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 خدا نام به

۶۱/۷/۸۹ 

 ۶_پارت#

 

 شمرون_چیپ#

 

 نجایا روز هر. یکن بدتر یخوا یم تو گم یم یهرچ من انگار یمونیم ساله دو یها بچه نیع. کشمیم رو تو من یلیل -

 !رمایم خودم یاین. موندم منتظرت نجایا انمدر شدم خسته بابا. یکن یم معطل منو

 

 دخترک دیکش ینم طول شتریب مهیدل پنج دیشا. دیایب یلیل تا دیکش ینم طول هم آنمدر حاال. کرد لطع یلیل یرو را تلفن

 یم خورد را اعصابش یحساب بود نیهم کارشان روز هر که ییآنجا از یول برود نییپا و کند تن به را شیها لباس

 هر. افتدیب یاتفال نیچن نداشت امکان یول باشد نییپا هم یلیل دیرس یم درشان یجلو که لحظه همان داشت انتظار. کرد

 .کاسه همان و بود آش همان باز بعد روز یول کرد یم دیتهد را یلیل و زدیم زنگ. بود نیهم شان برنامه روز

 یها یروزمرگ نیا به بود شده عادتش گرید. کرد یم چک را نستاگرامشیا صفحه و بود اش یگوش در سرش

 به. بود انتخابش نیاول نستاگرامیا رنگ هفت کونیآ رفت یم سر اش حوصله که لحظه هر... دادن تن یتکرار

 نظرش از همه. انداخت یم باال ییابرو و چشم ها آن از کدام هر یبرا و کرد یم نگاه شیها دوست یهایاستور

 و دانشگاه ریمس از روز هر بودند دانشگاه که ییها آن. بود مسخره او دید از ها آدم یکارها تمام. آمد یم مسخره

 تیف ای و شگریآرا هم ینصف البته! بودند شده مدل هم گرید نصؾ و گذاشتند یم لمیف دادند یم گوش که ییها کیموز

 ! بودند کار نس

 خودش یهوا و حال در. کرد رد کند شیمحتوا به یتوجه آنکه بدون را آخر یاستور چند و کرد نازک چشم پشت

 یم فکر که آن بخاطر. شد باز ناگهان نیماش در که بود گرفته تمسخر به را دوستانش تک به تک دلش در و بود ؼرق

 .کرد او شماتت به شروع و برگشت سمتش به پر یتوپ با است یلیل کرد

 

 ...مولع سر شهیهم من -

 

 لختش پشت پر یموها و داشت چشم به یدود نکیع. شد شل شیپا و دست بود نشسته یلیل یجا به که یپسر دنید با

 .بود باز کامال راهنشیپ یجلو یها دکمه و داشت تن به یرنگ یطوس نیج راهنیپ. بود گرفته را بهترش دید یجلو

 یم انگار. شد مور مور بدنش و آمد در لرزه به شیپاها. کند سیخ را خودش بود مانده کم که دیترس یطور لحظه کی

 یحت توانست ینم که بود کرده وحشت انمدر. دیرس ینم سرش به یگرید فکر چیه. بکند را خودش لبر دیبا که دانست

 تکان توانست ینم یحت... دیبگو یزیچ توانست ینم که بود گرفته بر در را وجودش اضطراب انمدر. بزند ػیج

 .بخورد

 

 !کن روشن باش زود... برو کن روشن- 
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 یمنته هیطریل پارک به که خلوت کوچه آن در یول گرداند طرؾ آن و طرؾ نیا به را نگاهش. بود آمده بند زبانش

 یم مرد آن گذاشت یم جا همان را نیماش اگر یحت. نبود یکس اصال. کند کمک خواست در توانست ینم اصال شد یم

 مطمئن. بود شده خشک که بود دهیترس انمدر. رفتن در توان نه و داشت رفتن در یپا نه. ردیبگ را او راحت توانست

 .باشد مسلط خودش به کرد یسع و دیکش یمیعم نفس. افتدیب ریگ است ممکن هم شود ادهیپ نیماش از اگر که بود

 :گفت باشد دزد که آمد ینم شیها لباس به و بود پیت خوش هم یلیخ که جوان پسر

 

 !گهید فتیب راه ستمین تو با مگه  -

 

 دیشا. باشد خالفکار ای دزد که بود آن داد یم که یاحتمال تنها یول ستیچ یعصبان و تنش پر لحن آن لیدل دانست ینم

 خواست.  برسد یینوا و بهدنون و ردیبگ او از یزیچ تواند یم که بود کرده فکر او نیماش بخاطر و بود ریگ باج هم

 او سمت به را سرش پسر یصدا با که ردیبگ کار به کردن فرار یبرا را توانش تمام و بزند را نیماش موتیر

 ...چرخاند

 

 ...بدووووو جلو؟ یببر رو نیماش لدم دو یلمس مگه... گهید باش زود -

 

 . بود شده حس یب شیها شانه. شد مشخص شتریب تنشش پر لحن و دیکش را اش کلمه نیآخر 

 ییماجرا نیچن ریدرگ روز کی دیشا که کرد ینم هم را فکرش یول بود ترسانده ها ریگروگانگ از را او شهیهم پدرش

 یم فکر شهیهم. کند صحبت کلمه کی یحت نتواند و کند یخال شانه بود شده باعث کار اول همان که ییماجرا. شود

 نیچن ریدرگ اش خانواده و او ستین ممکن ولت چیه و ستیعیطب پدرش یها همکار ی هیبم یبرا مسائل نیا کرد

 .کند هیگر که بود مانده کم و دیلرز یم تنش. شود ییها داستان

 با کند نگاه پسرک به و برگردد آنکه بدون. رفتند رونیب کوچه آن از. کرد حرکت یسخت به و کرد روشن را نیماش

 :گفت بود یآشفتگ از پر که یلحن

 

.  بابام به بزنم زنگ سمیوا بذار یخوا یم پولم اگر... ببر بردار ایب یخوا یم نمویماش اگر ؟یدار کاریچ من با -

 ...کن ول منو فمط بدم بهت بگو یخوا یم یهرچ. برم من بذار توروخدا
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 یم حرؾ خواست یم دلش که یزمان. نداشت وجود او اصال انگار. بود چه جوان مرد آن ندادن پاسخ لیدل دانست ینم

 .کرد یم سکوت دیپرس یم یزیچ آسمان که یزمان و زد

 که دیفهم ینم یحت یگاه و کرد یم یط یگرید از پس یکی را ها کوچه فمط. بود گرفته شیپ را نامشخص ریمس کی

 .گذرد یم تنگ یها کوچه و ها نیماش نیب از یسرعت چه با

 یم رد یگرید از بعد یکی را ها کوچه و فشرد یم گاز یرو ظهر از مولع آن را شیپا رودیم کجا به دانست ینم

 .کرد

ا . کرد یم ولز و جلز آنجا که داد ینم نشان اش چارهیب یگوش به یتوجه اصالا   انتظار خط طرؾ آن که بود یلیل حتما

 حال در کرد یم جادیا هم با نیماش کنسول و برهیو برخورد از که ییصدا با اش یگوش. دیکش یم دادن جواب

 مدام هم یگوش پشت چراغ بلکه شد یم خاموش و روشن که نبود یزیچ تنها یگوش ی صفحه. بود کردن یخودکش

 .شد یم خاموش و روشن

 .کند یرانندگ درست توانست ینم یحت ادیز اضطراب از. استدیب و بزند کنار را نیماش خواست

 .داشت شیگلو یرو بختک حس. داشت یپ در یخفگ شیبرا نیماش یفضا

 با و چرخاند ابانیخ سمت به را نیماش فرمان شدت با بود نشستع کنارش که یپسر استدیب یکنار تا زد راهنما که نیهم

 :گفت تیعصبان

 

ا  برو فمط... شو دور نجایا از -  ...نستایوا! لطفا

 

 دست با خودش دست برخورد از که یترس و شد یم نییپا و باال که یا نهیس با. شدند دور محل آن از و داد گاز شتریب

 دیبا کند یریجلوگ مرگش از که آن یبرا یول رفت یم یاهیس چشمانش. شد دور بود شده جادیا وجودش در پسر آن

 .کرد یم مماومت

 یا لحظه که بود زده زنگ انمدر... باره سه و دوباره شد، ینم خاموش چراؼش لحظه کی تلفن و زد یم زنگ یلیل

 .شدینم لطع اش یگوش برهیو

 

 .شم ادهیپ کنار بزن -

 

 افهیل به اصال. داشت یا آراسته ظاهر که یکس برگشت، پسر سمت به. داد لوت را لرزانش دستان پسرک بم یصدا

 لباس یعاد یها آدم به هیشب نشدن دهید یبرا که بود ممکن هم دیشا. باشد یزیچ یا یلاچالچ ای یدزد خورد ینم اش

 .خورد ینم او به بودن کار خالؾ اصالا  یول بود دهیپوش

 یم آرام و منمطع یها نفس. بکشد نفس کامل ست توانست ینم و بود آمده بند نفسش ستادیا گرید نیماش کنار دوبله 

 .برگردد یعاد حالت به حالش دیشا تا دیکش
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 ...  کرد صحبت به شروع نداشت تولع او از لحظه آن تا که یادب با پسر

 

 .دیببخش منو دوارمیام کنم یبرخورد نیچن شدم مجبور... ترسوندمتون اگر خوام یم معذرت ازتون -

 

 در که ییصدا یا لحظه یول دیلرز یم اش نهیس. زد ادیفر وجود تمام با و گذاشت شیها گوش یرو را شیدستها

 :ختیر شیصدا در و جمع شیها یناتوان تمام با داشت توان هرچه. شد ینم لطع بود انداخته سرش

 

 ...گمشوووووو... رونیب...گمشووووووو... من نیماش از -

 

 نیماش از خنده با پسر. افتاد ینم شیپا و دست لرزش از یا لحظه. دیکش یم ػیج  محکم و بود بسته را شیها چشم

 .شد رها آنجا اضطراب با  طور همان چارهیب آن و شد ادهیپ

 ی دکمه. کند یریجلوگ لرزشش از بتواند تا بود داشته نگه گرشید دست با را کدام هر که دیلرز یم شیها دست انمدر

 لرار چشمانش یرو را دستش گذاشت هم یرو را چشمانش. نشود یکس نیچن گرفتار دوباره تا داد فشار را در لفل

 اش نهیس حجم انگار که بود انداخته تکاپو به را خودش اش نهیس در روط للبش. دارد هیتک فرمان به را سرش و دارد

 چهار آن شر از خواستیم انگار که بود زده وارید و در به را خودش انمدر. نبود یکاف آن در للبش حضور یبرا

 .کند استنشاق تازه یهوا رونیب از یکم و شود خالص یوارید

 فمط و بود افتاده اش یکنار یصندل یجلو ییجا دید ینم را اش یگوش اصالا  او و گرفت یم تماس همچنان یلیل

 به کبارهی به ها ترس همه. دهد جواب بخواهد که نبود یگوش به حواسش اصال. شد یم خاموش و روشن چراؼس

 دهد؟ خبل تیمولع آن در پدرش به خواست یم یکس چه ؟یچ دیایب سرش به ییبال بود لرار اگر. بود ختهیر وجودش

 ...بود افتاده اتفاق آن نداشت یبانیپشت چیه او و نبود پدرش که یولت درست

 یبرا. بود یریگروگانگ یها داستان از پر یکودک از ذهنش تمام که بود دهیشن پدرش از را ها داستان نطوریا انمدر

 اش یآزاد که بود دهیجنگ پدرش با یلیخ. دیبگو اش خانواده از یزیچ دوستانش کنار نداشت اجازه ولت چیه هم نیهم

 کوچک فرزند. رفت یم طرؾ آن و طرؾ نیا به راننده و یشخص نیماش با دیبا هم هنوز وگرنه اوردیب بدست را

 که بود آن بود حواسش شهیهم که یزیچ تنها. باشد سرکش برادرش و خواهر از شتریب بود شده باعث بودن خانواده

 .بشناسند را اش خانواده دوستانش از کدام چیه داد ینم اجازه
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 دفعه کی وارد که یآب ادیز حجم از. رفت یم نییپا و دیکش یم خط را شیگلو. دینوش یکم و برداشت را اش آب لمممه

 دیترس یم. زد زنگ یلیل به و برداشت را تلفن آمد شیجا سر حالش که یکم. افتاد سرفه به بود شده شیگلو وارد

 یکس شود مطمئن تا کرد یم نگاه اطرافش به لحظه هر و دیلرز یم شیپا و دست هنوز. دیبگو او به اتفاق آن از یزیچ

 یا ذره که ستین یراض عنوان چیه به پدرش که دانست یم و داشت پدرش به یربط اتفاق آن دیشا. ندارد نظرش ریز

 مورد در کس چیه دینبا یول باشد آزاد اش یشگیهم بند از که بود کرده را تالشش تمام او... بفهمد یکس را کارش از

 .دیفهم یم یزیچ شؽلشان  و یزندگ

 

 !سالم... الو -

 

. دیایب در لرزه به بدنش تمام شد یم باعث کنترل آن یول دیلرز ینم اصال شیصدا... بود کرده کنترل را خودش چمدر

 .باشد داشته یشتریب تسلط تا گذاشت هم یرو را چشمانش و کرد یصحبتدم یمعمول

 

 یدونیم ؟یدرمون دم ینگفت مگه! ییهوی یرفت کجا تو... نجایا سادمیوا ساعت دو  یکشت منو استرس از ییکجا دختر -

 !یدینم جواب که تمیگوش ن؟ییپا اومدم اس مهیدل چند

 

 آب که آن با. کند یم عبور خشک یریکو از دهانش آب انگار که بود خشک انمدر شیگلو فرستاد فرو را دهانش آب

 .انداخت یم شیگلو یرو محکم یچنگ متریلیم هر از شدن رد با و بود شده بدتر انگار یول بمد دهینوش

 

 یکی نیا اومدم نکردم دایپ خونتونو سمت دکه اون رمیبگ شکالت دکه از رفتم کشهیم طول شدنت حاضر کردم فکر -

 .بودم گذاشته جا نیماش تو ویگوش. ابونیخ

 

 جا نیماش یتو دیبا تیگوش نیا خدا شهیهم ؟یببر خودت با هم رو تیگوش یشیم ادهیپ نیماش از ندادن ادی بهت -

 !بمونه

 

 ای و دوستانه یها محفل در که یزمان خواستینم. گذاشت یم نیماش در را یگوش لصد لد یرو از خودش شهیهم

 شوند نگران یحت و بماند جواب یب پدرش و مادر دادیم حیترج. دهد جواب را یگوش است دوستانشان یها یمهمان

 .ندهد پاسخ را تلفنش یول

 و کافه یشبها در شان حیتفر تمام شد یم یسپر ها یهمانیم در شیها هفته آخر تمام! شد یول نبود بود، یآزاد دختر

 به پا که یدختر. بود یلیل نیهم دوستش نیتر کینزد یول گفت شد ینم که یمیصم. گذشت یم ها ابانیخ در دور دور

 . کرد یم دایپ حضور ها یهمانیم یتمام در شیپا
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 درست گرفتند میتصم شانیدو هر دینکش دوم به اول ترم که یدانشگاه بود شده آشنا دانشگاه اول ترم همان در او با

 آنکه با. نداشتند شان رشته به عالله نرفتند دانشگاه سمت به گرید و کند رها را دانشگاه ترم انیپا امتحانات از لبل روز

 خوش و حیتفر از پر شان یزندگ انمدر. داشتند ییمجزا عالله هرکدام یول کردیم تیحما را آنها شان دو هر پدر که

 !یگرید زیچ هم یلیل و خواست یم یگرید زیچ یزندگ از آسکان. دندید ینم آن جز یزیچ چیه که بود یگذران

 از یول بخوانند، درس توانند یم بخواهند ولت هر کردند یم فکر دانستند ینم واجب خودشان یبرا را خواندن درس

 .بود آور سرسام یگاه شانیها خانواده فشار یطرف

 . برود دنبالش تا ستدیا به جا همان خواست یلیل از

 به را نیماش و دیکش كیعم ینفس. است ستادهیا کجا مایدل که شد متوجه و کرد دلت طرؾ آن و طرؾ نیا به یکم

 ولت چیه. دیخر خاص یگارهایس آن از پاکت کی یفروش روزنامه یها دکه از یکی راهداز سر. آورد در حرکت

 یم گاریس یلیل که یزمان هر یول بود نکرده روشنشان هم بار کی یحت و بمد نگذاشته لبش ی گوشه را گاریس

 .  نشست یم شیرو ها نگاه تمام و کرد یم خارج را اش یصورت یبایز یمکعب پاکت خواست

 ینهایماش پدرش. نبود یبیعج زیچ دختر کی توسط ینیماش همچون داشتن محله آن در. کرد ترمز یلیل یپا یجلو

 خواست یم دلش یگاه یول نبود خواه ادهیز. ساخت یم بود که یطیشرا همان با دیبا او. دیخرینم یآنچنان و لوکس

 تولع یول بود، یکن پر دهان نیماش هم بود شیپا ریز که ینیماش آن آنکه با. باشد داشته لوکس یها نیماش آن از یکی

 . بود حرفها آن از شتریب یلیخ او

 :گفت جانب به حك و انداخت او یپا یرو را گاریس پاکت یول دیلرز یم بدنش هنوز نشست کنارش که یلیل 

 

 !شو حاضر زود کمی بابا مونمیم منتظرت شمیم کالفه ییآ یم رید شهیهم انمدر -

 

 هم با شانیها لپ و دیرس شانیها لب یصدا دور از فمط ببوسد، که نه. دیبوس را اش گونه و شد خم سمتش به یلیل

 گرانید یشینما که همانطور. شد یم لرمز شانیها لپ یکم هم دیشا و شد یم پاک شان یها رژلب آخر! کرد برخورد

 .ببوسند هم را گریهمد که بودند کرده عادت دندیبوس یم را
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 من بخون درس نیبش ایب که داده ریگ باز ولت همه نیا از بعد. اومدم رید نیهم خاطر به بود شهیهم بحث هم باز -

 هی اهامیرو تو من اصال جانم بابا بگه ستین یکی بشن مهندس دکتر همه داره تولع! بده کنکور گهیم. رمیگیم معلم برات

 .بفهمونم بهش یچجور دونمینم برسم گهید یجاها هی به خوام یم من هست گهید یزایچ

 



 ما دیشا یروز هی باالخره بکن رو ایدن عشك. گذرهیم سخت شتریب خودتم به یریبگ سخت شتریب هرچمدر بابا کن ول -

 .دمینم تیاهم من یول زننیم ادیز حرفا نیا از من یبابا یدید چه خدارو. میخوند درس میرفت هم

 

 را شیها دست شدیم پخش آهنگ که همانطور ببرد باال هم را آن یصدا و کرد وصل ضبط به را خودش یگوش یلیل

 خواند یم بلند بلند را آهنگ خودش یبرا. داد یم تکان و بود برده باال

 :گفت او به رو و کرد کرد کم را ضبط یصدا

 

 فمط بمدن اران باباش مامان شیپ هفته. برلراره لواسون تو آخرهفته کاوه یالیو یدورهم... آسمان یراست گم یم 

