی موهایش برداشت و وارد آشپزخانه شد ،بوی
قرمه سبزی تمام خانه را برداشته بود و شاهرخ داشت برنج را
میشست
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 +رفتم دیدن بهار ،ناهار و موندم بعدش دانیال گیر داد بازی
کنیم یه کاپ انداختیم.
شال را روی کانتر گذاشت
 +برنج و من درست میکنم.
شاهرخ نگاهش کرد ،حرفهایی که خسرو زده بود شوکه اش کرده
بود...
جمله هایش هیچ سنخیتی با آسمانی که عادی بود نداشت...
سری تکان داد
ــ تا من برنج و میشورم تو لباسات و عوض کن بیا...
آسمان که از آشپزخانه خارج شد نفس عمیقی کشید و آب برنج
را داخل سینک خالی کرد...
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خسرو گفته بود آسمان عذاب وجدان دارد و آن عذاب وجدان
وادارش میکند روح و جسم خودش را هم عذاب دهد...
از او کمک خواسته بود برای خوب کردن حال دخترش و شاهرخ
اما....
آب جوش را داخل قابلمه روی برنج ها ریخت و روی اجاق
گذاشت و بعد از ریختن نمک و روغن روی صندلی نشست،
فکرش درگیر این بود که چگونه باید با آسمان حرف میزد وقتی
آسمان ماه ها بود از خودش و حالش چیزی نمیگفت...
دستی به موهایش کشید و مرتبشان کرد...
آسمان که با یک تونیک گلبهی رنگ و شلوار مشکی وارد
آشپزخانه شد صاف نشست و لبخند زد
_ پیراهنت چقدر بهت میاد؟
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آسمان نگاهی به برنجی که روی اجاق بود انداخت و مقابل
شاهرخ نشست
 +امروز خریدم.
آهانی زیر لب نجوا کرد و نگاهش بیشتر در چهره ی آسمان
چرخید ،آسمانی که اینروزها آرایش مالیمی در صورتش بود و
لبهایش با رنگ صورتی بوسیدنی نبود؟
نگاهش را تا چشمانش باال کشید
_ خب چه خبر؟
آسمان دستش را روی پشتی صندلی انداخت و پاهایش را روی
صندلی کناری اش روی هم انداخت .طرز نشستن الت گونه اش
اصال به چهره ی آرایش شده و ملوسش نمی آمد.
لبخندی که روی لبهایش نشست کامال بی اراده بود
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 +هیچی ،امروز خیلی خوب بود ...رهام میگه بهار داره خوب
میشه.
شاهرخ آرنجهایش را روی میز گذاشت و دستانش را به هم قفل
کرد
_ پدرت هم خونه بود؟
نگاه آسمان خیلی سریع پر شد از آشوب و عصیان و شاهرخ لبی
تر کرد ،سوالش را اشتباه پرسیده بود ...اما برای پشیمانی دیر
بود...
 +اون پدر من نیست ،پدر من اکبره.
سری با آرامش تکان داد و تمام سعیش را کرد تا لبخند از روی
لب هایش فاصله نگیرد
_ باشه عزیزم ،معذرت میخوام.
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آسمان با کالفگی پاهایش را زمین انداخت و صاف روی صندلی
نشست
 +چیکار به خسروپناهی داری تو؟
_ هیچی ،وقتی گفتی روز خوبی داشتی کنجکاو شدم بدونم
تونستی خسرو خان و ببخشی یا نه.
آسمان اخم کرد
 +مگه قرار بود ببخشم؟
کف دستانش را روی میز گذاشت و عاصی باال تنه اش را خم
کرد
 +مگه قرار بود کسی که باعث تموم آشوبای زندگی کسایی بود
که دوسشون داشتم و ببخشم؟
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نگاهش را درست قفل نگاه آسمان کرد تا بتواند با تماس چشمی
کمی آرامش کند ،اما موفق نبود و آسمان دور خودش طوری
حصار فوالدی کشیده بود که عبور از آن کار دشواری بود
_ آدمایی که اشتباه میکنن و ما مجازات نمیکنیم آسمان ،خدا
هست...
 +کاری که خسرو کرد اشتباه نبود ،یه سونامی بود که همه رو
به هم ریخت ...بابام و مامانم و ،بهار و ،من و ...همه رو.
بغضش گرفت اما بی اهمیت به آن بغض ادامه داد
 +اگه من نبودم ،بهار مریض نمیشد ،سیامک نمیمرد ،بابام سکته
نمیکرد ،عزیز داغ اوالد نمیدید ،مامانم یه عمر با قلب مریضش
تو ترس و دلهره زندگی نمیکرد ...من اگه نبودم هیچکدوم از این
اتفاقا نمیوفتاد .خانواده ام یه عمر آواره ی شهر غریب نمیشدن...
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میبینی ،همه ی این اتفاقایی که من مسببشون بودم تقصیر
خسروعه...
شاهرخ متعجب نگاه در چهره ی آسمان چرخاند و هنوز باورش
نمیشد...
حرف های خسرو را هر چقدر هم باور نکردنی بود ،حال آسمانی
که مقابلش بود تأییدش میکرد و آسمان داشت درون چه بحرانی
دست و پا میزد؟
_ آسمان!؟
صدای متعجبش تکان سختی به خودش داد و خیلی سریع
دستان آسمانی را که هیچ از آشوب و خشم درونش کم نشده
بود در دستانش گرفت
_ این حرفا چیه آخه آسمان؟
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آسمان خواست دستانش را پس بکشد که اجازه نداد و بوی
سوختن برنجی که آبش ته کشیده بود هم نتوانست قفل نگاهش
را از نگاه پر اشک آسمان باز کند
_مرگ مگه دست آدماست؟
 +من باعثش شدم...
سرش را به چپ و راست تکان داد و چقدر کور بود که چند ماه
زندگی در کنار دختر روبرویش کافی نبود برای فهمیدن حال
روحی وخیمش...
ــ نه آسمان ،باعث هیچی تو نیستی ،خسروخان اشتباه کرده اما
اونم مقصر مرگ کسی نیست ...این فکرا چطور به ذهنت میرسه
آخه!؟
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اشکی که از چشمان آسمان روی گونه اش ریخت قلبش را فشرد
و دستان دخترک را سمت خود کشید و بوسه ای به هر دو
دستش زد
_ مرگ اصال دست آدما نیست .سیامک دوستت بود ،درسته؟
لبهای آسمان لرزید و قلب شاهرخ میان سینه اش بیشتر کوبید
برای دختری که تنها خودش را میان یک بحران و آشوب غرق
کرده بود و او چرا متوجه نشده بود؟
 +من اگه اون روز نمیگفتم تند بره ،من اگه سوار موتورش
نمیشدم و کالهش و نمیگرفتم اون اآلن زنده بود.
شاهرخ دست دراز کرد و با پشت انگشتانش گونهی آسمان را از
رد خیسی پاک کرد
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_ اینکه تو اون تصادف دوستت فوت شد و تو زنده موندی خواست
خدا بود ،اینکه اون کاله تو سر تو باشه خواست خدا بود آسمان.
مرگ بابات خواست خدا بود ...ما تو این دنیاییم که زندگی کنیم
و زندگی همیشه بر وقف مراد نمیچرخه ،ترس ،دلهره ،بیماری،
نگرانی ،یا حتی مرگ .اگه اینا نباشن که ماها هیچکدوممون قدر
روزای خوبمون و نمیدونیم .ما همه نگران کسایی میشیم که
برامون عزیزن ،حتی اون نگرانی هم برامون عزیزه .ماها میترسیم،
چون ترس یه حس قویه که توی وجود همه هست .مادر تو از
خسرو پناهی میترسید چون تو براشون مهم بودی ...چون
نمیخواستن از دستت بدن .چون تو رو دوست داشتن هر چند به
قول تو آواره ی غربت شده بودن ،اون غربت و با حضور تو دوست
داشتن آسمان.
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بلند شد ،بوی سوختن برنج داشت تمام خانه را در بر میگرفت،
شعله ی اجاق را جاموش کرد و هود را روشن کرد و دوباره
روبروی آسمان نشست
ــ پدر و مادری که بزرگت کردن دوست داشتن آسمان ،اونقدری
که بخاطرت آواره ی شهر غریب بشن و نگرانت بشن و بخاطرت
بترسن.
دوباره دست آسمان را گرفت
ــ مادر من وقتی که من به دنیا اومدم فوت شد ،یعنی بخاطر
اینکه من و به دنیا بیاره ،ریسک کرد و نتونست جون سالم به در
ببره از اون ریسک بزرگ ...منم اولش خودم و مقصر میدونستم،
عذاب وجدان داشتم که چرا باید وقتی به دنیا میومدم مادرم
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بمیره ...حتی بعضی وقتا خودم و بخاطر بی مادر بزرگ شدن
شاهین هم مقصر میدونستم.
آسمان آب بینی اش را باال کشید
ــ پونزده سالم که بود بابام بردم ماهیگیری.
لبخندی روی لبهایش نشست و با نفس عمیقی اضافه کرد
ــ ماهیگیری و خیلی دوست داشت ....اون روز خیلی حرفا زد...
اما قصه ای که تعریف کرد و هیچ وقت از یادم نبردم.
با انگشت شست پشت دست آسمان را نوازش کرد و با صدایی
آرام ادامه داد
_ گفت« یه پزشک شصت ساله بود که میگفت :من تو هر عملی
که خصوص علم طب استادم ،چون از روی موازین پزشکی
مواظب حال خودمم ،تا چهل سال دیگه زنده و سالم میمونم.
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فردای اونروز ،ظهر ،ماست و خیار خورد و دلش درد گرفت ،به
جای اینکه تشخیص بده از سردیه ،تشخیصش این بود که چون
ماست ضد صفراست و اونم صفراش زیاده ،ماست نتونسته تمام
صفرا رو دفع کنه و اون یه شیشه آب لیمو رو هم سر کشید تا
به نظر خودش ،مزاجش متعادل بشه .اما عصر همون روز مُرد و
جنازهاش و از خونه بیرون بردن ».پس مرگ و زندگی دست
خداست .بابام گفت نباید خودم و بخاطر اینکه با اومدنم مامانم
مرده مجازات کنم چون هیچی تقصیر من نبود .تقصیر تو هم
نیست آسمان ،نه مرگ سیامک ،نه بابات ،نه مریضی مادر رهام
و نه هیچ اتفاق دیگه ای.
آسمان نگاه گرفت و شاهرخ اما نمیخواست نگاه آسمان فرار کند
و برای همین کمی سرش را خم کرد
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_ آسمان نگاه کن به من...
نگاه پر اشک آسمان دوباره قفل نگاهش شد و با تسلط بیشتری
روی حرفهایش ادامه داد
_ هیچی ،هیچ کدوم از اتفاق های گذشته و حال تقصیر تو نبود،
باشه؟
 +مـ ...من....
از ارتعاش صدایش متنفر بود و به همین سبب لبهایش را روی
هم فشرد و ادامه نداد ،شاهرخ اما با کشیدن دستانش روی میز
او را به خود نزدیک تر کرد و شمرده شمرده لب زد
_ تو نباید بخاطر چیزایی که عوض کردنشون دست تو نیست
خودت و عذاب بدی .تو باید خودت دست خودت و بگیری
آسمان ،باید دست خودت و بگیری و از این بحران و آشوبی که
2162

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

خودت تو روزایی که حالت خراب بود درست کردی بیرون بکشی.
باید این کینه ای که از خودت تو دلت داری و نابود کنی .تو باید
خودت و به خودت ببخشی آسمان.
دست دراز کرد و طره ای از موهای آسمان را که از حصار کش
فرار کرده بود را پشت گوشش فرستاد و لبخندی زد
 +بخاطر ما اینکار و بکن ،بخاطر من و خودت ...ما قراره زندگی
خوبی داشته باشیم ،لطفا آسمان و به من و خودت ببخش.

_ آقای تهرانی...
از روی صندلی های انتظار بلند شد و گوشی اش را داخل جیب
بغل کتش گذاشت و منشی با لبخند کوتاهی لب زد
_ بفرمایید.
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تشکری کرد و سمت در اتاق قدم برداشت ،شب قبل را چشم
روی هم نگذاشته بود و حال خراب آسمان ته دلش را تکان
میداد ...صبح به محض خروجش از آپارتمان با رهام تماس گرفته
بود و با چند دلیل و زیرکی اسم دکتر آسمان را پرسیده بود و
رهام هم بدون اینکه شک کند اسمش را داده بود.
اسم سیمین سرابی برایش آشنا بود اما به یاد نداشت اسمش را
کجا و کی شنیده.
بعد از چند تقه که به در کوبید وارد اتاق شد و در را بست ،نگاه
به زن خوشرویی که با دیدنش مشغول بستن دکمه های
مانتویش شد دوخت و سالمی زیر لب زمزمه کرد
ــ سالم آقای تهرانی ،خوش اومدین.
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متعجب شده بود از شناخت دکتر ،اما بی اهمیت به تعجبش روی
صندلی نشست
ــ من بخاطر همسرم اینجا هستم.
سیمین لبخندی زد
_ من و نشناختین دکتر؟
شاهرخ سری تکان داد
_ ببخشید.
سیمین محجوبانه خندید و شالش را مرتب کرد
_ هم دانشکده ای بودیم ،من ،شما ،آقای پناهی.
دستی به صورتش کشید و سعی کرد لبخند بزند ،یادش آمده
بود دختر پرشیطنتی را که همیشه سر کالس ها دیر حاظر
میشد،اما فکرش آنقدری مشغول آسمان بود که نتواند تسلط
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کاملی روی حرفهایش داشته باشد و به همین خاطر جمله ی
اولش را دوباره تکرار کرد
_ من بخاطر همسرم اینجام ،خانم دکتر.
سیمین حالت جدی تری به چهره اش داد
_ من میشناسم همسرتون و؟
روی صندلی جابجا شد
_ آسمان ،آسمان سپهری.
سیمین با شنیدن اسم آسمان با تعجب از روی صندلی بلند شد
و بعد از دور زدن میزش روبروی شاهرخ نشست
_ آسمان جان همسر شما هستن؟
سری تکان داد و با جدیت لب زد
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_ بله همسرم هستن و من به امید اینکه پیش روانشناس میان
چند ماهه پیگیر حالشون نشدم ،شما خبر دارین از حال خرابش؟
سیمین لب تر کرد و لحن شاهرخ هیچ مالیمتی بر خالف چهره
اش نداشت
_ ببخشید ولی حال روحی آسمان تنها به خاطر...
سیمین سکوت کرد و شاهرخ با همان جدیت و صدای کنترل
شده لب زد
_ نیست ،تنها اتفاق ده سال پیش نیست ،حال روحی آسمان
خراب تر چیزیه که فکرش و کنید و میدونید علتش چیه؟
سیمین سری به چپ و راست تکان داد
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_ نه ،چون آسمان تنها در مورد ارتباطش با شما حرف میزنه نه
چیز دیگه ای ...و من هم تالش میکنم در این مورد راهنماییشون
کنم.
دستی به صورتش کشید و درد آسمان که تنها اتفاق ده سال
پیش نبود...
آسمان دردهایی داشت که درمانشان کار سختی بود...
صدایش خشدار بود وقتی پرسید
_ درمورد من و ارتباطمون چی گفته؟
سیمین با لبخند سری کج کرد
_ ببخشید؟!
پلک هایش را روی هم فشرد و باید میرفت...
باید میرفت و کاری برای آسمان میکرد...
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آسمان داشت خودش را غرق میکرد و تا وقتی خودش
نمیخواست کسی نمیتوانست نجاتش دهد
از روی صندلی بلند شد
ــ ببخشید ،یادم رفته بود حرفای مراجعینتون پیش شما میمونه،
بابت گرفتن وقتتون عذر میخوام ،خدانگهدار.
سمت در اتاق قدم برداشت و تشکر سیمین را نشنیده گرفت...
آمدنش به مطب هیچ کمکی برایش نکرده بود و چرا غافل شده
بود از آسمان؟؟؟
به محض خروجش از مطب نفس عمیقی کشید و باید او دست
آسمان را میگرفت...
باید کمکش میکرد تا بلند شود...
آسمان طوری زمین خورده بود که نمیتوانست برخیزد.
2169

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

درست مقابل آسانسور گوشی اش زنگ خورد و او با دیدن اسم
خسرو پناهی روی اسکرین از آسانسور فاصله گرفت و تماس را
وصل کرد
_ سالم جناب پناهی...
_ سالم ،عصر بخیر.
کمی پشت خط سکوت شد و شاهرخ با دو انگشت چشمانش را
فشرد
_ خوب هستین؟
خسرو اما بی اهمیت به سوال شاهرخ پرسید
_ با آسمان حرف زدین؟
لبی تر کرد و سرش را رو به سقف ساختمان پزشکان بلند کرد،
حال خراب روحی آسمان روح او را هم خراش داده بود.
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_ حرف زدم.
صدای خسرو را با تأخیر شنید
ــ چطوره حالش؟
حال آسمان بد بود..
حتی بدتر از وقتی که او را لبه ی پرتگاه دیده بود...
آسمانی که روز قبل با اشک و ناله گفته بود کاش هیچوقت به
دنیا نمی آمد آنقدر از هم پاشیده بود که او نمیدانست چکار باید
بکند
برای اولین بار در کارش مانده بود
جواب که نداد خسرو با صدای تحلیل رفته ای نالید
_ خوب نیست...
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مکث کوتاهی کرد و ادامه داد
_ چیکار باید بکنم؟ شما دکتری...
دستی به صورتش کشید و لب زد
_ من باهاش حرف میزنم.
_ مطمئنید حرف زدن حالش و خوب میکنه؟
_ حرف زدن و نمیدونم ،اما گوش دادن به حرفام کمکش میکنه...
آسمان بحران سختی و داره میگذرونه و اون سعی داره خودش
و تو این بحران خفه کنه .باید بهش بفهمونیم که داره اشتباه
میکنه.
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حوله را از روی صندلی برداشت و مشغول پاک کردن عرق های
روی پیشانی اش شد و کالفه بود از اینکه نمیتوانست شالش را
بردارد...
نگاه کوتاهی سمت دوربین گوشه ی سالن انداخت و سپس به
پارسا که روی زمین پخش شده بود دوخت
 +خسته شدی؟
پارسا خمار نگاهش کرد ...خستگی در صورتش فریاد میکشید و
خنده اش گرفت
_ خسته چیه بابا ،مردم به خدا....
لبه های شالش را که از پشت بسته بود باز کرد و آزاد گذاشت،
گرمش بود...
_ امروز سه ساعت تمرین کردیما!
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دستی به صورتش کشید و دلش هنوز آرام نشده بود و مشت
کوبیدن میخواست و کیسه بوکس ایستاده ی گوشه ی سالن
عجیب دلبری میکرد برای پذیرایی مشت های گره خورده اش
اما او برای مربی گری آنجا بود نه خالی کردن دلش روی کیسه
بوکس ویالی بزرگ استوار.
دست سمت پارسا دراز کرد و کمک کرد بایستد
 +پاشو بچه ...سه ساعت چیه مگه؟
_ تو خسته نشدی؟
شانه ای باال انداخت
 +نه ،تازه گرم شدم...
اشاره ای به کیسه بوکس بزرگ مشکی رنگ کرد و ادامه داد
 +اآلن دلم میخواد بوکس تمرین کنم.
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پارسا بطری آب معدنی را از روی زمین برداشت و پرسید
_ شنیده بودم مربی بوکس هم هستی...
بطری را از دست پارسا قاپید و تا نیمه آب خنکش را سر کشید،
با نفس نفس بطری را دوباره به دست پارسا داد
 +تو کار دیگه ای نداری اینقدر زندگی من و زیر و رو میکنی؟
پارسا خندید و از همان بطری که آسمان نوشیده بود جرعه ای
نوشید
_ من که نه ،عمو مهران گفته بود.
متعجب لبه ی شالش را روی شانه انداخت
 +عمو مهرانت؟
پارسا سر بطری را بست و سری تکان داد
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_ آره .من نمیشناختمت ،اون بهم درموردت گفت.
ابرویی باال انداخت و بی تفاوت سمت کیسه بوکس قدم برداشت
 +آره ،تو اردبیل مربی بوکس هم بودم ،اما از وقتی اومدم تهران
اصال تمرین نکردم.
مشتش را آرام به کیسه کوبید و با تکان نخوردنش لبخندی روی
لبهایش نشست...
سنگین بود و جان میداد برای کوبیدن مشت های پی در پی...
_ خب یکم تمرین کن...
دلش میخواست و انگار پارسا هم داشت قلقلکش میداد...
مشتش را دوباره ،اینبار محکم تر کوبید و نفس عمیقی کشید.
چه اشکالی داشت؟
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کیسه بوکس بدون استفاده گوشه ای افتاده بود و او اگر کمی
مشتانش را میکوبید چه میشد؟
پارسا دوباره مانند شیطان وسوسه اش کرد و او خنده اش گرفت
از صفتی که به پسرک داده بود
_ آسو زود باش ،میخوام مشت زدنات و نشون بدی...
لبه های شالش را دوباره از پشت گره زد و نگاه در اطراف برای
پیدا کردن دستکش یا باند کشی چرخاند و وقتی پیدایش نکرد
سمت پارسا چرخید.
پارسا خیلی زود حرف نگاهش را خواند و خود را سمت کمد
دیواری گوشه ی سالن رساند و بعد از باز کردنش باندهای کشی
قرمز رنگی بیرون آورد و به دست آسمان داد.
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آسمان با هیجان مشغول پیچیدن باند ها دور دستانش شد و
دلش لک زده بود برای شنیدن فریادهای بلندش هنگام کوبیدن
مشتانش...
اولین مشت را که کوبید دلش جوشید و خون درون رگهایش با
سرعت بیشتری چرخید...
مشت دوم و سوم را پی در پی کوبید و رقص پاهایش را آرام آغاز
کرد ،درون سرش هزاران حرف بود و با هر بار کوبش دستهایش
حرفها جان میگرفتند و دور سرش میچرخیدند.
صدای موزیکی که در سالن پخش شد باعث شد دندان هایش را
روی هم بساید و محکم تر مشت بزند.
حرف ها و فکرها انگار داشتند درون سرش گرگم به هوا بازی
میکردند و او سرش یکی از همان مشت هایی را میخواست که
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خود پی در پی و با ریتم بر تن کیسه بوکس فرود می آورد تا
افکارش را از هم بپاشد...
فریادی کشید و محکم تر کوبید و صدای اکبر در سرش اکو شد
« یه پدر هیچوقت از بچه اش نمیگذره بابا»
«تو بهترین دختر دنیا برای منی و بهترین نوه برای عزیز .این
حرفا چیه میزنی آخه؟»
بغضش گرفت و قفل دندان هایش محکم تر شدند و او مشت
هایش را با تحکم بیشتری بر تن کیسه بوکس کوبید و تکان های
کیسه بوکس بیشتر تشویقش میکرد برای کوبیدن دستانش...
«هیچکدوم از ماها نمیتونیم خانواده هامون و انتخاب کنیم اما،
حاظریم بخاطرشون تا آخر عمرمون وجدانمون و عذاب بدیم...
تو هم داری همینکار و میکنی» ...
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«گفت آسمان بهترین هدیه ایه که خدا بهم داده ...گفت تو یه
معجزه بودی تو زندگیشون که حاظره بخاطرت هر کاری کنه....
»
بغضش باال تر رفت ،آنقدر باالتر که راه نفسش را گرفت و
چشمانش تار شد ...قطرات عرقی که بین موها و کمرش سر
میخوردند را حس میکرد اما نمیخواست کوبش مشت هایش را
متوقف کند...
قدرت دستانش انگار چندبرابر شده بود و کیسه بوکس با هر بار
کوبیده شدن دستانش تکان های محکمی میخورد
« پدر و مادری که بزرگت کردن دوست داشتن آسمان ،اونقدری
که بخاطرت آواره ی شهر غریب بشن و نگرانت بشن و بخاطرت
بترسن».
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صدای شاهرخ با ولوم بلندتری در سرش اکو شد ،انگار داشت
درون سرش حرف میزد...
همان قدر مصمم
پر تحکم و نافذ...
صدای شاهرخ مانند یک سیاهچال بود که او را سمت خود
میکشید و ناخوداگاه آرامش میکرد
«ما همه نگران کسایی میشیم که برامون عزیزن ،حتی اون
نگراتی هم برامون عزیزه .ماها میترسیم ،چون ترس یه حس قویه
که توی وجود همه هست .مادر تو از خسرو پناهی میترسید چون
تو براشون مهم بودی ...چون نمیخواستن از دستت بدن .چون تو
رو دوست داشتن هر چند به قول تو آواره ی غربت شده بودن،
اون غربت و با حضور تو دوست داشتن آسمان»
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_ آسو!؟
صدای متعجب پارسا را انگار از ته چاه شنید اما دست از کوبیدن
مشت هایش نکشید...
چند ماه بود مشت نکوبیده بود؟
چند ماه بود درد مفاصل انگشتانش بر اثر کوبش بی امان
دستانش را حس نکرده بود؟
چند ماه بود عقده هایش را از راه دستانش خالی نکرده بود؟
شاهرخ میگفت ورزش بوکس برای آرامش خوب نیست او اما
چند ماه بود با این کوبش و کیسه بوکس سنگین و رقص پاهای
ریتم دار آرام نشده بود؟
_ آسو!؟ حالت خوبه؟
پارسا کاش صدایش نمیکرد
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کاش جز صدای بلند آهنگی که پخش میشد و نفس نفس زدن
های خودش دیگر هیچ صدایی نمیشنید...
کاش میشد آن صداهایی که در مغزش پژواک میشد را خفه
کند...
قطره اشکی از شقیقه اش سر خورد و سد چشمانش انگار با همان
لمس قطره ی آب از روی رگ شقیقه اش شکست .قطره ای
اشک از چشم راستش فرو ریخت و کنار چانه اش به قطره ی
عرق ملحق شد و بدنش چرا از حجم بی آبی نمیخشکید؟
صدای بلند آهنگ قطع شد او اما ریتم پاها و دستانش را در هم
نشکست و با ریتمی که ازبر بود رقص پا زد و دستانش را محکم
تر به کیسه بوکس کوبید...
دلش میخواست آنقدر بکوبد که مغزش متالشی شود...
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دلش میخواست آنقدر مشت بکوبد که دستانش بمیرند...
دلش میخواست خودش را نابود کند...
کسی درست روبرویش،میان او و کیسه بوکس ایستاد و او قبل
از اینکه بتواند موقعیت را بسنجد ،مشت محکمش بر صورتش
فرود آمد و آن مشت انگار پس سر خودش کوبیده شد که از
میان افکارش بیرون پرتاب شد و با نفس نفس عقب کشید...
دستانش جان نداشتند
پاهایش هم همین طور...
کمرش داشت منفجر میشد و او کمی خم شد
نتوانست تعادلش را حفظ کند و از پشت روی زمین سقوط کرد
و دستانش را از پشت تکیه گاه تنش کرد...
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پارسا درست کنارش ایستاد و او نگاه خمار ،خسته و اشکی اش
را سمت کسی که یکی از مشت هایش را به جان خریده بود
کشاند و با دیدن متین پلک هایش را روی هم گذاشت...
_ حالت خوبه آسو؟
نفسهای لعنتی اش نه جا می آمدند ،نه برای همیشه متوقف
میشدند
صاف نشست و دستانش را بلند کرد ،داشتند میلرزیدند...
خواست باند کشی را باز کند که نتوانست و استوار درست
روبرویش نشست
_ خانم سپهری؟
دوباره تالش کرد و نتوانست و دندانهایش را با بیحالی روی هم
چفت کرد ،استوار رو به پسرش گفت
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_ پارسا کمک کن باندها رو باز کنن.
پارسا طبق گفته ی پدرش کمک کرد باند های پیچیده شده دور
دستانش را باز کند و او دلش میخواست بگذارد و برود و سنگینی
نگاه متعجب استوار و پسرش را روی شانه هایش حس نکند.
باند های کشی که از دور دستانش باز شدند ،نگاه به پوست سرخ
شده اش دوخت و چرا دستانش داشت میلرزید؟
لیوانی آب سمتش دراز شد و او نگاهش را دوباره سمت متین
کشاند
_ بفرمایید...
عقب کشید و خواست بلند شود که نتوانست و زانوهایش هم
مانند دستانش داشتند میلرزیدند.
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_ بلند نشید ،حالتون خوب نیست .فکر کنم فشارتون اومده پایین
بفرمایید یکم از این آب قند بخورید.
پارسا بطری آب معدنی را سمتش گرفت
_ بابا آسو چیزی از کسی نمیگیره...
سپس نگاه به آسمان دوخت و ادامه داد
_ بیا آب بخور.
بطری را از دست پارسا گرفت و درب پلمپ شده اش را باز کرد
و جرعه ای نوشید....
لرزش بی امان تنش انگار تمام اعضای داخلی تنش را هم
میلرزاند و لعنتی چه اتفاقی داشت برایش می افتاد؟
نگاه خمارش را به پارسا دوخت و مرتعش نجوا کرد
 +کوله ام و بیار.
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پارسا خیلی سریع از کنارش بلند شد و متین سر خم کرد
_ حالتون خوبه؟
دستش را روی قلبش گذاشت ،آن ماهیچه ی مچاله شده و درب
و داغان هم داشت میلرزید
 +نیستم.
جانش داشت از راه دهانش باال می آمد...
پارسا همراه کوله ی مشکی رنگش کنارش نشست و آسمان
نگاهش کرد
 +من چقدر مشت کوبیدم؟
پارسا نگاهی به ساعت آویزان روی دیوار سالن انداخت و جواب
داد
_ تقریباً چهل و پنج دقیقه.
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دستی به پیشانی اش کشید و زمان طوالنی تر از اینها تمرین
کرده بود و هیچ اتفاقی برایش نیوفتاده بود.
حال و روزش درست مثل وقتی بود که با شاهرخ تماس گرفته و
او را به اردبیل کشانده بود.
درست مثل وقتی که او را تهدید کرده بود.
نگاه به متین دوخت و لبی تر کرد
 +خیلی وقت بود تمرین نکرده بودم.
بی حال سعی کرد روی پاهایش بایستد و موفق هم بود..
لرزش زانوهایش نمیتوانست با او و لجبازی هایش مقابله کند.
_ حالتون خوب نیست خانم سپهری ،لطفا یکم استراحت کنین...
حق با متین استوار بود ،خوب نبود اما دلش نمی خواست
استراحت کند
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باید از آنجا میرفت...
ماندنش آنجا برابر بود با فرو ریختنش.
 +گفتم که خوبم ،خیلی وقت بود تمرین نکرده بودم به همون
خاطره.
صدای تحلیل رفته و بی حالش اما عکسش را میگفت و متین
ناچار سری تکان داد
_ باشه ،القل اجازه بدید برسونمتون.
کوله اش را روی شانه انداخت و دستش که به پوست گردنش
خورد دندان روی هم سایید و نگاه به متین دوخت....
نگاه او هم به پوست بیرون مانده ی گردنش بود اما خیلی سریع
نگاه گرفت و آسمان با اخم پر رنگی گره ی شالش را از پشت باز
کرد و گردنش را با شال پوشاند...
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میخواست بخاطر آن مشت سنگینی که به گونه اش کوبیده بود
عذرخواهی کند اما بخاطر نگاهی که برای چند ثانیه هرز رفته
بود منصرف شد.
رو به پارسا کرد
 +جلسه ی بعد اصطالحات و ازت میپرسم.
پارسا سری تکان داد و خدا حافظ آرامی گفت و آسمان سمت
در سالن قدم برداشت
ــ خانم سپهری؟
بی اهمیت به استواری که صدایش کرده بود از سالن خارج شد
و پله ها را باال رفت اما او دوباره صدایش کرد
_ خانم سپهری؟
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کالفه ایستاد وکالفه تر نگاه به متینی دوخت که داشت پله ها را
باال می آمد .جانی نداشت و نمیخواست رفتنش از آن ویال را به
تعویق بیاندازد
استوار با فاصله ی یک پله از او ایستاد و نگاه به نگاهش دوخت
_ القل اجازه بدید زنگ بزنم به آژانس.
دندان روی هم سایید و اگر کمی ،فقط کمی از سختی زانوهایش
کم میکرد از روی پله ها تا انتهایشان سر میخورد.
 +گفتم حالم خوبه ،توچرا اینقدر نفهمی آخه؟
استوار اخم کرد و آسمان بی اهمیت به اخمش باقی پله ها را باال
رفت.
فقط میخواست هر چه زود تر برود.
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به محض خروجش از ویال نفس عمیقی کشید و به دیوار تکیه
داد؛ دستش را روی قلبش گذاشت ،همچنان داشت با تمام قدرت
میکوبید و خونش انگار داغ داغ بود.
آنقدر داغ که جوشیدنش را در تمام نقاط تنش حس میکرد.
تلفن همراهش که زنگ خورد نفس عمیقی کشید و گوشی را از
کوله اش بیرون کشید .اشم شاهرخی که روی اسکرین نقش
بسته بود باعث شد تماس را خیلی سریع وصل کند و تنها دیدن
اسمش هم کافی بود برای تزریق آرامش در وجودش
 +بله؟
_ سالم عزیزم.
عزیزمی که شاهرخ این روزها نثارش میکرد دنیا دنیا ارزش
داشت ،صدایش داشت میلرزید وقتی سالم آرامی زمزمه کرد.
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_ کجایی؟
لبی تر کرد و نگاه در اطراف چرخاند.
هوا داشت تاریک میشد و او آنقدر از خود بیخود شده بود که
متوجه گذر زمان نشده بود.
+همین اآلن از خونه ی شاگردم دراومدم .دارم میام خونه.
_ عمه خانم زنگ زدن ،میخوان بیان خونه ی ما.
تکیه از دیوار گرفت و اخمی بین ابروهایش نشست
 +برای چی؟
_ نگفت .میتونی خودت و زودتر برسونی؟
نگاهش را دوباره در اطراف چرخاند و خیابان به آن قطوری خلوت
بود و بدون هیچ عابری ،چه برسد به تاکسی.
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 +میرسونم فقط ...می رسیم شام درست کنیم؟
_ چون وقت تنگ بود سفارش دادم ،تو فقط زودتر برسون خودت.
باشه ی آرامی زیر لب نجوا کرد و تماس را قطع کرد.
کاش پیشنهاد متین استوار را مبنای به گرفتن آژانس قبول
میکرد...

روسری بزرگ قواره ای که شاهرخ برایش گرفته بود را روی
موهایش انداخت و دلش داشت ضعف میرفت برای آن روسری
زرشکی رنگ...
هر چه لرزش بود ،هر چه تپش قلب بود با دیدن روسری کادو
پیچ شده و شاخه گل رز سفیدی که روی کانتر آشپزخانه بود و
«برای توعه عزیزم»ـه شاهرخ از بین رفته بود.
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در اتاق باز شد و او تصویر شاهرخ را در انعکاس آینه دید و قلبش
ضربان گرفت...
شاهرخ با دیدن اویی که روسری اهدایی اش را به سر کرده بود
لبخندی روی لب نشاند و نزدیک شد ،آنقدر نزدیک که درست
پشت سرش ایستاد و سرش را روی شانه ی آسمان گذاشت
_ چقدر بهت میاد!!!
آسمان لبی تر کرد و شاهرخ بازوهایش را گرفت و نگاهش را
درون آینه قفل نگاه آسمان کرد
_ خیلی خوشگلی.
قلب آسمان بیشتر ضربان گرفت و شاهرخ حوالی گوش و شقیقه
اش را بوسید
_ بریم بیرون ،دارن میان باال اآلن میرسن.
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برگشت ،بدون اینکه فاصله بگیرد و درست رخ به رخ شاهرخ
ایستاد
 +بابام میگفت آدما بخاطر کسایی که دوسشون دارن هر کاری
میکنن.
نگاه شاهرخ در نی نی نگاهش جابجا شد و آسمان بعد از نفس
عمیقی که کشید ادامه داد
 +حاال میفهمم راست میگفت ...آدما برای کسایی که دوسشون
دارن میتونن نمیرن و زندگی کنن ،میتونن خوب بشن.
نگاه از نگاه روشن شاهرخی که انگار داشت درونش را نوازش
میکرد گرفت و سرش را پایین انداخت اما شاهرخ نمیخواست
بریده شدن نگاهشان را...
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میخواست بارها تا عمق جمله ی آسمان برود و برای بیشتر گرم
شدن قلبش به مصمم بودن نگاه آسمان نیاز داشت.
دست دراز کرد و با دو انگشت چانه ی آسمان را گرفت و باال
کشید و نگاه فراری دخترک را دوباره از آن خود کرد
_ تو هم میتونی به خاطر من خوب بشی و زندگی کنیم؟
آب دهانش را فرو داد و خیره در آن مردمک های روشن پلک
آرامی زد.
میخواست بگوید میتواند و زبانش اما نمیچرخید.
شاهرخ اما خیلی خوب میتوانست آن میتوانمی که آسمان
خودش را از گفتنش دریغ میکرد را در نگاهش ببیند
سرش را جلو تر برد و لبهایش را روی پیشانی دخترک چسباند،
صدای ضربان تند و بی وقفه ی قلب خود و آسمان را میشنید و
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دلش میخواست ساعت ها بنشیند و با دخترکی که میخواست به
خاطر کسی که دوستش دارد خوب شود و زندگی کند،حرف
بزند...
صدای زنگ واحد باعث شد با بوسه ی کوتاهی عقب بکشد و
آسمان کف دستان عرق کرده اش را به پیراهن بلند مردانه اش
بکشد و قلبش با بی حیایی تمام دوباره بوسیده شدن میخواست
_ اومدن.
لبی تر کرد و قبل از شاهرخ سمت در اتاق قدم برداشت
 +بیا که اآلن عمه خانومت میگه اینا چقدر بی شعورن که
استقبال نمیکنن از مهموناشون.
سینی میوه را روی میز گذاشت و کنار شاهرخ ،روبروی عمه خانم
که مشغول چرخاند نبات توی چایش بود نشست.
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تنها آمده بود و اینکه دختر سبک سرش را همراه خودش نیاورده
بود یک پوئن مثبت بود برای آسمانی که دلش نمیخواست با
دیدن آن دخترک اوقاتی که برای خودش خوش کرده بود را تلخ
کند.
_ حاج خانوم برگشتن اردبیل؟
منتظر بود شاهرخ جواب دهد اما با نگاه آرامی که شاهرخ به
چشمانش انداخت لبی تر کرد و روی مبل جابجا شد
 +آره برگشت ،هرچقدر اصرار کردم بمونه قبول نکرد.
عمه خانم سری تکان داد و جرعه ای از چایش را نوشید و نگاه
به چشمان تیره ی آسمان دوخت
_ شاهرخ بهم گفته بود که مخالف جشن عروسی هستی.
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نگاه گنگش سمت شاهرخ کشیده شد و شاهرخ اما نگاهش به
عمه اش بود
ــ عمه خانوم؟!
عمه خانم اما با صدای شاهرخ هم نگاه از آسمان نگرفت
_ شاهرخ جان من دارم با دخترمون صحبت میکنم.
آسمان آب دهانش را فرو داد و با اخمی که دست خودش نبود
دوباره نگاه به عمه خانوم دوخت
 +آره مخالفم.
عمه خانم سری تکان داد
_ میتونم علتش و بدونم؟
با اخم دوباره سمت شاهرخ چرخید ،کالفه شده بود و دلش
میخواست طبق معمول بر سر او آوار شود...
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 +من دلم نمیخواد جشن بگیرم ،دلیل خوبیه؟
صدای تکخنده ی آرام شاهرخ را شنید و نشنیده گرفت و حساب
او را بعداً میرسید ،لحنش انگار واقعاً خنده دار بود چون عمه
خانم هم به نظر میرسید دارد به زور خنده اش را کنترل میکند
_ دلیل خوبیه اما...
میان کالم عمه خانوم پرید
 +اما و اگه نداره دیگه ،من نمیخوام جشنی بگیرم .مخالفم.
_ اما بدون هیچ جشنی برای خودت و شاهرخ بد میشه ،میدونی؟
اخمش کورتر شد و اینبار شاهرخ جواب عمه خانومش را داد
_ عمه خانم حق با آسمانِ ،بعد از حدود شیش ماه چه احتیاجی
به گرفتن جشنه؟
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_ اینطوری درست نیست شاهرخ ،تو هم داری تو اختالف آسمان
با خانوادش ناخواسته شرکت میکنی .نباید اینطوری بشه .آسمان
با خانواده اش مشکل داره؟ خوب این دلیل نمیشه که اینطور
بچگانه پیش بره و همه رو تو این اختالف جا بده .هر دو خانواده
باید با هم آشنا بشن ،باید با یه جشن خودمونی این وصلت و
علنی کنیم ...تو میدونی اآلن پشت سرت چی میگن؟ از گالری
گرفته تا دفتر و مطبت حرف اینه که یه دختر تو خونه ات زندگی
میکنه .به فکر خودت نیستی به فکر این دختر باش.
آسمان از روی مبل بلند شد و لعنتی انگار خدا با او سر جنگ
داشت...
درست وقتی که بعد از یک عصر وحشتناک تصمیم گرفته بود
خوب شود باید تمامش را زیر و رو میکرد
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 +من مجبور نیستم مسائل شخصیم و برای مردم توضیح بدم.
حرفاشونم به هیچ جام نیست.
عمه خانوم خواست حرفی بزند که اجازه نداد و کالفه بود از اینکه
نمیتوانست یک زندگی معمولی داشته باشد.
 +من جشنی نمیخوام ،به مردم هم ربطی نداره که من با یه مرد
تو یه خونه زندگی میکنم و اون مرد نسبتی باهام داره یا نه.
سپس سمت آشپزخانه قدم برداشت و شاهرخ کالفه دستی به
صورتش کشید
_ شاهرخ؟!
نگاه به نگاه عمه خانم دوخت و نفس عمیقی کشید
_ من در موردش باهاش حرف میزنم.
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ــ راضیش کن شاهرخ ،من به خاطر خودمون نمیگم ،به خاطر
اون میگم .راضیش که کردی خانواده اش و برای شام دعوت کن
خونه باغ .باید قبل از جشن با هم آشنا بشیم.

شیر آب را بست و نگاهی به ساعت انداخت،نیم ساعت از رفتن
عمه خانم میگذشت و آسمان دیگر اجازه نداده بود درمورد جشن
حرف بزنند و با مهارت خاصی عمه خانم را از موضوعی که
بخاطرش به آنجا آمده بود گمراه کرده بود.
دستانش را خشک کرد و باید آسمان را راضی میکرد.
نه بخاطر خودش یا حرفهای عمه خانم.
باید راضی اش میکرد تنها بخاطر آن خواستنی که ته نگاهش
دیده بود.
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وارد اتاق که شد آسمان را مقابل میزآرایش مشغول شانه کردن
موهایش دید ...نگاهش روی شانه ای که با حرص بین موهایش
میکشید ثابت ماند و قدم جلو برداشت
دست آسمان را در هوا گرفت و شانه را از بین انگشتانش بیرون
کشید
_ بهت گفته بودم موهات و خیلی دوست دارم؟
آسمان خواست برگردد که شاهرخ با گرفتن شانه اش مانع شد
و با فشار آرامی او را روی صندلی نشاند
_ میخوای بِکَنی موهات و؟
 +من جشن نمیخوام شاهرخ.
شاهرخ آرام شانه را بین موهای بلند و فردار آسمان کشید
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_ دارم از نگات میخونم که میخوای ،اما نمیخوای اون خواستن
و .چرا؟
نگاه آسمان درون آینه قفل چشمانش شد و او اینبار انگشتانش
را هم میان تار موها برد و آرام تر نجوا کرد
_ چرا آسمان؟
 +چون نمیخوام خسرو پناهی و به عنوان پدرم به کسی معرفی
کنم.
خم شد و شانه را روی میزآرایش گذاشت و دستانش را روی
شانه های آسمان گذاشت
_ تو مجبور نیستی بین خانواده هات یکی و انتخاب کنی آسمان.
تو سه تا خانواده داری .سپهری ،پناهی و ....من .،چرا فکر میکنی
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با پذیرفتن اینکه دختر سردار پناهی هستی یادت میره پدری و
که بزرگت کرده؟
آسمان بدون حرف نگاهش کرد و شاهرخ اینبار لبهایش را روی
موهای دخترک گذاشت و حین بوسیدن عمیق نفس کشید
_ تو میتونی همونطور که دختر سردار پناهی هستی دختر اکبر
سپهری هم باشی دختر خوب.
صندلی را چرخاند و اینبار نگاهش را مستقیم در نگاه تیره و
مظلوم آسمان دوخت و چقدر دلش میخواستش.
دست دراز کرد و قطره اشکی که از پلک دخترک آویزان بود را
با انگشت گرفت
_ تو مجبور به انتخاب نیستی عزیزم.
 +قراره چی بگی به بقیه؟
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لبخندی که شاهرخ روی لب نشاند چقدر دلش را گرم کرد تنها
خودش میدانست و خدایش.
چطور میتوانست با چند جمله تمام آشوب و طوفان درون اویی
را که با آرامش بیگانه بود آرام کند؟
_ قراره به همه بگیم آسمان خانم بدجوری دل شاهرخ تهرانی و
برده.
لحن شوخش آسمان را خنداند و دلش داشت میرقصید برای
رفتن دل شاهرخ برای خودش.
 +آخر هفته میرم اردبیل ،از عمه خانم بپرس دوستام و برای کی
دعوت کنم.
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صدای زنگخور گوشی اش را شنید اما بی اهمیت کوله اش را
برداشت و از اتوبوس خارج شد.
دلش لک زده بود برای اردبیل...
دلش میخواست هرچه زودتر خودش را به قبرستان برساند و خبر
جشنی که قرار بود عمه خانم در خانه باغ بگیرد را اول از همه
به پدر و مادرش بدهد...
سوار تاکسی که شد گوشی اش را از جیب مانتویش بیرون کشید
و نگاهی به تماس ناموفق متین استوار انداخت و لبی تر کرد
متین استوار با او چه کاری میتوانست داشته باشد؟
تماس گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت ،انتظارش پشت
بوق های انتظار زیاد طوالنی نبود
_ سالم خانوم سپهری...
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بدون اینکه جواب سالم استوار را بدهد،متعجب پرسید
 +چیزی شده؟
_ نه فقط ...فقط فکر میکردم گرفتن مرخصیتون حضوری باشه
نه یه پیام کوتاه که من یه هفته نیستم.
لبهایش بدون اینکه بخواهد کج شدند و طرح پوزخند به خود
گرفتند .به همین خاطر زنگ زده بود؟
که بگوید باید حضوری می آمدی و درخواست مرخصی میکردی؟
مگر او کارمند اداری دولتی بود که باید مرخصی میگرفت؟
 +من ازت مرخصی نکردم ،گفتم یه هفته نمیتونم بیام.
_ اما...
میان کالمش پرید
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 +اما و اگه نداره بابای پارسا ،من کارای مهمی دارم و یه هفته
نمیتونم بیام.
میتوانست عصبانیتی را که به جان استوارِ میانی انداخته بود را
حدس بزند
ــ میتونم بپرسم این کارتون چه کار مهمیه که بخاطرش ریسک
از کار بی کار شدن و پذیرفتین؟
ابرویی باال انداخت و متین آراسته عصبانیتش هم با متانت بود...
داشت خنده اش میگرفت از اینکه مرد به آن محترمی و پر ابهت
را توانسته بود عصبی کند.
چه میشد اگر همین یک بار را دهانش را باز میکرد از همان
فحش های رکیک و به قول ساره مثبت هجده نثار متین استوار
در جواب سوالش می کرد؟
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دستی به صورتش کشید و با یادآوری شاهرخی که با زبان بی
زبانی فهمانده بود از فحش های رکیکی که ادا میکند خوشش
نمی آید آن فرضیه ی زیادی شیرین را رد کرد
 +نمیدونستم باید در مورد کارای شخصیم به تو جواب پس بدم.
مکث کوتاهی کرد و ادامه داد
 +راستی ،اگه قراره تو از کار بی کارم کنی ترجیح میدم استعفا
بدم...
گفت و تماس را بی اهمیت به اینکه استوار در آن سوی خط
میخواست حرف بزند قطع کرد و گوشی را دوباره در جیب
مانتویش فرو کرد
 +مرتیکه ی اوسکول فکر کرده چون پول داره میتونه زندگی
همه رو کنترل کنه .مرده شور همتون و ببرن.
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تاکسی که در قبرستان متوقف شد کرایه را بعد از چانه ای که
زد و نزدیک نصف مبلغ را از راننده کسر کرد پیاده شد و هر دو
بند کوله اش را روی شانه انداخت.
داشت نم نم باران میبارید و بوی خاک زیر بینی اش میپیچید...
بوی خاکی که سه تن از عزیزانش را در خودش دفن کرده بود.
کنار سنگی که اسم مادرش رویش حکاکی شده بود نشست و
بغض درست مانند لوبیای جک در گلویش قد کشید
بطری آب را باز کرد و روی سنگ را با دست شست
 +سالم مامان .چه خبر؟
لبهایش لرزید و آب بطری تمام شد ،دست او اما همچنان داشت
سنگ را نوازش میکرد
اواخر پاییز بود و هواسرد ،قلب او اما داشت میسوخت
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 +قراره برام جشن عروسی بگیرن.
بغضش باال تر آمد و نفسش تکه تکه شد
 +میدونی چقدر سخته نبودنتون؟
انگشت اشاره اش را روی حکاکی اسم مادرش کشید و آخ
پردردی که گفت آنقدر درد داشت که قفسه ی سینه اش را جمع
کرد...
 +من فهمیدم که یه پناهی ام مامان.
دلش ماتم گرفت و او از این اعتراف سنگین پلک بست...
اولین بار بود که بعد از فهمیدنش داشت اعتراف میکرد فهمیده
و دلش نمیخواست رازی بینشان باشد
 +دفتر خاطرات تو رو خوندم مامان ،همونی که برام ممنوعه کرده
بودیش.
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نفس عمیقش انگار دردی که توی سینه اش بود را فریاد میکشید
 +اما این که من فهمیدم هیچوقت چیزی و عوض نمیکنه ،تو
همیشه مامان من میمونی.
سرش را روی شانه اش کج کرد و با بغض خیره به آن خط
نستعلیق نجوا کرد
 +مگه نمیشه هم دختر تو باشم هم بهار؟
اشکش باالخره فرو ریخت و دلش را انگار کسی چالند
 +شاهرخ میگه میشه .اگه اون بگه ،میشه ،مگه نه؟
خندید
پر از بغض و دلی مچاله شده
 +دیروز دفترت و تا آخر خوندم ،پیشنهاد شاهرخ بود ...نوشته
بودی بزرگ ترین آرزوت خوشبختی منه.
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خم شد و لبه ی سنگ را بوسید
 +بهت قول میدم خوشبخت میشم مامان.
از کنار سنگ بلند شد و دستی به صورت خیسش کشید ،باران
شدت گرفته بود و او اما دلش اصالً رفتن نمیخواست
 +من حتی خوشبختیمم مدیون آرزوی توأم.
بطری های آب را از روی زمین برداشت و لبخند پر بغضی روی
لب نشاند
 +باید پیش بابا و سیامک هم برم .بازم میام .خیلی زود.
قدم هایش را سمت قطعه ی دیگر برداشت و قدم هایش هیچ
جانی نداشتند...
مقابل مزار پدرش ایستاد و لبهایش بیشتر لرزیدند ،پدرش سال
پیش کنارش بود و اما امسال نبود...
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کاش قدر روزهایی که بود را بیشتر میدانست...
کاش حرفهایش را پشت گوش نمی انداخت و کاش...
کاش مقابل اخم و تخم هایش وقتی مشروب میخورد کوتاه می
آمد و قول میداد دیگر نمیخورد...
آدمی موجود پیچیده ای بود
قدر روزها را درست وقتی میفهمید که آفتاب غروب میکرد و قدر
آدمها را وقتی میدانست که یک خروار خاک آنها را در خود
میبلعید...
آدمی موجودی بود که هیچگاه نمیتوانست قدر چیزهایی را دارد،
بداند.
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شالش بخاطر بارانی که هر لحظه بارشش بیشتر میشد به موها و
گردنش چسبیده بود و او دلش پر بود از هجوم حرفها اما
نمیتوانست هیچ چیز بگوید
شرمنده بود مقابل مردی که زیر سنگ خوابیده بود
 +سالم بابا...
و همان جمله ی دو کلمه ای هم کافی بود برای شکستن بغض
توی گلویش و کنار سنگ آوار شد
او به مردی که زیر سنگ خوابیده بود دنیا را بدهکار بود
 +بازم من اومدم و ایندفه از دفعه های قبل شرمنده تر...
سنگ خیس بود اما او آبی را که همراه خود آورده بود هم روی
سنگ ریخت و با صدای تحلیل رفته ای ادامه داد
 +من خیلی دوست دارم بابا ...اونقدر زیاد که...
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هقی که از میان کلماتش بیرون پرید اجازه ی تکمیل جمله اش
را نداد و او پیشانی اش را روی سنگ گذاشت
 +خیلی معذرت میخوام بخاطر همه چی ...بخاطر آواره شدنت،
بخاطر یه عمر باربری کردنت ،بخاطر ترست از خسرو و بخاطر
من تهدید شدنت.
سرش را بلند کرد و نفس عمیقی کشید که بغض نفس هایش را
در گلو قتل عام کرد
بغض عجیب حریف قدرتمندی بود!!!
 +اومدم اینجا بگم بذار دنیا بگن دختر خسرو پناهی ام ،اما من
یه پدر میشناسم که به خاطر خونواده اش هرکاری میکنه و اونم
تویی ...من هیچوقت حس نکردم دختر تو نیستم چون تو اجازه
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ندادی .پس هر کی هر چی میخواد بگه .من دختر توأم بابا...
دختر بی فکر و گردن کلفتت که براش زندگی دادی.
داشت سردش میشد اما دلش نمیخواست بلند شود...
دلش تنگ بود
آنقدر تنگ که داشت میترکید.

کلید را در قفل چرخاند و وارد آپارتمان شد ،همان خانه ای که
بوی خانواده میداد.
بوی پدرش ،مادرش....
 +صاب خونه؟
در را بست و صدای آرام نرگس خاتون را شنید
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_ اکرم بیا آسو اومده.
راهروی کوچک را رد کرد و نرگس خاتون را کنار بخاری دید که
بساط بافتنی اش را کنار دیوار میگذاشت.
کوله اش را روی زمین پرت کرد و لباسهایش بخاطر ساعتها
ماندن زیر باران هنوز خیس بودند
 +سالم بر نرگس بانوی گل...
نرگس خاتون با خنده مغنه ی چانه دارش را مرتب کرد و زنِ
ساده لوح هنوز فکر میکرد ماهواره هایی که کشورها به فضا پرتاب
میکردند قادر به دیدن خانه ها هم هستند که حتی هنگام خواب
هم مغنه اش را در نمی آورد
_ سالم دخترگلم ،خوش اومدی فدات شم.
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کنار نرگس خاتون نشست و نگاه در اطراف چرخاند ،تمیز بود و
مرتب.
 +عزیز کجاست؟
نرگس خاتون دست دراز کرد و دستی بر سرش کشید
_ حمومه مادر ،چرا خیسه لباسات؟
شالش را از روی موهایش برداشت ،باید لباسهایش را تعویض
میکرد
 +بارون میاد دیگه....

به محض ورودش به ساندویچی صدای کل کل طاها و مهدی را
شنید و لبخندی روی لبهایش نشست.
بیشتر از دو هفته بود ندیده بودشان و دلش تنگ بود.
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 +شما دو تا چی و نتونستین تقسیم کنین من موندم.
نگاه هر پنج نفرشان سمتش چرخید و علی اولین کسی بود که
به خودش آمد و از روی صندلی اش بلند شد.
مشتش را به مشت علی کوبید و چشمکی زد
 +چطوری بچه ننه؟
علی خندید
_ خوبم آبجی ،تو چطوری داری؟
همراه علی به جمع پسرها پیوست و مشتش را به مشتشان کوبید
و طاها جواب سوالش را داد
_ همون چیزی و که تو و محمد نتونستین تقصیم کنین.
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اخم کرد و نگاهش را سمت محمدی که روی صندلی اش تکان
نخورده بود چرخاند .صندلی را از زیر پاهایش بیرون کشید و
نشست
 +من و محمد عین سگ و گربه میمونیم ،شما چی؟
بقیه هم نشستند و وحید برای آوردن نوشابه سمت یخچال قدم
برداشت و آسمان نگاه به محمد دوخت
 +حاال به نظر شما محمد شبیه گربه است یا سگ؟
پسرها خندیدند و اخم های محمد کور تر شد
_ کی اومدی؟
بلند خندید و سمت مهدی چرخید
 +اوووو دو کلوم از مادر عروس...
مهدی و طاها و علی خندیدند و آسمان جواب محمد را داد
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 +دو سه ساعت پیش رسیدم.
نوشابه را از دست وحید گرفت
 +ایوال...
وحید هم کنار مهدی نشست و اینبار او پرسید
_ چرا خبر نمیدی اومدنی تو خواهر من؟
شانه ای باال انداخت و جرعه ای از نوشابه اش نوشید
ــ تنها اومدی؟
نگاه سمت مهدی چرخاند
 +آره.
نوشابه را روی میز گذاشت و نگاهش را یک دور بین هر پنج نفر
چرخاند
2226

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +قراره یه جشن بگیریم .اومدم دعوتتون کنم.
_ چه جشنی؟
صدای جدی محمد نتوانست نگاهش را سمت خود بکشاند و او
همچنان خیره در نگاه مهدی بود
 +جشن عروسی.
صدای پوزخند صدادارش اما باالخره مجبورش کرد با اخم
سمتش برگردد و داشت مسخره اش میکرد؟
_ جشن عروسی! بعد از پنج ماه؟!
با همان اخم توپید
 +اشکالش کجاس؟
محمد سرش را عصبی تکان داد و آرنجهایش را به میز تکیه داد
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_ اشکالش اینجاست که شوهرت تازه یادش افتاده که باید برات
جشن بگیره؟
عصبی خواست جواب دندان شکنی به محمد بدهد که مهدی
طبق معمول مداخله کرد
_ تو تهران قراره جشن بگیرین آسو؟
دستی به صورتش کشید و چرخید ،مهدی وکیل بود اما میانجی
گری را خیلی خوب بلد بود
 +آره ...یه جشن کوچیکه ،من میخوام شماها هم باشین.
_ من باید با مامانم بیام ،نگرانم میشه.
جمله ی علی قهقهه ی همه را به باال برد و آسمان با خنده مشتی
به شانه اش کوبید
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 +نگران نباش داداش کوچیکه ،زنگ میزنم اجازه میگیرم ازش و
اگه قبول نکرد حاظرم چک و سفته هم بدم.
مهدی نوشابه اش را تا ته سر کشید و بطری شیشه ای اش را
روی میز کوبید
_ بازی کنیم.
همه موافقتشان را اعالم کردند جز محمدی که بدون حرف
دستانش را مقابل سینه قالب کرد و به پشتی صندلی تکیه داد.
مهدی بطری را چرخاند و نگاهش را بین همه چرخاند
_ جرأت نداریم ،فقط حقیقت.
آسمان اخم کرد و خواست اعتراض کند که مهدی فهمید و با
جمله اش مانع شد
_ جرزنی نداریم آسو...
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دستی به صورتش کشید و سری باال و پایین کرد و مهدی بطری
را چرخاند.
با ایستادن بطری وحید دستانش را به هم کوبید و چشمکی به
طاها زد
_ خب داداش طاهای گل وگالب...
نیشخندی زد و ادامه داد
_ اون روز به زنداداش چی گفتی؟
آسمان چینی به بینی اش داد و پرسید
 +زن داداش دیگه کدوم خریه؟
مهدی خندید
_ باالخره طاها با زهرا خانم حرف زد ،اما نمیگه چی گفت و چی
شنید ،منظور وحید همون زهراس دیگه.
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آسمان ابروهای باال پریده نگاه به طاها دوخت
 +واااای به ...عجب تو هم قفل زبونت و باز کردی!
وحید دستش را به میز کوبید
_ داریم از سوال من دور میشیم دادا...
طاها با اخم برای وحید خط و نشان کشید و با صدای آرامی نجوا
کرد
ــ قبول نکرد.
همه با صدای بلند خندیدند و آسمان با پا لگدی به پای طاها
کوبید
 +خاک بر سرش کنن ،لیاقت اون همون مفنگیه که باباش
میخواد بدش بهش .بی خیالش شو تو هم...
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طاها بی حرف خم شد و بطری را چرخاند و اینبار رو به خودش
و آسمان ایستاد و آسمان نفس عمیقی کشید...
میدانست طاها قرار است سوال سختی بپرسد و حدسش هم
درست بود
_ چند سال پیش یهو چی شد که از این رو به این رو شدی؟
دلش لرزید...
دستانش هم...
دستانش را مشت کرد و دندان روی هم سایید...
این سوال را جز سیامک بارها پرسیده بودند و بی جواب مانده
بود.
سیامک هیچ وقت در مورد حال آن روزهایش سؤال نپرسیده بود
 +جزای بازی چیه؟
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محمد اخم کرد و طاها باال تنه اش را روی میز خم کرد
ــ آسو جرزنی نداریم.
از بین دندان های کلید شده اش غرید
 +جر نزدم ،نمیخوام جواب بدم ،جزای بازی و بگو...
طاها دستی به صورتش کشید
_ باشه ،یه سؤال دیگه میپرسم ....سیا خبر داشت از چیزی که
نمیخوای به ما بگی ،مگه نه.
مشتش را روی میز کوبید و نگاه خشمگینش داشت طاها را کتک
میزد
 +بس میکنی یانه؟
مهدی مداخله کرد
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_ بچه ها داریم بازی میکنیم نه جنگ...
طاها اما نمیخواست بی خیال شود ...حال خراب آسمان در آن
روزها مقابل نگاهش بود و سیامک که لحظه ای تنهایش
نمیگذاشت.
_ جوابش یه کلمه است ،آره یانه...
جمجمه اش داشت از حجم فشار منفجر میشد که با گفتن یک
«نه خبر نداشت» مصمم دست دراز کرد و بطری را چرخاند...
طاها هم به صندلی تکیه داد و نگاه به محمد دوخت
_ این زلزله داره یه چیزی و مخفی میکنه ،یه چیزی که من
مطمئنم سیامک خبر داشت ازش.
بطری رو به مهدی و علی ایستاد و مهدی با کوبیدن دستش روی
شانه ی طاها دعوت به آرامشش کرد
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_ بیخیال دادا ،من و راهنمایی کن ،از این بچه چی بپرسم؟
به آپارتمان که رسید از وقت شام گذشته بود اما نرگس خاتون
و عزیز منتظر آمدنش مانده بودند و او ساعت نه شب مشغول
چیدن سفرهی شام کرد.
دیگ کوچک آبگوشتی که درست کرده بود را کنارش روی زمین
گذاشت و نشست
_ کجا رفتی نیومده تا این وقت شب نبودی؟ مردیم از گشنگی...
نگاه کوتاهی به عزیز انداخت و مشغول ریختن آبگوشت داخل
کاسه ها شد
 +رفتم دیدن بچه ها ،باید اونا رو هم دعوت میکردم.
کاسه را مقابل عزیز گذاشت و کاسه ی دیگری برداشت
 +تو آماده شو فردا بریم....
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کاسهی نرگس خاتون را هم مقابلش گذاشت و رو به او ادامه داد
 +به محمد سپردم برای جشن شما و خانواده ی عمو ضیا رو هم
بیاره.
نرگس خاتون مشغول خرد کردن سنگک ها داخل کاسه شد و
عزیز توپید
_ ضیا مگه خودش علیله که محمد بیارتش تهرون؟
به لحن طلبکار عزیز خندید و پیرزن هر روز خدا طلبکار بود و از
چه و از که خدا میدانست
 +منظورم این بود که...
عزیز میان کالمش پرید
_ هر چی که بود...
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سری به چپ و راست تکان و برای خودش هم از آبگوشت ،داخل
کاسه ریخت.
بعد از خوردن شام و شستن ظرفها گوشی اش را برداشت و داخل
اتاق شد
دلش برای شاهرخ تنگ شده بود...
کنار کمد روی زمین نشست و خواست تماس بگیرد که با نقش
بستن اسمش در اسکرین و لرزش گوشی بین انگشتانش ضربان
قلبش باال رفت و آب دهانش را فرو داد
انگشتش را روی آیکون لغزاند و با قلبی که درون سینه اش
بندری میرقصید گوشی را به گوشش چسباند
 +الو!
_ سالم آسمان بانو...
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لبخندی روی لبهایش نشست و او برای کنترل هیجانش نفس
عمیقی کشید
 +سالم ،چه عجب زنگ زدی!
با خودش نبود لحن طلبکارش و انگار زیادی شبیه عزیز بود
_ منتظر بودی؟
 +آره.
_ ای جانم ،خب ببخشید که منتظرت گذاشتم.
دستش را روی سینه اش ،همان جایی که قلبش دیوانه بازی به
راه انداخته بود گذاشت و انگار داشت برای ای جانم شاهرخ ضعف
میرفت.
_ حاج خانم خوبن؟
انگار پی به بیتابی آسمان برده بود که بحث را عوض کرد.
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 +آره ،باهاش حرف زدم .فردا میایم تهران.
صدای شاهرخ را بعد از کمی مکث شنید
_ خیلی خوبه ،تحمل این خونه بی تو خیلی سخته.
آسمان آب دهانش را فرو داد و سخت لب زد
 +دلم برات تنگ شده شاهرخ.
«زیباترین حرفت را بگو
شکنجه ی پنهان سکوت ات را آشکار کن
و هراس مدار از آنکه بگویند
ترانه یی بیهوده می خوانید
چرا که ترانه ی ما
ترانه ی بیهوده گی نیست
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چرا که عشق
حرفی بیهوده نیست
حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید
به خاطر فردای ما اگر
بر ماش منتی ست
چرا که عشق
خود فرداست
خود همیشه است»

پاکت را بین انگشتانش فشرد و نگاهش همچنان به دخترک
هفت ساله ای بود که در پارک مشغول بستن بند کفشهای کهنه
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اش بود و مادرش داشت با زنی که کنارش ایستاده بود حرف
میزد...
دلش نمیخواست جلو برود...
از سیامک خواسته بود آن زن را ببخشد اما خودش کینه داشت...
سیامک به خاطر همان زن با حسرت نداشتن مادر زندگی کرد.
پاکت بین انگشتانش داشت مچاله میشد و دلش اما برای
دخترکی که چشمانش زیادی شبیه نگاه سیامک بودند پر میزد.
از پشت درخت بیرون آمد
آن زن ممکن نبود او را بشناسد و با اطمینان سمت دخترکی که
اینبار داشت سمت وسایل بازی میدوید قدم برداشت...
پولی که با کار در ویالی استوار گرفته بود را باید به آن دخترک
زیبا میداد...
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از کنار زن شکسته عبور کرد و جان کند تا نگاه سمت چهره اش
نچرخاند و بدون هیچ جلب توجهی سمت دخترک قدم برداشت.
داشت تالش میکرد سوار تاب شود و لبخندی تلخ روی لبهایش
نشست
این دخترک زیادی شبیه سیامک بود...
با گرفتن بازوی دخترک کمک کرد بنشیند و دختر با لبخند
تشکری کرد...
خم شد
صدای خس خس نفس های دخترک ،ریه های او را داشت
میسوزاند
 +اسمت چیه دختر کوچولو؟
_ صبا...
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دلش سوخت...
همان جایی که متعلق به سیامک بود
پاکت را روی زانوهای دخترک گذاشت و نگاه به چشمان صبا
دوخت
 +این پول برای توعه ،برای اینکه خوب بشی ،بزرگ بشی....
دخترک متعجب پاکت را گرفت و صدای مادرش که صدایش
کرد آسمان را دستپاچه کرد
دست دخترک را گرفت و سرش را خم کرد
 +اگه مامانت پرسید این و کی بهت داد بگو سیامک...
دخترک چیزی نگفت و آسمان با قدم هایی تند دخترک را روی
تاب جا گذاشت و از آن پارک دور شد...
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چشمانش داشت میسوخت اما دلش نمیخواست یک بار دیگر
برگردد و دختر کوچکی که زیادی شبیه سیامک بود را ببیند.
وقتی به اندازه ی کافی دور شد برگشت و نگاه به سمت تاب
چرخاند...
دخترک همچنان روی تاب بود و مادرش داشت پاکت را باز
میکرد
دیگر باید میرفت...
کارش تمام شده بود...
باید غم نبود سیامک را دوباره روی شانه هایش می انداخت و
برمیگشت به تهران...
قرار بود یک زندگی دیگر شروع کند...
یک زندگی بدون درد وجدان...
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یک زندگی درست مانند جمالت زیبای شاهرخ...
باید برمیگشت تهران و به قولی که به مادرش داده بود عمل
میکرد...
باید میرفت و خوشبخت میشد ...همانطور که آرزوی مادرش بود.