 .گذرهینم خوش اصال دیاین شما اگر گفت یم بگم هم تو به گفت بهم. شد کنسل بار هی همون

 

 دیبا باشد جا آن در خواست یم که یهرکس داشت، را بار کی حکم شتریب که بود ییجا همان سپهر یالیو از منظور

 جوان یها پسر دختر که بود ییجا انگار چیه که یدورهم. داشت را پولدارها بچه یدورهم حکم جا آن. داد یم یمبلؽ

 .کردند یم یسپر جا آن را شانیها هفته آخر باشند امان در جا همه از خواستند یم که ییها آن بخصوص

 :گفت و داد تکان یلیل یبرا را سرش

 

 !دنبالت امیم. ام هیپا که من -

 

*** 

 

 عکس یتمام در که یخواب سیسرو یبایز ی نهیآ. گرفت یسلف خودش از ششیآرا زیم ی نهیآ در و دیپوش را لباسش

 عکس و گرفت یم ژست خودش. انداخت یم نهیآ آن داخل عکس ستیب ای ده حدالل یروز. کرد یم یینما رخ شیها

 .نداشت یگرید کس چیه و جا چیه از که داشت عکس خودش از اش یگوش درون انمدر. انداهت یم

. کند وارد کارش به یا لطمه و بزنند زنگ او به دیترس. بود نگذاشته انیم در پدرش با را لبل روز چند موضوع

 به روز آن از که آن با. نزند یحرف بود داده حیترج یول اندازد یم راه به لال و داد شود متوجه بعدا اگر که دانست یم

 او به نتواند یکس تا باشد بسته کامالا  نیماش در که کرد یم چک ها لحظه تمام و رفت یم ابانیخ به لرز و ترس با بعد

 .گرفت یم فرا را بدنش همه اضطراب کرد یم فکر روز آن به یولت هم هنوز برساند، آزار
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 مشؽول ونیزیتلو یجلو مادرش. کرد صاؾ دوشش یرو را اش یمشک ؾیک و رفت نییپا یکی تا دو را خانه یها پله

. بماند هم شب که بود لرار پدرش نبودن بخاطر یول بود گذشته پرستارش یکار ساعت بود جم شبکه یها لمیف دنید

 :گفت و چرخاند او سمت به را سرش بانو میمر که بود آشپزخانه داخل مادرش پرستار الهام

 

 ...تو خود پدر به بعد ارهیم در منو پدر اول یموند شب بفهمه پدرت اینمون شب آسمان -

 

 یم او به چه لحظه به لحظه مادرش که دانست یم و بود بر از را آنها تمام آسمان که بود اش مادرانه یها حرؾ همه

 یبرا شتریب تا بودند کرده استخدام را الهام. بود او به حواسش هم هنوز یول ندلشت یخوب حال که آن وجود با. دیگو

 از شتریب یلیخ مادرش بود رفته کایامر به خواهرش اتیآ که یزمان از. نکند احساس را ییتنها و باشد همدم مادرش

 .داد یم نشان را خودش شتریب اش یافسردگ یها نشانه یحت و بود شده تنها لبل

. داشت نگه صورتش کنار را سرش و گذاشت اش گونه یرو بر یا بوسه انداخت مادرش گردن در دست و رفت جلو

 لیآج ظرؾ کی معمول طبك بود اش عالله مورد سلایر دنید مشؽول همچنان مادرش و بود کرده بؽل را او پشت از

 مدت آن و بود گرفته یچال وسواس. خوردینم شتریب لیآج عدد چند سلایر یانتها تا ابتدا از تنها یول بود گذاشته کنارش

 .شود یم چاق بخورد هم آب یحت کرد یم فکر

 

 .جمعه شتریب همه از حواسم هم من باش مطمئن و ومدهین هنوز که بابا بشم تو یفدا. بگردم نگرانم جون میمر دور من

 

 ده که بود گرفته لول او از یول رفتیم یلیل دنبال به دیبا معمول طبك. کرد یخداحافظ مادرش از و دیخند طنتیش با 

 ...برود یمهمان به ییتنها خودش وگرنه باشد شان در یجلو بعد مهیدل

. افتادند راه کاوه یالیو ممصد به و کردند یاحوالپرس و سالم بود نییپا سرمولع یلیل که بود یدفعات معدود جزو

 . ماندند یم کیتراف در یکم دیبا یول نبود دور رشانیمس

 آخر یها یهمانیم به که یکسان همه. کند باز را در نگهبان تا زدند هم سر پشت بوق دو دندیرس باغ در به که همان

 .کرد ینم باز را در شان نگهبان صورت آن ریؼ در بزنند بوق چطور دیبا که دانستند یم رفتند یم کاوه شب

 ییها یهمانیم چطور باغ آن در که شود متوجه بود نتوانسته یکس مولع آن تا که یطور به داشت ییایب و برو کاوه 

 درخت و باغ فمط یادیز فاصله در ساختمان دور تا دور و بود شهرک کی یورود از لبل ساختمان. شود یم برگزار

 . داشت را الزم تیامن بود جا آن که هم یشهرک یطرف از. بود
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 و کردند یم برگزار ساختمان خود لسمت در را ها یهمانیم معموالا  و بود تر بزرگ اطراؾ یها نیزم تمام از جا آن

 .نرود رونیب آنجا از صدا که شد ینم الیو از خارج یکس



 به هیشب یکسان مخصوص یا یدورهم. بود یدورهم شتریب... نبود باشد برلص و بزن شب هر که ییها یهمانیم آن از

 دنینوش و خوردن یبرا ییطورها کی یول بودند آنجا یادیز تیجمع که آن با. خواستند یم را یکاف تیامن که آسمان

 و پولدار یها جوان مختص فمط یهمانیم خاطر نیهم به دادند یم یورود دیبا یهمانیم یبرا. کردند یم پرداخت پول

 .بود خاص یمال سطح از

 ها پسر دختر و شدیم پخش کیموز. بود خودش یجا سر زیچ همه معمول طبك ساختمان رونیب. بودند داخل عده کی

 ها لرص و مواد السام و انواع. بودند خورده گره هم در و دنیرلص و دنینوش مشؽول ستیپ وسط شانیا عمده بخش

 که یتیعضو حك با. شد یم فراهم شیبرا هرکس یتماضا طبك و بود شده ؾیرد ها یدنینوش انواع... بود دسترس لابل

 استخر نیریز ی طبمه. کند استفاده آنجا طیشرا تمام از توانستند یم باشند داشته تیامن آنجا تا کردند یم پرداخت ماهانه

 .باشد جا آن خواست یم هرکس تا بودند مرده جادیا که یسبز یفضا و گاردن روؾ هم سوم ی طبمه و بود یجکوز و

 فراهم را تیمولع نیا بود توانسته داشت که ییآشناها و یزندگ طیشرا بخاطر که بود کاوه نام به یوسر آنجا صاحب 

 را جا آن نفر کی لحظه هر بود ممکن و بود هیفرض کی فمط البته. فتدیب ریگ ندارد امکان ولت چیه که دانست یم. کند

 . بدهد لو

 .کنند حورش و جمع توانسند یم رفت یم هم لو اگر که بود آن حسنش کاوه یهمانیم

 . کردند یم نوش و شیع و رفتند یم جا آن به راحت الیخ با همه بایتمر 

 که ییها جوان و باشد جا آن توانست یم یپوشش نوع و مهیسل هر با هرکس. نداشت یکار یکس کار به یکس ولت چیه

 هفته آخر که بود یادیز مدت و بود شده پاتوق گرید. بکنند دل مکان آن از که نبودند حاضر شناختند یم را جا آن

 . شد یم یسپر جا ان شانیها

 .اورندیب دوام جا آن توانستند ینم نبودند مرفه لشر از اگر... تر خاص یها آدم و خاص یهمانیم

 اصالا  و بود یگذران خوش دنبال به فمط که یلیل. بودند کرده پاتوق خودشان یبرا را آنجا که بود مدتها یلیل و آسمان

 . کند دنبال را خواهند یم مادرش و پدر که یروند یا لحظه خواست ینم دلش
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 یا خانواده. داشتند را خواندنش درس اصرار که اش خانواده و کرد یم یخال شانه تیمسئول بار ریز از که یدختر

 هم آسمان مادر و پدر بود همان آسمان و یلیل اشتراک وجه البته. دانستند یم مهم را گرفتن مدرک فمط که گرا مدرک

 کنکور در نامش فمط که بود داده شمهادیپ بارها پدرش. شود مهندس ای پزشک و بخواند درس دخترشان داشتند آرزو

 لیتبد موفك فرد کی به را او که ندیبش ییها دانشگاه از یکی یصندل یرو او تا بزند یدر هر به است حاضر شود ثبت

 .کند

 مطب زیم پشت نشستن از باتریز را یزندگ. داشت یتر واال  یها هدؾ. دیدینم خواندن درس در را تیموفم آسمان

 کی یحت آسمان یول بودند کرده بحث بارها انصراؾ از بعد. شود لبول او  تا زدند یم یدر هر به پدرش یول. دیدیم

 هم را سنجش سازمان تیسا یحت ولت چیه یول است کرده نام ثبت گفت یم آنها به بار هر. بود نداده کنکور هم بار

 . بود نکرده باز

 دیکش یم گاریس یلیل که یزمان تنها بود داده لرار انگشتانش انیم را گارشیس یلیول بودند نشسته هم کنار معمول طبك

... بکشد گاریس خواست ینم دلش ولت چیه. آمد ینم خوشش گاریس طعم و بو از آسمان یول بود یهمانیم نیهم در

 کی یحت یول بود فشیک ی گوشه یلشنگ یبرا شهیهم گاریس پاکت. داشت فرق آسمان تا نیزم یلیل با تشیشخص اصال



 ینم کاوه  یالیو در هم را شیپا ولت چیه نبود ولت گذران یبرا اگر دیشا. بود نکرده روشن را ها آن از یکی هم بار

 .گذاشت

 

 ؟یفهمیم اسمان گرفته معلم برام. یبخون درس دیبا که اصرار! کنکور تو کرده نام ثبت منو برداشته نیبب -

 

 و چرخاند دستش در را اش یگوش. انداخت شیپا یرو را شیپا و زد هیتک بود نشسته شیرو که ینرم مبل به آسمان

 .کرد تر زبانش با را لبش

 

 هامو برنامه باهاش کنم صحبت بابام با خوام یم یول دارم مشکلو نیهم منم ،یگیم یچ فهممیم بهتر یهرکس از من -

 .یکن صحبت باهاش یمنطم ینیبش دیبا دیشا. بذارم ونیدرم

 

 :گفت بود تمسخر از نشان که رفته باال یلب گوشه با و کرد خاموش شیجلو یگاریس جا داخل را گارشیس یلیل

 

 خوامیم من. رنیبپذ نایا که ستین یزیچ رمیبگ شیپ خوامیم من که یسبک ؟یجهانگرد برم رمیبگ طیبل خوامیم بگم -

 .بدم درس ایدن یها بچه به برم خوامیم. باشم آزاد

 

 از یکی کدام هر و است ینیس داخل یا یدنینوش چه نکردند نگاه. گرفت شانیجلو را یدنینوش ینیس ینمش زیر دختر

 .شدند یم ییرایپذ وهیم آب با ورودشان یابتدا شهیهم. برداشتند را ها آن

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 ۶۶_پارت#

 

 .برسد گوشش به یخوب به یلیل یصدا تا داد ینم اجازه کیموز. بشنود را یلیل یصدا تا برد جلوتر را سرش

 

 یآرزو به نتونست ولت چیه بابام یول نداره یکار باهام ادیز مامانم. بشه پزشک خودش که داشته آرزو من یبابا -

 گفتم بهش بار هزار. کنم براورده اونو یآرزوها دیبا من انگار. برسم آرزوم به من زارهینم نیهم یبرا برسه خودش

 رشته اصالا  هنر نایا دهید از یول شمیم موفك مطمئنم بخونم رو خوادیم دلم که یزیچ اون بده اجازه اگر کنه تمیحما اگر

 نماش ای گریباز ای نیسیموز ای باشه معمار آدم اون خواد یم حاال سواده یب خونهیم هنر که یکس نظرشون به ستین

 ...نداره یفرل شانیبرا اصال

 

 خوش. شد یم یسپر هم با شانیها هفته آخر که بودند دوست دو آسمان و یلیل بودند دهیند را گریهمد خانواده ولت چیه

 نداشت دوست آسمان و دادند ینم راه خانواده داخل را ها یخوشگذران نیا ولت چیه یول بود هم با شانیها یگذران



 مهیدل چند. کردینم سوال هم شیها دوست خانواده از ولت چیه نیهم یبرا و بپرسد اش خانواده به راجع او از یکس

 را سرش د،یچیپ یلیل گردن دور را دستش نشست، مبل دسته یرو کنارش بود شده دوست یلیل با یتازگ به که انیک بعد

 :گفت و دیبوس را او گردن یگود و کرد خم

 

 !بودم منتظرت ولت یلیخ یاومد رید چمدر -

 

 چند. بود ینیب شیپ لابل کامالا . رفتند و شدند دور آسمان از انیک با. شد بلند جا از و کرد خاموش را گارشیس یلیل 

. باشد دور خانه یفضا از داشت دوست شهیهم. نشست یم تنها و تک آسمان و بود نیهم برنامه که شد یم یا هفته

. کند خفه شیها لذت در را خودش کرد یم یسع شد، آزاد رفتن رونیب یبرا یولت که بود محدود مدرسه اواخر تا انمدر

 به. داد ینم حیتوض پدرش یبرا که بود دهیرس ییجا به گرید اصالا . نداشت یتمام شیها مسافرت و ها یمهمان

 !شد یم آسمان یخوش زمان گرید بود که تیمؤمور پدرش زمان آن مثل که خصوص

 کیموز یصدا به فمط. کرد ینم یخاص کار چیه بود گذاشته کاناپه یپشت یرو را سرش و بود بسته را چشمانش

 یها آدم نیا وسط فمط انگار. کرد ینم دایپ یگرید یجا چیه که یآرامش دنبال. گشت یم آرامش دنبال و دهد یم گوش

 یزیچ دنبال. داشت کم وجودش در یزیچ کی انگار که را خودش. کند دایپ را خودش توانست یم که بود متفاوت

 ...اش یزندگ در نه و بود شان خانه در نه بودکه ها سال که یآرامش.کند آرامش که گشتیم

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 ۶2_پارت#

 

 خاطر نیهم یبرا. ندیبگو شیزندگ از یزیچ نداشت اجازه ولت چیه و بود کرده پنهان همه از را اش یزندگ تمام

 از یزیچ توانست ینم و کند دل و درد یکس با توانست ینم. بود خودش ؼمخوار خودش انگار. بود شتریب اش دؼدؼه

 .ندیبگو شیها یناراحت

 .کند برلرار یخوب ارتباط هم او با بود نتوانسته ولت چیه که یکس. داشت ریگ گوشه و افسرده یمادر

 نداشت حالت آن در را او ددن طالت اصاا. باشد کنارش توانست ینم گرید بود شده هم بدتر او روز و حال که یزمان 

 !تر تنها و تنها هم او و بود شده دورتر و دور او از روز هر خاط نیهم یبرا و

 گم یزندگ برق و زرق در را خودش انمدر. بود تر تنها شهیهم از روزها آن آسمان و بود خودش خانواده ریدرگ یعل

 تواند یم یخوب به پدرش بود مطمئن که ییها برنامه داشت مدت بلند یها برنامه. نکند فکر زیچ چیه به که بود کرده

 پدرش طرؾ از اش دهیا شدن پذبرفته احتمال هم درصد کی یحت یول توانست یم. کند ساپورت ریمس نیا در را آن

 .برسد هدفش به تا دیکش یم سال نیچند دیشا ببرد جلو را زیچ همه ییتنها به خواست یم اگر. داد ینم را

 او. کند مشورت او با و بگذارد انیم در او با را اش خواسته گشت،یبرم تیمامور از پدرش که بعد روز خواستیم 

 .باشد داشته عالله آن به که یکار. کردیم شروع را یکار دیبا یول برود کار سر خواهد ینم که بود مطمئن

 

. رونیب بدوان بسن الیخیب هاشونو لهیوس هم هیبم بره نیماش با اطهیح رونیب نشیماش یک هر. چاک به نیبزن ها بچه -

 .بمونن ایخود فمط. دییبدو... نمونه تو لیپات و مست



 

 منگ و جیگ. کند بلندش جا از داره یسع زور به و کشهیم دستشو داره یدست هی کرد احساس کرد باز که را چشمانش

 یا مردانه دست دنبال به و شد بلند جا از بجنبد خودش به بخواهد تا  یول است افتاده یاتفال چه دانست ینم هنوز. بود

 به را دستش دید یم را اش دهیورز و بلند لامت فمط پشت از که یپسر. آمد کش بود خورده گره دستش انیم محکم که

 چه است لرار دانستینم. شود خارج خونه یپشت در از داشت یسع تند و بلند یها لدم با و کشبد یم خودش دنبال

 ...افتاد راه پسر دنبال عیسر بود، افتاده راه که یبلبشو نیا خاطر به فمط. افتدیب یاتفال
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 اصال. افتدین ریگ خودش تا شد یم دور  محل آن از داشت یهرکس. بود خودش فکر فمط یکس هر تیوضع آن یتو

 تیجمع. رفتند یم طرؾ آن و طرؾ نیا به همه فمط. بودند شده فمطمشکوک ای و بود ختهیر جا آن مامور نبود معلوم

 .افتندیب ریگ دندیترس یم یول بود کم معمول طبك هم

 رد بود کرده چصل ساختمان پشت یباؼ لسمت به را ها آن که کوچک در کی. دندیرس ساختمان پشت به باالخره

 . مودندیپ را باغ یانتها تا یطوالن نسبتا یریمس و کردندند

. بروند رونیب جا ان از بتوانند کرد یم خدا خدا. بو دشانید یجلو بود شیرو باز مهین یلفل که زده زنگ یدر

 .بود ترسناک آن از شتریب هم دیشا و مردن ی اندازه به شیبرا پدرش دنیفهم و یهمانیم کی در افتادن ریگ اضطراب

 یجلو. شوند خارج حا آن از تا دیکش محکم را دستش دوباره و کرد باز را در لفل و کرد رها را دستش لحظه کی پسر

 .بود شده دهیکش ها الیو نیب که ییشمشادها و بود یاهیس فمط شانیرو

 یم رد را ها الیو ی همه یکی یکی. شدند یپشت نیزم داخل داشت راه یپشت یها ساختمان به که ییها شمشاد نیب از

 .زدیم نفس نفس داشت آسمان که یطور کردند

 .رفت یم جیگ هم سرش و بود خشک شیگلو. بود شده تمام اش یانرژ و بدود توانست یم یسخت به 

 

 !ام تو با... تونمینم... نفسم. کن ول دستمو. برو آروم... تونمینم! تونمینم... سایوا... سایوا -

 

 .بدود همراهش تواند یتم آسمان که کرد ینم یتوجه اصال و دیکش یم طور همان را دستش 

 او یعنی که کرد یم فکر و بود یلیل شیپ دلش. زد خودش به یسکندر کی که کند نگاه را سرش پشت برگشت آسمان

 اصال بودند افتاده طیشرا آن یتو باره کی که شد یچ که دانست ینم... بود مطمئن یلیخ اونجا! بود یتیوضع چه در

ا  . بود گذاشته الیو آن اطیح یتو که بود نشیماش نگران. بترسانند را ها آن بودند خواسته فمط ای بود کار در یسیپل والعا

 !بود چارهیب است یکس چه به متعلك نیماش و شد یم متوجه اگر

 که دستش و کرد سموط نیزم یرو. کند حفظ را تعادلش نتوانست گرید کرد ریگ نیزم یرو لنگیش به پاش یولت 

 پسر. دیچیپ آن یتو درد و داد یتم یصدا کی دستش کرد احساس. شد دهیکش بود، شده گرفته پسر آن توسط محکم

 حس یب و داغ کامل راستش دست کرد یم یداؼ احساس تنش یتو... بود کرده ضعؾ آسمان یول کرد ول را دستش

 .کند احساسش توانست ینم و بود شده
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 !یگردیم دردسر... دنبال نجایا از میبش دور زودتر پاشو -

 

 شیها اشک نیب و دیترک شیگلو بؽض بود  رشیز رنگ یمشک کلفت شلنگ و بود نشسته چمن یرو که طور همان

 :گفت دهیبر دهیبر

 

 ...کنهیم درد یلیخ! کنمینم حسش! داد صدا.... شکسته کنم یم فکر... دستم... دستم -

 

 بلند را او کرد یسع و گرفت بازوم لسمت از را باشد سالم کرد یم فکر که یدست آن و رفت آسمان گرید سمت به آرش

 .باشد داشته یسهم شدن بلند یبرا هم خودش کرد یسع و شد همراه او با دیچیپیم خودش به درد از که آسمان. کند

 

 .شهیم حل اش هیبم میبر لدم چند نیا بدو. نمونده شتریب خونه تا چند... یایب کنم یم  کمکت پاشو -

 

 شیبرا کجاست او که دیفهم یم پدرش اگر. بود پدرش دنیفهم از بهتر بود چه هر یول برد یم کجا را او دانست ینم

 همه شهیهم که یکس. کند استفاده سوء پدر اعتماد از نداشت و حك آسمان و بود کرده اعتماد او به. شد یم بد یلیخ

 شده گرفتار کجا او دختر دیفهم یم یکس اگر دهد، انجام آسمان لیم خالؾ بر یکار نداشت امکان و بود پشتش جوره

 .شد یم بدتر همه از پدرش یبرا بلکه خودش یبرا تنها نه است

 انیم روشن و کیتار در که را پسر آن انگار. شود گرفتار یروز کرد ینم تصور ولت چیه که بود امن آنمدر آنجا

 یم ذوق ذوق درد از هنوز دستش. بود کرده نازل او نجات یبرا آسمان از خدا ندیبب را صورتش توانست ینم ها باغ

 ...بود یدگید ضرب حد در. بود شده کمتر هم دردش و دهد تکان را آن توانست یم که بود نشکسته انگار یول کرد

 بودند افتاده نفس نفس به گرید. کرد یم جدا گریهمد از را ها باغ که ییشمشادها و وهیم درختان از بود پر ها الیو نیب

 . رفت بود باغ داخل که یا خانه یورود سمت به دیکش یم را او دست که طور همان پسر که

 یچوب دیسف در آن و رفت یم نییپا به پله چند با که خورد چشمش به بود کیتار ساختمان پشت از کوچک در کی

 .شد یم انینما

 یپشت در توانست باالخره بود دهیکش رونیب بشیج از که دیکل چند امتحان از بعد و برد خود همراه به را او پسر 

 .شد وارد خودش سپس و فرستاد داخل را آسمان اول. کند باز را ساختمان

 :گفت و داد فشار گرشید دست با را دستددردناکش آسمان که بود نشده روشن یچراؼ نوز ه

 

 .شمیم چارهیب اونجاس نمیماش بفهمن اگر شه؟یم یچ نمیماش... نمیماش -
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 .نباش نگران. یداریم برش وفتهیب ابیآس از آبا -

 

 که اتالک آن مخوؾ یکیتار انیم آسمان. رفت شیپ ها چراغ کردن روشن یبرا و گذاشت تنها را آسمان بعد مهیدل چند

 . بود مانده تنها نداشت، ییروشنا در جا آن از یدید چیه و دارد وجود یزیچ چه ترش طرؾ آن لدم چند دانست ینم

 .دهد تکان اضطراب شدت از را شیپا و ردیبگ آؼوش در را دستانش تا بود شده هواباعث یسرما یکم

 یب سر از یآه. بود نشسته شیرو که بود مانده جا یا کاناپه همان یرو فشیک همراه هم اش یگوش که افتاد ادشی تازه

 .شد روبرو یکوچک مطبخ با شد روشن سرد اتالک آن یها چراغ که نیهم و دیکش یحواس

 و گاز اجاق نتیکاب بجز. خورد ینم چشم به آن یرو یزیچ چیه یول بود نتیکاب از پر کوچک اتاق آن دور تا دور

 . بود به اتالک آن در هم ساده خچالی کی

 .بکشد ػیج شد باعث آشنا یا چهره که کرد یم نگاه اطراؾ به اضطراب و ترس انیم طور همان

 تمام. بود آمده بند زبانش که بود دهیترس انمدر. زد یم ادیفر وجود تمام با و بود گذاشته صورتش یرو را دستش دو هر

 .ندارد را وزنش داشتن نگه توان شیپاها کرد یم احساس و دیلرز یم بدنش یاعضا

 :گفت و دیکش نییپا را آسمان یها دست و رفت جلو پسر

 

 !خبره چه کنهیم فکر شنوهیم صداتو یکی بابا باش آروم ؟یشد یوحش چرا چته؟ هووووو -

 

 حفظ را تعادلش یکم جا آن به دادن هیتک با کرد یسع. داد هیتک نتیکاب به و برد نییپا را ها آن. دیلرز یم شیها دست

 .کند

 

 ....تو... تو -

 

 !یدیند که جن -

 

 شیها دست دادن نشان از بعد. کرد نگاه را آسمان آلودش اخم و مؽرور چهره همان با و گرفت جلو را شیها دست

 :گفت و برد جلو هم را شیپاها

 

 از هیچ ایباز طهیسل نیا! ینیبب ارمیب در کفشمم یخوا یم. بود برعکس پاهامم نبود، یشکل نیا انگشتام بودن جن -

 .ببرنت انین نجایا سایوا شو آروم مهیدل دو یاریم در خودت



 

 ؟یهست یک تو -

 

 نازک چشم پشت بود یبال لبل لوه به خودش یجا سر در گرید یابرو و بود برده باال را شیابرو کی که طور همان

 :گفت آسمان به رو و کرد

 

 !یچ فتوره آرش -

 

 ؟یدزد -

 

 :گفت زده حرص و کرد فوت را نفسش آرش

 

 !یروان هیچ دزد ؟یمل خل ای خورده ییجا مؽزت -
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 دانست ینم. فرستاد یم رونیب تیعصبان با را نفسش طور آن که خورد یم حرص یحساب آسمان دست از انگار آرش

 .بود انداخته اندامش به لرز و بود ترسانده را چارهیب دختر چمدر که

 

 ؟یشد نمیماش سوار یطور اون اونروز چرا پس -

 

 به دیسف راهنیپ کی و داشت دهیورز یاندام. گرفت آسمان از را نگاهش و داد تکان را سرش بار تاسؾ یحالت با ارش

 رهیت پوست و لخت اهیس یموها. دیکش یم رخ به را اندامش یخوب به راهنیپ آن ریز رپوشیز نبودن که بود کرده تن

 یچشمان با و بود دهیترس هم باز آرش یها حرؾ وجود با. ببرد ادی از یراحت به بتواند آسمان که نبود یزیچ اش

 .کرد یم نگاه او به لرزان

 

 ؟یشد سبز من راه سر بازم چرا ؟یهست یک تو اصال -

 



 جلو بدهد را آسمان جواب که آن از لبل. داد بودند شده وارد آن از که یدر سمت به را نگاهش و دیکش پوؾ آرش

 .باشد ندلشته یبرخورد آرش با تا کرد جمع را خودش او شد یم رد آسمان یجلو از یولت. کرد لفل را در و رفت

 

 یموندیم. بدم نجاتت گفتم بودمت ترسونده که روز اون جبران به دمتید یمهمون تو. دونمینم هم رو اسمت یحت من -

 .ادیب سرت ییبال هر بود ممکن

 پله چند جا آن از. رفت رونیب کوچک مطبخ آن واضح یا یخرد اعصاب با و گرفت او از را نگاهش از دوباره آرش

 :گفت و افتاد راه او دنبال به اسمان. شد یم یبزرگ آشپزخانه وارد و خورد یم باال به

 

 ؟یریبگ باج بابام از یخواینم باشم مطمئن -

 

 ییرایپذ به دار چیپ ییراهرو کردن رد از بعد و رفت رونیب آشپزخانه از! بخند یک نخد حاال. زد خنده ریز آرش

 .انداخت ها کاناپه از یکی یرو را خودش و کرد روشن ورود بدو همان را چراغ. دیرس

 

 ؟یچ که یافتاد راه من دنبال... شیآخ -

 

 هم طور همان چه؟ که ماند یم کوچک ی دخمه آن در تنها. کرد نگاه را آرش و ستادیا پا لنگه کی طور همان آسمان

 .بماند تنها خواست یم که یزمان برسد چه دیترس یم

 

 برم؟ کجا پس -

 

 و سر رمیم گهید کمی. مخم یرو یبر که نپرس سوال انمدر فمط. گمیم بهت شد ولتش تا نیبش یخوا یم جا هر -

 .نه ای میبر شهیم نمیبب بدم آب گوش

 

 یرو را دستش آرش. دیکش یم ػیج دیبا داشت اضطراب و بود زده جانیه یولت انگار. دیکش ػیج دوباره آسمان

 .دیآ ینم خوشش آسمان یها ػیج از که بود مشخص. داد نیچ را شیابرو و گذاشت گوشش

 

 .ریبگ آروم مهیدل دو! چته -

 

 !نذار تنها نجایا منو -
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 هنوز. کرد یم نگاه را او و بود داده هیتک وارید کنج به آسمان و دیکش دراز کاناپه یرو همانجا او به تیاهم یب آرش

 و است دزد آرش کرد یم فکر هم هنوز. شدیم زنده چشمش یجلو لبل روز چند صحنه دید یم را او یولت هم

 .کنند آزاد را او تا ردیبگ اوج با پدرش از خواهد یم

 

 ؟یریبگ باج پدرم از یخوا ینم و یستین دزد که باشم مطمئن کجا از -

 

! میک من یشیم متوجه کن، گوش خوب گمیم بهت اول از ندارم حوصله! یدید ادیز یونیزیتلو یها لمیف کنم یم فکر -

 .بزنم حرؾ باهات کلوم  دو اونجا نیبش برو

 

 لدم بود کرده اشاره آن به که آرش یروبرو مبل سمت به آرام و لرزان یها لدم با هم آسمان نشست مبل یرو دوباره

 .برداشت

 و بود شده دهیپوش رنگ دیسف یها ملحفه با ها مبل... مبل آن به را گرید نگاه و انداخت یم آرش به را نگاهش کی

 خورد یم باال طبمه به پله کی ییرایپذ گوشه است نگرفته لرار استفاده مورد خانه نیا است یولت چند که بود مشخص

 .داشت لرار یدست فوتبال زیم و اردیلیب زیم ییرایپذ گوشه. شد یم شامل ییرایپذ همان را سالن هیبم و

 

 !دونمینم اسمتو دختره نیبب -

 

 هم باز و نشست آرام شد ریجاگ شیرو. انداخت مبل یرو ملحفه به که ینگاه با و کرد مرتب رشیز را لباسش آسمان

 :گفت کند نگاه آرش به آنکه بدون. کرد نگاه خورد یم تکان که یا ملحفه به

 

 !آسمانه اسمم آسمان -

 

 شیر ته با که اش رهیت پوست. شد كیدل او صورت یرو آسمان. داد تکان را سرش و فرستاد باال به رو را لبش

 یکسان هیشب. باشد داشته آفتاب ریز یکار که خوردینم ظاهرش به یول بود سوخته آفتاب یکم انگار. بود شده پوشانده

 نیچن چرا دانست ینم. بود دهینکش حال به تا یا یسخت چیه انگار. اند شده بزرگ کولر ریز شان مدت تمام که بود

 .گفت ینم اشتباه است یشناس آدم چولتیه یول کرد یم منتمل او به یحس

 

 نیا من پس و خوادیم مهارت هی خودش بودن دزد. دارم استعدادشو خودم و بوده دزد بابام نه من نیبب... آسمون عا -

 نیا که ینیبیم ندارم کارت به یکار من گفتم بهت روز همون... کی نیا. هنرمندن یلیخ دزدا نظرم به! ستمین کاره

 زایچ نیا خاطر به راحت التیخ! یپول چیه نیماش نه خونه نه. ندارم ازین هم یزیچ. هامه ییدارا از گوشه هی خونه

 ...نیماش تو نشستم اومدم که نبود

 

 :داد تکان را اش اشاره انگشت یدیتاک حالت به و آورد باال را دستش
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 یبرا هم نیا حاال ترسوندمت روز اون. باشم نداشته گردنم ینید که نهیا خاطر به فمط نجا،یا تا آوردمت اگه االن -

 کارهیچ که ستین هم مهم اصالا  برام! یکن یم کاریچ دونمیم نه... یهست یک دارم خبر نه من... روز اون جبران

 !نیهم کنم جبران بذار گفتم بود مونده ذهنم تو چهرت ییآشنا دمید روز اون حساب رو فمط.یا

 

 بند را آسمان زبان که کرد یم صحبت یدیتاک و دهدیم تکان هوا در را دستش یطور بود شده او به رهیخ فمط آسمان 

 انگشتانش با. داد لرار شیپا دو نیب را شیها دست و داد هیتک مبل یپشت به. نداشت گفتن یبرا یزیچ اصالا . بود آورده

 ...دیکش محکم را ها آن یرو. رفت گرشید انگشت ناخن سراغ

 

 نم؟یماش یتو ینشست یاونطور روز اون یچ یبرا پس -

 

. کرد پرتاب آسمان سمت به را آن. گرفت هوا در و دیکش رونیب آن از یزیچ و فرستاد بشیج در را دستش آرش

 چشم. افتاد شیپا دو یرو بر خورد شیها دست به یفلز لهیوس. گرفت صورتش یجلو را دستش دو و دیترس آسمانت

 که یساعت. بردارد نیماش داخل از را ساعت آن بود توانسته یزمان چه دانستینم دید را خودش ساعت کرد کرد باز که

 حک ساعت پشت درب یرو نامش. است خودش به متعلك که دانست یم یخوب به یول کرد ینم اش استفاده هم ادیز

 .بود شده

 

 !آسمون نیبب -

 

 ...آسمان اسم نه آسمون -

 

 .کند صدا درست را اسمش او که بود خواسته خرص با

 را آسمان و کرد یاخم یعصب. فرستاد یم رونیب را نفسش بودند هم کنار که مهیدل چند آن در که بود هزارم بار یبرا

 .داد لرار خطاب مورد

 

 .یهو نگفتم بهت که نهیا مهم! داره یفرل چه گهید خر هر ای آسمان آسمون -

 

 یول... بود پررو یلیخ. نگفت یزیچ یول. دیگز را لبش. فرستاد هم در را شیها اخم اش آزاردهنده لحن از آسمان

 ونیمد او به فرارشان نیا خاطر به انگار بود ترسانده را او روز آن آنکه با یول بزند او به یحرف خواست ینم دلش

 .بود ریناپذ جبران که شد یم گرفتار یطور کرد، ینم کمکش او اگر دیشا.  بود

 



 رنت؟یبگ که یدیترسیم نمدریا چرا تو -

 

 خواست ینم دلش. دیبگو را تهایوالع خواست ینم دلش. کرد نگاه آرش به اخم با و گرفت بؽلش در را شیدستها آسمان

 افتاد، ینم دردسر در خودش فمط شد یم باخبر او بودن از یکس اگر. اوردیب زبان به دارد متیحم آنچه از از یزیچ

 نیا ریتؤث تحت هم شیها برادر خواهر یحت... گرفتارش پدر و ضشیمر مادر. افتادند یم دردسر در خانواده همه بلکه

 !گرفتند یم لرار یمهمان
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 ...شهیم بد حالش یلیخ بشنوه را یزیچ نیچن اگر... ضهیمر مادرم -

 

. باشد مهم شیبرا آسمان نبودن و بودن که نبود یحال در اصالا  مادرش. لنگد یم کارش یکجا دانست یم هم خودش

 .نداشت یفرل شیبرا اصالا  اش انیاطراف نبودن و بودن که ریگ گوشه و افسرده یزن

 خارج تیوضع نیا از توانست یم کاش. سوخت مادرش یبرا دلش. بود شده آسمان یها بهانه و زیدستاو فمط مادرش

 ولت چیه که آن با. کرد یم آرامش خورد یم مشکل به ولت هر که ییجا همان. ببرد پناه مادرش آؼوش به و شود

 و دارد وجود مادرش دانستیم که نیهم. کرد یم آرام را روحش یخوب به شیها دست نوازش یول. گفت ینم یزیچ

 . بود یکاف شیبرا بگذارند، سر او دامن یرو یموالع نیچن در تواند یم

 ...نداشت یراه چیه که شدیم ؼرق اش یضیمر در انمدر یگاه یول شود بهتر حالش تا کردند یم را شان تالش تمام

 . گرفت آسمان از را نگاهش و زد پوزخند وضوح به آرش

 شیرو به رو که ییپررو پسر نیا د.کر یچران چشم توانست یم تا آسمان یول بزنند هم با که نداشتند یمشترک حرؾ

 ...نبود خوب اصالا  نیا و نشست یم دلش به حد از شیب. بود جذاب اندازه از شیب بود نشسته

 حیترج. گرفت ینم گرم ها پسر با ولت چیه شیها طنتیش تمام وجود با که داشتند لرار یخاص تیمولع یتو انمدر 

 آن از نگاه نیهم یبرا. نکند باز اش یزندگ به را یدیجد شخص یپا یول ندیبش تنها لحظات تمام هست که جا هر دادیم

 ریحر پرده دست کی...  بود فراگرفته پرده را ش چپ سمت تمام دیچرخ چپش سمت به و گرفت ؼرور پر چشمان

 .بود زانیآو وارید کل یرو رنگ دیسف

 

 .نتیماش سراغ میبر بودند رفته اگر... خبره چه نمیبب بدم آب به یگوش سر هی رمیم من -

 

 :گفت تند تند و افتاد راه به او دنبال به. دیپر شیجا از و دندیترس آسمان که شد بلند جا از آرش

 

 !امیب باهات منم بذار. بمونم تنها ترسم یم من کن صبر -



 

 :گفت و کرد نگاه را آسمان تمسخر با طور آن که بود یشگیهم آرش پوزخند انگار

 

 ...مهیدل دو  جا نیهم نیبش! داره ریدزدگ نجایا! خوردت ینم لولو کوچولو ین ین نترس -
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 و دیچرخ سمتش به تیعصبان با آرش دندیرس که آشپزخانه به. شد روان دنبالش دوباره هم آسمان یول افتاد راه به