فصلششم
رژ لب را از روی میزآرایش برداشت و کمی سمت آینه خم شد
اما با حلقه شدن دستان شاهرخ دور کمرش صاف ایستاد و
نگاهش را به انعکاس تصویرش توی آینه دوخت
 +چیکار داری میکنی؟ دیرمون میشه.
شاهرخ رژ را از دست آسمان گرفت و نگاه کوتاهی به رنگ
مالیمش انداخت
_ این رنگ خیلی بهت میاد.
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رژ را روی میز گذاشت و رنگ دیگری برداشت و به دست آسمان
داد
_ این رنگ و بزن.
آسمان ابرویی باال انداخت
 +نظرت چیه اصالً نزنم؟! منم حال نمیکنم با این رنگ و لعابا.
خنده ی شاهرخ لبخندی روی لبهایش نشاند و شاهرخ با فشاری
روی کمرش او را برگرداند و درب رژ را باز کرد
_ خوشت نمیاد و تازگیا میزنی!
آسمان سرش را باال کشید تا نگاه به نگاه روشن شاهرخ بکوبد و
چقدر شیرین بود عسلی نگاهش....
 +همه ی دخترا میزنن دیگه...
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شاهرخ انتهای رژ را چرخاند و کمی از محتوای گلبهی رنگش را
روی لب پایین آسمان کشید
_ به بقیه نگاه نکن ،هر طور خودت دوست داری زندگی کن.
قلب آسمان تندتر کوبید و شاهرخ اینبار رژ را روی لب باالیی
اش کشید و لبی تر کرد
_ این رنگ هم بهت میاد....
لبهای آسمان که به لبخندی از هم باز شدند خم شد و بوسه ی
کوتاهی رویشان نشاند و بدون اینکه عقب بکشد ادامه داد
_ نظر منم اینه که اصالً از این رنگ و لعابها نزنی .چون خیلی
خوردنی میشی.
آسمان با قلبی ضربان گرفته سرش را عقب کشید و مرتعش لب
زد
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 +عزیز بیرونه....
شاهرخ دست دراز کرد و شال زرشکی رنگ آسمان را که روی
شانه هایش افتاده بود باال کشید
_ باشه ،بریم تا دیر نشده...
همراه شاهرخ از اتاق خارج شد و قلبش انگار در گلویش
میکوبید...
عزیز روی مبل نشسته بود ،با همان هیجانی که سعی میکرد
درونش مخفی کند شالش را مرتب کرد
 +عزیز پاشو بریم.
عزیز نگاهش کرد و گونه های سرخ آسمان گویای حال درونش
بود .از روی مبل بلند شد و عصایش را برداشت
_ خسرو هم قراره بیاد؟
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اخم ناخواسته ای بین ابروهایش نشست
 +آره ،خونواده ی پناهی هم هستن.
عزیز چیزی نگفت و تنها لبهایش را روی هم فشرد و سمت در
قدم برداشت.
شاهرخ دست روی کمرش گذاشت و صدایش را درست کنار
گوشش شنید
_ بریم عزیزم.
نگاهش کرد
چقدر عزیز او بودن خوب بود....
_ الزم نیست نگران چیزی باشی آسمان ،همه چیز و بسپر به
زمان و خدا.
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سری تکان و همراهش از خانه خارج شد .اما درست وقتی که
میخواست سوار آسانسور شود گوشی اش زنگ خورد و دیدن
اسم رهام باالی صفحه باعث شد نگاه به شاهرخ بیاندازد
 +رهام داره زنگ میزنه ،تا شما سوار ماشین بشین میام من.
شاهرخ سری تکان داد و همراه عزیز وارد آسانسور شد و آسمان
تماس را وصل کرد
 +الو؟
_ عزیزم ما رسیدیم.
لبی تر کرد و شاسی آسانسور را فشرد
 +برید تو ما هم تو راهیم.
_ باشه پس ،میبینمت گلم.
تماس را قطع کرد و وارد آسانسور شد...
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عمه خانم به گفته ی خودش برای آشنایی بیشتر خانواده ها قبل
از جشن تدارک شام دیده بود و با اینکه هیچ احتیاجی به
هیچکدام از این کار ها نبود ،اعتراضی نکرده بود.
روز جشن را هم برنامه ریزی کرده بودند و درست سه روز دیگر
قرار بود به مناسبت ازدواج آنها جشن بگیرند و او هیجان خاصی
داشت...
در آسانسور که باز شد روبروی در مرد و زنی را دید که به محض
دیدن او اخم کردند و زن سرش را کنار گوش مرد برد و پچی
زد...
پچی که زیاد واضح نبود اما شبیه این بود که بگوید«این همون
دختره» .اخمی بین ابروهایش نشاند و از آن اتاقک فلزی خارج
شد
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 +چیزی گفتی شما؟
زن با همان نگاه منزجرش از باال تا پایش را از نظر گذراند
_ با شما نبودم.
سپس همراه مرد وارد آسانسور شد اما آسمان پایش را میان در
گذاشت تا از بسته شدنش جلوگیری کند و دندان روی هم سایید
 +آفرین ،اگه جرأت نداری چیزی و تو روم بگی پشت سرم واق
واق نکن.
پایش را کشید و بسته شدن در به زن اجازه ی حرف زدن نداد
و آسمان با اخمی که بین ابروهایش نشسته بود از البی ساختمان
خارج شد...
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نگاه های بد ساکنین ساختمان را به خود دیده بود و هر چقدر
میخواست نادیده بگیرد نمیشد .انگار کسی مغزش را قلقلک
میداد و خوی عاصی اش را برای تاختن بیدار میکرد...
ماشین شاهرخ را کمی آنطرف تر دید و خود را با چند قدم بلند
به آن رساند .اخمش را با زور از چهره اش کند و دورش انداخت
و سوار ماشین شد
 +اونا رسیدن ،انگار ما دیر کردیم.
شاهرخ از آینه نگاهش کرد و عزیز از بین صندلی ها
_ تقصیر توعه دیگه ،دو ساعته چپیدی تو اتاق بیرون هم نمیای.
به لحن شاکی عزیز خندید و به صندلی تکیه داد.
خندید اما فکرش پیش رهام بود...
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رهامی که قرار بود با خانواده ی دختری که دوستش داشت شام
بخورد...
رهام هنوز هم پریسیما را دوست داشت و پریسیما اگر این را
میدانست چه میکرد؟
دلش میخواست هر چه زود تر به آن خانه باغ برسند و او با شیوه
ی خودش از رهام در برابر حیله ها و وسوسه های پریسیما
محافظت کند.
پریسیما زن بود...
از همان زن هایی که به قول ساره عقل مردان را با نگاه ها و
عشوه هایشان میگرفتند...
پریسیما زنی بود که رهام را از خودش میگرفت.
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باید او از رهام در برابر رهامی که پریسیما را دوست داشت
مراقبت میکرد و رهام برای آن دخترک حیف بود.
قهوه را از توی سینی برداشت و ابتدا به دست رهام داد و سپس
برای خودش برداشت .تمام راه هایی که پریسیما برای نزدیک
شدن به رهام باز کرده بود را او با زیرکی بسته بود و بعد از
رسیدنشان به خانه باغ حتی لحظه ای از نزد رهام جدا نشده
بود،حتی موقع شام و وقتی عمه خانم گفته بود کنار شاهرخ
بنشیند،با بهانه ی اینکه چیز مهمی قرار است به رهام بگوید کنار
او نشسته بود.
نگاه به پریسیما دوخت و پوزخندی روی لب نشاند
 +ممنون.

2255

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

پریسیما عقب کشید و سینی را روی میز گذاشت و رهام سرش
را تا گوش او پایین آورد
_ به نظرت زیادی حساس نشدی خواهر کوچولو؟
نگاه به نگاه رهام دوخت
 +خوشم نمیاد ازش ...نمیخوام بهت نزدیک بشه.
رهام سری تکان داد و آرام تر پچ زد
_ من حواسم هست خوشگلم ،اما تو حواست نیست.
اخمی که از گنگی بین ابروهایش نشست رهام را تشویق به ادامه
دادن کرد
_ به نظرم شاهرخ حالش خوب نیست ...تک تک حرکات شاهین
و تحت نظر گرفته.
ته قلب آسمان فرو ریخت و نگاهش سمت شاهرخ کشیده شد...
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نگاهش به قفل دستانش بود و اخم کمرنگی بین ابروهایش...
_ نگاه شاهین خطا نرفته اصالً ،اما هر مردی تو این مورد حساسه
و شاهرخ هم مستثنی نیست.
آب دهانش را فرو داد و چیکار باید میکرد؟!
 +چیکار باید بکنم؟
_ میدونی این فکرا چقدر یه مرد و عذاب میده؟
آسمان نگاه از چهره ی شاهرخ گرفت و بند نگاه رهام کرد
 +چیکار کنم رهام؟
_ زمان داروی خیلی قوییه...اما....
مکث کوتاهی کرد و آرام تر نجوا کرد
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_ روانِ روانشناس ها هم میتونه از هم بپاشه و اونا نتونن کنترلش
کنن .در اون صورت اونا انتظار دارن کسایی که بهشون وابسته
ان آرومشون کنه ...درست همون کاری و که اونا برای هر کسی
میتونن انجام بدن اما برای خودشون نه ...شاهرخ هم درست
همینطوریه ،فکر میکنه میتونه خودش و افکارش و کنترل کنه
اما من اآلن چند ساعته که تحت نظرش دارم و میبینم که
نمیتونه افکاری که به گذشته و عالقه ی برادرش به تو کشیده
میشه رو کنترل کنه و اون افکار داره روی حرکاتش هم تأثیر
میذاره .تو باید کمک کنی اون افکار و پس بزنه ...و چطور باید
این کار و کنی و خودت پیدا کن خواهر خوشگلم.
دست آسمان را میان دستش گرفت و کمی فشرد
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_ بهتره به جای اینکه فکر و ذهنت و به بقیه و محافظت کردن
ازشون باشه ،به فکر خودت و زندگیت باشی.
دوباره نگاه به شاهرخ دوخت...
شاهین مرد بدی نبود...
نگاهش هیچ وقت خطا نمیرفت حتی زمانی که دنبالش بود هم
خطا نرفته بود اما...
حق با رهام بود...
گاهی افکارِ بد بدون دلیل و مدرک درست در مرکز سر اتراق
میکردند و رفتنی هم نبودند.

 +شاهرخ؟
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شاهرخ که داشت سمت اتاق کار میرفت ایستاد و سمتش
برگشت
_ بله؟
لبی تر کرد و از روی مبل بلند شد ،عزیز از همان بدو ورود ،با
گفتن«من خسته ام میرم بخوابم» به اتاق رفته بود.
 +حرف بزنیم.
شاهرخ سر تکان و خواست روی مبل بنشیند که آسمان مخالفت
کرد
 +بریم تو اتاق.
شاهرخ دوباره سر تکان داد و همراه هم وارد اتاق شدند .لبه ی
تخت نشست و شاهرخ هم روی کاناپه ی گوشه ی اتاق .لبی تر
کرد.
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نمیدانست از کجا باید شروع کند و او شاهرخ نبود...
شاهرخ بودن را بلد نبود...
نمیتوانست مثل او طرف صحبتش را آرام کند...
 +اآلن من باید نسبت به اینکه دختر عمه ات قبالً نامزدت بود و
قرار بود ازدواج کنین فکرای بیخودی کنم؟
شاهرخ گیج تکخنده ای کرد
_ البته که نه عزیزم ،این چه حرفیه؟
سری باال و پایین کرد
 +چرا نباید از این فکرا کنم؟
_ اینکه من هیچ حسی به پریسیما ندارم دلیل قانع کننده ایه به
نظرم!
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نگاهش را تا چشمان شاهرخ باال کشید و اخمی که بین ابروهایش
نشست با خودش نبود...
او بیشتر با خشونت راه می آمد و دلش میخواست به زور و کتک
هم شده آن افکار را از ذهن شاهرخ دور کند.
 +پس چرا تو از اینطور فکرا تو ذهنت در مورد من و شاهین
داری؟
اخم کوری بین ابروهای شاهرخ نشست و از روی کاناپه بلند شد
_ آسمان نمیخوام در این مورد حرف بزنم.
او هم ایستاد.
بی اهمیت به خشونتی که داشت درونش قل میخورد
 +چرا نمیخوای حرف بزنی؟ من همه ی حرفام و بهت میزنم.
_ به نظر تو بحثمون نرماله؟ زن من داره در مورد...
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دستی بین موهایش برد و ادامه نداد و آسمان نزدیک تر شد
 +من هیچوقت حسی به شاهین نداشتم...
نگاه به گردن شاهرخ دوخت و تورم رگش دلش را لرزاند...
حق با رهام بود...
شاهرخ هم میتوانست مثل هر کس دیگری دیوانه شود و
عصبی....
_ آسمان گفتم نمیخوام در موردش چیزی بشنوم.
صدایش غرش مانند بود و آسمان دستش را گرفت
 +من دست هیچ مردی و جز تو نگرفتم.
دستش را سمت سینه ی خودش برد و بی توجه به قلبی که
داشت درونش خودش را میکشت ،دست شاهرخ را روی سینه
اش گذاشت
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 +من با هیچکس جز تو حرف نزدم ...هیچ مردی و جز تو دوست
نداشتم.
شاهرخ با کالفگی دست دیگرش را بین موهایش کشید و آسمان
نزدیک تر شد
 +تو حق نداری با این فکرا هم خودت و هم من و آزار بدی
شاهرخ...
شاهرخ نگاهش کرد و آسمان سرش را کج کرد
 +من هیچکی جز تو رو نخواستم شاهرخ...
شاهرخ طاقت نیاورد و دستش را دور شانه های دخترک پیچید
و او را به خود چسباند
اعتراف آسمان قلبش را محکم تکان داده بود...
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آنقدر محکم که عصبانیتش را فراموش کند و او را به آغوش
بکشد...
سرش را کنار گوش آسمان برد و کنار شقیقه اش را بوسید و
پلک بست
_ منم دوست دارم...
آسمان دستانش را دور کمرش حلقه کرد و او فشار بازوهایش را
دور تن دخترک بیشتر کرد و آرام و خش دار کنار گوشش ادامه
داد
_ منم میخوامت.
 +وقتی تو ناراحتی من خفه میشم...
سرش را عقب برد تا صورت آسمان را ببیند و لبخندی روی لب
نشاند
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_ من ناراحت نیستم عزیزم.
سرش را نزدیک تر برد و پیشانی اش را به پیشانی آسمان چسباند
و دوباره پلک بست
_ اگه وقتی ناراحتم ،تو همینطوری بخوای ناراحتیم وبرطرف
کنی من ترجیح میدم همه اش ناراحت بشم و تو بگی دوسم
داری.
آسمان هم پلک بست
 +تو خوب باشی من هر روز میگم...
لبخند زد و سرش را نزدیک تر برد
_ میتونم ببوسمت؟
ضربان قلبش باال رفت و پلک باز کرد؛ چشمان شاهرخ بسته بود...
 +میتونی...
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_ قراره بریم آسمان لباس انتخاب کنه ...دو روز مونده و هنوز
لباس نخریدیم.
عزیز سر تکان داد و فنجان خالی چایش را روی میز گذاشت
_ یه چیزی میخواستم بهت بگم پسرجان.
دستانش را روی میز گذاشت
_ بفرمایید من در خدمتم حاج خانم.
عزیز نگاه کوتاهی به درگاه آشپزخانه انداخت
_ آسو خوبه؟
شاهرخ با گیجی سر تکان داد
_ آره ،چطور؟
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عزیز صدایش را پایین آورد
_ منظورم اینه ارتباطش با پناهیا چطوره؟ تونسته کنار بیاد؟
شاهرخ لبخند زد
_ بله کنار اومده ،شما نگران نباشید.
عزیز نگاه دیگری به درگاه انداخت
_ میدونم حواست بهش هست ،اما بازم میخوام بگم که آسو
احساساتش و تو خودش میریزه ،چه ناراحتی و چه خوشحالی...
منم ازت میخوام که بیشتر از اینا حواست بهش باشه ...درک
کردن آسو کار سختیه میدونم ،اما میخوام تو درکش کنی.
شاهرخ سری تکان داد و با اطمینان لب زد
_ حواسم هست حاج خانم ،نگران نباشید.
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با حس حضور آسمان در درگاه آشپزخانه نگاه باال کشید و آسمان
را با موهای نسبتاً خیس دید
 +سالم ،حواست به چی هست شاهرخ؟
شاهرخ با لبخند صندلی کناری اش را عقب کشید
_ بیا بشین عزیزم ،صبح بخیر.
آسمان نشست و نگاه سوالی اش را دوباره بند نگاه شاهرخ کرد و
به جای شاهرخ ،عزیز جوابش را داد
_ تو باید به همه چی برسی دختر؟
آسمان شیره ی خرما را سمت خود کشید
 +باشه عزیز .یه سوال که اینقد عصبی شدن نداره.
لقمه را داخل دهانش چپاند و اینبار پرسید
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 +ساعت چند قراره بریم لباس ببینیم؟
شاهرخ فنجان چای آسمان را پر کرد
_ من عصر باید برم مطب ،اگه مشکلی نداری بعد از صبحونه
بریم.
آسمان سر تکان داد و عزیز نگاهش کرد ،آسمانی که روبرویش
بود با آسمانی که میشناخت از زمین تا آسمان فاصله داشت...
آسمان قبل ها حرف ،حرف خودش بود...
او منتظر نمیماند...
کارهایش را بخاطر دیگری به تعویق نمی انداخت...
آسمانی که او میشناخت با آسمانی که بدون مخالفت قبول
میکرد فرسنگ ها فاصله داشت.
 +عزیز؟
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آسمانی که او میشناخت به خاطر شرایط نابه سامان خانواده اش
به هیچ وجه راضی به گرفتن مراسم عقد نمیشد و آسمانی که
قبول کرده و مشغول تدارکاتش بود برایش غریبه بود...
همنشینی با شاهرخ انگار آسمانِ غرّان و ابری را هم میتوانست
آرام و آفتابی کند
 +عزیز کجایی تو؟
اخمی بین ابروهایش نشست و نگاه به آسمان دوخت
_ چیه هی عزیز عزیز؟ مغزم و خوردی...
آسمانی که با آرامش و شوخی جوابش را داد هم آسمانی نبود
که او میشناخت...
 +چون مغزت خیلی خوردنیه ،آدم اصال لذت میبره با خوردنش....
صدای بلند خنده اش هم انگار برایش غریبه بود....
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صدای خنده ی آسمان صدایی بود که کم شنیده بود....
بعد از مرگ سیامک و اسرا دیگر نشنیده بود...
 +میگم تو هم آماده شو باهامون بیا..
اخم کرد و نگاه از چهره ی خندان آسمان گرفت...
پسرش اگر بود با دیدن این چهره ی خندان و شنیدن صدای
بلند خنده ی دخترش از خوشحالی بال درمی آورد...
اکبر حاظر بود برای خوش حالی آسمان هر کاری کند و داشت
میدید خوشبختی دخترش را؟
_ من دیگه واسه چی بیام؟ مگه من قراره لباس عروس بپوشم؟
 +لباس عروس دیگه چیه عزیز؟ قراره فقط یه پیرهن بگیریم...
مگه نه شاهرخ؟
شاهرخ جرعه ای از چایش را نوشید و شانه ای باال انداخت
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_ البته که نه عزیزم ،مگه عروسا لباس عروس نمیپوشن؟ تو هم
قراره بپوشی.
آسمان با چشمان گشاد شده نگاهش کرد و شاهرخ با سرفه ی
کوچکی خنده اش را فرو داد و از عزیز پرسید
_ نظر شما چیه حاج خانم؟
عزیز حین بلند شدن از روی صندلی جواب داد
 +آره براش یه لباس عروس پفی بگیر ...منم خسته ام میخوام تو
خونه بمونم.

_ بابا؟
نگاهش را سمت رستایی که ورودی سالن ایستاده بود چرخاند
_ بله!
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_ با شما کار دارن...
از روی مبل بلند شد و لپتاپ را روی میز گذاشت
_ کیه؟
رستا شانه ای باال انداخت
_ پستچی ،اصرار داره بسته رو به خود شما بده.
سری تکان داد و در نیمه باز را کامل باز کرد و پسر جوانی را
دید که لباس فرم پیک های موتوری را داشت
_ سالم جناب ،خسرو پناهی؟
سری تکان داد و پسر پاکتی سمتش گرفت
_ لطفاً اینجا رو امضا کنید.
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نگاهی به پاکت انداخت و وقتی هیچ نشانی از فرستنده ندید اخم
کرد .نگاه باال کشید
_ چقدر میشه؟
_ پرداخت شده جناب ،فقط لطفاً اینجا رو امضا کنید.
سررسیدی که پسرک سمتش گرفته بود را امضا کرد و وارد واحد
شد ،پاکت را باز کرد و نگاه کوتاهی به داخلش انداخت اما با
دیدن پاکت مشکی رنگ کوچکی که داخل پاکت بود پشتش
لرزید.
خیلی سریع از واحد خارج شد و سمت آسانسور قدم برداشت،
پسرک رفته بود.
گوشی را از جیب شلوارش بیرون کشید و با نگهبانی تماس گرفت
و به محض برقراری تماس ،حین فشردن شاسی آسانسور گفت
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_ قمیشی درا رو ببند و اجازه نده کسی بره بیرون...
_ آقا...
صدای بلندش اجازه ی تکمیل جمله به نگهبان بیچاره را نداد
_ همون کاری و بکن که گفتم قمیشی ...همین اآلن درای
ساختمون و قفل کن و تا وقتی من برسم پایین حتی اجازه نده
یه مورچه از ساختمون خارج بشه.
تماس را قطع کرد و تا وقتی که آسانسور دوباره به باال برسد
جانش رفت و برگشت .وارد آسانسورشد و شاسی البی را فشرد و
نگاه به نمایشگر دوخت...
هر لحظه ای که میگذشت به نظرش ساعت ها طول میکشید و
دلش داشت درونش خودکشی میکرد
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محتوای پاکت را کامل ندیده بود اما آن کارتپستال مشکی رنگ
تمامش را لرزانده و او را به سالها پیش کشانده بود...
به همان تهدید های مرموز...
همان پاکتهای آشنا که هیچ ردی از فرستنده اش نبود...
درب آسانسور قبل از اینکه کامل باز شود خود را از داخل اتاقک
بیرون انداخت ونگاهش خیلی سریع چرخید و با دیدن نگهبانی
که مقابل در ایستاده بود و چند تن از ساکنین ساختمان و همان
پستچی کنارش بودند ،خود را به در رساند و بعد از گرفتن بازوی
پستچی رو به بقیه گفت
_ معذرت میخوام که معطل شدید ...آقای قمشی در و باز کنید
لطفا....
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سپس پسرک را دوباره سمت آسانسور کشاند و کنار گوشش
غرید
_ فقط چندتا سوال دارم ازت...
داخل اتاقک آسانسور شدند و خسرو به پاکت اشاره کرد
_ این و از کجا آوردی؟
پسرک بیچاره که هنوز از شوک حرکت خسرو درنیامده بود
سرش را با گیجی تکان داد
_ این چیه؟
بدون رها کردن بازوی پسرک زنگ واحد را زد و سمت پسر
چرخید
_ اگه یه صدای کوچیک ازت دربیاد زنگ میزنم پلیس بیاد و
مطمئنم میدونی من کیم و چیکارا میتونم بکنم.
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باز شدن در به دست رستا اجارهی هر حرفی را از پسر گرفت و
خسرو نگاه متعجب رستا را که به پیک بود از آن خود کرد
_ دخترم کلید واحد روبرویی و بده من...
رستا با همان تعجب سر تکان داد و بعد از کمی تأخیر کلید را
در دست پدرش گذاشت
_ چیزی شده بابا؟
خسرو سری تکان داد
_ نه ،برو تو...
رستا که در را بست خسرو سمت واحد روبرویی قدم برداشت و
پسرک پیک انگار داشت کمکم به خودش می آمد که سعی کرد
بازویش را پس بکشد
_ بخدا من کاری نکردم سردار...
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خسرو اما بی اهمیت به لحن ملتمسش در را باز کرد و داخل
هلش داد و خود هم پشت بندش وارد واحد شد.
پاکت را بلند کرد
 +این پاکت و کی فرستاده؟ چرا اسم و مشخصات فرستنده اش
نیست؟
_ به جان مادرم من چیزی نمیدونم ،اصالً توش چیه مگه؟
پاکت را باز کرد و آن کارت مشکی رنگ را بیرون کشید و نگاهی
به نوشته های تایپ شده اش انداخت...
کلماتی که پشتش را محکم لرزاند
« سالم خسرو پناهی عزیز...
چه خبر؟
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چند ساله که بی خیال هم شدیم اما من دیگه اینطوری داره
حوصله ام سر میره...
شنیدم رابطه ات با دختر تازه پیدا شده ات خوب نیست....
راستی....
میدونی خیلی احساس غرور میکنم وقتی میبینم از من اونقدر
میترسی که ورثه ات رو مثل موش میفرستی تو لونه هاشون؟
میخوام برگردم و دوباره بشم کابوست ....و میخوام از دختر
کوچیکت شروع کنم...
منتظرم باش سردار پناهی» ...
پاکت را روی زمین پرت کرد و کارت را مقابل نگاه شوکه ی پسر
تکان داد
_ این تهدیده....
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گوشی اش را از جیبش خارج کرد و شماره گرفت
_ به کی زنگ میزنی سردار؟ به خدا من که گفتم از هیچی خبر
ندارم ،من فقط یه پیک موتوری ام.
بی اهمیت به لحن ملتمس پسرجوان گوشی را به گوشش
چسباند و تماس خیلی سریع برقرار شد
ــ جانم سردار؟
_ سرگرد بیا به این آدرسی که میفرستم ،فقط زود...
تماس را قطع کرد و گوشی را دوباره در جیب شلوار گرمکنش
فرو کرد
_ بشین کاری باهات ندارم ،فقط هر چی میدونی و باید به سرگرد
بگی تا بتونم اون آدمی که این پاکت و فرستاده پیدا کنم .بخوای
یه کلمه دروغ بگی...
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پسرک میان کالمش پرید
_ نمیگم ،به خدا نمیگم

ساک ویالون را از روی صندلی عقب برداشت و نگاه به شاهرخ
دوخت
 +تا تو بری مطب میام...
شاهرخ سری تکان داد و آسمان در ماشین را باز کرد اما پیاده
نشد
 +راستی ...مهرسا قراره بیاد ،تو اگه خواستی میتونی بری مطب،
مهرسا و عزیز خوب با هم کنار میان...
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شاهرخ دستش را گرفت و کنار لبهایش برد و بوسه ی کوتاهی
که پشت دست آسمان زد نفس دخترک را میان سینه اش حبس
کرد
_ تو نگران نباش عزیزم ...برو دیگه.
آسمان پیاده شد و بعد از دستی که تکان داد سمت ساختمان
قدم برداشت.
وارد آسانسور که شد بند ساک ویالن را روی شانه اش انداخت و
طبق قولی که به خودش داده بود قرار بود اولین قطعه اش را
برای بهار بزند و دلش میخواست این کار را قبل از مراسم بکند...
رهام گفته بود بهار نمیتواند در آن جشن حاظر شود و فضای
شلوغ مادرش را نگران و آشفته میکرد.
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نگاهش از دیوار شیشه ای آسانسور به بیرون بود که در آسانسور
باز شد و او از آن اتاقک فلزی بیرون آمد ،اما درست وقتی
میخواست سمت در واحد قدم بردارد صدای خسرو را شنید و بی
اراده گوشه ی راهرو که به راه پله منتهی میشد پناه گرفت
_ برام پیداش کن سرگرد ...خیلی زود میخوام این آدم و برام پیدا
کنی...
چشمی که یک مرد دیگر در جواب خسرو گفت اخمی بین
ابروهای آسمان نشاند و آب دهانش را فرو داد...
در مورد چه کسی داشتند صحبت میکردند؟
_ تو این کارت نوشته شده بعد از سالها ،یعنی قبالً هم تهدید
شدین؟
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_ آره اما نتونستیم پیداش کنیم ،هیچ وقت در مورد اینکه از کجا
میخواد شروع کنه حرف نزده بود اما حاال ....نوشته میخواد با
دختر کوچیکم شروع کنه ...لعنتی ....برام پیدا کن اون آدم و
سرگرد....
قلبش آنقدری محکم داشت میکوبید که حس میکرد چیزی تا
شکافته شدن سینه اش نمانده و در مورد چه تهدیدی داشت
صحبت میکرد خسرو پناهی؟
دیگر چیزی از حرفهایشان نشنید و وقتی به خودش آمد که
سرگرد سوار آسانسور شده و رفته بود...
خسرو را با او تهدید کرده بودند؟
سرک کشید و وقتی کسی را در راهرو ندید سمت در واحد قدم
برداشت و انگشتش را روی زنگ فشرد...
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دستانش میلرزید...
ترسی که از صدای خسرو پناهی حس میشد انگار به جان او هم
تزریق شده بود ،قبل از اینکه در روبرویش باز شود ،صدای باز
شدن در واحد روبرویی را شنید و برگشت...
خسرو پناهی همراه مردی جوان از واحد خارج شد وخسرو با
دیدنش سری تکان داد
_ سالم خوش اومدی...
آب دهانش را فرو داد و نگاه به پسر دوخت...
او دیگر که بود؟ خسرو دست به شانه ی پسرک کوبید
_ تو هم دیگه میتونی بری پسر...
پسر که سمت آسانسور قدم برداشت آسمان با اخم پرسید
 +این دیگه کیه؟
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خسرو کوتاه جواب داد
_ پیک.
فنجان قهوه را روی میز گذاشت و در جواب رستا که پرسیده بود
از کی ویالن میزند جواب داد
 +از وقتی اومدم تهران.
برای بهار ویالن نواخته بود...
با او حرف زده بود...
با رستا هم حرف زده بود اما فکر و ذهنش پیش خسرو بود و
حرفهایش...
داشت تهدید میشد...
داشت با او تهدید میشد و هر چه فکر میکرد نمیتوانست به اینکه
آن تهدید چه میتواند باشد پی ببرد...
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نگاه به خسرو دوخت،داشت میوه پوست میکند و چطور
میتوانست اینقدر آرام به
فکر شکمش باشد وقتی....
دستی به صورتش کشید و سمت رستا چرخید
 +چی گفتی؟
رستا با لبخند جمله اش را تکرار کرد و او نمیتوانست حواسش
را جمع کند...
حواسش انگار مانند پیچ و مهره های یک شیء ناشناخته پخش
شده بودند و او نمیتوانست جمعشان کند
_ میگم چرا عزیز هم نیومد باهات؟
روی مبل جابجا شد و دیگر باید میرفت ...اما از یک سو هم
نمیخواست برود....
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دلش میخواست آنقدر آنجا بنشیند و حرکات خسرو را زیر نظر
بگیرد که باالخره لب باز کند و از تهدید شدنش بگوید...
بر خالف خسرو که بی خیال سیب های قاچ خورده اش را
میخورد او بی قرار بود و ترسی ناشناخته ته وجودش رشد
میکرد....
از تهدید شدن خسرو پناهی ترسیده بود....
 +من با شاهرخ رفته بودم برای جشن لباس بخرم ،بعدش اومدم
اینجا ...عزیز خونه موند.
دوباره نیم نگاهی به خسرو انداخت و نگاهش را به خود غافلگیر
کرد
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تهدید شدنش شبیه همان تهدید شدنهایی بود که از ترس
مجبورش کرده بود رستا را به غربت بفرستد و او را به یک خانواده
ی دیگر بسپارد؟
تهدید شدن های خسرو پناهی حتی اگر علت و موضعش را
نمیدانست هم ترسناک بودند.
دلش میخواست حاال که خسرو حرفی نمیزند او لب باز کند و
بپرسد اما حضور رستا مانعش میشد
نگاه از نگاه سؤالی خسرو گرفت و سمت رستا چرخید
 +برام یه قهوه ی دیگه میاری رستا؟
رستا لبخند دلنشینی روی لب نشاند و با گفتن البته ی آرامی
فنجان خالی قهوه اش را برداشت و سمت آشپزخانه رفت.
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آسمان به محض دور شدنش سمت خسرو چرخید و بدون
مقدمه غرید
 +کی داره تهدیدت میکنه؟
ته دل خسرو تکان خورد و اخمی بین ابروهایش نشست
با یک جمله ی آسمان هزاران فکر در ذهنش قد کشیده بود که
نمیخواست به هیچکدامشان پر و بال دهد
_ تو فالگوش ایستاده بودی؟
او هم اخم کرد و فالگوش ایستادن یا نایستادنش اهمیتی داشت
وقتی معلوم نبود فردا قرار بود کسی یک طوری آسیبی به او
برساند؟
 +تو فکر کن آره ...اگه جوابمو ندی به رستا و رهام و مریم میگم
چی شنیدم...
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خسرو که خندید بیشتر به همش ریخت و داشت مسخره اش
میکرد؟
_ داری تهدیدم میکنی دختر؟ منو؟
آسمان از بین دندانهایش غرید
 +تو که راست به راست تهدید میشی ،اینم روش ....حاال جوابم
و میدی یا بشینم رهام هم بیاد؟
خسرو با همان لبخند پر از مهری که به نظر آسمان اصالً به
خسرو نمی آمد سر تکان داد
_ من میرسونمت خونه ات ...حرف میزنیم.
خوردن قهوه اش و بلند شدنش پانزده دقیقه هم طول نکشید و
او به محض نشستن روی صندلی شاگرد ماشین خسرو ،به در
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تکیه داد و سمت خسرو چرخید و دوباره همان سؤال اولش را
پرسید
 +کی داره تهدیدت میکنه؟
خسرو بدون نگاه کردنش کوتاه جواب داد
_ نمیدونم.
 +با من تهدیدت میکنن؟
این بار نگاهش کرد ،هر چند کوتاه ،اما پر از شرمندگی...
کارت پستال را از جیب کتش بیرون کشید و سمت آسمان گرفت
_ بخون...
آسمان کارت را بین دستانش گرفت و نگاهی به جمالت تایپ
شده انداخت و قلبش داشت توی دهانش میکوبید...
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از آن چیزی که فکرش را هم میکرد ترسناک بود...
فکر اینکه سال ها پیش بخاطر همین تهدید ها طبق نوشته های
توی کارت او و رستا را دور کرده بود ،ترسناک بود...
 +بخاطر همین تهدیدا رستا رو راهی غربت کردی و من و مثل
بال نازل کردی رو سر خانواده ی سپهری؟
خسرو ماشین را کنار کشید
_ این کاغذ پاره ها من و نترسوند آسمان ...کافی نبودن قدرتم
در مقابل کسی که این کارتها رو میفرستاد و من نمیتونم پیداش
کنم من و ترسوند ...سالها پیش ،هشت سال تموم دنبالش گشتم،
هیچ اثری ازش نیست ،انگار شبه این پاکت ها رو میده به پیک
و میگه برسون خونه ی خسرو پناهی ...هشت سال گشتن و پیدا
نکردن من و ترسوند...
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 +شاید پا رو دم یه کله گنده گذاشتی...
خسرو سرش را باال و پایین کرد
ــ این به ذهن خودمم رسید اما بازم به هیچ جایی نرسیدم...
دستم به جایی بند نبود....
دستی با کالفگی به صورتش کشید...
ترس خسرو آنقدر دلش را خالی کرده بود که جای خالی اش را
توی سینه اش حس میکرد....
جای خالی شبیه ردیف نبودن قافیه های یک غزل بود...
شبیه یک عاشقانه ی بدون معشوق...
شبیه یک درد بی درمان....
 +اآلن میخوای چیکار کنی؟
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خسرو نگاه گرفت
_ پیداش میکنم ،اما....
دوباره نگاه به چشمان آسمان دوخت و مصمم گفت
_ این بار نمیترسم ،تا پای جونمم شده از شما مراقبت میکنم.
آسمان نگاه دیگری به نوشته ها انداخت و نجوا کرد
 +به نظرت چیکار میتونه باهام بکنه؟
خسرو کارت را از دستش گرفت و دوباره در جیب کتش فرو کرد
_ کسی قرار نیست باهات کاری کنه ...من این اجازه رو نمیدم.
ماشین را به حرکت درآورد و آسمان نگاهش را به مسیر دوخت....
فردا قرار بود جشن عروسی بگیرند و او فکرش آنقدر به هم ریخته
بود که حتی نمیتوانست به امروز فکر کند ،چه برسد به فردا....
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آنقدر میان سرش افکار نامنظم بود که او آن فرد مجهول را در
جشن تصور میکرد که چاقو به دست میخواست گلویش را ببرد...
حتی خسرو و شاهرخ را هم میدید که تالش داشتند نجاتش
دهند و دستشان به او نمیرسید.آن شخص مجهول درست در
صدر افکارش بود
وقتی به خانه رسید شاهرخ به مطب رفته بود و مهرسا و عزیز
مقابل تلویزیون مشغول تماشای برنامه ی کودک بودند .مهرسا
انگار عالقه اش به برنامه ی کودک را به عزیز هم تحمیل کرده
بود.
ابروهای درهم عزیز نشان از نپسندیدن عالقه ی وافر مهرسا به
برنامه ی کودک میداد و او بعد از درآوردن شال و سویشرتش
کنار عزیز نشست و جواب مهرسا را داد
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 +یه سر رفتم به بهار بزنم....
سمت عزیز چرخید
 +شاهرخ کی رفت؟
عزیز با اخم جواب داد
_ نیم ساعت پیش...
_ آسو؟
نگاه سمت مهرسا چرخاند و سرش را سؤالی تکان داد که مهرسا
با تردید پرسید
_ چرا به مادرت نمیگی مامان؟
اخمی بین ابروهایش نشست و شقیقه هایش تیر کشید و انگار
مهرسا پی به آشوب درونش برد که آه عمیقی کشید
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_ من شیش سالم بود که مامانم مرد ...اینکه چه شکلی بود یادم
رفته ...اما یادمه یه بار بهم گفت وقتی بچه ها به مادرشون میگن
مامان انگار خدا بهشت و دو دستی تقدیمشون میکنه.
بغضش گرفت...
هم برای مادری که مادری را در حقش تمام کرده و از دنیا رفته
بود...
هم برای مادری که غم نبود او افسرده اش کرده بود ...آنقدر
افسرده که نه او را به یاد بیاورد نه برادر و خواهرش را...
 +من تازه فهمیدم دختر خانواده ی پناهی ام....
چشمان گرد مهرسا هم باعث نشد بغضش کنار برود و صدایش
هنگام گفتن جمالت نلرزد
 +من دختر خسرو و بهارم ،اما پدر و مادرم اکبر و اسراست....
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بعد از گفتن جمله اش از روی مبل بلند شد تا به اتاق برود که
صدای زنگ آپارتمان راهش را سمت در کج کرد.
باز شدن در برابر بود با نمایان شدن قامت ریز پریسیما و کالفگی
بیش از حد آسمان.
پریسیما با خنده وارد شد و بی توجه به اخم و کالفگی آسمان
گونه اش را بوسید
_ سالم عزیزم ،چطوری؟
فقط او را کم داشت که بی اهمیت به اخم و تخمش وارد شده و
کنار مهرسا بنشیند و با او بگو و بخند کند...
دندان روی هم سایید و طوری در را به چارچوبش کوبید که
صدای ناهنجارش نگاه هر سه را سمت او چرخاند و آسمان هم
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دوباره سمت مبلمان قدم برداشت ...دلش میخواست موهای
بیرون زده از شال دخترک را بگیرد و تا میتواند بکشد...
دخترک سبک سر چرا حالی اش نمیشد که تا حد مرگ از او
متنفر است و نمیخواهد او را ببیند؟
کنار عزیز نشست و نگاه خشمگینش را به چشمان آرایش شده
ی پریسیما دوخت که بعد از سالم و احوال پرسی با لبخند
گشادی سمت او چرخید
_ عزیزم اومدم بهت بگم مامان وقت آرایشگاه گرفته برای فردا...
 +الزم به اومدنت نبود ،زنگ میزدی میگفتی هم میشنیدم.
پریسیما به جای اینکه ناراحت شود به لبهایش بیشتر کش داد
و آسمان دستی با کالفگی به صورتش کشید.
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داشت خفه میشد زیر دستان آرایشگری که بیشتر از دو ساعت
بود روی سینه اش خم شده و مشغول آرایشش بود ...قبل از
آرایش هم که مانند یک سالخ به جان موهای زائد صورتش افتاده
و با نیم متر نخ پوستش را به گز گز انداخته بود...
اگر عمه خانم آنجا نبود قطعاً همان بار اول از روی آن صندلی
مخصوص بلند میشد و با چند فحش به پریسیما که پیشنهاد بند
انداختن داده بود آنجا را ترک میکرد...
شاهرخ احترام خاصی به عمه خانم قائل بود و او....
 +تموم نشد؟
صدای ریز خنده ی رستا را کنارش شنید و چقدر خوب بود که
امروز را تنهایش نگذاشته بود...
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درست وقتی که داشت همراه مهرسایی که شب را در خانه ی
آنها مانده بود وسایلش را جمع میکرد رستا آمده و همراهش
شده بود....
_ خانم عباسی خواهر من یکم عجوله...
اخمی بین ابروهایش نشست و چندین غر پشت دندانهایش
حبس شده بودند...
 +اصال مگه من نگفتم نمیخوام زیاد رنگ و لعاب بمالی به
صورتم؟ دو ساعته نشستی رو سینه ام چیکار میکنی آخه؟
اینبار صدای خنده ی مهرسا را هم از دور شنید و پلک باز کرد
و نگاه اخموی آرایش گر را درست در چند سانتی صورتش دید
و بیشتر اخم کرد
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 +اونقد هم نزدیک میشی که آدم فکر میکنه میخوای ببوسیش
از بس تو حلقشی ...یکم برو عقب دیگه...
ابروهای آرایشگر بیشتر در هم فرو رفتند و آسمان دوباره پلک
بست...
_ دیگه داشت تموم میشد ....این عروستون چقدر بداخالقه ملک
خانوم.
مهرسا از گوشه ی سالن که مشغول زدن الک همرنگ لباسش
به انگشتان پایش بود با خنده جواب آرایشگری که آسمان کالفه
اش کرده بود را داد
_ شکوه جون آسو اآلن داره پیش خانواده ی شوهرش آبروداری
میکنه ،این اآلن اخالق خوبشه....

2305

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

آرایشگر باالخره از رویش کنار کشید و آسمان خیلی سریع از
روی صندلی بلند شد تا عملیات دیگری رویش پیاده نکنند و به
دنبال ساک لباسش چرخید
 +لباسم کجاست؟
رستا با لبخند ساک را به دستش داد
_ ماه شدی فدات شم.
آب دهانش را فرو داد و با نگاهی که میخواست سمت آینه کشیده
شود جنگید و ساک را از دست رستا گرفت
_ کمکت میکنم آماده بشی خوشگلم.
لبخندی در جواب نگاه مشتاق رستا زد
 +خودم میتونم رستا ...تو خودت آماده شو دیگه.
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وارد اتاق کوچکی که مخصوص تعویض لباس بود شد و مشغول
تعویض لباسهایش با پیراهن بلند و نباتی رنگی که با راهنمایی
شاهرخ گرفته بود شد....
برای بستن زیپ لباس مجبور شد رستا را صدا کند و رستا با
دیدنش نگاهش برق زد و به آغوشش کشید
_ عزیز دلم خیلی خوشگل شدی ...لباست محشره..
بغض داشت....
بغضِ نبودِ پدر و مادرش در این روز داشت قلبش را متالشی
میکرد و حتی بهار هم نبود...
رستا فاصله گرفت و انگار خیلی خوب تا ته نگاهش را خواند که
لبخند پر بغضی روی لبش نشست
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_ تو تنها نیستی عزیز دلم ....من هستم ،مامان مریم و مامان بهار
و رهام همیشه کنارتیم....
بغضش را فرو داد
 +میدونم.
رستا با بوسه ی کوتاهی که روی گونه اش نشاند پشت سرش
ایستاد
_ زنگ زدی به آقاشاهرخ بیان دنبالت؟
کوتاه جواب داد
 +نه...
رستا زیپ لباس را کشید و دوباره مقابل آسمان قرار گرفت
_ زنگ بزن بیاد خوشگلم.
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سری تکان داد و رستا مشغول جمع کردن لباسهایش شد و
آسمان از داخل ساک شال همرنگ لباسش را برداشت
 +میشه به این آرایشگر دیوونه بگی این شال و یه جوری روی
موهام نصب کنه؟
رستا به لحن و حرص آسمان خندید و سری تکان داد
_ باشه عزیزم ...یه طرح خاص تو نظرمه که باهاش شینیون
موهاتم خراب نمیشه...
با شاهرخ تماس گرفت و گفت به دنبالش بیاید و نصب کردن
شال روی موهایش طبق نظر رستا نیم ساعت طول کشید و در
آن نیم ساعت شاهرخ هم رسید...
رستا کمک کرد پانچ سفید رنگش را بپوشد و او انگار مست بود
که هیچ اطرافش را نمیفهمید...
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گوشهایش صدایی شبیه کوبش بی امان قلبش میشنیدند و
نگاهش دو دو میزد برای دیدن شاهرخ.
طولی نکشید که از آن سالن بزرگ بیرون رفت و شاهرخ را
درست روبروی در دید که با دیدنش جلوتر آمد.
آب دهانش را فرو داد و انگار حس هایش گم و گور شده بودند....
هیچ حسی جز تپش بی امان قلبش حس نمیکرد و شاهرخ دسته
گلی تزئین شده از رزهای آبی و سفید به دستش داد و آسمان
نگاهش کرد
 +این آرایشگره پدر من و درآورد...
شاهرخ به جمله ی طلبکارش خندید و عاشقی بلد نبود
آسمانش....
_ مطمئنی تو خونش و تو شیشه نکردی؟
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اخم کوچک آسمان به لبخندش پهنا داد و دست پشت کمر
عروسش گذاشت و تا کنار ماشین همراهی اش کرد.
در را برایش باز کرد
_ بفرمایید بانوی زیبا...
آسمان با لبخندی که بی اراده روی لبهایش نشسته بود و رد هر
گونه اخم را شسته و برده بود ،نشست و شاهرخ هم بعد از دور
زدن ماشین پشت رل جا گرفت...
_ دل من رفت ....مگه از دست نگاهت میشه در رفت؟
لبخند آسمان بزرگ تر شد و شاهرخ حرکت کرد
_ خب عروس خانم خوشگل نمیخوان افتخار بدن و نگاهمون
کنن؟
چرخید و نگاه شاهرخ در چهره اش چرخید
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_ ای جان ...عجب عروس خانومی...
نگاهی کوتاه به مسیر انداخت و دوباره سمت آسمان چرخید
_ فکر کنم دارم به این تبلیغایی که آرایشگاه ها میکنن«لولو بیار
هلو تحویل بگیر» ایمان میارم.
آسمان مشتی به شانه اش کوبید و شاهرخ بلند خندید...
 +شاهرخ پرتت میکنم از ماشین بیرونا!!!!
شاهرخ با خنده نیم نگاه دیگری به آسمان انداخت و دلش داشت
ضعف میرفت برای لبهای قرمز رنگش....
انگار داشتند چشمک میزدند برای بوسیده شدن...
_ آخه نمیدونی که چه ماهی شدی ....اونقدر که دلم نمیخواد
حتی یه لحظه نگاه ازت بگیرم.
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آفتابگیر را پایین کشید و نگاهی به تصویر خودش درون آینه
انداخت ...آرایش آنچنانی نداشت اما خیلی تغییر کرده بود...
 +من از اولش هم خوشگل و ماه بودم...
شاهرخ دستش را گرفت و تا لبهایش باال برد
_ تو ماه منی آسمان خانوم...
بوسه ای پشت دستش زد و نفس عمیقی کشید
_ تو آسمون منی.

مهربان گونه اش را در هوا بوسید و عقب کشید
_ خیلی ماه شدی عزیزم ....مبارک باشه.
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سعی کرد اخمش بخاطر دیدن ماهان را دور بریزد و لبخند کج
و کوله ای به مهربان که با مهربانی نگاهش میکرد زد
 +ممنون ،خوش اومدین.
_ مبارکه دخترعمه...
نگاه سمت ماهان کشاند و دندانهایش ناخوداگاه روی هم کلید
شدند ...جوابی نداد و سمت مهربان چرخید
 +بهمن کجاست؟
مهربان نگاهش را جستجوگرانه در اطراف چرخاند
_ همینجاها بود!
_ آسمان؟
سمت شاهرخ چرخید و او با لبخند کنارش ایستاد و دست دور
کمرش حلقه کرد
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_ ببخشید که تنهات گذاشتم.
آسمان لبی تر کرد
 +با بچه های داییم اشنا شو....
ماهان دستش را سمت شاهرخ دراز کرد
_ سالم آقای تهرانی ،مبارک باشه.
نگاه شاهرخ تا دست دراز شده ی ماهان سر خورد و آسمان گفته
بود کسی که با او تصادف کرده پسر دایی اش است...
دست ماهان را فشرد و لبخندش را حفظ کرد
_ ممنون ،خوش اومدید...
_ مبارک باشه آقای تهرانی ،من مهربانم .دختر دایی آسمان.
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شاهرخ دست ماهان را رها کرد و با احترام جواب مهربان را داد
و سمت آسمان چرخید
_ عزیزم باید به چند نفر دیگه خوش آمد بگیم.
سری تکان داد و سمت مهربان چرخید
 +رستا رو دیدی بگو بیاد پیشم کارش دارم.
مهربان که البته ای گفت همراه شاهرخ فاصله گرفت
 +منظور دوستت که گفت اون آدم با پریسیما اومده کیه؟
با خودش نبود ترسی که درونش بود و هر لحظه منتظر یک اتفاق
ناگوار بود ...یک اتفاق ناگوای از سوی شخصی ناشناس که حتی
خسرو پناهی هم نمیتوانست پیدایش کند...
_ همون آدمی که سنگا رو میخواست...
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نگاه گرد شده ی آسمان سمتش چرخید و قدم هایش ناخوداگاه
متوقف شدند
 +چی؟
شاهرخ با فشار مالیمی به کمرش ،مجبورش کرد دوباره قدم
بردارد و زمزمه ی آرامش به گوش آسمان به زور رسید
_ بعداً درموردش حرف میزنیم.
مقابل میزی رسیدند و شاهرخ مشغول سالم و احوال پرسی شد
و نگاه آسمان در اطراف برای پیدا کردن پریسیما گشت و آن
دخترک سبک سر داشت چه غلطی میکرد؟
چرا باید شخصی که سنگهای گالری را دزدیده بود به جشن
دعوت میکرد؟
_ بهتون تبریک میگم خانم تهرانی...
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چرخید و لبخندی تحویل مردی میانسال که نگاهش میکرد داد
 +ممنونم.
دست شاهرخ روی پهلویش سر خورد واو را بیشتر به خود
چسباند
_ عزیزم ایشون آقای صابری هستن .دوست پدرم.
آسمان دوباره سری تکان داد و رو به صابری لب زد
 +خوش اومدید.
بعد از آشنایی با چند نفر دیگر که چیزی از حرفها و اسم هایشان
نفهمیده بود در جایگاهی که مخصوص آنها بود ایستاند و آسمان
نگاه به شاهرخ دوخت
 +شاهرخ همین اآلن بگو ...اون آدم کیه و چرا اآلن اینجاست؟
شاهرخ که نگاهش کرد سری سؤالی تکان داد
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_ پریسیما چیزی نمیدونه ،فکر کنم جمشیدی داره ازش استفاده
میکنه و فقط برای اطالعات گرفتن از اون باهاشه.
نگاه آسمان دوباره در اطراف دنبال پریسیما گشت و ناامید از
پیدا کردنش دوباره نگاه بند چشمان شاهرخ کرد
 +چه استفاده ای؟ مگه این دختره ی خنگ رهام و نمی خواد؟
شاهرخ نفس عمیقی کشید و سرش را به طرفین تکان داد
_ نمیتونم دقیق بگم اما به نظرم این کاراش بخاطر جلب توجه
رهامه ...ما اولش فکر میکردیم یکی از گالریه اما....
ادامه نداد و آسمان با اخم پرسید
 +اآلن چرا اینجاست؟ تو که میدونی کی دزدیده سنگا رو ،پس
این اآلن با کدوم جسارت اینجاست؟
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دستش را دور شانه ی آسمان حلقه کرد و با کشیدنش به سمت
خودش پیشانی اش را بوسید
 +بی خیال آسمان ،از جشن لذت ببر.
آسمان که عقب کشید و دیگر سؤالی نپرسید نگاه گرداند و با
دیدن نگاه شاهین که به آنها بود پلکش پرید...
شاهین با دیدن نگاه برادر کوچکش رو به خسرو کرد و لبخندی
زد
_ من چند لحظه منتظرتون میذارم.
خسرو با جدیت سری تکان داد و شاهین با اشاره به شاهرخ
سمت پله ها قدم برداشت و شاهرخ آسمان را همراه رستایی که
به جمعشان پیوسته بود تنها گذاشت و خود را به طبقه ی دوم
رساند.
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وارد اتاق شاهین شد و او را کنار پنجره دید .کنارش ایستاد و
نگاه به باغ که تزئین شده بود دوخت
_ تو همسرت و دوست داری شاهرخ...
دست شاهرخ مشت شد و اما نگاه از چراغ های رنگی باغ نگرفت
_ دوسش دارم.
شاهین پلک بست
_ دوسش داری اما برای اولین بار من دارم پریشون میبینمت
شاهرخ .این پریشونیت به من ربط داره؟
شاهرخ اینبار برگشت و به نیمرخ برادرش خیره شد....
پریشان بود؟!
_ باید ربطی داشته باشه؟
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شاهین بدون مکث ،مصمم گفت
_ نه.
برگشت و نگاه به نگاه شاهرخ دوخت و ادامه داد
_ نباید پریشون باشی وقت همسرت و دوست داری و اونم دوست
داره...
اخم شاهرخ کورتر شد و شاهین دوباره نگاه به باغ دوخت
_ من ناراحت میشم وقتی تو ذهنت به منفور ترین و پست ترین
آدم تبدیل میشم شاهرخ ...من برادرتم و دلم نمیخواد این و حتی
یه لحظه از ذهنت دور کنی.
برگشت و دوباره نگاه به چشمان روشن شاهرخ دوخت و لب زد
_ فقط خوشبخت شو شاهرخ ...تو تنها خانواده ی منی.
_ آسو باور کن بین این آدما حس خیلی مضخرفی دارم...
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با خنده سری برای مهدی تکان داد و علی پرسید
_ چه حسی داداش؟
_ اصال اعتمادبه نفسم با خاک یکسان میشه ،داشَم ...ببین
دخترارو علی! المصبا دختر نیستن که هلوأن ....آدم اصال حسِ....
نگاه سمت آسمان چرخاند و با پوف کالفه ای جمله اش را ناقص
گذاشت و لیوان آبمیوه اش را برداشت
_ بی خیال علی ،پیش این دختر که نمیتونم بگم چه حسی بهم
دست میده اما تو تهش و برو خودت میفهمی....
آسمان لگدی به پایش کوبید
 +الل شو مهدی...
مهدی خندید و وحید پرسید
_ آسو نمیخوای ما رو با این دختر داییت آشنا کنی؟
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 +مگه همین چن دقیقه پیش آشنا نشدی؟
طاها خندید
_ گلوش گیر کرده خواهر من...
خواست چیزی بگوید که دستی دور کمرش حلقه شد و صدای
شاهرخ را جایی نزدیک گوشش شنید
_ سالم آقایون ،خوش اومدید.
مهدی قبل از بقیه به خودش آمد و دستش را سمت شاهرخ دراز
کرد
_ سالم داداش ،مبارک باشه.
لبخندی روی لبهای شاهرخ از صمیمیت مهدی نشست و با بقیه
هم دست داد و خوش آمد گفت .آسمان نگاه باال کشید و با اینکه
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خسته بود و انگشتان پایش داخل کفشهای پاشنه بلند در حال
ترکیدن بودند ،شب خوبی بود....
با اینکه محمد نیامده بود و طاها کارهای به هم ریخته اش را
بهانه کرده بود اما خوشحال بود...
با اینکه هر لحظه منتظر حرکتی از سوی آن شخصی که خسرو
را تهدید کرده بود ،بود اما باز هم لبخند از ته دلی روی لبهایش
بود...
کنار شاهرخ بودن آنقدر برای دلش خوب می آمد که هیچ اتفاقی
قدرت به هم ریختنش را نداشت.
سعی کرده بود دیگر به هیچ چیز فکر نکند و تنها از جشنی که
به خاطر آنها برپا شده بود و همه ی کسانی که دوستشان داشت
حضور داشتند لذت ببرد.
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پایان جشن عزیز خواسته بود همراه ضیا و نرگس خاتون به
اردبیل برگردد و مخالف های مختلف آسمان هم نتوانسته بود
مانعش شود...
به آپارتمان که رسیدند نزدیک صبح بود و آسمان به محض ورود
کفشهایش را از پا کند و غر زد
 +پدر پاهام دراومد با این کفشای لعنتی ....من نمیدونم این
دخترا چطور هر روز هر روز این کفشا رو میپوشن ...من که یه
بار تو عمرم پوشیدم پدرم دراومد.
شاهرخ خندید و وارد آشپزخانه شد و آسمان خودش را روی
مبل پرت کرد.
 +شاهرخ یه لیوان آبم واسه من بیار....
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طولی نکشید که شاهرخ همراه یک لیوان آب روبرویش روی میز
نشست و آسمان حین گرفتن لیوان لب زد
 +ایوال ،دمت کرم.
_ خسته شدی؟
نمی از آب را سر کشید
 +نه ،فقط پاهام داغون شد.
شاهرخ نگاهش را تا پاهایش سر داد
_ میخوای واست ماساژ بدم؟
آسمان خندید و لیوان را کنار شاهرخ روی میز گذاشت
 +نه ،فقط بیا کمک کن موهام و باز کنم.
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سپس از روی مبل بلند شد و بعد از جمع کردن دامن لباسش
سمت اتاق قدم برداشت....
مقابل میز آرایش نشست و نگاهی به تصویر خودش انداخت .واقعاً
زیبا شده بود....
طولی نکشید که شاهرخ هم وارد اتاق شد و بعد از درآوردن کتش
سمت او قدم برداشت
_ دوست داری بریم ماه عسل؟
نگاهش را به انعکاس تصویر شاهرخ توی آینه دوخت و شانه ای
باال انداخت .شاهرخ مشغول باز کردن سنجاق های سرش شد و
ابتدا شالش را باز کرد
_ کجا رو دوست داری؟
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آسمان نفس عمیقی کشید و حرکت انگشتان شاهرخ بین
موهایش لذت بخش بود
 +به نظرم بمونیم عید بریم ...اآلن هم تو کار داری هم من
باشگاه...
انگشتانش را بیشتر بین موها برد تا سنجاقی بینشان نباشد
_ دوستات برگشتن اردبیل؟
 +نه فردا قراره برن.
آخرین سنجاق را هم از بین موهای آسمان بیرون کشید و روی
میز آرایش گذاشت
آسمان ایستاد
 +زیپ لباسمم باز کن....
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دست شاهرخ از بین موهای بلند و پرپشتش تا زیپ لباس سر
خورد و دلش او را میخواست...
_ آسمان؟
آسمان که از توی آینه نگاهش کرد زیپ را پایین کشید و آرام
نجوا کرد
_ میتونم بغلت کنم و ببوسمت و تو اذیت نشی؟
دلش فرو ریخت و نفسش جایی میان میان گلو و سینه اش گیر
کرد...
شاهرخ دستانش را روی شانه های دخترک گذاشت و خیره در
نگاهش ادامه داد
_ میشه ازم نترسی و خودت و بسپری به من؟
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آسمان که هیچ نگفت سرش را کج کرد و بین موهای دخترک
کنار گوشش نجوا کرد
_ دلم میخواد لمست کنم آسمان...
هرم نفسهای داغش گردن دخترک را سوزاند و دلش را بیشتر
لرزاند
قلبش را انگار شعله هایی آتش محاصره کرده بودند که گرمش
بود و داشت عرق میکرد....
حتی قطره های عرق قلبش را حس میکرد...
_ اگه بگی نه...
 +من ازت نمیترسم...
صدای آرام و مرتعش آسمان را شنید اما صورتش را از بین موهای
فر دار دخترک بیرون نکشید...
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عمیق تر نفس کشید و آسمان مصمم تر و پر تحکم تر از جمله
ی اولش گفت
 +من دوست دارم شاهرخ....
دلش محکم کوبید و اعتراف آسمان مانند اسمش زیبا بود
لبه ی لباسش را با انگشت تا بازوی دخترک هل داد و سرشانه
ی لختش را نرم بوسید
_ منم دوست دارم.
سرش را کج کرد و اینبار گردنش را بوسید
_ خیلی دوست دارم.

دستانش را در جیب های پالتوی اهدایی اش که چند روز پیش
شاهرخ برایش خریده بود گذاشت و سرش را در یقه ی پالتو فرو
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کرد ....تهران مانند اردبیل سرد نبود اما باز هم نمیشد مقابل
سرما ایستاد.
انگشتش را روی زنگ ویال فشرد و در بدون مکث باز شد؛ انگار
شخصی که شاسی را فشرده بود به خوبی میفهمید که سرما کم
کم داشت وارد اعضای داخلی تنش میشد.
وارد حیاط بزرگ ویال شد و با نگاه به دنبال اکبر گشت و وقتی
پیدایش نکرد با نفس عمیقی قدم هایش را سمت ساختمان تند
کرد.
به محض باز کردن در با مهران استوار روبرو شد و او کنار کشید
_ سالم عرض شد بانو...
سری تکان داد و خواست سمت پله ها برود که دوباره صدای
استوار بزرگ را شنید
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_ پارسا تو اتاقشه...
چرخید
 +من میرم پایین بهش بگو بیاد....
_ من دارم میرم ،خودت برو بهش بگو ....طبقه ی سوم در دوم.
سپس مقابل نگاه آسمان از ساختمان خارج شد و در را بست....
با کالفگی دستی به صورتش کشید و آرام از پله ها باال رفت .به
طبقه ی سوم رسید و طبق گفته ی مهران در دوم را باز کرد اما
با ندیدن پارسا در اتاق مردک هایش را با کالفگی در حدقه
رقصاند
 +پارسا کجایی؟
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وارد اتاق شد و با دقت بیشتری نگاه کرد ....از پوسترهای ورزشی
که به دیوارها نصب شده بود میشد فهمید آنجا اتاق یک پسر
بچه ی لوس است که عالقه ی خاصی به ورزش دارد
 +بیا بیرون حال و حوصله ی قایم موشک بازی ندارم.
در اتاق روبرویی باز شد و پارسا سراسیمه و با رنگ و رویی پریده
خود را داخل اتاق انداخت و در را بست و آسمان متعجب نگاهش
کرد
 +داری چیکار میکنی بچه؟
پارسا با هیجان و ترس سمت پنجره رفت و پرده را کشید
_ عمومهران رفت؟
آسمان اخم کرد
 +اونجا اتاق اون بود؟ تو بازم رفتی تو اتاق اون دیوونه؟
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پارسا مقابلش ایستاد و پچ زد
_ آروم آسو ...اون تو اتاق یه کارایی میکنه.
از داخل پیراهنش کارت مشکی رنگی بیرون آورد و سمت آسمان
گرفت
_ ببین این و تو اتاقش پیدا کردم.
آسمان نگاهی به کارت آشنا و نوشته های تایپ شده اش انداخت
و دلش درون سینه سقوط کرد و سرمایی عظیم تنش را در بر
گرفت...
سرمایی حتی سرد تر از فضای بیرون ساختمان و اردبیل....
« چطوره اینطوری شروع کنیم....
همون سناریوی سی و چهار سال پیش باشه....
همون طوری که زن من مرد دختر کوچیکه ی تو هم بمیره....
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تاوان مرگ زن منو،یه عمر خون دل خوردنای من و باید پس
بدی سردار....
از دختر کوچیکت شروع میکنم و تک تک خانواده ات و تار و مار
میکنم و تو هم مثل من تنها میمونی...
باید بترسی از من....
مثل چند سال پیش که ورثه ات و گم و گور کردی» ....
پارسا خواست دستش را بکشد که کارت را چنگ زد و بار دیگر
متن تایپ شده را خواند و بیشتر وجودش لرزید
ــ به نظرت این چیه؟ باید به بابام نشونش بدم؟
قدرت حرف زدن نداشت...
مردمک هایش انگار فلج شده بودند و از روی آن کلمات خوف
آور کنده نمیشدند...
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گوشی اش را از جیب پالتوأش بیرون کشید و با دستانی که به
وضوح میلرزید دوربین گوشی را سمت کارت پستال مشکی رنگ
گرفت
_ آسو داری چیکار میکنی؟
چند عکس گرفت و گوشی را در جیبش فرو کرد و نگاه به پارسا
دوخت
 +من کنار پله ها کشیک میدم تو این وامونده رو برگردون
سرجاش ....همونجوری که بود ...زود باش.
پارسا کارت را گرفت
_ نباید ازش عکس میگرفتی آسو ،لطفا پاکشون کن...
اخم کرد....
با وجود ترسی که درونش بود اخم کردن کار آسانی نبود
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 +پارسا بهت گفتم اون کارت و برگردون سر جاش ...اگه نبودش
و بفهمه اولین کسی که بهش شک میکنه تویی...
_ اگه عکسش و ببینه چی؟
دستانش را روی شانه های پسرک گذاشت و بی اهمیت به آشوبی
که در دل خود بود سعی کرد از ترس پارسا کم کند
 +نمیفهمه پسر ...من به کسی نشون نمیدم.
_ پس واسه چی عکس گرفتی؟
لبی تر کرد
 +که بعدا اگه فهمید و خواست بهت گیر بده من این و به بابات
نشون بدم و بگم معلوم نیست با این کارتا کیو تهدید میکنه...
میبینی که در مورد مردن یه دختر نوشته....
_ اصالً شاید واسه اون نباشه...
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سری تکان داد و فکش قفل شد ...دلش آشوب بود و درون سرش
انگار یک جغد شوم جیغ میکشید و او مشغول راضی کردن یک
پسر بچه بود...
دلش میخواست با زور بازو راضی اش کند و به زحمت خشمش
را داشت کنترل میکرد
 +آره ممکنه ...اما ما نباید این فرصت و از دست بدیم ....من
نمیخوام به تو یا پدرت آسیب بزنم پارسا ...تو شاگرد منی و من
شاگردام و مثل بچه هام دوست دارم ...باور کن.
پارسا را به زور راضی کرد و کنار پله ها منتظر ایستاد تا او کارت
را سر جایش برگرداند و پارسا پس از دقایقی با همان مقدار ترس
و دستپاچگی از اتاق خارج شد و خود را به آسمان رساند
_ گذاشتم.
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آسمان سری تکان داد
 +باشه برو لباس بپوش بیا پایین من منتظرتم.
سپس از پله ها پایین رفت و اصالً دلش نمیخواست وقتش را با
تمرین هدر دهد و میخواست هر چه زود تر خود را به خسرو
رسانده و آن عکس را نشانش دهد....
اما نمیتوانست پارسا را در آن حال رها کند و باید ذهنش را با
چند ساعت تمرین و کاراته آرام میکرد...
پارسا هم ترسیده بود و میشد ترس را در چهره اش دید و در
نگاهش خواند...
باید کاری میکرد تا دیگر اثری از آن ترس و دستپاچگی در
چهره ی او نباشد و اگر میماند قطعا مهران متوجه میشد....
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تمرین با پارسا و حالی کردنش به آرام و بی خیال بودنش درست
دو ساعت تمام طول کشید و او به محض اتمام تمرین دست
سمت اویی که پهن زمین شده بود دراز کرده و کمک کرده بود
بایستد
 +خوب بودی پارسا ...اگه یکم دیگه تمرین کنی میری باالتر...
پارسا دستی به پیشانی خیسش کشید و آسمان پس گردنی
محکمی حواله اش کرد
 +من دیگه باید برم ،حرفام و یادت نره.
پارسا با خستگی سر تکان داد و آسمان بعد از برداشتن وسایلش
از سالن ورزش خارج شد .پالتویش را طوری به آغوش فشرده بود
که انگار قرار بود کسی از دستش بگیرد و گوشی را از جیبش
درآورده و آن عکس ها را ببیند.
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به محض خروجش از ساختمان پالتو را تن کرد و بخاطر عرقی
که کرده بود سرما را بیشتر حس میکرد....
دکمه های پالتو را بست و دستانش را در جیبهایش فرو کرد،
طوری که انگشتانش دور گوشی حلقه شدند و باید با خسرو
تماس میگرفت...
اما برای اینکار باید ابتدا از آن ویال خارج و دور میشد.
بدون اینکه با نگاه دنبال اکبر بگردد از ویال خارج شد و به محض
خروجش نفس عمیقی کشید .انگار مسیر طوالنی تر از هر وقت
دیگری بود.
سوار تاکسی که شد با خسرو تماس گرفت و دستانش یخ زده
بود...
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آنقدر سردش بود که دستانش دیگر حسی نداشتند و تنها
میلرزیدند
تماس که برقرار شد فشار انگشتانش هم دور بدنه ی گوشی
بیشتر شد و صدای خسرو در گوشی پیچید
_ بله؟
لبی تر کرد
 +باید ببینمت خسرو...
صدای خسرو رنگ نگرانی به خود گرفت و او نگاه به پشت
انداخت ...میترسید و هر لحظه به نظرش میرسید کسی در حال
تعقیب کردنش است...
_ چیزی شده آسمان؟ حالت خوبه؟
 +آره ،کجا بیام؟
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_ خونه ام ،بیا اینجا.
 +باید تنها صحبت کنیم.
_ میرم واحد روبرویی...
بعد از زمزمه کردن باشه ی آرامی تماس را قطع کرد و گوشی را
دوباره در جیبش فرو کرد و آدرس را به راننده گفت.
طولی نکشید که به برج رسید و نمیدانست مسیر ویالی استوار
تا برج را چطور طی کرده بود...
ترس...
وحشت...
وهم و دستپاچگی....
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وقتی انگشتش را روی زنگ واحد گذاشت و در به دست خسرو
باز شد باالخره احساس امنیت کرد و دل بی قرارش کمی آرام
گرفت...
_ چی شده؟ حالت خوبه؟
دلش میخواست پالتو را دربیاورد اما هنوز سردش بود
_ رنگت چرا پریده؟
گوشی اش را از جیبش بیرون آورد و بعد از لمس عکسی که
واضح تر از بقیه افتاده بود ،گوشی را سمت خسرو گرفت و سمت
مبلهایی که با ملحفه های سفید پوشیده شده بودند قدم
برداشت...
جان را انگار سرما از پاهایش کشیده بود
_ این چیه آسمان؟
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ترس را در صدای خسرو دریافت کرده بود و بیشتر لرزیده بود
 +به نظر تو چیه؟
خسرو مقابلش نشست و نگاهش کرد
_ من همچین کارتی دریافت نکردم آسمان ...این و از کجا
آوردی؟ این چیه؟ تو داری چیکار میکنی؟
خسرو هم ترسیده بود و سؤاالتش هر لحظه با ولوم بلند تری از
آسمان پرسیده میشد و آسمان سردش بود
 +اینم مثل همون تهدیده مگه نه؟
خسرو با حس مضخرف ترس دوباره نگاهی به صفحهی گوشی
انداخت و آسمان لب زد
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 +مثل همونه ...نوشته دختر کوچیکت همونطوری میمیره که زن
من مرده ....نوشته خونواده ات و تار و مار میکنم سردار ...اسمت
و ننوشته اما معلومه تویی مخاطب ،مگه نه؟
خسرو بی توجه به جمالت آسمان دوباره سؤال خودش را با
تحکم بیشتری پرسید
_ این عکس و از کجا پیدا کردی آسمان؟
صدای فریاد مرتعش آسمان در فضای واحد پیچید و خسرو
عصبی دستش را بین موهایش فرستاد
 +مگه مهمه؟ چه بالیی سر زن اون آدم آوردی که بختک شده
رو سر خانواده ات؟
_ نمیدونم...به جان خودت چیزی نمیدونم .تو بگو این و از کجا
آوردی تا بفهمم ...شاید بدونم زنش کی بود...
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آسمان دستی به صورتش کشید و هنوز داشت میلرزید...
بر خالف فضای واحد که گرم بود او سردش بود و تک تک اعضای
داخلی و خارجی تنش از سرما میلرزید.
پلک بست و سعی کرد حرفهای پارسا را به یاد بیاورد
 +زنش اعدام شده ...یه پلیس و کشته.
پلک باز کرد و نگاه به نگاه گنگ و گیج خسرو دوخت و پرسید
 +اینکه زن اون یه پلیس و کشته و اعدام شده به تو چه ربطی
داره خسرو؟
خسرو دوباره نگاه به صفحهی خاموش گوشی دوخت ....صفحه
خاموش شده بود اما جمالت درج شده توی کارت مشکی رنگ
از مقابل نگاهش دور نمیشد....
هیچ چیز به ذهنش نمیرسید
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نه چیزی در مورد زنی که اعدام شده بود...
نه چیزی در مورد شخصی که با مرگ همسرش به نوشته ی
خودش خون دل خورده بود
_ نمیدونم آسمان .بگو این عکس و از کجا پیدا کردی تا بفهمم.
آسمان خودش را به آغوش کشید...
چرا سرما از جانش دور نمیشد؟
 +مهران استوار .من دو ماهه دارم تو خونه اش کار میکنم.
خسرو گیج و گنگ سرش را تکان داد
_چی؟!؟!
آسمان با صدای مرتعش تری لب زد
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 +دو ماهه دارم به پسر برادر زاده اش کاراته آموزش میدم ...دو
ماهه دارم هر روز باهاش چشم تو چشم میشم.
خسرو سرش را بین دستانش گرفت
_ واااای ،واااای ....چرا من چیزی نفهمیدم....
چرا چیزی نفهمیده بود....
چرا از اینکه دخترش کجا کار میکند چیزی نمیدانست و آسمان
چطور در میان آشوبی بود که او حتی نمیدانست چه کسی شروع
کرده؟
 +زن این آدم چطوری مرد؟
خسرو نگاه به چشمان خمار و ملتهب آسمان دوخت و تصاویری
مقابل نگاهش جان گرفت...
تصویر زنی که باران تمام لباسهایش را خیس کرده بود....
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زنی که چشمانش سرخ و ملتهب بود و داشت با لباسهای خیس
و پاره شده کوچه های باریک را میدوید....
زنی که دستانش خونی بود و او زیر باران داشت دنبالش میکرد....
پلک بست و آخ دردناکی که گفت دلش را تکه پاره کرد و آسمان
با همان لرزش خودش را جلو کشید و دوباره سؤالش را پرسید
 +زن مهران استوار چطور مرد خسرو؟
خسرو به محض گشودن چشمانش ،نگاهش قفل نگاه آسمان شد
و صدای آن زن در گوشهایش پیچید ...صدای ناله وارش وقتی با
هق هق و سکسکه حرف میزد
«اون میخواست بهم دست درازی کنه» ....
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تصویرشان پشت پلکهایش جان گرفت و تصویر آسمان را تار کرد
و زنی که سعی میکرد از بسته شدن دستبند دور مچ دستانش
جلوگیری کند و هر بار تکرار میکرد « من از خودم دفاع کردم»
و اویی که مرگ وحشتناک دوستش دلش را شکسته بود و
گوشش هیچ یک از حرفهای زن را نمیشنید و تنها دستان خونی
اش را میدید که به خون نزدیک ترین دوستش آغشته بود...
فقط میخواست کسی که با چاقو شکم یک سروان جوان را سوراخ
سوراخ کرده بود را به قانون بسپارد و حکم قتل وحشیانه ی یک
جوان بیست و پنج ساله چه بود؟
اعدام؟
 +خسرو با توأم....
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صدای فریاد لرزان آسمان با تکان شدیدی او را به خودش آورد
و دلش گوشه ی سینه اش ماتم گرفت....
_ دوستم و با چاقو کشته بود....
صدای ناله وار خسرو بغض سختی توی گلوی آسمان نشاند
_ داشت فرار میکرد که گرفتمش ،گفت فقط میخواست از
خودش دفاع کنه....
پلکش پرید و با یادآوری اینکه آسمانش هم روزی شاید بیشتر
از چیزهایی که آن زن آنشب تجربه کرده بود را گذارانده آخ
پردرد دیگری گفت
_ گفت میخواست بهش دست درازی کنه....
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تن آسمان بیشتر لرزید و خود پانزده ساله ی بی دست و پایش
وقتی حریف آن حیوان هجوم آورده به روح و جسمش نشده بود
مقابل نگاهش جان گرفت
_ بهش گوش نکردم چون جنازه ی دوستم چند متر عقب تر با
شکم سوراخ شده افتاده بود....
اشک آسمان بدون اینکه پلک بزند فرو ریخت و خسرو دیگر
نگاهش نکرد....
شرمنده بود و آه آن زن و صدای شنیده نشده اش بود که
آسمان....
پشتش داشت میلرزید و نفسش درنمی آمد از هجوم بغضی که
بیخ گلویش بود و او حتی شرمنده بود برای اشک ریختن...
 +تو دستگیرش کردی؟
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_ یه پلیس کشته شده بود ...حتی اگه برای دفاع از خودش هم
بود کشتن یه پلیس جرم بزرگیه ...من نمیتونستم بذارم بره....
آسمان تنش لرزان و داغش را از روی مبل بلند کرد و سمت در
خروجی قدم برداشت و خسرو هیچ اقدامی برای جلویش را
گرفتنش نکرد...
پر بود از چیزی که نمیدانست چیست...
انگار درونش یک سونامی آمده بود و همه ی اعضای داخلی اش
را به تاراج برده بود و او احساس خأل میکرد....
یک خأل بزرگ درست در اصلی ترین نقاط تنش....
گاهی فکر میکرد چطور باید خود را جای آن زن بگذارد....
گاهی هم به اینکه اگر آن شب جهنمی او هم زورش به آن حیوان
میرسید او را میکشت؟
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یادش آمد....
با آن تن نیمه جانش روی کف بیابان او گشته بود...
دستان لرزانش را روی زمین به دنبال چیزی برای دور کردن تن
کریه آن مرد از تنش گشته بود و چیزی پیدا نکرده بود...
نفهمید چطور از آن ساختمان بیرون زد و زیر باران چند ساعت
در خیابان های سرد راه رفت و به یک هیچ بزرگ در مغزش فکر
کرد که دیگر جانی برایش نمانده بود....
وقتی به خودش آمد که مقابل در واحد خودشان بود و تب
باالیش را از آتشی که انگار توی سرش به جای مغز بود
میفهمید....

2357

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

کلیدش را با زحمت از داخل جیب پالتویش بیرون کشید و انگار
سرما خورده بود وقتی بدون خشک کردن عرقش در آن سرمای
اواخر دی از ویالی استوار بیرون زده بود.
وارد واحد شد و سکوت انگار سیلی محکمی به صورتش زد....
شاهرخ انگار نبود و او مانند همیشه تن خسته و مغز از هم پاشیده
اش را آورده بود پیش او التیام بدهد و چقدر دلش او را
میخواست...
خود را کنار تلفن ثابت کشاند و گوشی اش دست خسرو مانده
بود....
شماره ی شاهرخ را گرفت و گوشی را به گوشش چسباند و تنش
همچنان داشت میلرزید...
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شاهرخ زود تر از آنی که فکرش را میکرد تماس را وصل کرد و
صدای شتاب زده ی مرد پشت خط قفسه ی سینه اش را سنگین
کرد...
چقدر دیگر قرار بود آن مرد را نگران خودش کند؟
_ آسمان؟!؟!
لبهایش هم لرزید....
 +معذرت میخوام....
دستش را مقابل لبهایش گذاشت و هقی بی صدا زد....
_ کجا بودی آخه عزیز من؟ میدونی چند ساعته داریم دنبالت
میگردیم؟
از شدت بغض حتی نمیتوانست آب دهانش را فرو دهد...
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نمیدانست دلش داشت برای خودِ سرما خورده اش میسوخت یا
خودِ بی دست و پایش که مورد تعرض قرار گرفته بود....
یا حتی شاید هم سوزش بی امان دلش برای زنی بود که برای
دفاع از ناموسش آدم کشته و اعدام شده بود.
و او قرار بود تاوان دستگیر شدن آن زن به دست پدرش را بدهد
و خدا کجا بود وقتی زنها تمام روح و جسمشان به دست مردان
دریده میشد؟
نمیدانست چقدر از تب و لرز به خودش پیچید و چقدر به خود
و آن زن فکر کرد که باالخره تصویر مبهمی از شاهرخ دید که
کنارش بود و داشت دکمه های پالتویش را باز میکرد...
شاهرخی که با نگرانی پشت دستش را روی پیشانی اش گذاشت
و با حس تب باالی آسمان سمت رهام چرخید
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_ رهام من میبرمش تو اتاق تو آب بیار پاشویش کنیم تبش
باالست.
_ ببریمش بیمارستان...
شاهرخ حین به آغوش کشیدن آسمان رو به رهام لب زد
_ اگه نتونستیم بیاریم پایین میبریم....
نگاه دیگری به آسمانی که نیمه هشیار در آغوشش بود انداخت
و دلش داشت مچاله میشد برایش
_ چی شده آخه آسمان؟
دخترک را روی تخت گذاشت موهای چسبیده به گلویش را به
پشت هل داد
_ چت شده آخه تو این حالی عزیزم!؟!
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رهام که دستپاچه وارد اتاق شد سمت کمد قدم برداشت و حوله
و دستمالی از داخلش بیرون کشید...
دستمال را به دست رهام داد و خود کنار پاهای آسمان نشست
_ خیس کن بذار رو پیشونیش منم پاشویه اش میکنم.

با سردرد وحشتناکی دستش را سمت پیشانی اش برد و چهره
اش را جمع کرد ....روی پلکهایش انگار وزنه های چند کیلویی
آویزان بود و مانع باز شدن چشمانش میشد
_ آسمان؟
صدای شاهرخ را شنید و دستش را روی پیشانی اش حس کرد
اما انگار لبهایش هم رو هم چسبیده بودند که نتوانست جواب
دهد
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_ بیدار شد؟
_ آره ...بیا پیشش من یه سر به غذا بزنم.
خوابش می آمد اما سخت داشت با خواب میجنگید تا چشمانش
را باز کرده و رهام و شاهرخی که باالی سرش صحبت میکردند
را ببیند و بعد از دقایقی باالخره موفق به شکست حس خواب
شد .پلکهای سنگینش را باز کرد و به محض باز شدنشان چهره
ی نگران رهام را دید...
لب های خشکش را با زبان تر کرد و سرش داشت ترک میخورد
از حجم درد
_ خوبی عزیز دلم؟
برای لحظه ای پلک روی هم گذاشت و با زحمت خودش را روی
تخت کشید
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 +چی شده؟
صدای گرفته اش شوکه کننده بود اما او بی اهمیت نفس عمیقی
کشید و رهام کمک کرد بنشیند.
پشت انگشتانش را روی پیشانی آسمان گذاشت
_ تب و لرز داشتی تموم شب ...خوبی اآلن...
آسمان دست رهام را کنار زد و خود دست به پیشانی اش کشید
 +سرم داره منفجر میشه ...سرما خورده ام؟
رهام سری تکان داد و کنارش روی تخت نشست
_ آره بدجوری...
 +شاهرخ کجا رفت؟
رهام با لبخند و شوخی سری تکان
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_ چه بالیی سر شاهرخ آوردی دختر؟ تموم شب و تو تب داشتی
انگار اون داشت میسوخت مثل مرغ سر کنده باال و پایین میپرید.
آسمان بی حال خندید و نگاه خمارش را سمت در چرخاند
 +تهدیدش کردم.
رهام خندید و دست آسمان را گرفت...
نگاه آسمان که تا چشمانش کشیده شد لبی تر کرد
_ پارسال هم همین موقع ها بود سرما خورده بودی...
آسمان نفس عمیقی کشید و نگاه از چشمان غمگین رهام گرفت
_ امسال چی عصبیت کرده بود که ساعت ها بیرون موندی تا به
این حال بیوفتی؟
دستی دوباره به پیشانی اش کشید و رهام این بار پرسید
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_ گوشیت پیش بابا بود ،با اون بحثت شده بود؟
 +وقتی از خونه ی شاگردم زدم بیرون عرق کرده بودم...
میخواستم با قدم زدن خودم و برسونم خونه که...
پشت چشمی نازک کرد و بی حال توپید
 +اصالً به تو چه؟
رهام خندید و آسمان به تاج تخت تکیه داد...
 +تو پاشو برو غذا درست کن شاهرخ و بفرست بیاد....
خنده ی رهام بلند تر شد و آسمان تنها نگاهش کرد....
خوش حال بود از پرت شدن حواس رهام از بحث چگونگی حال
خرابش....
_ باور کن من تا حاال تخم مرغ نشکستم چه برسه به اینکه بخوام
سوپ درست کنم....
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رهام بعد از چند شوخی دیگر از اتاق خارج شد و طبق خواسته
ی آسمان شاهرخ را به اتاق فرستاد...
شاهرخ که کنارش نشست و نگاه خمار و تب دار آسمان را دید
نفس عمیقی کشید
_ خوبی؟
بدون حرف سری به معنای تأیید تکان داد و شاهرخ اخم کوچکی
میان ابروهایش نشاند
_ میدونی چقدر نگرانت شدم آسمان؟
دوباره سر تکان داد و تکان معصومانه ی سرش دل شاهرخ را آب
کرد که با لبخند خودش را جلو کشید و دستش را دور شانه ی
دخترک حلقه کرد و کنار شقیقه اش را بوسید
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_ عزیز دلم!!.!.
 +چرا نرفتی گالری؟
عقب کشید
_ موندم برای خانم بی فکرم که زمستون هوای پیاده روی به
سرش میزنه ،اونم بعد از تمرین ،سوپ درست کنم.
آسمان لبخندی زد و گلویش میسوخت ،شاهرخ خودش را جلو
کشید و دوباره شانه های همسر بی فکرش را به آغوش کشید و
کنار گوشش نجوا کرد
_ در ضمن من و نمیتونی مثل رهام گول بزنی خانمم ...حالت
که یکم روبراه شد باید بگی که گوشیت دست خسرو خان چیکار
میکرد و برای چی حالت بد شد.
بوسه ی دیگری کنار گلوی دخترک نشاند و عقب کشید
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_ حاال پاشو یه دوش با آب ولرم بگیر و سرحال شو و بیا بیرون
که یه سوپی برات درست کردم که قراره انگشتات هم باهاش
بخوری...
سوپ جو را دوست داشت...
پدرش هم سوپ را خوشمزه درست میکرد...
بغضش گرفت با یادآوری آخرین سوپی که اکبر برایش درست
کرده بود...
اکبر دیگر نبود اما همه ی دنیا سر جایش بودند...
نه آسمان به زمین آمده بود نه زمین از هم پاشیده بود....
اکبر نبود....
نه دریاها خشکیده بودند و نه خورشید نورش را از دست داده
بود...
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اکبر نبود و نبودش تنها درون او و عزیز را از هم پاشیده بود و
دیگر همه چیز طبق روال پیش میرفت....
دنیای عجیبی بود...
آدمها با داغ کسانی که دوستشان داشتند میمردند و زنده
میشدند اما زندگی باز هم ادامه داشت....
خدا انگار میخواست قدرتش را به رخ بنده هایش بکشد که «اگر
بگویی با مرگ کسی تو هم میمیری ....که خدا تو را بدون او هم
زنده نگه میدارد» ...
به گفته ی شاهرخ با آب ولرم دوش گرفته بود و بعد از پوشیدن
لباسها و بافتن موهایش از اتاق خارج شده بود...
رهام روی صندلی های غذاخوری آشپزخانه نشسته بود و دست
به چانه مشغول تماشای شاهرخی بود که میز را میچید...
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مشتش را به ساعد دست رهام کوبید که سرش به سمت راست
پرت شد و شانه هایش باال پریدند
_ یا خدا ،چیکار میکنی تو دختر؟
آسمان با خنده سمت یخچال قدم برداشت
 +به جای اینکه زل بزنی بهش پاشو کمکش کن....
در یخچال را باز کرد و جعبه ی قرص ها را بیرون کشید
_ خواب بودم به جان خودم.
خواست قرصی از ورقش جدا کند که صدای شاهرخ را شنید
_ عزیزم سه ساعت پیش بهت مسکن زدیم...
قرص را داخل سبد انداخت و پرسید
 +بهم آمپول زدین؟
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رهام کف دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد
_ به جان خودم من نزدم شوهرت زد....
شاهرخ سرش را با خنده به طرفین تکان داد و آسمان سبد را
دوباره توی یخچال برگرداند و از رهام پرسید
 +تو هم دیشب و اینجا موندی؟
رهام خندید
_ آسو به نظرم تا وقتی خوب نشدی حرف نزن ...این صدات با
گرفتگی اونقدر ترسناک شده که آدم سکته میزنه....
سپس سمت شاهرخ چرخید و پرسید
_ مگه نه شاهرخ؟ صداش شبیه صدای خروس نابالغه...
شاهرخ از تشبیه رهام خنده اش گرفت و آسمان اخم کرد
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 +خروس نابالغ خودتی رهام ،دهن من و باز نکن یه چیزی میگم
دیگه زور هم بزنی نتونی دهنت و باز کنیا؟
رهام بلندتر خندید
_ عه آسو از این حرفا پیش شاهرخ نگو نذار بفهمه با گرفتن تو
گولش زدیم.
شاهرخ هم بلند تر خندید و آسمان نگاه شاکی اش را اینبار
سمت او چرخاند
 +شاهرخ میزنمتا ....تو واسه چی میخندی آخه؟ گول خوردی
مگه؟
شاهرخ با خنده صندلی را عقب کشید
_ نه عزیزم ...بیا بشین غذا رو بیارم.
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پشت میز نشست و رهام خندان را از پشت چشم خفنی که نازک
کرد بی نصیب نگذاشت...
 +گوشی من و از خسرو گرفتی؟
رهام در جوابش سری تکان داد و از شاهرخی که کاسه ی سوپ
خوری را مقابلش میگذاشت تشکر کرد
_ ممنون شاهرخ ،،،،آره عزیزم ،شارژش تموم شده بود گذاشتم
شارژ.
نگاهی به سوپ خوش رنگی که مقابلش بود انداخت و سمت
شاهرخ چرخید
_ شاهرخ زنت سرما خورده ،واسه چی به من سوپ میدی تو؟
شاهرخ کمی آبلیمو به محتوای کاسه اش ریخت
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_ برای اینکه آسمان اذیت نشه با تنها خوردنش ،سوپ غذا نیست
مگه؟
رهام تکه ای نان برداشت
_ واقعا غذای دیگه درست نکردی؟ من با این نصف کاسه سوپ
سیر میشم مگه برادر من؟
آسمان با اینکه میلی به خوردن غذا نداشت و گلویش میسوخت
یک قاشق خورد
 +همینه که هست ،کسی مجبورت نکرده ناهار و اینجا بمونی
برادر من....
دو کلمه ی آخر را با کمی کنایه به جمله ی قبلی رهام گفت و
رهام با تأسف سر تکان داد
_ شاهرخ ببین زنت و!؟!
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نگاه به آسمان دوخت و ادامه داد
_ زن و شوهر دست به یکی کردین من و فراری بدین اما منم
رفتنی نیستم ...شام رو هم میمونم خواهر من...
چشمکی به نگاه خمار آسمان زد و تکه نانش را همراه یک قاشق
سوپ خورد...

خسته بود و کرختی سرماخوردگی همچنان در تنش حس میشد
اما با لجاجت خودش را به ویالی استوار رسانده بود...
پارسا داشت تمرین میکرد و او برای رفع خشکی و سوزش
گلویش چند بطری آب معدنی را خالی کرده بود.
 +پارسا چرا تمرکز نداری؟ این اون مبارزه ای نیست که بعد از
دو ماه تحویلم بدی....
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پارسا صاف ایستاد و با کالفگی سمتش قدم برداشت و با صدای
آرامی پچ زد
_ حالم خوب نیست آسو ...دو روزه فکر و ذکرم پیش اون کارته
و چطور رفتار کردنم پیش عمو مهران ....قلبم داره آب میشه
وقتی پیششم و فکر میکنم اآلنه که بفهمه چیکار کردم تو
اتاقش...
آسمان اخم کرد و سرش درد خفیفی داشت
 +تو کاری نکردی پارسا ...اگه هم یه روز همه چی و فهمید فقط
انکار کن ...من میگم من رفتم تو اتاقش و من از اون کارت عکس
گرفتم .حاال جمع کن خودتت و به تمرینت برس.
پارسا دیگر حرفی نزد و طبق دستور آسمان به تمرینش رسید و
آسمان چون حالی برای تمرین نداشت تنها به دادن تذکر و
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جزئیات پرداخت و به محض اتمام وقت تمرین ضربه ی کوچکی
به شانه ی پارسا کوبید و کوله اش را برداشت
 +خب پسر جون امروز و خودت میدونی که گند زدی ...اما من
چون حال و حوصله ی تنبیه ندارم اینبار و تخفیف میدم بهت...
اما اگه ماه دیگه تو مسابقات استانی این باشی میرم و پشت
سرمم نگاه نمیکنم.
پارسا سری تکان داد
_ اول میشم تو مسابقه سن سی....
آسمان با ابروی باال رفته میبینیم آرام و کشیده ای گفت و از
سالن ورزش خارج شد...
با اینکه ته دلش از عمو مهرانِ پارسا میترسید اما علی رغم
ترسش به این ویالی بزرگ آمده بود...
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دلش برای زن مهران سوخته بود....
برای مهران و خسرو و خودش هم سوخته بود.
از پله ها باال رفت و شب قبل با خسرو هم تماس گرفته و از او
خواسته بود کاری به کارش نداشته باشد ...نمیدانست چطوری
اما میخواست اوضاع را کنترل کند....
کنار در ورودی با متینی روبرو شد که میخواست بیرون برود و با
دیدنش لبخندی زده بود
_ خسته نباشید خانم سپهری.
سری تکان داد
 +پول هفت جلسه رو میخوام یه جا بگیرم.
متین به بی پروایی آسمان کوتاه خندید و هنوز نمیدانست چطور
باید دخترک عاصی کنارش را درک کند....
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وقتی دو سه هفته پیش به بهانه ی نا معلوم بدون اطالع شفاهی
مرخصی گرفته بود با خودش میگفت به محض آمدنش استعفا
نامه اش را هم با خودش می آورد اما آسمان غیرقابل پیشبینی
تر از آنی بود که حتی فکرش را میکرد....
آمده و بدون توجه به درگیری تلفنی شان مشغول کارش شده و
وقتی نگاه متعجب او را دیده بود با پرخاش پرسیده بود« چیه؟»
و همان سوال او را به خودش آورده و فهمانده بود که قرار نیست
آسمان را بشناسد.
_ البته....
دستش را روی دستگیره گذاشت تا در را باز کند که متین پرسید
_ پارسا خیلی ازتون راضیه...
نیشخندی روی لب نشاند
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 +میدونم خودم.
در را باز کرد و بدون حرف اضافه ی دیگری از ساختمان خارج
شد اما صدای دوباره ی متین مانع برداشتن قدم دیگرش شد و
چرا دست از سرش برنمیداشت؟
_ خانم سپهری؟
چرخید و نگاه کالفه اش را بند نگاه متین کرد
_ ببخشید اما میشه یکم حرف بزنیم؟
دست به کمر زد
 +در مورد چی؟
نگاه متین در چهره و حالت ایستادن شاکی آسمان چرخید و در
نگاهش ثابت ماند
_ یه مورد شخصیه...
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اخم کرد...
اخم کوری که بخاطر هجوم افکار منفی به ذهنش نشأت میگرفت
 +شخصی؟ مورد شخصی تو چه دخلی به من داره؟
متین لبخند دستپاچه ای روی لب نشاند و عاصیگری آسمان
تمام اعتماد به نفسش را با خاک یکسان میکرد.
_ شخصی یعنی....
دستی به لباسش کشید و صاف تر ایستاد
_ میشه داخل صحبت کنیم؟ اینجا سرده...
آسمان با اخم نگاهش کرد و متین محترمانه کنار کشید
_ خواهش میکنم.
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دوباره داخل ساختمان شد و با راهنمایی متین روی یکی از
مبلهای سلطنتی نشست و نگاه پر اخم و منتظرش را به متین
دوخت که بعد از نفس عمیق لب زد
_ من تقریباً یک ماه پیش با خواهرتون آشنا شدم ...تو شرکتی
طراح هستن که هلدینگ ما....
آسمان با اخم میان کالمش پرید
 +حرف حسابت و بگو ....هلدینگ و کوفت و زهرمار و شرکت و
ول کن....
متین دستی به ته ریشش کشید و نگاه به آسمان دوخت
_ حرف اصلیم اینه که من خواهرتون و دوست دارم ...اما
نمیدونم....
دوباره کالمش با صدای آسمان بریده شد و آسمان با اخم ایستاد
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 +چی؟
فکر اینکه متین استوار هم با عمویش مهران همدست است
یکباره به مغزش چسبیده بود و دور نمیشد
_ من....
 +تو به نظرم زیادی داری چیز میز میخوری که خواهر من و
دوست داری...
_ خانم سپهری....
 +خانم سپهری و زهر مار...
کمرش را کمی خم کرد و انگشت اشاره اش را مقابل متین
هشدارانه تکان داد
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 +از یه متری رستا رد بشی خودم جای مغز و معده ات و با هم
عوض میکنم و قلبت و میندازم دور ....ازش فاصله نگیری میزنم
دهنت و سرویس میکنم مرتیکه ی ****.
با خودش نبود وقتی با لحن چاله میدانی حرف میزد و فحش
های ناجور و ناموسی میداد وقتی به خودش قول داده بود به
خاطر شاهرخ دیگر الفاظ رکیک استفاده نکند.
ویال را با فحشهای زیر لبی و الفاظ نامربوط ترک کرد و به محض
نشستن روی صندلی تاکسی آدرس خانه ی خسرو را داد...
هنوز نمیدانست برای حرف زدن با خسرو پناهی میرود یا رستا
اما تنها چیزی که در ذهنش بود به آنجا رفتن بود....
باید یکجورهایی رستا را از استوارها دور میکرد و نمیدانست
چگونه و همان ندانستن کالفه اش میکرد.
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تاکسی که توقف کرد کرایه را پرداخت و پیاده شد اما قدم از قدم
برنداشته صدای خسرو پناهی را شنید و فهمید که برای حرف
زدن با او آمده...
_ آسمان؟!
برگشت و با چند قدم کنار ماشین خسرو که از پارکینگ
ساختمان خارج میشد ،ایستاد
 +باید حرف بزنیم.
خسرو سری تکان داد
_ سوار شو حرف بزنیم.
وقتی روی صندلی شاگرد ماشین گرانقیمت خسرو نشست
همچنان فکرش پیش رستا بود و متینی که گفته بود دوستش
دارد و او هم با عمویش همدست بود.
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_ کمربندت و ببند.
اخم کرد...
او داشت جانش درمیآمد و خسرو در فضا بود؟؟؟
پشت به در کرد و تنها درد خسرو پناهی بسته نشدن کمربند
بود؟
دندان روی هم سایید
 +درد تو اینه؟؟؟
خسرو نیم نگاهی سمتش انداخت و آسمان از بین دندان هایش
غرید
 +درد تو نبستن کمربنده؟ یادت رفته داری تهدید میشی؟
خسرو ماشین را در حاشیه ی خیابان متوقف کرد و سمت آسمان
چرخید
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_ آره دارم تهدید میشم ...تو با اینکه این موضوع و میدونی بازم
رفتی خونه ی کسی که داره من و با جون تو تهدید میکنه ....به
نظر تو دردم چی باشه؟ من قراره چیکار کنم وقتی دخترم با پای
خودش ،با اینکه میدونه من با جون اون تهدید میشم میره خونه
ی اون آدم؟
 +اینکه من چیکار میکنم یا چیکار نمیکنم به تو ربطی نداره
خسرو پناهی ....من تواناییش و دارم از خودم محافظت کنم ...اما
تو میتونی از خانوادت مراقبت کنی؟ از رستایی که برادر زاده ی
استوار امروز در مورد عالقه اش به اون بهم میگه میتونی مراقبت
کنی؟
خسرو هم اخم کرد
_ در مورد چی حرف میزنی آسمان؟
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لبهایش را روی هم فشرد
متنفر بود از موقعیتی که دچارش شده بود....
متنفر بود از رازی که همرازش خسرو پناهی بود
متنفر بود از توضیحاتی که بخاطر موقعیت لعنتی شان مجبور
بود به خسرو بدهد....
و متنفر بود از تمام کسانی که نمیگذاشتند به قولی که به مادر
و پدرش داده بود عمل کند ....اجازه نمیدادند خوشبخت شود....
 +بابای همون پسری که بهش کاراته آموزش میدم امروز میگفت
رستا رو دوست داره ....یه چیزایی هم در مورد شرکت و هلدینگ
و اینا میخواست بگه که اجازه ندادم و پریدم بهش ....هر چی از
دهنم درمیومد بهش گفتم ...اما من مطمئنم این مرتیکه هم با
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عموش همدسته ...میخواد مثال بعد از کله پا کردن من به رستا
دسترسی کامل داشته باشه...
_ تو چی؟ میخوای بازم بری تو اون ویال؟
پوزخندی روی لب نشاند و نگاه از خسرو گرفت
 +آره ،و اگه بازم حس کنم دارم تعقیب میشم میزنه به سرم
خسرو ...من و دیوونه نکن با کارات...
در اتومبیل را باز کرد اما قبل از خروج نگاه به نگاه خسرو دوخت
 +آدمات و از من دور کن ...و اینم یادت باشه یه مو از سر رستا
و رهام کم بشه دنیا رو به آتیش میکشم....
پیاده شد و در را کوبید و قدم هایش را سمت برج برداشت...
باید با رستا هم حرف میزد...
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دلش آرام و قرار نداشت و هر لحظه بیشتر ترس قلبش را تصرف
میکرد و او میترسید از مردی که خسرو پناهی را ترسانده بود.
وقتی رسید با استقبال گرم رستا و مهربان روبرو شد و مهربان
دختر خوبی بود بر خالف برادرش...
 +دانیال نیست؟
رستا سینی قهوه را روی میز گذاشت و کنار مهربان نشست
_ خوابه...
سری تکان داد و مهربان جرعه ای از قهوه اش را نوشید
_ راستی آسمان جان...
روی مبل جابجا شد و معذب نگاه از چشمان آسمان گرفت
_ راستش من با دوستت مهدی آشنا شدم اما....
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آسمان با چشمان ریز شده نگاهش کرد و مهربان با صدای ضعیف
تری ادامه داد
_ میتونم شماره اش و داشته باشم؟
ابرویی باال انداخت
 +مهدی؟
مهربان سری پایین انداخت و جوابی نداد و آسمان متعجب
خندید...
 +آره خب میدم بهت...
گوشی اش را از جیب مانتویش بیرون کشید و رو به رستا با لحن
شوخی لب زد
 +این دختردایی ما چقدر خجالتیه!!!
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رستا با خنده شانه ای باال انداخت و آسمان اسم مهدی را روی
صفحه ی گوشی لمس کرد و گوشی را سمت مهربان گرفت
 +اینم شماره ی داش مهدی ما...
مهربان لبخند خجولی زد و شماره های ردیف شده را در تلفن
همراه خود ذخیره کرد
_ ممنون عزیزم ...یه سوال ازشون داشتم.
آسمان سری تکان داد
 +آره حتما ازش سوال داری دختردایی جان ...وگرنه شماره ی
داش من به چه دردت میخوره...
مهربان دوباره معذب نگاه دزدید و رستا ریز خندید
_ آسمان اذیتش نکن ...مهربان زیادی خجالتیه...
آسمان فنجان قهوه اش را برداشت و چشمکی زد
2393

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +خوشم میاد از این دختر دایی ...برعکس داداشش خیلی ماهه.
رستا با لبخند سمت مهربان چرخید
_ ماهان هم خوبه آسمان ...باور کن...
چینی به بینی اش داد و از آن پسرک دیوانه بدش می آمد
 +به درد نخوره...
این بار مهربان هم خجالت را کنار گذاشت و با صدا خندید
_ آب منم باهاش تو یه جوب نمیره ....همه اش حرصم میده..
خم شد و فنجان خالی را داخل سینی گذاشت و سری تکان داد
 +بهت قول میدم تموم حرصایی رو که خوردی و تالفی میکنم
بعد از خوردن یک قهوه ی دیگر بدون اینکه با رستا در مورد
متین استوار حرف بزند ،بعد از دیدن بهار از واحد بیرون زده بود
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و مقابل اصرارهای رستا برای ماندنش بهانه های مختلفی آورده
بود ،از ساختمان خارج شده و قبل از هر کار دیگر با مهدی
تماس گرفته بود....
انتضارش پشت بوق های انتظار زیاد طوالنی نشد و صدای
سرخوش مهدی لبخندی روی لبهایش نشاند
مهربان دختر خوبی بود...
_ سالم خواهر گل و گالب و بی معرفت من....
دستش را داخل پالتویش فرو برد و برفی که نرم نرمک میبارید
زیبا بود
 +کیفت کوکه داش مهدی!!!
_ این پرونده ای که گفته بودم کارآموزشم!؟
 +خب؟
2395

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ امروز بردیمش ...خیلی خوش حالم ...اگه یه پرونده ی دیگه رو
خوب بتونم وکالت کنم دیگه باید یه دفتر خوب بخرم...
لبخند آسمان بزرگتر شد و مهدی داشت به آرزویش میرسید...
 +و تو هم البد گفتی حاال که همه چی داره روبراه میشه یه
خاتونم واسه خونه ام انتخاب کنم و مخ دختر دایی من و زدی!؟
میتوانست چهره ی متعجب مهدی را تصور کند و دانه ای برف
روی بینی اش فرود آمد و خیلی سریع آب شد اما نگاه او را سمت
آسمان کشاند و از کودکی برف را دوست داشت
_ واقعا مخش و تونستم بزنم آسو؟
خندید و دلش تنگ شد برای روزهای برفی اردبیلِ چند سال
پیش که با سیامک و پسرها برف بازی می کرد و آنقدر طاها
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گلوله های برفی را به صورتش پرتاب میکرد که دیگر پوست
صورتش بی حس میشد....
 +آره زدی ،امروز شماره ت و ازم گرفت.
صدای مهدی لبریز شد از هیجان و لبخند آسمان تلخ شد از درد
سینه اش بخاطر نبود سیامک...
_ خیلی دختر خوشگلیه آسو ...مگه نه؟
 +آره خوشگله...
_ تو جشن شما باهاش آشنا شدم ...اسمش هم خیلی خوشگله.
از وقتی برگشتم اردبیل همه اش تو فکرشم و خودم و لعن و
نفرین کردم که چرا ازش شماره تلفن نگرفتم ....از تو هم خجالت
کشیدم بپرسم....
آسمان خندید
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 +باورم نمیشه خجالت کشیدی مهدی...
_ باور کن...جون تو راست میگم.
نگاه از آسمان گرفت
 +پس مهربان از تو جسور تره....با اینکه خجالت میکشید ازم
شماره ات و خواست...هزار بار هم سرخ و سفید شد...
صدای خنده ی بلند مهدی را شنید و پشت بندش ای جانم
آرامی که گفت.
مهدی و مهربان به هم می آمدند....
مکث کوتاهی کرد و نفس عمیقی کشید
 +اینجا داره برف میاد مهدی...
_ اینجا دیروز اومد ...هنوز خیابونا پر برفه ....جون میدن برا برف
بازی....
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جای خالی سیامک توی سینه اش بیشتر سوخت و سوزشش
حتی به چشمانش هم رسید
اما دلش نمیخواست مهدی بغضش را حس کند و حال خوشش
خراب شود
 +من دیگه باس برم مهدی ...به بچه ها سالم برسون و سر زدن
به عزیز هم یادت نره....
_ باشه .باور کن من هنوز نفهمیدم این عزیز تو چرا همه اش از
همه شاکیه ،فازش چیه اصن؟
کوتاه خندید و دستش را برای تاکسی بلند کرد ،اگر بیشتر از آن
بیرون میماند دوباره سرما میخورد
 +باید نازش و بخری داش من ،اون ناز میکنه...
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مهدی دوباره خندید و او بعد از قطع تماس سوار تاکسی شد و
خود را به آغوش کشید....
دلش برای سیامک لک زده بود....
به آپارتمان که رسید شاهرخ هنوز نیامده بود و او بعد از تعویض
لباسهایش تصمیم گرفت با آشپزی خودش را سرگرم کند و در
تمام طول درست کردن استامبولی اما فکرش درگیر متین استوار
و حرفهایش بود...
درست وقتی که با ذهنی مغتشش مشغول چیدن میز بود صدای
چرخش کلید را توی قفل شنید و پلک هایش را روی هم فشرد....
باید خودش را جمع میکرد...
دلش نمیخواست شاهرخ درگیر ذهن مغشوش و افکاری که به
رستا و استوار و خسرو پناهی ختم میشد شود.
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شاهرخ که در درگاه آشپزخانه ظاهر شد لبی کج کرد
 +سالم دکی جان...
_ سالم عزیزم.
سمت یخچال قدم برداشت و بطری دوغ را از توی یخچال
برداشت
 +لباسات و عوض کن بیا ببین چه گلی کاشتم.
شاهرخ آرام خندید و سمت اتاق قدم برداشت
_ دست شما درد نکنه بانو....
به محض ورود شاهرخ به اتاق دوغ را روی میز گذاشت و
نشست....
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نمیتوانست لحظه ای ذهنش را جمع کند و انگار در هر پیچ
مغزش یکی کاسه ی چه کنم چه کنم دستش گرفته و هر لحظه
میپرسید قرار است چه شود؟
اینکه نمیتوانست قصد مهران استوار را بداند از هر چیزی بیشتر
کالفه اش میکرد و او قرار بود چه کند؟!
دستی به صورتش کشید و دوباره بلند شد .دلش حرف زدن با
شاهرخ را میخواست و کسی انگار بیخ گوشش روضه سرایی
میکرد...
داشت به روزی فکر میکرد که مهران استوار همان بالیی که سر
همسرش آمده بود را سر او پیاده کند و او اینبار طاقت می آورد؟
سرش انگار باد کرد و مغزش سوت کشید...
او طاقت نمی آورد....
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_ عزیزم؟
سمت شاهرخی که صدایش کرده بود برگشت و آب دهانش را
فرو داد...
 +هووم؟
شاهرخ با جدیت نزدیکش شد و دستش را گرفت
_ انگار به هم ریخته ای!
به هم ریختگی او دیگر تعجب کردن نداشت...
هر روز یک اتفاق...
هر روز یک بحران دیگر...
هر روز یک به هم ریختگی دیگر...
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او خودش دیگر داشت به اوضاع نا به سامانش عادت میکرد و
شاهرخ مجبور بود با او و بحران ها و به هم ریختگی هایش زندگی
کند؟
شاهرخ مجبور بود هر بار اوی از هم پاشیده را جمع و جور کند؟
دستی به صورتش کشید و آسان ترین و باورکردنی ترین جواب
را داد
 +با خسرو بحثم شد...
رابطه اش با خسرو و بحث هایش برای همه باورکردنی تر از هر
چیز دیگری بود و شاهرخ هم باور کرده بود...
صورت آسمان را با دستانش قاب گرفت و پیشانی اش را نرم
بوسید
_ مگه قرار نبود دیگه به خودت سخت نگیری؟
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تنها خودش نبود...
دنیا داشت به او سخت میگرفت....
خدا داشت برایش سخت میگرفت...
 +در موردش حرف نزنیم.
سرش را عقب کشید اما شاهرخ به جای رها کردنش ،دستانش
را تا کمر دخترک سُر داد و او را بیشتر سمت خود کشید
_ در مورد خودمون حرف بزنیم؟
آسمان نگاه باال کشید و شاهرخ سرش را نزدیک تر برد
_ مثال در مورد اینکه یه هفته بی خیال همه چی بشیم و بریم
مشهد ...هوووم؟
پلک هایش را بست و به قلبش اجازه داد برای خودش بکوبد و
برقصد
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 +مگه قرار نبود عید بریم؟
شاهرخ بیشتر خم شد و نوک بینی آسمان را نرم بوسید و قلب
آسمان آب شد
_ عید میریم شمال ،اآلن بریم مشهد....
پیشانی اش را به پیشانی دخترک تکیه داد و نجوا کرد
_ چشمات و ببند..
آسمان پلک بست و شاهرخ با صدای آرام و خشداری ادامه داد
_ تصور کن تو حیاط حرمی ،چیزی تا اذان مغرب نمونده و تو
زل زدی به کبوترایی که روی گنبد کوچیک سقاخونه نشستن...
صدای شیپور و تبل و صدای زمزمه های دعا به گوشت میرسه....
آسمان بغضش گرفت و چند سال بود به مشهد نرفته بود؟
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سفر آخرش همراه عزیز و پدر و مادرش پیش چشمش زنده شد
و بغضش بیشتر شد
پر از بغض خندید و پلک باز کرد
 +تو چطوری اینقدر راحت آدم و قانع میکنی؟ چیکار میکنی که
آدم حتی یادش میره جوابش چی بود؟
شاهرخ بعد از بوسیدن گونه اش عقب کشید و لبخندی زد
_ من کاری نمیکنم ،این احساسات خودته ....تنها کار من اینه
که این احساسات خفته رو بیدار میکنم .من قانعت نکردم ،من
فقط چیزی که خودت میخوای و نمیخوای بروزش بدی و میگم.
 +تو از کجا میدونی من چی میخوام؟
شاهرخ با ابروهای باال رفته هومی از ته هنجره اش بیرون فرستاد
و پشت میز نشست
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_ آدما میفهمن تو دل کسایی که دوسشون دارن چی میگذره؟
آسمان هم نشست و شاهرخ برایش غذا کشید
 +پس چرا من نمیتونم بفهمم تو دل تو چیه؟
شاهرخ بشقاب آسمان را مقابلش گذاشت و برای خودش هم از
استامبولی کشید
_ این یعنی دوست داری من و؟
آسمان اخمی کرد
 +شاهرخ!؟
شاهرخ با خنده سری تکان داد
_ خب بگو دوسم داری یا نه تا بگم چطور باید بفهمی تو دل
کسی که دوسش داری چی میگذره.

2408

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +اگه نگم معنیش اینه که ندارم؟
شاهرخ با بدجنسی شانه ای باال انداخت
_ خب آره دیگه ...مثال من وقتی نگی دوسم داری از کجا باید
بفهمم؟
 +تو که خیلی خوب بلدی حرف دلم و بخونی ...اینکه من بگم یا
نگم مگه فرقی هم برات داره دکی جان؟
شاهرخ خندید و با انگشت سبابه ضربه ی آرامی به پیشانی
آسمان زد
_ بدجنسی نکن دیگه ...بگو دوسم داری تا یادت بدم چطور حرف
دلم و بفهمی.
آنقدر حرفهای شاهرخ در مورد مشهد و حرم و کبوترهایش زیبا
و دلنشین بود که نمیدانست کی کارهایش را در باشگاه به یکی
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از مربی ها سپرده و اینبار از استوار مرخصی حضوری گرفته بود
و دل به دل شاهرخ داده و در یکی از صندلی های هواپیمایی
نشسته بود که مقصدش مشهد بود و گلدسته هایی که از بچگی
عاشقشان بود.
شاهرخ که دستش را گرفت نگاه از پنجره ی کوچک هواپیما
گرفت و سمت او چرخید
 +از هواپیما خوشم نمیاد.
_ چرا عزیزم؟
بطری آب معدنی را برداشت و بعد از مطمئن شدن از پلمپ
بودنش سرش را باز کرد
 +چون نمیتونم جاده رو ببینم.

2410

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شاهرخ کمربندش را باز کرد و با لبخند دست دور شانه ی آسمان
انداخت
_ راستش منم دوست ندارم ...دوست دارم با ماشینم سفر کنم و
همه جا رو ببینم ....جاده ها ،کوها ،شهرها ،دلم میخواد وقتی
میرم مسافرت نه تنها اون شهر و بلکه همه جا رو ببینم.
آسمان با خنده نگاهش کرد
 +پس باالخره ما هم یه چیز مشترک داریم....
شاهرخ بیشتر سمتش خم شد و شقیقه اش را بوسید
_ ما همه چیزمون مشترکه گلم...
نفس عمیقی کشید....
چقدر کلمه هایی را که شاهرخ آخر جمله هایش میگفت را
دوست داشت....
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عزیزم...
گلم....
آسمانم...
چقدر آن میم مالکیت حال دلش را خوب میکرد....
 +شاهرخ؟
جانمی که شاهرخ گفت بیشتر از عزیزم و گلم به دلش چسبید
و دلش میخواست تا آخر عمر توی آن آغوش گرم و پرامنیت
بماند
 +پشیمونی از اینکه با من ازدواج کردی؟
شاهرخ عقب کشید و با جدیت پرسید
_ این دیگه چه سوالیه؟
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سرش را کمی کج کرد و جرعه ای از آب بطری نوشید
 +سواله دیگه ،جواب بده...
_ من بهت میگم دوست دارم آسمان...
آسمان کج روی صندلی نشست تا کامل رو به شاهرخ باشد
 +خب؟
_ خب چی؟
 +پشیمونی از اینکه باهام ازدواج کردی؟
_ البته که نه ،معنی این سؤاالت و نمیفهمم آسمان.
آسمان با لبخند از گرفتن جواب دلخواهش صاف نشست و بطری
آب معدنی را داخل کیفش برگرداند
 +معنی نداره ،فقط یه سوال بود برای خوب تر شدن حالم.
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ابروهای شاهرخ باال رفت و آسمان با خنده نگاهش کرد
 +البته نه من ،چون اگه میگفتی آره از همینجا پرتت میکردم
پایین...
شاهرخ با بهت خندید
_ تو دیوونه ای آسمان...
نفس عمیقی کشید و آرام نجوا کرد
 +یه دیوونه که تو رو میخواد.
شاهرخ با قلبی ضربان گرفته آرام خندید
_ به نظرت اینجا جای مناسبیه برای دلبری آسمان خانوم؟
با لبخند شانه ای باال انداخت و با اینکه دلبری اش ناخواسته بود
لبی گزید
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 +مگه خودت چند روز پیش اصرار نداشتی بگم دوست دارم؟
شاهرش باالتنهاش را نزدیک تر برد و خیره در نگاه براق دخترک
پرسید
_ دوسم داری؟
با خنده ابرویی باال انداخت
 +نوچ...
مکث کوتاهی کرد
 +من خیلی میخوامت دکتر ...خیلی بیشتر از اونی که فکرش و
بکنی....
نگاه شاهرخ آنقدر زیبا بود که دلش ضعف رفت و صورتش را
نزدیک تر برد
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 +حاال که نگات داره التماسم میکنه بذارم ببوسیم این اجازه رو
بهت میدم...
شاهرخ خندید و گونه اش را بوسید
_ دیدی گفتم اگه بگی دوسم داری میتونی حرف دلم و نگام و
بخونی!؟
آسمان هم خواست چیزی بگوید که صدای زنی از صندلی پشتی
مانعش شد
_ آخه دختر یکم حیا میکنه ....نا سالمتی داری میری مشهد...
یکم مراعات کن دیگه...
اخمی به آنی به بین ابروهایش نشست و به عقب برگشت
 +تو دیگه چی میگی؟
زن اشاره ای با ابرو به شاهرخ کرد و با لحن ناخوشایندی گفت
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_ دارم میگم پسره رو خوردی با نگات ...اگه شماها آروم بگیرین
بشینین سر جاتون مردا از این کارا نمیکنن ....اونقدر عشوه میاین
و چش و ابرو میگردونین که مردا رو از را به در میکنین...
آسمان پر از حرص و بهت خندید و نیم نگاهی سمت شاهرخ که
اخم کرده بود انداخت وکامل به عقب چرخید
 +تو فازت چیه؟ چیز میز میزنی؟ چه ربطی به تو داره من بخوام
شوهرم و از راه به در کنم یا نکنم؟
صدای آرام شاهرخ را که اسمش را میگفت شنید اما نگاه شاکی
اش را از نگاه زنی که با اخم نگاهش میکرد نگرفت
 +یا سوختن کونت از یه جای دیگهست و تو داری سر من خالی
میکنی؟
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بند کوله اش را روی شانه مرتب کرد و به سرعت قدم هایش
افزود ،داشت خنده اش را به زور کنترل میکرد و همان خنده ها
شاهرخ را بیشتر به هم میریخت
 +بازم که مثل بچه ها قهر کردی تو!
شاهرخ که بی اهمیت همراه چمدانها به راهش ادامه داد خندید
 +ناز بکن ،ناز تو یه خریدار خفن داره...
شعر بدون ریتمش با صدای بلند ،شاهرخ را وادار به ایستادن کرد
و او لبهایش را روی هم فشرد تا مانع خنده اش شود و کنارش
ایستاد
 +خب اونم دری وری گفت دیگه ...انتظار داشتی بهش لبخند
ژیکوند بزنم؟
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شاهرخ تنها با سرزنش نگاهش کرد و او نتوانست با خنده اش
مقابله کند و آرام خندید
 +دیدی چطور داشت از سرش دود بلند میشد؟ بخدا با آتیش
گرفتنش دل من خنک شد....
شاهرخ سرش را با تأسف تکان داد و دوباره سمت خروجی
فرودگاه قدم برداشت
_ آسمان چند بار باید بهت بگم یه خانوم نباید از الفاظ رکیک
استفاده کنه؟
آسمان با خنده با او همقدم شد
 +خب با اعصابم بازی کرد....
بدون اینکه نگاهش کند از سالن خارج شد و نگاهش را بین
تاکسی ها چرخاند
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_ تو خودت نباید بذاری با اعصابت بازی بشه...
سپس چمدانها را به دست راننده تاکسی که با چاپلوسی حرف
میزد داد و سمت آسمان چرخید
_ تو بعد از اون همه حرفایی که باهات زدم بازم نمیتونی خشمت
و کنترل کنی آسمان...
هر دو به دنبال راننده تاکسی رفتند و آسمان جواب داد
 +من جون کندم تا خودم و کنترل کنم و موهاش و نکشم بعد
تو میگی نمیتونم کنترل کنم خودم و؟! اگه قبالً بود باور کن تمام
تن و صورتش و سیاه و کبود میکردم ...من بخاطر گل روی ماه
تو خودم و کنترل کردم دکی جان.
شاهرخ در ماشین را باز کرد و نگاه منتظرش را به آسمان دوخت
_ بشین آسمان ،بعداً صحبت میکنیم.
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آسمان مقابلش ایستاد
 +اخم نکن دیگه...
شاهرخ با جدیت نگاهش کرد و آسمان بدون حرف دیگری روی
صندلی عقب نشست و شاهرخ هم کنارش جای گرفت...
تا رسیدن به هتل تنها راننده بود که حرف میزد و شاهرخ کوتاه
جوابش را میداد ،آسمان اما نگاه به بیرون دوخته بود تا به محض
دیدن گنبد ،طبق کاری که پدرش میکرد ،سالم بگوید و طولی
نکشید که نگاهش را گنبد طالیی رنگ به اشک نشاند و زیر لب
نجوا کرد
«اسالم و علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی»

شاهرخ کارت اتاق را سمتش گرفت
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_ در و باز میکنی؟
کارت مخصوص هتل را از بین انگشتان شاهرخ بیرون کشید و
حین باز کردن در پرسید
 +قهری هنوز؟
_ نه آسمان قهر نیستم ،فقط یکم ناراحتم .بفرما داخل....
کالفه بود از جمالت شیک و مجلسی شاهرخ ...دلش میخواست
القل کمی مثل او حرف بزند...
کودکانه سری به باال پرتاب کرد و تخس جواب داد
 +نمی فرمام داخل.
شاهرخ نگاهش کرد و داشت خنده اش میگرفت...
چهره ی شاکی و همیشه حق به جانب دخترک و جمله ی پر
حرصش خنده دار بود
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دست پشت کمر آسمان برد و حین هل دادن آرامش به داخل
چمدان ها را هم همراه خود کشید
_ نمی فرمام چیه دیگه آسمان؟
داخل شدند و شاهرخ در را بست و آسمان دست به کمر کوبید
 +بفرما داخل هر چیه نمی فرما هم برعکسشه...
شاهرخ اینبار نتوانست با خنده اش جلوگیری کند وکوتاه خندید
_ فکر کنم داره میزنه به سرم.
آسمان بی اهمیت به حالت طلبکارش لبخند زد
 +برای من مشکلی نیست ،به سرت هم بزنه برای منی.
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چادر را زیر چانه اش گرفت و سمت شاهرخی که دست به سینه
خیره به گنبد حرم بود چرخید
 +من بعدِ زیارت میشینم اونجا روی فرشا ...گوشیم شارژ نداشت
نیاوردم بیا همین جا...
شاهرخ سری تکان داد و آسمان کفش هایش را از پا درآورد و
روی فرش هایی که در حیاط پهن شده بودند ایستاد
 +برو دیگه....
شاهرخ لبخندی زد
_ التماس دعا...
قلبش گرم شد و شاهرخ مگر به دعای او نیاز داشت؟ کسی که
محتاج دعا بود او بود
بدون حرف دیگری برگشت و سمت حرم قدم برداشت...
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صدای صوت دلنشین دعای توسل در تمام حرم میپیچید و
صدای دعاها و گریه های مردم انگار کنار گوشش بود...
کفشهایش را به کفشداری سپرد و با سفت کردن چادر زیر چانه
اش سمت ضریح قدم برداشت...
چشمانش تار شد و تصویر دستانی که تالش داشتند به ضریح
برسند مقابل نگاهش لرزیدند و....
«السالم و علیک یا علی ابن موسی الرضا»
زنانی که با گریه زیارت نامه میخواندند را پشت سر گذاشت و
درست وقتی میخواست به تجمع مردمی که سعی داشتند
دستشان را به ضریح برسانند رسید زنی بازویش را گرفت
_ دخترم چادرت و دور کمرت ببند ،اینطوری نمیتونی زیارت
کنی...
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با همان نگاه اشکی سر تکان و زن با لبخند التماس دعایی گفت
و از او دور شد.
چادر را دور کمرش بست و همراه با تمام خانم هایی که
دستانشان را بلند کرده بودند دست بلند کرد و اشکش فرو
ریخت...
_ بر محمد و آل محمد صلوات....
صدای مردی که از سمت مردانه به گوش رسید باعث باال رفتن
صدای صلوات بین مردم شد و او هم با صدایی بلند صلوات
فرستاد و تنش را بیشتر به سمت ضریح کشید...
آخرین باری که همراه خانواده اش آمده بود درست سیزده سال
داشت...
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دستش که ضریح را لمس کرد محکم گرفت و خود را سمتش
کشید....
دعا کرد برای خوب شدن حال بهار
برای پدرش....
مادرش...
سیامک...
عزیز و پسرها و رستا و رهام و حتی برای خسرو....
و در آخر....
درست وقتی لبهایش را روی ضریح گذاشت و با اشک بوسید
برای شاهرخی که التماس دعا کرده بود دعا کرد و اشکش بیشتر
فرو ریخت...
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زنی قد بلند آرنجش را درست در شانه اش فرو کرد و او اما بی
اهمیت بیشتر به ضریح چسبید....
دل جدا شدن نداشت و میخواست از طرف تک تک خانواده اش
زیارت کند...
وقتی با اخطار خدام عقب کشید چشمانش سرخ بود و دلش را
انگار امام رضا آرام کرده بود....
سبک بود...
قفسه ی سینه اش تیر نمیکشید و اما هنوز بغض داشت...
در حیاط به دنبال شاهرخ گشت و خیلی زود پیدایش کرد....
داشت زیارت نامه میخواند و او دوباره سمت گنبد چرخید خطاب
به امام لب زد
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 +به خدا بگو آسمان بخاطر اینکه شاهرخ و آورد تو زندگیش
ازش دنیا دنیا ممنونه...
کنار شاهرخ نشست و کفشهایش را که از کفشداری گرفته بود
کنار پاهایش گذاشت.
شاهرخ کوتاه نگاهش کرد اما صدای پچ مانند جمالت عربی که
از روی کتاب میخواند را قطع نکرد
 +دعات کردم.
بدون اینکه منتظر جواب شاهرخ بماند نگاه به روشنایی های حرم
دوخت و چقدر اینجا بر خالف صداهای اطراف آرامش داشت...
یک آرامش روحی....
 +به امام رضا گفتم خودت هوای شاهرخ و داشته باش.
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شاهرخ کتاب را بست و سمت آسمان چرخید و نگاه به چشمان
سرخ همسرش دوخت...
پلکهایش هنوز خیس بود گریه کردنش مشخص
_ حالت خوبه؟!
آسمان نگاه از چشمان براق و روشن شاهرخ گرفت و دوباره نگاه
به گنبد دوخت...
حالش خوب بود...
آنقدر خوب بود که دیگر نگرانی تمامش را مانند خوره نخورد
کنار آن ضریح و فضای سبز رنگش انگار تمام نگرانی ها را پس
زده بود....
 +انگار سبک شدم ...اونقدر سبک که پرواز کنم و تا خود خدا
برم...
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_ گریه کردی....
آسمان پاهایش را جمع کرد و کمی سمت شاهرخ متمایل شد
دلش تکیه دادن سرش روی شانهی او را میخواست و موقعیتش
نبود....
 +نه من گریه نکردم خودش اومد.
شاهرخ آرام خندید و سرش را برای دیدن گلدسته ها بلند کرد
_ خیلی دلم هوای اینجا نشستن و دعا خوندن و کرده بود...
سمت آسمان چرخید و آسمان آرام نجوا کرد
 +چه خوب که اومدیم.
چه خوب که آمده بودند....
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اگر اردبیل بهشت ایران بود قطعا این جا ،این گنبد ،قلب و
روحش بود...
زیارت نامه را از دست شاهرخ گرفت و دلش خواندن دعای توسل
را میخواست...
چند سال بود نخوانده بود؟
دلش برای انا توجهنا والستشفعنا های دعا تنگ شده بود....
دلش گفتن تک تک امَّن یُجیبُ هایش را میخواست....
همانطور که دقایقی پیش صدای صوتش از بلندگوهای حرم
پخش میشد....
وقتی کودک بود همراه مادرش به سفرهی حضرت عباس هایی
که همسایه هایشان باز میکردند میرفت و دعای توسل را دوست
داشت....
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همخوانی اش را دوست داشت....
قطره اشکی از گوشه ی چشمش فرو ریخت و با صدای آرامی
شروع کرد به خواندن و صدای شاهرخی که همراهش شده بود
بغضش را بیشتر کرد...
دانه ای برف روی بینی اش افتاد و اما نگاه از حروف عربی نگرفت
و صدای لرزانش را کمی بلندتر کرد....
هوا سرد بود اما سردش نبود...
انگار هیچکس سردش نبود.
بسیاری از مردم نشسته و مشغول دعا بودند ....بعضی ها با
خانواده و دوستانشان حرف میزدند و بعضی ها با چشمان اشکی
خیره به گنبد زیر لب حرف میزند....
اینجا امید خیلی ها بود...
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آرامش روح کسانی که یک عمر ناآرام بودند .درست مثل او....

_ خانم سپهری؟
چرخید و با دیدن نگهبانی که در ورودی باشگاه میایستاد ابرویی
باال انداخت .مرد با نفس نفس مقابلش ایستاد و لبخند
دستپاچهای زد
_ ماشااهلل چه تند راه میرید!!! به زور خودم و رسوندم بهتون.
لبی تر کرد و بند دیگر کوله اش را هم روی شانه اش انداخت
 +چی شده؟
مرد پاکتی سمتش گرفت
_ اینو وقتی تو سالن بودین یه مردی آورد و گفت بدم به خود
شما....
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آسمان اخم کرد و نگاه به بسته ی کرم رنگ دوخت...
اصال دلش نمیخواست آن بسته را از دست مرد بگیرد و دلش با
بی توجهی ،پشت به او کردن و رفتن میخواست.
میترسید از تهدید بودن محتوای پاکت و دلش مانند قلب یک
گنجشک بازان زده میکوبید.
_ خانم سپهری بفرمایید دیگه خواهرم.
لبی تر کرد و با همان ترسی که زانوانش را به لرزه درآورده بود
پاکت را گرفت و خیلی سریع از مردی که با نگرانی نگاهش
میکرد دور شد...
گوشه ی پاکت داشت بین فشار انگشتانش مچاله میشد و او
داشت با نگاهش دنبال جایی میگشت تا بنشیند و داخل پاکت
را ببیند...
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داشت سرسختانه با حسی که میخواست او را ،به نزد خسرو پناه
ببرد میجنگید و باالخره به پارکی رسید و نیمکتی که بر اثر باران
خیس شده بود را اشغال کرد و چه اهمیتی داشت خیس شدن
پالتوی کرم رنگش وقتی درونش پر بود از ترسی نفرین شده؟
مهران استوار وقتی مقابلش بود ترسناک نبود اما تهدیدهای
مرموزش...
ترس خسرو پناهی و قدرت پنهان مهران او را میترساند.
گوشه ی پاکت را با انگشتانی لرزان پاره کرد و نگاهی به داخلش
انداخت....
چند عکس داخلش بود و او با کنجکاوی عکس ها را بیرون کشید
و نگاهی کوتاه به تک تکشان انداخت و پر از تمسخر خندید...
شاهرخ بود و پریسیمایی که با لبخند دستش را گرفته بود...
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شاهرخ بود و پریسیمایی که در یک رستوران شیک مشغول غذا
خوردن بودند.
شاهرخ بود که در ماشینش را برای پریسیما باز کرده و منتظر
نگاهش میکرد....
دندان روی هم سایید و روی یکی از عکسها نوشته شده
بود«پشت عکس و ببین»
عکس را برگرداند و دست نوشته های شکسته و زیبا را خواند
« واسه اینکه چهره ی اصلی همسرت و بشناسی بیا به این
آدرس » ....و آدرس کافیشاپی در همان نزدیکی ها....
انگار کسی که فراخوانده بودش برای اینکه هر چه زود تر برود
آدرس جایی نزدیک به محل کارش را داده بود و پشت این پاکت
و عکس ها هم میتوانست مهران استوار باشد؟
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عکس ها را داخل پاکت برگرداند و ایستاد...
نمیخواست برود و او شاهرخ را باور داشت اما کسی مانند شیطان
بیخ گوشش وسوسه میکرد که اگر برود میفهمد چه کسی پاکت
را فرستاده.
نفهمید چطور و چگونه خود را با وجود افکار به هم ریخته به آن
کافه رساند و قبل از داخل شدن موقعیت کافه را سنجید و به
نظزش هیچ چیز غیر عادی نبود....
به محض ورودش نگاه چند نفر سمتش کشیده شد و او نگاهش
را در اطراف چرخاند....
هیچکس تنها نبود جز یک مردی که پشت به او ،پشت یک میز
دو نفره کنار پنجره نشسته بود...
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دوباره نگاه چرخاند و انگار تنها کسی که میتوانست فرستنده ی
آن پاکت باشد همان مرد بود
قدم سمتش برداشت و وقتی نگاهش به چهره ی مرد افتاد اخم
غلیظی بین ابروهایش نشست...
اسم و فامیلش را به یاد نداشت اما چهرهی مرموزش ،وقتی در
روز جشن دست سمت شاهرخ دراز کرده و تبریک گفته بود را
نمیتوانست از یاد ببرد.
مرد به محض دیدنش ایستاد و لبخندی روی لبهایش نشست
_ خانم تهرانی!؟
لبی تر کرد و با اخم پاکت را روی میز کوبید
+اینو تو فرستادی...
نگاه مرد کوتاه سمت پاکت کشیده شد و لبخندی زد
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_ میشه بنشینید؟
دندان روی هم سایید و غرید
 +ازت پرسیدم این و تو فرستادی؟
مرد سری تکان داد و آسمان خشمگین صدایش را باال برد
 +که چی بشه؟
مرد نشست اما چیزی از خونسردی چهره اش کم نشد....
_ من نیتم دوستانه بود خانوم ...نمیخواستم بانویی مثل شما گیر
یه آدم به ظاهر متشخص که....
آسمان دستش را کنار پاکت روی میز کوبید و باال تنه اش را خم
کرد
 +اگه یه کلمه ی دیگه به شر و ورات اضافه کنی همینجا طوری
ادبت میکنم که به غلط کردن بیوفتی مرتیکه....
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یک بار دیگر دستش را روی میز کوبید و بی اهمیت به نگاه هایی
که سنگینیشان را حس میکرد غرید
 +بی شخصیت تویی که افتادی دنبال شوهر من و ازش عکس
گرفتی و بعدش اون عکسا رو میفرستی تو محل کار زنش...
پاکت را از روی میز برداشت و عکسها را بیرون کشید و مقابل
نگاه مرد گرفت
 +تو فکر کردی من این چندتا دونه کاغذپاره ی رنگیو باور
میکنم؟
نگاه متعجب و شوکه ی مرد مقابلش هم نتوانست از خشم
وجودش کم کند
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 +من اگه شاهرخ و با چشمای خودم با کس دیگه ای ببینم باور
نمیکنم و میگم چشام خطا رفته بعد توی **** چندتا دونه
عکس واسم فرستادی که چی بشه؟ قصدت چیه مرتیکهی ***؟
صدای ریز خندهی چند نفر را بخاطر فحش رکیکش شنید اما
نگاه از نگاه مرد مقابلش که گیج و گنگ بود ،نگرفت
 +قصدت چیه از اینکارا عوضی؟ از شاهرخ چی میخوای؟
مرد باالخره به خودش آمد ،روی صندلی جابجا شد و نگاهش را
در اطراف چرخاند...
نگاه بسیاری از مشتری ها به آنها بود و هیچوقت فکرش را هم
نمیکرد همسر شاهرخ تهرانی یک دیوانهی تمام عیار باشد....
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زنی که خشمگین مقابلش ایستاده بود و با لحن چاله میدانی
الفاظ رکیک استفاده میکرد نمیتوانست همسر شاهرخ تهرانی
باشد.
شوکه بود و هیچگونه نمیتوانست خودش را جمع و جور کند
 +مینالی یا زنگ بزنم و به شاهرخ بگم چه غلطی کردی؟
_ میشه بنشینید؟ دارن نگاهمون میکنن.
آسمان اما اصالً قصد نشستن نداشت ...به زور بی هیچ حرکتی
ایستاده بود و دلش میخواست مشت هایش را بر صورت مردی
که به شاهرخ توهین کرده بود فرود بیاورد
 +مینالی یا نه؟
_ میدونی کسی که از پیمان خواست سنگا رو بدزده من بودم؟
اخمی بین ابروهایش نشست و مگر پیمان سنگها را دزدیده بود!؟
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 +تو دزدیدی نه پیمان ...مثل سگ داری دروغ میگی تا دو دوست
و بندازی به جون هم...
مرد از بی خبری آسمان جسارت گرفت و لبخندی زد...
لبخندی که بوی تمسخر میداد
_ پس شاهرخ بهت نگفته کسی که سنگا رو دزدیده بود در واقع
دوستش ،پیمان بود.
چیزی از طلبکاری نگاه آسمان کم نشد و اما گره ی ابروهایش
کورتر شد
_ پیمان داره به شاهرخ خیانت میکنه ...اما خوب بلده بازیگری
و ...تو باید کاری کنی شاهرخ بفهمه اون روی واقعی دوست
خیانتکارشو....
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آسمان با حرص روی صندلی نشست و مغزش درحال ازهم
پاشیدگی بود
 +تو داری چی بلغور میکنی مرتیکه؟
_ مدرک دارم....
با خشم خم شد
 +اون مدرک هستا ...من اون و لوله میکنم میذارم تو *ـت
عوضی ....تو فکر کردی من احمقم؟ فکر کردی من اون
پریسیمای ابلهم؟ من تو و مدرکت و باهم از روی زمین
ورمیدارم...
از روی صندلی بلند شد و نمیتوانست در جایش ثابت بماند...
مانند اسپند بود روی آتش و دلش ترکیدن میخواست...
 +من توی لعنتیِ سگ صفتو....
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ادامه نداد و کالفه دستی به صورتش کشید ...پشت دندان های
کلید شده اش میلیون ها فحش حبس شده بود و او نمیتوانست
با آنها مقابله کند و باالخره خم شد...
هر دو دستش را روی میز گذاشت و آرام اما پر از خشم فحشی
رکیکی گفت و دید چهره ی مرد رو به سرخی رفت و پلکهایش
را بست...
و آن فحش رکیک حکم آب را داشت روی آتشی که توی مغزش
بود...
عکس ها را برداشت و روی سینه ی مرد کوبید
 +اینارم بگیر بکن تو * ـت .به درد من نمیخورن.
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در را به چارچوبش کوبید و شالش را با پرخاش از روی موهایش
برداشت ...در راه هر چه ناسزا بود نصیب آن مرد و شاهرخ و
پریسیما کرده بود و اصالً آن عکس ها چه معنی داشتند؟
آن دخترک سبک سر جلف با شاهرخ چه کار داشت؟
_ سالم ،تویی آسمان؟! چرا در و میکوبی؟
دندان روی هم سایید و سمت شاهرخ چرخید
 +نمیدونستم خونه ای ،چرا مطب نرفتی؟
شاهرخ متعجب نزدیک شد
_ امروز جمعهاس عزیزم .چیزی شده؟
پر از خشمی که جان میکند درون خودش ساکتش کند کوله
اش را از روی شانه اش برداشت و عصبی گفت
 +نه ،چیزی باید میشد؟
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شاهرخ نزدیک تر شد و درست روبرویش ایستاد.کالفگی و خشم
از تک تک حرکاتش پیدا بود
_ چرا عصبی هستی؟
 +کی گفته عصبیم؟
شاهرخ انگشت شستش را بین دو ابرویش گذاشت
_ پس این اخما واسه چیه؟
دستش را از ابتدا تا انتهای ابروی راستش و سپس تا چانه اش
کشید و با فشار مالیم انگشتانش سر دخترک را بلند کرد
_ چی باعث شده آسمان خانوم این طوری به هم بریزه؟
دست شاهرخ را با قلبش ضربان گرفته پس زد
 +امروز یه پاکت فرستاده بودن برام.
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_ چه پاکتی؟
با یادآوری عکسها دندان روی هم سایید و غرید
 +توش عکس تو و دخترعمهت بود...
شاهرخ با اخم سرش را کج کرد
_ کی فرستاده بود؟
آسمان دستش را روی سینه ی شاهرخ کوبید
_ مگه مهمه کی فرستاده؟ من امروز عکس شوهرم و با نامزد
سابقش که جیک تو جیک بودن دیدم و چرا باید برام مهم باشه
که کی ،چرا اون عکسا رو برام فرستاده؟
شاهرخ که حرفی نزد آسمان با خشم بیشتری دستش را به سینه
اش کوبید

2449

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +بهم بگو تو همچین کاری نکردی شاهرخ ...بگو که اون عکسا
فتوشاپه...
شاهرخ قدمی به عقب برداشت و پر از بهت خندید
_ چی داری میگی آسمان؟
صدای آسمان باال رفت و خشم دوباره داشت در وجودش
میجوشید
 +دارم میگم با نامزد سابقت قرار گذاشتی یا نه ....من حرف تو
رو باور میکنم.
_ آره باهاش حرف زدم اما....
مغزش انگار آتش گرفت و آن دختر سبک سر از او و خانواده اش
چه میخواست؟

2450

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

هوایی کردن رهام کافی نبود که حاال میخواست شاهرخ را هوایی
کند؟
 +اما چی؟ عکساتون و دیدم ،جیک تو جیک بودین ...از همون
لبخندایی که واسه من میزنی تحویلش داده بودی ...چطور
میخوای فکر کنم؟
شاهرخ پر از بهت و ناباوری اسمش را نجوا کرد و آسمان اما انگار
نمیخواست آرام شود...
هر لحظه بیشتر به آتش درونش اضافه میشد
 +تو خودت بی خود و بی جهت فقط بخاطر اینکه یه روز داداشت
دوسم داشت وقتی میریم خونه باغ به هم میریزی اما خودت با
نامزد سابقت گل میگی و گل میشنوی ...خوبه منم برم با
داداشت....
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قبل از اینکه جمله اش تمام شود ،دست شاهرخ تخت سینه اش
نشست و تا به خود بیاید کمرش محکم با دیوار برخورد کرد و
دردی که در کتفش پیچید باعث درهم شدن چهره اش شد
_ مراقب حرف زدنت باش آسمان ...من و دیوونه نکن....
نگاه پردرد و عاصی اش را به نگاه شاهرخ کوبید و اما نمیخواست
مراقب حرف هایش باشد
 +چرا تو دیوونه میشی و من نباید بشم؟
شاهرخ سرش را نزدیک تر برد و درست مماس با لبهای لرزان
دخترک پر از تحکم غرید
 +آسمان دیوونه ام نکن ...با غیرتم بازی نکن...
سرش را نزدیک تر برد تا جایی که لبهایش ،لبهای دخترک را
لمس کرد و بدون اینکه ببوسد ،آرام اما ترسناک نجوا کرد
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 +من و با خودت و برادرم امتحان نکن آسمان....
آسمان دستانش را روی سینهی پرتقالی شاهرخ گذاشت و
جانش داشت تحلیل میرفت...
نفسی برایش نمانده بود به خاطر نفسهای عصبی شاهرخ که با
صورتش برخورد میکرد...
 +برو عقب....
شاهرخ اما عقب نکشید
_ یه حرفایی میزنی و روان آدم و به هم میریزی و تو چرا اینقدر
بی فکری آسمان؟
با هر کلمه ای که میگفت لبهایش با لبهای لرزان دخترک برخورد
میکرد و جانش داشت تحلیل میرفت....
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با هر کلمه هرم داغ و عصبی نفسهایش با پوست سرد شده ی
دخترک برخورد میکرد و نفسش را خرد میکرد
شاهرخی که روبرویش بود ،شاهرخی بود که خروار خروار خشم
قورت میداد و آرام نمیشد
_ یه چیزایی میگی ....یه حرفایی میزنی که تموم آدم و خورد
میکنه و تو چرا اینقدر بی فکری آسمان؟
بغضش به آنی قد کشید و تا آسمانها رفت و داشت گریه اش
میگرفت...
 +برو عقب شاهرخ...
جانی برای تقال و عقب هل دادن شاهرخ نداشت و اما شاهرخ
بیشتر به دیوار فشارش میداد و کتفش همچنان درد داشت...
_ چرا قبل از اینکه بفهمی چی به چیه میزنی همه چیو میشکنی؟
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 +من گفتم باورت میکنم ...اما تو نگفتی اون عکسا دروغه...
شاهرخ با اکراه سرش را عقب کشید و وسوسه ی بوسیدن آن
لبهای لرزان را در خودش دفن کرد
_ و وقتی من نمیخوام بهت دروغ بگم تو باید با غرور و غیرت من
بازی کنی؟
چشمان دخترک پر بود از اشک وقتی با صدای لرزان گفت
 +تو فکر میکنی من غیرت ندارم؟
شاهرخ دستش را از روی سینه ی دخترک برداشت و هر دو
دستش را کنار سر دخترک به دیوار چسباند
_ چرا فکر میکنی من میتونم بهت خیانت کنم وقتی هر روز چند
بار بهت میگم دوست دارم؟
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اشک آسمان فرو ریخت و شاهرخ پیشانی اش را به پیشانی
دخترک چسباند
 +پس وقتی تو بخاطر اینکه شاهین یه روزی یه احساساتی داشت
به هم میریزی یعنی من بهت خیانت میکنم؟
شاهرخ عصبی پیشانی اش را به پیشانی دخترک فشرد و از بین
دندانهای کلید شده اش غرید
_ آسمان!!!!
پیشانی اش درد داشت اما با سماجت اصراری برای مخالفت
نداشت و پلکهایش را روی هم فشرد
 +تو حق داری عصبی بشی بخاطر یه هیچ ،چون مردی و غیرت
داری و من نمیتونم به خاطر دیدن عکس شوهرم با نامزد سابقش
عصبی بشم ،چون یه زنم؟ یه زن غیرت نداره؟
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_ من همچین چیزی نگفتم آسمان ،دارم میگم قبل از اینکه به
هم بریزی و حرفایی بزنی که هر دومون و بشکنه ازم بپرس چی
شد که پریسیما رو دیدم ...چرا دیدمش و چی بهش گفتم...
آسمان با بغض به سینه ی شاهرخ فشار آورد تا عقب بکشد اما
او عقب نکشید و ادامه داد
_ باید قبل از اینکه من و با حرفات بشکنی ازم توضیح میخواستی
آسمان.
 +با پریسیما چیکار داشـ.....
قبل از اینکه جمله اش تمام شود شاهرخ سرش را کج کرد و
دوباره لبهایش را روی لبهای دخترک گذاشت....
نبوسید اما فشار لبهایش دخترک را سست کرد و پلکهایش را
روی هم فشرد
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عقب کشید و خیره در چشمان بسته و لبهای لرزان همسرش
لب زد
_ دیگه اآلن دیره آسمان ....دیگه بهت در این مورد توضیحی قرار
نیست بدم.