 :گفت

 

 یؼلط هر برو ایب بسوزونم؟ دل تو یبرا دیبا چرا! کارها نیا به چه منو! خبره چه نیبب خودت برو... اصال برو ایب -

 .بکن خوادیم دلت

 

 به و شود رد کنارش از خواست. ستادیا جا همان و دوخت آرش به بؽض با را ها آن. بود دهیترس آسمان یعسل چشمان

 :گرفت را او یجلو و شد مانعش آسمان یول برگردد ییرایپذ داخل

 

 .ستمیمیوا  نجایهم من شده یچ نیبب برو کنم یم خواهش. خوام یم معذرت -

 

 .گرفت ضرب نیزم یرو را شیپاها با و ستادیا آشپزخانه انیم پا لنگ کی

 که برود آرش دنبال به خودش خواست یم. بود دهیرس لبش به جانش گرید. دیکش طول ها ماه انگار آرش برگشتن تا 

 ...برگشت او باالخره

 از و کرد باز را ها نتیکاب از یکی. فرستاد رونیب را نفسش و داد سر عمب به را شیموها دست با خونسرد آرش

 خوردنش به شروع کرد باز را آن باشد داشته آسمان به یا توجه آنکه بدون و دیکش رونیب کت تیک بسته کی داخلش

 :گفت و کرد او به رو بود شده یعصبان که آسمان. کرد

 

  شد؟ یچ پس -

 

 از یسادیوا تشکرته؟ یجا به! بکنم هم کمک بهت تونمیم من! یدار دعوا آدم با همش چرا ؟یا یوحش نمدریا چرا تو -

 !کردم کمک دختر نیا به باش منو... باشه خوشم! یدار طلب من

 



 آنجا دیرس یم نظر به که آن با. دیکش رونیب یمعدن آب گرید ینتیکاب از و گذاشت دهانش درون را کت تیک یبعد تکه

ا یتمر یول است نشده استفاده است یولت چند  که آسمان. کرد دایپ آنجا در لهیوس تکه چند شد یم ماندن زنده یبرا با

 یمعدن آب دنیسرکش از بعد او یول بدهد درست را جوابش آرش تا ستادیا نهیس به دست یعصبان بود، یشاک هم خودش

 و شد یعصب شتریب او یالیخیب دنید با آسمان. افتاد راه آشپزخانه رونیب سمت به شه،یش زدن بؽل و بود هم گرم که

 :گفت

 

 من از زودتر پدرم اگر. خونمون برگردم عتریسر یهرچ دیبا من افتاده؟ یاتفال چه دیبگ بهم شهیم خان آرش یآلا -

 ...شمیم بد برام برگرده

 

 یادیز کارش آنکه با. گشت یم بر زودتر دیشا معلوم چه را خدا یول گردد ینم بر بعد شب تا پدرش که دانست یم

 ...انداخت یمچ ساعت به ینگاه. برگردد خانه به موعد از زودتر که بود آمده شیپ هم لبال داشت، کتاب و حساب
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 آسمان اعصاب یرو کرد یم سر یحوال آن در ییتنها به انگار که یرکیرجیج یصدا و بود شب مهین کینزد ساعت

 .دیکش یم خط

 

 یخوایم اگر یول برو، نیماش بدون یخوا یم اگر. است خونه اطیح یتو نتمیماش... یبرگرد یتونینم االن نیبب -

 !خورمتینم نترس. ستمین لولوخورخوره من. خونه یبر آخرش بزار کن صبر یکمی ینیبب دوباره فردا نتویماش

 

 و برداشت را کنترل. داد لرار ونیزیتلو زیم کنار مچاله آنرا. زد کنار را ونیزیتلو یرو ملحفه و رفت جلو آرش

 .دیکش دراز نفره سه کاناپه یرو بود، داشته نگه وسط و اشاره انگشت انیم را یمعدن آب یبطر که همانطور

 کرد، یم نگاه او به شتریب هرچه. بزند حرؾ او با تا داشت اصرار هم آسمان نداشت یتوجه آسمان حضور به اصالا  

 !شد یم کالفه و یعصب شتریب

 

 کرد؟ یم کار یچ شما دست من ساعت -

 

 یم در را آسمان حرص شیها رفتار. نداد آسمان به یجواب چیه اصالا  و شد یونیزیتلو یها کانال میتنظ مشؽول آرش

 انگار کرد یم نگاه او به که بار هر. بود یناراض شدت به هم آسمان حضور از و بود جا آن یزور که انگار. آورد

 .بود کرده اش یعصب بار دو هر طور آن و دید یم را او که بود بار نیدوم. شود منفجر صورتش تمام خواست یم

 



 لطفا؟ یبد منو جواب شهیم -

 

 نتویماش برمتیم کن تحمل کمی. نبود امن نظرم به دادم آب گوش و سر رفتم که یدید! نجایا نیبش ساعت دو یکی ایب -

 ....بشه کنده سرم از شرت یبردار

 

 .شد رهیخ ونیتلوز به حرص با و کرد پرتاب را خودش بود نشسته شیرو لبل یچند که یمبل یرو تیعصبان با آسمان

 یم نگاه پخش حال در یها ویدیو کیموز به و ترکاند یم صدا با را آدامسش که بود عار یب و الیخیب آرش انمدر 

 .کرد

 گذاشته شلوارش بیج در را بود داده آرش که یساعت. بود گرفته ادی مایدل چند آن در را آدامس ترکاندن السمام و انواع

 .کرد یم چکار او دست ساعتش بداند خواست یم هم هنوز یول بود،

 

 کرد؟ یم کاریچ تو دست ساعتم یبگ شهیم -

 

 ؟یکنیم ولم بگم -

 

 و ییتنها از هم و ردیبگ آؼوشش در را شیپا و دست بود شده باعث آنجا یسرما یکم هم. بود شده مظلوم آسمان

 همراه نگاهش و بود شده یبریس معلك یها خی به هیشب شیپا و دست انگشتان نوک. بود سردش افتادن، ریگ اضطراب

 ...دیلرز یم چشمش اشک

 

 ...آره -
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 بود افتاده برداشتم نتیماش تو از که بود یزیچ نمیا... بدزدم زیچ هی نت،یماش ی تو نمیبش بود لرار بود یبند شرط -

 !نیماش ییرپایز یرو

 

 یرو یروز کرد ینم هم را فکرش ولت چیه. بود شده دیام نا کردنش دایپ از یول بود گشته ساعت آن دنبال ها مدت

 .کند شیدایپ نشیماش ییپا ریز

 را سرش. دیچیپ زانوانش دور به را اش سرمازده دستان و دیکش آؼوشش در را فشیظر یپاها نزد حرؾ آسمان گرید

 .داد ونیتلوز به را نگاهش و گذاشت شیزانو یرو کج



 شده خسته که دندید ویدیو کیموز انمدر. افتدیب هم یرو یا لحظه داد ینم اجازه یول بود آلود خواب و خسته چشمانش 

 .نداشت همراه به یزیچ ویدیو کیموز و رکیرجیج جز ییصدا جز الیو یفضا. بود

 :گفت شد یم بلند شیجا از که طور همان و کرد او به رو آرش

 

 .افتاده ابیآس از ابا گهید میبر پاشو-

 

 آرش هم و بود نشسته بؽل به زانو طور آن خودش هم بودند نخورده یتکان کدام چیه مدت تمام که کرد فکر خودش با

 از آسمان و بود نکرده تعارؾ او به بود خورده که ییزهایچ از ذره کی یحت. بود دهیکش دراز کاناپه یرو مدت تمام

 .بود شده خشک شیگلو یتشنگ

 نشسته که یا ملحفه یرو او طبع به هم آسمان و دیکش رهیت سبز یها کاناپه یرو را رنگ دیسف ملحفه شد بلند که آرش

 ملحفه و کرد رها جا همان را کتش تیک آشؽال و یبطر آرش. بود نداده تکان را آن آرش برعکس. کرد صاؾ را بود

 .دیکش را ونیتلوز یرو ی

 .گرفت دست به را آرش یها زباله افتادن راه از لبل اسمان و برگرداند لبل حالت به را زیچ همه

 وزیف کردن خاموش مولع و کرد یم نگاهش و ستادیا یم ها در کردن لفل مولع. افتاد راه به ارش دنبال به حرؾ بدون

 .ماند یم منتظر برق

 لیتحل با بعد یول بود دهیترس او از اول. ندارد را کردن صحبت ی حوصله اصال اعصاب یب پسر آن دانست یم گرید 

 .بود افتاده مسخره و مزه یب یشوخ کی ریگ روز آن که بود دهیفهم بود زده که ییها حرؾ یحت و ظاهرش و  او

 یشهرک انگار کرد نگاه را جا همه دلت با شد، یم برگزار شانیها یهمانیم آن در که یباؼ به بازگشت ریمس در

 یهمانیم یالیو همان که یاصل یالیو. بودند شده جدا گریهمد از بلند یها نیپرچ ی لهیوس به الهایو که بود بزرگ

 ها الیو ی هیبم دیرس آن به شد یم پشت از فمط و بود جدا ها آن تمام از که انگار و بود تر بزرگ همه از بود شانیها

 .بود یکی هم شانیظاهر  ابعاد یحت و بود هم به هیشب بایتمر
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 !کرد اعتماد شهینم چکسیه به گهید. بود امن شهیهم کاوه یها یمهمون -

 

 یباز اهیس اش همه هست ممکنم. بلده خوب کارشو کاوه. رهیم لو بعدم ی هفته رفت، لو بار هی نکن فکر امنه هنوزم -

 ...بوده

 

 ؟یچ یعنی -

 



 گرفته دهیناد یکس جانب از که بود متنفر. کرد یم یخط خط را اش یمؽز یها نورون تمام یرو ارش ندادن جواب

 .ندهد را پاسخش یدرست به او و کند سوال یکس از خورد یم بهم حالش. شود

 یم جمع را حواسش شتریب بعد به آن از دیبا! نبود یکس کم او. نبود امن کاوه یها یهمانیم گرید او یبرا نداد یتیاهم

 یم ؼرق دینبا شیها یگذران خوش و ها یهمانیم نیب حد از شیب. رفت یم اش عالله دنبال به شتریب دیبا هم دیشا! کرد

 ...شد

 اسمان. دندیرس کاوه یالیو به شدند ینم دهید که یجانوران یصدا و شب یسو سو انیم و کردند عبور ها الیو نیب از

 آن در که کرد شکر را خدا و دیدو بود نشسته که ییجا سمت به فشیک و یگوش دنبال به نکرد آرش به یتوجه گرید

 زده رونیب فشیک پیز یال از جا همان هم چشییسو. بودند کرده ریگ مبل درز انیم فشیک و یگوش تیوضع و بهبوهه

 .بود

 تیکشخص و دادند یم یهنگفت پول و شدند یم وارد مجوز با همه. شد ینم دایپ دزد شانیها یهمانیم انیم ولت چیه

 ...بود تر مهم شانیبرا شانیها

 کی یرو ساختمان یجلو جا همان دوستانش و کاوه. افتاد راه یخروج در سمت به و زد بؽلش ریز را لشیوسا ی همه

 سمتش به دید را اسمان که نیهم. بودند انیلل دنیکش مشؽول و بودند نشسته بود جا آن که یفلز یصندل و زیم یسر

 :گفت و افتاد راه

 

  ؟یا یاک -

 

 بود؟ یچ داستان شد یچ -

 

 دهان که بود بزرگ لدر ان شیبرا بلندش لباس و بود رفته هوا به رو نمابش. داد باال سرش یرو یکم را کالهش کاوه

 .بود نکرده  او به یتوجه اصال شب اول از شد کج دنشید با آسمان

 

 مارم وگرنه کردن یاک زدم زنگ. ختنیر بهم کوزمونو کاسه زدن. رهینم رونیب ییصدا چیه نجایاز... بابا دونمینم -

 .بردنیم

 

 ن؟یینجایا هنوز شما پس چرا -

 

 :گفت یکام گرفتن از بعد و گذاشت اش رهیت یها لب یال را گارشیس کاوه

 

 یاک ویچ همه در دم. رونیب ارتتیب بعد کنه صبر ساعت دو یکی گفتم آرش به یول ومدنین تو یرفت در لصر که تو -

 ...رفتن خودشون کردن ول ناشونویماش هم عده هی. رفتن تازه هم هیبم. میشدیم چارهیب بود ادیز تعدادمون. میکرد

 

 .بردارد نیزم یرو از بود افتاده دستش از که را شیمانتو تا شد خم و داد تکان را سرش آسمان
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 بود دهیند را آرش گرید. کرد یخداحافظ دوستانش و کاوه از شالش کردن سر بدون و کرد تن به را مانتو یسخت به

 .کند یخداحافظ او از که بود ستادهینا یحت

 به نگاهش. شد روشن اش یلدم چند در رنگ یمشک پورشه کی یها چراغ که افتاد راه به خودش نیماش سمت به

 یکم هم شیها چراغ و بود خاص نیماش یصدا که آن بخاطر فمط باشد داشته یخاص لیدل که نه. دیچرخ نیماش سمت

 ...آورد یم در کاسه از را چشم

 :گفت دلش در رفت باال شیابروها بود نشسته نیماش آن فرمان پشت که آرش دنید با

 

 !کنه یخداحافظ نکرد صبر یحت ادب یب -

 

 .بود نرفته کنار صورتش یرو از هم فرمان پشت که بود صورتش کیمیم از یجزو اخم آن انگار

 هم هنوز که یا یمعدن آب یبطر. شد یعصبان خودش دست از خودش که کرد یم فکر و بود مانده اش رهیخ انمدر 

 .کرد باز را خودش نیماش در و کرد پرت یمعلوم نا سمت به را بود دستش در

 .گرفت عمب دنده و شد خودش نیماش سوار آسمان و بود مانده یبال ینیماش چند هنوز اطیح یفضا داخل

 یبرا اصال. کرد یم کار چه  و بود کجا که نبود معلوم. بود نزده هم زنگ اش یگوش به یحت نداشت خبر یلیل از

 نمطه و برساند شان خانه به را خودش تر عیسر هرچه خواست یم فمط. ستیحال چه در او که نداشت هم یتیاهم آسمان

 .کند تجربه را یزندگ از یامن

 

*** 

 

 آن مادرش دانست یم. بود انداخته دوشش یرو را شیها لهیوس بزرگ ؾیک. بود زده بؽلش ریز را اش یطراح دفتر

 از بعد. گذراند یم آنجا را روزش تمام و بود مطب در خواهرش. است کتاب خواندن مشؽول پرستارش با روز ولت

 ...بود مشؽول کارش اتاق در پدرش. رفتیم باشگاه به هم مطب

 سرش که ییها کوچه از یکی انیم ولنجک یها ییسرباال در یا خانه نداشت شتریب خواب اتاق چهار شان خانه

 .داشت بنا متر صدیس حدود که دار اطیح یساختمان... داشت ینگهبان

 دیبا دیایب رونیب خانه از خواست یم یولت شهیهم. داشت حضور گارد چند خانه در یجلو شهیهم شان تیامن یبرا 

 مادرش سراغ به اول... بود نشده خارج خانه از یدود نکیع بدون ولت چیه. کرد یم تیرعا را یتیامن نکات نیچند

 .بود پدرش با مشترکشان اتاق داخل که رفت
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 مدت نیا انمدر. سمیبنو تونستمینم اصال که بود گرفته دلم مدت نیا انمدر بگم، یچ دونمینم یول بزنم حرؾ خوامیم

 ...بگم یچ بهتون دیبا دونمینم که بودم اش لصه و گالب شدن تموم ناراحت

 ...کنهیم ام خفه داره بؽض

 نیچند رو احساساتشون ی همه و کردمیم یزندگ باهاشون چون بود سخت بود، چالش من یبرا داستان نیا نوشتن

 نیا! ارنیم داستاناشون یتو دارن آرزو هی و ایرو هی یولت ها سندهینو گنیم. کردم یم درک شماها از شتریب برابر

 . دمیکش درد اون هیشب و کردم یزندگ گالب مثل یکس با یول زمیبر توش اهامویرو که نبود یزیچ داستان

 . داشتم هدؾ نوشتنش از من یول نداره دوست یاجتماع رمان یهرکس

 هیباالسر اون عهده بر لضاوت... گهید زیچ چیه نه منه ی عهده به گالب یزندگ تیروا و میراو فمط من گفتم شهیهم

 یمیتصم چه گالب به هیشب ییآدما یبرا دونهیم بهتر خدا خود ؼلط، یک کرده درست کار یک بگم ستمین یا کاره من

 !رهیبگ

 

 بتونم تا دادن یانرژ بهم که ییکسا بودن، همراهم راه نیا یتو که ییکسا ی همه از یمرس... ادهیز یلیخ یلیخ تشکرا

 .نگرفتن سخت بهم و باشم آروم تا کردن فراهم بسترو که ییکسا. سمیبنو

 ❤.ارمیب کم نذاشت بازم كیدلا نیتر سخت تو و بود همراهم جا هر و لحظه هر که یکس کسم، همه از یمرس

 ❤بوده من مشوق شهیهم و داده نظر و خونده رمانامو تمام اول از که مهربونم مامان از یمرس

 ��نمینازن مینس و گندم یمرس... خوردن حرص منم از شتریب که مهربونم ینایادم از یمرس

 ��بود یخواه و یهست و یبود دوستم نیبهتر بلکه نیادم فمط نه��نیتر العاده فوق��میمر یمرس

 یهمراه منو و نیبود همراهم انتها تا که یمرس... ستین ادمی بعضا اسماشونم که مهربونم یمخاطبا ی همه از یمرس

 ��زنیعز من یبرا نداشتن دوست که ییاونا چه داشتن دوست که ییاونا چه. نیکرد

 

 

 ... شودینم لیفا ستیرلانونیؼ شهر نیا در عشك رمان که بگم آخر در و

 

 ❄��هستم خدمتتون در گذاشتم هم 2۲ پارت تا که شمرون چیپ رمان با بعد به نیا از��❄
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 ینم یول بود درمان تحت اش یضیمر. کرد یم یدگیرس مادرش یکارها تمام به و آمد یم شان خانه به پرستارش صبح

 .بود واجب امر کی پرستار حضور. دیایبرب مسائل تمام پس از ییتنها به توانست

 کم هم او البته. افتاد یم پدرش دوش به خانه تیمسئول ی همه و کرد یم ترک را خانه پرستار پدرش برگشتن از بعد 

 چیه. کند نگاه حال یب را او خسته میمر و بنوازد میمر جان او یبرا شب هر که بود بانو میمر عاشك انمدر گذاشت ینم

 در خواهرش و مادر دادن دست از بعد دیشا بود شده شروع یزمان چه از مایدل اش یضیمر بودند دهینفهم اون ولت

 بعد ماه کی. شد تر شکسته روز به روز و کند تحمل را شانیدو هر نداشتن ؼم نتوانست که بود کم زمان مدت عرض



 احساسات باعث دلش حال به نکردن یدگیرس و نیسنگ یها ؼم. بود داده دست از هم را خواهرش مادرش، مرگ از

 گذاشته ایدن نیا در را شیللوها دو که یخواهر ؼم. بود انداخته روز آن به ها سال از بعد را او و لود شده شد شکسته