 +احمق....
_ کی؟! من؟!
سمت دانیال چرخید و نگاه متعجب و شوکه اش باعث شد نگاهی
به رستا و رهام که متعجب نگاهش میکردند بیاندازد و روی مبل
جابجا شد...
 +آره تو ...این چجور بازی کردنیه؟ یه راست میری جلو ،خب
یکم حرفه ای بازی کن دیگه....
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دانیال با لبهای آویزان به بازی اش ادامه داد و رستا با خنده از
روی مبل بلند شد
_ تا شما بازی میکنین من یه سر به مامان بزنم.
جوابی به رستا نداد و به محض رفتن رستا رهام خودش را کنار
او پرت کرد و دستش را دور گردنش انداخت
 +چهت شده خواهر کوچولوی من؟
آسمان با اخم خواست کنار بکشد اما رهام مانعش شد و او را
بیشتر به خود چسباند
 +چیزیم نیست ،ولم کن...
_ اما این چهره ای که من دو ساعته دارم میبینمش چهره ی یه
دختریه که از شوهرش در حد مرگ شاکیه....
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آسمان نگاهش کرد و رهام چشمکی زد ،فراموش کرده بود رهام
هم یک روانشناس است....
_ من استاد این چیزام دختر جون ...حاال بگو شاهرخ چیکار کرده
که برم حقش و بذارم کف دستش.
آسمان نیم نگاهی به دانیال که سخت مشغول بازی اش بود
انداخت و لبی تر کرد
 +یکی عکساشون و با پریسیما برام فرستاد ....داشتن تو یه
رستوران غذا میخوردن و کیفشون هم به نظر کوک میومد.
اخم های رهام در هم شد و او هم همان سوالی را پرسید که سه
روز قبل شاهرخ پرسیده بود
_ کی برات فرستاده بود؟
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میخواست صدایش را باال ببرد اما حضور دانیال و رستا و بهار
مانعش میشد
 +مگه فرقی هم میکنه؟
رهام با جدیت سر تکان داد
_ البته که میکنه ،هر کی اون عکس و برات فرستاده از دشمنیه...
یا با شاهرخ دشمنه یا تو ...پری و شاهرخ قبل از اینکه نامزد سابق
هم باشن دخترعمه و پسردایی ان آسمان ....مثل من و مهربان،
ماهان و رستا ....به نظرم نمیشه فقط با دیدن عکس یه مالقات
دونفره بهشون تهمت بزنیم.
اخم آسمان کورتر شد
 +شاهرخ چرا باید با اون دخترهی جلف غذا بخوره؟
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رهام به حسادت خواهرش کوتاه خندید و او را بیشتر به خودش
فشرد
 +خب این و باید از شاهرخ بپرسی دیگه خوشگلم.
آسمان نگاه به صفحه ی تلویزیون دوخت و دانیال از بازیکنان
حریف گل خورده بود و با حرص سعی داشت هر چه زودتر صحنه
های آهسته را رد کند
 +ازش نپرسیدم ....دعوا راه انداختم و هر چی از دهنم درمیومد
گفتم اونم سه روزه مثل بچه ها باهام قهر کرده.
_ آخه تو مگه شاهرخ و نمیشناسی خواهر من؟ چرا زود باور
میکنی هر کی هر چی میگه رو؟ شاهرخی که من میشناسم هزار
سال هم بگذره و تو زمین فقط یه پریسیما بمونه ،بازم قبولش
نمیکنه.
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آسمان نفس عمیقی کشید و سرش را به شانه ی رهام تکیه داد
 +باور نکردم که...
رهام سرش را کج کرد تا صورت آسمان را ببیند و پر از بهت لب
زد
_ اگه باور نکردی چرا دعوا راه انداختی؟
با دست سعی کرد سر رهام را از مقابل نگاهش کنار بزند و موفق
هم بود
 +نمیدونم...
رهام مبهوت خندید
_ خب حاال بعدش ازش توضیح نخواستی؟
آسمان با کالفگی ابتدا نگاه از صفحه ی تلویزیون گرفت و سپس
خود را از آغوش رهام بیرون کشید
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 +گفت دیگه توضیح نمیده.
رهام ریز خندید و آسمان مشتی به شکم سفت و تختش کوبید
 +نخند میزنم آسفالتت میکنما!!
خنده اش را قورت داد و انگار دنیا با تمام قشنگی هایش برای او
بود با داشتن رستا و آسمان...
_ خیل خب ...اآلن باهات قهره؟
سری باال و پایین کرد و غرید
 +عین بچه ها قهر میکنه ...شیطونه میگه دو تا فحش ناموسی
بهش بدم تا قهر و لوس بازی یادش بره اما....
رهام این بار آزادانه خندید و نگاه دانیال هم از صفحه تلویزیون
گرفته و سمت آنها کشیده شد
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_ به نظرم از این کتک کاریات نسبت به شاهرخ صرفه نظر کن و
نرم تر باهاش حرف بزن.
آسمان با اخم تنها نگاهش کرد و رهام با عشق خندید
_ فدای اون اخمات برم من ...یکم بازشون کن خب...
اخم به آنی از چهره ی آسمان دور شد و رهام خیلی خوب بلد
بود دلبری کردن را...
نفس عمیقی کشید
 +گفت دیگه قرار نیست توضیح بده ...میخوام برم اون دختره رو
خفت کنم ...میخوام موهاش و دونه دونه بکشم و رو صورتش دو
تا خط خوشگل بندازم.
رهام با ابروهای باال رفته انگشت شستش را به نشانه ی الیک
سمتش گرفت
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_ به نظر منم همینکار و بکن ...اما نرم بودن با شاهرخ فراموش
نشه ...مردا هر چقدر هم بزرگ باشن و عقل کل ،درونشون مثل
یه بچه است که محتاج محبته...
آسمان چینی به بینی اش داد و رهام با یک حرکت غافلگیرانه
دوباره در آغوشش گرفت و گونه اش را محکم بوسید و آسمان
در تقالی رهایی صدایش را بلند کرد
 +رهام بخدا اگه نری کنار میزنمت...
رهام کنار نکشید و دانیال هم به جمعشان پیوست و از گردن
آسمان آویزان شد و صدای اعتراض آسمان و تهدیدهایش و
خنده های رهام و دانیال رستا را هم از اتاق مادرش بیرون کشید
و نگاه به خواهر و برادر و پسرش دوخت و خدا را شکر کرد....
ـــــــــــــــــــــــ
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رهام گفته بود مردها شکم پرستان قهاری هستند و او تمام
تالشش را کرده بود تا کنار قرمه سبزی که به لطف کتاب آشپزی
درست کرده بود ،یک کیک شکالتی هم درست کند و هیچ
اهمیتی هم نداشت کیک وا رفته ای که به هر چیزی شباهت
داشت اال کیک و اما طعمش خوب بود...
کیک را داخل یخچال گذاشت و مشغول چیدن میز شد و رهام
بیشتر از او بلد بود زنانگی را انگار و گفته بود میز را به بهترین
شکل ممکن تزئین کرده و با گذاشتن چند شمع روی میز یک
فضای رمانتیک درست کند.
موهای خیسش را روی شانه ی راستش هل داد و کمی عقب
کشید و نگاه خریدارانه ای به میز انداخت....
خوب شده بود و باید کمی هم به خودش میرسید...
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قبل از روشن کردن شمعهای روی میز از آشپزخانه خارج شد و
تعدادی از روشنایی های واحد را خاموش کرد تا به قول رهام
فضای عاشقانه و رمانتیکی درست کند و خود داشت به کارهایش
خندهاش میگرفت...
شده بود مانند دخترک لوس و شیادی که میخواست دوست
پسرش را اغفال کرده و او را به یک هم آغوشی دعوت کند.....
وارد اتاق شد و دو دکمهی باال و پایین پیراهن مردانهی قرمز
رنگش را باز کرد و انتهایش را گره زد.
بخاطر آن گره ی کوچک خط باریکی از شکمش دیده میشد و
او نگاه به آینه دوخت ...لباسهایش خوب بود و با یک آرایش
مختصر چهره اش خوب تر میشد.
بعد از کمی آرایش عطر زد و از اتاق خارج شد.
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ضربان قلبش باال بود و نگاهش هر چند لحظه یکبار سمت
ساعت کشیده میشد و چیزی تا آمدن شاهرخ نمانده بود.
شمع ها را روشن کرد و برنج را توی دیس کشید ...و دوباره نگاه
به ساعت دوخت...
درست وقتی میخواست داخل بشقاب های خورشت خوری قرمه
سبزی بریزد صدای چرخش کلید را داخل قفل شنید و ته دلش
مانند یک برج در یک زلزله ی چند ریشتری فرو ریخت....
انگشتانش محکم تر دور مالقه پیچیدند و خیلی سریع با همان
دستان لرزان بشقاب ها را پر کرد و روی میز گذاشت.
_ سالم.
کف دستان خیسش را به شلوار جین چسبانش کشید و لبی تر
کرد
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 +سالم ،خسته نباشی...
نگاه شاهرخ از آنسوی کانتر روی میز چرخید و دوباره در چهره
ی آسمان قفل شد
_ ممنون.
و نگاهش روی لبهای آسمان سر خورد و چقدر رژ قرمز رنگ به
لبهایش می آمد ...با اکراه نگاه گرفت
_ لباسام و عوض کنم میام.
و آسمان بدون حرف به دور شدنش نگاه کرد و کالفه دندان روی
هم سایید...
نگفته بود«ممنون عزیزم» و هنوز قهر بود...
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داشت دوباره خوی وحشی گری اش بیدار میشد که با بستن
پلکهایش سعی کرد آرام باشد و به گفته ی رهام با نرمش رفتار
کند.
پارچ دوغ را هم از داخل یخچال بیرون کشید و روی میز گذاشت
و خود با همان افکاری مغشوش پشت میز نشست و منتظر
شاهرخ نگاه به درگاه دوخت...
حرفهایی که قرار بود بگوید و ساعت ها تمرین کرده بود را کنار
هم چید و اما با ورود شاهرخ به آشپزخانه تمام حرفهای چیده
شده اش توی مغزش پراکنده شدند و لعنت به او که از پس هیچ
کار عاشقانهای بر نمی آمد...

2471

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شاهرخ هم روبرویش پشت جزیره نشست و بدون حرف مشغول
کشیدن غذا شد و کفر آسمان داشت درمیآمد و خودداری به
نظرش یک غیرممکن بزرگ بود
 +معذرت میخوام.
شاهرخ که متعجب نگاهش کرد زبانی روی لبهای رژ زده اش
کشید....چرا هر وقت رژ میزد احساس سنگینی روی لبهایش
میکرد؟
نگاه به انگشتان دستش که با کالفگی روی میز ضرب گرفته
بودند دوخت و اضافه کرد
 +بخاطر حرفای چند روز پیشم ...میدونم چرت و پرت گفتم.
شاهرخ بشقاب را مقابل آسمان گذاشت و سکوتش داشت با روان
آسمان بازی میکرد
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 +نمیخوای چیزی بگی؟
مشغول کشیدن برنج برای خودش شد و آرام پرسید
_ چی میخوای بشنوی؟
از اینکه نمیتوانست بفهمد در سر شاهرخ چه میگذرد بیشتر از
سکوت و آرامشش عصبی میشد
 +من میدونم تو همچین کاری نمیکنی ...من اگه با چشمای
خودمم ببینم باور نمیکنم اما ....اما نمیدونم چرا عصبی شدم.
شاهرخ باز حرفی نزد و آسمان دلش کوبیدن دستش روی میز را
میخواست و سپس تهدید کردنش مبنا به دیگر قهر نکردنش...
 +زده بود به سرم ،چرت و پرت گفتم ،میدونم .اما خب ،دارم
معذرت خواهی میکنم دیگه...
_ غذا سرد میشه...
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صدایش بدون اینکه بخواهد باال رفت و چرا اینقدر کینه ای
بود؟؟؟؟
 +شاهرخ چرا مثل بچه ها قهر میکنی تو؟
آرامش شاهرخی که خونسرد قاشقی از قرمه سبزی را روی برنج
ریخت ،بیشتر به همش ریخت
_ قهر نیستم.
 +شاهرخ من و ببین...
نگاهش کرد و آسمان از هجوم حرص هایی که درونش بود و او
سخت با تمامشان میجنگید بغضش گرفته بود .شاهرخ که
نگاهش کرد پر از بغض و حرص لب زد
 +قهر نکن باهام.
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دلش رفت برای معصومیت دخترک و چه میکرد با دختری که
دلش را بد برده بود؟
اما باید یک جورهایی به آسمان یاد میداد کنترل کردن خشمش
را....
_ قهر نیستم آسمان ،غذات و بخور.
 +پس چرا بهم نمیگی عزیزم؟
خنده اش گرفت و دلش فشردن تن دخترک بین بازوهایش را
خواست و آسمان چقدر خاص و ناب دلبری میکرد!!!
با لبخند نگاهش کرد
_ قهر نیستم .شامت و بخور و دلبری نکن...
آسمان با قلبی ضربان گرفته روی صندلی جابجا شد
 +چطوره غذام؟
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شاهرخ سرش را به چپ و راست تکان داد
 خوبه...لعنتی چرا تمامش نمیکرد؟
قصدش دیوانه کردن او بود؟
دیگر تا آخر غذا هیچ صحبتی نکردند و شاهرخ به محض اتمام
غذایش ،با گفتن "من میرم دوش بگیرم" آشپزخانه را ترک کرد
و آسمان پر از خشم به درگاه آشپزخانه زل زد....
مردک میخواست او را روانی کند....
و موفق هم شده بود...
ظرف ها را با پرخاش توی سینک انداخت و قدم های عصبی اش
را سمت حمام برداشت و بدون در زدن وارد شد....
شاهرخ لباسهایش را درآورده بود و متعجب نگاهش میکرد
2476

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 چی شده؟قدم جلو برداشت
 +دیوونه شدم....
کنار او که رسید دستش را سمت اهرم دوش برد
 +تو دیوونه ام کردی...
اهرم دوش را فشرد و آب روی سر هر دو ریخت و شاهرخ با
کالفگی نگاه از لبهایقرمز رنگ همسرش گرفت
 آسمان برو بیرون ،مگه نمیبینی لختم ؟کف دستش را روی سینه ی برهنه و خیس شاهرخ گذاشت و
نگاه ملتهبش را به چشمان کالفه اش دوخت
 +ازت معذرت خواهی کردم.
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دست شاهرخ بیطاقت روی کمرش چنگ شد و لباسهایش
خیس خیس بود و حس گرمای تن شاهرخ لرزی به تنش انداخت
 داری باهام چیکار میکنی آسمان؟سری کج کرد و بغضش گرفته بود....
او سالها بود دنبال آرامش بود و شاهرخ برایش منبع زندگی....
از دست دادن شاهرخ برایش حکم بریدن نفس را داشت
 +میدونی من به خاطرت همه کار میکنم ؟
شاهرخ باالخره تسلیم لبهای قرمز رنگ دخترک شد و سرش را
کج کرد و لبهایش را روی لبهای لرزان آسمان کوبید
بدون اینکه ببوسد اما پچ زد
 تو به خاطر من ،بهم تهمت زدی ....تهمت تجاوز ...بهم اعتمادنکردی....
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با خشونت تن دخترک را به خود فشرد
 تو بخاطر من ،منو مجبور کردی باهات ازدواج کنم....زانوان دخترک سست شد و شاهرخ بیشتر تن خیسش را به خود
چسباند و وسوسه ی لمس تن دخترک مانند خوره به جان
مغزش افتاد
 تو به خاطر من دیگه چی کارا میکنی آسمان؟آسمان چشم خمار کرد
 +من بخاطرت ،تا آخرین نفسم هم قرار نیست ازت دل بکنم
شاهرخ تهرانی....
دستش را نوازش وار روی پوست خیس شاهرخ کشید و پچ زنان
ادامه داد
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 +تو فقط برای منی ...فقط باید عاشق من باشی ....شاهرخ فقط
برای آسمانه .این هیچ وقت عوض نمیشه شاهرخ....

پایش را محکم به مچ پای پارسا کوبید و بین پاهایش بیشتر
فاصله ایجاد کرد و پارسا به زور تعادلش را که به هم خورده بود
حفظ کرد
 +چند بار باید بهت بگم پاهات و به عرض شونه هات باز کن؟
اگه حرفام و خوب گوش میکردی القل میتونستی تو مسابقات
هفته ی پیش مقام سوم و کسب کنی ....نه اینکه تو دور سوم
حذف بشی...
پارسا با خستگی راست ایستاد
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_ به خدا دیگه خسته شدم ...امروز چرا اینقدر سخت میگیری
آسو؟!؟!
با اخم پس گردنی محکمی حواله ی پسرک کرد
 +باید تنبیه بشی یا نه؟ من پدرم درمیاد هر روز هر روز میکوبم
میام اینجا و آقا نمیتونه یه حرکت ساده رو دفع کنه...
پارسا با نفس عمیقی سعی کرد ضربان تند قلبش را کمی آرام
کند و طبق خواسته ی آسمان با پایش ضربه ای به کیسه بوکس
کوبید و آسمان کالفه دستی به صورتش کشید
 +باید با روی پات ضربه بزنی نه بغل پا ....بچرخ سمت من...
پارسا سمتش چرخید و آسمان به شانه ی خودش اشاره کرد
 +بزن اینجا ببینم....
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پارسا با لبهای آویزان پایش را بلند کرد و ضربه ی آرامی به بازوی
آسمان کوبید و آسمان عصبی غرید
 +بلند تر پارسا ...گفتم روی شونه ام ،نه بازوم....
پارسا دوباره پایش را همان جای قبلی کوبید و آسمان با حرص
از پایش گرفت و محکم به زمینش زد و آخ پر درد پسرک را
درآورد
 +آخ و زهرمار ...هزار بار بهت گفتم این حرکت و تمرین کن!
پارسا با خستگی پاهایش را هم دراز کرد و نفس نفس میزد از
حجم خستگی
_ تمرین میکنم تا دفعه ی بعد خوب بزنم.
با پا لگدی به ران پارسا کوبید
 +پاشو جمع کن خودت و...
2482

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

ملتمس نگاهش کرد
_ آسو جان هرکسی دوسش داری واسه امروز کافیه.
نیشخندی روی لب نشاند و عقب کشید
 +دفعه ی بعد اینقدر بهت آسون نمیگیرم پارسا .من دارم میرم
و توبه محض جا اومدن حالت پاشو تمرین کن.
پارسا با خستگی سر تکان داد و آسمان بعد از مرتب کردن شالش
گوشی و پالتویش را برداشت و از سالن خارج شد .اما حین باال
رفتن از پله ها با متین استوار روبرو شد و اخم کرد
_ سالم ،خسته نباشید.
جوابی نداد و متین درست مقابلش ایستاد و بعد از نگاه کوتاهی
به در سالن ورزش ،به چشمان آسمان خیره شد
_ خواهرتون از شرکت استعفا داده ،چرا؟
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آسمان پوزخند صداداری زد
 +ربطش به تو چیه اونوقت؟
متین هم اخم کرد
_ شما باهاشون حرف زدید؟
آسمان اینبار پر از بهت و تمسخر خندید و چرا نمیگذاشتند
کمی ،فقط کمی آرام باشد؟
 +به تو چه آخه مرتیکه؟ خواهر من به تو چه ربطی داره؟
قدمی جلو برداشت و با اخم انگشتش را مقابل نگاه متین تکان
داد
 +بهت هشدار داده بودم ....گفتم نمیخوام دوروبر خواهرم ببینمت
و حتی در موردش یک کلمه ازت حرف بشنوم ...تو حرف حالیت
نیست یا میخوای من با روش خودم حالیت کنم؟
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متین با اخم نگاه کوتاهی به انگشت آسمان که هشدارانه تکان
میخورد انداخت
_ به نظر شما دوست داشتن جرمه؟ یا حتی دوباره ازدواج کردن؟
مغز آسمان در حال گر گرفتن بود وقتی بی حرف پشت به متین
کرد و از پله ها باال رفت و تنها خودش میدانست چقدر با خودش
جنگید تا متین را به رگبار فحش هایش نبندد.
کنار در ،با فکری که یکهو به ذهنش رسید ایستاد و نگاه سمت
پله ها چرخاند...
هنگام ورود به ساختمان مهران استوار را در تراس طبقه ی دوم
دیده بود و امیدوار بود هنوز هم در ویال باشد...
راه پله ها را در پیش گرفت و درست در آخرین پله با خدمتکار
ویال روبرو شد و مقابل نگاه شوکه اش آخرین پله را هم باال رفت
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 +با استوار کار دارم....
زن سری تکان داد
_ تو اتاقشونن ،شما بفرمایید تو سالن من خبرشون میکنم.
سمت در تراس قدم برداشت
 +بهش بگو تو تراس منتظرش میمونم.
وارد تراس شد و سرما مجبورش کرد پالتویش را بپوشد و گوشی
اش را داخل جیب پالتو فرو کند و یک بار حرفهایی را که
میخواست بزند را در ذهنش مرور کرد.
طولی نکشید که صدای مهران استوار را از پشت شنید و به نرده
های تراس تکیه داد
_ خانم پناهی!؟
لب تر کرد و نگاهش در چهره ی مرد چرخید...
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سنش به نظر خیلی بیشتر از خسرو میرسید...
 +تو من و میشناسی؟
مهران لبه های پالتویی که روی شانه های انداخته بود را به هم
نزدیک کرد و کنار آسمان ایستاد
_ آره ،دختر کوچیک سردار پناهی ....تهتغاریش.
نیشخندش ترسناک بود اما آسمان نگاه از صورتش نگرفت
 +نه مهران خان ،تو من و نمیشناسی ....بذار خودم و معرفی کنم.
مکث کوتاهی کرد و نگاه پرغرور مهران داشت آزارش میداد
 +من آسمانم ...یه کله خراب ،یه دیوونه ی تمام عیار ...یه خط
دورمه ...دور من و خانواده و هر کسی که دوسش دارم ...اون خط،
خط قرمزه منه ....حتی به ذهنت هم نباید خطور کنه که بخوای
از اون خط قرمز عبور کنی...
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مهران پر از تمسخر خندید
_ حاال کی خواست از خط قرمز تو عبور کنه؟
تکیه اش را از نرده های تراس گرفت و به مهران نزدیک تر شد....
 +پر و پاچه ی برادرزاده ات و از دور و بر خواهر من جمع کن
مهران استوار...
نزدیک تر شد و بی اهمیت به اخمی که بین ابروهای مهران
نشسته بود آرام تر غرید
 +من اگه با دونستن غلطای اضافیت و کارت فرستادنت به پدرم
بازم میام اینجا فقط میخوام بدونم آخر این جریانا قراره چی
بشه ....اما قرار نیست اجازه بدم حتی اسمت به خانواده ام نزدیک
بشه استوار.
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_ چی داری میگی؟ چه کارتی؟
خواست عقب بکشد و برود و او حرفهایی که میخواست بزند را
زده بود اما مهران سد راهش شد
_ با توأم ،داری در مورد چی حرف میزنی؟
 +فکر میکنی نمیدونم اون کارتهای تهدید که واسه خسرو پست
میشه رو تو میفرستی؟
اخم مهران کورتر شد و آسمان غرید
 +تا دلت میخواد میتونی از اون کارتا واسه خسرو بفرستی ،اما
بهت اجازه نمیدم رستا رو قاطی یه مسئله ی قدیمی کنی...
نمیذارم تقاص اعدام زنت و از خانواده ی من بگیری.
مهران عصبی نگاهش کرد و آسمان غرید
 +دست از سر خانواده ام برنداری کابوست میشم استوار.
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مهران قدمی به عقب برداشت و در تراس را بست ،پالتویش از
روی شانه هایش سر خورده و روی زمین افتاده بود اما سرما را
حس نمیکرد
_ این چرندیات و خسرو بهت گفته؟
 +چرنده مگه؟
پوزخند صداداری زد و بر خالف ترسی که بعد از بسته شدن در
تراس در دلش نشسته بود سعی کرد با جسارت حرفش را بزند
 +اینکه زنت کسی و که میخواست بهش تعرض کنه رو کشته و
پدر منم دستگیرش کرده و اعدام شده و تو میخوای انتقامش و
از خانواده ی من بگیری مضخرفه؟
چهره ی مرد مقابلش داشت به سرخی میرفت و نبض رگهای
شقیقه اش را میدید
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_ خفه شو...
 +من خفه بشم زنت برمیگرده؟
خشمی که در چشمان مرد مقابلش بود واقعاً ترسناک بود و در
عین حال دردناک...
میتوانست درد مرد را درک کند اما دردی که آن شب همسر
همین مرد کشیده بود را بیشتر درک میکرد....
شاید آن زن خوش شانس بود که توانسته بود از ناموس و شرفش
محافظت کند.
 +زنت خیلی خوش شانس بود که تونسته بود از خودش دفاع
کنه ،حتی به قیمت قاتل شدن یا اعدام شدنش.
مهران باخشم نزدیک شد و آسمان به نرده چسبید
_ بهت گفتم خفه شو ....بیا برو گمشو بیرون از خونه ی من...
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ترسیده بود و بغض داشت ...بغضی به اندازه ی تمام بغض های
دنیا....
 +من این فرصت و نداشتم ...من زورش و نداشتم .من مثل زن
تو خوش شانس نبودم که حتی قاتل بشم.
قطره ای اشک از چشم مرد مقابلش فرود آمد و بغض او مانند
یک بادکنک میان گلویش ترکید و سد چشمانش شکست
و بیشتر به نرده چسبید
 +من بهت اجازه نمیدم انتقام اون زن و که برای حفظ ناموسش
جون گرفت و جون داد و از خانواده ی من بگیری.
مرد خشمگین روبرویش اینبار فریاد کشید
_ بهت گفتم خفه شو و گورت و گم کن تا از همینجا پرتت نکردم
پایین.
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آسمان برگشت و نگاهی به پایین انداخت ...فاصله ی زیادی با
زمین نداشت و افتادنش حداقل به شکستن دست و پایش ختم
میشد
 +من و از اینجا پرت کنی پایین همه چی درست میشه؟ یا
میخوای همون بالیی که سر زنت اومد و سرم بیاری؟
مرد دست دراز کرد و بر خالف تهدید به پرت کردنش ،او را سمت
در تراس هل داد و غرید
_ گمشو برو دیگه اینورا نبینمت...
آسمان اما نمیدانست چرا و از کجا جسارت میگرفت ...نزدیک تر
شد
 +تمومش کن ....اگه من از همینجا پرت بشم و بمیرم هم زن تو
برنمیگرده .میدونم تو دلت آتیشه ،دل خسرو رو هم من آتیش
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زدم ...من و اتفاقای بدتر از اتفاقی که سر زن تو اومده دل خسرو
رو کباب کردیم...
دیگر از خشمی که در نگاه مهران بود خبری نبود اما دردی که
در چشمانش بود آنقدر درناک بود که حتی قلب آسمان را به
دردبیاورد
_ سر تو چی اومده؟!
بغض آسمان بیشتر قد کشید و حرارت بغض چشمانش را
سوزاند...
دلش گفتن نمیخواست اما حاظر بود برای خانواده اش ...آن اتفاق
دردناک و وحشتناک را دوباره و چندباره یادآوری کند...
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 +همون بالیی که میخواستن سر زن تو بیارن ...من تک تک
لحظه هاش و تجربه کردم .من مثل زن تو اونقدر قدرت نداشتم
که از ناموسم محافظت کنم...
مهران با همان دردی که در نگاهش بود تنها نگاهش کرد و
آسمان دندان روی هم سایید...
دیگر بازگو کردنش آنقدری که قبالً بود سخت نبود یا او دلش از
سنگ شده بود؟
_ خسرو خبر داره؟
آسمان پوزخندی زد و خسرو خبر داشت....
خسرو از تمام دردهایش خبر داشت....
او برای خون کردن دل خسرو دردهایش را بر سرش آوار کرده
بود و خسرو جانی برای یک خون دل خوردن دیگر نداشت....
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از اینکه گاهی دلش حتی برای خسرو هم میسوخت از پدرش
شرمنده بود
_ خبر داره ....من بهش گفتم .میدونی برای چی؟
نزدیک تر شدن و برقی که در چشمان مرد بود اشک های حبس
شده بودند و چقدر انسان اشک های حبس شده در چشمانش
داشت و حکمشان حبس ابد بود...
او هم بسیاری از اشک هایش را محکوم به حبس ابد کرده بود و
به نظرش اگر اشکهایش آزاد میشدند میتوانستند یک دنیا را زیر
آب فرو ببرند.
 +برای اینکه ازش انتقام بگیرم تک تک اون لحظات و ،با تک
تک درداش گفتم و اما شکستن کمر خسرو پناهی هم نتونست
درد من و آروم کنه...
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مهران پشت به او کرد و پلک هایش را با دو انگشت فشرد و
آسمان دلش یک فروپاشی سنگین و بزرگ میخواست....
از اینکه مقابل دشمن خسرو پناهی ایستاده و به او از دردآورترین
اتفاق زندگی اش میگفت غرورش زخمی بود...
از اینکه سعی داشت مهران استوار زخم دیده را با زخم های
عمیق خود آرام کند متنفر بود اما او دیگر نمیتوانست یک اتفاق
ناگوار دیگر را پشت سر بگذارد....
او نمیتوانست با هر لحظه ترس زندگی کند...
او نمی توانست با فکر اینکه استوار ها چه نقشه ای برای خواهرش
کشیده اند زندگی کند و از خودگذشتگی برای خانواده همین
بود؟
او داشت از غرورش میگذشت...
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برای اولین بار در عمرش میخواست دل مرد روبرویش برای او
بسوزد و این از خود گذشتگی نبود؟
برای اولین بار در عمرش ترحم میخواست و چقدر درد داشت
خواسته اش....
_ برو از اینجا...
 +میخواستی با من چیکار کنی؟
مهران انگشتانش را روی نرده فشرد و پلک هایش را محکم روی
هم گذاشت...
صدای آسمان و دردهایی که در تک تک حروف جمالتش بود
قلبش را به درد می آورد و این چیزی نبود که او چندین سال
تمام خواسته بود...
_ برو گفتم بهت....
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پر از خشم گفته بود و آسمان اما دیگر از مرد مهران نام
نمیترسید...
 +میخواستی منم قاتل بشم؟
مهران فشار دستانش را روی نرده بیشتر کرد و پالتویش زیر
پایش بود و او اما به جای اینکه سردش باشد ،هر لحظه بیشتر
گر میگرفت....
دلش داشت میان سینه اش جزغاله میشد و حرارتش به تمام
تنش ساطع میشد
 +تو نمیتونی بفهمی که یه زن حاظره قاتل بشه ،اعدام بشه ،اما
بتونه از ناموسش مراقبت کنه...
قدمی سمت تراس به نیت خارج شدن برداشت و نگاهش روی
شانه های خمیدهی مهران سر خورد
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 +خسرو خبر داره کسی که داره تهدیدش میکنه تویی ...من
بهش گفتم.
در تراس را سمت راست هل داد اما قبل از خروجش ،صدای
پردرد مهران را شنید...
صدای مهران از هر صدایی دردناک تر بود...
مانند صدای یک خواننده ی یک آهنگ قدیمی غمگین در یک
ضبط صوت کهنه...
_ متین هیچ اطالعی از این انتقام نداره...
آسمان بی اهمیت به جمله ی آرام مهران از تراس خارج شد و
نگاه پر درد مهران را پشت در جا گذاشت و از پله ها پایین رفت...
مهران آدم ترسناکی نبود اما میخواست ترسناک به نظر برسد....
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از ساختمان که خارج شد بدون اینکه نگاه در اطراف برای پیدا
کردن اکبر بچرخاند راه خروجی را در پیش گرفت و سنگینی
نگاه مهران را تا وقت خروجش روی شانه هایش حس میکرد...
با دیدن دو ماشین آشنا درست در چند قدمی ویال دستی به
پیشانی اش کشید و خسرو چرا دست از سرش برنمیداشت؟
با چند قدم بلند خود را به ماشینها رساند و در کشویی ماشین
جلویی را به چپ کشید اما با قفل بودن در مواجه شد و اخمی
بین ابروهایش نشست...
نگاهی در اطراف چرخاند و با پا ضربه ای به بدنه ی ماشین کوبید
 +باز کن در و تا زنگ نزدم به بزرگ ترت...
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تق کوتاهی که از ماشین شنید دوباره در را سمت چپ کشید و
با دیدن چند نفر و دستگاه هایی که توی ماشین ابروهایش بدون
اینکه بخواهد باال رفت و مردی آرام گفت
_ سوار شید لطفا خانم پناهی...
پر از بهت تک خنده ای کرد و نگاهش را از روی دستگاه های
پیشرفته ای که توی ماشین بود سمت محافظ شخصی خسرو
کشاند
 +دارین اینجا چه غلطی میکنین شما؟
مردی که کنار محافظ بود هدفون را از روی گوشهایش تا گردنش
هل داد و گفت
_ بفرمایید تو ماشین حرف میزنیم.
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با همان اخم سوار شد و کنار یکی از کامپیوترها نشست ،یک بار
دیگر نگاه بین دستگاه ها چرخاند و نگاه منتظرش را اینبار سمت
مرد جوانی که هدفون دور گردنش بود چرخاند
_ چرا بدون هماهنگی باهاش حرف زدین؟
آسمان گنگ سرش را تکان داد و نگاه کوتاهی سمت محافظ
خسرو پناهی انداخت
 +چی؟
_ منظورم مهران استواره ،چرا بدون هماهنگی باهاش حرف
زدین؟
مغزش گر گرفت و گوشهایش انگار سوت کشید ...دندان هایش
بی اراده روی هم قفل شدند و نگاهی به خودش انداخت
 +شما احمقا از کجا فهمیدین؟
2503

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاه به مرد جوان که صدایش آشنا بود اما هیچ حدسی مبنی بر
اینکه کجا آن صدا را شنیده ،نداشت ،دوخت و فریادش بلند بود
 +با توأم مرتیکه ی عوضی ...تو از کجا میدونی باهاش حرف زدم؟
مرد نیم نگاهی به محافظ انداخت
_ خبر نداره؟
بدون اینکه به او اجازه ی جواب بدهد ایستاد و پر از خشم فریاد
کشید
 +از چی خبر ندارم؟ شماها اینجا دارین چه غلطی میکنین؟
مرد نگاهش کرد
_ آروم باشید خانم پناهی ،،،ستوان از اینجا دور بشیم.
_ اطاعت قربان...
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مغزش درحال فروپاشی بود وقتی ماشین تکانی خورد و او مجبور
شد دوباره روی صندلی بنشیند
_ خانم پناهی من سرگرد رادمنش هستم ،فکر میکردم شما در
جریان هستید که تو گوشیتون شنود جاسازی شده...
مغزش دیگر گنجایش آنهمه گرما را نداشت ...هر لحظه احتمال
میداد که میخواهد بترکد و ترکیدنی هم نبود...
دستش را در جیب پالتویش برد و گوشی را بیرون کشید و نگاه
گیجش را به صفحه ی خاموش گوشی دوخت ...به گوشی اش
شنود متصل بود و او خبر نداشت...
چه کسی جاسازی کرده بود؟
کِی؟
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 +چی داره میگه این مرتیکه؟ این آت و آشغالی که میگه تو
گوشی من چیکار میکنه؟
سوال میپرسید اما به هیچ کس اجازه ی جواب نمیداد و سؤال
بعدی را پر از خشم میپرسید ،انگار در خونش ماده ی ناشناخته
ای تزریق کرده بودند که هر لحظه بیشتر میجوشید و خشم
تولید میکردو به تک تک رگها و مویرگهایش میفرستاد
منقبض شدن رگهای شقیقه و پیشانی اش را حس میکرد...
نبض زدن هایش را...
در خونش انگار میلیون ها دوز ماده ی مخدر بود و او انگار داشت
کپ میکرد...
 +کی این لعنتی و نصب کرده تو گوشی من؟
گوشی را با عصبانیت به کف ماشین کوبید و غرید
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 +من و ببر پیش خسروپناهی...
_ ایشون...
اجازه نداد مرد بیچاره جمله اش را ادامه دهد و با همان مقدار
خشم فریاد کشید
 +هر گورستونی که هست من و ببر پیشش گفتم.

ماشین که توقف کرد ،آسمان دست سمت دستگیره ی ماشین
برد اما وقتی با قفل بودن درها روبرو شد پر از خشم فریاد کشید
 +در و چرا قفل کردین؟
_ چند لحظه صبر کنید اآلن زنگ میزنم سردار بیان...
بی اهمیت به لحن آرام مرد مشتش را به در کوبید و صدایش را
باالتر برد
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 +وا کن در و تا همینجا پاره ات نکردم.
سرگرد با چشمان گرد شده لب زد
_ ایشون واقعا دختر سردار پناهین برزو؟
قبل از اینکه برزو جواب بدهد آسمان دوباره در فضای کوچک
ماشین که به لطف دستگاه ها کوچک تر هم شده بود ایستاد
 +وقتی همینجا * ـت کردم میفهمی من کیم و دختر کیم ...در
و باز کن میخوام برم پایین.
سرگرد رادمنش آنقدری از فحش آسمان شوکه بود که نتواند
هیچ عکس العملی نشان دهد و برزو با خنده ای فرو خورده آرام
لب زد
_ من بهشون اطالع دادم خانم پناهی ،دارن میان اآلن ...نمیشه
بریم تو ،اینجا...
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میان کالم برزو غرید
 +اینجا هر گورستونی هست برام مهم نیست ،اگه تا دو دقیقه ی
دیگه نیاد دل و روده ی هر چهار نفرتون و پاکت بندی میکنم
واسه ننتون.
اما درست وقتی که تهدیدش تمام شد چند تقه به در ماشین
خورد و برزو خیلی سریع در را باز کرد و نگاه آسمان که بند نگاه
خسرو شد خشم بیشتر در وجودش جوشید و مغزش انگار
ترکید...
 +تو با کدوم جرأت...
خسرو میان کالمش با جدیت رو به سرگرد لب زد
_ پیاده شید من هستم.
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سرگرد و اطرافیانش که پیاده شدند خسرو سوار ماشین شد و در
را بست و آسمان با چشمان گرد شده از خشم غرید
 +تو تو گوشی من دم دستگاه نصب کردی؟
خسرو با خونسردی مقابلش نشست
_ آره.
صدایش باال رفت و با پایش حین فریاد بلندش مانیتور کامپیوتر
را وارونه کرد
 +با چه جرأتی؟ واسه چی تو کارای من دخالت میکنی؟ کی
قراره دست از سرم برداری لعنتی؟
خسرو با همان خونسردی آرنج هایش را به زانو تکیه داد و آسمان
را به مرز سکته میرساند خونسردی مردی که پدرش بود
_ من هیچ وقت قرار نیست دست از سرت بردارم.
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خم شد و با پا ضربه ی دیگری به کامپیوتری که کف ماشین
افتاده بود زد
 +لعنتی چی میخوای از من؟
_ سالم و خوشحال بودنت و ...اون میکروفون فقط زمانی شنود
میشد که تو ویالی استوار بودی ...نگران نباش .من اونقدر بی
غیرت نیستم که چند تا نره غول و کشیک کنم که صدای دخترم
و گوش کنن.
داشت گریه اش میگرفت از حجم خشم و عصبانیت.
خم شد و گوشی خاموش شده اش را که دل و روده اش بیرون
زده بود از روی زمین برداشت و تکان داد
 +اما کردی ...تو تو گوشی من * نصب کردی و چندتا نره غول
و بسیج کردی کنترلم کنن.
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_ با مهران استوار برای چی حرف زدی؟ چرا مراعات نمیکنی؟
اگه بالیی سرت میاورد چی؟ من چیکار میکردم؟
با کالفگی نشست...
از اینکه حریف خسرو نمیشد و نمیتوانست او را از خودش دور
کند متنفر بود...
از اینکه نمیتوانست مثل او خونسرد باشد هم متنفر بود...
انگار یک موجود فضایی داشت خونش را میمکید.
 +میبینی که ،بالیی سرم نیاورد...
_ بهت گفتم خودت و قاطی این جریان نکن بهم اهمیت ندادی...
گفتم دیگه به اون خونه نرو گوش نکردی ...تا حاال حرف حرف
تو بود ،اما از این به بعد قرار نیست بشه ...مثل یه دختر خوب
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میری میشینی سر خونه زندگیت و به شوهرت میرسی و من
جریان استوار ها رو تموم میکنم.
دستش را مشت کرد...
انگشتانش انگار درد میکردند برای کوبیده شدن و شیشه های
دودی ماشین انگار چشمک میزدند...
 +تو داری چی میگی؟ میخوای روان من و به هم بریزی؟
چیزی از جدیت خسرو کم نشد و انگار فرسنگها با خسرویی که
هربار مقابلش کوتاه می آمد فاصله داشت...
_ با شاهرخ تماس میگیرم و میگم جونت تو خطره ...اگه الزم
باشه رهام هم خبردار میشه و باور کن اونا به اندازه ی من
نمیتونن باهات راه بیان و مطمئنن خیلی سخت میگیرن ....اگه
به شاهرخ بگم داری تو خونه ی دشمنی که هر روز برام کارت
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تهدیدِ جونت و میفرسته کار میکنی به نظرت چی میگه؟ عکس
العملش چی میتونه باشه؟
نتوانست با درد انگشتانش مقابله کند و مشتش محکم روی
شیشه ی ماشین کوبیده شد و اما شیشه حتی ترک هم نخورد....
جنسش از چه بود نمیدانست.
 +داری من و تهدید میکنی مرتیکه؟
_ آره ،دارم تهدیدت میکنم ...حاال که با اون آدم حرف زدی دیگه
تو امنیت نیستی و وظیفه ی منه که اون جای امن و برات فراهم
کنم .پس برمیگردی خونه ات و دیگه حتی باشگاه هم نمیری تا
من این اوضاع و درست کنم ،وگرنه خودم مجبور میشم
بفرستمت یه جای امن ،بدون شوهرت.

2514

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

جمجمه اش از فشار زیاد دندانهایش روی هم در حال پودر شدن
بود و سرش داغ کرده بود
 +تو....
_ من برای کشورم و خانواده ام حاضرم جونمم بدم ...حتی به
خود تو هم اجازه نمیدم خودت و تو خطر بندازی آسمان.
 +اون مرد اگه میخواست کاری کنه وقتی من تو خونه اش داشتم
براش کری میخوندم این کار و میکرد...
خسرو سری تکان داد
_ هر چیزی ممکنه...
حریف خشمش نمیشد و دیگر فهمیده بود که حریف خسرو هم
نمیشود...

2515

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

خسرو فقط به کسانی که دوستشان داشت اجازه میداد دلش را
خون کنند ،کمرش را بشکنند و قلبش را متالشی کنند و او دیگر
فهمیده بود خسرو سرسخت تر از آنیست که فکرش را میکرد...
خسروپناهی به هیچکس اجازه نمیداد اذیتش کند.
 +میخوای چیکار کنی؟
خسرو با اخم و جدیت ،بدون لحظه ای مکث جواب داد
_ من کار غیرقانونی نمیکنم ،نگران نباش.
دستی به صورتش کشید و لب زد
 +رستا استعفا داده!
_ آره ،من ازش خواستم...
نگاه به نگاه خسرو دوخت و شاید حق با بهمن بود...
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او شباهت زیادی به مردی که روبرویش نشسته بود و اسم پدر
را یدک میکشید داشت...
 +به شاهرخ چیزی نگو نمیخوام بیخودی نگرانش کنم.
وقتی به آپارتمانشان رسید هنوز مغزش گر گرفته بود و تنش
خسته...
از وقت شام گذشته بود و بوی کبابی که فضای خانه را پر کرده
بود هم نمیتوانست از شدت خستگی اش که امروز تک تک
اعضای تنش تجربه کرده بود کم کند و سلول به سلول تنش را
انگار له کرده بودند...
بوی کباب قدمهایش را سمت تراس کشاند و با دیدن شاهرخ که
مشغول باد زدن کباب ها بود لبخند از ته دلی روی لبش نشست
و شاهرخ بهترین اتفاق عمرش بود....
2517

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شاهرخ مانند یک هدیه بود از طرف خداوند و زیادی شبیه فرشته
هایی بود که مادرش در کودکی قصه اش را برایش تعریف میکرد
و عزیز معتقد بود فرشتهها پیش خدا هستند و نزدک انسانها
نمی آیند.
 +سالم...
نگاه شاهرخ سمتش چرخید و او با نگاه کوتاهی سمت منقل و
سیخ ها ،وارد تراس شد و کنار شاهرخ ایستاد
_ سالم ،کی اومدی؟
نگاهش به منقل بود و سرخی زغال هایی که داشتند کباب ها و
گوجه ها و فلفل ها را سرخ میکردند و درون او هم انگار پر بود
از همان زغال ها....
همان اندازه داغ...
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 +همین اآلن.
شاهرخ دست دور شانه اش انداخت و با دست دیگر دوباره
مشغول باد زدن کباب ها شد
_ خسرو خان زنگ زد گفت با ایشونی....
نفس عمیقی کشید ...هوا سرد بود اما کنار شاهرخ و دستی که
دور شانه هایش حلقه شده بود سرمایی حس نمیشد...
متوجه تماس خسرو با شاهرخ نشده بود .خسروی جدیدی که با
او مالقات کرده بود تمام انرژی اش را تحلیل برده بود...
خسرویی که تهدیدش کرده بود ،سرسختانه پای حرفش مانده
بود با خسروی پشیمانی که مقابل تمام عصیان هایش سکوت
کرده بود متفاوت بود
نفس عمیقی کشید
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 +آره با اون بودم.
چرخید و نگاه شاهرخ را به نیمرخش غافلگیر کرد و جان کند به
لبخندش پهنا دهد و چیزی از خشم و عصیان چند ساعت پیش
در چهره اش پیدا نباشد...
شاهرخ چقدر ماهرانه میتوانست با آرامش نگاهش ،او را هم آرام
کند
 +جریان این منقل و کبابا چیه دکی جان؟
حلقهی دست شاهرخ دور شانه اش تنگ تر شد و لبهایش روی
شقیقه اش نشست و عمیق بوسید و قلب او انگار آرام گرفت....
مانند کودکی که بعد از ساعت ها دوری از مادر،به آغوشش پناه
برده و آرام میگرفت...
شاهرخ در آغوشش کیلو کیلو آرامش داشت....
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_ خواستم برای خانومم یه کباب خوشمزه درست کنم ،این
کجاش ایراد داره؟
بدون اینکه فاصله بگیرد چرخید و دستانش را دور کمر شاهرخ
حلقه کرد
 +همه ی مردا مثل توعن شاهرخ؟
شاهرخ اینبار روی موهایش را بوسید و میتوانست بفهمد حال
همسرش روبراه نیست...
دل آسمانش باز بارانی بود...
_ من چجورم مگه؟
آسمان سرش را روی سینه ی شاهرخ جابجا کرد و صادقانه جواب
داد
 +مثل یه فرشته ای...
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صدای خنده ی شاهرخ سینه اش را تکان داد و او دلش ضعف
رفت برای خنده ی مردی که دنیایش بود...
_ فکر میکردم این جمله برای خانوماست...
آسمان آرام پیشانی اش را به سینه ی شاهرخ کوبید
 +بابام میگفت وقتی از خدا یه چیزی میخوای و اون بهت نمیده،
بدون به صالحت نیست و قراره بهترش و برات بفرسته ....تو برای
من تموم اون بهترینی هستی که یه عمر خواستم و نداد و آخرش
تو اومدی تو زندگیم.
قلب شاهرخ میان سینه اش سقوط کرد و بادبزن را کنار منقل
گذاشت و دست دیگرش را هم دور تن دخترک پیچید و سرش
را در گودی گردنش فرو کرد
_ باز داری دلبری میکنی دختر خوب؟
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آسمان سرش را کج کرد و حس نفس های داغ شاهرخ حوالی
گردنش ،تنش را داغ میکرد و پلکهایش را روی هم گذاشت
 +نمیدونم ،دارم دلبری میکنم مگه؟
صدای خنده ی آرام و کوتاه شاهرخ بیشتر دلش را لرزاند
_ داری نابود میکنی من و با این دلبریای ناشیانه ات.
دستانش را دور گردن مردش حلقه کرد و نگاه به نگاه روشنش
دوخت...
 +اگه همهی مردا مثل تو بودن دیگه هیچ زنی تو دنیا حس کم
بودن نمیکرد.
 زن مقدس ترین خلق خداست آسمان ،نباید هیچوقت حسکم بودن کنه.
آسمان پیشانی اش را به چانه ی شاهرخ چسباند
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_ حتما به یه مرد که دست یه دخترو درست تو لحظه ها غرق
شدن میگیره و از آب میکشتش بیرون نیاز دارن ...زنا شاید نشون
ندن ،ولی خیلی شکست پذیرن.
شاهرخ پیشانی اش را بوسید و آسمان آرام نجوا کرد
 +دوست دارم شاهرخ .این بودنت برام بیشتر از هر چیزی ارزش
داره ،میدونی ؟
پیشانی شاهرخ به پیشانی اش چسبید و چقدر جملهی دخترک
دل هر دو را گرم کرده بود خود میدانستند و خدایشان....
_ منم دوست دارم...
و خدا در همان نزدیکی انگار داشت به رویشان لبخند میزد...
نه بوی سوخته ی کبابها و گوجه ها مهم بود و نه هوای سرد
زمستانی....
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تنها چیزی که مهم بود اعتراف شیرینشان بود و نگاه تبدارشان....
تنها چیزی که مهم بود آرامش بینشان بود و خدایا شکر هایی
که آسمان هر لحظه در دلش میگفت و خدا را واقعاً باید
شکرگذاری کرد...
خدا خیلی خوب میتوانست دل ها را آرام کند...
خدا خیلی خوب میتوانست دردها را بشوید و به جایش خروار
خروار عشق و مهربانی بکارد....
خدا خیلی بزرگ تر از آنی بود که فکر میکردند و خدا درست در
همان حوالی ها بود....
جایی نزدیک تر از رگ گردن.

_ سالم .معذرت میخوام منتظرتون گذاشتم.
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خسرو نگاه باال کشید و با دیدن شاهرخ ایستاد و دست دراز شده
اش را بین دستش فشرد
_ سالم.
شاهرخ کت چرم مردانه اش را از تنش درآورد و پشت صندلی
آویزان کرد و نشست
_ مزاحم کارتون نشدم انشاهلل.
خسرو سری تکان داد و جرعه ای از قهوه ای که در نبود شاهرخ
سفارش داده بود نوشید
_ خواهش میکنم ،فقط نگران شدم که چی باعث شده بخوای
من و ببینی.
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شاهرخ با همان لبخند خونسردش به پیشخدمتی که کنار
میزشان ایستاد سفارش قهوهی ترک داد و به محض دور شدن
پسرک جوان ،نگاه به خسرو دوخت
_ مادرجان حالشون چطوره؟
خسرو با اخم فنجان را توی بشقابش گذاشت و نگاه پر از جدیتش
را به نگاه شاهرخ دوخت
_ خوبه.
شاهرخ سری تکان داد و خداراشکری زیر لب نجوا کرد و خسرو
اما با کالفگی دستی به صورتش کشید و نگرانی آنقدر میان دلش
زیاد بود که جایی برای حرفهای دیگر نبود.
_ میشه بگی چرا خواستی من و ببینی؟
چهره ی شاهرخ هم جدی شد و دستانش را روی میز قفل کرد
2527

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ میخواستم ازتون بپرسم علت پریشونی آسمان چیه؟ علت
حبس کردن خودش تو خونه و جا موندن از مسابقه ای که چند
ماه براش تالش کرده بود .من چند روز منتظر موندم خودش بگه
اما آسمان حرفی نمیزنه و این حالش درست بعد از اون مالقاتیه
که چند هفته پیش با شما داشتن.
خسرو نگاهش کرد و وقتی به شاهرخ و حرف های آسمان در
مورد چگونه ازدواج کردنشان فکر میکرد مغزش به کلی هنگ
میکرد و یک مرد چگونه میتوانست زنی را که تهدیدش کرده و
به او تهمت زده بود دوست داشته باشد؟
چگونه میتوانست آنقدری دوستش داشته باشد که اینگونه
نگرانش شود؟
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پیشخدمت قهوه ی شاهرخ را روی میز گذاشت و دور شد و نگاه
منتظر شاهرخ اما همچنان انتظار جواب سواالتش را میکشید...
نفس عمیقی کشید
_ موضوع به من مربوط بود و دارم حلش میکنم .الزم نیست
نگران بشی.
شاهرخ اخم کرد
_ من نمیفهمم چرا باید موضوعی که به شما ربط داره آسمان و
پریشون و گوشه گیر کنه.
خسرو هم اخم کرد ،از جمله ی شاهرخ خوشش نیامده بود
_ به نظرت اینکه پدرشم کافی نیست؟
دستی به صورتش کشید
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_ ببخشید ،منظورم این بود که آسمان به هیچ وجه از شرکت تو
مسابقات کشوری نمیگذشت و حاال...
خسرو میان کالمش پرید
_ آسمان فقط سعی داره با تو بیشتر وقت بگذرونه ،چیز نگران
کننده ی دیگه ای نیست.
_ اما آسمان...
خسرو دوباره میان کالمش پرید
 +گفتی گوشه گیر شده!؟
شاهرخ کمی در نگاه مرد روبرویش خیره شد و نمیتوانست او را
بفهمد...
خسرو برایش مانند یک معمای ریاضی بود که با هیچ روش و
فرمولی حل نمیشد
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_ آسمان دختری نیست که تو خونه بمونه و کارای خونه رو
بکنه ...آسمانی که من میشناختم یه روز تو خونه دووم نمیاورد
اما حاال....
دستی به صورتش کشید
_ اصال انگار عین خیالش هم نیست چند هفته است تو خونه
است و تنها جایی که میره خونه ی شماست ....این آسمان اون
آسمانی نیست که من میشناسم ...آسمان تو این مواقع عصبی
میشد ،عاصی میشد ....اون نمیتونست تو خونه بمونه و فیلم
ببینه ....این آسمان به نظرم گوشه گیره ،ناراحته.

وقتی به خانه رسید هنوز نگران بود و حرفهای خسرو هم
نتوانسته بود از شدت نگرانی اش کم کند .آسمان مثل هر روز با
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کارهای خانه خودش را مشغول کرده بود و داشت آشپزی
میکرد....
بی صدا وارد آشپزخانه شد و خواست از پشت دخترک را به
آغوش بکشد که آسمان توپید
 +چرا دیر کردی؟
با خنده عقب کشید و کنار آسمان به اجاق تکیه داد تا چهره اش
را ببیند
_ از کجا فهمیدی اومدم؟
آسمان نگاه کوتاهی به سمتش انداخت و برنج آبکش شده را
داخل قابلمه ریخت
 +من پشت سرمم چشم دادم ،نگفتی چرا دیر کردی!؟
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نگاهش در چهره ی آرام و بی خیال دخترک چرخید و حالش
خوب نبود ،میتوانست ببیند....
_ کارم تو مطب طول کشید ....حتی نتونستم به گالری سر بزنم.
کار آسمان که تمام شد خواست سمت یخچال برود که شاهرخ
دستش را گرفت و او را سمت خود کشید
_ خانوم خونه نمی خواد به شوهرش خوش اومد بگه؟
آسمان با خنده خواست فاصله بگیرد که شاهرخ مانع شد و
دستش را بند کمر دخترک کرد و آسمان باالتنه اش را به پشت
خم کرد .خندید و خنده های آسمان مانند صوت یک آهنگ
دلنشین بود که هر لحظه دلش میخواست به آن گوش دهد و با
جان و دل بشنود
 +خب خوش اومدی مرد خونه.
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خم شد و گوشه ی لبش را کوتاه بوسید
_ خشک و خالی که نمیشه دختر خوب...
آسمان تقال کرد فاصله بگیرد و با چهره ای جمع شده از بوی
عطری که از تن شاهرخ میآمد لب زد
 +چقدر عطر زدی شاهرخ!؟
بی اراده نفس عمیقی کشید و دستانش را شل کرد تا آسمان
فاصله بگیرد و متعجب لب زد
_ عطر؟ زیاد زدم؟
سری تکان داد و با همان چهره ی جمع شده در یخچال را باز
کرد
 +آره ...تا تو دوش بگیری من شام و آماده میکنم ...زود برو بیا
من گرسنمه.
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شاهرخ که از آشپزخانه خارج شد دستش را روی دلش گذاشت
و شاهرخ عطرش را عوض کرده بود؟!
ترشی را با دهانی آب افتاده روی میز گذاشت و یکی از گل کلم
هایش را که به نگاهش چشمک میزد را توی دهانش گذاشت و
با لذت جوید....
آماده کردن میز و دم کشیدن برنج نیم ساعتی طول کشید و
درست وقتی شاهرخ وارد آشپزخانه شد او داشت ظرف ترشی که
برای چندمین بار پر کرده بود را روی میز میگذاشت...
_ دستتون درد نکنه بانو ....گل کاشتین.
پشت میز نشست و میلش برای خوردن تنها یک تکه ی دیگر
گل کلم نادیده گرفت و بشقاب غذایش را از دست شاهرخ گرفت
 +دارم نابود میشم از گرسنگی...
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شاهرخ با خنده مشغول کشیدن غذا برای خودش شد
_ خب یه چیزی میخوردی...
بخاطر دهان پرش نتوانست جواب شاهرخ را بدهد و تنها به نازک
کردن پشت چشمی افاقه کرد و شاهرخ با لبخند به میل زیاد
آسمان نگاه دوخت
_ انگار داری خوشمزه ترین غذای جهان و میخوری...
غذایش را نجویده قورت داد
 +غذاهای من خوشمزه ترین غذای جهانن...
با لبخند سری تکان داد و آسمان نتوانست با میل زیادش به
ترشی مقابله کند و ظرفش را سمت خود کشید
 +این ترشی خیلی خوشمزه است ...فردا برو از خونه باغ یه دبه
دیگه بیار...
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شاهرخ سری تکان داد
_ تموم که شد میرم میارم عزیزم.
تکه ای هویچ از داخل ظرف ترشی براشت و توی دهانش چپاند
و حین جویدنش جواب شاهرخ را با صدایی ضعیف داد
 +تموم شده.
شاهرخ با تعجب قاشق و چنگالش را روی میز گذاشت و لب زد
_ تموم شد؟!
آسمان با اخم توپید
 +آره تموم شد ...یه دبه ی کوچیک بود دیگه ،قرارم نبود یه دبه
ی دیگه بزاد.
شاهرخ نمیدانست بخندد یا برای تمام شدن یک دبه ی بزرگ،
در عرض یک هفته متعجب شود .لبی تر کرد
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_ آخه....
آسمان با بی خیالی و اخم میان کالمش توپید
 +آخه ماخه نداره....
سپس بشقاب خالی اش را کنار گذاشت و دیس غذا را سمت
خود کشید و مقابل نگاه متعجب و موشکافانه ی شاهرخ مشغول
خوردن غذایش شد...
 +غذات و بخور نه من و....
شاهرخ نگاه گرفت و با فکر مشغول خوردن غذایش شد و سعی
کرد دیگر سمت آسمانی که در این چند هفته ی اخیر حاالت
نرمالی نداشت نگاه نکند....
آسمان در ظاهر خوب بود....
میگفت و میخندید اما با آسمانی که او میشناخت فاصله داشت...
2538

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

شام را در سکوت خوردند و آسمان زیر نگاه متعجب شاهرخ این
بار هم تمام غذا را خورد و شستن ظرف ها را به عهده ی شاهرخ
گذاشت و از آشپزخانه خارج شد.
با کالفگی دستی به صورتش کشید و ظرفها را داخل سینک
گذاشت....
توی ذهنش به حال آسمان فکر میکرد و برای یک سوال میلیون
ها جواب طرح میکرد...
حتی به ابتالی آسمان به بیماری اسکیزویید* هم فکر کرده بود.
خود هم نفهمید چطور و چگونه ظرف ها را شست و از آشپزخانه
خارج شد ،اما درست وقتی در اتاق را باز کرد و آسمان را مقابل
آینه ،شانه به دست دید دلش سقوط کرد از افکاری که در سرش
بود و چرا آسمان هیچ حرفی نمیزد؟
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پشتش ایستاد و شانه را از دستش گرفت و نرم بین موهای
دخترک کشید و دلش ضعف رفت برای موهای پرپشت و مشکی
رنگش...
_ امروز هم تو خونه بودی؟
آسمان خواست سمتش برگردد که با فشار آرامی روی شانه
هایش ،مانع شد و سرش را نزدیک موهایش برد....
عمیق نفس کشید و پلک بست
_ موهات بوی خیلی خوبی دارن...
شاهرخ خیلی خوب بلد بود ذهن آسمان را منحرف کند...
بلد بود با حرفهایش آرامش کند
شاهرخ آسمان را بلد بود و میدانست حال این روزهایش متفاوت
است...
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_ میدونی اولین باری که به چهره ات دقت کردم کی بود؟
آسمان بی حرف از توی آینه نگاهش کرد وشاهرخ شانه را نرم
روی موهای فردارش کشید
_ همون شبی از بیمارستان فرار کردی و من بعد از ساعت ها
گشتن ،توی ویال پیدات کردم...
خم شد و شانه را روی میزآرایش گذاشت و دستانش را بند
بازوهای دخترک کرد و صورتش را بین موهایش فرو برد و نفس
عمیقی کشید
_ روی مبل خوابیده بودی ،داشتی میلرزیدی ...تب نداشتی اما
عرق کرده بودی....
موهای دخترک را روی شانه ی راستش هل داد و چانه اش را
روی شانه ی دیگر دخترک گذاشت...
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نگاه آسمان با اینکه ساده بود اما جذابیتی داشت انکار نشدنی....
نگاه آسمان حرفهایی داشت حبس شده...
احساساتی دفن شده....
و درد هایی حس شده....
حتی میتوانست عشقی را که به او داشت را در نگاه دخترک
ببیند و عشق آسمان برایش باارزش ترین حس دنیا بود
_ کمی از موهات از زور عرق به صورت و گردنت چسبیده بود و
من اونشب نمیدونم چقدر نگات کردم ...مژه هات بلند بود ...لبات
با اینکه میلرزید اما ...خیلی....
سرش را کج کرد و نفس عمیقی کشید .گردن دخترک را آرام
بوسید و همانجا پچ زد
_ من همون شب دیدم که خیلی دختر خوشگلی هستی....
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آسمان اینبار چرخید و روبه او ایستاد....
حرفهای شاهرخ آنقدر نرم و پر از احساس بود که به نظرش تمام
دنیا سکوت کرده بود تا او از آن جمله های شیرینش بگوید و
یک دنیا آرام بگیرد....
 +اونشب دلت برام سوخته بود ...من دیده بودم تو بیمارستان
نگاه پرترحمت و.
با پشت انگشتان دست راستش گونه ی دخترک را نوازش کرد
_ اونشب ده ها بار به خودم تذکر دادم که تو کی هستی ...من
کی هستم ....نباید بهت فکر کنم ....میدونی چرا؟؟؟
آسمان سرش را روی دست شاهرخ کج کرد و پلک بست...
جوابی نداد و شاهرخ بعد از کمی مکث لب زد
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_ چون من همون روزا داشتم عاشقت میشدم و میخواستم انکار
کنم احساساتم و....
آسمان بدون اینکه پلک باز کند نیم گامی نزدیک شد و کف
دستانش را روی سینه ی او گذاشت
 +باید یه چیزی بهت بگم....
ضربان قلبش باال رفت و دستانش دور کمر دخترک حلقه شد
_ جانم؟!
دخترک نگاه دزدید و پیشانی اش را به سینه ی او تکیه داد
 +اون روز که بهت گفتم بیای اردبیل ....میخواستم بهت دارو
بدم ....فکرای بدی تو ذهنم بود و آسون ترین راه رسیدن به تو
به نظرم تهمت زدن بهت بود ....توی اون لیوان قهوه ای که برات
آماده کرده بودم ....قرص ریخته بودم....
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نگاه مبهوتش سمت آینه چرخید و قفل انعکاس تصویر خودشان
توی آینه شد...
نمیدانست چه باید بگوید و تنها فکری که توی سرش بود حال
خراب آن روز آسمان بود و حرفهایش....
« دارم بهت میگم رسیدم به آخر خط ،میگم نابودم ،میگم میخوام
داشته باشمت ،توی لعنتی میگی هزیون میگم؟ تو میدونی من
چند ساعت با خودم تو این جهنم جنگیدم؟ میدونی تا کجا رفتم
و برگشتم؟ اگه کمکم نکنی پست میشم شاهرخ ،الشی میشم»....
_ آسمان!!!
اینبار سرش را هم کنار دستانش به سینه ی شاهرخ تکیه داد و
نجوا کرد
 +چرا داریم درمورد گذشته حرف میزنیم شاهرخ؟
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بی اهمیت به سوال آسمان پرسید
_ حالت چرا بده آسمان؟
آسمان نفس عمیقی کشید....
دیگر بوی عطر نمیداد و بوی تن شاهرخ با مخلوط شامپو بدن
معرکه بود....
طوری که مجبورش میکرد نفس های عمیق بگیرد و پله پله
بیرون بفرستد....
 +کنار تو حالم بد نیست.
یک جمله ی کوتاه بود اما آنقدر احساس داشت که تمام آموخته
های شاهرخ را به فراموشی بسپارد و میان احساس آن جمله
غرقش کند....
آسمان ابراز احساساتش هم با دیگران فرق میکرد اما...
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تنها یک جمله ی کوتاهش هم میتوانست یک دنیا را از آن او
کند...
آسمان دلبری کردن بلد نبود اما عاشق کردن را خیلی خوب بلد
بود...
بلد بود شاهرخ را آنقدر عاشق کند که بی خیال تمام افکار و
برنامه هایی که دقایق قبل از ورودش به اتاق چیده بود شود و
تنها در شیرینی جمله های ناب دخترک غرق شود....
جمله های آسمان قدرتش را داشت که او را از بین افکار بی سر
و تهش بیرون کشیده و به یک هم آغوشی دعوت کند.
ـــــــــــــــــ
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* اختالل شخصیت اسکیزوئید ( )SPDیک اختالل مزمن و
پایدار است که با انزوای اجتماعی و احساس بی تفاوتی نسبت
به دیگران مشخص می شود .افراد مبتال به  SPDغالبا افرادی
منزوی و سرد توصیف می شوند.
مبتالیان به  SPDاز قرار گرفتن در موقعیت های اجتماعی که
نیازمند ارتباط داشتن با دیگران است اجتناب می کنند .آن ها
در بیان هیجانات خود مشکل دارند و تمایلی ندارند که با دیگران
روابط صمیمانه برقرار کنند.
دستش را میان موهای دخترک برد و شانه وار بینشان کشید
_ اما من حس میکنم آسمان همیشگی نیستی...
آسمان دوباره نفس عمیقی کشید و چرا نمیشد عطرها را تا ابد
در سینه حبس نگه داشت؟
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دلش نمیخواست به خسرو و استوار و هیچ چیز دیگر فکر کند...
دلش میخواست تنها به خودش و شاهرخ فکر کند و بقیه ی
چیزها را طبق گفته ی خسرو به خود او بسپارد...
دلش میخواست بی خیال تمام اتفاق های پیش و پس ...کمی
بیشتر ،خوشبخت تر زندگی کند.
 +من پیش تو آسمان واقعی ـم.
باالخره توانست مردی را که برای حرف زدن و فهمیدن حالش،
آمده بود را تسلیم اعتراف های شیرینش کند و با تمام احساسات
بدی که سعی میکرد فراموششان کند ،او را به یک هم آغوشی
دعوت کند

موهای دخترک را پشت گوش برد و نفس عمیقی کشید
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_ حالت خوبه؟
آسمان خودش را به لبه ی تخت کشید
 +من نمیفهمم چرا هر بار حالم و میپرسی ....من اگه حالم بد
میشد حتی اجازه نمیدادم انگشتت بهم بخوره.
خندید و او هم خودش را روی تخت باال کشید و به تاج تخت
تکیه داد و نگاه به آسمان دوخت
_ چون می ترسم اذیـ......
میان کالم شاهرخ با اطمینان گفت
 +اذیت نمیشم.
تیشرت شاهرخ را برداشت و برهنگی باالتنه اش را پوشاند
_ آسمان!
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بدون اینکه نگاه خجالت زده اش را سمت شاهرخ بگرداند خود
را مشغول جمع کردن لباسهایش کرد
 +هوووم!!!
_ میشه یکم حرف بزنیم؟
موهایش را جمع کرد و روی شانه ی راستش انداخت
 +نه ،میخوام برم حموم .بذار برای بعد.
و سپس بی اهمیت به شاهرخ وارد سرویس شد و در را بست.
در را که بست تکیه داد و دستش را روی دلش گذاشت...
درد کمی داشت و معده اش میجوشید...
نگاهی در آینه به تصویرش انداخت و حق با شاهرخ بود...
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او با آسمانی که از خود میشناخت فرسنگ ها فاصله داشت و
تنها یک تهدید مسببش بود؟
وارد حمام شد و وقتی خواست تیشرت شاهرخ را از تنش بیرون
بکشد دوباره بوی عطر زیر بینی اش پیچید و معده اش بیشتر
جوشید...
تا جایی که لباس را داخل سبد انداخت و با اتکای دستش به
دیوار خم شد و عقی زد...
محتویات معده اش انگار تا حلقش باال می آمدند و دوباره به
معده اش برمیگشتند...
تقه ی کوتاهی به در خورد
_ خوبی عزیزم؟
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پلک هایش را روی هم فشرد و سعی کرد با کشیدن نفس های
عمیق به حالت نرمال برگردد
اهرم دوش را لمس کرد و آب با فشار به سرش خورد
 +خوبم ...برو یه چیزی آماده کن تا من میام ،گشنمه.
شاهرخ متعجب سرش را به در چسباند و مگر حدود یک ساعت
پیش غذای تقریباً دو نفر را نخورده بود؟
واقعا گرسنه بود یا سعی داشت با خوردن غذا ذهنش را مشغول
کند؟
_ چی میخوای درست کنم؟
صدای بلند آسمان را میان صدای آب شنید
 +فرقی نمیکنه...
اما طولی نکشید که پشیمان شد و با صدای بلند تر گفت
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 +نه ،صبر کن ...املت درست کن ...همونطوری که دیروز صبحونه
درست کرده بودی.

یک خیار دیگر از سبد میوه ها برداشت و با گاز زدنش نگاه به
بهار که ساکت گوشه ی مبل نشسته بود و برای اولین بار بدون
آن عروسک به تلویزیون نگاه میکرد دوخت
 +به نظرت رهام و رستا کی میان بهار؟
بهار چرخید و نگاهش کرد
_ رهام کیه؟
خیار انگار توی دهانش به زهر تبدیل شد...
به همان تلخی...
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شاید هم تلخ تر...
به زور تکه هایش را نجویده قورت داد و لبی تر کرد
حالت تهوعی که چند روز بود دامنش را گرفته بود هنوز دست
از سرش برنداشته بود
 +رهام برادر منه.
بهار سری کج کرد و آسمان دیگر میلی به خوردن میوه هایی که
روی میز بود و بیشتر از نصفشان را خورده بود نداشت....
حتی پرتقالی که به نگاهش برای خورده شدن چشمک میزد هم
مهم نبود
مهم بهاری بود که خوب نمیشد...
مهم مادری بود که فرزندانش را نمی شناخت....
_ تو کی هستی؟
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چقدر درد داشت جمله ی بهار و محتویات معده اش دوباره تا
حلقش باال آمد و او با حبس کردن نفسش ،از بیرون آمدنشان
جلوگیری کرد
 +من دختر توأم بهار ...رهام هم پسرته....
بهار اما بی اهمیت دوباره سمت تلویزیون برگشت
_ خسرو دیر کرده...
دلش گریه کردن میخواست...
شاید هم یک آغوش...
یک آغوش مادرانه....
از روی مبل بلند شد و کنار بهار روی مبل دو نفره نشست و در
مقابل نگاه متعجبش لب زد
 +میشه یکم بغلم کنی....
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نگاه بهار گرد شد و آسمان اما بدون اینکه منتظر جوابی از آن او
باشد در آغوشش خزید و عمیق نفس کشید....
نفسی که بوی بغض میداد و حسرت...
 +دلم برای مامانم تنگ شده بهار ،میشه تو مادرم بشی؟
دست بهار را روی موهایش حس کرد و پلکهایش با درد روی هم
افتادند
چقدر دلش پر بود از حجم غم....
آنقدر پر که چیزی تا ترکیدنش نمانده بود...
_ مامانت کجاست مگه....
قلبش را انگار با سیخ داغ سوراخ کردند....
 +مادرم نیست ....نمیشه تو مادرم بشی؟
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بهار حرفی نزد و اما صدای مردانهی خسرو سکوت بینشان را
شکست...
_ البته که میشه ....مگه نه بهار؟
سرش را از روی شانه ی نحیف بهار برداشت و با اخم نگاه سمت
خسرو که سمتشان می آمد چرخاند...
بر خالف اخم او ،بهار اما با خوش رویی و عشق از همسرش
استقبال کرد و چرا هنوز هم اینگونه دوستش داشت؟
خسرو پیشانی همسرش را بوسید و همراه هم روی مبل دو نفره
نشستند و آسمان نگاهش را به تلویزیون دوخته بود...
نگاهش اخم داشت....
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بعد از آن روزی که خسرو تهدیدش کرده بود با او روبرو نشده
بود و سعی میکرد وقت هایی به دیدن بهار و بقیه بیاید که او
نیست.
_ سالم آسمان خانوم.
با همان اخم نگاه سمت خسرو که کنایه زده بود چرخاد و اما
صدای خنده ی ریز بهار اجازه نداد جواب دندان شکنی به خسرو
بدهد....
چقدر زیبا میخندید بهاری که به گفته ی بهمن خیلی زود خزان
شده بود...
_ خب یادش رفت خسرو ....وگرنه دختر خوبیه .....
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مکثی کرد و دل آسمان مچاله شد بخاطر فراموش شدن اسمش
توسط بهار و چرا هر دفعه باید تأکید میکرد که اسمش آسمان
است و دختر او؟؟؟
خدا چرا به بهار کمک نمی کرد خوب شود؟
چیز زیادی بود خواسته اش از خدا؟؟؟؟
خسرو هم انگار دلش رفته بود برای خنده ی همسرش که دست
دور شانه ی نحیفش انداخت و با چسباندن به خودش شقیقه
اش را بوسید
_ آره دختر خوبیه ....شبیه توعه بهار.
آسمان به مبل تکیه داد
 +بهار؟
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بهار نگاهش کرد و او از گوشه ی چشم نگاه کوتاهی به خسرو
انداخت
 +تو عاشق چیه خسرو شدی؟
خسرو هم نگاه منتظرش را به نیمرخ همسرش دوخت و بهار با
لبخند پر عشقی جواب آسمان را داد
_ عاشق جذبه ی نگاهش ،صداش ،من عاشق کوه بودن خسرو
شدم.
نگاه آسمان به خسرو اینبار کینه داشت...
 +اما اون کارش و به تو ترجیح داد.
لبخند بهار تلخ شد و آن تلخی کام آسمان و خسرو را مانند
زهرمار کرد
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_ خسرو نه تونست از کارش بگذره نه از من ....اون من و کارش
و باهم انتخاب کرد ...کسی که همیشه خودخواه بود من بودم که
اون و تنها برای خودم میخواستم.
نگاهش در چشمان قهوه ای خسرو گشت و جمله های پر عشق
بهار میتوانست کارهای خسرو برای خانواده اش را کمرنگ کند؟
خسرو تنها بخاطر کارش از خانواده اش گذشته بود....
خسرو باید خانواده اش را انتخاب میکرد
خانواده باید الویتش میشد نه کارش...
حرفهای زیادی برای زدن داشت اما همه را نادیده گرفت و دیگر
حرفی نزد...
بهار خسرو را دوست داشت
با تمام اشتباهاتش....
2562

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

طولی نکشید که رهام و رستا و دانیار هم آمدند و چطور میشد
با حضور آنها باز هم حس خالء کند؟!
رهام دنیای عشق و دیوانگی بود و رستا دنیای مهر و آرامش...
دانیال پر بود از شیطنت های کودکانه و جای خالی مریم بینشان
حس میشد...
مریمی که مجبور شده بود به خارج از کشور سفر چند روزه
داشته باشد....
صدای آرام رستا او را از فکر مریم بیرون کشید
_ آسمان جان زنگ بزن آقا شاهرخ هم بیان اینجا...
آسمان خم شد و از بین میوه های روی میز پرتقالی برداشت
 +اآلن مطبه ،نیم ساعت بعد بهش زنگ میزنم.
_ بهش مسیج بده خاله.
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نگاه سمت دانیال چرخاند
 +میدم ،تو تمرین میکنی؟ میخوام معرفیت کنم به باشگاه.
دانیال با هیجان خودش را جلو کشید نگاه آسمان اما سمت
خسرو و بهاری که از روی مبل برخاستند کشیده شد
_ یعنی چی خاله؟ معرفیم کنی چی میشه؟
بی اهمیت به سوال دانیال رو به خسرو پرسید
 +دارین کجا میرین؟
خسرو و بهار نگاهش کردند ،حتی سنگینی نگاه رهام و رستا را
هم حس میکرد
خسرو لبخندی زد
_ مادرت خسته است ،میریم یکم استراحت کنه تا شام.
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آب دهانش را فرو داد و دلش ضعف رفته بود برای کلمه ی
«مادرت».....
بهار و خسرو که دور شدند دانیال دوباره سواالتش را شروع کرد
و آسمان سرسری جوابش داد....
_ آسمان دل درد میگیریا...
سمت رهام چرخید و پس از یک نگاه کوتاه به او ،نیم نگاهی به
بشقاب پر شده از پوست میوه اش انداخت و همه را او خورده
بود؟
بشقاب را روی میز گذاشت و پشت چشمی برای رهام نازک کرد
 +مگه واسه خوردن نذاشتین اینا رو روی میز؟ یا واسه دکوره؟
رهام آرام خندید و خنده اش آسمان را عصبی کرد
 +رهام نخند ،بخدا میزنم چشات بیوفته کف دستتا...
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رهام بجای اینکه خنده اش را قورت دهد بیشتر خندید و دانیال
را هم خنداند...
آسمان ایستاد و لگد محکمی به پای رهام کوبید
 +میگمت نخند....
با خنده به مبل تکیه داد
_ آسو به خدا خیلی چاق شدی....
آسمان مبهوت نگاهی به خودش انداخت و چاق شده بود؟؟؟
رستا با صدایی که به زور خنده اش را کنترل میکرد رو به رهام
توپید
_ رهام اذیتش نکن....
سپس با نگاه دلجویانه ای خواست آسمان را به آرامش دعوت
کند
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_ عزیزم رهام داره شوخی میکنه...
بحث و کلکل هایش با رهام ساعتی طول کشید و آمدن شاهرخ
به بحث کشیده شده به جاهای باریکشان خاتمه داد.
شاهرخ کنارش روی مبل دو نفره نشسته بود و داشت در مورد
سنگ های قیمتی به رهام توضیح میداد و آسمان نگاهش به
نیمرخ مردانه اش بود...
شاهرخ جذاب بود....
جذابیتی که به نظرش هیچ وقت ندیده بود ...با پیوستن خسرو
به جمعشان رهام و شاهرخ از روی مبل برخاستند و نگاه شاهرخ
او را هم مجبور کرد بایستد...
اما به محض ایستادنش انگار کسی بیخ گوشش جیغ کشید و
صدای سالم و احوال پرسی شاهرخ و خسرو دور و دور تر شدند....
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دنیا دور سرش چرخید و قبل از اینکه بتواند چیزی بفهمد روی
زمین سقوط کرد.

سوزش روی پیشانی اش مجبورش کرد بعد از لحظاتی جدال با
پلکهایش ،باالخره بازشان کند...
خواست دستش را سمت پیشانی اش ببرد که دستی بزرگ مانع
شد و او نگاه خمارش را سمت شاهرخی که کنارش نشسته بود
چرخاند.
پلکهایش را یکبار باز و بسته کرد و لب تر کرد
 +چی شده؟
نگاه در اتاق چرخاند و شاهرخ دستش را سمت لبهایش برد و
بوسید
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_ خوبی؟
اخم کرد و با بستن پلک هایش سعی کرد به یاد بیاورد چه اتفاقی
افتاده
 +من غش کردم؟
شاهرخ انگشتش را به زخم سطحی پیشانی دخترک برد و نوازش
کرد
_ از حال رفتی ...بهت سرم وصل کردم اآلن تموم میشه.
نگاه آسمان دوباره در اطراف چرخید و در یکی از اتاق های خانه
ی خسرو بود
نفس عمیقی کشید و سعی کرد با کمک شاهرخ ،خودش را روی
تخت باال بکشد
 +من چهـم شد؟
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_ هیچی عزیزم ،فقط ضعف کردی .فردا میریم بیمارستان یه
چکاب بشی.
دستی با گیجی به صورتش کشید و پیشانی زخمی اش با لمس
انگشتش سوخت و چهره اش را جمع کرد
 +سرم چی شده؟ اصال من چرا باید غش کنم؟
شاهرخ لبخندی زد و با کشیدن خودش سمت آسمان او را به
آغوش کشید و گلویش را آرام و نرم بوسید
_ سرت حین افتادن خورد به لبه ی میز...
فاصله گرفت و خیره در نگاه گیج آسمان لبخند پر شیطنتی روی
لب نشاند
_ در مورد غش کردنت هم نظری ندارم....
آسمان با اخم نگاهی به سرم کرد
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 +این و از دستم دربیار شاهرخ.
شاهرخ با دیدن سرم خالی آنژیوکت را آرام کشید و آسمان با
اخم جای سوزن را نوازش کرد
_ حالت خوبه؟ سرگیجه ،حالت تهوع ،یا احساس خستگی
نمیکنی؟
آسمان پاهایش را از تخت آویزان کرد
 +چند روزه حالت تهوع دارم ،یکمم فک کنم...
مکث کوتاهی کرد و بعد از پشت چشمی که بی دلیل برای
شاهرخ نازک کرد اضافه کرد
 +احساس گرسنگی دارم.
خنده ی شاهرخ کامال بی اراده بود و آسمان اما اخمش کورتر
شد
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 +شاهرخ بخندی به خدا میزنم فکت بشکنه...
با خنده دستانش را به نشانه ی تسلیم باال برد
_ فردا صبح یه سر به درمانگاه میزنیم.
با اخم خواست از تخت پایین برود که شاهرخ شانه اش را گرفت
_ یکم استراحن کن عزیزم.
لبش را تر کرد
 +من خوبم شاهرخ؛ نه نیازی به استراحت کردنه ،نه درمونگاه
رفتن.
_ آسمان؟!
نگاه به نگاه شاهرخ دوخت و شاهرخ با کمی تردید و مکث آرام
تر نجوا کرد
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_ ممکنه حامله باشی.
شوکی که با جمله ی سه کلمه ای اش به دخترک وارد کرد باعث
خشک شدنش شد....
حتی به نظرش قلبش هم نمیکوبید...
مردمک هایش درست توی نگاه پر تردید شاهرخ خشک شده
بودند و ممکن بود حامله باشد؟
_ آسمان؟!
باالخره با تکان شدیدی به خودش آمد و نگاه از چشمان روشن
شاهرخ گرفت و دستش را بی اهمیت به سوزش زخمش ،به
پیشانی کشید و لبی تر کرد
 +چی؟
شاهرخ دستش را گرفت....
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پریشانی آسمان قلبش را به درد می آورد
_ چند روزه زیر نظرت دارم ...به نظرم...
دستش را از دست شاهرخ بیرون کشید و خندید
 +مسخره است....
از تخت پایین رفت و درست روبروی شاهرخ ایستاد
 +حامله دیگه چیه شاهرخ؟
نگاه و لحن شاهرخ پر از جدیت بود وقتی پرسید
_ نمیخوای باشی؟
میخواست!!!
نمیخواست!!!
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نمیدانست ....حس مضخرفی که داشت اجازه نمیداد روی
خواستن و نخواستن هایش تمرکز کند....
_ آسمان؟
توپید
 +تو از کجا میدونی؟ مگه تو شکم منی که با اطمینان میگی
حامله ام؟
شاهرخ دستش را گرفت و دوباره مجبورش کرد بنشیند
_ حالت تهوع داری ،سرگیجه ،اخالق و رفتارت عوض شده...
مکث کوتاهی کرد و با صدای آرام تری لب زد
_ و از همه مهم تر ،ده روز از وقت ماهیانه ات گذشته.
انگشتانش را بیشتر به هم پیچاند و نگاهش روی تک تک
انگشتانش گشته و برگشته بود....
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نمیدانست برای بار چندم بود که نگاهش را تا شانه ی شاهرخ
باال میکشید ،اما میانه ی راه منصرف شده و دوباره نگاه به قفل
انگشتانش میدوخت.
حتی نمیدانست چگونه شام را خورده بود...
جواب سؤاالت رستا را چگونه داده بود و در جواب شیطنت های
کوچک رهام چه گفته بود...
ذهنش خالی بود و تنها حرفهای شاهرخ درست در مرکز سرش
چرخ میخوردند و واقعاً ممکن بود باردار باشد؟
برای چندمین بار بود این سؤال را از خود میپرسید نمیدانست
 نمیخوای حرف بزنی؟با خودش نبود که شانه هایش را صدای آرام شاهرخ تکان داد و
نگاه سمت مرد کناری اش چرخاند
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 +قرار بود چیزی بگم مگه؟
شاهرخ به لحن دخترک خندید و کوتاه نگاه از مسیر گرفت
 دلم میخواد چیزایی که اآلن تو ذهنته رو بهم بگی دختر خوب...آسمان تخس به صندلی ماشین تکیه داد و دست به بغل زد
 +چیزی تو ذهنم نیست.
شاهرخ ماشین را کنار کشید و با اتکای آرنجش به فرمان ماشین،
سمت دخترک چرخید
 چه حسی داری؟اخم کرد
 +حسی ندارم...
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شاهرخ که دستش را گرفت ،نگاه پر اخم و طلبکارش در نگاه
روشنش که در تاریکی ،تیره به نظر میرسید دوخت
 هنوز چیزی معلوم نیست ،اما فکر کن....دست آسمان را همراه دست خود تا شکم تخت دخترک برد و
لرزش محسوس آسمان برایش خوش آیند بود
 یه موجود کوچولو تو وجودت باشه ....یه موجودی که جزوی ازتوعه ،از تو تغذیه میکنه ،با تو نفس میکشه ...یه موجود کوچولو
که تو وجود تو رشد میکنه....
سنگینی نگاه دخترک را که حس کرد ،سمتش چرخید و نگاه
پر بغضش را قافلگیر کرد
 +من نه دختر خوبی واسه پدر و مادرم بودم ،نه همسر خوبی
برای تو ...میتونم مادر خوبی باشم شاهرخ؟
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دستان لرزان دخترک را بین هر دو دستش گرفت
 تو بهترین مادری میشی که تو عمرم دیدم آسمان...لبهای لرزان آسمان قلبش را به درد آورد و او اینبار دست دور
شانه هایش حلقه کرده و او را در آغوش کشید
 دلت میخواد یه مدت بریم اردبیل؟بیشتر خودش را در آغوش شاهرخ مچاله کرد و دلش جدا شدن
نمیخواست.
 +آره؛ بریم.
صدای تک خنده ی شاهرخ مجبورش کرد سرش را باال گرفته و
نگاعش کند
 هیچ وقت فکرش هم نمیکردم بارداری باعث اینطور مظلومشدنت بشه...
2579

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

چشمکی به نگاه اشکی آسمان زد و با شیطنت ادامه داد
 وگرنه زودتر اقدام میکردم.دکتر پروب دستگاه را روی شکمش حرکت داد و آسمان با حس
سردی ژل به خودش لرزید
 خب آخرین بار کی پریود شدی؟تاریخ را گفت و نگاهش را به مانیتور دستگاه سونوگرافی دوخت؛
چیزی نمیتوانست ببیند و تشخیص دهد
 +خب چیه خانم دکتر....
دکتر به عجولی آسمان خندید و بعد از چرخاندن یکی از دکمهها
اعداد و حروفی به انگلیسی به منشی گفت و سپس نگاه به
چشمان آسمان دوخت
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 شیش هفته و سه روزه حامله ای قشنگ خانوم ...بارداری اولته؟
جواب داد و نفس نفس میزد...
سه روز بود در پوست خودش نمیگنجید و بعد از آن بیبی چکی
که با دو نوار قرمز رنگ بارداری اش را ثابت کرده بود انگار دنیا
رنگ دیگری داشت...
رنگی مثل رنگین کمان....
رنگی از همه رنگ...
رنگین کمان به نظرش دوست داشتنی ترین پدیده بود...
یک پدیده ی زیبا و دست نیافتنی که در انتظار دیدنش باید
منتظر بارش باران میشدی...
رنگین کمان در عین سادگی زیبا بود و خواستنی...
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او هم چنین حالی داشت
انگار ماه ها بود درونش باران میبارید و حاال با باال آمدن خورشید
و مخلوط نور با مولکول های باران ،توی دلش رنگین کمان زیبا
و پُر رنگی پدید آمده بود....
مانیتور دستگاه مقابل چشمانش تار شد و لبهایش لرزید
 +تو فیلما از این تو صدای قلب میاد ...میتونم منم بشنوم ؟
دکتر به سادگی اش خندید
 هفته ی شیشم هفته ایه که قلب جنین برای اولین بار میتپه....نگاه به نگاه مشتاق و اشکی آسمان دوخت
 آماده ای صدای قلبشو بشنوی ؟سری با بغض تکان داد و دکتر با فشردن یکی از دکمه ها صدای
کوبیدن تند قلبی سکوت اتاق را شکست و آسمان خندید....
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حق با شاهرخ بود...
حس موجودی کوچک ،در وجود انسان حس معرکه ای بود....
حسی که نمیشد با هیچ حس دیگری مقایسه اش کرد...
حس مادری همین بود؟؟؟
 بهت تبریک میگم دختر خانوم؛ سالمه.پروب را از روی شکمش برداشت و حین چرخاندن صندلی اش
چند برگ از دستمال کاغذی کند و به دست آسمان داد
 +حتما برای کنترل پیش یه دکتر زنان برو ...باید ویتامین مصرف
کنی .چندتا آزمایش هم هست که باید انجام بدی.
دستمال کاغذیها را بعد از کشیدن روی شکمش ،توی سطل
زباله انداخت و مشغول بستن دکمه های مانتویش شد
 +من واقعا حامله ام؟
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دکتر دوباره خندید
 آره گلکم .تنها اومدی اینجا؟آسمان دستی به شالش کشید
 +نه ،با همسرم اومدم ...میخواست بیاد تو اما من خجالت کشیدم.
دکتر مهر پزشکی اش را پای پاکت کوبید و سمت آسمان گرفت
 خجالت واسه چی قشنگم؟ حتما اآلن دل تو دلشون نیست...دفعه ی بعد بگو ایشون هم بیان...
با هیجان پاکت را از دست دکتر گرفت و بعد از تشکر اتاق را
ترک کرد.
به محض خروجش شاهرخ مقابلش ایستاد
 -چی شد؟
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از مقابل در کنار کشید تا زن پا به ماهی که کمر و شکمش را
چسبیده بود وارد اتاق شود و با لبخندی که نمیدانست چرا از
لبش کنار نمیرفت ،لب زد
 +صدای قلبشو شنیدم شاهرخ...
شاهرخ هم لبخند زد
 بریم خونه حسابتو میرسم که منو از شنیدن این صدا منعکردی.
خندید و بعد از شنیدن آن صدا انگار بیشتر حس میکرد موجود
کوچک توی وجودش را...
انگار حس میکرد صدای کوبش قلبش را...
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شاهرخ جعبه ی شیرینی را به دستش داد و مشغول مرتب کردن
شال همسرش شد
 مراقب خودت باش دختر خوب ...هر وقت خواستی بیای فقطکافیه زنگ بزنی.
سری تکان داد و نگاهی به در قهوه ای رنگ ویال انداخت
 +باشه دیگه برو...
شاهرخ با محبت خم شد و بعد از بوسیدن پیشانی اش به در
اشاره کرد
 رفتی تو میرم ...برو عزیزم.سری تکان داد و سمت خانه ای که آخرین بار هنگام تهدید
شاهرخ به آنجا رفته بود قدم برداشت و میخواست با درمیان
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گذاشتن اولین خبر خوشی که بعد از ماه ها میشنید ،با ساره،
کمی از سردی رابطه شان بکاهد.
انگشتش را روی دکمه ی آیفون لغزاند و طولی نکشید که صدای
جیغ ساره که گویای تعجب و خوشحالی اش بود به گوشش
رسید و باعث شد دستی به شاهرخ تکان دهد و وارد حیاط ویال
شود.
ساره عجول بود و قبل از اینکه او در حیاط را ببندد خودش را از
داخل خانه بیرون انداخته بود و مانند کسانی که بعد از چند روز
گرسنگی به سمت غذا هجوم میبرند ،هجوم می آورد.
خندید و برای در امان نگه داشتن جعبه ی شیرینی آن را روی
زمین گذاشت و طبق حدسش ساره مانند موجودی ناشناخته از
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گردنش آویزان شد و با صدای جیغ جیغویی اظهار دلتنگی کرد
و آسمان دستانش را دور کمر لخت دخترک حلقه کرد
احساس سرما نمیکرد با آن نیم تنه ی نیم وجبی؟
 واااای آسو دلم واست یه ذره شده بود عشقم.به زور ساره را از خود جدا کرد و جعبه ی شیرینی را از روی
زمین برداشت
 +میخوای تو این هوای سرد منو همینجا نگه داری ؟
ساره با هیجان و خوشحالی گونه اش را بوسید و بازویش را گرفت
 البته که نه عزیزم ...خیلی شوکه شدم با دیدنت ...باور کنافسردگی گرفته بودم از فکر اینکه نکنه منو به کل از یاد ببری.
 +خاله فاطمه خونه اس؟
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 آره ...خواب بود که احتماال با صدای جیغ و داد من تا حاالبیدار شده....
خندید و جعبه را به دست ساره داد
 +پس خبر و همینجا بهت بدم....
چرخید و درست مقابل ساره ایستاد و خیره در نگاه زیبا و رنگی
اش با لبخند لب زد
 +داری خاله میشی خنگول ....و....
مکث کوتاهی کرد و دستش را به شانه ی ساره کوبید
 +تو اولین کسی هستی که این خبر و بهش میدم...
ساره با چشمانی گرد شده ابتدا در چهره ی آسمان به دنبال
اثری از شوخی گشت و سپس دوباره جیغی از سر خوشحالی
کشید و آسمان را بغل کرد
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 وااااای واقعاً؟ یعنی تو داری مامان میشی؟ من دارم خاله میشم؟فاصله گرفت و با نگاهی پر اشک و خوشحالی با صدای بلندتری
گفت
 رهام داره دایی میشه؟! وااای باورم نمیشه!!! شاهینم داره عمومیشه!!!
آسمان به شوق و ذوق ساره خندید و چقدر دلش تنگ دیوانگی
هایش با او بود...
 چی شده؟و صدای خواب آلود و وحشت زده ی فاطمه هر دو را سمت تراس
چرخاند و هر دو خندیدند...
"لحظه های خوب درست در دستان ما بود..
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تنها کافی بود میان تلخی های زندگی خوشی ها و خوشنودی را
بیابیم و گرد و غبا غم را از رویشان بتکانیم....
آن وقت دیگر هیچ غبار غمی قادر به چیره شدن به خشنودی
نبود"

فضایی که ساره با شور و شوق همیشگی اش ایجاد کرده بود
آنقدر دلگرم و خوب بود که گذر زمان را احساس نکند و وقتی
گوشی اش زنگ خورد ،نگاهش به ساعت نشست...
تماس شاهرخ را وصل کرد و ناخودآگاه ایستاد
 +سالم.
 -سالم دختر خوب ...من دم درم...
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شال و کیفش را برداشت و بعد از آمدمی که به شاهرخ گفت
تماس را قطع کرد و رو به ساره که همراه او ایستاده بود گفت
 +شاهرخ اومده دنبالم.
ساره با لبخند دستش را گرفت
 هیچوقت اینقدر خوشحال و عاشق ندیده بودمت آسو ...تولیاقت بهترینا رو داری...
نفس عمیقی کشید و دست ساره را فشرد....
 +ممنون.
خداحافظی با ساره طوالنی بود و وقتی از ویالی مشفق که بیرون
زد شاهرخ را دید که به ماشین تکیه داده و منتظرش بود...
دیدن شاهرخ با آن پالتوی بلند طوسی رنگ ته دلش را لرزاند و
باالخره به قولی که به مادرش داده بود عمل کرده بود...
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او خوشبخت شده بود....
به شاهرخ که رسید لبخندی زد
 +تیپ زدی دکی جان!!!
شاهرخ ابرویی باال انداخت و در ماشین را برای همسرش باز کرد
 میخوایم بریم جشن بگیریم.آسمان با خنده سوار شد و کمربندش را بست و به محض
نشستنش گوشی اش زنگ خورد.
نگاهی به اسم رهام روی اسکرین انداخت و لبخندش پررنگ تر
شد
تماس را وصل کرد و به محض برقراری تماس صدای شاکی رهام
به گوشش رسید
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 چی من از اون ساره کم بود که قبل از خود من میدونه دارمدایی میشم؟
خندید و نگاهی سمت شاهرخ که بدون بریدن نگاهش از مسیر،
مشغول باال و پایین کردن آهنگها بود کرد
 +شاهرخ گفت به رهام نگیم...
شاهرخ با خنده و تأسف سری تکان داد و آسمان دست روی
دستش گذاشت تا آهنگ مورد عالقه اش را عوض نکند
 من که میدونم هر آتیشی از زیر سر تو بلند میشه ...حاال واقعادارم دایی میشم؟ کجایین اآلن؟ داریم میایم خونتون...
با چشمان گرد شده نگاهی به شاهرخ انداخت
 +ای بابا ...ما هنوز جشن دونفره نگرفتیم.
 حاال هی بگوآسمان ،آسمان ....ببین میگه نیاین خونه ی ما.2594
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خندید
 +نه واقعا میگم ....شاهرخ داره میبرتم یه جایی که من باشمو
خودش ...داریم میریم....
رهام با صدای بلند میان کالمش پرید و شاهرخ خندید
 باشه باشه ،دیگه وارد جزئیات نشو ...حاال واقعا تبریک میگم...به سالمتی داری مامان میشی و امیدوارم یکم عقلت بیاد سر
جاش.
تماس را که با رهام قطع کرد چرخید و به در ماشین تکیه داد
 +کجا داریم میریم؟
نیم نگاهی انداخت و چشمکی زد
 جایی که من باشمو خودت...دست دراز کرد و صدای سیستم را کمی باال برد
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 +تو خونه هم میشد من باشم و خودت ...مهم خودمونیم دیگه.
صدای خنده اش اینبار بلندتر بود و همین آسمان را هم خنداند
دست راستش را تا شکم آسمان رساند و آرام دستش را روی
شکمش کشید
 -تو بهترین مادری میشه که تو عمرم دیدم آسمان.

 خسته ای؟خمیازه ای کشید و نگاهی در اطراف چرخاند .هوا تاریک شده
بود اما میتوانست درختان سربه فلک کشیده که دورشان بود را
ببیند
 +ما کجاییم؟؟
در ماشین را باز کرد
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 چالوس...با چشمانی گرد شده نگاهش کرد و شاهرخ با لبخند پیاده شد و
بعد از دور زدن ماشین در سمت او را باز کرد
 خب بانوی من افتخار میدین ؟با خنده پیاده شد و دستش را توی دست شاهرخ گذاشت
 +کجا اومدیم شاهرخ؟ میخوای سورپرایزم کنی؟
جوابی که از جانب او نشنید سری با تأسف تکان داد
 +برات متأسفم که زن حامله ات رو....
با دیدن روشنایی درست میان درختان حرف توی دهانش ماسید
و زیبایی محشر منظره او را آنقدر به وجد آورده بود که قلبش با
ریتم تندی میکوبید و نگاهش حتی به فاصله ی پلک زدن از آن
فضای زیبا کنده نمیشد.
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با خنده و شوکه سمت شاهرخ برگشت
 +شاهرخ!!!
دست دور کمرش انداخت و او را سمت کلبه ی کوچکی که
دورتادورش با فانوسهای رنگی و شمعها تزئین شده بود راهنمایی
کرد
 جانم؟!پر از حیرت و شیفتگی دوباره نگاهی در اطراف چرخاند لب زد
 +ما کجاییم؟؟
شاهرخ در کلبه را باز کرد و صدای لوالی آهنی در چوبی آسمان
را خنداند...
اینجا درست شبیه کلبه های کارتونی بود....
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حتی صدای سوختن چوبها که در فضای کلبه میپیچید هم آنقدر
دلنشین بود که شوکه از شاهرخ فاصله بگیرد و دور خودش
بچرخد
 +اینجا خیلی قشنگه....
 اینجا رو چند سال پیش خودم ساختم ....به خودم قول دادم باکسی بیام اینجا که برام مهم تر از خودم و همه چیزم باشه.
با دو قدم بلند خودش را به آسمان رساند و صورتش را با دستانش
قاب گرفت
 تو برام مهم ترین چیزی هستی که تو این دنیا دارم آسمان.آسمان با هیجان دستان سردش را روی مچ شاهرخ گذاشت و
نگاه لرزانش در چهره ی مرد روبرویش چرخید
 +خیلی دوست دارم شاهرخ...
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لبخند زد ،روی پنجه اش ایستاد و لبهایش را روی لبهای شاهرخ
گذاشت و بار دیگر ،با صدایی لرزان نجوا کرد
 +خیلی عاشقتم.
دستانش را دور گردن او حلقه کرد و خودش را باالتر کشید
 منم عاشقتم آسمان ...عاشق تو و دخترمون...با شوکگی عقب کشید
 +دختر؟
شاهرخ که با لبخند سری باال و پایین کرد با اخم توپید
 +تو از کجا میدونی دختره؟ مگه جز دکتر پیشگو هم هستی؟
خندید و بینی اش را به بینی دخترک کشید
 من میدونم دختره....2600
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 چه حسی داره؟سرش را روی پای شاهرخ جابجا کرد و پلکهایش را روی هم
گذاشت...
حس حرکت انگشتان شاهرخ بین موهایش آنقدر زیبا بود که
دلش نمیخواست حتی برای برطرف کردن حس تشنگی اش بلند
شود
 +بچه که بودم یه بار بابام منو و سیامک و برد یه جایی ...اردبیل
جای قشنگیه ولی اونجا یه دشتی بود پر از گل الله ...باغ دوستش
بود ...اونجا صدها پروانه بود شاهرخ ....اونقدر خوشحال بودم که
دلم یه طور دیگه میزد ...انگار اون پروانه ها تو قلب من پر
میزدن ...گاهی روی شونه ام مینشستن و گاهی روی دستم....
حق فوق العاده ای داشتم ...اآلن هم همون حس و دارم .خوش
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حالم ،انگار توی دلم هزار تا پروانه داره پر میزنه .انگار دارم رنگین
کمونو لمس میکنم.
چشمانش را باز کرد و نگاه به نگاه روشن شاهرخ که روشنایی
چوب هایی که توی شومینه میسوخت ،روشن ترشان کرده بود،
دوخت
 +میدونم نمیتونم درست و حسابی توصیفش کنم ولی یه
همچین حسی دارم.
دست شاهرخ از بین موهای بلند و پرپشت دخترک تا گونه هایش
سر خورد و لب زد
 این یعنی حس خوب آسمان.دست دخترک گرفت و سمت شکمش برد
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 تو داری مادر بودن و حس میکنی و اونو به بهترین تصویریکه تو ذهنت هست توصیف میکنی...
خودش را باال کشید و روی بالشتک نشست و خیره به شعله های
آتش توی شومینه لب زد
 +وقتی ساره از این فیلمای ترکی میدید و دلش ضعف میرفت
واسه عشقشون همهش مسخره اش میکردم و میگفتم چیه این
لوس بازیا آخه؟! چرا یکی باید چند بار به یکی بگه دوسش داره
و عاشقشه؟!
برگشت و نگاه خیره و براق شاهرخ را غافلگیر کرد
 +اما حاال دارم میفهمم که میتونم تا آخر عمرم ،هر لحظه بهت
بگم عاشقتم و خسته نشم.
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شاهرخ با بی تابی دست دور تنش حلقه کرد و او را به خود
چسباند و لبهایش را روی موهایش ،گذاشت
 داشتیم اینهمه دلبری آسمان خانوم؟ به فکر قلب بی جنبه یمن نیستی که اینهمه دلبری میکنی؟
آسمان خندید و شاهرخ از روی میز بسته ای که چند دقیقه
پیش گذاشته بود برداشت
 امروز وقتی رسوندمت خونه ی دوستت رفتم پیش شاهین.آسمان دستانش را دور کمر شاهرخ پیچید و سرش را بیشتر به
سینه اش فشرد و شاهرخ با خنده از حرکت آسمان ،نگاه پر
حسرتی به جعبه ی مخمل آبی رنگ انداخت
 -بهش گفتم دارم بابا میشم و اون این و داد بهم...
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نگاه آسمان هم سمت جعبه کشیده شد و شاهرخ نفس عمیقی
کشید
 مال مادرم بوده ...یه ارثیه است از خوانواده ی مادریم ....خیلیقدیمیه.
فاصله گرفت و جعبه را از دست شاهرخ گرفت و بازش کرد .یک
سنجاق سینه ی زیبا با طرح الله و سنگ قرمز رنگ که دور تا
دورش با سنگ های قیمتی ریز آبی تزئین شده بود....
انگشت شستش را روی سنجاق کشید
 +اینو چرا داد به تو؟
شاهرخ دوباره با نفس عمیق حسرت را بلعید و دست دور شانه
ی همسرش حلقه کرد
 چون وصیت مادرم بوده....2605
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نگاه آسمان روی طراحی های ریز و درشت سنجاق چرخید و
شاهرخ ادامه داد
 دلم میخواد اینو رو سینه ی تو ببینم.آسمان با لبخند سنجاق را برداشت و سعی کرد با فاصله گرفتن
از شاهرخ سنجاق را به سینه اش بزند
 +اگه اآلن بگم گشنمه بی ربط ترین حرف و تو این لحظات
احساسی زدم و الیق فحش دادن میشم ؟
شاهرخ با خنده پیشانی اش را بوسید و نگاهش روی سنجاق
سینه ثابت ماند
 مگه میشه من وقتی بچه ام گشنشه مادر لوندشو فحش بدم؟آسمان با اخم توپید
 +یعنی اگه خودم گشنه ام باشه فحشم میدی؟
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شاهرخ با خنده نگاه از سنجاق سینه گرفت و ایستاد
 خب بگو ببینم دختر خوشگلم دیگه چیا میخواد؟او هم ایستاد
 +انکار هم که نمیکنی....
شاهرخ پشت کانتر آشپزخانه ی کوچک کلبه ایستاد و آسمان
اضافه کرد
 +در ضمن گفتم که دختر نیست.
با لبخند پرشیطنتی در یخچال را باز کرد و گوشتی که از قبل
گفته بود طعم بدهند را برداشت
 من میدونم دختره .اسمشم انتخاب کردم.آسمان با چشمانی گرد شده سمتش قدم برداشت و شاهرخ از
داخل کشو ،سیخ های مخصوص را بیرون کشید....
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 +شاهرخ!!!؟
شانه ای باال انداخت و حین شستن دستانش خندان جواب داد
 جانم عزیز دلم؟ +کسی که بچه تو شکمشه منم نه تو ....پس من بهتر میفهمم
جنسیتش چیه و اسمشم من انتخاب میکنم...
شاهرخ دستانش را با دستمال پاک کرد و با ابروی باال انداخته
مشغول سیخ کردن گوشت ها شد
 میخوای بازی کنیم؟ کسی که برنده شد....آسمان با لودگی چرخید و سمت بالشتکهایی که مقابل شومینه
بود رفت
 +نخیرم ....من باهات بازی نمیکنم .اسم بچه ام هم خودم انتخاب
میکنم.
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روی بالشتک نشست و صدای خنده ی شاهرخ دلش را گرم کرد...
دستش را روی شکمش گذاشت و چقدر حس خوبی داشت آن
مالکیتی که روی موجودی که توی شکمش بود گذاشته میشد....
بچه ی او....
بچه ی او و شاهرخ....
 +شاهرخ؟
 جانم!؟سمتش برگشت
 +من میتونم ازش نگهداری کنم؟ چطور قراره شکمشو سیر کنم؟
جاشو تمیز کنم؟ چطور قراره ببرمش حموم شاهرخ؟
شاهرخ با عشق نگاهش کرد
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 تو که تنها نیستی عزیز دلم ...من هستم ،مامان مریم هست،مامان بهارت ،خواهرت ....ما همیشه هستیم آسمان...
یکی از هیزم های بلندی که نوکش میسوخت را برداشت و
نگاهش را به آتش دوخت
 +یه هفته ی دیگه سالگرد بابامه....
سرش را بلند کرد و اینبار نگاه به آسمان دوخت
هوا سرد بود اما پتویی که دور تنش پیچیده بود او را از سوز سرما
محافظت میکرد
 +بچه که بودم مامان میگفت کسایی که میمیرن میرن به
آسمون ...اآلن میتونی منو ببینی بابا؟
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بعض کرد و ابرهای سیاه رنگ اجازه نمیدادند هیچ اثری از ستاره
ها ببیند اما به نظرش پدر و مادرش درست روی ابرها ایستاده و
با لبخند او و خوشبختی هایش را تماشا میکردند...
ستاره ها دور بودند اما او پدر و مادرش را خیلی نزدیک تر از آنی
که بودند حس میکرد
 +خیلی خوشبختم من بابا ....دعاهایی که میکردین مستجاب
شدن..
 مطمئنی میخوای اینجا بخوری شامت و؟ سردت نیست؟سمت شاهرخ که با دیس بزرگی سمتش می آمد چرخید و
لبخند زد
بوی کباب به مشامش رسیده و تمام حس گرسنگی و اشتها و
هر حسی که به خوردن ربط میشد را فعال کرده بود
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 +من هیچوقت نیومده بودم جنگل....
شاهرخ با عشق سینی را روی میز چوبی گذاشت و گالهی که
همراه خودش آورده بود را روی سر آسمان گذاشت
 منم هیچوقت از اومدن به جنگل اینقدر لذت نبرده بودم.با خنده روی تنه های درخت که به عنوان صندل دور میز بود
نشست و نگاهش روی گوشت های کباب شده چرخید
میتوانست تمامشان را تنهایی بخورد و سیر نشود....
+من اینطوری لوس میشما ....همه اش دلم مسافرت میخواد..
شاهرخ با لبخند سیخ ها را کشید و کباب ها را سمت آسمان
هل داد
 شما لوس بشی هم خودتون و دخترمون رو تخم چشمای بندهجا دارین.
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دلش قنج رفت و لقمه ی بزرگی از کباب گرفت و قبل از فرو
کردنش توی دهانش لب زد
 +میدونستی دوست دارم؟
شاهرخ خندید
 میدونستی من دلم قنج میره برای این حاملگی که اینقدرشیرین و خوردنیت کرده؟
آسمان خندید و اون دست سمت دخترک دراز کرد و لبه های
پتو را روی تنش به هم نزدیک تر کرد
 مثال اآلن دلم میخواد یه جوری تو بغلم بگیرمت که صدایاستخونات دربیاد اما میترسم دخترمون اذیت بشه.
آسمان پشت چشمی نازک کرد و لقمه اش را قورت داد
 +هی نگو دخترم دیگه ...من میدونم پسره.
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شاهرخ با لبخند لقمه ای گرفت و به دستش داد
 بخور دخترم گرسنشه....با خنده مشتی به بازوی شاهرخ کوبید و لقمه را گرفت و شاهرخ
دستش را روی بازویش گذاشت
 یادم نبود همسرم یه بوکسور حرفه ایه.لقمه را توی دهانش کرد و شاهرخ دوباره مشغول گرفتن لقمه
شد
 +دلم میخواد همیشه اینجا بمونیم ...دور از همه.
شاهرخ لقمهی دیگر را هم به دستش داد و کالهش را روی
صورتش سر داد
 آدم هر جایی رو با کسایی که دوسشون داره دوست داره دخترخوب....
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آسمان کالهش را مرتب کرد و شاهرخ ادامه داد
 اگه بیشتر از یه هفته اینجا بمونیم ،تو دلت برای خانواده اتتنگ میشه ،من دلم برای داداشم تنگ میشه ...اونوقت دیگه اینجا
اینقدری که هست زیبا به نظر نمیرسه ....ما برای لذت بردن از
زندگی به کسایی که دوسشون داریم نیاز داریم.
لقمه ی دیگری که شاهرخ سمتش گرفت را پس زد اشاره کرد
خودش بخورد و خود لیوان سفالی دوغ را برداشت و جرعه ای
نوشید
 +پارسال اینموقع اگه تو خوابمم میدیدم که حرفای یه مرد
قراره اینطوری تحت تأثیرم قرار بده ،باورم نمیشد.
شاهرخ با نفس عمیقی خودش را سمت دخترک کشید و دستش
را دور شانه هایش حلقه کرد
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 منم باورم نمیشد یه دختر الت که تهدیدم میکنه رو اینطوریبخوام.
سرش را روی شانه ی شاهرخ جابجا کرد و نگاه به کباب های
باقی مانده توی بشقاب دوخت و هنور سیر نشده بود
 +شاهرخ؟؟
 جانم؟لب تر کرد و سرش را باال کشید
 +هفته ی بعد سالگرد بابامه....
شاهرخ نفس عمیقی کشید اما نفس او انگار با مکافات باال آمد
 میدونم عزیزم.خیره به آسمان بدون ستاره لب زد
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 +بابام اگه بود خوش حال میشد وقتی میشنید دارم مادر میشم.
سرش را به سر آسمان چسباند
 پدر و مادر با خوشحالی تو خوشحال میشن آسمان ...اونا یهعمر برای تو زندگی کردن و مطمئن باشن اونقدر براشون مهم
بودی که خوشبخت شدنت و خوشحال بودنت آرزوشون باشه.
 +دلم براشون خیلی تنگ شده شاهرخ.
عقب کشید و تکه ای گوشت برداشت
 +فردا رو اینجا بمونیم بعد بریم اردبیل.
شاهرخ سر تکان داد و نگاه به حرکات دست آسمان که تند تند
تکه های کباب را توی دهانش فرو میداد دوخت و لبخند زد
 -عزیزم؟
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آسمان که نگاهش کرد خندید و او دوباره مشتی به بازویش
کوبید و با دهان پر غرید
 +نخند خب پسرت گرسنشه....
شاهرخ اینبار بلند تر خندید و دلش ضعف کرد برای آسمان
 اخ که من حاظرم برای این لحظه ها هر چی دارم و بدم....بهشت انگار همینجاست .کنار تو....
دل آسمان فرو ریخت و با قلب ضربان گرفته محتوای دهانش را
فرو داد
 +االن اگه ببوسمت زیادی جلف به نظر میام؟
شاهرخ بلند قهقه زد و با کشیدن آسمان سمت خودش گوشه ی
لبش را بوسید
 تو فقط اراده کن بانو...2618
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سرش را روی سینه ی شاهرخ جابجا کرد و پلکهایش را روی هم
گذاشت
 +یه سؤال می پرسم جواب بده...
تکخنده ی شاهرخ سینه اش را باال و پایین کرد و آسمان
دستانش را دور تن همسرش پیچید و فشار پلکهایش را روی هم
بیشتر کرد
 میدونی این لحن آمرانه ات چقدر منو حرص میداد اون اوایل؟سرش را بلند کرد و نگاه به نگاه روشن شاهرخ دوخت
 +مگه تو حرصم میخوردی؟
کوتاه خندید و اضافه کرد
 +من که از حرص نخوردن تو کلی دیوونه شدم و زد به سرم....
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هر دو خندیدند و شاهرخ بعد از بوسه ای که روی پیشانی
همسرش گذاشت لب زد
 خب حاال منحرف نشیم از بحث ...سؤالت چیه که اینطوریدستور میدی که جواب بدم؟
آسمان دوباره سرش را روی سینه ی شاهرخ گذاشت
 +عصبی بشی میزنم لهت میکنم...
کوتاه مکث کرد و آرام پرسید
 +اون عکسا ....عکس تو و پریسیما ....من باورش نکردم شاهرخ...
حتی طوری زدم تو دهن اون مرتیکه که خشک شد ...ولی....
 منو پریسیما با هم قرار گذاشتیم تو یه کافه....دستش مشت شد اما اجازه نداد خشم بر او غلبه کند و منتظر
ماند شاهرخ ادامه دهد و شاهرخ هم در انتظار عصبی شدن
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آسمان لحظاتی سکوت کرد و وقتی آرامشش را دید لبخندی
روی لبهایش نشست .همینکه برای آرام ماندن تالش میکرد کلی
پیشرفت محسوب میشد.
 بخاطر رابطه اش با همون آدمی که از گالری دزدی کرده بودباهاش حرف زدم ...اون دختر عمه ی منه آسمان ،و عمه خانوم
جای پدر و مادر منه.
آسمان سرش را بلند کرد
 +میدونم .من باورت دارم شاهرخ ،حتی بیشتر از خودم .اما اون
روز زد به سرم.
چانه اش را به سینه ی شاهرخ تکیه داد و نفس عمیقی کشید
 +راستی ،اون مرد گفت کسی که از گالری دزدی کرده....
اخمی که بین ابروهای شاهرخ نشست باعث شد سکوت کند
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 اون پیمان و با جون مهرسا تهدید کرده بود ..همون روزایی کهمهرسا اومد پیش ما...
آسمان با گیجی سر تکان داد
 +من چیزی نفهمیدم ...یعنی چی؟ اگه اون آدم اون دختر بچه
رو تهدید کرده و پیمان و مجبور کرده از گالری دزدی کنه چرا
هنوز داره ول میچرخه؟
شاهرخ پیشانی اش را بوسید
 ول نمیچرخه عزیزم ...درست دو روز بعد از اینکه اون عکسا روبهت نشون داد ،پیمان با مدارکی که جمع کرده بود حکم
دستگیریشو گرفت ...اآلن زندانه.
بیشتر گیج شد
 +پیمان پلیسه مگه؟
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شاهرخ با لبخند مشغول نوازش موهایش شد و طره ای از موها
را تا بینی اش برد و نفس عمیقی کشید
 آره ...پلیسی که هم دوست منه؛ هم تو گالری کار میکنه.با چشمانی گرد شده نگاهش کرد و شاهرخ با خنده دخترک را
باال کشید و چانه اش را بوسید
 سؤال بسه دیگه....نمیدونی وقتی اینطوری نگام میکنی چقدردلم میخواد ببوسمت و گازت بگیرم مامان کوچولو.

 نمیدونی چه دختر ماهیه آسو ...اصال دلم میخواد همه اشحرف بزنه من به حرفاش گوش کنم...
به جمله ی مهدی خندید و جرعه ای از نوشابه اش نوشید
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 +کی با مادر جون تشریف میارین واسه خواستگاری؟ ما دختر
واسه خوش گذرونی و دوست دختر ،پسر بازی نداریما....
مهدی خندید و با انگشت اشاره ضربه ای به پیشانی آسمان زد
 باس طرف داشِت و بگیری خره ....نه مهربانو....آسمان با چشمکی که زد به پشتی تکیه داد
 +خودشیرین بدبخت....
نگاهی در اطراف چرخاند
 +پس چرا نمیان بچه ها؟ نگفتی من اینجام؟
مهدی نوشابه اش را از دستش گرفت و سر کشید
 چرا گفتم ...ولی هنو نفهمیدی که از دل برود هر آنکه از دیدهبرفت؟ از دل رفتی بدبخت...
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بدبخت آخر جمله اش را با کنایه به جمله ی آسمان گفت و
آسمان با پا ضربه ی محکمی به ساق پایش کوبید و پشت چشمی
نازک کرد
 +انگار دلتون میخواد دلتونو از سینه تون دربیارم و بدم
دستتون!!!
شانه ای باال انداخت
 حاال رفتی حاجی حاجی مکه هیچ ،باید خبر دایی شدنمم ازغریبه ها بشنوم....
با چشمانی گرد شده صاف نشست و لعنت به ساره ای که دهانش
هیچ جفت و بستی نداشت تهران را آباد کرده بود و حاال نوبت
اردبیل بود....
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 +فقط نگو اون ساره ی دهن لق گفت که میزنم دهنتو سرویس
میکنم.
مهدی خندید
 آره اون گفت ...سه چهار روز پیش زنگ زد خبر داد و گفتاین یه رازه بین تو و اون و من فقط میتونم به علی و وحید و
طاها و محمد و عزیز و خانواده ی عمو ضیا در موردش بگم.
آسمان با کالفگی دستش را روی میز کوبید
 +لعنتی ...من نمیدونم این دختره با اون دهن لقش چطوری سه
سال تموم به من دروغ گفت و زبونش خارش نگرفت.
با صدای زنگوله ی در ساندویچی برگشت و با دیدن علی و وحید
لبخندی روی لبهایش نشست

2626

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 عه ببین کی اینجاست علی آقا ....ستاره ی سهیل ،آسو خانومبی معرفت....
ایستاد و با لبخند مشتش را به مشتهای وحید و علی کوبید
 بی معرفت شمایین که یه خبری از خواهرتون نمیگیرن.علی کنارش نشست و وحید سرش را چرخاند
 به جان آسو این عزیزت دهنم و سرویس کرده....روبروی آسمان نشست و آسمان با خنده منتظر ادامه ی جمله
اش شد
_ باور میکنی میخواد واسم زن بگیره؟ اونم کی!؟ دختر عمو
ضیا....
بلند خندید
 +از سرت هم زیاده...
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وحید چشم گشاد کرد و مهدی ضربه ای به شانه اش زد
 تعجب نکن داشم ،خواهرت رفته تهرون مارو از یاد برده ....قبالمیزد دهن هر کی بد بارمون میکرد ولی حاال....
آه عمیقی که کشید آسمان و علی را خنداند
 +االن هم میزنم دهن هر کی بگه باال چش داشات ابروعه ...اما
هر چی خودم دلم بخواد بارتون میکنم...
علی که خندید سمت او چرخید و موهایش را به هم ریخت
 +آی که این بیشورا خل و چلن و تو عاقل ترینشونی ...اما دلم
واسه همتون تنگ شده بود .حتی اون ممد نچسب.
 میبینم که جمعتون جمعه ،گلتون کمه....همه سمت صدای طاها چرخیدند و محمد هم همراهش بود...
از روی صندلی بلند شد
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 +خل ترین و نچسب ترینمون کم بود که تشریف آوردن....
طاها با خنده مشتش را به مشت آسمان کوبید و محمد طبق
معمول با اخم نشست
 خبر میدادی فرش قرمز پهن میکردیم برات...طاها خندید و آسمان در جواب کنایه ی محمد لبخند زد
 +اوووف ،ببین مهدی ،این ممد از همون آقا باالسراییه که فک
میکنه با یه من اخم جذاب و تو دل برو میشه....
همه به جمله اش خندیدند و محمد پشت چشمی نازک کرد که
باعث شد آسمان با دستش به او اشاره کند
 +آقاباالسر گنداخالقی که مثل خاله خان باجیا چش غره میره....
روی صندلی نشست و با پا ضربه ای به پای طاها که از خنده
چیزی تا غش کردنش نمانده بود کوبید
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 +مسخره اش نکن طاها ...پامیشه چپ و راستت میکنه من باز
باس وساطت کنم.
 دلم واست یه ذره شده بود ...اردبیل بدون تو انگار خندیدن بلدنیست.
چشمکی به ابراز احساسات طاها زد و آنها خانواده ی او بودند....
خانواده ای که بدون هیچ نسبت خونی ،همیشه کنارش بودند...
پایش را اینبار به پای وحید کوبید
 +پاشو یه چیزی درست کن من گشنمه...
مهدی بلند خندید
 ساره میگفت از اون مامانایی هستی که ساندویچو با کاغذشمیخوری....
توپید
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 +این حرف ساره نیست ...حرفای خودتو به اینو اون نسبت نده...
در ضمن ،گاو هم خودتی...
مهدی چشم گرد کرد
 من کی گفتم گاو؟شانه ای باال انداخت و با پوزخند لب زد
 +محض پیشگیری از گفتنش بود.
 آسو؟؟؟سمت محمد که بعد از ماه ها برای اولین بار اسمش را میبرد
چرخید و نگاه منتظرش اخم محمد را کورتر کرد
 من همیشه خوشبختی تو رو خواستم ،میدونی؟لبخندی زد و این همان چیزی بود که هیچگاه به آن شک نکرده
بود.
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او و محمد شاید مانند سگ و گربه همیشه در حال جنگ بودند
ولی ،دوستیشان عمیق بود....
عمیق تر از حسی که محمد فکر میکرد عشق است.
دوستی آن دو ریشه در عشق خواهر و برادری داشت که محمد
طول کشیده بود درک کند.

خم شد و با گونه هایی پر از اشک شانه های پیرزن را که سنگ
سرد را بغل کرده و میگریست ،گرفت...
مداحی که داشت در فراق پدر میخواند صدایش آنقدر سوزناک
بود که نه تنها او و عزیز ،بلکه تمام حاضرین را به گریه انداخته
بود....
خسرو پناهی آمده بود...
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مریم و رهام و رستا هم آمده بودند...
عمه خانم و برادر شاهرخ هم آمده بود ،حتی پریسیما هم...
پیمان و مهرسا و حتی متین استوار هم آمده بود...
نگاه به اسم حکاکی شده ی پدرش روی سنگ دوخت و هقی
زد .یک سال گذشته بود و او در طول این یک سال چع اتفاق
هایی را که پشت سر نگذاشته بود...
زیبا ترین اتفاق این یک سال ورود شاهرخ به زندگی اش بود.
 +عزیز....
_ آخ آسو میبینی اکبرم یه ساله اینجا خوابیده و هنوز مادرش
زنده س؟
بغض بیشتر گلویش را زخم کرد و کسی بازویش را گرفت....
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هر چقدر هم که میخواست قوی باشد نمیشد و او هم نیاز به
کسی داشت که او را آرام کند
 عزیزم؟با همان نگاه پر اشک نگاه به نگاه شاهرخ دوخت و او با انگشتان
شستش ،گونه های خیسش را پاک کرده و سپس دست دور
کمرش پیچاند..
 غم آخرت باشه عزیزم.چرخید و دوباره نگاه به عزیز دوخت .دلش داشت برای پیرزن
داغ اوالد دیده کباب میشد و کاری از دستش برنمی آمد.
نرگس خاتون و مریم را که کنار عزیز دید دلش از تنها نبودنش
قرص شد و در جواب کسانی که تسلیت میگفتند ،همراه شاهرخ
تشکر کرد...
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خسرو که مقابلش ایستاد داغ دلش تازه شد و بغض با شدت
بیشتری به گلویش چنگ زد
_ تسلیت میگم...
نگاه به نگاه خسرو کوبید و دستش را مشت کرد
 +خدا رفتگان شما رو بیامرزه..
اما جمله اش تمام نشده بود که برای اولین باردر آغوش مردی
که پدر خونی اش بود فرو رفت و دستان خسرو محکم دور شانه
هایش حلقه شد...
_ خیلی متأسفم آسمان.
آب دهانش را فرو داد و دستانش برای پس زدن باال نیامدند....
پلکهایش را بست....
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اینجا ،کنار مزار پدرش ،جای مناسبی برای اولین بار به آغوش
خسرو پناهی رفتن بود؟
نبود و همین فکر باعث شد با حالی خراب عقب بکشد و بدون
نگاه به خسرو ،صورتش را در سینه ی شاهرخ پنهان کند...
خسرو با گفتن دوباره تسلیت با حالی خراب دور شد و آسمان با
حس دور شدنش سرش را از روی سسنه ی شاهرخ برداشت و
اینبار با بغض در آغوش رهام فرو رفت و هقی زد....
 +رهام دلم داره میترکه...
رهام شقیقه اش را بوسید
_ قربونت برم عزیز دلم ...خدا بیامرزدشون...
فاصله گرفت و صورت دخترک را با دستانش قاب گرفت
_ من همینجام ،باشه؟
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سری تکان داد و بینی اش را باال کشید...
 +رهام مهمونا....
رهام پیشانی اش را بوسید و میان کالمش پرید
_ تو نگران نباش عزیزم ...شاهرخ همه چیزو حل کرده....
با انگشت شست پوست چروکیده ی دست عزیز را لمس کرد و
بدون گرفتن نگاهش از چشمان بسته و پلک های نمدارش
پرسید
 +باید میبردمش بیمارستان...
مهربان سرمش را چک کرد و روبروی او ،روی صندلی نشست...
_ حالش بد نیست عزیزم ،فقط فشارش افتاده.
لبی تر کرد
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 +شما کی رسیدین؟
مهربان خم شد و دستش را روی دست آسمان گذاشت و او اما
نگاه از چشمان بسته ی عزیز نگرفت
_ عصر ...ببخشید که نتونستیم خودمونو برای مجلس برسونیم...
روحشون قرین رحمت الهی.
بغض میان گلویش تکه تکه شد و امروز چقدر تسلیت شنیده
بود...
 +ممنون که اومدین مهربان.
باالخره با اکراه نگاه از عزیز گرفت
 +میشه یکم تنها باشم؟
مهربان ایستاد
_ البته گلکم.
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خم شد و گونه ی آسمان را بوسید
_ میرم یه سر به رستا بزنم.
نفس عمیقی کشید و تمام کارها را به گردن رستا انداخته بود...
سری تکان داد و به محض خروج مهربان دوباره نگاه به عزیز
دوخت
 +وقتی بگه بودم بزرگ ترین سؤالم این بود که چرا عزیز من مث
بقیه ی مادربزرگا مهربون و پر عشق و محبت نیست؟!
دنگشتش را روی آنژیوکت کشید و رگ های برآمده ی پیرزن را
لمس کرد
 +بعدش که مامان گفت عزیز دوست داشتن بلد نیست به هر
دری زدم تا یادت بدم دوست داشتن یعنی بوسیدن و نوازش
کردن و قربون صدقه رفتن ...اما تو نحواستی یاد بگیری ....چون
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اخالقت همین بود .غر زدن و ناله و نفرین کردن تو خونت بود...
تو عادت داشتی از عالم و آدم طلبکار باشی....
اشگی روی گونه اش ریخت
 +ولی میدونی چیه عزیز؟
نفس عمیقی کشید و خم شد
پیشانی اش را روی دست پیرزن گذاشت و پلک بست
 +میشه بدون نوازش و عشق دیدن و بوسیدن هم دوست داشت...
من تو رو همنطوری که هستی دوست دارم...
روی دست پیرزن را بوسید و با بغض لب زد
 +منو خسرو رو بخاطر تموم کارامون ببخش عزیز....
بغضش نفسگیر تر شد و دستش وشه ی روتختی را چنگ زد

2640

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +ببخش که بخاطر من ساها تو غربت زندگی کردی و خانواده
ات رو از دست دادی.
با تقه ای که به در خورد گونه اش را پاک کرد و بله ی لرزانی
نجوا کرد.
دیدن شاهرخ پشت در باعث شد لبخند پر دردی بزند و دستش
را سمت او دراز کند
 +بغلم کن شاهرخ.

کنار عزیز روی مبل نشست و عزیز زیر چشمان خیسش را پاک
کرد
_ کی اینجا رو خریدین؟
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نگاهش را دورتادور خانه چرخاند و یاد اولین روز پا گذاشتنش
به آنجا شد....
روزی که شاهرخ او را دزیده بود...
روزهایی که در آنجا دلش برای یک باورت میکنم ساده رفته
بود...
 +قبل از ازواجم با شاهرخ خریده...
لبخندی زد و نگاهش را به شاهرخ که مشغول حرف زدن با رهام
و ماهان بود دوخت
 +شاهرخ برای اینکه عاشقم بود اینجا رو خرید.
عزیز پشت چشمی نازک کرد و آسمان به پشتی مبل تکیه داد...
 +حالت خوبه عزیز؟

2642

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

نگاه به نگاه عزیز دوخت و منتظر جواب سؤالش ،نفس عمیقی
کشید...
نفس عمیقی که شبیه یک آه پر از حسرت و دلتنگی بود....
_ خوبم.
و جواب تک کلمه ای عزیز هزاران معنی داشت...
انگار پشت آن خوبم ،یک میلیون خوب نیستم و خسته ام
خوابیده بود...
_ وقتی خبر مادر شدن تو رو شنیدم خیلی خوب شدم...خوش
حال شدم.
اشک توی چشمانش جوشید و عزیز دست روی پایش گذاشت
_ من حالم با خوب بودن حال دل تویی که عزیز دل اکبر و اسرا
بودی خوبه آسو...
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نگاه از عزیز که گرفت نگاهش قفل مهدی شد و اشاره های
دستش که سعی میکرد توجه او را جلب کند .سوالی سر تکان
داد و مهدی اینبار با سرش اشاره کرد برود.
از جا بلند شد و خود را به او و وحید و طاها رساند
 +چی شده؟
_ با اینکه من دلم نمیخواد برم و از مهربونم دور بشم ولی این
نره غوال میگن دیگه دیر وقته و باید بریم.
پشت چشمی بی دلیل به مهدی نازک کرد و رو به طاها گفت
 +کجا برین؟
طاها خیلی سریع جوابش را داد
_ ساعت دوازده شبه ،احیاناً انتظار که نداری اینجا بمونیم شبو؟
نگاهش را در اطراف چرخاند و با ترشرویی ادامه داد
2644

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

_ در ضمن،تنها هم نیستی .یه ایل آدم بخاطرت اینجاس.
به حسادت کودکانه ی طاها اخم کرد
 +مضخرف نگو طاها ...اینقد نامرد و اسکول نیستی که نفهمی
شماها همیشه جای خودتونو تو دلم دارین.
وحید مداخله کرد
_ البته که خواهرم ...تو هم عزیز دل مایی ...فقط دیر وقته و اینجا
دیگه کاری هم نیست که ما بکنیم .شما مهمونم دارین از تهرون.
پس ما بریم بهتره ...خدا روح عمو اکبر و شاد کنه.
نگاهش را بین هر سه تقسیم کرد
 +ممنون بخاطر همه چی...
مهدی کوتاه خندید
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_ باور کن از وقتی زن این شاهرخ شدی ،از این رو به اون رو
شدی ...من این آسوی وحشی که حرفای قشنگ قشنگ میزنه
رو بیشتر دوست دارم.
وحید خواست چیزی بگوید که صدای مهربان نگاه هر چهار نفر
را سمت خود کشاند
_ دارید تشریف میبرید؟
طاها زیر لب غر غر کنان سرش را به زیر انداخت و مهدی جواب
مهربان را داد
_ بله داریم میریم دیگه دیر وقته.
آسمان با ابروی باالپریده نگاهش را از گونه های سرخ مهربان
گرفت و سمت مهدی چرخید و زیر لب نجوا کرد
 +درویش کن ،دختر داره آب میشه.
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سرش را روی سینه ی شاهرخ جابجا کرد و عطری که زیر بینی
اش میپیچید محتویات معده اش را میجوشاند اما او نمیخواست
سرش را جدا کند
 +ممنون بخاطر امروز...
حس لبهای شاهرخ روی سرش قدرتی داشت انکار نشدنی...
آنقدر زیبا بود که پلک ببندد و در حس زیبای بوسه ی پر عشق
شاهرخ غرق شود
_ رهام و خسرو خان هم خیلی کمک کردن...
گونه اش را روی سینه ی او کشید و تنها به حسی که توی
وجودش بود فکر کرد
 +شاهرخ؟
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_ جانم؟
و یک کلمه ی چهار حرفی قادر بود او را از روی زمین بلند کرده
و به ابرها برساند...
به رنگین کمان....
 +میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟
حالت تهوع اجازه نداد بیشتر صورتش را روی سینه ی شاهرخ
بکشد و بی میل کنار کشید
_ به چی؟
 +به اینکه اگه برگردم به چند ماه پیش ،بازم کارایی که برای به
دست آوردنت کردم و میکنم یا نه!؟
نشست و نگاه به نگاه شاهرخ دوخت...
شاهرخی که منتظر نگاهش میکرد
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 +از هر دری خواستم برم نشد و باز به این نتیجه رسیدم که
آره ...من برای به دست آوردنت هر کاری میکردم و میکنم.
دستش را جلو برد و روی بازوی همسرش خطوط فرضی کشید
 +این اسمش اگه دیوونگیه من این دیوونگی رو دوست دارم
شاهرخ.
انگشتان شاهرخ بین موهای جلوی سرش که کنار صورتش
ریخته بودند لغزید
 +دقیقا تو همین خونه تصمیم گرفتم تو رو هر طور که شده به
دست بیارم ...و اگه قراره به خاطر این کارم به جهنم برم ،اون
جهنمو با جون و دل میپذیرم.
شاهرخ بی طاقت تنش را دوباره در آغوش گرفت و لبهایش روی
پیشانی اش نشستند
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 +میخوام مثل قبلنا باهات حرف بزنم اآلن ،اما دلم نمیخواد این
لحظه ها رو از دست بدم...
سعی کرد از تیشرت شاهرخ بینی اش را دور کند و ادامه داد
 +دلم میخواد اونقدر حرفای عاشقانه بزنیم که تموم اون حرفای
غمگینی که ته دِلِمه دفن شن...
دوباره حالت تهوع بر او غالب شد و مجبورش کرد کنار بکشد
 +دلم میخواد بهت بگم....
خودش را با حس جوشیدن محتویات معده اش عقب تر کشید
و جمله اش را عوض کرد
 +من چند بار گفتم کمتر عطر بزن؟
شاهرخ با لبخند عقب کشید
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_ آخ که یهو آدم و از حس و حال عاشقی پرت میکنی بیرون...
خوبه حالت؟
آسمان با نفس های عمیق سعی کرد حالت تهوع را پس بزند
 +دکتر گفت تا دو سه هفته دیگه تموم میشه این حالت تهوع،
ولی من تا تموم بشه تموم میشم که!
پاهایش را از تخت آویزان کرد و دوباره نفس عمیقی کشید
_ از این ماهان اونقدر بدم میاد که برای ندیدنش تو خونه ی
خودم ،تو اتاقم زندونی شدم.
شاهرخ با عشق از پشت در آغوشش کشید و سر شانه اش را
بوسید
_ این غر زدنات هم حس و حال عجیبی میده بهم.
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خندید و سرش را برای دیدن شاهرخ کج کرد
 +چه حس و حال عجیبی؟ نکنه....
سکوت کرد و شاهرخ با خنده گازی از سرشانه اش گرفت
_ اآلن فقط دلم میخواد بدونم تو چه فکر از حس عجیب من
برداشت کردی!؟
آسمان با خنده سرشانه اش را با نوک انگشتانش نوازش کرد و
از بین بازوهای شاهرخ بیرون خزید و ایستاد
 +برداشت هایی که فکر نکنم بتونی پسشون بزنی.
چشمکی زد و قبل از اینکه شاهرخ دوباره دستش را بگیرد سمت
در قدم برداشت و خندید
 +نمیخوام برم ولی باید برم یه چیزی بخورم ،پسرت گشنشه.
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گفت و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب شاهرخ باشد ،شالش
را روی سرش انداخت و از اتاق خارج شد...
از شانس بدش ،انتهای پله ها با ماهان روبرو شد و وقتی خواست
بی اهیمیت از کنارش عبور کند ،صدای آرام ماهان مانع شد
_ وقت نشد عصر تسلیت بگم بهت...
پوزخندی روی لبش نشست و امروز بیشتر از هشت ساعت وقت
داشت برای تسلیت گفتن و او دور ماندن را انتخاب کرده بود و
این به نفع آسمان هم بود...
اصال دلش نمیخواست با او هم صحبت شود
 +ممنون...
و خواست به راهش ادامه دهد که قدم برنداشته صدای ماهان
مانعش شد
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_ من و خانواده ام دشمنت نیستیم.
با اخم برگشت و کالفه نگاه به نگاه ماهان دوخت
 +منم شما رو دشمن خودم نمی دونم ...پدرت برادر بهاره.
ماهان این پا و آن پا کرد
_ چند بار خواستم زنگ بزنم بهت ولی نشد.
آسمان با اخم منتظر نگاهش کرد و دلش داشت از گرسنگی
ضعف میرفت و او بازی اش گرفته بود؟
با او چه کاری میتوانست داشته باشد که چند بار بخواهد تماس
بگیرد و نتواند؟
سکوت ماهان که طوالنی شد ،کالفه دست به کمر زد
 +زنگ بزنی که چی بشه؟
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سرش را پایین انداخت و آسمان با ابروی باال پریده به حرکاتش
نگاه کرد
_ تا معذرت بخوام و بگم با اینکه اگه یهو وسط خیابون سبز
نمیشدی تصادف نمیکردیم و اگه فحشم نمیدادی تا هر جایی
که میخواستی میرسوندمت ،بازم متأسفم که باعث شکسته شدن
پات شدم.
تکخنده ای ناخودآگاه از ته هنجره اش بیرون پرید و نگاه ماهان
بند نگاهش شد
 +باور اینکه بهمن مجبورت کرده این حرفا رو بزنی ،از اینکه
خودت داری التماسم میکنی ببخشمت راحت تره...
اخمی بین ابروهای ماهان نشست و تا خواست جوابی بدهد
آسملن مانع شد
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 +حاال که داری التماسم میکنی ببخشمت باشه ...میبخشمت.
قدمی عقب برداشت و بعد از قفل کردن دستانش ،پشت کمرش
به خودش تابی داد
 +شب خوش...
و برگشت و با لبخند سمت آشپزخانه قدم برداشت...
پسرک انگار دیوانه شده بود و خبر نداشت....