 .بود تر سخت زیچ همه از بود دهیکش پر و بود

 سر هنوز را شالش زد در به دفعه چند و گذاشت در کنار را لشیوسا و ؾیک. ستادیا مادرش خواب اتاق در یجلو

 .کرد باز را در و گذاشت ها لهیوس یرو هم را آن بود نکرده

 او به بودند توانسته که یکس تنها. بود مادرش پرستار و بود داده دست از را شوهرش که بود جوان یزن که خانوم الهام

 .دهند راه شان خانه به را او شان یزندگ خاص طیشرا وجود با و کنند نانیاطم

 داخل را زانوانش و بود نشسته تخت یرو مادرش. بست را داشت دست در که یکتاب و شد بلند جا از آسمان ورود با 

 .رود رونیب که داشت لصد آسمان و بود گذشته ظهر از بعد سه از ساعت. بود دهیکش شکمش

 

 .کنم یخداحافظ مامانم از اومدم رونیب برم خوام یم من باش راحت شما جون الهام -

 

 که ببوسد را صورتش خواست  و گرفت دستانش در را سرش مادرش دیبوس را مادرش یموها یرو بر رفت جلو

 :انداخت مادرش آؼوش در را خودش آسمان

 

 !من عاشمتم یدونیم -

 

 را سرش. شد نییپا و باال نفس دنیکش از که بود مادرش نهیس گرفت که یجواب تنها نگرفت مادرش جانب از جواب

 :گفت و شد رهیخ بود شده داده ارث خودش به که مادرش یعسل چشمان در و کرد بلند

 

 بخرم؟ برات یندار الزم یزیچ رونیب رمیم دارم من... من لشنگ چشم -

 

 رنگ یب لدر همان و کم لدر همان. داد ینم کش آن از شتریب را لبش که ییها همان از آرام لبخند کی دیخند مادرش

 .دیکش آؼوش در را او و رفت جلو دوباره آسمان و داد تکان نه یمعنا به را سرش و زد
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 دوست را کس چیه که داشت دوست را آنها انمدر. بودند اش یزندگ یها ییدارا نیبزرگتر او یبرا مادرش و پدر

 . نداشت

 .داد یم هم جان پدرش و مادر و برادرش یبرا یول نبودند کینزد خواهرش با



 که بود یولت چند و بود رفته کایامر به لیتحص ی ادامه یبرا که یدختر. بود خواندن درس حال در شهیهم خواهرش 

 .بود زده مطب و بود برگشته

 نیهم به و بود دهیند را او شدنش بزرگ زمان تمام. نشناسد یخوب به را او بود شده باعث که بود ها فاصله نیهم 

 .نداشت او به یا یکینزد احساس خاطر

 :گفت الهام که کند یخداحافظ ها آن از خواست دیبوس را مادرش یرو دوباره و شد بلند شیجا ز 

 

 .برگشتن پدرتون یول نشده تموم کارم ساعت برم؟ من جان آسمان -

 

 .کنهیم مرخصتون بشه تموم کارش داره کار کمی کنم فکر. زمیعز گهیم بهتون خودش پدر -

 

 : گفت که باشد آمده ادشی یزیچ انگار

 

 .ارمیب یزیچ هی کن صبر مهیدل هی... یزیچ هی یراست -

 

 :گفت و داد الهام به رپسرانهیتحر و لوازم ی یمحتو با ؾیک کی. دیکش طول مهیدل چند فمط اتاق از برگشتنش و رفت

 

 .بده بهش من طرؾ از گلته پسر مال نیا -

 

 کار ها آن ی خانه در پسرش مخارج و خرج یبرا بود مجبور او و بود شده کشته یا جاده تصادؾ کی در الهام همسر

 . ببرد شیبرا تا داد یم الهام به و دیخر یم یزیچ او یبرا آسمان یگاه چند از هر. کند

 هم مادرش پرستار که بود مهم شیبرا یلیخ آسمان یول نداشتند مسائل طور نیا به یتوجه ادیز خانواده یاعضا ی هیبم

 .باشد یراض ها آن از

 و زد یم جان یب لبخند او یرو به که دید یم را مادرش تیرضا نگاه. شد خارج اتاق آن از و دیبوس را او صورت

 .گرفت یم یانرژ کارها نیا از شتریب

 دو. زد را بود پدرش اتاق که مجاور اتاق درب. برنداشت را شیها لهیوس گرید و کرد یخداحافظ ها آن یهردو از

 . خوابشان اتاق یگرید و پدرش کار مخصوص یکی بود مادرش و پدر به متعلك که بود خانه سر آن در اتاق

 .دیپرست یم را او وار وانهید پدرش همچنان یروح یماریب با مادرش کردن نرم پنجه و دست ها سال وجود با
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 سمت به هم خودش بست را تاپش لپ و شد بلند جا از پدرش. کرد باز را در گرفت، ورود ی اجازه پدرش از که نیهم

 .کرد بؽل را او و رفت آسمان

 

 چطوره؟ بابا دختر -

 

 پدرش جواب و ستادیا پا لنگه کی جا همان. ببوسد را صورتش آسمان نداد اجازه و دیبوس عادت طبك را آسمان یشانیپ

 .داد را

 

 !پدر -

 

 !پدر جان -

 

 .بود زده حرؾ کرد یم استفاده آن از پدرش ممابل در شهیهم و بود خودش مختص که لوس یلحن با

 :نشست شیرو و رفت داشت لرار شیگردو چوب بزرگ زیم یجلو که یچرم مبلمان سمت به پدرش

 

 ؟یخور یم یچا -

 

 .بذارم ونیم در باهاتون رو یزیچ هی اومدم ،ییجا برم خوام یم نه -

 

 ؟یسالمت به کجا -

 

 :گفت و کرد جمع را لبانش آسمان

 

 !کافه -

 

 .دیبگو خواهد یم یزیچ چه که دیپرس او از سرش با و گذاشت دهانش در یشکالت تکه پدرش

 

 .باشه خودم مال که یکار هی بندازم راه یکاسب هی خوام یم راستش -

 

 !درست؟ -

 

 .داد سوق باال به رو را لبانش و گذاشت نفره تک چرم مبل یپشت یرو را دستانش آسمان



 

 ...فشن و مد صنعت یتو. باال بره تجربم خوام یم فعال. بخونم خوام یم نهیزم نیهم تو بخونم درسم بخوام -

 

 :گفت که کند تمام را صحبتش نداد اجازه پدرش

 

 ؟یکن کار فشن و مد صنعت تو یخوا یم -

 

 که دانست یم. بود باز اش یتوس چهارخانه ی مردانه راهنیپ مهی ی دکمه. داد پدرش ی رهیت صورت به را نگاهش

 .کند یم تحمل ممکن حالت نیتر پیک در را آن روز تمام

 و بودن تیشخص با نظر از هم. داشت شیبرا را یوالع مرد کی یمعنا. بود نیزم یرو مرد نیبهتر پدرش  او نظر از

 .بودن مانیا با نظر از هم

 ی جلوه او یتؽار ته آسمان یبرا و بود اوردهین نه شیها خواسته ممابل در ولت چیه. بود او یزندک ی اسطوره پدرش 

 ...بود خداوند

 

 . بود افتاده صورتش یرو زمانه ؼبار و گرد رد که ساله شصت یمرد. فرستاد پدرش صورت یرو را لبخندش

 

 مثل بازم نمیبب خواستمیم. بکنم ترش شرفتهیپ و کنم شروع کارمو خوام یم داشتم عالله بهش شهیهم که یزیچ آره -

 کنم؟ حساب کمکتون یرو تونمیم شهیهم
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 خواهرش هیشب هم آسمان داد یم حیترج. داد سوق باال به رو را اش رهیت لبان و گرفت مبل از را اش هیتک پدرش

 او یجلو اول همان از آسمان یول بود، یخوب شؽل او یبرا وکالت هم دیشا... باشد مهندس یحت ای و شود پزشک

 باشد یموفم روانشناس توانست یم دادیم ادامه را رشته آن اگر دیشا داد انصراؾ دانشگاه از اول سال همان و ستادیا

 .بود متنفر یروانشناس یها کتاب در موجود کلمات تک به تک از او یول

 



 مادرتو. مییآ یم هم ما بعد اونجا برو داره؟ کم یچ اونجا مگه ؟یبخون درس کایامر خواهرت مثل یشینم حاضر چرا -

 .کنه ترش افسرده ممکنه روز هر نجایا. بشه عوض هم هواش و حال اونجا دیشا. شتیپ فرستم یم بعد ولت چند

 

 یم را حرفها آن شهیهم. بود پر گوشش در پدرش یشگیهم یها حرؾ. کرد بسته و باز مکث با یکم را شیچشمها

 دوست را رانیا جز ییجا آسمان یول برود کشور از خارج به لیتحص یبرا هم آسمان که داشت اصرار شهیهم و گفت

 .دهد شرفتیپ دارد عالله که یا حوزه در را آن و بمانند کشور نیهم در خواست یم دلش بلکه نداشت

 

 من. دادم بهتون جوابو همون بار هزار هر منم میزد رو ها حرؾ نیا بار هزار. برم ماهت شکل لربون من جان، پدر -

 رو مامان. کنم یزندگ ییجا نجایا جز ندارم یا عالله اصال! گهید کشور چیه نه کایامر نه... کایامر برم خوادینم دلم

 در هم خانمش یعل با یخوایم اصالا ... بره مامان با حاضر اون یبگ هم اتیآ به اگر. زنمیم سر بهش رمیم من بفرست

 .کنه یزندگ اونجا بره ادیب بدش سیمهد کنم ینم فکر من. بفرست رو مامان... بذار ونیم

 

 از ریؼ به زد ینم حرؾ او حرؾ چیه یرو پدرش. افتاد یم فکر به دیبا خودش و بود هودهیب پدرش با حرؾ انگار

 !مورد نیا

 از که مدت نیا در که همانطور. برود ییتنها هم را راه ادامه توانست یم و کرد یم یحرکت کی خودش دیشا 

 شد ینم حاضر پدرش که یا عالله بود، رفته اش عالله و حرفه دنبال به ییتنها به بود گذشته دانشگاه از انصراؾ

 یاطیخ بود مرتبط مد به که یزیهرچ او نظر از آخر! شود شناس مد زند خان لاسم دختر داشت معنا چه اصالا . ردیبپذ

 یبرا رود یم کافه به که یولت ای و کند یم کار چه اتالش گوشه شبها او که دانست ینم پدرش یحت. بود یدوزندگ و

 .ندینش یم آنجا ها ساعت چه

 

 .نهیتام اونجا تو ی ندهیآ گمیم خودت بخاطر من... بره بتونه که ستین یتیمولع تو یعل که یدونیم -
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 شهیهم یول بود اش یتؽار ته عاشك خان لاسم آنکه با. شود پدر ؾیحر تواند ینم که دانست یم و دیکش یا کالفه پوؾ

 یبزرگ شرفتهیپ یلیخ باشد داشته یآزاد همه آن بود توانسته آسمان که نیهم. زدیم خودش را اول حرؾ جا همه و

 .داشت

 یم و بود تر کوچک یلیخ آسمان. بخواند درس فمط بود مجبور اتیآ زمان آن. نداشت هم را یآزاد ممدار نیهم اتیآ 

 خواهرش جسورتر و تر سرکش اول از. بود شتریب هم خودش از اتیآ تیامن زانیم رفتن مدرسه مولع یحت که دید

 .بود

 

ا . دیکن کمک بهم خواستم یم... مزون و فروشگاه هی بندازم راه مزون هی دارم لصد من -  ندارم رو اش هیسرما من لطعا

 .بخوام ازتون دیشا گفتم. کنم هیتک شما به تونمیم کردم فکر و



 

 .کند یراض یآنطور را او تواند ینم هم باز دیبگو آسمان به هم چه هر گرید که بود شده متوجه هم پدرش انگار

 

 بهت که یحرف دونمیم من. یباش موفك شهیهم خواد یم دلم فمط من. دمیم انجام برات یبخوا من از یزیچ هر تو -

 .زنم یم را حرفها نیا خودم منافع بخاطر نکن فکر و کردم پاره تو از شتریب راهنیپ تا دو من. کجاست از زنمیم

 

 یرو را آرنجش. نشست پدرش یروبرو و زد دور را مبل. شد رهیخ پدرش چشمان در و کرد پا آن و پا نیا آسمان

 .شد خم جلو به یکم و گذاشت شیزانوها

 

 هم من دیشا اصالا . خوندم یم و رفتم یم ها سال نیهم یتو بخونم درس بود لرار اگر. سالم چهار و ستیب من بابا -

ا ... خوام ینم یول شدمیم پزشک اتیآ هیشب  من. نمیبش درس کالس سر برم ستمین حاضر اصال. خواد ینم دلم والعا

 دیبا دونمیم من. بشم موفك نهیزم نیهم تو تونمیم باشم داشته رو خوام یم که یزیچ نیا اگر تیمولع نیهم یتو دونمیم

 .باشم داشته مانیا خودم به دیبا که دونمیم و کنم فراهم مردم یبرا یچ

 

 دهانش داخل را آن. کرد باز صدا با را اش بسته و برداشت زیم یرو از شکالت کی. داد تکان را سرش پدرش

 .بجود کامل را آن تا دیکش طول مهیدل چند و گذاشت

 

 .باشه یخوایم ینطوریا تو اگر باشه -

 

 الیخیب! کنند یراض را او بود توانسته آنکه از خوشحال بود نکرده مخالفت او با ادیز پدرش چطور که بود کرده تعجب

 .شد بلند جا از و زد را پدرش یها حرؾ بودن بیعج

 

 ؟یریم یدار کجا -
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 صورت آمد ینم خوشش... دییرو ینم یشیر چیه که ییجا همان. دیبوس را اش گونه یباال و شد خم پدرش سمت به

 صورت به را صورتش نداشت دوست هم یکودک از و زد یم بوسه را نمطه همان شهیهم. ببوسد را پدرش شهیر پر

 .بکشد پدرش



 

 باهاتون دمید یمشکوک مورد اگر... کنم یم چک رو جا همه هست حواسم. دینباش نگران خودم پاتوق کافه رمیم -

 ...رمیگیم تماس باهاتون کردم یم یناامن احساس ذره کی اگر. رمیگیم تماس

 

 :گفت و گرفت در سمت به را دستش و دیخند. بزند را حرفش ادامه نداد اجازه پدرش

 

 !بگم بهت تونمیم یچ من آخه. شمینم تو ؾیحر منم یکن یم خوادیم دلت کار هر که تو... برو... سوخته پدر برو -

 

 تکان دست او یبرا. رفت در سمت به تند تند و دیبوس گرید بار کی را پدرش عیسر و شد خم سرعت با بار نیا آسمان

 .داد

 شتریب که شب ولت آن هم آن بود، کیتراف اکثراا  داشت لرار شان خانه که ییجا. بود گذشته ظهر از بعد شش از ساعت

 یم نیماش با جا همه یول نداشت فاصله شان خانه با ادیز بود کرده پاتوق که یا کافه... گشتند یم بر سرکار از مردم

 از. کرد روشن را نشیماش و شد نگیپارک داخل. انداخت دوشش یرو را فشیک و زد بؽل ریز را شیها لهیوس... رفت

 شد یم شان کوچه وارد یکس اگر یول هستند کجا پدرش یها محافظ دانستیم شد خارج کوچه از و گذشت ینگهبان انیم

 .دارد محافظ شهیهم آنجا که شد ینم متوجه

 در. افتاد راه به آنجا سمت به خودش و سپرد کافه نگهبان به را نیماش رساند کافه به را خودش که دینکش یزیچ

 خودش یبرا را کافه آن که بود یلیدال نیمهمتر از یکی نیا و شد یم دایپ یسخت به پارک یجا آنجا تنگ یها ابانیخ

 .آمد یم حساب به دومش خانه یها طور کی او یبرا که ییآنجا. بود کرده انتخاب

 .بود آنجا مشبک یها پنجره کنار و کافه کنج در درست که یزیم نشست نفره دو یزهایم از یکی پشت

 .کرد یم پخش فضا تمام در را چوب یبو هم کرد یم روشن شهیهم که یعود یبو و بود چوب تمام کافه یداخل یفضا

 یصندل یرو یرنگ یها بالشتک. بود اش یچوب یفضا نیهم که داشت دوست یلیخ را آنجا که یلیدال از گرید یکی 

ا  وارهاید و داشت لرار اش یچوب یها  .بود هنرمندان دهیسف و اهیس یها عکس از پر تماما

 و ها یرنگ مداد تمام و بگذارد زیم یرو را اش یشاس تخته و دهد سفارش دوبل اسپرسو کی فمط که داشت عادت

 و آرام یفضا در تا داد یم حیترج هم باز یول آورد یم کم جا شهیهم که آن با. کند پهن زین آن یرو را شیها کیماژ

 .اوردیب کاؼذ یرو کرد یم یشمار لحظه اش جهینت دنید و شدن یعمل یبرا که را شیها طرح و بکشد ینماش آنجا دنج
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 که یتم یصدا و چرخاند را گردنش. آورد باال استراحت یبرا را سرش که بود دهیکش مهین تا را شیها طرح از یکی

 .کرد اش یراض دیرس گوشش به للنج شکستن از

 و شد یم کار مشؽول یطور کی. بود اوردهین باال را سرش و بود طرح آن مشؽول که بود ساعت چند دانست ینم

 یحت...  است افتاده سرش یرو از شالش که دیفهم ینم. گذردیم چطور زمان دیفهم ینم اصال که بود آن ریدرگ ذهنش

 .بودند شده خارج نفر چند و بودند شده کافه داخل نفر چند که دیفهمینم



 یها جمع یبرا یکس که نبود یا کافه اصالا . دیشن ینم را تیجمع یصدا و سر ولت چیه که بود نیا آنجا یخوب

 کردند یم پچ پچ و بود هم سر کنار سرشان انمدر. بودند نفره دو ای و آمدند یم تنها همه ای. دیایب یکار شلوغ و دوستانه

 گرم یفضا نهیزم پس شهیهم که یا یفرانسو  کیموز و ندیگو یم چه که بشنود توانست ینم هم شانیدست بؽل یحت که

 ...کرد یم تر یداشتن دوست را آنجا بود، کافه

. دیکش سر یباال را دستش و گذاشت زیم یرو بود دستش در هرچه. داد کش باال به را دستانش و بست را چشمانش

 ادی از را او نداشت امکان. دید را ییآشنا ی چهره شیروبرو کرد باز را چشمانش که نیهم و کرد یمخف را اش ازهیخم

 او گرید بار و بود داده نجات را او جان بار کی. ببرد ادی از را او که نبود ممکن بردیم ادی از که هم را کس هر. ببرد

 .بود ترسانده مرگ حد تا را

! ببرد ادی از را او یمشک نیماش شود یم مگر. بود دهید را اش چهره وضوح به و بود نشسته شیرو به رو یساعت چند

 کنسل که را کاوه یهمانیم کرد یم فکر. نندیبب را او دوباره که باشد خورده رلم یطور ریتمد دست که شد ینم باورش

 .کرد یم اشتباه یول شود رو روبه او با ندارد امکان گرید بود، کرده

 نشسته کنارش بود صیتشخ لابل هم دور همان از که ییها مژه و بلوند یموها با یدختر نبود تنها خان آرش بار نیا 