 اینجا اردیبهشت مثل بهشت میشه ...من و سیامک کشفشکردیم و واسه همین پاتوقمون اینجا بود....
نگاهش را به دره دوخت و ادامه داد
_ البته ما کشفش نکردیم ولی دوست داشتیم اینجا به اسم
خودمون باشه ...من و سیامک.
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سمت مریم چرخید و نگاهش را غافلگیر کرد و بعد از نفس
عمیقی که کشید لب زد
 +وقتی پیش شاهرخم اونقدر حس خوشبختی میکنم که حیفم
میاد با زدن بعضی حرفا اون لحظه ها رو تلخ کنم ...دلم میخواد
از تک تک لحظه های با هم بودنمون بهترین استفاده رو کنم...
بخندم ،خوشحال باشم ،شوخی کنم...
مریم هم کنارش ایستاد و اینبار هر دو نگاهشان را به ته دره
دوختند...
 +وقتی هنوز نمیدونستم دختر پسر توأم رهام در مورد تو حرف
زده بود ...گفته بود مامان مریم مثل یه فرشته است ...اونقدر
تصورش از تو قشنگ بود که دلم خواست یه بارم که شده
بشناسمت.
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نفس عمیقی کشید و خودش را بغل کرد
چیزی تا آخر سال نمانده بود و بوی بهار در مولکول های هوا
حس میشد...
بوی گیاهانی که بهار نشده سر از زمین درآورده بودند و هیاهوی
مردم برای جشن سال نو...
عید سال پیش او به عزای پدرش تبدیل شده بود و او هیچ خاطره
ای از سال پیش نداشت...
از عید نوروز میترسید....
دیگر نوروز مثل هر سال برایش آنقدر خوشایند نبود که برنامه
ای بچیند و به حساسیت عزیز در مورد هفت سین های افسانه
ای اش بخندد....
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عزیز معتقد بود هر چیزی که اولش حرف سین داشته باشد هفت
سین شناخته میشود و آخرین هفت سینی که به یاد داشت میز
کوچکی بود که با هفت سین های عزیز کامل شده بود
" سینی ،سماور ،سبزه ،سیب ،سنگ ،ساپ* ،سوزن "
لبخندی روی لبش نشست و نفس عمیقی کشید تا به موضوعی
که میخواست در موردش با مریم حرف بزند برگردد
 +یکی هست اسمش استواره ...زنش مرده .یعنی اعدام شده و
کسی که زنشو دستگیر کرده خسروعه ...میخواد ازش انتقام بگیره
و اونو با بچه هاش تهدید میکنه ...رهام ،رستا و ....من.
سمت مریم که نگاه خونسردش به انتهای دره بود چرخید
 +من مربی برادر زاده ی اینم ،االن چند هفته س بخاطر اینکه
خسرو تهدیدم کرده نرفتم سر کالس .میگه میتونه حل کنه و
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من نمیخوام دوباره بخاطر پسر تو یا هر کس دیگه ای خانواده م
و از دست بدم ...شماها خانواده ی منین ...رستا و رهام و بهار
جون منن.
بازوی مریم را گرفت تا نگاهش را از آن خود کند و موفق هم بود
 +من باید چیکار کنم نمیدونم....
........
*ساپ :نخ به زبون ترکی
بهار کمی به درماندگی آسمان نگاه کرد و سپس دست روی گونه
اش گذاشت
_ وقتی  17سالم بود ازدواج کردم و وقتی زن اسکندر شدم خبر
داشتم از کارای پنهونیش بر علیه شاه ...هر روز خدا تموم تن و
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بدنم میلرزید که امشب سالم برمیگرده خونه یا نه .وقتی یه بار
از ترسام به بابام گفتم بابام دستمو گرفت و روی قلبم گذاشت...
با دست دیگرش دست آسمان را گرفت و روی قلبش گذاشت
_ چشماتو ببند...
با کمی تردید پلک بست و مریم با لحن آرامتری ادامه داد
_ بهم گفت گوش ببین قلبت چی میگه...
مریم خود هم پلک بست و با یاد آن روز لبخندی زد
_ به بابام گفتم هیچ صدایی نمیشنوم که ...اونم بهم خندید و
گفت همین که داره میکوبه یعنی داره باهات حرف میزنه؟ ...بابام
دیگه چیزی نگفت بهم ...نه در مورد چطور کوبیدن دلم و نه
اینکه چطور باید از یه کوبش ساده بفهمم حرف دلم چیه.
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آسمان با گیجی پلک باز کرد و به چشمان بسته و لبخند روی
لب مریم نگاه کرد
_ به خونه که برگشتم سه روز از اسکندر خبری نشد ...قلبم
داشت توی دهنم میزد ،همه میترسیدیم .بعد از سه روز باالخره
پیداش شد ...با سر و صورت خونی ...انگشت کوچیک پاش قطع
شده بود ،ناخنای دستاش کشیده شده بود ،چند تا از دنده هاش
شکسته شده بود.
چیزی توی معده ی آسمان جوشید و مریم آرام پلک هایش را
باز کرد
_ برای اولین بار اون لحظه صدای قلبم و شنیدم که گفت از این
مرد بزرگ تا پای جونت هم که شده حمایت کن مریم ...قلبم با
صدای بلند فریاد کشید مرحم درداش باش مریم...
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گونه ی آسمان را با همان لبخندی که میشد میلیون ها درد و
خستگی را پشتشان دید پاک کرد و لب زد
_ در واقع دلم همیشه باهام حرف میزده ،ولی من نمیشنیدم.
دیگه هیچ وقت نترسیدم ،پا به پای اسکندر جون کندم تا
خسرویی رو به بار بیارم که عاشق مردمش و کشورش باشه ...یه
بار بهم گفتی مقصر منم که پسری مثل اون تحویل جامعه دادم.
شاید خسرو برای بچه هاش پدر خوبی نبود ،ولی حاظر بود
جونشو برای بچه هاش و وطنش بده .من کاری که خسرو با تو
و بهار کرده رو تأیید نمیکنم ولی پدرت برای خواهرا و برادرای
سرزمینت خیلی کارا کرده آسو.
آسمان لب تر کرد
 +چرا داری اینا رو بهم میگی؟
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مریم با نفس عمیقی قدمی به عقب برداشت
 نیت خاصی ندارم ...فقط این حال و ترس توی چشمات من ویاد روزی انداخت که با ترس پیش بابام رفته بودم ...خواستم بهت
بگم نباید از کسی بپرسی که چیکار میتونی بکنی ،باید خودت
سبک سنگین کنی و ببینی چی برای خودت و خانواده ات
بهترین کاره .ما همیشه کنارت خواهیم بود،اما کسی که برای
چی کارت کردنت تصمیم میگیره خود تویی ،نه من،نه خسرو و
نه حتی شاهرخ .تنها چیزی که من میتونم بهت بگم اینه که
فقط به صدای دلت گوش کن.
مریم چند دقیقه ای بود که رفته بود و او را با خودش و سؤال
هایی که توی سرش رشد کرده بودند تنها گذاشته بود...
نفس عمیقی کشید و لبه ی پرتگاه نشست.
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آنجا را با تمام ناهمواری ها و خاطره های دردناکش دوست
داشت.
پلکهایش را بست و هنوز جمالت مریم را نمیتوانست درک کند...
قبل ها فکر میکرد به حرف دلت گوش کن یک اصطالح است و
مریم امروز به او با قاطعیت در مورد واقعی بودن آن حرف زده
بود...
توی دلش غوغا بود...
بزرگ ترین مشغله ی دلش عشق شاهرخ بود...
خسرو و اتفاقات مربوط به او جایی را تصاحب کرده بودند و استوار
و مسئله ی انتقامش گوشه ی دیگرش را...
متین و نگاه هایش به رستا دلهره آور بود و پریسیما و دلبری
هایش برای رهام دیوانه کننده...
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عزیز و حال بدش نگران کننده بود و بهار و حالش ،دلش را
سوراخ میکرد...
این میان جایی از دلش خوش حال بود...
خوشحال برای ساره و شاهینی که کنار هم دیده بودشان...
ساره دختری نبود که بتواند با مردی بیشتر از دو ماه دوست
بماند و بیشتر از نه ماه فرصت کمی نبود برای عاشق شدنشان...
شاهین لیاقت عاشق شدن و همسری مانند ساره را داشت...
دستانش را روی خاک های خیس زمین گذاشت و سرش را بلند
کرد....
حرف دلش چه بود نمیدانست حدس بزند و نیت مریم از انداختن
این خوره به جان مغز او چه بود؟
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با صدای زنگخور گوشی اش نفس عمیق و کالفه ای کشید و
تماس استوار بزرگ را وصل کرد
 +من چند هفته پیش بهت گفتم دیگه کار نمیکنم.
_ من نمیتونم از انتقامم دست بکشم.
پلکهایش را بست
بوی بهار دیگر خوشایند نبود....
صدای پرندگانی که جایی در همان نزدیکی انگار شورش کرده
بودند هم دلنشین نبود...
این پرتگاه از کی و چطور اینقدر دلگیر و نفسگیر شده بود
 +خب چیکار کنم؟ چرا زنگم زدی؟
_ زنگ زدم بهت بگم خسرو تاوان گناهاش رو خودش میده نه
بچه هاش.
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ته دلش فرو ریخت و انگار سلول به سلول تنش فلج شد...
تنها حس شنوایی اش بود که صدای استوار را میشنید
_ ازش دل خوشی نداری میدونم ...اما هر چی باشه پدرته .پس
بهت مهلت آخرین دیدار و میدم ...میدونم به خاطر سالگرد پدرت
اردبیلی ...خودت و برای یه عزای دیگه آماده کن آسمان پناهی...
و تماسی که قطع شد و اویی که نفسش میان آن تماس رفته
بود...
دلی که انگار فریاد میکشید...
نگاهش را در اطراف چرخاند و با دیدن تاکسی که مریم قول خبر
کردنش را داده بود خود را با تمام نیرو به آن رساند.
باید میرفت...
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نمیدانست کجا اما کسی انگار بیخ گوشش سراسیمه و وحشت
زده از رفتن میگفت.
به خانه که رسید رهام و ماهان و مهربان و رستا را توی حیاط
حین بازی بدمینتون دید که به محض دیدن او دست از بازی
کشیدند
_ آسو بیا توأم.
رستا با راکت ضربه ای به بازوی برادرش کوبید
_ چیو بیاد با ما بپره اینور و اونور؟
سپس راکت را به دست مهربان داد و سمت آسمان آمد
_ حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟
لبی تر کرد...
دهانش خشک بود و تنش همچنان مثل بید میلرزید.
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توی دلش را انگار کسی با دست هم میزد...
حال وحشتناکی داشت...
حسی شبیه ترس...
ترس از دست دادن....
 +خسرو کجاست؟
رستا متعجب و نگران کوتاه خندید و نگاه نگرانش را اینبار سمت
رهام چرخاند...
حال غریب آسمان نگرانش کرده بود
_ رفته بیرون عزیزم ...حالت خوبه تو؟
رهام هم کنارشان ایستاد و پشت انگشتانش را روی پیشانی
آسمان گذاشت
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_ چی شده آسو؟ چرا عرق کردی؟
نگاه درمانده اش را اینبار سمت رهام چرخاند
 +زنگ بزن خسرو بیاد.
رهام راکتش را به رست رستا داد و دست دور کمر آسمان حلقه
کرد .شقیقه اش رابوسید
_ باشه عزیزم بیا بریم تو زنگ میزنم بهش.
با رهام همراه شد و کسی اما بیخ گوشش جیغ میکشید نزدیک
عید است...
وارد آشپزخانه شدند و رهام خیلی سریع آبی توی لیوان ریخت
و به دست آسمان داد
_ بشین ،آروم شدی زنگ میزنم...
لیوان آب را الجرعه سر کشید
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 +آرومم.
رهام راهنمایی اش کرد روی صندلی بنشیند و دو انگشتش را
روی مچ آسمان گذاشت
_ تپش قلب داری ،چی شده؟ چیکار کرده بابا؟
آب دهانش را که سنگین شده بود قورت داد
شاید هم بغض بود که فکر میکرد بزاق دهانش است...
 +حالم خوبه رهام ...فکر کنم یکم فشارم افتاده .بهش زنگ بزن
بیاد.
_ االن تو عصبی هستی....
میان کالم رهام با عاصی گری لیوان را روی سرامیک ها پرت
کرد
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 +عصبی نیستم رهام ولی تو داری عصبیم میکنی ...میگم زنگ
بزن بهش من گوشیم و جا گذاشتم تو پرتگاه.
رهام با تردید گوشی اش را از جیبش خارج کرد
_ میخوای شاهرخ و صدا کنم؟ فکر کنم چند دقیقه پیش گفت
میره دوش بگیره....
با کالفگی موهایش را چنگ زد و رهام با دیدن درماندگی اش
قفل گوشی را باز کرد
_ باشه زنگ میزنم ،فقط آروم باش.
تماس گرفت و گوشی را به دست آسمان داد
_ به فکر خودت نیستی به فکر بچه ات باش.
گوشی را گرفت
 +برو پیش رستا.
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نگاه گنگ و گیج رهام را که دید اخم کرد
 +نمیخوام حرفام باهاش و بشنوی ...برو رهام.
صدای بسته شدن در ورودی را که شنید ایستاد و گوشی را کنار
گوشش گذاشت...
با هر بوق انتظاری که در گوشش مانند ناقوس صدا میداد قلبش
بیشتر و وحشتناک تر میکوبید...
تماس قطع شد و او با انگشتانی لرزان مجدد تماس گرفت و
دستش را روی شکمش گذاشت...
دلش داشت به هم میپیچید
تماس وصل شد و شنیدن صدای خسرو برایش اولین بار برایش
خوشایند بود
_ رهام کار دارم بعداً....
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میان کالم خسرو پرید
 +کجایی؟
_ تویی آسمان؟ چیزی شده؟ چرا با گوشی رهام زنگ زدی؟
دستی به پیشانی اش کشید
اصالً برای چه زنگ زده بود نمیدانست...
انگار تمام حرف هایی که در مسیر پرتگاه تا خانه در ذهنش کنار
هم چیده بود توی مغزش ترکیده بودند
 +مهران زنگ زد بهم ....گوشیم شنود نمیشد؟
صدای سراسیمه ی خسرو بیشتر دلش را خالی کرد و نفسش
سخت باال می آمد....
انگار توی گلویش ناهمواری هایی وجود داشت که نمی توانست
نفس بکشد.
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_ نه شنود نمیشد ...چی گفت بهت؟
لبی تر کرد
 +بیا خونه حرف بزنیم.
_ آسمان بگو چی گفت باید همین اآلن بفهمم.
دوباره روی صندلی نشست
 +بیا خونه میگم ...اآلن باید قطع کنم.
_ آسمان .....
میان کالم خسرو پرید
 +نه ...تو نیا .بگو کجایی من میام.
خسرو دوباره اسمش را زیر لب نجوا کرد و آسمان با دلواپسی
پیشانی اش را به دستش تکیه داد و پلک بست
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 +بگو کجایی....
کوتاه آمد و آدرس را آرام گفت و آسمان با گفتن "االن میام"
تماس را قطع کرد و از روی صندلی بلند شد.
_ کی اومدی آسمان؟
با دیدن شاهرخی که توی درگاه ایستاده بود سعی کرد لبخند
بزند
 +چند دقیقه ی پیش....
شاهرخ دستی به موهای نمدارش کشید و سمت او قدم برداشت
_ با کی حرف میزدی؟ کجا میخوای بری نیومده؟
شالش را دستپاچه مرتب کرد و نگاه از نگاه روشن شاهرخ گرفت
 +با خسرو کار دارم ...میخوام باهاش حرف بزنم.
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دست شاهرخ دور کمرش حلقه شد و او به خود فشرد
_ آشفته به نظر میرسی!
سرش را برای دیدن شاهرخ عقب کشید و جان کند تا لبخندش
مصنوعی نباشد...
 +به نظرت حرف زدن با خسرو نمیتونه آشفته ام کنه؟
شاهرخ هم با لبخند خم شد و گوشه ی لبش را کوتاه پرسید
_ به این حرف زدن نیاز داری...

پول تاکسی را بدون اینکه چانه بزند پرداخت کرد و پیاده شد.
جایی که بود را می شناخت و نمیشناخت...انگار جایی بود نزدیک
خانه ای که قبال برای ترکاندن شاهین آمده بود.
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نگاه چرخاند تا پالک مورد نظر را پیدا کند و اما با باز شدن دری،
کامل سمت در طوسی رنگ چرخید و راننده ی خسرو را دید که
در را کامل باز کرد
_ بفرمایید داخل خانم پناهی.
با اخم از کنارش عبور کرد و با نگاه دنبال خسرو گشت
 +خسرو کجاست؟
برزو سر تکان داد
_ خبر دادم بهشون دارن میان اآلن.
نگاه در اطراف چرخاند
 +اینجا کجاست؟
جوابی که از جانب برزو نشنید با اخم سمتش چرخید و توپید
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 +اونقد دلم میخواد بزنم دهنت و آسفالت کنم و باهاش اتوبان
بسازم که نتونی حرف بزنی.
برزو خندید و دستانش را توی جیبش فرو کرد و باز هم جوابی
نداد
_ تو میتونی بری برزو.
صدای خسرو آسمان را سمت خود کشاند و برزو را مجبور کرد
بعد از جمع کردن لبخندش ،با یک عذرخواهی کوتاه از آنها دور
شود و خسرو به محض رسیدن به او دست دور کمر دخترش
گذاشت
_ بریم تو آالچیق.
آسمان با اخم همراهش شد و خسرو بی طاقت پرسید
_ چی میگفت مهران بهت؟
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لبی تر کرد
_ گفت باهات خداحافظی کنم...
خسرو تا آالچیق طاقت نیاورد و مقابلش ایستاد .بازوهای دخترک
را گرفت و نگاهش را شکار کرد
_ واضح بگو آسمان ...تهدیدت کرد؟
آب دهانش را فرو داد
 +گفت تاوان کارتو خودت میدی .گفت نمیتونه از انتقامش دست
بکشه.
خسرو با اخم رهایش کرد و متفکر نگاهش کرد ...سکوتش که
طوالنی شد آسمان بی قرار دستان لرزانش را توی جیبش فرو
کرد
 +میخواد یه بالیی سرت بیاره...
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برقی که در نگاه خسرو بود ته قلبش را لرزاند و دستهایش ،توی
جیبش مشت شدند
_ تو بخاطر من ترسیدی؟
قدمی به عقب برداشت و کسی انگار توی گوشش جیغ میکشید...
 +تو نباید بمیری...
 آسمان....نفسش تکه تکه باال آمد
 +تو به من بدهکاری خسرو ...تو به رهام و رستا پدر بودن و
بدهکاری ...پس نباید بمیری...
نگاهش را در اطراف چرخاند و دوباره در نگاه خسرو قفل کرد
 +نمیدونم اینجا کجاست و واسه چی اینجایی ...ولی میخوام
همین اآلن بیای بریم از اینجا.
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خسرو با دو قدم بلند خودش را به دخترکی که لرزش مردمک
هایش تمام قلبش را لرزانده بود ،رساند و تنش را به آغوش
کشید...
کنار سرش را بوسید و عطر دخترکش را نفس کشید...
عطر دختری که بزرگ شدنش را ندیده بود و جایی توی سینه
اش بیست و شش سال تمام تیر کشیده بود.
بار دیگر شقیقه اش را بوسید
 من اگه اآلن بمیرم هم غمم نیست...توی گلویش انگار شیشه ای ترکید...
شیشه ای که انگار داخلش پر بود از زهر مار...
هم تمامش را زخم کرد و هم تلخ...
لب ریزینش را به دندان گرفت و خسرو کنار گوشش لب زد
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 ولی قرار نیست تنهات بذارم ...من برات پدری نکردم درست؛ولی قرار نیست با رفتنم یه درد دیگه به دردات اضافه کنم.
فاصله گرفت و صورت دخترک را با دستانش قاب گرفت و آرام
پیشانی اش را بوسید
 حق با توعه ...من خیلی چیزا به خانواده ام بدهکارم و قرارنیست بدهکار ترکتون کنم آسمان ...پس اصال نگران نباش .باشه؟
لبی تر کرد و خواست حرفی بزند که صدایی مانعش شد
 خسرو بیا....به دنبال صدا گشت و مردی میانسال روی تراس دید که نگاهش
تنها به خسرو بود.
خسرو دوباره در آغوشش کشید و کنار گوشش لب زد
 به برزو میگم برسونتت خونه ...منم میام ...باشه؟2684
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سری به چپ و راست تکان داد و فاصله گرفت
 +دارین اینجا چیکار میکنین؟
خسرو با اخم و جدیت شال آسمان را روی موهایش مرتب کرد
 تو به فکر این چیزا نباش ...فقط به خودت و بچه ات فکر کن.خم شد و بار دیگر پیشانی دخترش رابوسید
 دیگه برو ...حرفای اون مهران هیچ اهمیتی نداره .نمیتونه کاریکنه چون میدونه زیر ذره بینه .پس اصال نگران نباش.
سری تکان داد و عقب کشید...
چیزی از نگرانی اش کم نشده بود و همچنان توی دلش انگار
غوغای عظیمی به پا بود...
دستان مشت شده اش را توی جیبش گذاشت و از خسرو دور
شد...
2685

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

دستان خسرو انگار هنوز هم دور تنش حلقه بودند و صدایش
کنار گوشش پژواک میشد...
خسرو اگر بد ترین انسان روی زمین هم بود ،پدرش بود و او
نمیتوانست دست روی دست بگذارد تا اتفاقی برایش بیوفتد.
به خانه که رسید انگار ده ها تن بار روی شانه هایش بود...
ذهنش حرفهای مهران را پژواک میکرد و جمله های خسرو
داشتند کمرنگ میشدند...
نگرانی داشت هر لحظه بیشتر توی دلش النه میکرد.
گوشی اش را از توی جیبش بیرون کشید و رفتن به پرتگاه برای
برداشتن تلفن همراهش طول کشیده بود و رسدنش به خانه به
تاریکی هوا خورده بود.
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نگاهی به گوشی اش انداخت و هر کاری میکرد نمیتوانست بی
خیال باشد.
بعد از چک کردن اپلیکیشن شماره ی مهران را گرفت و در انتظار
وصل شدن تماس نگاهی به ویال انداخت...
میتوانست صدای بلند خنده های رهام و دانیال را بشنود...
_ فکر نمیکردم بخوای بهم زنگ بزنی.
دستش را مشت کرد
 +برای اینکه دست از سر خونواده ی من برداری باید چیکار کنم؟
صدای خنده ی بلند مهران را شنید و دندان روی هم سایید
 واااااو ...اینجا رو ببین ...دختر کوچولوی پناهیا می خواد باهاممعامله کنه.
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مکث کوتاهی کرد و وقتی صدایی از جانب آسمان نشنید ادامه
داد
 برای مردی که نزدیک سی سال صبر کرده تا انتقام بگیرهچیکار میتونی بکنی تو پناهی کوچیک؟
لبی تر کرد و نگاه از ساختمان گرفت
 +هدف تو چیه؟
 من هدفی ندارم ...فقط میخوام قبل از مردنم خسرو پناهی روبکشم.
لبش را گزید
 +خودت هم میدونی نمیتونی این کارو کنی .خسرو آدمی نیست
که هر کی از جاش پاشد بتونه بکشتش.
مهران خندید
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 تو به فکر اینا نباش دختر جون ...من بلدم کارمو. +منم همین اآلن میتونم به خسرو خبر بدم...
 میدونم.پوزخندی زد
 +پس چرا فکر میکنی من پدرمو میفروشم؟
صدای مهران رعب آور بود
ترسناک در مقابلش کوچک ترین حس بود
_ چون پدرت اگه از اون خونه بیاد بیرون کشته میشه دختر
خسرو ...تو هم بهش خبر دادی و اونم بخاطر تو ،هر کاری میکنه
که زودتر کاراشو بکنه و برگرده پیش دختر جونش .خسرو
میمیره و کسی که تا آخر عمرش حسرت به دل میمونه عزیز
کرده اش ...به نظرم انتقام منصفانه ایه....
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قلبش انگار نمیکوبید
 +چه غلطی کردی؟
 من کاری نکردم ...تو کاری که من میخواستم و کردی ...اونراننده ی احمقش و ازش دور کردی تا من بتونم کارمو تر و تمیز
انجام بدم.
 +اگه اتفاقی براش بیوفته....
دستانش میلرزید....
زانوهایش به رعشه افتاده بودند و چیزی توی دلش انگار جیغ
میکشید
 +فقط یه مو از سرش کم بشه به خاک سیاه مینشونمت مهران...
لبه ی گوشی را کنار لبهای لرزانش برد و غرش کرد
 +خودم با دستای خودم میکشمت....
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تماس را قطع کرد و با خسرو تماس گرفت اما خاموش بودن
گوشی بغض سخت و نفس گیری بیخ گلویش نشاند و او
سراسیمه از ویال خارج شد...
نگاه به برزو که مشغول پاک کردن شیشه ی ماشین بود کرد و
خودش را به او رساند
 +بپر باال باید بریم....
برزو که با تعجب سمتش چرخید ،بی اهمیت به او سوار ماشین
شد و با دست اشاره کرد هر چه زود تر او هم سوار شود.
برزو که با نگرانی پشت رل نشست پرسید
 اتفاقی افتاده؟با نگرانی و نفسی گم و گور شده یقه ی بافتش را گرفت تا راهی
برای نفس هایش باز کند و اما کارش بی نتیجه بود
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 میخوان یه بالیی سر خسرو بیارن ...برو...برزو با چشمانی گرد شده نگاهش کرد
 چی؟اخم کرد....
دلش می خواست تمام دندان های او را توی دهانش خرد کند
تا دیگر هیچ حرفی نزد و فقط برود.....
 +میگم میخوان خسرو رو بکشن ...این لگن و برون تا ننداختمت
بیرون.
برزو اخم کرد
 من به رئیس قول دادم شما رو برسونم خونه و ..مغزش را انگار باد کردند و یکهو میان سرش ترکید...
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همه چیز برگشت به روزی که پدرش را برای نماز بیدار میکرد....
دیگر هیچ صدایی از برزو نمیشنید
اگر آن شب قبل از خواب از پدرش میپرسید حالش را ،شاید
کارشان به بیمارستان میکشید و او را با یک سکته از دست
نمیداد....
عذاب وجدان و درد دیر رسیدن ها و از دست دادن ها داشتند
مانند مرده ها دست از قبر در آورده و بلند میشدند...
داشتند توی مغز از هم پاشیده اش روضه سرایی می کردند و او
دوباره داشت از دست میداد...
داشت دیر میرسید و عذاب وجدان داشت بخاطر رها کردن
خسرو در آن ویالی ناشناخته ....
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با خودش نبود وقتی مشتش باال رفت و روی بینی برزو نشست
و خون به آنی از بینی اش سرازیر شد...
با خودش نبود وقتی صدایش تا جایی باال رفت که توی گوش
هایش انگار شیپور کهنه و فرسوده ای نواخته شد
همان اندازه گوش خراش....
 +بهت گفتم منو ببر پیش خسرو.
بغض توی گلویش چیزی تا منفجر شدن نداشت که برزو ماشین
را روشن کرد و با سیستم ماشینش که به گوشی وصل بود تماس
گرفت...

تماس وصل شد و صدای مردی از بلندگوها به گوش رسید
 بله؟2694
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 احمد سردار پناهی هنوز تو ساختمونن؟ همین االن رفتن...آسمان با قلبی که دیوانه وار میکوبید و ترسی که امانش را بریده
بود روی سیستم خم شد...
انگار قرار بود به واسطه ی سیستم ،دستش به خسرو برسد
 +کجا رفت؟ همین اآلن برو جلوش رو بگیر ...میخوان بکشنش...
صدای وحشت زده ی احمد بغض توی گلویش را صد چندان
کرد
 یا فاطمه ی زهرا ....عباس بدو به سردار بگو بیا تو ساختمونبدو....
و تماسی که قطع شد آسمان را بیشتر به هم ریخت...
سمت برزو چرخید و فریاد کشید
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 +بهت گفتم حرکت کن...
برزو حرکت کرد و او با بغض نگاه به بیرون دوخت و زیر لب نجوا
کرد
 +خواهش میکنم کاری کن خدا ...من دیگه طاقت ندارم...
اشکش فرو ریخت و پلک بست
 +قول میدم ببخشمش ...لطفا ازم نگیرش خدا..
سینه اش را چنگ زد و توی خودش مچاله شد
قلبش داشت تیر میکشید
 +پدرمو ازم نگیر خدا ...التماست میکنم....
سمت برزو چرخید
 +تند تر بروو....
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صدایش میلرزید و برزو کوتاه نگاهش کرد
 چی گفت به شما مهران...دلش داشت به هم میپیچید ....نای جواب دادن نداشت
 +یه بار دیگه زنگ بزن...
برزو با دیدن حال خراب آسمان بی خیال سؤالش شد و دوباره
تماس گرفت و بوق های انتظار که طوالنی شد جان آسمان رفت
و برگشت...
هقی زد و برزو با نگرانی اینبار به شماره ی دیگری زنگ زد...
فایده نداشت...
هیچ احدی پشت خط ها نبود که پاسخگو باشد و حال آسمان
هر لحظه وخیم تر میشد....
دلش بیشتر در هم میپیچید و دست و پایش بیشتر میلرزید....
2697

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 خدایا خودت به دادمون برس...خدا باید خودش به دادشان میرسید و بی خبری وحشتناک ترین
حس دنیا بود...
دیگر کارش از هق زدن گذشته بود و زار میزد...
التماس میکرد و کاش خدا اینبار صدایش را میشنید...
کاش خدا یک بار دیگر او را یتیم نمیکرد....
نمیدانست چند چراغ قرمز رد کردند و چند بار بر سر برزو فریاد
کشید تند برود ...اما وقتی به آن محل رسیدند و نگاهش به چند
آمبوالنس افتاد دلش را انگار از توی سینه اش بیرون کشیدند....
تن نیمه جانش را از ماشین پایین انداخت و تلو تلو خوران خود
را به آمبوالنس ها رساند...
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مردی میخواست جلوی پیشروی کردنش را بگیرد که با اشک
فریاد کشید
 +ولم کن بابام اینجاست....
مرد اما کنار نکشید
 خانم نمیتونید برید جلو تصادف شده....هق زد و سعی کرد مردی که با لباس فرم پلیسی اجازه نمیداد
خودش را به خسرو برساند را پس بزند
 +من باید برم پیشش ...برو کنار....
مرد مقاومت کرد و اما با آمدن برزو و نشان دادن کارت کوچکی
که نمیدانست چیست مرد کنار کشید و آسمان از زیر نوار زرد
رنگ خودش را به ماشین ها و برانکارد هایی که مسئولین
اورژانس سراسیمه مشغول جابجا کردنشان بودند رساند
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 +خسرو....
صدایش بین آن هیاهوی وهم آور به گوش خودش هم نرسید،
چه برسد به خسرو...
دور خودش چرخید و زانوهایش داشت خم میشد که کسی
بازویش را گرفت...
نگاه چرخاند و با دیدن متین تمام تنش لرزید و تمام خشمش
مشت شد و در صورت او فرود آمد...
مشتش سنگین بود و باعث جاری شدن خون از بینی متین شد
و اما او بازویش را رها نکرد
 نگران نباشید ....پدرتون حالش خوبه....تقال کرد ،اما هیچ نیرویی برای پس زدن متین استوار نداشت.
انگار آن مشت تمام نیرویش را به تاراج برده بود.
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 کسی اسیب جدی ندیده فقط زخمی شدن ....آروم باشیدببرمتون پیش پدرتون...
بغض کرده نگاه به چشمان متین دوخت و اما قبل از اینکه چیزی
بگوید دستی بزرگ و مردانه متین را هل داد
 خانم پناهی سردار تو اون آمبوالنس هستن؛ شما برید منحساب اینو میرسم.
عقب کشید
مهم نبود برزو با متین استوار چه میکرد ...تنها چیزی که مهم
بود خسرو بود و نگرانی وحشت ناکی که داشت مغز و قلبش را
سوراخ میکرد
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سمت آمبوالنسی که برزو اشاره کرده بود دوید و قبل از اینکه
مسئول درهایش را ببندد خودش را داخل آمبوالنس انداخت و
خسرویی که پلکهایش بسته بود ته قلبش را لرزاند.
دستش را توی دستش گرفت و گرمایی که از دستان خسرو
دریافت کرد ،مستقیم راه قلبش را در پیش گرفت
 +خسرو؟!
مسئول اورژانس سرمی به دست دیگرش وصل کرد
 نگران نباشید ...خوب میشن.هقی زد و دست خسرو را بین هر دو دست لرزان و سردش گرفت
 +چه ش شده؟
 تصادف ...اما خدا رو شکر کسی صدمه ی جدی ندیده....نگاه به خسرو دوخت
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 +پس چرا چشماش بسته اس؟
دکتر کوتاه خندید
 چون بی هوشن...دیگر هیچ سؤالی نپرسید و زل زد به صورت پر از زخم خسرو...
آتلی که دور گردنش بود قلبش را به درد می آورد و یاد اولین
دیدارشان افتاد...
بغض توی گلویش جوشید و دستش بی اراده سمت زخم پیشانی
اش کشیده شد
 +من یه بار درد از دست دادن پدر و چشیدم ...دوباره این درد و
بهم نده خسرو .من به این چشمای بسته ات هیچ عادت ندارم.
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به بیمارستان که رسیدند بدون اینکه از خسرو جدا شود ،تا مقابل
در اورژانس رفت و اگر پرستار با جدیت جلویش را نمیگرفت
دستانش را از دور میله ی برانکارد باز نمیکرد.
چند بار دور خودش چرخید و باالخره برزو و چند نفر دیگر
پیدایشان شد...
 چی شد خانم پناهی؟دستی به پیشانی اش کشید و به درهای برقی اشاره کرد
 +بردنش اون تو ...دکتر میگفت آسیب جدی ندیده...
اخم کرد و با عصبانیت نگاه کوتاهی به تک تک افرادی که
روبرویش بودند انداخت
 +چی شده بود؟
برزو دستی بین موهای کوتاهش برد و نگاه گرفت
2704

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 همونطور که شما گفتین به جون سردار سوءقصد شده....پلکهایش را با دو انگشت فشرد و از بین دندان های کلید شده
اش غرید
 +اون متین کصکش اونجا چیکار داشت؟
برزو با خجالت از فحش آسمان سرش را پایین انداخت
 به نیت کمک به سردار خواستن ماشین و منحرف کنن کهباعث تصادف شده ...چهار نفر زخمی شدن .راننده ی ماشین هم
اصال وضعیت جالبی نداره.
 +مهران چی؟
 چی؟ +بهم نگو که اون مهران عوضی داره بیرون راست راست
میچرخه....
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برزو با کالفگی دست به کمر زد
 سردار میخواستن....با عصبانیت و صدایی که میلرزید میان کالم برزو پرید
 +برام مهم نیست سردارت چی میخواست ....من فقط میخوام
اون مهرانِ کونی دستگیر شه...
با یادآوری چیزی گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و سمت
برزو گرفت
 +من وقتی بهش زنگ زدم صداش و ضبط کردم ...هر کاری بکن
تا اون عوضی امشب دستگیر بشه برزو.
گوشی را که به دست برزو داد دست توی جیب هایش فرو کرد
 +من نمیفهمم این آدما چطور میتونن تو روز روشن قصد جون
یه سیاستمدار و بکنن .اون مهران *** خواسته بود تو رو از
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خسرو دور کنه ...چون میدونست که هیچ احمق دیگه ای
حواسش نیست.
برزو اخم کرد
 سردار میتونن از خودشون دفاع کنن و نیازی به من یا هیچکس دیگه ندارن .مشکل اینجاست که مهران خوب تونست ذهن
ما رو به هم بریزه.
شقیقه هایش را با دو انگشت فشرد و انگار درست مرکز سرش
طوفان بود...
طوفانی که هیچ نیرویی برایش نگذاشته بود...
انتظار با بی خبری پشت درهای برقی بیمارستان مضخرف ترین
حس دنیا بود...
بلند شد...
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اما با سیاهی رفتن چشمانش دوباره نشست و بغض میان گلویش
بیشتر قد کشید
گرسنه بود و ضعف داشت و چرا رهام و شاهرخ نمی آمدند؟
او از تنهایی بیزار بود...
از بی پناهی متنفر بود...
 حالتون خوبه خانم پناهی؟حال خوب را او تنها کنار شاهرخ داشت و شاهرخ چرا نمی آمد؟
او دلش نگاه آرام و عسلی رنگش را میخواست و گم شدن توی
آغوشش را...
سری با بغض تکان داد که خود مفهومش را نفهمید ،چه برسد
به برزویی که مثل او آشفته بود و نگران...
 سلیم بپر از بوفه یه کلوچه و آبمیوه بگیر انگار ضعف کردن...2708
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ضعف کرده بود و دلش در هم میپیچید اما نگرانی و آشوب توی
سرش انگار طبل میکوبید و اجازه نمیداد به ضعف و گرسنگی
اش اهمیت دهد...
پلک بست و تنها کافی بود یک حرف از دهانش خارج شود تا
بغضی که با بدجنسی بیخ گلویش کمین کرده بود منفجر شود
و پشت دندان هایی که روی هم فشارشان میداد هزاران فریاد
حبس شده بود.
 آسو؟؟؟؟و شنیدن صدای رهام کافی بود برای شکستن بغض و با اشکی
که از چشمش فرو ریخت ایستاد و بی اهمیت به حالت تهوع و
ضعف و سرگیجه سمت رهام و رستا و شاهرخ قدم برداشت....
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رهام با قدم های بلند و تند زود تر از بقیه خود را به خواهرکش
رساند و تن لرزان و بی جانش را به آغوش کشید
چی شده عزیزم؟هقی زد و دستانش را دور کمر رهام پیچید
 +تصادف کرده ...فکر کردم داره میمیره رهام ...فکر کردم مرده.
رهام شقیقه اش را بوسید و او پیشانی اش را به شانه اش تکیه
داد
با فکر به مرگ خسرو جانش رفته و برگشته بود
 باشه خوشگلم آروم باش ...اآلن حالش خوبه؟دستانش را از دور کمر رهام باز کرد و بی میل دور شد
 +دکتر گفت خوبه...
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صدای بغض دارش دل رهام و شاهرخ را ریش کرد و شاهرخ
دست روی گونه اش گذاشت
 خب عزیزم خدا رو شکر حالشون خوبه ...تو هم آروم باش.سرش را کج کرد و نگاه به نگاه جدی و پر مهر شاهرخ دوخت
چه میشد بی اهمیت به تمام کسانی که آنجا بودند دست دور
گردن او حلقه میکرد و او با بوسه هایش تمامی ترس ها و دلهره
هایش را میشست و میبرد؟
انگار شاهرخ صدای فریاد دلش را که آغوش و بوسه می خواست،
شنید که دست دور شانه ی دخترک حلقه کرد و تن ضعیفش را
به آغوش کشید...
 بیا اینجا ببینم عزیز دلم.آغوش شاهرخ برایش منبعی از آرامش بود...
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آرامشی که او را از ترس ها و دلهره ها دور میکرد و در خلسه ای
شیرین می انداخت...
شاهرخ برایش یک نعمت بود
از همان هایی که باید تا ابد دست بلند کرده و خدا را برای
وجودش شکر میکرد.
آنقدر در آغوشش بدون حرکت ماند که خود هم نفهمید کی آرام
شد و لرزش تنش از بین رفت...
با بوسه ای که شاهرخ روی موهایش نشاند سرش را باال گرفت و
بخاطر بیش از حد سر پا ماندنش کمرش درد میکرد...
 بیا این کیک و آبمیوه رو بخور ...انگار ضعف کردی...دیگر اهمیتی نداشت هیچکدام از آن نگاه هایی که سنگینی شان
را حس میکرد...
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دلش نمیخواست از شاهرخ جدا شود
 +نمیخوام....
شاهرخ کوتاه خندید
 تو خونه تا دلت بخواد بغلت میکنم و میبوسمت ....بهت قولمیدم.
عقب کشید و شاهرخ با لبخند خاصی خودش صورتش را قاب
گرفت
 تو باید مراقب خودت باشی عزیزم ...باشه؟نفس عمیقی کشید و سرش را باال و پایین کرد و شاهرخ بعد از
بوسیدن پیشانی اش رهایش کرد و کیک و آبمیوه را به دستش
داد
 چی شده بود آسو؟2713
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برگشت و نگاه به رهامی که کنارش ایستاده بود دوخت
 +میخواستن بکشنش....
رهام با جدیت پرسید
 و تو اینو از کجا میدونستی؟اخم کرد
 +چون قاتل و من اجیر کردم ...باهاش دوستی دیرینه دارم.
 منظور من اینه آسمان؟ضعفی که داشت مجبورش کرد جرعه ای از آبمیوه بنوشد
 +منظورت هر چی بود به من این حس و داد که میخوای...
رهام دستی میان موهایش برد و میان کالم آسمان پرید
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 اونی که اون تو خوابیده بابامونه آسمان ...بابای من ،تو ،رستا...معلومه که برای پیدا کردن آدمی که قصد جونش و داشته حساب
میپرسم.
آسمان با بی حالی کنار رستا روی صندلی های انتظار نشست،بعد
از تکیه دادن سرش به دیوار ،پلک بست
 +من چیزی نمیدونم ...صبر کن خسرو خودش که به هوش اومد
ازش بپرس کسی که سالهاست تهدیدش میکنه و حاال میخواد
بکشتش کیه.
 تو میدونی؟صدای متعجب رهام هم باعث نشد پلک باز کند
 +حالم خوب نیست رهام...

2715

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

رستا دست روی گونه اش گذاشت و مجبورش کرد سرش را به
شانه ی او تکیه دهد
شاهرخ هم کنارش روی صندلی نشست و دو انگشتش را روی
مچ دست دخترک گذاشت
 رهام بجای این حرفا یه دکتر خبر کن بیاد فشار آسمان وبگیره ...تنش خیلی سرده؛ این دختر بارداره ...پس اینقدر استرس
بهش نده.

 دکتر گفت که حالش خوبه آسو ...تو برگرد خونه اینجا خستهمیشی.
نگاه کالفه اش را از سرم گرفت و از هر چه بیمارستان و دارو و
سرم بود نفرت داشت.
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 نه میمونم ...حالم خوبه.رهام دستش را گرفت و رویش بوسه ی کوتاهی نشاند
 معذرت می خوام که هیچوقت تو لحظاتی که به یکی نیاز داریپیشت نیستم.
دست دراز کرد و شال آسمان را با آرامش روی سرش مرتب کرد
 باید....با باز شدن در جمله اش ناقص ماند و هر دو سمت شاهرخی که
با شیشه ی ترشی وارد اتاق شد چرخیدند و رهام با خنده ی
متعجبی ایستاد
 مگه این دختر فشارش پایین نیست؟ ترشی چی میگه اینوسط؟
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شاهرخ سری با تأسف تکان داد و شیشه ی ترشی را روی میز
گذاشت
 این و به خواهرت بگو ...منو این وقت شب فرستاده برای خریدنترشی.
سپس نگاه به آسمانی که نگاهش برق میزد دوخت و اضافه کرد
 نمیشه به مواد مقوی ویار داشته باشی؟ اآلن اینو بخوری کهباز سرم الزم میشی!
آسمان بعد از پشت چشمی که نازک کرد دستش را سمت
شاهرخ دراز کرد
 +بده من فقط چند تا از گل کلماش رو میخوردم.
شاهرخ درب شیشه را باز کرد و به دست آسمان داد
 فقط چند تا دونه آسمان...2718
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آسمان حین گذاشتن یک تکه گل کلم توی دهانش دوباره پشت
چشمی نازک کرد
 +اگه نخورم چشمای بچه ات چپ میشه دیگه...
رهام که بلند قهقهه زد شاهرخ با خنده ای فرو خورده دستی
میان موهایش برد و آسمان با لذت تکه ای از هویج برداشت
 آخ من قربون خواهر گلم و بچه اش برم...اخمی کرد
 +خدا نکنه !.برو بیرون یکم زن و شوهر خلوت کنیم ...همه چیو
باید آدم بگه؟؟؟
چشمان شاهرخ گرد شد و قهقهه ی رهام به هوا رفت...
طاقت نیاورد و با محکم گرفتن گونه های خواهرش پیشانی اش
را پر صدا بوسید و عقب کشید
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 حاال میگی قربونت نرم ...مگه میشه خواهری مثل تو داشتهباشم و دورش نگردم؟
شاهرخ با تأسف و خنده برای خواهر و برادر دستی به پیشانی
اش کشید و رهام با خنده از اتاق خارج شد
 +خب حاال که رهام و فرستادم بره نمیشه به قولی که دادی
همین اآلن عمل کنی؟
نگاه گنگ شاهرخ را که دید گل کلم دیگری توی دهانش انداخت
و قری به گردنش داد
 قرار بود تا دلم بخواد بغلم کنی و ببوسیم.شاهرخ بی طاقت کنارش نشست و تنش را به آغوش کشید
 -آخه من چیکار کنم با تویی که دل واسم نذاشتی؟
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سرش را روی سینه ی شاهرخ جابجا کرد و بی اهمیت به دلپیچه
اش ،عطرش را نفس کشید
 +فقط بغلم کن و ببوسم ...همین کافیه.
شاهرخ با خنده شقیقه اش را بوسید و آرام شیشه ی ترشی را از
دست آسمان گرفت
 حالت خوبه آسمان؟نفس عمیقی کشید...
چه خوب بود که یکی همیشه حواسش به او بود .حتی موقعی
که شوخی میکرد و میخندید...
 +خیلی ترسیدم.
شاهرخ حلقه ی دستش را تنگ کرد و آرام سرم را از زیر پوست
او بیرون کشید
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 +از اینکه دوباره یتیم بشم ترسیدم شاهرخ ...بازم اون حس
مضخرف عذاب وجدان افتاد تو جونم ...انگار داشتن تو سرم جیغ
میکشین و میگفتن بدون اینکه به خسرو فرصت پدر بودن بدی
میمیره ...من همیشه باهاش بد حرف زدم و انگار داشتن اون
حرفا رو مثل پتک تو سرم میکوبیدن.
 اآلن چه حسی داری؟دوباره نفس عمیقی کشید
 +حس میکنم شونه هام دیگه سنگین نیست ...حس میکنم
خسرو رو با وجود تمام اشتباهاتش بخشیدم.
 به این بخشش چه حسی داری؟پلک بست و فکر کرد...
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 +احساس گناه نمیکنم ...به نظرت اگه بابام بود ازم ناراحت
میشد؟
شاهرخ فاصله گرفت و لبخندی به نگاه سؤالی همسرش زد
 البته که نه عزیزم.آسمان با لبخند ابرویی باال انداخت
 +چرا فکر میکنم داری روانم و شناسایی میکنی؟
شاهرخ با خنده خم شد و پیشانی اش را بوسید
 چون می خوام همین کار و کنم. +میشه بذاری برای بعد؟ اآلن باید برم پیش خسرو.
شاهرخ عقب کشید
 البته....2723
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ایستاد و کمک کرد آسمان هم از تخت پایین بیاید
 آسمان اصرار نمیکنم برای بردنت از اینجا چون میدونم اگهخسته شدی بهم میگی ...باشه؟
با خنده لباسش را مرتب کرد
 +یعنی من کشته مرده ی این تهدیدای الکچریت هستم.
شاهرخ مشغول مرتب کردن شالش شد و موهایش را توی شال
فرو کرد
 فقط یه خواهشه عزیزم ...دلم نمیخواد خودتو اذیت کنی .تواآلن دو نفری؛به بچه مونم فکر کن.
با قلبی ضربان گرفته دستش را روی شکمش گذاشت
 +دلم میخواد این چند ماه زود تر بگذره و به دنیا بیاد.
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خود با هیجان به جمله اش خندید و شاهرخ با عشق نگاهش
کرد
 فدای تو و این عجول بودنت... +شاهرخ؟
 جانم؟!با لبخند دستی به یقه ی شاهرخ کشید و لبش را گزید
 +باید بهم قول بدی قرار نیست هیچ کس و به اندازه ی من
دوست داشه باشی ،حتی پسرمونو.

با فشاری که به دستش وارد شد پلک باز کرد و نگاه به خسرویی
که اخم پر رنگی بین ابروهایش بود دوخت و دستپاچه دستش
را کشید
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 +خسرو؟!
خسرو بدون اینکه پلک باز کند جواب داد
 جان دل خسرو؟!دلواپس نگاهش را در صورت زخمی پدرش گرداند و دستش را
از شدت استرس مشت کرد
 +حالت خوبه؟
 مگه میشه صدای تو رو بشنوم و خوب نباشم؟آب دهانش را فرو داد
 +چرا چشمات و باز نمیکنی؟
خسرو لوله تراشه ی اکسیژش را از بینی اش تا گلویش پایین
کشید
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 یکم میسوزه ...دکتر در مورد چشمام چیزی نگفت؟آسمان با نگرانی ایستاد
 +یعنی چی؟ نمیتونی چشمات و باز کنی؟ کور شدی؟
خسرو کوتاه و بی حال خندید
 نه کور نشدم فقط میسوزه ...انگار ماسه رفته تو چشمام.به محض اتمام جمله اش سعی کرد پلک باز کند اما اشکی که
از گوشه ی چشمش فرو ریخت باعث نشستن بغض سختی توی
گلوی آسمان شد
 +صبر کن اآلن دکتر و خبر کنم.
و بی اهمیت به مخالفت خسرو از اتاق خارج شد
 +لعنتی چرا دکتر گفت چیزی نیست؟
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با نگاه دنبال رهام و رستا گشت و به محض دیدنشان انتهای
راهرو ،با قدم های تند و سریع خود را به آنها رساند
 +خسرو بیدار شده...
رهام حین کشیدن دستش بین موهایش سمت آسمان چرخید
 واقعاً؟! خوبه حالشون؟سری به چپ و راست تکان داد و با بغض لب زد
 +میگه چشماش میسوزه ...میشه دکتر و خبر کنی؟
رهام سر تکان داد و رستا همراه آسمان سمت اتاق رفت
 تو حالت خوبه؟ رنگت پریده!در را باز کرد و بعد از گفتن خوبم آرامی قبل از رستا وارد اتاق
شد
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 +رهام اآلن دکتر و خبر میکنه...
 رهام میدونه چی شده؟نیم نگاهی به رستا انداخت و دوباره لبه ی تخت نشست و دست
خسرو را گرفت
 +نه...
 چیو نمیدونه؟رستا با همان نگاه سؤالی سمتشان قدم برداشت و کنار تخت
ایستاد و خسرو زیر لب اسم دخترش را نجوا کرد...
 رستا؟!رستا خم شد و پیشانی پدرش را آرام بوسید
 -جانم بابا؟! خوبه حالتون؟
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خسرو دست آسمان را فشرد و جواب رستا را با خوبم آرامی داد
 رهام از چی خبر نداره آسمان؟آسمان نگاه به نگاه آرام و زیبای رستا دوخت و لب زد
 +از اینکه کسی که قصد جون خسرو رو کرده بود مهران و متین
استوار بود.
 -آسمان!

صدای سرزنش گر خسرو نتوانست برای سکوت قانعش کند و
چشمان بسته ی مردی که روی تخت خوابیده بود آنقدر برایش
سنگین بود که او را بیشتر و بیشتر از متین و مهران استوار متنفر
تر کند.
 متین استوار؟ همونی که....2730
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با همان نفرت میان کالم رستا پرید
 +آره همون متین استوار ...با عموی **** دست به یکی کردن
تا خسرو رو بکشن و قبلش هم به من زنگ زد ...صدای ضبط
شده اش رو دادم برزو داد به پلیس...
با یادآوری آن موضوع از روی تخت بلند شد
 +من میام چند دقیقه ی دیگه...
و بی اهمیت به جنجال و آشوبی که توی دل رستا انداخته بود
از اتاق خارج شد.
روبروی مرد بزرگ هیکلی که برزو مقابل در اتاق گذاشته بود
ایستاد و با جدیت پرسید
 +برزو کجاست؟

2731

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

مرد بدون اینکه تغییری به صافی بیش از حد تنش بدهد جواب
داد
 سرگرد باهاشون تماس گرفت چند دقیقه ی پیش رفتن بیروناز بیمارستان.
با جدیت سری تکان داد و سمت آسانسور قدم برداشت.
به محض خروجش از ساختمان بیمارستان صدای اذان صبح در
محوطه پیچید و او بعد از صلوات آرامی که فرستاد با نگاه دنبال
برزو گشت ولی پیدایش نکرد و همین باعث نشستن اخمی بزرگ
بین ابروهایش شد.
هوای اردبیل مثل هر بار سرد بود و استخوان سوز ،او اما دست
از گشتن نکشید و باالخره برزو را توی پارکینگ بیمارستان کنار
مردی پیدا کرد.
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قدم سمتشان برداشت و به محض نزدیک شدنش،آنها به بحثشان
خاتمه دادند و برزو با نگرانی رو به او ایستاد
 اتفاقی افتاده خانم پناهی؟دستانش را توی جیب مانتوی بافتی که به تن داشت کرد و با
اخم نگاه کوتاهی به مرد انداخت
 +مهران و متین دستگیر شدن؟
برزو هم نیم نگاه کوتاهی به مردی که چند قدم عقب کشیده
بود کرد
 بله ...متین اینجا تو اردبیله ولی مهران تو تهرانه ...به محضبرگشتمون به تهران پیگیری میکنم.
آسمان با اخم زیر لب غرید
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 +میدونی میتونم به خاطر اطالعات درست و حسابی ندادنت
بهم ،دهنت و سرویس کنم؟
برزو خنده اش را قورت داد و سرش را باال و پایین کرد
 بله میدونم ...ولی در مورد مهران خیالتون راحت باشه .به اندازهی کافی مدرک داریم که نتونه قسر دربره.
 آسمان خانم؟صدای شاهرخ مجبورش کرد برگردد و با دیدنش بیشتر در
خودش جمع شد.
شاهرخ به محض نزدیک شدن به او پالتوی خود را روی شانه
های آسمان انداخت
 تو این هوای سرد بیرون چیکار میکنی عزیزم؟سپس رو به برزو پرسید
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 اتفاقی افتاده؟برزو سر تکان داد
 نه جناب تهرانی همه چی مرتبه ...به خانم پناهی هم داشتممیگفتم نگران نباشن.
همراه شاهرخ وارد ساختمان بیمارستان شد و پرسید
 +کجا میری تو هر چند دقیقه یه بار غیب و ظاهر میشی؟
دست شاهرخ روی کمرش نشست و منتظر آمدن آسانسور شدند
 واقعا عاشق این زرنگیتم که دست پیش میگیری تا پسنیوفتی...
نگاه باال کشید و خیره در آن عسلی های شیرین لب زد
 +چی؟
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آسانسور ایستاد و شاهرخ با فشار آرامی روی کمر آسمان
مجبورش کرد داخل آسانسور شود
 من باید بپرسم این وقت صبح تو سرما ،با یه مانتوی نازکبیرون چیکار داری؟!
آسمان لبی تر کرد و خودش را بیشتر توی پالتوی شاهرخ مچاله
کرد
 +خسرو نمیتونه چشماش و باز کنه ...کور شده فکر کنم....
اخمی بین ابروهای شاهرخ نشست
 چی؟ دکتر چی گفتن؟با بغض شانه ای باال انداخت
 +نمیدونم ...اعصابم خورد شد زدم بیرون از اتاق...
شاهرخ دست دور شانه اش حلقه کرد و او را به آغوش کشید
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 بیا اینجا ببینم....سرش را به سینه ی شاهرخ تکیه داد و پلک بست
 +میخواست چشماش رو باز کنه ولی از چشمش اشک میومد .با
دیدنش انگار قلبم و یکی ناخن کشید...
حرکت لبهای شاهرخ را روی سرش حس کرد و اما قبل از اینکه
از آغوش شاهرخ سیر شود در آسانسور باز شد و مرد و زنی که
پشت در های کشویی آسانسور بودند با دیدن آنها اخم کردند
شاهرخ با همان خونسردی دست روی کمر آسمان فشرد
 بریم عزیزم.از اتاقک فلزی که خارج شدند ،آسمان دو انگشتش را زیر
چشمانش کشید
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 +تو چیکار کردی باهام که هر بار میبینمت سفره ی دلم باز
میشه؟
شاهرخ لبخندی زد و همراه آسمان سمت اتاقی که خسرو بستری
بود قدم برداشت
 شاید بخاطر اینه که میدونی عاشقتم و طاقت تو خودت ریختنو ندارم.
دل آسمان توی سینه اش لرزید و نگاهش در نگاه شاهرخ قفل
شد
 +خیلی خوبه که هستی و عاشقمی....
نگاه پر عشق شاهرخ بیشتر حوالی قلبش را به تکاپو انداخت و او
دلش دوباره آغوش گرم همسرش را می خواست
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 +خیلی خوبه که عاشقت شدم و به زور هم که شده باهات ازدواج
کردم.

وارد اتاق که شدند با دیدن چشمان سرخ و اشکی رستا اخم کرد
و نگاهش را سمت خسرویی که هنوز چشمانش بسته بود چرخاند
 +چی شده؟
بازویش را از دست شاهرخ بیرون کشید و سمت تخت قدم
برداشت
 +دکتر چی گفت؟ رهام کجاست؟
رستا با دستمال آب بینی اش را پاک کرد و خسرو جواب داد
 چیزی نیست دخترم فقط....رستا اما با گریه میان کالم پدرش پرید
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 یعنی چی چیزی نیست بابا؟ ترومای چشمی چیزی نیست؟با اخم و عصبانیت پرسید
 +این دیگه چه کوفتیه؟
سمت شاهرخ چرخید و مثل هر وقت دیگری که انگار جواب تمام
سؤاالت نزد شاهرخ بود را تکرار کرد
 +ترومای چشمی دیگه چه کوفتیه شاهرخ؟
شاهرخ با نگرانی نزدیک تر شد
 آروم باش عزیزم....آسمان اما انگار حتی با معنای آرامش هم غریبه بود
 +یعنی چی آروم باشم؟ چرا داره اینطوری میشه آخه؟ ترومای
چشمی دیگه چیه؟ یعنی داره کور میشه؟
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شاهرخ دست روی بازوهایش گذاشت
 آروم باش عزیزم میگم اآلن...سپس رو به رستا پرسید
 رهام کجا رفت رستا خانوم؟رستا با چشمان اشکی و لب هایی لرزان جواب داد
 با دکتر رفت....شاهرخ با جدیت نگاه به چشمان عاصی و پر خشم آسمان دوخت
 تو بشین همینجا و آروم باش من میرم با دکترشون حرفمیزنم و میام کامل برات توضیح میدم باشه؟
 +همین اآلن....
صدای جدی شاهرخ کالمش را توی گلو خفه کرد
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 میام توضیح میدم عزیزم ...باشه؟سکوت کرد و شاهرخ با همان جدیت از اتاق خارج شد...
صدای فین فین رستا روی اعصابش بود
حتی صدای قطره های سِرُم هم میتوانستند روانش را به هم
بریزند و خسرو داشت نابینا میشد؟
 آسمان؟قلبش مچاله شد برای صدای ضعیف خسرو و بغض گلویش را
خراشید
 آروم باش دکتر گفت چیز نگران کننده ای نیست.پلک روی هم گذاشت
 +احتمال اینکه کور بشی چقدره؟
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خسرو آرام به لحن دخترش خندید
 حدود چهل درصد.ایستاد و دور خودش چرخید
 +چهل درصد هم زیاده ...نباید اینطوری میشد ...من نباید
برمیگشتم خونه ...من باید تو اون خرابشده میموندم...
 آسمان!؟بی اهمیت به صدای خسرو دستی به صورتش کشید
 +اونم همینو میخواست ...که من برگردم و اون میدونست تو برزو
رو همراهم میفرستی ....اون....
 آسمان؟!صدای بلند خسرو وادار به سکوتش کرد
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 آروم باش دخترم ...چیزی نیست میگم ...خوب میشه چشمام.قول میدم.
دوباره لبه ی تخت نشست
 مامان کجاست؟رستا با همان صدای لرزانش جواب داد
 مامان مریم همینجا بود ...رفت.....نگاه به آسمان دوخت و متعجب ادامه داد
 کجا رفت مامان مریم؟آسمان با اخم سمتش چرخید
 +با شما بیرون بود ،شاید رفته بوفه.
از روی تخت برخاست و پالتوی شاهرخ را کامل پوشید
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 +من میرم دنبالش...
به محض خروجش از اتاق با رهام و شاهرخ روبرو شد و در را
بست
 +چه بالیی سر چشمای خسرو اومده رهام؟ این زهرماری که
رستا میگه چی هست؟
رهام دست روی شانه های خواهرش گذاشت و با آرامش توضیح
داد
 به ضرب دیدگی یا ساییدگی قرینه ترومای چشمی میگنآسوی خوشگلم ...چشمای بابا هم یه آسیب کوچیک دیده که
زیاد نگران کننده نیست .دکتر میگه با چند روز بستن چشما
خوب میشه الزم نیست نگران باشی ...باشه؟
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نفس عمیقی کشید و وقتی چیزی برای گفتن پیدا نکرد نگاه به
شاهرخ دوخت
 +برام آبمیوه بخر....
رهام متعجب خندید و بعد از سری که برای آسمان تکان داد
خم شد و کوتاه پیشانی اش را بوسید
 فدای خواهر خوشگلم برم که احساس دوست داشتنش هم باخشونت همراهه.
با اخم از رهام فاصله گرفت
 من اآلن گفتم کسی رو دوست دارم؟رهام گونه اش را بین دو انگشتش فشرد و باعث شد آسمان با
مشت محکم توی شکمش بکوبد و صدای آخ خندانش را دربیاورد
 +با من شوخی نکن اآلن رهام ...یادت رفته خواهرت یه بوکسوره؟
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رهام با خنده چشمکی زد
 البته که نه مگه از جونم سیر شدم؟!در اتاق را باز کرد و ادامه داد
 من یه سر به بابا میزنم .تو هم با شاهرخ برگرد خونه خستهای.
پشت چشمی نازک کرد
 +میرم مریم و پیدا کنم ...نمیدونم چرا اینجا همه یهو غیب
میشن.
رهام با خنده وارد اتاق شد و شاهرخ همراه او شد
 کنار آبمیوه دیگه چی بخرم؟با لبخند سمت شاهرخ چرخید
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 +چیزای خوشمزه!!! اآلن چیزی به ذهنم نمیرسه ولی خودت یه
چیزایی بخر دیگه.
شاهرخ کوتاه خندید و آسمان کنار ایستگاه پرستاری ایستاد
 +چیپس سرکه ای بخر ...هوس چیز میز ترش کردم.
شاهرخ که با خنده سمت بوفه رفت آسمان سمت پرستار چرخید
 +هی خانوم!؟
پرستار که نگاهش کرد پرسید
 +یه خانوم پیر با ما اینجا بودن ...تو دیدی کجا رفت؟
 همون خانومی که اومدن گفتن فشارشون باال رفته؟اخم کرد
 +فشارشون باال رفته؟
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پرستار چند قرص روی سینی فلزی گذاشت و سری تکان داد
 بله ...فشارشون خیلی باال بود.آب دهانش را فرو داد و پرستار با دست به آسانسور اشاره کرد
 گفتن همراه ندارن ما هم فکر کردیم تنها اومدن ...بهشوننیتروپروساید تزریق کردیم و تو بخش اورژانس هستن...
لبی تر کرد....
چرا همه چیز داشت اینطور سمتش هجوم می آورد؟
انگار توی دلش غوغا بود...
 +اآلن حالش خوبه؟
پرستار حین برداشتن سینی داروها با محبت نگاهش کرد
 من اطالعی ندارم ولی خوبن انشاهلل...2749
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نمیدانست چطور خود را به بخش اورژانس رساند و روی تخت
ها دنبال مریم گشت و باالخره روی انتهایی ترین تخت جسم
نحیفش را دید و قدم سمتش تند کرد
 +مریم؟
مریم که با تعجب سمتش برگشت بغض گلویش را خراشید و
نگاه سرخش قلبش را به درد آورد.
لبه ی تخت نشست
 +چی شده؟
مریم با مهربانی دستش را گرفت
 هیچی عزیزم ...یکم فشارم رفته بود باال که اآلن خوبم.بغض میان گلویش بیشتر قد کشید و مریم زنی بود که همه به
عنوان یک تکیه گاه نگاهش میکردند.
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یک زن بسیار قوی که میتوانست همه ی کارها را اداره کند...
زنی که نیازی به تکیه کردن نداشت
مریم هم زنی شاغل بود
هم مادری دلسوز و مهربان
هم زنی محکم و استوار
مریم آنقدر محکم بود که انگار هیچگاه خم نمیشد...
انگار هیچگاه دردش نمی آمد و هیچگاه از زندگی خسته نمیشد...
اما او حاال روی تخت بیمارستان ،مریمی را میدید که بسیار
خسته بود و توی نگاهش انگار میلیون ها سرباز ،شکست خورده
بودند.
مریمی که ترس از دست دادن فرزندش کمرش را خم کرده
بود....
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 +حالت خوبه؟
لبخندی که روی لبهای ترک خورده اش نشست دل آسمان را
مچاله کرد و مریم از کی لبهای ترک خورده و چین و چروک
های صورتش را پشت آرایش ملیح و مالیمش پنهان کرده بود
که هیچکس قادر به دیدنش نبود؟
 خوبم عزیزم گفتم که....صدای دکتر بخش اما صدای ضعیف مریم را برید و نگاه آسمان
هم سمت دکتر چرخید
 خب همراهتون هم تشریف آوردن خانم ...حالتون اآلن خوبه؟مریم زیر لب خوبم آرامی زمزمه کرد و دکتر سمت آسمان
چرخید
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 بیشتر مراقبشون باشید لطفاً ...فشارشون روی بیست و دو بودخدا بهشون رحم کرد که بیمارستان بودن ...اگه خدای نکرده....
مریم با گفتن "اآلن حالم خوبه دکتر" جمله ی دکتر را ناقص
گذاشت و دکتر با لبخند خدا رو شکری زیر لب گفت و جلو تر
رفت
 من یه بار دیگه فشارتون رو بگیرم...کمک کرد مریم از تخت پایین برود
 +حالت واقعاً خوبه؟
مریم لبخند پرمحبتی در چشمانش ریخت و چند بار آرام دستش
را روی دست آسمان کوبید
 خوبم دخترم ...دکتر که گفت فشارم اآلن نرماله.لبی تر کرد و با نگرانی مقابل مریم ایستاد
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 +کسی چیزی نمیدونه از فشار باالت؟
مریم لبخندش را از روی لبهایش کنار نزد؛ بلکه بیشتر مهربانی
توی نگاهش ریخت و گونه ی آسمان را با پشت انگشتانش نوازش
کرد
 اولین بار بود اینقدر باال میرفت ...نگران نباش.دست مریم را توی دستش گرفت و بغض نفسگیرش را همراه
آب دهانش فرو داد
 +مجبور نیستی اینقدر قوی باشی مریم ...تو هم میتونی یه
وقتایی کم بیاری و نیاز به یه پناهگاه داشته باشی ...یه وقتایی
زیادی قوی بودن و همیشه تکیه گاه بودن سخته و طاقت
فرساست.
به گمانش بلد نبود حرفهای بزرگ بزند...
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بلد نبود مانند شاهرخ جمله های تکان دهنده بگوید و تک تک
کلماتش آرامش دهنده باشد...
اما داشت تمام تالشش را برای مریم میکرد...
مریمی که همه از شیرزن بودنش میگفتند و محکم بودنش...
چه کسی گفته بود زنان محکم و قوی نیاز به پناهگاه ندارند؟
مریم برای خانواده اش هم مرد بود و هم مادر و هم پدر...
چه کسی گفته بود یک مرد و مادر و پدر موظف به تحمل و
همیشه قوی بودن هستند؟
مریم با همان لبخند خسته از پستی ها و بلندی های روزگار تن
آسمان را به آغوش کشید و شقیقه اش را بوسید
 کاش به بهار هم از این حرفای خیلی قشنگت بزنی آسمان...نفس عمیق و پربغضی کشید
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 +میدونم من زیادی عصبیم ...الت و به گفته ی عزیز گردن
کلفتم ...شاید زیادی هم کینه ای باشم .اما همیشه اینجام.
فاصله گرفت و خیره در چشمان مریم که دورشان چروک شده
بود لب زد
 +اینجام که اگه خواستی بهم تکیه کنی.
مریم خواست حرفی بزند که صدای شاهرخ مانع شد و هر دو
سمت او چرخیدند
 لواشک و آلوچه نداشتن ...فقط چیپس سرکه ای بود.شاهرخ پالستیک را سمت آسمان گرفت و ادامه داد
 میرم اآلن از بیرون بیمارستان میخرم.آسمان نگاهی به داخل پالستیک انداخت و لبخندی از سر
رضایت زد
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 +خوب کاری میکنی.
شاهرخ کوتاه خندید و مریم با محبت نگاه به نوه اش دوخت
 من میرم یه سری به خسرو بزنم ...از وقتی به هوش اومدهندیدمش.
آسمان بی اهمیت به حسی که وسوسه اش میکرد همان جا
بنشیند و چیپس ها را بخورد ،دست دور بازوی مریم حلقه کرد
 +منم میام باهات.
وقتی به نزدیکی اتاقی که خسرو بستری بود رسیدند ،صدای بلند
خنده ی رهام لبخندی روی لبهای مریم نشاند و آسمان چشم
باریک کرد
 پسر پر شور و نشاط من بلده موقعیت و مدیریت کنه...آسمان چینی به بینی اش داد
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 +پس چرا من فکر میکنم زیادی دلقکه؟
مریم خندید و او بدون این که در بزند بی هوا در را باز کرد.
نگاه رهام و رستا سمتشان کشیده شد و او بعد از پشت چشمی
که نازک کرد داخل شد و توپید
 +انگار میخوای بندازنمون از بیمارستان بیرون.
رهام با خنده از روی لبه ی تخت برخاست و دستانش را تکیه بر
کمر زد
 آسو چرا اینقدر صاف و ساده ای تو خواهرم؟ هزار بار بهت یاددادم که تو این مواقع باید چیکار کنی.
مریم با خنده سمت پسرش قدم برداشت و در جای قبلی رهام
نشست .دستش را نوازگونه به گونه ی ریش دار پسرش کشید و
لب زد
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 حالت خوبه خسرو؟خسرو که با شنیدن صدای مادرش سعی میکرد خودش را روی
تخت باال بکشد،با نشستن دست مریم دست از تالشش کشید و
جواب سؤال مادرش را داد
 خوبم... چشمات آسیب دیده؟خسرو لبخند زد
 یکم ...جدی نیست نگران نباش مریم بانو...مریم با نگرانی دست پسرش را گرفت و سمت رهام که با کشیدن
شال آسمان او را حرص میداد چرخید و پرسید
 -خب نگفتی تو این مواقع باید چیکار کنه؟!
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رهام دست دور شانه ی خواهر کوچکش حلقه کرد و با خنده
جواب مریم را داد
 باید از موقعیت شغلی بابا استفاده کنه؛ مثالً با یه من دخترسردار پناهی هستمِ کوچیک کارش راه میوفته.
مریم و رستا و خسرو خندیدند و آسمان باحرص سعی کرد دست
رهام را از دور گردنش باز کند
 +رهام بخدا میزنمت همینجا دراز به دراز بیوفتیا؛ ولم کن دیگه...
رهام با خنده خم شد و گونه اش را پر سر و صدا و محکم بوسید
 آخ من فدای اون خشونت جذابت ...خشن کی بودی تو؟همه خندیدند
بی اهمیت به آشوب درونشان
بی اهمیت به افکار شومشان
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میخندیدند اما توی دل هر کدام یک ترس بزرگ جوالن میداد.
یک ترس به اسم از دست دادن
یک حس وحشتناک که نگرانی هم به همراه داشت.
اما حق با مریم بود.
رهام مهارت بسیار زیادی در مدریت کردن اوضاع داشت.

موهایش را باالی سرش جمع کرد و کش مو را از روی پاتختی
برداشت
 کاش یکم استراحت میکردی...موهای بلند و پرپشتش را با کش مهار کرد و از آینه نگاه به
شاهرخ دوخت
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 +نمیتونم بمونم.
شاهرخ بعد از بستن در کمد سمتش قدم برداشت
 حال خودت هم خوب به نظر نمیرسه آسمان ..یکم استراحتکنی که اتفاقی نمیوفته ...رهام و رستاخانم هم تو بیمارستانن.
نیاز نیست نگران باشی.
برگشت و روبروی شاهرخ ایستاد؛ با لبخند یقه ی پیراهن
همسرش را مرتب کرد و نگاه به چشمانش دوخت
همان نگاهی که انگار خدا خروار خروار آرامش تویشان ریخته
بود.
 +میدونستی زن خوشگلت سابقه ی سه روز و شب بیداری و
تمرین رو هم داره؟
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شاهرخ کوتاه خندید و با حلقه کردن دستش دور کمر دخترک،
او را به خود چسباند
 همسر خوشگلم یادش رفته اآلن دیگه اون دوران مجردینیست و باید بیشتر مراقب خودش باشه؟!
پیشانی اش را به پیشانی دخترک تکیه داد و عمیق نفس کشید
 آسمان من نگرانتم.دستان آسمان دور گردنش حلقه شد
 +میدونستی این نگران شدنت رو دوست دارم؟
شاهرخ اینبار لبهایش را روی پیشانی دخترک گذاشت و آسمان
با صدای آرامتری ادامه داد
 +شاید اشتباه باشه اما دوست دارم نگرانم بشی.
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شاهرخ پیشانی اش را بوسید و سر دخترک را به سینه اش
چسباند
 یعنی هیچ کاری برای برطرف کردن نگرانیم نمیکنی؟آسمان با خنده خود را بیشتر در آغوش همسرش فرو کرد
 +نوچ ...دلم میخواد هی نگرانم بشی.
 آخه قلدری تا این حد؟عقب کشید و با لبخند شانه ای باال انداخت
 +همینه که هست .با اینکه خیلی دوست دارم تا شب هینجا
باهات بمونم و به قول ساره باهات الو بترکونم ،ولی باید برم.
شالش را از روی تخت برداشت
 +راستی چند دقیقه پیش اتفاقی شنیدم که پشت تلفن گفتی
نمی تونی برگردی تهران؛ چیزی شده؟
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شاهرخ سری به چپ و راست تکان داد و شال آسمان را از دستش
گرفت
 نه عزیزم.لبه ی شال را ابتدا تا کرد و بعد روی موهای آسمان انداخت
 پیمان بود.موهای دخترک را داخل شال فرو کرد و بعد ،لبه ی شال را روی
شانه اش انداخت
 +تو میتونی برگردی تهران شاهرخ ،من با رهام و خسرو میام...
اصال هم نگرانم نباش.
شاهرخ با اخم تصنعی گونه ی آسمان را بین دو انگشتش فشرد
 -اصال فکرش رو هم نکن تو این موقعیت بدون تو برگردم تهران.
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از اتاق که خارج شدند با ماهان و مهربان روبرو شدند و مهربان
به محض دیدن آنها لبخندی روی لبش نشاند
 سالم ،فکر نمیکردم خونه باشید.آسمان با ابروی باال پریده نگاه کوتاهی به ساک ورزشی ماهان و
چمدان کوچک مهربان انداخت
 +دارین میرین؟
مهربان دسته ی چمدانش را رها کرد و سمتشان قدم برداشت
 صبح یه سر به عمو خسرو زدیم .حالشون خوبه خداروشکر .باباهمینجا میمونه ولی متأسفانه من و ماهان باید برگردیم .مامانم
اومده تهران و....
مهربان با نفس عمیقی جمله اش را ناقص گذاشت و دست
آسمان را در دست گرفت
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 امیدوارم هرچه زودتر حال عموخسرو خوب بشه .ببخشید کهنمیتونم پیشتون باشم.
آسمان هم سعی کرد لبخندی مثل لبخند پرمهر مهربان روی
لب بنشاند
 +ممنون که به خاطر من ،با اینکه بابامو نمیشناختین اومدین
اردبیل و تو مراسم سالگردش شرکت کردین.
مهربان با همان لبخند در آغوشش گرفت و بعد از بوسیدن گونه
اش عقب کشید
 خدا باباتون رو رحمت کنه عزیزم .خب ما دیگه بریم؛ مراقبخودت و فندوق کوچولوی خاله باش.
آسمان با لبخند سر تکان داد و نگاهش سمت ماهانی که
کنارشان ایستاده بود کشیده شد
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 فعال خدانگهدار ...تو تهران میبینمتون.با شاهرخ دست داد و دستش را سمت آسمان دراز کرد.
آسمان اما دستانش را توی جیبش فرو کرد و لب زد
 +ممنون بخاطر اومدنتون .من با مردا دست نمیدم.
شاهرخ با سرفه ی کوتاهی خنده اش را قورت داد و مهربان اما
آزادانه خندید .ماهان دستش را توی جیبش برد و رو به خواهرش
لب زد
 خب بریم دیگه مهربان.آنها را تا در حیاط بدرقه کردند و به محض نشستن آنها توی
تاکسی شاهرخ دست روی شانه ی همسرش انداخت
 من هالک این نحوه ی ترکوندن تو هستم.آسمان با ابروهای باال پریده نگاهش کرد
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 +هالک؟ ترکوندن؟
لبی گزید و ادامه داد
 +از شما بعیده استفاده کردن از این الفاظ چاله میدانی آقای
دکتر...
صدای خنده ی شاهرخ اینبار بلند بود و آسمان را هم مجبور
کرد بخندد.
 کمال همنشینی عزیزم؛ کمال همنشینی .من اآلن اگه یهونمیزنم سر و صورت مردم و آسفالت کنم خیلیه ،باید برم خدا رو
شکر کنم عزیزم.
با خنده مشتی به شکم شاهرخ کوبید و با دست دیگر دستش را
از روی شانه اش پس زد
 +انگار دلت آسفالت شدن میخواد؟!
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شاهرخ دستانش را مقابل نگاه آسمان به نشانه ی تسلیم گرفت
 عزیزم من تسلیمم.آسمان خوبه ای زیر لب گفت و شاهرخ با خنده ادامه داد
 یادم باشه به پسرم گوشزد کنم به هیچ وجه زن کاراته کارنگیره.
نگاه شاکی آسمان که سمتش روانه شد خنده اش را قورت داد
 +تو اآلن پشیمونی؟
 -نه عزیزم .جرأتش رو ندارم.

 -میخوای منتظرت بمونم؟
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کلید را توی قفل در آهنی فرو کرد و لبخندی به نگاه آرام شاهرخ
زد
 +نه می خوام یکم بیشتر پیشش بمونم .تو برو بیمارستان میام
منم.
شاهرخ سری تکان داد و آسمان در را باز کرد
 +میخوای بیا تو؟!
شاهرخ سری به چپ و راست تکان داد و قدمی به عقب برداشت
 نه عزیزم .تو برو من میرم بیمارستان.دوباره لبخندی زد و وارد ساختمان شد
 +باشه پس برو معطل نشو هوا سرده.
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شاهرخ دست توی جیب های شلوارش فرو کرد که لبه های
پالتوی بلندش بخاطر این کار کنار رفتند و دل آسمان برای
قامتش ضعف رفت
 +دیگه پالتوی عسلی رنگ نپوش .زیادی بهت میاد.
شاهرخ که مردانه خندید چشمک کوتاهی زد
 +اینطوری من دلم نمیخواد ازت جدا بشم.
 میدونستی دلبری هم عواقب داره آسمان خانم؟آسمان با خنده در را تا نیمه بست
 +اگه همینطوری پیش بریم شب میشه و نه تو میتونی بری نه
من.
شاهرخ سرش را باال و پایین کرد
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 قبول میکنم عین این بچه دبیرستانی هایی شدیم که واسهاولین بار عاشق میشن.
خواست حرفی بزند که صدای ضیا از داخل ساختمان به گوشش
رسید و مجبورش کرد برگردد
 به به! آسو خانم گل!لبخند بزرگی روی لب نشاند و در جواب ضیا لب زد
 +سال عمو ضیا ...نه خبر؟
ضیا خندید و دست روی شانه ی دخترک کوبید
 سالمتدیخ قیزیم .ساقول.خندید و سری تکان داد و ضیا با دیدن شاهرخ پشت ساختمان
بیرون رفت.
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سالم و احوال پرسی هایشان کوتاه و مختصر بود و هر دو همراه
هم از آسمان خداحافظی کردند.
بعد از نفس عمیقی که کشید در را بست و از پله های ساختمان
پایین رفت.
به محض پا گذاشتن توی آپارتمان خاطرات روز های نه چندان
دور مقابل چشمانش پرده انداختند.
روزهایی که پدرش بود.
صدای آرام نماز خواندن های سر صبحش هنوز توی گوشش بود
زمزمه های دعای ندبه های هر صبح جمعه هایش.
صدای آرام سالم دادن هایش به امامان بعد از هر نماز...
صدای دلنشین ربنا ءاتنایش
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حتی صدای روی هم افتادن دانه های تسبیح حین گفتن ذکر
فاطمه زهرایش...
نگاهش را سمت جایی که پدرش نماز میخواند کشاند.
سجاده اش همانجا بود و انگار عزیز هم به آن سجاده دل بسته
بود که هیچگاه آن سجاده ی مخمل قهوه ای رنگ را از آن گوشه
برنمیداشت.
 آسو تویی؟با بی میلی نگاه از سجاده گرفت
 +آره منم.
کفش هایش را از پا کند و راهروی کوچک را طی کرد .عزیز کنار
بخاری نشسته بود و نرگس خاتون داشت چایی دم میکرد.
لبخندی روی لبهایش نشست
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 +سالم.
نرگس خاتون با لبخند جوابش را داد و عزیز طلبکار توپید
 یه چند روز اومدی اردبیل فکر کردم بخاطر من اومدی .اصالفکرش هم نمیکردم اومدی تا از مهمونای جینگول پینگولت
مهمونداری کنی.
خندید و شالش را از روی موهایش برداشت و سمت نرگس
خاتون قدم برداشت
 +جینگول پینگول دقیقاً کیه؟
 همین دخترعمه ی شوهرت .چی بود اون سر و وضعش؟ آدمفکر میکرد به جای مجلس ترحیم اومده شوی لباس.
 +منم دلم میخواست خفه اش کنم .دختره ی جلف چسبیده بود
به رهام.
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کنار عزیز نشست و رو به نرگس خاتون که قوری به دست
مینشست کرد
 +فکر کنم باید خودت متحولش کنی نرگس خاتون.
نرگس خاتون با لبخند مغنه ی چانه دار سرمه ای رنگش را روی
سرش مرتب کرد
 خدا خودش به داد جوونهای این دور و زمونه برسه.سپس دستانش را رو به آسمان بلند کرد
 خدایا همه ی ما رو به راه راست هدایت کن. دو روزه کجایی؟ چرا بهم سر نمیزنی؟ +خسرو تصادف کرده.
 -یا فاطمه ی زهرا! خوبه االن حالشون؟
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سری در جواب سؤال نرگس خاتون تکان داد و لبی تر کرد
 +آره خوبه.
سپس با اطمینان بیشتری ادامه داد
 +خوب میشه.
نرگس خاتون زیر لب خدا را شکری گفت و عزیز نجوا کرد
 اون چیزیش نمیشه ،نترس.بوی چای با عطر هل باعث درهم رفتن ابروهایش شد.
عقب کشید
 +من نمیخورم.
نرگس خاتون اما بی توجه به جمله ی او ،فنجان چای را مقابلش
گذاشت
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 همونطوریه که دوست داری مادر ،هل ریختم.لبهایش را روی هم گذاشت و سری تکان داد
 +چایی دوست ندارم اینروزا.
نگاه نرگس خاتون پر شد از محبت و عزیز لب زد
 منم وقتی اکبر و حامله بودم از چایی بدم میومد.بعد از گفتن جمله اش آهی کشید و دستش را روی زانویش
گذاشت .نرگس خاتون دست روی دست آسمان گذاشت
 از چهره ات معلومه جنسیت جنینت پسره مادر.ابرویی باال انداخت
 +از کجا میدونی؟
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عزیز لبخند تلخی زد .خاطرات پسرش داشت دلش را هر روز داغ
میزد
 اونوقتا که سونوگرافی و این تجهیزات پزشکی نبود از فرم شکمو حالت صورت مادر تشخیص میدادن که بچه پسره یا دختر...
یادمه میگفتن مادر جنین پسر هم خوشگل تر میشه هم زرنگ
تر ،چشاش هم برق میزنه؛ مثل چشمای تو .اکبر رو که حامله
بودم سلطان میگفت اگه ولم کنن میتونم کوه رو جابجا کنم.
گفت مطمئنه بچه ام پسره و همونطور هم شد.
ماندنش در خانه ی عزیز زیاد طوالنی نبود وقتی فکر و ذهنش
نزد خسرو بود و مهران و متین.
چای نوشید و با افکاری مغتشش از ساختمان بیرون زد.
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مقصدش بیمارستان بود اما جایی که از آن سر در آورد ،آگاهی
بود و جایی که متین استوار بازداشت بود.
روی نیمکت مقابل ساختمان کالنتری نشست و کمی فکر کرد
به خودش ،علت آنجا بودنش ،خسرو ،مهران و چند کلمه ی آن
روز متین
" نگران نباشید ،پدرتون حالش خوبه"...
باالخره بعد از دقایقی بی اهمیت به جنگ افکارش ایستاد و قدم
سمت ساختمان برداشت
باید با متین استوار حرف میزد.
در مورد چه چیزی نمیدانست؛ تنها چیزی که توی سرش قابل
فهم بود حرف زدن با متین استوار بود.

2781

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

وارد ساختمان شد و نگاهش در اطراف چرخید؛ جایی نبود که
قبالً نیامده باشد.
خیره سری هایش زیاد او را به آنجا کشانده بود اما اینبار فرق
داشت.
اولین بار بود که به عنوان شاکی پا به آن محل میگذاشت و هنوز
نمیدانست از کجا و چگونه باید شروع کند.
صدای بیسیم ،هیاهوی مردم ،اعتراضات و امرونهی هایشان
برایش انگار تازگی داشت.
 خانم پناهی؟تکان سختی خورد و چرخید.
مرد مقابلش را نمیشناخت و همین باعث نشستن اخمی پررنگ
بین ابروهایش شد.
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 +چی میخوای؟
ی دخترِ کوچکِ
مرد مقابلش لبخندی روی لب نشاند و خیره سر ِ
خسرو پناهی به گوشش رسیده بود؛ اما نمیتوانست باور کند
دختر پرخاشگر مقابلش که نگاهش طلبکاری را فریاد میکشید،
دختر سردارخسروپناهی باشد
 من سرگرد بزرگوار هستم .بفرمایید تو اتاقم با هم حرف بزنیم.اخمش کورتر شد و دست به کمر کوبید اما قبل از اینکه بر سر
مرد مقابلش آوار شود ،مرد آرام لب زد
 مگه بخاطر تصادف پدرتون نیومدید اینجا؟آب دهانش را همراه خشم فرو داد
 +آره .میخوام متین استوار و ببینم.
 ایشون...2783
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میان کالم بزرگوار پرید
 +من باید باهاش حرف بزنم آقای گنده وار.
 بزرگوار خانم.دستش را در هوا تاباند
 +حاال هرچی .من باس باهاش بحرفم؛ برام مالقات ردیف کن.
بزرگوار متعجب خندید و نگاهش را در اطراف چرخاند .باور
کردنی نبود!
رستا پناهی را میشناخت و مگر ممکن بود دو خواهر آن قدر با
هم متفاوت باشند؟
 البته فقط....دوباره میان کالم مرد بیچاره پرید
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 +فقط نداره .منتظرم بدو...
سرگرد بزرگمهر تا اتاق همراهی اش کرد و سپس به یکی از
سربازها دستور داد متین استوار را به اتاق بازجویی ببرند.
آسمان نگاهش را در اطراف اتاق چرخاند
 +اینجاست اتاق بازجویی؟
سرگرد با لبخند محترمی جوابش را داد
 نه خانم ...اتاق بازجویی بغل اتاق منه.از روی صندلی بلند شد
 +پس من اونجا منتظر متین میمونم؛ اینجا حال نمیکنم.
گفت و بی اهمیت به چهره ی متعجب سرگرد از اتاق خارج شد.
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بعضی اخالق ها تغییر نمیکردند .مثالً؛ او نمیتوانست با کسانی
که با احترام حرف میزدند کنار بیاید.
بیشتر ترجیح میداد مخاطبش مثل خودش باشد.
با هماهنگی سرگرد وارد اتاق بازجویی شد و نگاهش را در اطراف
چرخاند .یک میز وسط اتاق بود با دو صندلی روبروی هم.
پنجره ی آینه ای اتاق نگاهش را جلب کرد .سمت پنجره قدم
برداشت و پشت آن پنجره ی سیاه رنگ چه خبر بود ،میشد
حدس زد.
کوتاه خندید و با انگشت چند ضربه به شیشه زد
 +این شیشه ها خیلی باحاله ،ولی زیادی خزه .تو فیلما اینقدر
دیدم که دیگه تکراری شده.
سرش را بلند کرد و چهار گوشه ی اتاق دوربین وصل بود
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 +آدم اینجا حس میکنه اومده محل مخفی اف بی ای آمریکا...
خود به تصورش خندید و دستانش را توی جیب پالتویش فرو
کرد
 +فکر کنم پلیس میشدم بیشتر خوش میگذشت.
در اتاق که باز شد ،روی پاشنه چرخید و نگاه به متینی دوخت
که بعد از باز شدن دستبندهای فلزی ،دور مچ هایش دست
کشید و نگاهش را شکار کرد
 سالم خانم سپهری.لبی تر کرد و بی حرف روی صندلی نشست و متین پرسید
 حال آقای پناهی خوبه؟نگاهش همراه کینه بود وقتی در نگاه سؤالی متین دوخت و غرید
 +تو اردبیل چه غلطی میکنی؟
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متین اخم کرد و روی صندلی مقابل آسمان نشست
 اومده بودم برای مراسم سالگرد پدر شما.آرنجهایش را به میز تکیه داد و باالتنه اش را خم کرد
 +چرا باید باور کنم حرفات و؟
 چون دارم حقیقت رو میگم .دلیلی برای دروغ گفتن ندارم وباور کنید اگه همین اآلن زنگ بزنم وکیلم ،در عرض یه ساعت
میتونم تو خونه ام باشم .اما اینجام چون میدونم عموم اشتباه
بزرگی کرده و باید مجازات بشه.
ابرویی باال انداخت و پر از تمسخر پوزخند زد
 +چرا من باید باور کنم که تو با عموت همدست نیستی؟
متین دستانش را روی میز به هم قفل کرد
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 اجباری نیست .اما من دلم میخواد باور کنید چون برام مهمهرستا خانوم...
میان کالم متین ،دستش را محکم به میز کوبید
 +بهت گفته بودم اسم خواهر منو به زبونت نیار.
متین با اخم نگاهش کرد و او با خشونت بیشتری غرید
 +منو دیوونه نکن.
متین با نفس عمیقی آرامش خودش را حفظ کرد
 من وقتی فهمیدم عموم قصد داره به سردارپناهی آسیببرسونه سعی کردم مانعش بشم.
 +چیکار کردی؟
متین با جدیت نگاهش کرد
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 خواستم مانع تصادف بشم.با اخم توپید
 +اما نتونستی و خسرو االن رو تخت بیمارستانه.
 اگه من نبودم ،اگه من دخالت نمیکردم به هیچ وجهنمیتونستن از اون تصادف جون سالم به در ببرن .تصادف برنامه
ریزی شده بود.
 +حرفات رو باور نمیکنم.
متین سری باال و پایین کرد
 اگه باور نمیکردین االن اینجا نبودید .حاال که روبروی مننشستید و دارید به حرفام گوش میکنید یعنی شما هم میدونید
که من بی گناهم.
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دستانش را توی جیب پالتویش فرو کرد و وارد اتاقک فلزی
آسانسور شد.
هر چه فکر میکرد به نتیجه ای نمیرسید .حرفای متین با چیزی
هایی که دلش میخواست بشنود فرسنگ ها فاصله داشت.
با خودش نبود اما دلش میخواست متین هم در نقشه ی سوءقصد
به جان خسرو دست داشته باشد .آن زمان دیگر قضاوت کردنش
آسان بود و نیاز به اغتشاش ذهنی نبود.
دلش نمیخواست بخاطر بیگناه بودن متین در موضوع تصادف،
در مورد عالقه ی او به رستا کوتاه بیاید.
درهای آسانسور باز شد و او همراه چند نفر دیگر از اتاقک خارج
شد ،اما با دیدن رهام و پریسیما در راهرو ابروهایش بیشتر توی
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هم قفل شدند و دستش توی جیبش مشت محکمی را تشکیل
داد.
دست پریسیما که روی بازوی رهام بود میتوانست روانش را به
هم بریزد و دخترک سبک سر لعنتی آنجا چه کار میکرد؟
با قدم های بلندی خود را به آنها رساند و قبل از هر کار و حرفی،
دست پریسیما را با خشونت از روی بازوی برادرش کنار زد
 +نمیدونستم تو هم اینجایی!
 آسو؟!اهمیتی به صدای متعجب رهام نداد و نگاه به لبخند زیادی
مصنوعیِ پریسیما دوخت
 سالم عزیزم خوبی؟کلمه ی عزیزم چقدر میتوانست کلمه ی نفرت انگیزی باشد!
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 +بهت گفته بودم دیگه دور و بر رهام آفتابی نشو؟
پریسیما کوتاه نگاهی به چهره ی رهام انداخت و دوباره لبخندی
مسخره به نگاه پر خشم آسمان تحویل داد
 اما... +اما و اگه نداره .برات مهم نیست این پسر دیگه دوست نداره و
ازت متنفره؟
پریسیما حرفی نزد و رهام اما برای ادامه ندادنش ،بازویش را
گرفت
 آسو؟با پرخاش دست رهام را پس زد
خودخواهی بود اما دلش نمیخواست متین و پریسیما را کنار
رستا و رهام ببیند...
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متین مرد خوبی بود اما نمیتوانست عمویش را نادیده بگیرد و
پریسیما اصالً مناسب رهام نبود.
 آسو کی میخوای بفهمی من رهام رو دوست دارم؟رهام شوکه به پریسیمایی که با جسارت خیره در نگاه پر خشم
آسمان جمله اش را گفته بود دوخت؛ ناخودآگاه خشک شده بود.
انگار برای بار اول بود آن جمله را از زبان پریسیما میشنید.
آسمان اما با پرخاش دست بر شانه اش کوبید و بین او و خودش
و رهام فاصله ایجاد کرد
 +تو حتی لیاقت دوست داشتن برادر منم نداری.
پریسیما با نگاهی لرزان به چشمان شوکه و متعجب رهام خیره
شد و با صدایی لرزان تر لب زد
 من لیاقت بخشیده شدن ندارم رهام؟ شیش سال کافی نیست؟2794
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آسمان خواست سمتش قدم بردارد که رهام بازویش را گرفت و
او را کنار خودش نگه داشت و پریسیما با بغض بیشتری ادامه
داد
 به خدا تنبیه شدم رهام ،من با دور بودنم از تو ،نادیده گرفتهشدنم تنبیه شدم .بهم یه فرصت بده.
آسمان با کینه نگاهش کرد و رهام سرش را کنار گوش
خواهرکش برد
 میشه بری پیش بابا عشقم؟چرخید و با همان نگاه عاصی نگاه به رهام دوخت
 +این دختره...
 -لطفاً آسو.
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با پرخاش بازویش را از دست رهام بیرون کشید و با یک نگاه
کینه توزانه ی دیگر به پریسیما سمت اتاق قدم برداشت.
وارد اتاق شد و به محض ورود بی اهمیت به حال خسرو در را
محکم به چارچوبش کوبید.
 +از این دختره متنفرم.
رستا دستش را ترسیده روی سینه اش گذاشت و آسمان با اخم
نگاه به شاهرخ دوخت
 +تو میدونستی این هنوز اینجاست؟
شاهرخ با جدیت نگاهش کرد و خسرو آرام پرسید
 چی شده آسمان؟ در مورد کی حرف میزنی؟دندان روی هم سایید
 +این دختره پریسیما ،آویزون رهام شده.
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دستی به صورتش کشید و با همان اخم جواب داد
 +هیشکی.
گفت و روی دسته ی مبل تکنفره ای که رستا نشسته بود نشست
و نگاه در اطراف چرخاند.
برای عوض کردن جو به هم ریخته ی اتاق اولین جمله ای که
به ذهنش رسید را گفت و آرنجش را به شانه ی رستا تکیه داد
 +اتاق یه سردار مملکت تو بیمارستان این شکلی بوده و خبر
نداشتیم.
خسرو با همان چشمان بسته کوتاه خندید
 سردار مملکت؟پا روی پا انداخت و چشمان باندپیچی شده ی خسرو اذیتش
میکرد
2797

آسمان پرتالطم

DONYAIE MAMNOE

 +آره دیگه ،المصب عین اتاق هتل پنج ستاره است؛ با تموم
امکانات .فقط مونده سونا و جکوزی هم اضافه کنن.
اینبار رستا هم خندید و شاهرخ اما با جدیت نگاهش میکرد
فکرش پیش رهام و پریسیما بود و آن دخترک خود شیطان بود
و میتوانست رهام را وسوسه کند .به زور داشت خودش را کنترل
میکرد تا از اتاق بیرون نرود.
 +مریم کجاست؟
رستا آرام جوابش را داد
 برگشت تهران تا هماهنگ کنه بابا رو هم منتقل کنیم اونجا.ابرویی باال انداخت
 +بهمن کجاست؟ مهربان گفت اینجا بوده!
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میخواست با پرسیدن سؤال ذهنش را از رهام و پریسیما و
حرفهایی که ممکن بود بزنند دور کند و اما موفق نبود
 رفت بیرون.فایده نداشت؛ نمیتوانست طاقت بیاورد و باید از اتاق بیرون
میرفت .از روی دسته ی مبل پایین رفت و دست به پالتویش
کشید
 +من ضعف کردم میرم یه چیزی بگیرم بخورم.
 تو بشین من میرم میگیرم عزیزم.نگاه به شاهرخ که با جدیت از روی صندلی بلند شده بود دوخت
و لبی تر کرد
 +چیزه ...میخوام به بهمن هم سر بزنم.
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شاهرخ با ابروی باال پریده نگاهش کرد و انگار نیتش را از
چشمانش میخواند.
نگاه دزدید و کوتاه خندید
 +ای بابا ..طوری رفتار میکنی انگار خودم نمیتونم تا بوفه برم و
برگردم.
سپس بدون اینکه منتظر جوابی از جانب شاهرخ باشد از اتاق
خارج شد اما با ندیدن رهام و پریسیما اخم کرد و نگاه چرخاند
 +دختره ی شیطون صفت.
دندان روی هم سایید و سمت آسانسور قدم برداشت
 +منو مجبور میکنی اون موهای بد رنگ لعنتیت رو از سرت بکنم
و بسوزونم.
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برای پیدا کردن رهام و پری سیما از ساختمان بزرگ بیمارستان
خارج شد اما به جای آنها ،بهمن را روی یکی از نیمکت های
محوطه پیدا کرد و با ابروهای باال پریده خود را به او رساند
 +اومدی خودت و بسازی؟
بهمن بدون آنکه سمتش برگردد خندید و فیلتر سیگارش را ریز
کفشش له کرد
 تا حاال کسی که ازش متنفر بودی رو دوست داشتی؟آسمان هم کنار او روی نیمکت نشست و دستانش را مقابل سینه
قالب کرد
 +نه من خوددرگیری مزمن ندارم.
بهمن کوتاه خندید و به نیمکت تکیه داد
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 نمیدونم چی نسیبت میشه با ترکوندن ولی من دیگه به حرفاتعادت کردم.
پوزخند صداداری زد
 +مگه تو چقدر منو دیدی و چقدر باهام حرف زدی که به حرفام
عادت کنی؟ من و تو که دو سه بار همو دیدیم.
 از اینکه شبیه خسرویی خوشم نمیاد.آسمان با خنده ی پرتمسخری آرنجهایش را از پشت به لبه ی
نیمکت تکیه داد و پا روی پا انداخت
 +تو مشکلت با خسرو سر بهاره؟ اونی که هم عاشقشی و هم
ازش متنفری خسروعه؟
بهمن برگشت و نگاهش کرد و آسمان تو گلو خندید
 +انگار هنوز نشئه ای!
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 درد من با خسرو مفهومه؛ درد تو با من چیه؟آسمان شانه باال انداخت
 +به نظرت اینکه خواستی من و با خسرو دشمن کنی دلیل قانع
کننده ای نیست؟
 نگو که باهاش دشمن نیستی که باور نمیکنم .حداقل تو هماحساست نسبت بهش مثل احساس منه.
نگاه به چشمان سؤالی بهمن دوخت و با جدیت لب زد
 +مشکل من و خسرو به من و خسرو ربط داره .تو نباس خودت
و قاطی کنی.
 این اخالق عتیقه ات نمونه اخالق بارز خسروعه.آسمان از روی نیمکت بلند شد و مقابل بهمن ایستاد
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 +بهمن تو خسته نشدی از اینکه تو ده تا جمله ات نه تاش بهم
میگی شبیه پدرمم؟ میخواستی شبیه کی باشم؟
دست سمت بهمن دراز کرد و به محض گرفتن دستش او را از
روی نیمکت بلند کرد و ادامه داد
 +بقال سر محله یا قصابش؟
بهمن دست توی جیبهای کت چرمش فرو برد و از آسمان نگاه
گرفت
 ترجیح میدادم شبیه بهار باشی.گفت و سپس بی اهمیت به آسمان ،سمت ساختمان قدم
برداشت و آسمان دوباره روی نیمکت نشست.
دلش برای بهار تنگ شده بود.
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برای سر گذاشتن روز زانوهای نحیفش و حرکات انگشتان او بین
موهایش...
بهشت انگار توی دستان بهار بود که با هر با کشیده شدنشان بر
سرش ،حس میکرد خدا دو دستی بهت را تقدیمش کرده...
چه اهمیتی داشت که او را نمیشناخت؟
همینکه بود کافی بود.
با صدای سوت بلند و آشنایی سر چرخاند و با دیدن مهدی و
طاها دستش را بلند کرد و توی هوا تاباند.
مهدی و طاها با دیدن حرکت دستش ،راهشان را سمت او کج
کردند و آسمان دکمه های پالتویش را بست تا مانع نفوذ سوز
سرما به جانش شود.
 سالم زلزله ...حال سردار خوبه؟2805
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جواب سالم مهدی را با حرکت سر داد و لب زد
 +بشین کارت دارم.
مهدی متعجب نشست و طاها دست به جیب منتظر نگاهش کرد
 چیزی شده؟کامل سمت مهدی چرخید
 +این مرتیکه که خواسته خسرو رو زیر بگیره به نظرت چقدر
میره زندان؟
مهدی گنگ و گیج نگاه کوتاهی به طاها انداخت
 چی؟اخم کرد
 +دارم عربی حرف میزنم؟
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مهدی اخم کرد او اما با جدیت منتظر جواب سؤالش بود
 آسو تو میدونی خسرو پناهی کیه؟اخم کرد و مهدی با جدیت ادامه داد
 تا چند ماه پیش نماینده ی مجلس بود و قبال هم پلیس بوده...یه سپهبده آسو ...سپهبد .به نظرت دولت از سوءقصد به جون
سردار مملکت چشم پوشی میکنه؟
از روی نیمکت بلند شد
 الزم نیست تو بیوفتی دنبال کاراش؛ سردار پناهی بدون اینکهحتی خودش رو قاطی این مسائل کنه؛ تنها با اسمش ،مجرم و
تا پای چوبه ی دار میرسونه .تو از این کارای پلیسی و جنایت
دور بمون لطفاً آسو.
با اخم ایستاد و با تندی گفت
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 +منو خر فرض نکن مهدی ،این حرفا مال تو نیست...
مهدی هم صدایش را بلند کرد
 آره حرفای من نیست؛ چون شوهرت هم میدونه که چقدر کلهخرابی و حدس اینکه میای پیش من و زده بود که بهم زنگ زد
و گفت بهت بگم از این جریان دور باشی.
مغزش سوت کشید و مهدی کاله بافتش را از سر برداشت و
دستی میان موهایش کشید.
 +چرا؟ مگه من قرار بود برم اون مهران و بکشم؟!
 کله خرابی آسو ،به خودت فکر نمیکنی ،به زندگیت فکرنمیکنی و وقتی عصبی میشی تنها فکری که تو سرته آوار کردن
و آوار شدنه .دیگه باید یاد بگیری که به همه ی مشکالت ،تنهایی
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نمیتونی رسیدگی کنی ،قرار نیست تو مسئول تمام اتفاقات و
مشکالت باشه.
طاها بازوی مهدی را گرفت
 باشه دیگه! بسه.مهدی نگاه کوتاهی به طاها کرد و اما بس نکرد
 سعی میکنی زندگی همه رو خودت مدریت کنی ،باور کناینطوری نمیشه .اجازه بده هر کی ،هر کاری که توش تخصص
داره رو انجام بده ...یکم نفس بکش خواهر من.
 +به تو چه؟ به اون چه؟ به این چه؟ به کی چه ربطی داره که
من چه غلطی دارم میکنم؟
مهدی خم شد تا هم قد آسمان شود؛ اولین بار بود با هم بحثشان
میشد.
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 خیلی احمقی که نمیفهمی این و اون و منی که میگی دوستداریم.
دست طاها را پس زد و با خشونت گفت
 ولم کن دیگه توام.گفت و بی اهمیت به آسمان از او و طاها دور شد .طاها بدون
اینکه نگاه از دور شدن مهدی بگیرد دستانش را توی جیبش فرو
کرد
 خیلی دلم میخواد بگم شوهرت داره اشتباه میکنه و مهدی روهم اون کوک کرده تا بیاد اینجا و مثالً بخواد سر عقلت بیاره
ولی....
نفس عمیقی کشید و نگاه به چهره ی پر اخم دخترک دوخت
 خودت هم میدونی حق با اوناست آسو ،مگه نه؟2810
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 +چرا؟ چون نگران خونواده امم بی عقل و احمق شدم؟
طاها با خنده ای عصبی سرش را تکان داد
 اینی که تو میگی نگرانی نیست؛ وسواسه.نفس عمیقی کشید و کف دستش را روی بازوی آسمان کوبید
 بیا بریم تو ساختمون سرده هوا.همراه هم وارد ساختمان بیمارستان شدند و آسمان بی حرف،
تنها نگاه به مسیر دوخت و سعی کرد به جمله ی آخر طاها فکر
نکند.
سعی کرد اولویتش شاهرخ و کاری که کرده بود ،باشد.
طاها چند تقه به در کوبید و اما آسمان بدون تعارف در را باز
کرد و وارد اتاق شد و به محض ورود نگاهش دنبال شاهرخ گشت
و پیدایش نکرد.
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مهدی بود و رستا و رهام و بهمنی که روی کاناپه ی گوشه ی
اتاق لم داده بود
 سالم آقای پناهی حالتون خوبه؟قبل از اینکه به خسرو اجازه ی دادن جواب طاها را بدهد ،از رستا
پرسید
 +شاهرخ کو؟
رستا که مشغول درآوردن جعبه ی شیرینی از توی یخچال بود
نگاهش کرد
 اومدن دنبال تو...اخم کرد...
 +مگه من گم شدم که وقتی دو دقیقه ازتون فاصله میگیرم صد
نفر میوفتین دنبالم؟
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رستا با لبخند جعبه ی شیرینی را مقابل طاها گرفت و طاها با
تشکر آرامی یکی از قرابیه های توی جعبه را برداشت
 نه عزیزم ،وقتی دایی جان اومدن و گفتن بیرونی و خب هواهم سرده ...شاهرخ هم نگرانت شد.
اخمش کورتر شد و دست به کمر کوبید
 +همه نگران من میشن ،مثل یه بچه باهام رفتار میکنن و من
وقتی نگران خانواده ام میشم بهم میگین وسواس گرفتم...
سمت رهام چرخید و دستش را سمت او دراز کرد
 +گوشیت رو بده.
رهام با تردید گوشی را از توی جیبش بیرون آورد و خسرو آرام
پرسید
 چیزی شده آسمان؟2813
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کالفه دندان روی هم سایید و کالفه تر دستش را چند بار از باال
تا پایین صورتش کشید
 +نه چیزی نشده فقط من یه نمه قاط زدم.
گوشی را از دست رهام گرفت و نگاه به چشمان متأسف مهدی
دوخت و ادامه داد
 +چیز نگران کننده ای هم نیست .این مدل منه ،روزی سه ،چهار
دفعه قاطی میکنم و دیوونه میشم و میزنه به سرم .عادیه...
حرفش را زد و بعد از پشت چشمی که برای مهدی نازک کرد،
مقابل نگاه متعجب و گیج رستا و رهام از اتاق خارج شد و گوشی
را روشن کرد اما با دیدن صفحه ی پسوورد فحشی زیر لب به
رهام داد و دوباره در اتاق را باز کرد
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 +به نظرت من حکرم؟ یا میخوام برم پز پرو مکست رو به پرستارا
بدم که بدون زدن رمز گوشی رو میدی بهم؟
رهام سمتش قدم برداشت و با همان نگاه متعجب از اتاق خارج
شد و در را بست
 چی شده آسو؟از زیر سایش دندان هایش غرید
 +به تو چه؟ بیا قفل این المصب و باز کن.
رهام دست زیر چانه اش گذاشت و مجبورش کرد نگاهش کند
 بخاطر پریسیما به هم ریختی؟عصبی خندید و دست رهام را از زیر چانه اش پس زد
 +چرا باید به خاطر اون جوجه رنگی ناراحت بشم؟
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رهام با سماجت بازوهایش را گرفت تا او را مقابل خود نگه دارد
 بخاطر اون نه ،به خاطر من که خواستم باهاش بدون حضور توحرف بزنم.
با اخم تقال کرد و اما رهام رهایش نکرد
 +خری دیگه .چه میشه کرد؟!
رهام که با جدیت نگاهش کرد نفس عمیق و کالفه ای کشید
 +ولم کن رهام حوصله ندارم.
 منم پرسیدم چرا حوصله نداری؟ +باید برم یکم با شاهرخ دعوا کنم حوصله ام میاد سر جاش .ولم
کن میگم.
رهام متعجب و کوتاه خندید
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 با شاهرخ دعوا کنی؟ چرا؟باالخره موفق شد بازوهایش را از دست پنجه های مردانه ی رهام
بیرون بکشد و پر اخم توپید
 +نمیدونم کدوم خری بهش راپورت داده که من امروز رفتم
دیدن متین و زنگ زده به این مهدی گفته اگه رفتم سراغش
حرفای گنده منده بزنه و بهم بگه وسواس دارم...
رهام سرش را کج کرد
 چی؟با اخم ضربه ای به پیشانی او کوبید و با بینی جمع شد لب زد
 +نخودچی ...مگه دارم عربی حرف میزنم؟
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سمت رهام چرخید و دستش را سمت او دراز کرد
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 -بخاطر پریسیما به هم ریختی؟

عصبی خندید و دست رهام را از زیر چانه اش پس زد

 +چرا باید به خاطر اون جوجه رنگی ناراحت بشم؟

O

D

رهام با سماجت بازوهایش را گرفت تا او را مقابل خود نگه دارد

A

M

IE

A

Y

N

 -بخاطر اون نه ،به خاطر من که خواستم باهاش بدون حضور تو حرف بزنم.

E

O

N

M

با اخم تقال کرد و اما رهام رهایش نکرد

 +خری دیگه .چه میشه کرد؟!

رهام که با جدیت نگاهش کرد نفس عمیق و کالفه ای کشید

 +ولم کن رهام حوصله ندارم.
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 -منم پرسیدم چرا حوصله نداری؟

 +باید برم یکم با شاهرخ دعوا کنم حوصله ام میاد سر جاش .ولم کن میگم.

رهام متعجب و کوتاه خندید

O

D

 -با شاهرخ دعوا کنی؟ چرا؟

M

IE

A

Y

N

باالخره موفق شد بازوهایش را از دست پنجه های مردانه ی رهام بیرون بکشد و

E

O

N

M

A

پر اخم توپید

 +نمیدونم کدوم خری بهش راپورت داده که من امروز رفتم دیدن متین و زنگ زده
به این مهدی گفته اگه رفتم سراغش حرفای گنده منده بزنه و بهم بگه وسواس
دارم...

رهام سرش را کج کرد
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 -چی؟

با اخم ضربه ای به پیشانی او کوبید و با بینی جمع شد لب زد

 +نخودچی ...مگه دارم عربی حرف میزنم؟

O

D

رهام لبی تر کرد

A

M

IE

A

Y

N

 -تو رفتی مالقات کی؟

E

O

N

M

روی پاهایش جابجا شد؛ بخاطر بیشتر سرپا ماندنش کمرش تیر میکشید و اما دلش
نمیخواست درد را بپذیرد.

 +متین استوار .برادرزادهی همین حیوونی که میخواست خسرو رو بکشه.

رهام متعجب نگاهش کرد

 -تو این آدم رو میشناختی؟
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شانه باال انداخت

 +آره؛ مربی کاراتهی پسرش بودم.

رهام بازویش را گرفت و مجبورش کرد همراهش قدم بردارد

O

D

 -باید حرف بزنیم آسو...

A

M

IE

A

Y

N

تقال کرد بازویش را از بین انگشتان رهام بیرون بکشد و موفق هم بود

E

O

N

M

 +هوی! داری چیکار میکنی؟

رهام کالفه دستی بین موهایش فرستاد

 -معذرت میخوام .ولی باید با هم حرف بزنیم.

 +اآلن باید با شاهرخ حرف بزنم.
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رهام دوباره بازویش را گرفت

 -آسو مهمه!

 +حرفای من و شاهرخ هم مهمه؛ من اآلن رو مد نیستم ،دیوونهام ،زده به سرم؛

O

D

میگم باید با شاهرخ حرف بزنم یعنی باید برم و سنگامو باهاش وا بکنم .حالیته؟

M

IE

A

Y

N

رهام دوباره بازوی خواهرش را گرفت

E

O

N

M

A

 منم برای همین میگم؛ اآلن رفتنت پیش شاهرخ به جای کندن سنگای بینتون ،بیشتر سنگ میندازه .تو عصبی هستی.

 -رهام داره مغزم میترکه ولم کن.

 فعال ا سنگایی که باید با من وا بکنی مهمتره خواهر کوچولو ...باید در مورد تمومچیزایی که میدونی و ازم پنهون کردی حرف بزنیم.
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 -داری از زور استفاده میکنی؟

رهام سمت آسانسور قدم برداشت و آسمان را هم همراه خود کشاند

 -البته که نه خوشگلم ،من خیلی خوب به اینکه تو زورت ازم بیشتره واقفم ...فقط

O

D

میخوام باهات حرف بزنم.

M

IE

A

Y

N

آسمان با اخم همراه او وارد آسانسور شد و پشت چشمی نازک کرد

E

O

N

M

A

 از این لحن خر ُک ِنت اصال ا خوشم نمیاد .رسما ا داری با حرفهای گنده منده منرو خر میکنی.

رهام کوتاه خندید و اما دیگر به بحث ادامه نداد و در سکوت منتظر رسیدن آسانسور
به طبقهی همکف شد.

از آن اتاقک فلزی که خارج شدند ،رهام دست روی کمر آسمان گذاشت
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 -شاهرخ گفته بود اکثر مواقع میتونی خشمت رو کنترل کنی.

وارد بوفهی بیمارستان شدند

 -بعضی وقتا خشم حجمش زیاده ،جا نمیشه تو مغزم و از اینور و اونور میزنه

O

D

بیرون.

M

IE

A

Y

N

رهام به مثال آسمان خندید و سری به چپ و راست تکان داد

E

O

N

M

A

 -چی میخوری بگیرم برات؟

دست مقابل سینه قالب کرد

 -لواشک.

رهام که لواشکها و دو ماگ مقوایی چای گرفت ،دوباره او را سوار آسانسور کرد
و در جواب آسمان که پرسید کجا میروند تنها جواب داد
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 -پشت بام.

یکی از لواشکها را از توی پاکت بیرون کشید و پالستیک های دوطرفش را کند
و به دست رهام داد

O

D

 -پولت تموم میشد اگه یهکم زیاد میگرفتی؟

M

IE

A

Y

N

لواشک را لوله کرد و گازی که گرفت رهام را خنداند

E

O

N

M

A

 -منم وقتی بچه بودم لواشک رو همین طوری لوله میکردم میخوردم.

 -قراره در مورد طرز لواشک خوردن من و خودت حرف بزنی رهام؟

رهام سری با تأسف تکان داد

 داریم میریم حرف بزنیم دیگه .منتها اینجا نمیشه؛ چون دارم فکر دیوونگیت رومیکنم و فضای آزاد رو برای جیغ و دادت انتخاب میکنم.
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با اخم پشت چشمی نازک کرد و رهام آرام و مردانه خندید

 -انگار دلت خیلی تنگ شده واسه فحشهام.

رهام دست دراز کرد و با گرفتن شانههای دخترک ،او را سمت خود کشید

O

D

 -آخ که من دلم لک زده واسه دیوونگیهات.

A

M

IE

A

Y

N

آسمان گازی از لواشکش گرفت و حین جویدنش لب زد

E

O

N

M

 فازتون چیه دقیقاا؟! به در و دیوار میکوبین که اعصاب معصاب من رو درستکنین و بعد دلتون تنگ میشه!

رهام اینبار بلند خندید و آسمان فاصله گرفت

 -یه زنگ به شاهرخ بزن ببین کجا رفته.
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در کشویی آسانسور باز شد و رهام دوباره دست روی کمر آسمان گذاشت و همراه
هم از آن قوطی فلزی بیرون رفتند

 -گوشیم دست توعه بانو...

O

D

با ابروی باال رفته دست توی جیب پالتویش کرد و گوشی رهام را بیرون کشید

M

IE

A

Y

N

 -آره یادم نبود .مگه عقل واسه آدم میذارین شماها؟!

E

O

N

M

A

گوشی را سمت رهام گرفت

 -رمزش رو بزن ...آخه این رمز واسه چیه؟

رهام با لبخند رمز چهار رقمی گوشیاش را زد

 -واسه اینکه گوشی یه وسیلهی شخصیه.

گوشی را از دست رهام گرفت و دهانی کج کرد
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 -بده ببینم شخصی دیگه چه صیغهایه؟

با شاهرخ تماس گرفت و رهام دست به جیب نگاهش کرد.

میتوانست ببیند آسمان نسبت به یک سال پیش چقدر تغییر کرده است.

O

D

آسمان دیگر آن آسمان پرخاشگر و از دنیا بریده نبود.

A

M

IE

A

Y

N

شاید هنوز کمی با آرامش و حفظش مشکل داشت ،اما میتوانست کنترلش کند.

E

O

N

M

 -الو شاهرخ کجایی؟

آسمان با چند قدم دور شد و او نفس عمیقی کشید.

سال پیش اواخر اسفند روزهای مرگباری بود .روزهایی که انگار به جای هوا،
توی ریههایشان تیغ برنده میفرستادند.

روزهایی که طوالنی و نفسگیر بودند و شبهایی که انگار صبح نمیشدند.
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سال پیش انگار مرده بود و هیچ عالئم حیاتی نداشت.
آسمان ِ
ِ

اخمی ناخودآگاه با یادآوری حال وخیم آسمان در آن روزها بین ابروهایش نشست و
سر رو به آسمان بلند کرد

A

M

IE

A

Y

N

O

D

 -خدایا دیگه مثل اون روزا نیار...

E

O

N

M

تماس آسمان که تمام شد دوباره سمت او قدم برداشت و گوشی را به دستش داد

 -چی شد باهاش حرف زدی؟

با اخم باقی ماندهی لواشک را توی دهانش چپاند و دستانش را توی جیب پالتوی ش
فرو کرد
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 آره؛ ولی از پشت تلفن نمیشه باهاش سنگامو وا بکنم ،باید رو در رو بشینم وازش بپرسم.

رهام پالستیک خریدها را روی زمین گذاشت و یکی از لیوانهای مقوایی چای را

D

به دست آسمان داد

M

IE

A

Y

N

O

 -خب ،حاال بگو این آدما کین آسو؟

E

O

N

M

A

لبی تر کرد

 -من چه بدونم؟ مگه من مفـ. ...

قبل از اینکه جملهاش تمام شود ،رهام میان کالمش پرید

 -آسو لطفا ا راستش رو بگو.

دستی با کالفگی به صورتش کشید
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 مهران استوار همون آدمیه که چند سال پیش به خسرو کارت تهدید میفرستاد.بعد ازرفتن رستا به خارج و فرستادن من و حاد شدن بیماری بهار انگار منصرف
شده؛ یا دست نگهداشته نمیدونم.

D

نگاه از نگاه متعجب رهام گرفت و ادامه داد

IE

A

Y

N

O

 -اما بعد از پیدا شدن من دوباره انتقامش رو شروع کرده .یکی دو ماه پیش دوباره

E

O

N

M

A

M

واسه خسرو از همون کارتهای سیاه رنگی فرستاد که چند سال پیش میفرستاد.

نفس عمیقی کشید و لیوان مقوایی را توی دستش چرخاند و رهام پرسید

 -مشکلش با بابا چیه؟ انتقام از چی میخواست بگیره؟

جرعهای چایش را نوشید و پوزخند زد.

یاد زنی که بخاطر دفاع از ناموسش اعدام شده بود قلبش را خراش میداد.
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 -من چه بدونم؟

رهام با کالفگی دست میان موهایش کشید و لب زیرینش را توی دهانش برد.
نمیتوانست بفهمد آن مرد چطور نزدیک سی سال با کینه از پدرش زندگی کرده.

O

D

 -تصادف چطور شده؟

M

IE

A

Y

N

آسمان جرعهی دیگری از نوشیدنی داغش نوشید و شانه باال انداخت

E

O

N

M

A

 متین استوار میگه میخواسته جلوی عموش رو بگیره ،امروز رفتم کالنتری ت اباهاش حرف بزنم.

رهام با اخم سرش را کج کرد

 -خب؟

با اخم توپید
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 خب که چی؟ حرف زدم همینو گفت دیگه .میگه میخواست جلوی کارای عموشرو بگیره.

رهام با اخم و ذهنی مغتشش پرسید

O

D

 -از کجا میدونی راست میگه؟

M

IE

A

Y

N

با کالفگی چایش را همانطور داغ ،بدون قند ،سر کشید

E

O

N

M

A

 -رهام اصال ا میفهمی من چی میگم؟ یا تو هپروت پریسیمایی هنوز؟

اخم رهام کورتر شد و آسمان لیوان مقوایی را روی زمین انداخت

 نمیدونم راست میگه یا نه؛ ولی این مرتیکه یکی دوبار بهم در مورد حس عشقیکه به آجی ما داشت گفت .انگاری دل باخته به رستا خانم ما.
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حس عشق را با تمسخر گفت و خواست از کنار رهام عبور کرده و خودش را به
شاهرخ برساند که رهام خیلی سریع مانع دور شدنش شد

 -چی؟

O

D

مردمک چشمانش را توی حدقه چرخاند

M

IE

A

Y

N

 -نخودچی .رهام بسه دیگه من حال نمیکنم جواب سؤال بدم .نفهمیدی تا اآلن؟!

E

O

N

M

A

 آسو بهخدا مغزم هنگ کرده ،بابا چیزی نمیگه ،تو هم که قسطی حرف میزنی.خب یه بار بگو مشکل این آدم با بابا چیه؟ اصال این مردک ماهور چطور با رستا
آشنا شده که بهش دل ببازه؟

آسمان خم شد و از توی پالستیک یک لواشک دیگر برداشت

 -اسمش متینه نه ماهور...
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 -هر لجنی که هست .میگم چطور با رستا آشنا شده؟

آسمان همانطور که مشغول کندن پالستیکهای رویهی لواشک بود شانه باال
انداخت

D

 -نمیدونم ،در مورد هولدینگ و کوفت و زهرمار حرف زد که من ازشون چیزی

M

IE

A

Y

N

O

نمیفهمم .منم به خسرو گفتم و خسرو یه روز نکشید رستا رو از اونجا دور کرد.

گرفت و ادامه داد

E

O

N

M

A

پوزخند صداداری با یادآوری متین زد و گازی از لواشک ترش و قرمز رنگ

 این متین هم اومده بود از من حساب میپرسید که چرا رستا استعفا داده ،کال ا مخهر کی یه جور تیتاب برداشته.
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رهام موهایش را با دو دست ،به عقب فرستاد و دستانش را همانجا پشت گردنش
نگهداشت

 -باورم نمیشه من از همهی اینا بیخبرم.

O

D

آسمان لواشک ترشی که باعث شده بود چشمانش باریک شود را قورت داد

M

IE

A

Y

N

 -به خودت نگیر دادا ،حتی خود رستا هم خبر نداره که یه متین نامی خاطرخواهشه.

E

O

N

M

A

گاز دیگری از لواشک گرفت و دستش را توی هوا تاب داد

 کال ا حرفم اینه که مغزم قبول نمیکنه متین با اون عموی پستش دستش تو یه کاسهباشه .البته بعد از چند ساعت کاری که از مغزم کشیدم اینو فهمیدم .قبال ا منم
میخواستم سر این متین و بکنم بندازم جلوی سگها.

باقیماندهی لواشک را هم توی دهانش گذاشت و شانه باال انداخت
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 به جان آسو خسته شدم از این کارای بابات .از اینکه همهاش تو استرس باشمخسته شدم .دلم میخواد همینجا تو اردبیل بمونم و دیگه هیچوقت برنگردم تهران.

نفس عمیقی کشید و خم شد ،پالستیک خوراکیها را برداشت و نگاه به چشمان رهام

D

که هنوز متعجب بودند دوخت

M

IE

A

Y

N

O

 -اگه کارت تموم شد من باس برم.

E

O

N

M

A

رهام لبخندی زد و دست روی شانهاش گذاشت

 -انگار خیلی آروم شدی.

آسمان که گیج سر تکان داد لبخندش بزرگتر شد و دست دیگرش را هم روی
شانهی خواهرش گذاشت
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 خیلی خونسرد به نظر میرسی .درسته زود عصبی میشی هنوز ،ولی انگار یادگرفتی خودت رو آروم کنی!

ابرو باال انداخت و رهام اینبار پرسید

O

D

 -هنوز میری پیش دکتر؟

M

IE
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عقب کشید

E
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 -آره ،ولی دلیل خوب شدنم شاهرخه .اون دکتر خیلی خوبیه.

گفت و از کنار رهام عبور کرد

 -میای یا من تنهایی برم پایین؟

رهام از پشت نگاهش کرد و هنوز سرش پر بود از سؤاالت و چراها و اماها.

هنوز موضوع متیناستوار و عمویش گنگ بود.
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هنوز علت دشمنی خسرو و مهران استوار را نمیدانست.

دقیقا ا همان جایی که گفته بود ،روی نیمکت نشسته بود و مشغول بازی با گوشیاش
بود.

O

D

کنارش نشست و پالستیک خریدهای رهام را بین خودش و شاهرخ گذاشت

M
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 -از دستت خیلی عصبیام شاهرخ.

E

O

N

M

A

شاهرخ با آرامش گوشیاش را توی جیب بغل پالتویش گذاشت و اما نگاه سمت
همسرش نچرخاند.

 -منم از دستت عصبی و ناراحتم.

 -مگه چیکار کردم؟
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سؤال پربغض و لرزانش باعث شد شاهرخ سمتش برگردد و اخم بزرگی که بین
ابروهایش بود ،بغض آسمان را بیشتر کرد.

 به من گفتی میری به عزیز سر بزنی بعد سر از کالنتری درمیآری .دلم میخوادبفهمم چرا فکر کردی با رفتنت به کالنتری و مالقات با آدمی که مضنون به

O

N

M

A

M

قانون و پلیس بیشتر حالیت میشه آسمان.
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برنامهریزی یه تصادفه ،چی دستت میآد .دلم میخواد بدونم که چرا فکر کردی از

E

با همان بغض بیپدر خواست از خودش دفاع کند

 -خسرو هر چی باشه پدر منه و من باید...

شاهرخ اما میان کالمش پرید .آسمان باید دست از کارهای بچهگانه و بیفکرش
برمیداشت و اما برنمیداشت.
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 -مگه من گفتم بیخیال پدرت شو؟

روی صندلی چرخید تا دید کامل به همسرش داشته باشد و خیره در مردمکهای
لرزان دخترک ادامه داد

D

 -من دارم میگم وقتی آدمهایی که باعث تصادف شدن دستگیر شدن و قانون داره

M

IE

A

Y

N
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کارش رو میکنه ،این پلیسبازیهای تو چیه؟

E
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 -حس میکنم متین بیگناهه.

شاهرخ ابرویی باال انداخت و متمسخر و عصبی خندید

 -متین؟

آسمان سری تکان داد

 -آره بابای پارسا.
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شاهرخ بیطاقت از روی نیمکت بلند شد و ایستاد ،عصبی شده بود

 -اونوقت حس تو میگه این متین بیگناهه؟ چرا؟

آسمان گیج و گنگ دوباره سر تکان داد

O

D

 -آره.

A
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اخم کرد و با عصبانیت ادامه داد

E

O

N
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 -نمیفهمم دلیل این عصبانیتت رو شاهرخ .چیزی شده؟

شاهرخ عصبی خندید

 -فکر کنم زده به سرم آسو ...تو داری...

آسمان با اخم میان کالمش پرید
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 -اسم من آسمانه.

شوکه نگاه به دخترکی که مانند یک کودک از ناقص ادا شدن اسمش گله میکرد
دوخت و دستی میان موهایش کشید

O

D

چه میخواست بگوید؟! یادش نبود.

M
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 -آسمان همه مخفف اسمت رو میگن به من که میرسه شاکی میشی؟

E

O

N

M
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آسمان با اخم توپید

 -من برای تو آسمانم ،دلم نمیخواد اسمم رو قیچی کنی.

شاهرخ دست به کمر زد و نگاهش را مستقیم توی نگاه قهوهای رنگ دخترک دوخت

 -آسمان بچهای تو به خدا.
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آسمان با تردید قدم سمتش برداشت .بحث بینشان را دوست نداشت .صداهایشان را
که بر سر یکدیگر باال میرفتند را دوست نداشت.

نگاه سرزنشگر و شاکی شاهرخ را نمیخواست.

D

دلش میخواست سر روی سینهی همسرش گذاشته و با صدای ضربان قلبش آرام

M
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شود.

بگوید.

E
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N
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دلش میخواست مثل هربار شاهرخ دست میان موهایش ببرد و جملههای عاشقانه

شاهرخ شاکی ترسناک بود.
این
ِ
 -تو اآلن بهخاطر اینکه من رفتم مالقات متین عصبانی هستی؟

شاهرخ دوباره عصبی خندید و از آسمانی که داشت نزدیک میشد ،دور شد.
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 اآلن به نظرت باید ریلکس باشم وقتی زنم بهم میگه که حس میکنه یه متین نامیبیگناهه؟

آسمان سرش را کج کرد ،هر کاری میکرد نمیتوانست شاهرخ را درک کند.

O

D

 -اآلن تو بهخاطر اینکه من گفتم ممکنه متین بیگناه باشه عصبانی شدی؟

M
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A
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شاهرخ دور خود چرخید و پشت به آسمان کرد و پلک بست .زمزمهی زیر لبش

را پس بزند

E

O

N

M
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آرام بود وقتی تالش میکرد حس عجیب و غریبی که انگار توی گردنش میجوشید

 -آروم باش شاهرخ.

آسمان با نگرانی بازویش را گرفت

 -شاهرخ چیزی شده که تو بهم نمیگی؟ خسرو چیزیش شده؟
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شاهرخ چرخید و نگاهش کرد

 -دلم نمیخواد اسم یه مرد غریبه رو هر لحظه به زبونت بیاری.

چشمان گرد و متعجب آسمان باعث شد نگاه بگیرد و بازویش را از بین دستان

O

D

دخترک بیرون بکشد

M
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 -اینطوری نگاهم نکن ،من بهت اعتماد دارم آسمان.

E

O

N

M

A

با اخم دستش را مشت کرد و روی بازوی مرد روبرویش کوبید

 -اما و ولی داشته باشه جملهات دهنت رو سرویس میکنم شاهرخ.

شاهرخ نگاهش نکرد
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 گاهی وقتا یادت میره زنی آسمان ،مثل مردا رفتار میکنی .دلت میخواد همهیمشکالت رو از سر راه کسایی که دوسشون داری ،خودت به تنهایی برداری.
بیفکر عمل میکنی .به مالقات اون مرد رفتنت هم یکی از همون کارهای بیفکرته.

D

نفس عمیقی برای آرام ماندنش کشید و ادامه داد
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 -آخه کدوم شاکی میره مالقات کسی که ازش شکایت کرده؟

E

O

N

M
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آسمان کالفه روی نیمکت نشست

 -نمیخوام به این بحث ادامه بدیم.

شاهرخ اما دلش نمیخواست دیگر هیچ مسئلهی حل نشدهای بینشان باشد.

دلش میخواست بجای پنهان کردن مشکالت ریز ،آنها را حل کنند.

 -اما هنوز حل نشده مشکلمون.
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آسمان با اخم نگاهش کرد

 -مشکلت چیه دقیقا ا دکی؟

 -من نمیخوام محدودت کنم آسمان ،نمیخوام بگم عوض شو ،نمیخوام بگم خودت

D

نباش ،چون من همونطوری که هستی و بودی عاشقت شدم .ولی این دلیل نمیشه

M
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که بهم دروغ بگی.
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دوباره ایستاد و داشت اذیت میشد.

 -من بهت دروغ نگفتم.

 به من گفتی میری دیدن عزیزت .نگفتی قراره بری مالقات یه مرد متین نام کهحس میکنی بیگناهه.

آسمان پایش را زمین کوبید
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 -داری کشش میدی شاهرخ.

شاهرخ دستی میان موهایش کشید و بغضی که صدای دخترک را لرزان کرده بود
تسلیمش کرد .فاصلهای که بینشان بود را با یک قدم پر کرد و شانههای دخترک را

D

میان بازوان قدرتمندش اسیر کرد.

M
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 -باشه عزیزم آروم باش.

E

O

N
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 -اگه میگفتم نمیذاشتی برم.

شاهرخ شقیقهاش را بوسید و حلقهی دستش را دور تن دخترک تنگتر کرد

 -آره نمیذاشتم.

 -تو اصال ا منو دوست نداری.

کوتاه خندید و دوباره شقیقهی همسرش را بوسید
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 -میشه بگی چقدر فکر کردی که به این نتیجه رسیدی؟

گونهاش را مانند یک گربهی ملوس ،به سینهی شاهرخ مالید و جواب داد

 -همه زنشون رو موقع حاملگی لوس میکنن تو منو دعوا میکنی.

O

D

شاهرخ توی گلو خندید

A
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 -دلت میخواد لوست کنم؟ تا جایی که یادمه آسو خانوم خشونت رو دوست داشت!

E

O

N

M

سرش را بدون فاصله گرفتن از شاهرخ بلند کرد

 -دلم نمیخواد آسو صدام کنی شاهرخ.

شاهرخ که ابرو باال انداخت دوباره سرش را روی سینهاش گذاشت و ادامه داد

 در ضمن ،من خوشم نمیآد تو باهام خشن باشی .دلم میخواد هر چی من دیوونهمیشم و هر چی کولی بازی درمیآرم تو آرومم کنی.
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شاهرخ بازوهای آسمان را گرفت و او را از خود جدا کرد

 -اونوقت وقتی من عصبی میشم تکلیف چیه؟

آسمان شالش را مرتب کرد و آغوش شاهرخ آنقدر گرم بود که به محض جدا شدن

O

D

از او سرما تا استخوانهایش هم نفوذ کرده بود.

M
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دلش میخواست به آن آغوش گرم برگردد و ساعتها ،همانجا بماند.

E

O

N

M
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 -تو نباید عصبی بشی.

شاهرخ باز خندید و همسر گردنکلفتش آنقدر زورگو بود که حتی برای عصبانی
شدن یا نشدنش هم ،تصمیم میگرفت.

 پس تو هم نباید بزنه به سرت و به قول خودت قاط بزنی .معاملهی خیلی خوبیهبه نظرم.
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قطره آبی که بر صورتش افتاد باعث شد سرش را رو به آسمان بلند کند.

 -عزیز میگه دختر خیلی خوبی شدم ،عوض شدم.

قطرههای باران باعث شد چشم باریک کند اما نگاه از آسمان نگیرد

O

D

 -من این عوض شدن رو خیلی دوست دارم شاهرخ .حاال که فکر میکنم میفهمم

M
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A

Y

N

قبل از آشنا شدن با تو من یه بیمار بودم .یه دختر پرخاشگر که فقط یه هدف داشت.

E

O

N

M

A

زندگی نمیکرد ،فقط روزهاش رو میگذروند.

باالخره نگاه از آسمان گرفت و بند نگاه شاهرخ و نگاه روشنش کرد.

چقدر دوست داشت غرق شدن توی عسلی نگاه همسرش را.

 -تو باعث شدی من خوب بشم شاهرخ .من این حال خوبم رو خیلی دوست دارم.
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جملهی خاص و ناب و سادهاش دل شاهرخ را لرزاند و دوباره هوس در آغوش
کشیدنش را کرد؛ نفس عمیقی کشید دست همسرش را توی دستش گرفت .دست
دخترک را تا لبهایش باال برد و لبهایش را به پوست سردش چسباند.

D

 -منم خیلی دوست دارم عزیزم.
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شاهرخ یک مرد واقعی بود .شابد هم از همان مردهایی که با وجودشان هیچ زنی

E

O

N

M

A

M

حس کم بودن نمیکرد.

شاید اگر همهی مردان جهان مانند شاهرخ بعد از یک بحث سهمگین ،پشت دست
همسرانشان را میبوسیدند و به او میگفتند دوستشان دارند هیچ زنی ،هیچ کجای
جهان پیدا نمیشد که حس بد داشته باشد.

مردهایی مانند شاهرخ تمام حسهای بد را میشستند.
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انگار زمان متوقف شده بود .همانطور که میخواست .نه صدایی جز صدای
قلبهایشان میشنید ،نه چیزی جز شاهرخ و نگاه زیبایش میدید .حتی قطرههای
بارانی که هر لحظه ،پرقدرتتر بر جسمش فرود میآمد را هم حس نمیکرد.

D

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

M
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 -دست و پا داره اآلن؟

E

O

N

M

A

دکتر به سؤال آسمان خندید و شاهرخ دست همسرش را محکمتر گرفت

 -البته .اآلن جنسیتش هم معلومه مامان خانم.

با هیجان سرش را بلند کرد تا آن مانیتوری که هم دکتر و هم شاهرخ به آن زل زده
بودند را ببیند.

 -چیه؟
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اما قبل از اینکه دکتر چیزی بگوید با صدای بلندتری گفت

 -نه نگو...

اما دوباره پشیمان شد و نگاه سمت شاهرخ که با چشمانی براق نگاه به مانیتور

O

D

دوخته بود ،چرخاند

E

O

N
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A

دکتر به هیجان آسمان دوباره خندید

M
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 -یا نه بگو...

 -قراره مامان یه دختر کوچولوی شیطون و خوشگل باشی دختر خانم.

با قلبی که پر بود از حس خوب و گرمایی بینظیر ،نگاه به مانیتور دوخت و کاش
بیشتر میتوانست صدای کوبش تند فرزندش را از آن دستگاه بشنود.
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قرار بود دختردار شوند و چقدر دلش قنج میرفت برای دختری که هنوز به دنی ا
نیامده نگاه پدرش را غرق در روشنایی کرده بود و قلب او را پر از آرامش و
دوستداشتن.

بوسهای که شاهرخ روی دستش نشاند باعث سریدن قلبش شد و نگاه به اشک

IE
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O

D

نشستهاش قفل نگاه روشن شاهرخ شد.

E
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N
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A
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 -بیا پایین مامان خانم خوشگل.

شکمش را با دستمال کاغذی پاک کرد و از روی تخت ،به کمک شاهرخ پایین رفت
و شاهرخ نگاه سمت دکتر چرخاند

 -مشکلی که نیست خانم دکتر؟ همه چی خوبه؟
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دکتر برگهی سونوگرافی را از دست دختری که کمی آنطرفتر مسئول تایپ بود
گرفت و روی میزش گذاشت.

 -خداروشکر همه چیز خوبه.

D

سمت آسمان چرخید و ادامه داد
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 -اما این دلیل نمیشه مراقب خودت نباشی دخترم .قبال ا هم گفتم ،باز هم میگم ،به

E
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N
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A

هیچوجه ورزش سنگین نکن .شاید برات سخت باشه برای تویی که ورزشکاری
ولی مادر بودن سختیای خودش رو داره دیگه .باید به فکر نینی کوچولومون هم
باشی.

آسمان سرش را تکان داد

 -نمیکنم.
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دکتر با لبخند سرش را کج کرد

 -انشاهلل به سالمتی به دنیا بیاد.

تشکر کردند و از مطب دکتر خارج شدند ،شاهرخ دست روی کمر او گذاشت و

D

آسمان دستش را روی شکمش .برآمدگی شکمش را دوست داشت.

M
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 -اصال ا بهم الهام شده بود که بچهام دختره.
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با خنده خم شد و شاسی آسانسور را فشرد و دست دیگرش را روی پهلوی دخترک
سر داد

 -دیدی آسمان خانوم؟!

آسمان پشت چشمی نازک کرد و قبل از او وارد اتاقک آسانسور شد

 -دختر و پسر بودنش مهم نیست ،همینکه سالمه کافیه.
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شاهرخ بلند خندید و از خالی بودن آسانسور استفاده کرده و خم شد ،گوشهی لب
آسمان را بوسید و چشمکی زد

 -آره دیگه ،خیلی مطمئن بودی که پسره ،چی شد؟

O

D

با اخم دست روی شانهی شاهرخ کوبید و توپید

M

IE

A

Y

N

 -شاهرخ میزنمتا!