 هم سر پشت طور همان دختر یول کرد ینم نگاه او به اصالا . بود شده زانیآو اش شانه به چ،یه که کنارش البته. بود

 که یزیچ از جرعه چند کرد یم یسع و زد یم کنار را او آرش بار کی مهیدل چند هر. کرد یم صحبت یزیچ از

 .رفتیم ور شیگوش با و بنوشد بود سیجلو

 .بود نزده حرؾ دختر آن با هم کالم دو یحت و بود او به آسمان حواس که مدت آن تمام دیشا
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ا   تیعصبان با. بود افتاده عمب داشت سر در که یطرح دنیکش از تمام ساعت کی و بود دهید را او که بود یاتفال حتما

 کردیم نگاه را او که بود نشده هم متوجه اصالا  که آن با. کرد یخوددار او به کردن نگاه از و گرفت نییپا را صورتش

 .بود یعصبان خودش دست از یول

 با را نفسش. دیند را او کند جمع رفتن یبرا را شیها لهیوس خواست یم و بود برده باال را سرش که بعد دفعه

 خود به را ذهنش طور آن و است بوده مهم شیبرا او دنید چرا که فرستاد لعنت خودش به و داد رونیب تیعصبان

 ...داشت یتیاهم چیه شیبرا اصال نه و بود کرده یخداحافظ نه که او. است کرده مشؽول

 با آرش روز هر و بود شده شش ساعت راس کافه به رفتن آسمان کار روز هر! افتاد اتفاق نیا که نبود بار کی آن فمط

 .دیفهم را آرش مهیسل یحت شد ینم که بودند رنگارنگ یطور دخترها. کرد یم دایپ حضور آنجا دیجد یدختر

 آرش که آن از لبل شهیهم اگر دیشا. بود پسر آن وصل حواسش تمام که فرستاد یم لعنت خودش که بار هر هم آسمان

 کی گذشت از بعد گرید انگار! ماند یم هم مهین و نصفه طرحش یگاه او آمدن با. زد یم روز در طرح دو ندیبب را

 چه یبرا دیفهم ینم اصال که یپسر. بخورد حرص او دست از و ندیبب را آرش تا برود بود شده عادت او یبرا هفته

 .خوردیم حرص شتریب روز هر و دید یم را او روز هر باشد مهم شیبرا دیبا

 گرید. کرد یم نگاه را آرش دور از روز هر دوماه آن یط... انتظار و کافه آن به رفتن بود شده کارش تمام دوناه

 .نرود کافه آن به یروز نداشت امکان! ندیب ینم را آسمان اصالا  او انگار که بود شده باورش

  نشسته کافه در ظهر از بعد شش ساعت نانوشته یلرار طبك شانیدو هر



ا یدل که بود نکرده دلت ولت چیه آسمان. بودند   را خودش شش  از لبل خودش یول رسد یم جا آن به یزمان چه آرش ما

 .رساند یم

. نشوند نشیسنگ نگاه متوجه آنها تا کند نگاه بودند کنارش که ییها دختر و آرش به یچطور که بود گرفته ادی گرید

 هم را مختلؾ یها آدم ماه دو نیا یط در. زدیم زل آنها به آن یباال از و گرفت یم باال یکم را یشاس تخته شهیهم

 لهوه فنجان که دیدیم و کرد یم دلت هم شهیهم. رفت یم آنجا به دختر چهار سه همراه موالع شتریب یول برد یم آنجا

 .دهد سفارش دوبل اسپرسو هم باز ناخودآگاه آسمان که شد یم باعث هم نیهم.  است آسمان هیشب درست اش

 کم یزیچ کی انگار شد ینم تکرار روز کی اگر که یعادت. بود شده عادت انگار  او ی مهیدل هر و روز هر دنید

 ...شد خشک در به چشمش آسمان که یروز آن. هیشب درست. داشت
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 آسمان. بود طور همان هم شیفردا البته. نگذاشت جا آن را شیپاها آرش هم باز یول گذشت شب نُه از هم ساعت 

 روز یول... بود امدهین هم باز آرش. رساند انیپا به را روز آن شیها کاؼذ یرو خط کی یحت دنیکش بدون و نشست

 آرش شهیهم خالؾ بر که بود بیعج. امدین کنارش یدختر چیه هم بعد ساعت کی تا یحت و بود تنها نباریا. آمد سوم

 .شد بود گرفته صورتش یجلو که یکتاب خواندن مشؽول خودش یبرا و بود تنها

 اصالا  روز آن. انداخت نییپا را سرش کند برخورد هم با چشمانشان است ممکن کردم یم حس آسمان نکهیا خاطر به

 فمط روزها آن که آسمان. زدیم طرح مدت نیا تمام برعکس که بود شده یطور... انداختین آرش سمت به ینگاه چیه

 . بود رسانده اتمام به را طرح سه کرد یم سر آرش فکر با

 و دانست ینم یحت. نداشت خبر هم یلیل از گرید که بود شده ادیاعت شیبرا آرش دنید و بود گرفته خو کافه آن به انمدر

. ردیبگ او از یخبر بخواهد نبودندکه یمیصم هم با ها آنمدر اصالا . بود آمده سرش به ییبال چه یمهمان آن از بعد

 آرش گرید خورد سر اش ییروبرو زیم سمت به چشمانش زیم یرو از و کرد بلند شیها طرح یرو از که را سرش

 آنجا را ییآشنا ی چهره چیه کرد نگاه چه هر. نبود آرش یول چرخاند کافه در را نگاهش. نکرد دایپ زیم آن پشت را

 .دیند

 بایز طرح آن و کرد مچاله را اش ینماش نیآخر. شد شیمارکرها و یرنگ مداد کردن جمع مشؽول مؽموم و ناراحت 

 .چپاند فشیک در مچاله بود رفته شیپ خوب هم کار یحا آن تا که را

 سمت به خواست یم دلش نه. بود ناخودآگاه العمل عکس کی فمط نیا و ندیبب را او بود نتوانسته که بود شده یعصبان 

 . کند نگاه را او که بود کرده عادت فمط. داشت او به نسبت یخاص حس چیه نه برود آرش

 از شیب بودن یمشک که ییموها و بود تر بلند یکم شیر ته حالت از و داشت شیرو یمرتب شیر شهیهم که یصورت

 یرو یکس نگاه و کند عبور ییجا از نداشت امکان و بود آراسته شهیهم. داد یم نشان کالغ یپرها به هیشب را آن حدش

 .بود دهیفهم را مسئله نیا یخوب به داشت نظر ریز را او که یمدت تمام! ندینش او

 سراؼش یکس هر که یدنج ی کافه. شود ینم شیها لهیوس مزاحم یکس که دانست یم. گذاشت جا همان را شیها لهیوس

 . داشت آسمان حضور یبرا را الزم تیامن رفت ینم
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 باشد شان یمحل هم دیبا آرش احتماال که کرد یم فکر خودش با بود، افتاده راه یبهداشت سیسرو سمت به که طور همان

 .بشناسد را کافه ندارد امکان ست،ین آنجا ساکن که یکس وااِل. رفته کافه به شب ولت آن در که

 طرؾ از یکی. کرد صاؾ را اش مانتو و داد فرو گوشش پشت را شیموها. انداخت نهیآ در ینگاه. شست را دستش

 خارج سیسرو از کرد یم خشک یکاؼذ دستمال با را دستش که همانطور و گذاشت گوشش پشت هم را شالش یها

 .شد

 نهیس به نهیس گذاشت نییپا ها خانم سیسرو پله یرو از را شیپا که نیهم. نبود شیجلو به حواسش و بود نییپا سرش

 یزمان مایدل هم آن او دنید. شد مواجه آرش صورت با ناگهان کند، یعذرخواه تا گرفت باال که را سرش. شد یکس ی

 یول بزند دید دور از را او کامل ماه دو بود کرده عادت. دیایب بند زبانش تا بود شده باعث نداشت را انتظارش که

 عمب یحت ای کند یخواه معذرت لحظه آن دیبا که نداند و بزند زل او چشمان انیم فمط تا شد باعث دنشید ناگهان

 .بکشد

 

 !سالم -

 

 ستادهیا اش نهیس به نهیس. بود نگرفته فاصله او از هم ذره کی. کرد نگاه صورتش در هم باز و داد سالم باال سرعت با

 فمط. بود افتاده فاصله یخودیب هم نشانیب سانت چند که بودند هم کینزد انمدر. بود ستادهیا خشک چوب کی هیشب. بود

 .فتدیب خال نشانیب یکم تا بود شده باعث هم با برخوردشان

 باالتر اش یعاد یجا از یمتر یسانت چند گرید یابرو و بود ستادهیا شیجا سر آنها از یکی. رفت باال آرش یابرو 

 .کردند یم یینما رخ اش یمشک چشمان یباال و کردند یم یدلبر که یرنگ اهیس یها پشت پر همان. بود رفته

 به دستش از بود کرده خشک آن با را دستش که یا سیخ یکاؼذ دستمال یحت و گرفت ینم او چشمان از چشم آسمان

 .افتاد نیزم

 

 !نبود حواسم خوام، یم معذرت د،یببخش -

 

 للبش که یا لحظه. شد محاصره او دست با شیبازو که بگذرد آرش کنار از خواست. دیچ هم کنار را کلمات تند و تند

 دیبا دانست ینم یحت و دید یم کم ی فاصله نیا از را او داشت ماه دو از بعد... ستادیا حرکت از اش نهیس درون

 خاطر به را او آرش دانست ینم اصالا ... کند جستجو ذهنش در را کلمات توانست ینم یحت. کند صحبت او با چطور

 !نه ای آورد یم
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 .است دهیند را شیها زدن دید ماه دو آن تمام که بود شده مطمئن یول آورد یم ادی به را آسمان هم او که انگار

 شکل لبانش یرو یکمرنگ لبخند. بدهد را آرش پاسخ تا گرفت جرات و بود داده جواب استتارش که شد خوشحال

 :کرد کردن صحبت به شروع نشییپا لب کردن سیخ و زد ُزل آرش چشمان در دوباره و گرفت

 

 ...نجایا امیم روز هر من -

 

. شد داده سوق باال به شیها لب وسط و بود رفته نییپا به رو طرؾ دو از شیها لب. بود کرده تعجب کامالا  آرش

 :گفت آسمان به رو و رفت فرو هم در بار نیا ابروانش

 

 !نجاامیا مولع نیهم روز هر من! میباش دهیند گرویهمد ممکنه چطور پس

 

 :گفت و ندهد یسوت که کرد کنترل را خودش! دیکش یشکیش خودش یبرا دلش در و داد باال را اش شانه آسمان 

 

 !دمتیند منم اتفالا دونمینم -

 

 ماه دو بود شده باورش هم خودش  که داد نشان خبر یب یطور را خودش و کرد درونش آسمان نسار یعمت جون آره

 .است دهیند را پسر آن اصالا  که بود شده باورش. است زده ینم دید را آرش تمام

 نگه آنجا پا لنگه کی را آسمان همانطور آرش یول نبود کردن صحبت یبرا یمناسب یجا یبهداشت سیسرو در یجلو

 .کند صحبت او با کیتار یفضا آن در داشت اصرار و بود داشته

 را آنجا یفضا توانست یم نه و بدهد دست از را آرش با یصحبت هم و کند ترک را آنجا که توانست یم نه آسمان

 اش ییایبو وسواس نکرده ییخدا ولت کی تا دیکشیم نفس دهانش با فمط و بود گرفته یسخت به را اش ینیب. کند تحمل

 !ندهد لرار ریتاث تحت را

 

 !برم من باداجازه خب -

 

 که ندیبگو او به آرش که خواست یم دلش چه یبرا دانست ینم هم خودش یول حرؾ نیا زدن یبرا کرد یم دل دل

 جا آن مدت نیا تمام شد یم مگر! کرد ینم یتوجه او به که داشت را یکس حکم شیبرا آرش ییطورها کی. نرود

 دیجد نفره کی با آرش بار هر.  ..انگار نه انگار او یول ندیبب دختران تمام به را او یمحل یب روز هر و باشد نشسته

 که رفت یم فرو خودش یگوش در انمدر یگاه. دیگویم یزیچ چه شخص آن که نبود مهم اصالا  شیبرا و بود آمده

 .کرد ینم صحبت طرؾ با اصالا 

 

 ؟ینرفت کاوه خونه گهید -

 



 :داد جواب و انداخت باال را اش شانه آسمان

 

 بودند شده آشنا او با که ییها آدم تمام به هیشب دینبا هم آرش. زدیبر آب یرو را اش پته. خواست ینم. نکرد سکیر 

 مهم چندان خودش یبرا! بفهمد یزیچ اش خانواده از یکس که داد یم اجازه دینبا. دانست یم را اش یوالع یها لیدل

 .بگذارد پا ریز توانست ینم که بود پدرش یها شرط از یکی یول نبود
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 !یکرد یکار خوب -

 

 :گفت آسمان به رو آرش و شد برلرار سکوت نشانیب لحظه چند

 

 ؟ییتنها ؟یکن یم کاریچ نجایا یایم -

 

 کجا به بود دهیفهم آرش که نشد متوجه و کرد اشاره نشست یم پشتش شهیهم که یزیم سمت به ابرو و چشم با آسمان

 :گفت و برگرداند آرش سمت به را صورتش دوباره و کرد نگاه را آنجا. نه ای کند یم اشاره

 

 .زنمیم طرح اونجا نمیشیم -

 

 تنها؟ -

 

 .اوهوم -

 

 کردیم اشاره آسمان به که یسمت به ینگاه ستین مهم شیبرا زیچ چیه انگار که یا افهیل آن با که طور همان آرش

 .چرخاند آسمان سمت به را چشمانش دوباره انداخت،

 

 بود؟ یچ اسمت -

 



 خودش یبرا روز هر را یکس اسم چه یبرا که کرد شماتت را خودش. فرستاد لعنت خودش به لحظه کی آسمان

 یجواب آرش سوال برابر در نتوانست و کرد سکوت یلحظها. نداشت ادشی در را او نام اصالا  که بود کرده تکرار

 آرش یبرا هم متمابل اتفاق کی بود، کرده ریدرگ را آسمان ذهن مدت تمام او که طور همان داشت تولع. بدهد عیسر

ا  بود آرش بال و دست انیم که دختر همه آن وجود با البته. باشد افتاده  ادی به را یخاص شخص نام توانست ینم لطعا

 :ستادیا دارد رفتن لصد انگار که یطور و گرفت او از را نگاهش. اوردیب

 

 .آسمان -

 

 حاال؟ یزنیم یچ طرح! آسمون... اومد ادمی آهان -

 

 را نگاهش و کرد نازک را چشمانش پشت. نبود خودش دست اصالا  نیا و بود دلخور. انداخت باال را شیها شانه آسمان

 :گفت و گرفت آرش از کامل طور به

 

 ...لباس -

 

 به بود معمول حد از باالتر یکم هی یصدا و تعجب با باشد دهیشن یبیعج زیچ انگار. داد جواب واحد از یآن در آرش

 :گفت او

 

 ؟یکن یم لباس یطراح والعا ؟یگیم یجد -

 

 یم حیترج. کرد یم فرار او نگاه برق از یول کند نگاه آرش اهیس چشمان به خواست یم دلش. تکان را سرش آسمان

 شد خارج دهانش از که ییآوا با تنها و کرد شیمانتو بیج در دستش. کنند نگاه را یگرید یجا و بدزدد او از چشم داد

 .کرد دییتا را او حرؾ
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 .زتیم سر امیم برگردم داخل لحظه هی برم من هست؟ شتیپ. بده نشون بهم تو ها یطراح میبر کن عجله -

 

 هم و همکالم هم با که سالهاست و شناسند یم را آسمان سالهاست انگار که کرد یم برخورد او با راحت طور هی

 را آسمان و رفت مردانه سیسرو سمت به شد دهیکش آسمان یبازو به آرنجش که همانطور آرش. هستند صحبت

 .کرد رها را آنجا زده بهت همانطور



 را شیها لهیوس آنکه یجا به رفت داشت لرار آن یرو شیها لهیوس و بود نشسته پشتش که که یزیم سمت به آسمان

ا یدل که یصندل نشست یا یصندل پشت کند، الدام بود، شده آماده رفتن یبرا که طور همان و بردارد  گرید ضلع در ما

 .کرد یم استفاده آن از نفره تک شهیهم آسمان که دونفره یزیم. داشت لرار کنارش یصندل کی زیم

 تمام که است بوده مهم لدر آن او یبرا آرش که کند لبول خواست ینم. زدیم گول را خودش یول چه یبرا دانست یم

 روز کی که بود شده وابسته او دنید به اش یزندگ یطور. بود شده شیهوا و حال راتییتؽ باعث گذشته ماه دو نیا

 به آسمان یول بود او به کردن نگاه و دنید دور از یبرا فمط دیشا. گذاشت یم اش هیروح یرو ریتاث یکل دنشیند

 .بود یراض هم نیهم

 اش یشانیپ یرو را دستش. دیگنج ینم هم اش لهیمخ در یحت یا مانهیصم لحن چنان با هم آن او با کردن صحبت 

 .است گرفته گر بدنش چمدر که شد متوجه لشنگ و گذاشت

 در زد یم ورق را آنها که طور همان. گذاشت زیم یرو را را شیها طرح ی پوشه باشد داشته اراده خودش آنکه بدون

 آن در یگرید فکر داد ینم اجازه که بود کرده ریدرگ را ذهنش یطور که کرد یم فکر یپسر به. بود رفته فرو فکر

 .ندیبش

 با. کرد یم یمحل یب ها آن یتمام به شدند یم جذب سمتش به مردها اگر که دید یم باال دست را خودش انمدر شهیهم 

 .کنند یدور آنها از شتریب کرد یم یسع اش طیشرا خاطر به شهیهم و نبود دوست یپسر چیه

 یم نییتع پدرش که کند ازدواج یکس با برادرش به هیشب دیبا هم او که بود گفته و بود کرده حجت اتمام او با پدرش 

 و ندارد ازدواج لصد فعال که بود کرده اعالم و بود کرده خالص را خودش. بود تر راحت مناظر نیا از اتیآ. کند

 اصرار اتیآ ازدواج یبرا گرید بود رفته کایامر به آن از بعد که اش ینامزد نیاول خوردن هم به از بعد هم پدرش

 .داد ینم راه خودش یشخص میحر به را ها آن یول کرد یم برخورد راحت پسرها با آسمان. بود نکرده
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 یزندگ وارد شتریب شد یم باعث که ییها یکنجکاو و شان یها یفضول با بود یمساو یشخص میحر به آنها دادن راه

 و دور دور به شیها طنتیش نیا ی همه یبرا. بدهد دست از را پدرش اعتماد خواست ینم دلش اصال. شوند شان

 .شد یم ختم شبانه یها یهمانیم

 خواست یم دلشان ها دختر هیبم که ییآنها ی همه. شکستند یم دست و سر او یبرا شهیهم پسرها آنکه از برد یم لذت

 آسمان نفس به اعتماد بود شده باعث هم نیهم. شدند یم جذب آسمان سمت به بزنند را آنها آن مخ معروؾ لول به