E
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N
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شاهرخ با خنده شانههایش را به آغوش کشید و زیر گوشش پچ زد

 -خیلی خوشحالم عزیزم.

آسمان سرش را بلند کرد

 -تونستی شاهین رو راضی به موندن کنی؟

جدیت سؤالش باعث شد حلقهی دست شاهرخ شل شود
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 -نه ،میگه تصمیمش رو گرفته و میخواد بره.

باز شدن در آسانسور باعث شد کامل از آسمان فاصله بگیرد و هر دو همراه هم از
اتاقک بیرون بروند.

D

 -ساره هم داره کارهاش رو میکنه بره .اگه شاهین بره تو تنها میمونی .شاهین

M
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تنها کس توئه.
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دست شاهرخ دوباره روی کمرش نشست

 -میخوای من باهاش حرف بزنم؟

اخم کوتاهی که بین ابروهای شاهرخ نشست بیاراده بود وقتی مصمم گفت

 -نه.

DONYAIE MAMNOE

2861

DONYAIE MAMNOE
و آسمان به محض شنیدن آن نه محکم سکوت کرد و حرفی نزد .سوار ماشین شدند
و آسمان کمربندش را بست.

 -آسمان؟

O

D

چرخید و به محض تالقی نگاهشان شاهرخ لبخند زد

M
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 -نگران من نباش عزیزم .من تنها نیستم .تو رو دارم ،دخترمون رو دارم .درسته

E
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که رفتن شاهین ناراحتم میکنه ولی بودن شما برام قوت قلبه.

آسمان دستش را گرفت

 -ساره گفت ممکنه برای همیشه برن.

 اگه من برادرم رو یه ذره میشناسم میدونم همیشگی نیست .شاهین یکم خستهست،و به این سفر احتیاج داره.
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آسمان نگاه گرفت و لبی تر کرد

 شاهین مرد خیلی خوبیه .اما کاش بفهمه که برای ساره خیلی بیشتر از یه دوستمهمه.

D

شاهرخ ماشین را به حرکت درآورد و آسمان برگهی سونوگرافی را از توی پاکت

M
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بیرون کشید

E
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 -باید یه اسم براش انتخاب کنیم.

نگاه به عکس سیاه و سفیدی که میان انگشتانش بود دوخت

 بچه که بودم با خودم میگفتم اگه یه روز بچهدار شدم اسم دخترم و دنیا میذارمو اسم پسرم و جهان.

شاهرخ آرام و مردانه خندید و دستش را گرفت
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 -خیلی کلکی که میخوای اسم دخترمون یه ربطی به اسم خودت داشته باشه.

جملهی شاهرخ باعث شد بخندد و نگاه سمت همسرش بچرخاند

 -گفتم وقتی بچه بودم .ولی اآلن دلم میخواد اسم دخترمون رو با تو بشینم و لیست

O

D

درست کنم و بعد از بینشون یه اسم خوب انتخاب کنم.
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شاهرخ کوتاه نگاهش کرد
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 بعد من از اسمی که تو میپسندی خوشم نیاد و به زور هم که شده انتخاب خودموبهت تحمیل کنم .همینقدر ساده.

شاهرخ اینبار بلندتر خندید

 -یعنی عاشق این گردنکلفتیهاتم.

آسمان سرش را خم کرد و روی شانهی شاهرخ گذاشت
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 -خب قراره منو کجا ببری؟

 -هر جایی که تو بخوای.

نفس عمیقی برای کنترل احساساتش کشید و لبش را گزید

O

D

 -قرار بود عید بریم شمال که بهخاطر خسرو و بستری شدنش نشد .دلم میخواد
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بریم شمال.
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شاهرخ انگشتانش را بین انگشتان دخترک فرو کرد

 -فردا شب میریم .بعد از پریدن شاهین.

آسمان نگاهش را به ساعد شاهرخ دوخت و با انگشت دست دیگرش نوازشش کرد.

 -یه چیز دیگه...

 -جانم؟
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لبهایش را روی هم فشرد و آب دهانش را فرو داد

 -میخوام یه سر به پارسا بزنم؛ دیشب خیلی اصرار میکرد ببینتم.

سکوت کرد تا جوابی از جانب شاهرخ بشنود اما وقتی چیزی نشنید ،آب دهانش را

O

D

فرو داد

M
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 -اون شاگردمه شاهرخ.
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 اجازه نمیدم بری تو خونهای که صاحبش قصد کشتن پدرت رو داشت آسمان.دیگه هم به این بحث ادامه نده و شنیدی که دکتر چی گفت ،قرار نیست مربیگری
کنی.

آسمان کامل فاصله گرفت و نگاه به نیمرخ جدی شاهرخ دوخت

 -فقط قراره ببینمش.
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 -قرار نیست با هیچ کدوم از اعضای خانوادهی استوار مالقاتی کنی آسمان.

لبهایش را روی هم فشرد و نگاه از شاهرخ گرفت .تا رسیدن به مقصد هیچکدام
حرفی نزدند و به محض توقف ماشین آسمان در را باز کرد و پیاده شد.

O

D

 -صبر کن آسمان.

M

IE

A

Y

N

برگشت و بدون اینکه نگاهش را از انگشتان دستش که در هم میپیچیدند بگیرد،
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منتظر ماند .شاهرخ هم پیاده شد و درهای ماشین را با ریموت قفل کرد.

 -قهر کردی اآلن مثالا؟

با اخم سر باال گرفت

 -نخیرم.

شاهرخ ابرو باال انداخت و با لبخند خودش را به آسمان رساند.
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 مگه میشه عاشق اینهمه تخسی و یهدندگی نشد؟ مگه میشه این نگاه طلبکارترو دید و ضعف نکرد؟

آسمان پشت چشم نازک کرد

D

 -حیف دکتر گفته ورزش سنگین نکنم ،وگرنه دو سه تا فن میرفتم و دکور صورت
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خوشگلت رو به هم میریختم تا بیشتر عاشق وحشی بازیم بشی.
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دست شاهرخ دور کمر همسرش حلقه شد و سرش را کنار گوشش برد.

 من نظرم اینه که اینبار با مالیمت منو عاشق خودت کنی دختر خوب ،مثال با یهبوسهی جنجالی.

آسمان نتوانست با لبخندی که روی رولبهایش نشست مقابله کند و سرش را کنار
کشید
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 -تازهگیا بیحیا شدی!

شاهرخ حلقهی دستش را دور کمر او تنگ تر کرد

 -بیحیایی رو عشقه ...تازه دارم میفهمم که گاهی باید دیوونه بود و دیوونگی کرد.

O

D

آسمان سری با تأسف تکان داد و دیگر تا رسیدن به خانه حرفی نزد .به محض
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ورودشان به واحد ،شالش را از روی موهایش برداشت و تن خسته اش را روی
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مبل پرت کرد .دست روی شکم کمی برآمدهاش گذاشت و پلک بست.

 -امشب شام با تو شاهرخ .یه چیز خفن درست کن.

شاهرخ با خنده دستانش را به پشتی مبل تکیه داد و خم شد ،پیشانی آسمان را نرم
بوسید

 -باور کن بیشتر وقتا همینطوره بانو.
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آسمان با چشمان بسته خندید

 -اعتراض داریم ولی شکایت نه.

شاهرخ با لبخند وارد آشپزخانه شد و با صدایی که برای رساندن به گوش آسمان،
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بلندترش کرده بود ،گفت
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آسمان هم صدایش را شاکی بلند کرد
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 -خب حاال چی درست کنم؟ دخترم چی هوس کرده؟

 -بهت گفته بودم حسودم؟

شاهرخ خندید و در یخچال را باز کرد

 -نگفته بودی ،ولی میتونم حدس بزنم چقدر حسودی.

پلکهای آسمان داشت کم کم سنگین میشد که بازشان کرد

DONYAIE MAMNOE

2870

DONYAIE MAMNOE
 -پس یادت نره که همیشه اولویتت قراره من باشم ،فقط من.

شاهرخ خندید و او نتوانست با بسته شدن چشانش مقابله کند ،خواب قدرت باالیی
داشت که خیلی زود او را ب آغوش کشید.
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 -باور کن تو اولویتی دختر خوب.
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گوشت چرخکرده را از توی یخچال بیرون آورد و توی ظرفی گذاشت .جواب نداد ن
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آسمان باعث شد ابرویی باال انداخته و از روی جزیره ،نگاهی به سال بیاندازد

 -آسمان؟

جوابی که از جانبش دریافت نکرد ،با نگرانی از آشپزخانه خارج شد و خود را به
کاناپه رساند .با دیدن دخترکی که خوابش برده بود لبخندی روی لبهایش نشست و
خم شد ،پیشانی اش را بوسید و پتوی بافت را از روی دستهی کاناپه برداشت.
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 -دخترهی خوابالو...

***

صدای زنگ گوشیاش باعث شد باالخره پلکهای سنگینش را باز کند و توی جایش

O

D

تکانی بخورد.
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 -شاهرخ؟
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جوابی که نشنید نوچ کالفهای گفت و دستی به صورتش کشید .نگاه گیجش را به
دنبال گوشی فرستاد و یادش نبود قبل از خواب کیفش را کجا گذاشته بود .کالفه
ایستاد.

 -هر کی هستی خودت میخاری واسه شنیدن فحشهای ناموسی.
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باالخره کیفش را از توی اتاقخواب پیدا کرد و شاهرخ انگار قبل از اینکه بخواهد
دوش بگیرد ،حتی لباسهای بیرون او را هم درآورده بود .گوشی را از کیفش بیرون
کشید و نگاهی به صفحهاش دوخت و اسم رهام باعث شد فحشی بدهد و سمت در
حمام قدم بردارد.
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 -الو؟ چیه رهام؟

E

O
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M

A

M

 -بی ادب ،این چه طرز صحبت با برادر بزرگته؟

خمیازهای کشید و ضربهای به در حمام زد

 -شاهرخ کی میای من گشنمه!

صدای خندهی بلند رهام را از پشت خط شنید و نشنیده گرفت

 -اآلن میام عزیزم.
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باشه ای گفت و از اتاق خارج شد ،دلش میخواست به آشپزخانه سر بزند و منشأ
اصلی بوی معرکهای که گرسنگیاش را چند برابر میکرد ،ببیند.

 -چیه هر هر میخندی رهام؟ قرص خنده باال انداختی؟

O

D

رهام با خنده جوابش را داد و او درب قابلمهای که روی اجاق بود را برداشت.
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 -یعنی فندوق دایی که به دنیا اومد تو اندازهی بشکه میشی آسو ...ببین کی گفتم.
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حتی جملهی رهام هم نتوانست عصبیاش کند وقتی نگاهش به کوفتههایی افتاد که
توی آب خوشرنگی در حال پختن بودند و آب دهانش را قورت داد.

 -امروز رفته بودیم سونو ،حدس بزن فندوق دایی جنسیتش چیه؟!

دلش میخواست دست دراز کند و یکی از کوفتهها را بردارد.

 -وای عزیزم ،دختره؟
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سرش را جلوتر برد و عمیق نفس کشید

 -آفرین ،حاال حدس بزن شاهرخ از ذوقش واسه شام چی درست کرده!

لحن پر لذت او ،وقتی داشت بوی کوفتهها را نفس میکشید رهام را هم مشتاق کرده

O
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بود.

M
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 -ماهی شاهرخپز خوشمزه که هنوز طعمش زیر دندونمه؟

E
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با لبخند درب قابلمه را گذاشت.

 -نوچ ،کوفته برنجی.

صدای رهام را که داشت فریاد میکشید را شنید

 -دانیال بدو برو به مامانت بگو خاله آسو دعوتمون کرده شام.

با چشمان گرد شده خواست چیزی بگوید که رهام با پررویی گفت
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 -عزیزم راضی به زحمتت نبودیم ،ولی تا نیم ساعت دیگه میرسونیم خودمون رو.

 -رهام در و باز نمیکنما!

اما دیر شده بود و رهام تماس را قطع کرده بود.

O

D

نگاهش را دوباره به کوفتهها دوخت و دلش نمیخواست آنها را با کسی شریک
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شود.

E

O

N

M

A

 -پسرهی پررو خجالت هم نمیکشه خودش ،خودشو دعوت میکنه.

 -کی؟

چرخید و شاهرخ را توی درگاه آشپزخانه با لباس ورزشی و موهای نمدار دید و
دلش ضعف رفت.
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 رهام ،خر مغزم رو گاز گرفت گفتم واسه شام کوفته برنجی داریم ،داره میاداینجا.

شاهرخ خودش را به او رساند و با خنده یقهی پیراهنش را مرتب کرد.

O

D

 -میرسه به همه ،نگران نباش.

M

IE

A

Y

N

 -آخه دلم نمیخواد این خوشمزههای خوشرنگ رو با کسی شریک بشم.
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شاهرخ زیر اجاق را خاموش کرد و گونهی آسمان را کشید

 -اگه سیر نشدی بازم برات درست میکنم عزیزم.

لبش را گزید و کمرش را به کانتر تکیه داد

 -اآلن انگشتام حق ندارن درد بگیرن واسه رفتن بین موهای نمدارت؟
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دل شاهرخ برای دلبریهای ناب دخترک لغزید و با حلقه کردن دستش ،دور کمرش،
او را به خود چسباند.

 -من دربست در اختیار شمام بانو.

D

آسمان دستش را میان موهایش فرو کرد و به انگشتانش فرصت داد بین آن تارهای

M
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نرم و نمدار برای خودشان بلغزند.
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 -چرا این رهام تموم لحظات عاشقانهی من و تو رو خراب میکنه؟

شاهرخ تو گلو خندید و خم شد ،گونهی آسمان را بوسید و خیره در نگاه قهوهای
رنگش لب زد

 -چرا؟ چیکار کرده مگه؟
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 دیگه میخواستی چیکار کنه؟ امشب منو تو باید تنهایی جشن میگرفتیم این دارهچتر میشه اینجا.

شاهرخ اینبار گوشهی لب دخترک را بوسید و موهای فرار کرده از اسارت کشش

D

را ،پشت گوشش فرستاد

M
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 -میخوای زنگ بزنم بگم نیان؟ بعد تا صبح خودمون دوتا جشن میگیریم.

E
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آسمان با لذت پلک بست و گونهاش را بیشتر به گونهی تهریشدار شاهرخ کشید

 -هوم ،آره .خیلی خوب میشه.

فاصله گرفت و نگاه خمارش را به چشمان شاهرخ گره زد

 -اما میدونم که تو همچین کاری نمیکنی.

با خنده عقب کشید

DONYAIE MAMNOE
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 -چرا؟ باور کن اگه موضوع تو باشی هر کاری میکنم.

آسمان که نگاه دزدید شاهرخ بلندتر خندید .دست دراز کرد و موهای آسمان را از
اسارت کش قرمز رنگ آزاد کرد
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 -بهت گفته بود آسمان خجالتی خیلی خوردنیه؟

M
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از شانههای آسمان گرفت و او را به پشت چرخاند .کش مو را دور مچ دستش هل
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داد و دستی میان موهای بلند و فردار دخترک کشید

 وقتی گونههات سرخ میشن ،وقتی نگاهت ازم فرار میکنه دلم میخواد گازتبگیرم.

موهای آسمان را به سه قسمت تقسیم کرد و مشغول بافتن شد

 -میگم امشب منو تو باید تنها میموندیم میگی چرا میگی.
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شاهرخ با خندهای مردانه انتهای موها را با کشی که دور مچش بود بست و موی
بافته شده را روی شانهی آسمان انداخت .او را سمت خود چرخاند و لبهایش را
روی پیشانیاش گذاشت.

D

 -میگم بذاریم بریم برای چند وقت از اینجا میگی چرا میگم.

M
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آسمان با احساسات خوبی که توی قلبش سرازیر شده بود لبخندی زد
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 مطمئن نیستم که دلم تنگ رهام دیوونهبازیهاش نمیشه .حاال فرض کن اینجا ب ااون دخترهی ایکبیری که تازگیا زیاد دور و برش میچرخه تنهاش بذارم و برم.

شاهرخ سری تکان داد

 -باز رسیدیم به بحث پریسیما!
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آسمان لبی کج کرد و اصال ا دلش نمیخواست اسم آن دختر را بشنود ،چه برسد به
اینکه بخواهد او را همراه برادرش ببیند.

 -ازش بدم میاد ،انگار میرم گدایی میکنم و یهقرون دوهزاری که درمیآرم رو

D

اون ازم میگیره.
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شاهرخ خندهاش گرفت ،اما سعی کرد موضع جدیاش را حفظ کند و در کابینت را
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M

باز کرد.

 نمیخوام دوباره یادآوری کنم که رهام یه مرد عاقل و بالغه که میتونه برایزندگی خودش تصمیم بگیره.

آسمان خسته از باز شدن بحث همیشگی رو صندلی نشست
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 منم نمیخوام دوباره بگم که اون دخترهی جلف که تا چند روز پیش با دشمن ت وریخته بود رو هم ،نمیتونه رهام رو خوشبخت کنه.

شاهرخ بشقابها را روی کانتر گذاشت و خواست حرفی بزند که آسمان مانع شد.

O
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 -نمیخوام با حرف زدن در مورد اون دختر عصبی بشم.
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شاهرخ سری تکان داد و آسمان عادت داشت که حرف خودش را به کرسی بنشاند.
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طوری رفتار میکرد که انگار کسی که بحث پریسیما را میان کشیده خود او نیست.
مشغلهی جدید آسمان بعد از مهران و متین استوار ،پریسیما شده بود.

 -نظرت چیه دکور خونه رو عوض کنیم؟

آسمان پشت چشمی نازک کرد

 -استعداد بحث عوض کردنت تو حلقم.
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شاهرخ خندید و کنار آسمان روی صندلی نشست

 جدی میگم ،رنگ پردهها و مبلها یکم زیادی دلگیره ،دلم میخواد تو انتخابکنی رنگشون رو.
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با اکراه نگاه از شاهرخ گرفت و دستانش را مقابل سینه قالب کرد

M
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 -انگار تازه یادت اومده که بانوی این خونه منم و من باید لوازمش رو انتخاب کنم.
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شاهرخ با خنده خم شد و گونهاش را کشید

 -دنبال بهونهای واسه دعوا؟

آسمان نفس عمیقی کشید و نگاهش را سمت سالن کشاند ،حق با شاهرخ بود؛ باید
دکور خانه را عوض میکردند .دلش میخواست از رنگهای شادتری برای دیزاین
استفاده کنند.
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 -میخوام رنگ پردهها آبی باشه.

شاهرخ با خنده دستش را گرفت و با ابروی باال داده پرسید

 -مبلها هم سبز باشن؟

O

D

پشت چشم دیگری نازک کرد و توپید
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 -مگه داریم جلگه و دریا درست میکنیم؟
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N

M

بحثشان در مورد رنگها و طرحها ،تا آمدن رهام و رستا و دانیال ادامه داشت و
آسمان بیاهمیت به غر زدنهایش قبل از آمدنشان ،با خوشرویی استقبال کرد.

از رستا حال خسرو را پرسید و رستا با جزئیات کامل از حال پدرش گفت .شام را
با شیطنتهای دانیال و کنایههای رهام به آسمان در مورد خانهداریاش خوردند.
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قبل از آنکه رهام و رستا بیایند فکر میکرد اگر شب را با شاهرخ تنهایی بگذراند
بیشتر خوش میگذرد اما حضور آنها و خندههای از ته دلشان باعث شده بود با خود
بگوید ،چقدر خوب شد که آمدند.
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را که از اردبیل آورده بود روی زمین پهن کرد.

D

آخر شب ،بعد از رفتن آنها با حسی که توی قلبش میجوشید سجادهی مخمل پدرش

E

خواندن ،خدا را شکر کند.
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دلش نماز خواندن میخواست .دلش میخواست مثل تمام مسلمانان دیگر با نماز

چادر نماز سفید با گلهای آبی رنگش را روی سرش انداخت و قامت بست .هللا و
اکبری که گفت انگار هزاران حس خوب میان قلبش سرازیر کرد ،احساسات خوبی
که باعث شد از حجمشان بغضش بگیرد.
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نماز دورکعتیاش را به نیت نماز شکر خواند و وقتی سالمش را داد تسبیح تربتی
که ضیا از کربال برای پدرش آورده بود را برداشت تا ذکر فاطمهیزهرا را بگوید.

با هر دانهی تسبیحی را سمت راست میفرستاد و ذکری که میگفت بغضش بیشتر

D

قد میکشید.
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علت بغضی که میان گلویش بود را نمیدانست ،اما میدانست که دلش میخواهد
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بیشتر روی آن سجاده بنشید و ساعتها با خدا حرف بزند.

تسبیح را که آرام کنار مهر گذاشت ،صدای شاهرخ باعث شد تکانی بخورد و سمت
او برگردد

 -قبول باشه.

لبخندی زد؛ لبخندی که بغض تلخش کرده بود.
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 -ممنون.

شاهرخ تکیهی شانهاش را از چارچوب در گرفت و سمت او قدم برداشت.

 -چادر اونقدر بهت میاد که دلم میخواد تا خود صبح بشینم و نقط نگاهت کنم،

O

D

صدای آرومت وقتی آیات رو تلفظ میکنی خیلی دوست داشتنیه.

M
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آسمان با همان لبخند پربغض چادر را روی شانهاش هل داد
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 -دوست دارم از این به بعد نمازم رو بخونم.

شاهرخ با عشق نگاهش کرد و دستش را میان دستانش گرفت.

 -کار خوبی میکنی.

نفس عمیقی کشید و بغض باالخره موفق شد قطره اشکی از چشم راستش بلغزاند...

 -انگار خدا داره بهمون لبخند میزنه شاهرخ.
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شاهرخ بیطاقت خم شد و پیشانیاش را بوسید.

 -البته.

 -خیلی دوست دارم این لحظهها رو .اونقدر زیاد که دلم نمیخواد تموم بشن.

O

D

****
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مقابل شاهین ایستاد و دستانش را توی جیبهای شنلی که به تن داشت کرد.
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 -برات آرزوی موفقیت دارم.

شاهین لبخندی زد و سرش را تکان داد.

 -ممنونم؛ حواست به شاهرخ باشه آسمان.

لبی تر کرد و نگاهش را سمت شاهرخ که مشغول حرف زدن با عمهخانم بود
چرخاند.
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 -شاهرخ بیشتر از من ،به حضور تو احتیاج داره.

سمتش چرخید و ادامه داد

 -چطور میتونی گالری و بندازی سرش و با وجود اون حیوون بیپدری که جون

O

D

یه بچه رو تهدید کرده بود بذاری بری؟

M

IE

A

Y

N

شاهین به شاکی بودن آسمان خندید
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 شاهرخ خودش تنهایی اون مسئله رو حل کرد آسمان ،یادت که نرفته؟ در ضمنپیمان هست ،منم هر وقت که بهم احتیاج داشت برمیگردم.

با اخم توپید

 اما داری یه جوری رد و نشونت رو از تهرون پاک میکنی که انگار دیگه قرارنیست برگردی.
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شاهین اما بدون اینکه جوابی به آسمان بدهد سمت شاهرخ چرخید و صدایش کرد

 -شاهرخ؟

شاهرخ که نگاهش کرد سر تکان داد و او دست روی کمر عمهاش گذاشته و همراه

O
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هم ،سمت آنها آمدند.

M

IE

A

Y

N

 -جانم داداش؟

E

O

N
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آسمان همچنان اخم داشت وقتی شاهرخ کنارش ایستاد.

 -دیگه برید شما ،عمهخانم خسته میشه.

عمهخانم نگاهش را در اطراف چرخاند و جواب برادرزادهاش را داد

 -نه خسته نیستم ،فقط پری هم قرار بود بیاد ،نمیدونم چرا نیومد.
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آسمان پوزخند زد و دست شاهرخ روی کمرش نشست ،انگار میترسید با جملهی
نابجایی جنجال به پا کند.

آسمان اما کسی نبود که کسی جلودارش باشد ،سری برای عمهخانم تکان داد و او

D

هم نگاه در اطراف چرخاند.
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 -شاید با داداش منه ،آخه این روزا زیاد با هم تیک میزنن.
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دست شاهرخ پهلویش را آرام چنگ زد و اما آسمان سکوت نکرد ،خندید و با حالت
شوخی که فقط شاهرخ میتوانست چقدر جدی بودنش را ببیند ادامه داد

 -فکر کنم پریسیما داره مخ داداشم رو میزنه.

ایبار شاهین بود که با جملهاش جو متشنج بینشان را بر هم زد و سؤالش نگاه همه
را سمت او کشاند.
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 -از ساره خبر داری آسمان؟

آسمان لبی تر کرد و دستانش را از جیب شنلش بیرون کشید و کوتاه جواب داد

 -نه.

O

D

همانطور که ساره خواسته بود نگفت که او هم قرار است همهچیزش را رها کند و

M
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به دنبال او تا آن سوی دنیا برود.
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کاش شاهین میفهمید که ساره او را بهعنوان یک دوست که نه ،او را بیشتر از هر
چیزی توی این دنیا دوست دارد.

شاهین با لبخند سری تکان داد و آسمان نگاه از چشمان رنگیاش گرفت .شاهین و
ساره انگار برای هم ساخته شده بودند و کاش این سفری برگشتش نامعلوم بود،
آنها را بیشتر به هم وابسته میکرد و عشق ساره را در قلب شاهین میریخت.
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شاهین که خداحافظی کرد و رفت و عمهخانم به دنبالش آیةالکرسی و چند دعای
دیگر فرستاد ،همراه هم از سالن فرودگاه خارج شدند.

جلوتر از آنها سمت ماشین قدم برداشت و برایش مهم نبود که عمهخانم ممکن است

D

از جملهی چند دقیقه پیشش چه برداشتی داشته باشد.
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اگر رهام خودش را به در و دیوار میکوبید و میگفت عاشق آن دخترک جلف

E
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M

آویزان جلف ،چیز دیگری نیست.
است ،باز میگفت که آن دختر ،جز یک
ِ

سوار ماشین شدند و آسمان روی صندلی عقب جای گرفت تا عمهخانم کنار شاهرخ
بنشیند.

 -شاهرخ من باید برم به خسرو سر بزنم.
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شاهرخ از آینه نگاهش کرد و سری تکان داد .عمهخانم چرخید و از بین صندلیها
نگاهی به همسر عاصی برادرزادهاش دوخت و لبخند زد

 -حالشون خوبه خسرو خان؟ عمل کردن چشماشون رو؟

O

D

آب دهانش را فرو داد و قطعا ا شاهرخ در مالیمت به عمهاش رفته بود.
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عمهخانم به لبخندش بیشتر عمق داد

M

IE

A

Y

N

 -نه ،دکتر گفت نیازی به عمل نیست ،قراره همین هفته باز کنن چشماشون رو.

 -انشاهلل ،به امید خدا خوب میشن.

لبش را گزید و سعی کرد لبخند بزند

 -ممنون ،لطف دارید.

عمهخانم نگاه کوتاهی به شاهرخ انداخت و ادامه داد
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 -خب بگید ببینم دخترخانم ما کی به دنیا میآد؟ همه چی روبهراهه؟

آسمان بیاراده دستش را روی برآمدگی شکمش گذاشت و لبخندش طرح واقعیت به
خودش گرفت.
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 -آره ،دکتر میگه همهچی خوبه .اآلن تو هفتهی هجدهم هستم.
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عمهخانم سری تکان داد
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 -ایشاهلل به سالمتی به دنیا بیاد و درد و بال از هر دوتون دور باشه.

آسمان ممنونم آرامی گفت و دیگر تا رسیدن به برج کسی چیزی نگفت .وقتی ماشین
توقف کرد لبخندی دیگر روی لبهایش نشاند و پیاده شد.

 -بفرمایید بریم داخل.
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هیچوقت اهل تعارف نبود برای همین نمیتوانست درست و حسابی از عمهخانم
دعوت کند.

لبهایش را روی هم فشرد و عمهخانم دوباره از بین صندلیها نگاهش کرد

O

D

 -ممنون دخترم ،انشاهلل یه روز دیگه.
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پیاده که شد نفس عمیقی کشید و به نظرش مؤدبانه حرف زدن ،از هر کار سختی،

E
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سختتر بود.

 -آسمان؟

صدای شاهرخ مجبورش کرد خم شود ،اما شاهرخ بهجای اینکه از شیشهی پایین
ماشین حرفش را بگوید ،پیاده شد و ماشین را دور زد.

 -تنها نرو تو خیابون ،خواستی بیای یا با رهام بیا ،یا زنگ بزن من بیام.
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سر تکان داد و لبی تر کرد

 -ببخشید.

شاهرخ اخمی کرد

A

M
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لبهایش را ابتدا روی هم فشرد و سپس ،لب زد
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 -واسه چی؟
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 نمیتونم دخترعمهات رو دوست داشته باشم و به رابطهاش با رهام لبخند ژیکوندبزنم.

شاهرخ خم شد و پیشانیاش را بوسید

 -بعدا ا درموردش حرف میزنیم ،به پدرت سالم برسون.
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سری تکان داد و تا وقتی که شاهرخ سوار ماشین شود همانجا ماند؛ اما وقتی
شاهرخ تک بوقی زد و عمهخانم برایش دست تکان داد ،لبخندی روی لب نشاند و
او هم دستی تکان داده و سمت ورودی برج قدم برداشت.

وارد واحد که شد در را بست و با صدای بلندی دانیال را صدا کرد .طولی نکشید
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که دانیال با جیغ و داد از پلهها سر خورد و کنارش ایستاد
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 -سالم خاله آسو ،خوبی؟ دخترخاله خوبه؟ شوهرخاله چطوره؟

با خنده پسگردنی محکمی حوالهی دانیال کرد و سمت پلهها قدم برداشت

 -نفس بگیر بچه ....خسرو تو اتاقشه؟

دانیال خیلی زود همراه آسمان شد و همراهش از پلهها باال رفت
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 آره ...دایی چند دقیقه پیش رفت بیرون ،مامان و مامان مریم هم که امروز کال اقیبشون زده ،فقط منم و باباخسرو و مامان بهار.

مقابل اتاق بهار و خسرو ایستاد و چند تقه به در زد ،اما قبل از اینکه اجازهی ورود
گرفته باشد در را باز کرد و داخل اتاق شد .خسرو سرش را کمی بلند کرده و
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چرخاند

E

O

N

M

A

M

 -آسمان؟

لبهایش را رو هم فشرد و خسرو پناهی را در آن حال دیدن دردناک بود .نگاه سمت
دانیال چرخاند و او با اشاره کردن به در اتاقش فهماند که تنهایشان میگذارد و
آسمان در را بست.

 -منم.
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خسرو خودش را روی تخت باال کشید و به تاج تخت تکیه داد و نگاه آسمان روی
بهاری که گوشهی تخت خواب بود ،کشیده شد.

 -خیلی خوش اومدی ،بیا پیشم.

D

قدم سمتشان برداشت و بعد از بوسهای که روی گونهی استخوانی مادرش زد ،تخت

M
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را دور زده و لبهی تخت ،کنار خسرو نشست.
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 -حالت خوبه؟

خسرو لبخندی زد و آسمان دلش میخواست دست دراز کند و چشمان خسرو را از
شر آن پارچهی سفید رنگ خالص کند.

 -آره دخترم ،خوبم .تو چطوری؟

آسمان نگاه به دستان خسرو دوخت .دستانی که قدرتمند به نظر میرسیدند.
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آنقدر قدرتمند که کوه را جابهجا کنند.

 -خوبم.

نگاه از دستان خسرو گرفت و در اتاق چرخاند

O

D

 -رستا میگه دیگه الزم نیست جراحی کنی.

M
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خسرو با دست دنبالش گشت و خیلی زود پیدایش کرد ،دستش را گرفت و بغض
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آسمان بیشتر قد کشید

 -آره انگار خوب شده.

لبهایش را روی هم فشرد و بیاهمیت به انگشتان خسرو که روی دستش را نوازش
میکردند ،سعی کرد نگاه سمت او نچرخاند.

 -خیلی ترسیدم که بمیری.
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فشار دست خسرو روی دستش بیشتر شد و او نفس عمیقی کشید.

 -بعد فهمیدم که هرچقدر بد باشی بازم پدرمی و خون تو توی رگهامه.

برگشت و نگاه به چهرهی پدرش دوخت ،کم و بیش زخمهای صطحی صورتش
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خوب شده بودند.
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 -میخوام دیگه تموم کینهام ازت رو تو همین اتاق بندازم دور و همونطور که
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میخواستی بهت یه فرصت بدم برای پدر واقعی شدن.

قطره اشکی ،بدون اینکه پلک بزند روی گونهاش غلطید و او سعی کرد ریتم
نفسهایش را کنترل کند تا خسرو پی به گریه کردنش ،نبرد.

 برای رستا و رهام پدر واقعی و خوب باش ،چون تو ازشون همیشه محبتت رودریغ کردی.
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صدای محکم خسرو پناهی میلرزید وقتی گفت

 -اکبر پدر خیلی خوبی برات بود.

آسمان با یاد اکبر اشککش بیشتر فرو ریخت و لبخندی زد.
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 -اکبر و اسرا نمونه بودن ،و بودنشون تو زندگی من یه نعمت بزرگ .و بخاطر

M
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همین میخوام که ببخشمت.
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نفس عمیقی کشید و با تردید دستش را روی دست خسرو گذاشت.

 -دلم نمیخواد وقتی مادر میشم هیچ کینهای از پدرم تو دلم باشه

خسرو دست آسمان را بلند کرد و تا لبهایش باال برد ،پشت دستش را بوسید و نجوا
کرد
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 میشه بغلت کنم؟ به تالفیه تموم اون روزایی که نتونستم بغلت کنم و ببوسمت ونازت رو بکشم.

آسمان با بغض خودش را جلوتر کشید و کنار او به تاج تخت تکیه داد و خسرو

D

دست دور شانهاش پیچید و شقیقهاش را بوسید
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 -بوی زندگی میدی آسمان.
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****

آمدن رهام با سر و صدایی که به راه انداخته بود کامال ا آشکار بود و او را از
آغوشی که نمیدانست از کی توی آن غرق شده بود ،بیرون کشید

 -رهام اومد انگار.
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خسرو اجازه داد آسمان از روی تخت پایین برود و نگاه آسمان سمت بهاری کشیده
شد که با سر و صدای رهام ،داشت بیدار میشد.

 -خسرو؟
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خسرو دست دراز کرد و بعد از یک جست و جوی کوتاه دست همسرش را گرفت

M
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 -جانم بهار؟! اینجام.
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 -بچهام کو؟

بغضی که توی گلویش قد کشید ،باعث شد بی هیچ حرفی از اتاق خارج شود و با
قدمهای تندی از پلهها پایین برود.

 -یواش دختر...
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صدای رهام باعث شرت دستی زیر چشمانش کشیده و سرعت قدمهایش را پایین
ببرد.

 -بهار خوابیده بود اسکول ،چرا شیهه میکشی اومدنی؟
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D

رهام خندید و به محض پایین رسیدن آسمان او را در آغوشش گرفت.
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 -تو خجالت نمیکشی گنده بار داش بزرگترت میکنی؟
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آسمان شانه باال انداخت و سمت مبلمان قدم برداشت .احساس خوبی داشت .حرف
زدن با خسرو انگار تمام برهای اضافی را از روی شانههایش برداشته بود.

 خودت گفته بودی از بچگی دوست داشتی با خواهرت گیس و گیسکشی راهبندازی.
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تا او روی مبل بنشیند ،رهام با بدجنسی مبلی که میخواست بنشیند را اشغال کرد
و آسمان بعد از لگدی که به پایش کوبید روی مبل کناری نشست.

 -یعنی خوشت میاد اآلن گیسهات رو بکشم؟

D

 -اگه تو خوشت میآد دندونات برن تو شکمت منم خوشم میآد ،اصال ا مگه نمیدونی
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عاشق زدن و شنیدن شکستن استخونهام؟
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رهام که خندید او هم لبخند زد و به مبل تکیه داد

 -امشب داریم با شاهرخ میریم شمال.

رهام که متعجب نگاهش کرد و خواست چیزی بگوید ،مانع شد

 عیدمون به خاطر اون مهران بیشرف خراب شد ،اما حاال که حال خسرو خوبهمیخوام یه چند روز با شاهرخ بریم شمال.
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رهام با جدیت سری تکان داد

 -باشه عزیزم ،فقط...

مکثی کرد و انگار که از جملهاش پشیمان شده باشد از روی مبل بلند شد.
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 -مراقب خودتون باشید.
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ادامهی آن فقط ،نمیتوانست یک توصیهی معمولی باشد .انگار پشتش نگرانی هم
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بود.

 -چیزی میخواستی بگی؟

رهام خندید و سمت آشپزخانه قدم برداشت.

 -آره میخواستم بگم خیلی بدجنسی که به منم نمیگی بیام.
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آسمان با خنده چرخید تا نگاهش کند ولی رهام وارد آشپزخانه شده بود و نمیتوانست
او را ببیند.

 -تو هم خیلی سسمغزی که نمیدونی یه زوج نیاز دارن تنها باشن.

D

طولی نکشید که رهام با یک سبد گوجهسبز از آشپزخانه خارج شد و آسمان با دیدن
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گوجهسبزها بلند و سرخوش خندید
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 -آفرین ،داری کمکم رسم خواهرداری رو یاد میگیری.

رهام چشمکی زد و سبد گوجهسبزها را روی میز مقابل آسمان گذاشت

 -این خوشمزهها رو میل کن باید باهم حرف بزنیم.

آسمان گوجهسبزی برداشت

 -بازم اگه بخوای درمورد اون دخترهی جلف حرف بزنی.
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رهام خودش را لبهی مبل کشاند

 -پری داره سعی میکنه اشتباهاتش رو جبران کنه آسو.

پوزخند زد و رهام بعد از مکث کوتاهی ادامه داد
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 -درسته بیشتر روشهاش اشتباه بودن ،ولی داره سعی میکنه راه درست رو پیدا
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کنه.
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 -راه درست اینه که بره با دشمن پسرداییش بریزه روهم؟

رهام اخم کرد

 -من پری رو دوست دارم آسو ،با تموم اشتباهاتش.

آسمان پوزخند زد

 -وای به! عجب عشق سوزناکی! تحت تأثیر قرار گرفتم.
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صدای دانیال باعث شد به بحثشان خاتمه بدهند و آسمان گوجهسبز دیگری از توی
سبد برداشت.

 -خاله سونی بازی میکنی؟
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 -آره بیا یه کاپ بنداز تا مادرت و مریم میان.
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آسمان همانطور که گوجهها را با ولع میخورد سری تکان داد
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با رهام و دانیال تا وقتی که رستا و مریم ببایند بازی کرد و به محض رسیدن آنها،
رهام از روی مبل بلند شد.

 من بگم مامان بهار و بابا هم بیان .رهام که رفت ،دانیال دستههای سونی را جمعکرد و آسمان از رستا پرسید

 -کجا بودین شما؟
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رستا گونهاش را آرام بوسید و روی مبل نشست.

 -خرید بودیم.

ابرو باال انداخت و آخرین گوجه سبز را هم از توی سبد برداشت
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ِ -ا! چی خریدین؟

M

IE

A

Y

N

 -یه چند دست لباس راحتی و دو تا مانتو ،حاال میارم ببینی .تو چبکار میکنی؟
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برادرشوهرت رفتن؟

سری تکان داد

 -آره ،دو ،سه ساعت پیش پرید هواپیماش .ساره هم قراره فردا بره.

رستا پا روی پا انداخت

 -چرا با هم نرفتن؟
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شانه باال انداخت و هستهی گوجه را توی بشقاب انداخت

 -میخواد مثال سوپرایزش کنه .واقعا ا بعضی وقتا نمیتونم بفهممش.

رستا خندید و مریم هم بعد از عوض کردن لباسهایش ،کنار رستا نشست و رو به

O

D

آسمان با لبخند گفت
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 -رهام که اذیتت نکرد؟
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خندید و نگاه از سبد خالی گوجهسبزها گرفت؛ هنوز سیر نشده بود.

 -نه؛ مگه اون بچه میتونه منو اذیت کنه؟ انگار یادت رفته که من کیام مریم بانو.

رستا و مریم خندیدند و دانیال قبل از اینکه بتواند مانعش بشود دست دور گردنش
پیچید و محکم و پرقدرت گونهاش را بوسید.

 -خالهی جنجالی خودمی دیگه.
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به زور دانیال را از خودش جدا کرد و با شانه ،گونهاش را پاک کرد.

 -یعنی جا داره بزنم از وسط نصفت کنم بچه.

دانیال با خنده عقب کشید و آسمان سمت رستا چرخید
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 -این پسرت به تو میرفت چی میشد؟ حتما ا باید به اون دایی دلقکش میرفت؟
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رستا با خنده شانه باال انداخت و آسمان بار دیگر گونهاش را پاک کرد.
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 -تف مالیم کرد بچه.

وقتی بعد از یک ساعت سر و کله زدن با رهام و دانیال و دیدن خندهی بهار و
خسرو از رهام خواست او را به خانه برساند و در مقابل اصرارهای رستا و دانیال
برای ماندنش سفر را بهانه کرد.
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دانیال میگفت باید آنها را هم با خودشان به شمال ببرند و در مقابل نگاههای
سرزنشگرانهی مادرش تنها حرف خودش را میزد.

روی صندلی شاگرد ماشین رهام که نشست کمربندش را بست و یاد وقتی افتاد که

D

بحثش با رهام ،آنها را به یک روستاس ناشناخته رسانده بود.
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O

لبخندی که روی لبهایش نشست باعث شد رهام هم لبخند بزند
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 -چیه سیستر؟ شنگول میزنی!

توگلو خندید و نگاه به نیمرخ رهام دوخت

 یاد روزی افتادم که دلم میخواست سرت رو بکنم و تنت رو از ماشین پرت کنمبیرون.

رهام بلند و سرخوش خندید
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 دقیقا ا منظورت کدوم موقعه؟ تقریبا ا تو همیشه این خواسته رو نسبت به داداشخوشتیپت داشتی.

 -خودشیفتگیت تو حلقم.
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رهام چشمکی زد
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 -بپا تو گلوت گیر نکنه.
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خندید

 -نگران نباش ریزی زود پایین میری.

 -کم نیاری یه وقت؟

 -نگران نباش ،نمیآرم.

رهام دیگر چیزی نگفت و آسمان بعد از یک سکوت کوتاه ،نگاه به مسیر دوخت.
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 -دلم برای پارسا تنگ شده ،شاهرخ نمیذاره برم ببینمش.

اخمی بین ابروهای رهام نشست و سری تکان داد

 -کار خوبی میکنه.
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کمربندش را باز کرد و کامل سمت رهام چرخید
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 -چه ربطی داره؟ اون مهران عوضی برنامهی تصادف رو چیده بود ،به اون بچه
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چه مربوطه؟

 گناهش استوار بودنشه .پدرش رو هم چند بار دور رستا دیدم و تهدیدش کردم،ولی انگار هنوز نمیدونه که داره چه غلطی میکنه .اگه بابا بفهمه...

ادامهی جملهاش را خورد و دستی میان موهایش کشید

 -متین استوار دنبال رستا بود؟
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رهام با جدیت سر تکان داد و پشت چراغ قرمز ایستاد

 -آره ،انگار با رستا هم حرف زده.

آسمان با چشمان گرد شده خم شد و بازوی رهام را گرفت تا نگاه رهام را که به
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ثانیهشمار چراغراهنما دوخته شده بود را از آن خود کند
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 -رستا گفت؟

E

O

N

M

A

رهام نگاهش کرد و سری به چپ و راست تکان داد ،انگار داشت در مورد
عادیترین اتفاق روزمرهاش حرف میزد و همین آسمان را عصبی میکرد.

 نه ،استوار گفت با رستا حرف زده و وقتی دست از سر رستا برمیداره که رستاخودش اینو بخواد.

اخم کرد

DONYAIE MAMNOE
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 -یعنی چی؟ میگی رستا هم ازش خوشش میآد؟

رهام نفس عمیقی کشید و نگاه از آسمان گرفت

 -نمیدونم.

O

D

آسمان با کالفگی شالش را شل کرد و نگاه به چراغ قرمز رنگ دوخت .وقتی

M

IE

A

Y

N

برادرش عاشق یک دختر سبکسر و جلف میشد از خواهرش چه انتظاری داشت

E

O

N

M

A

که عاشق برادرزادهی مردی که قصد کشتن پدرش را داشت نشود؟

 -ما هر سه ،یه تختهمون کمه بهخدا.

رهام به جملهی پر حرص آسمان خندید

 -من خدا رو شکر سالمم ،شما دو تا یه فکری به حالتون کنین.
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به خانه که رسید شاهرخ شاهرخ را روی کاناپه دید و قدم سمتش برداشت .خواب
بود و گوشیاش را روی سینهاش گذاشته بود .انگار منتظر تماسی بود .خم شد و
به آرامی گوشی را برداشت و روی میز گذاشت .بعد از کشیدن پتوی بافت روی
شاهرخ بی سر و صدا سمت اتاق برداشت تا لوازم سفرشان را جمع کند.

IE

A

Y

N

O

D

چمدانها را باز کرد و چند دست لباس برای خودش و شاهرخ توی چمدان گذاشت

O

N

M

A

M

اما با صدای زنگخور گوشیاش دستپاچه گوشیاش را برداشت و تماس را بدون

E

اینکه ببیند چه کسی پشت خط است جواب داد و در اتاق را بست تا صدای حرف
زدنش ،شاهرخ را از خواب بیدار نکند.

 -الو؟

 -سالم سنسی.
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نگاه دیگری به در انداخت و هر لحظه امکان داشت شاهرخ بیاید .وارد تراس شد
و در تراس را هم بست.

 -واسه چی زنگ زدی بچه؟

D

صدای پارسا پر بغض شد و انگار کسی گلوی او را خراشید .پارسا را دوست

M

IE

A

Y

N

O

داشت ،مثل تمام شاگردهایش.

E

O

N

M

A

 -گفته بودی میای ببینمت سنسی ،من دلم برات تنگ شده.

با کالفگی دستش را به حفاظ شیشهای تکیه داد و اخم کرد.

 -بابات خونهس؟

 -نه.

لب زیرینش را بین دندانش برد
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 -قطع کن ویدیو کال بگیرم.

پارسا با سرخوشی باشهای گفت و آسمان کاله هودیاش را روی سرش گذاشت و
وارد برنامهی واتسآپ شد .با پارسا تماس گرفت و خیلی زود تماس برقرار شد.

O

D

 -سالم سنسی.

E

O

N

M

A

 -حالت خوبه؟ اآلن چرا تو تختتی؟

M

IE

A

Y

N

نگاه به چهرهی پسرک توی گوشی دوخت و اخم کرد

پارسا نگاه کوتاهی به خودش انداخت و لبخند زد

 -یکم مریض شده بود.

اخمش کورتر شد و نگاه دیگری به داخل اتاق انداخت

 -چرا؟
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 -یکم سرماخورده بودم ،حاال خوب شدم ولی انگار خستهام.

 خب مراقب خودت باش دیگه اوسکول ،مردم ضامن سالمتی تو نیستن که ،خودتباس حواست به خودت باشه.

O

D

پارسا آرام خندید

M

IE

A

Y

N

 -دلم خیلی برات تنگ شده بود ،خوب شد زنگ زدی.

E

O

N

M

A

اتکای دستش را از روی حفاظ گرفت و آب دهانش را قورت داد

 -من دیگه باید برم ،بهت زنگ میزنم .حواست هم به خودت باشه.

خداحافظی کرد و گوشی را توی جیب هودیاش گذاشت و چرخید تا وارد اتاق شود
که با شاهرخی که با ظاهری آشفته پشت در شیشهای تراس ایستاده بود روبرو شد.
آب دهانش را قورت داد و در را باز کرد.
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 -سالم.

 -سالم عزیزم ،کی اومدی؟

آب دهانش را قورت داد و وارد اتاق شد

O

D

 -نیم ساعتی میشه ،با رهام اومدم.

A

M

IE

A

Y

N

شاهرخ نگاهش را سمت تخت و چمدان باز شده کشاند

E

O

N

M

 -وسایل هم که جمع کردی!

نفس عمیقی کشید و دیتش را روی بازوی شاهرخ گذاشت

 -داشتم با پارسا حرف میزدم.

اخمی که بین ابروهای شاهرخ نشست باعث شد لبهایش را روی هم فشار دهد و
نگاهش را بدزدد.
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 میدونم گفته بودی نباید باهاش رفت و آمد داشته باشم ،ولی با تلفن حرف زدنهم مگه ممنوعه؟

آن نگا ِه
شاهرخ دست زیر چانهاش گذاشت و با چرخاندن سرش ،نگاهش را از ِ

D

روشن خودش کرد

M

IE

A

Y

N

O

 -من باهات چیکار کنم آسمان؟

E

O

N

M

A

شانه باال انداخت

 -من خودمم نمیدونم با خودم چیکار کنم.

***

ساعت نزدیک یک شب بود که به رامسر رسیدند و بخاطر دیر وقت رسیدنشان،
شب را توی یکی از هتلها صبح کردند.
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صبح به محض بیدار شدن هوس دریا کرد و اما دل کندن از آغوش گرم شاهرخ
سختتر بود .سرش را روی بازوی شاهرخ جابهجا کرد تا بتواند کامل صورتش
را ببیند.

D

 -بیدار شدی؟

M

IE

A

Y

N

O

خندید و ابرویی باال انداخت

E

O

N

M

A

 -باور کنم خودت رو زده بودی به خواب؟

شاهرخ با خنده پلک بست و آسمان کوتاه خندید.

 -به نظرت اآلن کسایی که دیشب بهخاطرشون نرفتیم ویال بیدار شدن؟

شاهرخ آسمان را بیشتر به خود چسباند

 -مگه جات بده دختر کوچولو؟
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آسمان با کمک آرنجهایش سعی کرد کمی بینشان فاصله ایجاد کند و چشم باریک
کرد

 -دختر کوچولو؟

O

D

شاهرخ بهجای اینکه از او جدا شود ،حلقهی دستش را دور تن دخترک تنگتر کرد

M

IE

A

Y

N

 -آره ،یکم انصاف داشته باش دیگه دختر .تا یه هفته پیش به محض اومدن کنارم

E

O

N

M

A

میگفتی بو میدم و حالت به هم میخورد .حاال که ویارت یکم روبهراه شده خودت
داری ناز میآی؟

آسمان پشتچشمی نازک کرد

 -ناز چیه؟

شاهرخ وقتی تقالهای دخترک را دید با خنده رهایش کرد و جواب داد
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خوشت میآد ،ولی پس میزنی.
 ناز یعنی وقتی بغلت میکنمِ

آسمان هم خندید و روی تخت نشست

 -کی گفته پس میزنم؟

O

D

سمت شاهرخ چرخید

M

IE

A

Y

N

 -راستی؛ نیلوفر وقتی حامله بود پنج نفر و اسیر خودش کرده بود ،به واسه من

E

O

N

M

A

زیاد سخت نیست بارداری ،البته جز پرخوریش.

بین حرفش به شاهرخی که خندید پشت چشم نازک کرد و ادامه داد

 -اونا زیادی لوس بازی درمیآوردن ،یا من زیادی ریلکسم؟

شاهرخ هم نشست و دستی بین موهای بههمریختهاش کشید
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 بارداری همه که مثل هم نیست دختر خوب .یکی ممکنه واقعا ا اذیت بشه ،بعضیهاتموم نه ماه رو حالت تهوع دارن ،بعضیها دست و پاهاشون ورم میکنه ،بعضیها
صورتشون لک میزنه ،تنبل و خسته به نظر میرسن .اما خب برای بعضیها هم
زیاد سخت نمیشه .ویار ندارن و شاد و پرانرژی هستن.

IE

A

Y

N

O

D

لبی کج کرد و به بینیاش چینی داد

E

O

N

M

A

M

 -قبل از گرفتن مدرک روانشناسی مامایی میخوندین آقای محترم؟

شاهرخ خندید و خواست با گرفتن بازوی آسمان او را سمت خود بکشد که آسمان
با خنده زودتر از اقدام شاهرخ از تخت پایین رفت.

 -نکن ،پاشو بریم بیرون من هوس شنا کردم.

 -مطمئنی میتونی با این وضع شنا کنی؟!
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شانه باال انداخت و سمت سرویس اتاق قدم برداشت

 -پاهام رو که میتونم تو آب کنم؟ هر چی باشه اولین باره میرم کنار دریا.

قبل از اینکه وارد سرویس شود سمت شاهرخ چرخید

O

D

 -من گشنمهها ،تا یه دوش میگیرم بگو صبحونه بیارن.

A

M

IE

A

Y

N

شاهرخ که با شیطنت خندید خم شد و دمپاییاش را از پا کند و سمتش پرت کرد

E

O

N

M

 -نخند شاهرخ.

شاهرخ با خندهی بیشتر جایخالی داد و دستانش را به عالمت تسلیم باال برد

 -باشه عزیزم ،خشونت نداشتیم که.

وارد سرویس شد و در را به چارچوبش کوبید و خودش هم لبخند زد .شاهرخ
تقصیری نداشت ،آنقدر پرخوری میکرد که فکش خسته میشد اما سیری نداشت.
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دستش را روی شکمش گذاشت

 -بذار به دنیا بیای حسابت رو میرسم.

بعد از یک دوش کوتاه و خوردن صبحانهای که مفصل بودنش ،اشتهایش را بیشتر

D

میکرد برای تمام کردن مخلفات ،از هتل خارج شدند و آسمان با گرفتن تاکسی

M

IE

A

Y

N

O

مخالفت کرد و کنار خیابانها سمت دریا قدم برداشتند.

E

O

N

M

A

میان راه از دست فروشهایی که کنار خیابان بساط کرده بودند کاله خریدند و آسمان
از یک بدلیجات برای خودش و شاهرخ دستبند کشی ضربان خرید .دستبند را به
مچ دست شاهرخ انداخت و تهدیدش کرد که حق ندارد دربیاورد.

وقتی به دریا رسیدند ،خورشید هم کمی باالتر آمده بود و آسمان با ذوق کفشهایش
را از پا درآورد و پا توی آب گذاشت.
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 -چقدر سرده آبش.

شاهرخ دستش را محکم گرفت و همراه خود آسمان را جلوتر برد

 -پاهات عادت میکنه اآلن.

O

D

با هیجان تکانی به پایش داد و خندید

A

M

IE

A

Y

N

 -خیلی حال میده ،انگار موجها دارن قلقلکم میدن.

E

O

N

M

شاهرخ به ذوق همسرش خندید و آسمان نگاهش را تا جایی که آب بود کشاند.

 تموم بچگیم با نفرت از شمال و دریا و سفر گذشت .من پیکنیکهایی که با مامانو بابا و عزیز میرفتیم و آخرش با بددهنیهای عزیز زهرمون میشد رو خیلی
دوست داشتم.
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نفس عمیقی کشید و نوری که بر آب میتابید و بازتابش ،چشم او را اذیت میکرد
باعث شد چشم باریک کند.

 -کاش زنده بودن و میدیدن با حضور تو دخترم ،من خوشبختترین دختر دنیام.

O

D

شاهرخ قدم دیگری به جلو برداشت و آسمان را هم مجبور کرد قدمی به جلو بردارد.

M

IE

A

Y

N

 -دارن میبینن.

E

O

N

M

A

سمت شاهرخ چرخید و حق با او بود ،پاهایش به سرمای آب عادت کرده بودند و
موجها داشتند رانهایش را هم خیس میکردند.

 -از اینکه دارمت خیلی خوشحالم شاهرخ .زندگیم با حضور تو شیرین شد.

***
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« پنج سال بعد »

با شکستن چیزی از توی اتاق دندانهایش را روی هم سایید و سینی داغ را که از

O

D

توی فر بیرون آورده بود ،روی کانتر گذاشت و جیغ کشید

A

M

IE

A

Y

N

 -شیرین!

E

O

N

M

از آشپزخانه خارج شد و خود را به اتاق رساند و دخترک را روی تختش ،با
لباسهای آبی رنگ جودو دید و مغزش سوت کشید

 -باز چی رو شکستی؟

شیرین لبخندی با ترس زد

 -من نشکستم که ،زلزله اومد ،شما حس نکردی؟
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با عصبانیت سمتش قدم برداشت که با فرو رفتن شیشه توی پایش آخی گفت و خم
شد

 -آخه دخترهی آتیشپاره مگه امروز تولدت نیست؟ القل خودت آماده میشدی نه

D

اینکه اتاقت رو بریزی به هم.

M

IE

A

Y

N

O

شیرین از تختش پایین پرید و با احتیاط خودش را به مادرش رساند

E

O

N

M

A

 -چی شدی مامان؟ ببخشید .دیگه تو خونه تمرین نمیکنم.

دندانهایش را روی هم فشرد و دستش را روی زخم پایش گذاشت تا دخترک نبیند.

 -خوبم چیزی نیست .برو بیرون من اینجا رو جمع کنم.

دخترک با بغض دستانش را دور گردن مادرش حلقه کرد و گونهاش را بوسید

 -من میدونم همهاش تقصیر مامان پرهامه ،تو فقط از دست اون حرص میخوری.

DONYAIE MAMNOE

2936

DONYAIE MAMNOE
شیرین شیرین باعث شد بخندد
لحن
ِ
 -تو اصال ا حرصم نمیدی ،مگه نه؟

شیرین عقب کشید و لبخند زد

O

D

 -نه ،من دختر خوبیام.

A

M

IE

A

Y

N

سرش را تکان داد و با جدیت گفت

E

O

N

M

 باشه برو بیرون و روی مبل بشین و به چیزی دست نزن اآلن میآم آمادهات کنم.اآلن میان مهمونا.

دخترک باشه گفت و از اتاق خارج شد و آسمان نگاهی به زخم پایش انداخت ،عمیق
نبود اما خونی که از آن زخم کوچک بیرون میآمد باعث خونی شدن قالیچه شده
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بود.از روی میز چند برگ دستمال کاغذی برداشت اما درست وقتی خواست روی
زخم بگذارد صدای ترکیدن بادکنک شانههایش را باال انداخت.

 -پدر صلواتی حاال گفتم به چیزی دیت نزن.

D

دستمالکاغذی ها را روی زخم گذاشت و پاچهی کشداذ شلوارش را تا انگشتانش

M

IE

A

Y

N

O

پایین کشید و روی پا ایستاد.

متوقف شود

E

O

N

M

A

با احتیاط خواست از اتاق خارج شود که صدای جیغ شیرین باعث شد قدمهایش

 -هورا! سالم باباجون .کو کیکم؟ همونطور که خواسته بودم عکس الساست؟

صدای شاهرخ را شنید

 -سالم عشقم ،آره همونطوره که عکسش رو نشون دادی .مامانت کجاست؟
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 پای مامان رو شیشه برید نمیتونه راه بره ،به نظرم اآلن عصبیه ،فکر کنم زنگبزنیم به دایی بگیم زندایی رو نیاره بهتر باشه.

 -بشین روی مبل من میرم پیش مامانت.

O

D

 -نمیخوای کیکم رو نشونم بدی؟
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در اتاق را باز کرد تا شاهرخ بیشتر از این نگرانش نشود
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 -اآلن میام بابا .صبر کن.

در تیررس نگاه شاهرخ ایستاد و لبخندی زد

 -سالم خوش اومدی.

شاهرخ کیک را روی کانتر گذاشت و با یک نگاه جدی به شیرین او را سمت مبلها
کشاند و خود سمت آسمان قدم برداشت
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 -چی شده؟

آسمان نگاهی به پایش انداخت

گل شیرینه.
 -چیزی نیست ،یکم شیشه برید .دست ِ

O
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شاهرخ بازویش را گرفت و سمت اتاق کشاند

M
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 -بیا بشین پانسمانش کنم ،آخه تو چرا اینقدر بیفکری آسمان؟ چند بار گفتم روی
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زخم دستمالکاغذی نذار؟

روی تخت نشست و شاهرخ کنار پاهایش نشست و پاچهی شلوارش را باال کشید و
دستمالکاغذیها را آرام برداشت .نگاهی به زخم کرد و شاکی نگاه به آسمان دوخت

 -شیشه تو پاته.

لبخند زد
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ِ -ا! واقعا؟ فکر کردم نیست.

شاهرخ ایستاد و سمت سرویس قدم برداشت

 -من دو تا بچه کوچیک دارم تو خونه.
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صدای خندهی بلندش باعث شد شیرین صدایشان کند
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 -مامان؟ من میخوام کیکم رو ببینم.
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شاهرخ با جعبهی کمکهای اولیه از سرویس خارج شد و دوباره مقابل پاهای آسمان
نشست.

 خدایی من و با شیرین مقایسه میکنی؟ من همسن این بچه بودم فکر میکردمگوزن شوهر آهوئه.

شاهرخ نتوانست با خندهاش مقابله کند و خندید
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 -مادر و دختر هر دو شبیه همید.

زخم آسمان را که بست ایستاد

 -اتاق شیرین بههمریختهس.
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شاهرخ سری تکان داد
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 -تا تو لباس عوض میکنی من مرتب میکنم .اآلن دیگه مهمونا میرسن و شیرین
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هنوز لباس کاراته تنشه.

آسمان ایستاد و نگاه به باند پایش دوخت.

 -اونا لباس کاراته نیستن ،لباسهای کاراته خوشگلترن.

شاهرخ دستش را در هوا تاباند

 -به نظر من که فرقی ندارن.
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شاهرخ که از اتاق خارج شد لباسهایش را عوض کرد و بعد از یک آرایش مختصر
نگاه کلی به خودش توی آینه انداخت.

 -دلبر کی تو بودی تو آسو؟
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 -بذار اون جوجهی رنگی ببینه چشمش درآد.
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خم شد و با دقت بیشتری نگاه به چهرهاش دوخت و نیشخند زد
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از اتاق که خارج شد ،شاهرخ بعالوهی مرتب کردن اتاق شیرین ،حتی لباسهایش
را پوشانده بود و شیرین داشت بخاطر کج شدن جوراب شلواریاش غر میزد.

لبخندی زد و خود را به آشپزخانه رساند و نگاهی در اطراف چرخاند ،همه چیز
سر جایش بود و به نظرش هیچ کاری نکرده نمانده بود.

 -کمک الزم داری؟
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چرخید و نگاه به شاهرخ بودخت و خواست چیزی بگوید که صدای زنگ خانه مانع
شد و شیرین با جیغ سمت در پرواز کرد.

 -دایی مهدی اومده.
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سری با تأسف تکان داد و نگاه به نگاه روشن شاهرخ دوخت.
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 -هوام رو پیش زن رهام نداشته باشی اونا رفتن از خونه میندازمت بیرون.
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شاهرخ خندید و دست دور کمرش حلقه کرد و کوتاه گوشهی لب همسرش را بوسید.

 -کی هوات رو نداشتم مگه؟

شانه باال انداخت و از شاهرخ فاصله گرفتم

 -گفتم که یهو این اشتباه بزرگ به سرت نزنه.
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گفت و از آشپزخانه خارج شد و دیدن خسرو ،بهار و مریم لبخندی روی لبهایش
نشست و بهار مثل هر بار طوری شیرین را در آغوش گرفته بود و میبوسید که
انگار ماههاست او را ندیده.

بعد از بهدنیا آمدن شیرین بهار انگار به زندگی برگشته بود ،او و رهام را یادش
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نمیآمد اما همین که از انزوا درآمده بود برای خودش دنیایی بود.
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 -سالم خوش اومدید.

ابتدا مریم را بوسید و بعد خسرو در آغوشش گرفت و گونهاش را بوسید

 -ممنون ،ایشاهلل صد سال به این سالها.

مریم و خسرو را به سمت مبلمان راهنمایی کرد و دست روی کمر بهار گذاشت.

 -سالم مامان.
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بهار شیرین را توی آغوشش بلند کرد و به آسمان لبخند زد

 -سالم.

خم شد و بعد از بوسیدن گونهی بهار نگاه به شیرین دوخت
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 -مامان بهار رو اذیت نکن باشه.
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به جای شیرین بهار جواب داد
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 -نه اذیت نمیکنه ،دخترم خیلی شیرینه.

صدای زنگ در باعث شد آسمان سمت در برود و بهار هم به جمع خسرو و بهار
و شاهرخ بپیوندد.

رهام و همسر و پسرش پشت در بودند که به محض باز شدن در پرهام توی بغل
پریسیما برای رفتن توی آغوش عمهاش بیقراری کرد و آسمان نگاه به رهام دوخت

DONYAIE MAMNOE

2946

DONYAIE MAMNOE
 -خوش اومدی ،بیاین تو.

خود عقب کشید و پریسیما پرمام را به آغوش رهام داد و گونهی آسمان را بوسید.

 -مبارک باشه آسو جون.
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آسمان به زور لبخند زد و پریسیما که دور شد گونهاش را با آستین شومیزش پاک
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کرد
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 -ایکبیری...

رهام با خنده پرهام را به آغوشش داد و خم شد گونهی خواهرش را بوسید

 -عاشق این خواهرشوهر بازیهاتم.

لبی کج کرد و پرهام را روی دست جابهجا کرد.

 -حتی این بچه هم میدونه ننهاش ایکبیریه تو هنوز نفهمیدی.
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رهام چشمکی زد

 -اگه بدونی اون بهت چی میگه.

آسمان با اخم لگدی به پایش کوبید
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 -تو هم حتما ا قربونصدقهاش میری وقتی داره بد و بیراه بار خواهرت میکنه.
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رهام خواست در را ببندد که کسی مانع شد و نگاه هر دو سمت شاهین کشیده شد و
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آسمان با چشمان گرد شده نگاهی به داخل انداخت

 -شاهین؟! کی اومدی؟

شاهین خندید و با رهام دست داد

 -یکی دو ساعت پیش .انتظار که نداشتین تو تولد شیرینم حضور نداشته باشم؟!

آسمان با خوشحالی صدایش را بلند کرد تا به گوش شاهرخ و شیرین برسد
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 -شیرین عمو شاهین اومده دخترم.

آمدن شاهین طوری نگاه شاهرخ را روشن کرده بود که دلش نمیخواست نگاه از
او بگیرد .عزیز همراه مهدی و مهربان و طاها آمد و عمهخانم هم ساره آمده بود.
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برای آماده کردن شام که همراه ساره وارد آشپزخانه شد ،ساره پرسید
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 -رستا برنگشته؟
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آسمان همانطور که در قابلمه را برمیداشت جوابش را داد

 -عصر باهاش حرف زدم ،با متین داشتن برمیگشتن ،اآلناس که برسن.

ساره کنارش ایستاد و آرام پرسید

 -عمو خسرو دیگه به رابطهشون سخت نمیگیره؟

آسمان کوتاه خندید و سری تکان داد
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 داری در مورد خسرو پناهی حرف میزنی ساره ،مگه میشه مشکلی با متیننداشته باشه؟ بیچاره هر کاری میکنه به چشم بابام نمیاد.

ساره با لبخند نگاهش کرد و آسمان سری با تأسف تکان داد
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سکوت ساره که طوالنی شد ،آسمان اخم کرد
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 -مثل من که هنوز وقتی زن رهام رو میبینم دلم میخواد موهاشو بکنم.
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 -چیه؟

 -هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردم یه روز بتونی به عمو بگی خسرو.

آسمان لبهایش را جمع کرد و چیزی نگفت .دیس را برداشت و مشغول کشیدن برنج
شد.

 -خیلی خوشحالم برات آسو.
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دیس پر را مقابل ساره گذاشت تا تزئینش کند و پرسید

 -تو و شاهین چطوره رابطهتون؟

ساره لبخند زد
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 -خیلی خوب.
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سمت آسمان چرخید و با هیجان لب زد
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 -بهم پیشنهاد ازدواج داد.

آسمان چینی به بینیاش داد.

 -میذاشت عصا بگیره تو دستش بعد.

ساره خندید و شانه باال انداخت
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 -عیب نداره ،اگه چند دیگه هم طول میکشید من منتظرش میموندم.

 خیلی خوششانسه که زن صبوری مثل تو داره .من شاهرخ و تهدید کردم یا بامن ازدواج میکنی یا سرت رو میبرم و میذارم رو سینهات.

O

D

ساره بلند خندید و صدای زنگ آسمان را مجبور کرد دست از کار بکشد
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 -رستاست ...تو تزئین کن من در و باز کنم.
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خودش را خیلی زود از آشپزخانه بیرون انداخت و به شاهرخی که میخواست برای
باز کردن در برود سری تکان داد و قدمهایش را تندتر کرد.

باز شدن در همراه بود با آویزان شدن دانیال از گردنش و و آسمان هر چه خواست
پسش بزند موفق نشد.

 -برو کنار دانیال له شدم بچه؟
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پارسا خندید و با پوزخند گفت

 -آره ،یکم بزرگ شو بچه.

دانیال که رهایش کرد ،با پارسا دست داد و هر دو از او بلندقدتر شده بودند.
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 -خوش اومدین.
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 -حدس بزن کی رو با خودم آوردم.
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آنها که داخل شدند رستا با هیجان گفت

آسمان خندید

 -معلومه که متین رو.

رستا با خنده اشاره کرد و آسمان با دیدن علی با لباس سربازی بلند خندید
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 -آخ من فدای اون قد و قامتت.

علی دستش را سمت آسمان دراز کرد اما آسمان با دلتنگی به آغوشش کشید

 -خدا نکنه آبجی.
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 -دلم واست خیلی تنگ شده بود علی.
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رستا با لبخند نگاه سمت متین چرخاند

E

O

N

M

 -میدونستم خوشحال میشه.

آسمان قطره اشکی که از پلکش آویزان شده بود را با نوک انگشت گرفت.

 -شما آوردینش از کردستان؟

رستا که سر تکان داد از آغوش علی بیرون رفت و رستا را در آغوش کشید
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 -خیلی ممنون ،خیلی خوشحالم کردین.

همگی وارد شدند و آسمان شام و آماده کردنش را به عهدهی رستا و ساره گذاشت
و خود کنار علی نشست تا از تمام دقایقی که داشتند استفاده کند.

D

پسرک بعد از چهار سال فراری بودن باالخره قبول کرده بود خدمت سربازیاش
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را بگذراند و این سربازی ،خیلی سخت بود برای همهشان.

رساند.
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شام را خوردند و آسمان باالخره از کنار علی و مهدی بلند شد و خود را به آشپزخانه

 -مامان کیکم رو نشون دانیال و پارسا نده.
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باشهای به خواستهی کودکانهی دخترش گفت و بعد از آماده کردن شمعها لوازم
ترکیدنی و آبشارها را به دست دانیال داد و همراه ساره و کیک تولد از آشپزخانه
خارج شد.

 -تولد ،تولد ،تولدت مبارک .مبارک ،مبارک ،تولدت مبارک ،بیا شمعها رو فوت
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کن ،تا صد سال زنده باشی...
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صدای آهنگ تولد و دستها بین جیغهای از ته دل و هیجان شیرین گم شده بود و

E

به محض گذاشتن کیک روی میز شیرین بیطاقت شمع را فوت کرد و همه را
خنداند.

 -مامان چاقو بده ببرم ،السا رو من میخوام بخورم.

آسمان با خنده سر تکان داد و پارسا خواست کنار هم بایستند تا عکس بگیرد.
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کنار شاهرخ و شیرین ایستاد و رو به رهام گفت

 -رهام بیا اینجا تو هم.

رهام با خنده نگاهی به همسرش را ژست گرفته بود انداخت و چشمکی به آسمان
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زد.
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 -انگار آسو دلش برات تنگ شده عزیزم ،بیا بریم پیشش.
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آسمان دندانهایش را روی هم فشرد و پشت چشمی به رهام نازک کرد.

 -این لحظههای با شما بودن رو خیلی دوست دارم.

صدای شاهرخ باعث شد برگردد و نگاه به چشمان روشن و براقش بدوزد

 -منم.

شاهرخ هم با عشق نگاهش کرد و لب زد
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. تو رو بیشتر از هر چیزی دوست دارم-
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