 .نبود آرش به هیشب یکس چیه ولت چیه یول برود باالتر

 بود دهینفهم ولت چیه که یپسر. رفتند یم باال او کول و سر از و نشستند یم کنارش ها دختر تمام ماه دو که یآرش

 او به کردن نگاه عشك به و او دنید یبرا روز هر که است نشسته یدختر دشید معرض در درست کافه گرید سمت

 .دیمایپ یم را کافه تا خانه ریمس

 آن پشت و دیکش را اش یکنار یصندل آرش که کرد یم نگاه زهیانگ یب را ها طرح و بود رفته فرو الشیخ و فکر در

 .نشست

 چند یبرا فمط یحت! کند اشؽال آرش یروز را داشت یآب بالشتک که یا یچوب یصندل و کرد ینم فکر چولتیه 

 .بود نشسته یصندل آن یرو حاال و رفت یم دنشید یبرا که بود یپسر همان آرش شد ینم باورش! لحظه



 شناختند یم را گریهمد که آن با مدت آن تمام آرش نکهیا و کنند برلرار ارتباط او با خواستند یم ها پسر همه شهیهم

 .داشت جاذبه شتریب شیبرا بود نرفته سمتش به ولت چیه

 

 !نجایا یایم تنها شهیهم -

 

 از یوالع یمعنا و ریاس کرد ریاس اهیس چشمان انیم را شیها یعسل و برد باال را چشمش شیصدا دنیشن با آسمان

 را للبش ضربان که بدوزد یچشمان در نگاه آنطور برد.یم لذت که بود سمیمازوخ. برندیم لذت اسارت از که ییآنها

 یروز برعکس و بود نشسته آرش یجلو وجب چند فمط فاصله با و کینزد آنمدر که دیفهم یولت را نیا. برد یم باالتر

 آن از که که بود نیا یبرا فمط یول بودند نشسته هم یروبرو هم روز آن. دید ینم یمحل یب او از بود آنها یالیو در که

 .شوند خالص مهلکه

 و فرستاد گوشش پشت را اش ییطال یموها و کرد نییپا و باال را سرش و داد جلو یکم را لبانش معمول طبك آسمان

 .داد لرار اش چانه ریز را دستش
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 ؟یکن ینم رو کار نیا خونه تو چرا ؟یزنیم طرح فمط نجایا ینیشیم -

 

 یم دلش یسوال هر داشت اجازه آرش نظرش به چون! ندارد یربط چیه او به دیبگو او به که دینرس هم ذهنش به یحت

 گرم یپسر چیه با باشد داشته اجازه دینبا و است خان لاسم دختر که بود کرده فراموش اصال! بپرسد او از خواست

 تپش به للبش طور آن و شود ساطع حرارت بدنش داخل از که طور آن دینبا باشد داشته هم اجازه اگر یحت! ردیبگ

 .است کرده دایپ زبان لکنت و گرفته گر بدنش تمام کرد یم احساس... فتدیب

 یطور آن دیشا. دهد فشار را آن و بگذارد اش نهیس لفسه یرو را دستش خواستیم دلش و سوخت یم داخل از پلکش

 اشک دنیکش نفس یبجا که بود کرده ریگ شیگلو وسط یبزرگ بیس انگار. شد یم تر باز هم یکم اش دنیکش نفس راه

 .دیچک یم چشمش ی گوشه از

 

 هی. کنم کار نجایا دارم دوست و دهیم زهیانگ بهم شتریب نظرم به. پاتولمه که ولته یلیخ. دارم دوست را نجایا یفضا -

 ...شده عادت برام ییطورا

 

 :گفت لبش یرو لبخند مین همان با و دیخند

 !زنمینم طرح نباشم نجایا شدم یشرط -

 



 او مهیدل هر و است مادرش کنار فکرش است خانه در که یولت نگفت. ندارد دوست را خانه ی افسرده یفضا که نگفت

 از گفت شیها عالله از فمط. دهد حیتوض شتریب بخواهد که که نزد یحرف! نگفت شان خانه از یزیچ... کندیم چک را

 .بود تر بایز هم خودش اتاق از شیبرا که کافه آن

 

 ؟یبود دهیند منو توهم. بودم دهیند نجایا را تو تاحاال من که بیعج چمدر -

 

 هر چشم که رونیب به رو طور آن هم و بود برجسته یکم هم. کردیم توجه جلب یحساب لبانش فرستاد باال به را لبش

 .شد یم ریدرگ لبانش یباز با یا نندهیب

 

 .زنمیم رو ها طرح نیا دارم فمط نکهیا خاطر به. گذرهیم یچ اطرافم که شمینم متوجه نجایا امیم یولت من... نه -

 

 ناس؟یا ها طرح -

 

 را گارشیس بسته بکشد خودش سمت به را پوشه آنکه از لبل آرش. کرد دییتا را او حرؾ سرش دادن تکان با آسمان

 :گفت و دیکش كیعم ینفس رفته باال ییابرو با و دیکش رونیب بشیج داخل از

 

 ؟یندار یمشکل -
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 نشستند یم طیمح آن در که یکسان همه. باشد داشته گاریس دود با یمشکل اصالا  که نداشت امکان بود پاتولش آنجا یولت

ا   مدت نیا در. کنند دود گاریس و باشند آرامش در که رفتند یکافهدم به اصال. بود شان انگشت انیم گاریس نخ کی حتما

 . نبود مهم شیبرا اصال یول دیکش یم گاریس آرش یگاه که بود دهید هم

 رفتارها تمام فمط. نبود بیعج و بد شیبرا زشیچ چیه اصالا  که بود کرده دلت آرش یرفتارها و حرکات تمام به آنمدر

ا یدل که را شیابرو یتا کی آرش لحظه آن کند ینیب شیپ توانست یم یحت. بود حفظ از را شیها برخوردها و  یابرو ما

 . گذارد یم شینما به راست دست در را گاریس و دهد یم باال بود چپ سمت

 .دید یم فاصله آن از شهیهم را برلش و بود یفلز ی ساده و شکل یلیمستط فندک کی بود رنگ ییطال هم فندکش

 .داد تکان طرؾ آن و طرؾ نیا به را سرش

. فرستاد باال را اش چپ یابرو تا و گذاشت لبش به راست گوشه را گاریس بود کرده ینیب شیپ که طور همان آرش 

 از آسمان بار نیا. گرفت آن یجلو را شیبایز فندک زد یم پک گاریس به که همانطور. دیکش داخل به را لبانش

 .کردیم لمس بود کرده لمس دور از مدت تمام که را ییزهایچ تمام کینزد



 

 ؟یکنیم اجرا طرحاتو اصال ؟یدینم گسترش رو کارت یچ یبرا -

 

 لصد هم او. دوخت او چشمان به و کرد بلند شدیم جابجا آرش دستگاه در که ییها برگه یرو از را نگاهش آسمان

 که یروز آن از. کند صبر یکم بود مجبور کرد ینم استمبال پدرش که ییآنجا از یول داشت را کارش دادن گسترش

 یبرا که بار هر یول گذشت یم ماه دو روز آن تا بود گذاشته انیم در پدرش با یکار نظر از را مسائل ی همه

 او یرو ادیز دینبا که بود شده متوجه خاطر نیهم به. کرد یم فردا و امروز پدرش بود رفته او سراغ یگذار هیسرما

 صد راه روزه کی شد ینم. شود کار به دست خودش ردیگ یم پدرش از یبیج یتو که یپول همان با دیبا و کند حساب

 طرح فروختن سراغ آن  از بعد و کند یدگیرس شیکارها به بتواند تا کرد یم اجاره را جا کی دیبا یول برود ساله

 .رفت یم شیها

 یرو یشناخت چیه. کند صحبت آرش با تواند یم کرد احساس چرا و گفت را راستش لحظه آن چه یبرا دانست ینم

 انگار یول بود نکرده اعتماد یکس به اش یزندگ در ولت چیه او اصال. کند اعتماد او به توانست ینم و نداشت آرش

 . داشت فرق  آرش
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 از. نبود هم طنتیش دنبال یحت. شد ینم هم صحبت هم آنها با یحت که پسرها به برسد چه کرد ینم اعتماد دخترها به

 هم آنها با که آمد ینم خوشش بودند دنبالش ها پسر خوب، یمال تیوضع و شیپا ریز نیماش خاطر به شهیهم که ییآنجا

 صفر از هم با را شان یزندگ که شود آشنا یمرد با توانست یم کاش کرد یم فکر خودش با شهیهم. شود صحبت

 و ندیبب را مرد کی ی جربزه خواست یم شهیهم. باشد نداشته پدرش اموال و مال به یداشت چشم چیه او و کنند شروع

 باشد او با ها آن گاهیجا خاطر به بخواهد یکس آنکه نه

ا  و ستین یشدن یامر نیچن ولت چیه دانست یم البته   خبر او گاهیجا از باشد کرده انتخابش هم پدرش که یکس لطعا

 آرش به و انداخت نییپا را سرش. بود شده تازه دلش داغ. باشد داشته هم یشرفتیپ کی كیطر آن از خواهد یم و دارد

 :گفت

 

 عاشك من یول کنم تیفعال نهیزم نیا یتو بخوام که ستشین یراض اصالا . بکنم رو کار نیا ادینم خوشش من یبابا -

 .تونهینم فعالا  یول کنه تمیحما که خواستم ازش. باشم داشته معروؾ برند هی خوادیم دلم ام یطراح

 

 برداشت زیم سمت آن از را کافه یمنو ها آن یجا به و داد لرار یچوب زیم یرو را بود دستش در که ییها طرح آرش

 :گفت و کرد آسمان به رو و انداخت آن به ینگاه کی

 

 ینم من یعنی یباش داشته خودت دیبا یزیچ هی کنم کمکت من که نیا از لبل یول... بکنم بهت یکمک هی تونمیم من -

 .کنم یابیبازار و شون بفروشم برات دیتول از بعد تونمیم من فمط. کنم کمکت هات طرح دیتول نهیزم تو تونم



 

 برده را او که ییالیو آن دنید با یول کند یم کار یا نهیزم چه در آرش که دانست ینم و رفت باال آسمان یابرو یتا

 .دارد یخوب یمال تیوضع بفهمد توانست یم بود شده سوار آنجا از بعد که ینیماش و بود

 از پر لحن همان با یخاص طور کی و شد لدم شیپ او از زودتر خودش آرش که کرد مکث دادن جواب در لحظه چند 

 :گفت و داد هیتک یصندل به تکبرش

 

 همشون هات طرح البته. کنم کمکت راحت تونمیم من یکن تیفعال مانتو نهیزم تو اگر. یبکن ستین لرار یادیز کار -

 هی از یتونیم خودت نظرم به. میبکن یخوب شرفتیپ و یدار تو که یاستعداد نیا با میتونیم یول ستین کار نیا مناسبه

 .خدمتم در من یخواست هم یکمک اگر. یکن شروع ییجا
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 تمام مانهیصم نیهمچ برخورد نیآخر. کند کمک او به بخواهد آرش که بود بیعج شیبرا آسمان! دیلنگیم کار یجا کی

 .بود کرده یاحوالپرس و بود آمده جلو تیمیصم با ماه دو از بعد آرش یول بود نشده

 یزیچ آرش شنهادیپ یول بود یاتفال همه آسمان یها طرح دنید و ییدستشو در برخوردشان آن بود بیعج شیبرا یکم

 دیترسیم... نه ای است درست کار نیا دانست ینم یول بود شده وسوسه یلیخ که البته. ردیبپذ راحت بتواند که نبود

 .نرود فروش یخوب به شیها طرح و کند یهمکار او با یخوب به نتواند

 

 !نکردم کار ولت چیه من... ستمین بلد اصال من دونمینم من -

 

ا یتمر میکن یم کار باهاشون که ییجاها نه؟یا از ریؼ دوزنده چندتا و یاطیخ چرخ تا چند خوادیم جا هی یگذار هیسرما -  با

 ...نینطوریا

 

 آسمان از و زد صدا را گارسون آرش. کند مرتب را آنها همه کرد یسع و برداشت زیم یرو از را شیها برگه آسمان

 دوبل اسپرسو کی آسمان هم و خودش یبرا هم او یول نخواست یزیچ آسمان آنکه با. خواهد یم یزیچ چه دیپرس

 .بود خواسته هم یلیوان و یشکالت کیک کنارش در البته. داد سفارش

 

 ...گرفتم جفتشو نیهم خاطر به شکالت ای یدار دوست یلیوان دونمینم -

 



 صحبت سفارش از لبل که یا مسئله به به راجع که بود کنجکاو هنوز آسمان یول بود شده عوض صحبتشان ریمس

 یا ندهیآ زدن طرح هرروز و کافه به آمدن. کند تیفعال داشت دوست که یا نهیزم در آمد ینم بدش. بداند کردندیم

 .دیرس یم یا جهینت کی ب دیبا یول نداشت

 بود آن فمط از نکردن اعتماد لیدل یول باشد داشته یخوب شرفتیپ تواند یم کند نانیاطم او به اگر کرد یم احساس آسمان

 یدما و کرد یم زده جانیه آنمدر را او که بود آرش اندازه از شیب تیجذاب هم دیشا. بود شده ترسانده یبچگ از که

 :گفت و گرفت آرش از را نگاهش و برد یم باال را بدنش

 

 .بودم خورده و لهوه من نبود یازین ممنون -

 

. خورد یم چشم به راستش دست انگشتر انگشت در طال جنس از یانگشتر داد لرار زیم یرو را دستش دو هر آرش

 ست دست همان در. بود رفته کار به آن یرو طال از یا تکه ، بود یچرم و رنگ یمشک دست کی نگشیر البته

 . شد لفل ها آن یرو آسمان نگاه. بود شده بسته مچ دور انگشتر همان
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 . شناختینم را باطنش یول بود جذاب شیبرا مرد نیا ظاهر تمام. بود آمده خوشش

 داده نجات را او یول نبود مهم زیچ چیه شیبرا اصال که یپسر و بود شناخته بیؼر و بیعج پسر کی فمط باطنش از

 نبود معلوم ختندیر یم یمهمان آن به ها سیپل که شدیم یطور لضا بر دست و نبود او اگر دیشا. افتدین سیپل ریگ تا بود

 .دیایب سرش به ییبال چه آسمان

 

 !خونه یبر که یخواست ینم. ینخور یتونینم گرفتم من یولت گهید -

 

 هم را شیها شانه و دارد باال عیسر نبودن مهم یمعنا به را لبانش. شد رهیخ صورتم به و برد باال را چشمانش اسمان

 :گفت و داد هل باال به رو ها آن همراه

 

 .برم بودم کرده جمع گهید چرا -

 

 بدم؟ بهت کامل مو شنهادیپ من یبمون گهید کم هی یتونینم -

 

 میتصم بود دهیند یشگیهم زیم پشت را آرش یولت کند ترک را آنجا شهیهم از زودتر خواست یم. بماند توانست یم

 .برود هم خودش که بود گرفته



 بود کرده پرتاب آؼوشش در را ساعت آرش که یروز آن از برگرداند صورتش سمت به را ساعتش یشینما یحالت با

 یکشو یتو  ساعت یها مدل یتمام که داشت ساعت به عالله آنمدر که آن با. کرد یم استفاده را ساعت کی نیهم فمط

 .بود شده ثابت دستش مچ یرو مدل کی همان هم باز بود ؾیرد شیآرا زیم

 

 .بمونم تونمیم گهید کمی -

 

 آسمان چشمان میمستم و فرستاد باال به رو را زبانش و دهد حیتوض را یمهم زیچ خواستیم که انگار و شد یجد آرش

 .دیدزد یم او از لحظه هر را چشمانش. شود رهیخ او چشمان به مهیدل چند توانست ینم آسمان. گرفت هدؾ را

ا یدل. شدند یم عاشك مدرسه ریمس در که بود شده یرستانیدب یها دختر به هیشب  ییآنها از... داشت را آنها حال و حس ما

 .بودند کرده ؾیتعر مدرسه در شیها یهمکالس ای و شیها دوست که

 

 پاساژ ییباال ابونیخ یتو ما که نهیا راستش. یکن لبولش یتونیم یداشت دوست اگر شنهادیپ هی حد در فمط نیبب -

 ییجاها کنن یم کار توش که ییبرندها اکثرا یول ستین یبزرگ یلیخ پاساژ یباش دهیشن اسمشو کنم یم فکر... میدار

 یسر هی تو اگر که نهیا مسئله حاال. میارتباط در هم اونجا یفروشگاها تمام با راحت ما یعنی. دارن شعبه ومیپاالد مثل

 یولت. بدم بهت یخوب سود و کنم پخش برات نایا نیب تونمیم من یکن دیتول مانتو بگم بهت بهتر همون ای یکن دیتول لباس

 دیتول که ییزایچ نیا که یریبگ نظر در دیبا یول ستاین یدیتول عمده از منظورم البته شهیم شتریب سود شهیم عمده دیتول

 .نباشه هست بازار یتو که یزیچ هیشب و باشند تک یکن یم

 

 .کرد یم فکر آرش یها حرؾ به و بود رفته فرو فکر در آسمان 
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 نه؟یهم شما کار یعنی -

 

 خودش شؽل دادن حیتوض به شروع کردیم تشکر گارسون از که طور همان و چرخاند انگشتش در را انگشترش آرش

 .کرد

 

 که ساخته هم رو نجایا خوب یول کنمیم کار بابا شیپ منم.میساخت یگذار هیسرما یبرا رو نجایا یول تاجره من پدر نه -

 .کهینزد هم نجایا به باالتره لدم چند نیهم. میباش کرده متفاوت یگذار هیسرما

 



 ریگ ها لهوه بخار یرو چشمش  و کرد نگاه را بود چشمش یجلو که که یکیک. رفت فرو فکر در داد تکان را سرش

 شان برخورد نیاول یادآوری با بعد یول بسپار او به را خودت و کن اعتماد گفتیم دلش بود سخت یریگ میتصم. کرد

 .دیکش یم لرمز خط دلش یرو

 توانست یم یخوب به گرفت یم پدرش از که یا یبیج تو یپولها با. داشت ازین هیاول هیسرما کی کار نیا شروع یبرا

 .دیکش یم خط لوکس یزندگ آن یرو دیبا یگذار هیسرما یبرا یول کند اداره را لوکسش یزندگ

 حاضر شیآرزوها به دنیرس یبرا. بزند آتش و آب به را را خودش بخواهد دلش شد یم باعث که بود اش عالله فمط

 .افتدیب توانست یم که بود یاتفال نیتر لشنگ آرش. بزند یهرکار به دست بود

 داده نشان اقیاشت طور آن آسمان دنید از او که بود بیعج شیبرا. نبود یمهمان روز تیاهم یب پسر آن گرید آرش

 .بود کرده کج نشیماش سمت به را راهش کند یخداحافظ او از خواست یم یمهمان شب یولت که یپسر همان. بود

 یول کرد تعارؾ او به و داد هول آسمان سمت به را کیک یها ظرؾ آرش که بود شده تمام شان نیب یها حرؾ انگار

 .شد لهوه خوردن مشؽول تنها و کرد امتناع خوردن از آسمان

 یم باعث کار نیا. بگذرد آرش کنار کردن کار از تواند ینم که کرد یم فکر بود دشیجد کار شروع فکر در آسمان

 شیرو لهوه یا ذره بعد یکم و گذاشت دهان در را را یشکالت کیک از. یا تکه آرش. باشد کترینزد او به تا شد

 او یگوش در ها دختر نام. کرد یم چت و بود داده لرار زیم یرو را یگوش و بود اش یگوش به حواسش. دینوش

 .کردینم کردنش پنهان یبرا یتالش اصال و بود ؾیرد

 ینم کنار بود یگوش در که ییها نام یرو از آسمان نگاه. کرد یم چت آتوسا با  گرید یا لحظه و نایم با یا لحظه 

 .کرد یم ثبت ذهن در را خوردنش تکان بار هر بود او به حواسش همه. رفت

 کنار ریخ از توانست ینم یول بود کم هوا جا آن در انگار. بکشد راحت ینفس و برود خانه به تا کرد یم یشمار لحظه 

 .بگذرد بودن آرش
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 آن به نهار یبرا اریسام که بود لرار. شدند یراه کارگاه عنوان به یمکان کردن دایپ یبرا باهم دو هر بعد روز صبح

 . ونددیبپ ها

 پول لدر آن خودشان سمت. کند اجاره را یکارگاه خواستیم خودش که آنطور توانست ینم و بود کم آسمان ی بودجه

 که شد یم مشترک گرید مشاؼل با دیبا هم ها کارگاه یبعض. بکند را فکرش توانست ینم که بود ادیز اجاره و شیپ

 .ردیبپذ را آن نبود حاضر

 . برساند اجرا به تر نییپا یمتیل با را شیها طرح و دهد سفارش آنها به بتواند تا رفتند ییجا دنبال به ستوده شنهادیپ به

 دانست ینم یحت بود نگشته یزیچ نیهمچ دنبال حال به تا. بود تر سخت کرد یم را فکرش که یزیچ از کار انگار

 به شیپولها دیشا که بود نکرده فکر یروز نیهمچ به گرفت یم یبیج یتو پول که یزمان. کند شروع کجا از دیبا

 !کند جمع را آن توانست ینم شد یم رسوا اگر یول بفروشد را شیطالها توانست یم خواست یم اگر. بخورد دردش

 . برگشت خانه به و خوردند نهار برسد، جهینت به آنکه بدون



 آرش باکمک تواند یم که کرد یم فکر. بود داده دست از را دشیام. رفتند خودشان خانه سمت به اریسام همراه ستوده

 .آورد ینم در سر کار خم و چم از و بود نکرده کار ولت چیه یول ندازدیب راه را کارش

 یاصل لیدل. نرفت کافه آن به ماه دو از بعد بار نیاول یبرا که آنمدر یحت. بود برگرفته در آرش شنهادیپ را فکرش همه

 لیدل یول کند تجربه یزود آن به را دیجد دارید ینیسنگ آرش با دارشید از بعد دیبا که داشت اضطراب که بود آن اش

 ! دارد نهیرید لرار دلدار با که رفت ادشی که ردیبگ جهینت توانست ینم و بود مشؽول فکرش انمدر که بود نیا گرید

 از ولت چیه که هم او. نبود یخبر هم یلیل از و بود برگشته رازیش به ستوده گذشت روال نیهم به هم گرید روز چند

 .ردیبگ تماس او با که داد ینم اجازه ؼرورش. گرفت ینم خبر یلیل از آمد ینم خوشش محله یب

 خوانده کتاب او یبرا. بود گذرانده مادرش کنار را شبش تا صبح مادرش بود، کرده یسپر خانه در که یروز چند آن 

 معاشمه گفت یم. بود داده انجام خودش وهیش به مادرش با را شیها عاشمانه. بود رفته خواب به شب آؼوشش در و بود

 نیا با کرد یم یسع آسمان. دیفهم ینم دخترش وجود از یزیچ که بود ضیمر انمدر مادرش یول دخترانه و مادر

 مادرش کنار بودن از ها دختر و مادر همه مثل توانند ینم که دانست یم. کند ارضا را خودش روح و ذهن ها رفتار

 ...داشت شکر یجا بگذارد دامانش یرو سر توانست یم و بود او که نیهم یول ببرد لذت
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 :گفت آرش به رو و کرد کرد جمع را لشیوسا د،ینوش مهین تا که را اش لهوه

 

ا  من. خوبت شنهادیپ از ممنون -  نظر در رو طیشرا ی همه دیبا. دمیم خبر رو جهینت و کنم یم فکر شنهادتیپ یرو حتما

 .رمیبگ

 

 یم موج یخاص ؼرور کی نگاهش در. چرخاند آسمان سمت به را سرش و کرد خاموش را اش یگوش صفحه آرش

 .شود باخبر اش یمشرب خوش از توانست یم اول نگاه در هرکس بود ها کش دختر آن از لبخندش. زد

ا  کرد یم صحبت یکس با یولت   اگر یول کرد، یم جذب خودش به را شخص آن شیها برخورد و صحبت لحن با لطعا

 همه. بود دهیفهم یخوب به هم ماه دو نیا در را نیا... یمهمان روز هیشب شد یم کند، یط یاعصاب یب خواست یم

 بودند کنارش که ییها دختر با رفتارش یول داشتند یخوب برخورد او با شان همه و بودند او عاشك کافه کارکنان

 .نبود خوب شهیهم

 

 شنهادیپ نیا نظرم به. یباش داشته یدسترس من به یبگ بهم رو جوابت یخواست اگر. ات یگوش تو بزن رو من شماره -

 .شهیم حل مشکل هیبم یکن جور را هیاول هیسرما اون اگر. باشه خوب یلیخ برات تونه یم

 

 که یا ساده کیک. بود مانده یبال نخورده دست ها کیک از یکی. شد بلند جا در و انداخت دوشش یرو را فشیک آسمان

 که یلبخند با و کرد ویس اش یگوش در را آرش شماره ستادهیا طور همان. بود شیرو رنگ لرمز ی رهیش هیال کی



 انمدر شیها لدم آخر. داشت یم بر تند انیم در یکی را شیها لدم. کرد یخداحافظ او از بود اضطراب با همراه شتریب

 .افتدیب نیزم دیترس یم که بود لرزان

 والعا نشستن هم جوار در ساعت کی حدود و کینزد آنمدر هم آن بود آرش که ییجا درست فضا، آن از شدن خارج

 و کند یم نگاهش دور از او و گذشت خواهد صورت همان به زیچ همه شهیهم کرد یم فکر. بود استرس پر شیبرا

 شیپ لابل شیبرا اصال آخر برخورد نیا یول دهد، یم حرص را آسمان و ردیگ یم گرم دخترها با شهیهم هم آرش

 .نبود ینیب

 نیا چمدر که دانست یم هم خودش. بود گرفته فرا را وجودش ی همه اضطراب و بود کرده عرق شیها دست کؾ

 .نبود وجودش در استرس جز یزیچ یول بود خواهد مثبت جوابش حتما که دانست یم. است تؤمل لابل شنهادیپ
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 با آسمان یول کنند زیسورپرا را او خواستند یم. هستند آنجا اش خاله دختر و خاله پسر دیفهم تازه دیرس که خانه به

 ...بودند کرده باران تکه را او گرید یطرف از اریسام و طرؾ کی از ستوده. بود کرده کالفه را ها آن رفتنش رید

 کرد آنها به رو و گذاشت اتاق گوشه را لوازمش شدند وارد و افتادند راه سرش پشت هم آنها و شد اتاق داخل که نیهم

 :گفت و

 

 کنم؟ عوض لباسامو نیبزار نیخوایم -

 

 :گفت طلبکار و زده کمر به دست ستوده و بود انداخته آسمان تخت یرو را خودش اریسام

 

 هی میخواست یم میداشت یا برنامه هی ما دیشا اومدنه؟ ولت چه االن خونه؟ یرسیم هشت ساعت یبود نگفته تو مگه تو -

 !میا شما منتظر تموم ساعت کی میبر ییجا

 

. بود شده بزرگ هم با یکودک از و بودند کوچکتر او از سال ۶ که ییدوللوها بودند برادر و خواهر اریسام و ستوده

 .داشتند آمد و رفت هم اش خانواده داخل و بودند کینزد او به که یکسان تنها

 بود شان یکودک از کمتر شانیآمدها و رفت و کردند یم یزندگ پدرشان کنار بود کرده فوت آنها مادر که یزمان از 

 هم نیهم و خواندندیم درس مجزا یشهر در هرکدام. بود مانده یبال لبل لوت به روابطشان نفر سه آن هم باز یول

 . شود تر رنگ کم شان رابطه شدنشان دانشجو از بعد تا بود شده باعث

 

 که روز چند نیا دمیم لول. کردم فراموش هم نیهم یبرا بودم هام طرح ریدرگ... رفت ادمی اصال ها بچه دیببخش -

 .کنم جبران دیهست

 



 :کرد کردن صحبت به شروع بود ستادهیا ساکت لحظه آن تا که اریسام

 

 نیاز به ما با خاله دختر بابا مینخواست یباش شمونیپ فردا یخوایم حاال یکرد فردا امروز تو میتهران اس هفته کی ما -

 !یجهان خلك با که باش

 

 :گفت و کرد پرت اریسام سمت به داشت لرار رشیتحر زیم یرو که را رنگش یصورت نرم خرس

 

 !پررو بچه ایشد آدم من واسه -

 

 از پر یشب که دانستیم آسمان. کند ضیتعو را لباسش تا گذاشتند تنها را آسمان دو آن و زدند خنده ریز  هم با سه هر

 نگه خودش کنار را ستوده و برگردد شان خانه به اریسام تا کرد یم یشمار لحظه یول داشت خواهد آنها کنار آرامش

 .دیبگو آرش از او یبرا تا دارد
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 یها حس آن از از یزیچ خواست ینم دلش یول گذاشتند یم انیم در هم با نفر سه هر را اتفالات همه شهیهم آنکه با

 توانست یم که یکس تنها. بود تر کینزد هم اتیآ از شیبرا ستوده دیبگو اریسام به بود آمده وجود به دلش در که دیجد

 .داد یم دست از را موهبت نیا بودند، دور هم از که ییآنجا از یول. کند دل درد او با و کند اعتماد او به

 ریز دو هر اریسام رفتن از بعد دندیخواب یم شیرو هم با رفت یم آنجا به ستوده ولت هر که بود بزرگ آنمدر تختش

 یها شنیکیاپل در را آرش شماره تا کرد دایپ فرصت تازه آسمان و شد یگوش کردن چک مشؽول ستوده. دندیخز پتو

 .کند نگاه مختلؾ

 گذاشت؟ یم شیبرا شوندیپ و پسوند اصالا  دیبا مگر... یشوندیپ و پسوند چیه بدون بود کرده ویس آرش تنها را نامش

 ...داشت یسخت یلیفام که بود ادشی فمط بود چه آرش یلیفام آورد ینم خاطر به اصالا 

 

 داد یم نشان را عکسش که یکوچک کونیآ. کرد سرچ بود کرده رهیذخ که طور همان را نامش و کرد باز را تلگرام 

 یکار که انگار. دیلرزیم انگشتش بگذارد را انگشتش کونیآ یرو یحت آنکه از لبل و بود انداخته تپش به را للبش

 .دهد انجام خواهد یم شرع خالؾ

 آرش دیکش. كیعم نفس و گذاشت هم یرو را چشمانش. ستادیا للبش که یا لحظه عکس دنید با کرد باز را عکس

 یم چشم به یخوب به عکس در اش نهیس عضالت بود انداخته گرید یپا یرو را شیپا و بود نشسته یصندل کی یرو

 .بکشد ریت آسمان للب که شد یم باعث بود نشانده لب یرو که یلبخند و خورد



 یرو یرنگ کم شیر ته دیکش یم رخ به را شیبایز ساعت و بود گرفته یشینما یحالت با اش چانه ریز را دستش

 تن به یطوس یشلوار و دیسف راهنیپ. بود کرده شانه باال به رو طرؾ کی به مرتب را شیموها و بود انینما صورتش

 .داشت

 :گفت جانیه با و آورد جلو را سرش کبارهی به ستوده که دیگز را لبش

 

 !یگینم من به یچیه چرا م؟یشد بهیؼر ما گهید بوده؟ خبر چه نجایا نبودم مدت هی کثافت؟ هیک نیا -

 

 را آن. کرد لفل را یگوش و گرفت یگوش از را چشمش آسمان بزنند سر ها شنیکیاپل گرید به بخواهد نکهیا از لبل

 .زد اش چانه ریز را دستش و دیچرخ شکم یرو. گذاشت یپاتخت یرو

 .کرد یم نگاه او به اخمالود و لهر حالت با ستوده
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 که اونجا زنیبر مامورا بود ممکن فمط... ها یبکن فکرشو که یاونجور نه البته.  شدم آشنا یمهمون هی یتو  باهاش -

 .داد نجات منو اونم

 

 داستانه؟ مگه! هیچ ها یباز یهند نیا! راهو همه نیا رهیم یک اووووووو -

 

 :گفت و دیکوب ستوده یبازو به 

 

 نیا یشانس. نمیب یم رو هاش یباز دختر دارم روز هر فمط فتادهین یخاص اتفاق لبله، ماه دو مال هیلض شعوریب گمشو -

 لراره دونمینم. دنشید و بودنش روز هر به کردم عادت یلیخ. دمشید رمیم روز هر من که ی کافه همون رو آلا

 !گوشمه بزرگم کهیت بفهمه بابام اگر مطمئنم. بشه یچ آخرش

 

 :گفت و گذاشت سرش ریز را دستش ستوده

 

 .بشه دست هی هم با همش لشنگ گوشت چرخ تو ندازهیم. بمونه زارهینم هم رو گوشت بفهمه اگر تو ی بابا -

 

 !نامرد نده استرس -



 

 ...نهیهم گهید یدونیم هم خودت گمیم دروغ -

 

 !نزن بد نفوس -

 

 که یچهارچوب از اگر او روابط دانست یم. است درست ستوده یها حرؾ ی همه و ستین بد نفوس که دانست یم

 به بار نیا و برداشت را اش یگوش دوباره یول است انتظارش در یزیچ چه برود فراتر بود کرده نییتع پدرش

 .رفت واتساپ

 یکم شیموها که دیسف و اهیس عکس. بود مشخص عکس در صورتش فمط بار نیا و بود متفاوت آنجا در آرش عکس

 :گرفت ستوده روبه و چرخاند را یگوش. کرد یم تر جذاب را او بود ختهیر اش یشانیپ یرو

 

 !کن نگاهش -

 

 ؟یبود اون شیپ هم االن حتما یعنی ؟یعنی یدار دوسش شه؟یم یچ بعدش -

 

 دانست ینم و گرددیم چه دنبال دانست ینم هم خودش. کرد خاموش دوباره را یگوش صفحه و داد تکان سر آسمان

 امدهین رونیب او فکر از لحظه کی که دهد اختصاص خود به اش یزندگ در را یگاهیجا نیچن دیبا آرش چه یبرا

 .باشد

 ندینب را ستوده هم بعد ماه تا یحت بود ممکن آنکه با. بود شده آرام یکم بود گذاشته انیم در ستوده با را موضوع یولت 

 .دیارز یم شدنش سبک به یول

 

 به یکار من! بفهمه هم بابام که وفتهیب یخاص اتفاق ستین لرار اومده خوشم ازش فمط من. نکردم فکر بعدش به -

 یکار شنهادیپ هی امروز بهم فمط نهیبینم منو اصال اون. رنیم باال کولش و سر از آرش یها دختر دوست. ندارم کارش

 .کنم فکر روش خوام یم که داد
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 آن به نهار یبرا اریسام که بود لرار. شدند یراه کارگاه عنوان به یمکان کردن دایپ یبرا باهم دو هر بعد روز صبح

 . ونددیبپ ها

 پول لدر آن خودشان سمت. کند اجاره را یکارگاه خواستیم خودش که آنطور توانست ینم و بود کم آسمان ی بودجه

 که شد یم مشترک گرید مشاؼل با دیبا هم ها کارگاه یبعض. بکند را فکرش توانست ینم که بود ادیز اجاره و شیپ

 .ردیبپذ را آن نبود حاضر



 . برساند اجرا به تر نییپا یمتیل با را شیها طرح و دهد سفارش آنها به بتواند تا رفتند ییجا دنبال به ستوده شنهادیپ به

 دانست ینم یحت بود نگشته یزیچ نیهمچ دنبال حال به تا. بود تر سخت کرد یم را فکرش که یزیچ از کار انگار

 به شیپولها دیشا که بود نکرده فکر یروز نیهمچ به گرفت یم یبیج یتو پول که یزمان. کند شروع کجا از دیبا

 !کند جمع را آن توانست ینم شد یم رسوا اگر یول بفروشد را شیطالها توانست یم خواست یم اگر. بخورد دردش

 . برگشت خانه به و خوردند نهار برسد، جهینت به آنکه بدون

 آرش باکمک تواند یم که کرد یم فکر. بود داده دست از را دشیام. رفتند خودشان خانه سمت به اریسام همراه ستوده

 .آورد ینم در سر کار خم و چم از و بود نکرده کار ولت چیه یول ندازدیب راه را کارش

 یاصل لیدل. نرفت کافه آن به ماه دو از بعد بار نیاول یبرا که آنمدر یحت. بود برگرفته در آرش شنهادیپ را فکرش همه

 لیدل یول کند تجربه یزود آن به را دیجد دارید ینیسنگ آرش با دارشید از بعد دیبا که داشت اضطراب که بود آن اش

 ! دارد نهیرید لرار دلدار با که رفت ادشی که ردیبگ جهینت توانست ینم و بود مشؽول فکرش انمدر که بود نیا گرید

 از ولت چیه که هم او. نبود یخبر هم یلیل از و بود برگشته رازیش به ستوده گذشت روال نیهم به هم گرید روز چند

 .ردیبگ تماس او با که داد ینم اجازه ؼرورش. گرفت ینم خبر یلیل از آمد ینم خوشش محله یب

 خوانده کتاب او یبرا. بود گذرانده مادرش کنار را شبش تا صبح مادرش بود، کرده یسپر خانه در که یروز چند آن 

 معاشمه گفت یم. بود داده انجام خودش وهیش به مادرش با را شیها عاشمانه. بود رفته خواب به شب آؼوشش در و بود

 نیا با کرد یم یسع آسمان. دیفهم ینم دخترش وجود از یزیچ که بود ضیمر انمدر مادرش یول دخترانه و مادر

 مادرش کنار بودن از ها دختر و مادر همه مثل توانند ینم که دانست یم. کند ارضا را خودش روح و ذهن ها رفتار

 ...داشت شکر یجا بگذارد دامانش یرو سر توانست یم و بود او که نیهم یول ببرد لذت
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 آسمان؟ یبد کنکور امسال یخواینم تو اصال ها باشه حواست من جون -

 

 :گفت و گرفت را نگاهش گونه لهر یحالت با. دیخواب باز طاق طاق دوباره آسمان

 

 ه؟یاصرار چه بخونم خواد ینم دلم اصالا  بابا دیکن ول... بابام یشد هم تو -

 

 دیچرخ آسمان سمت به بود فرما حکم اتاق در سکوت که مهیدل چند گذشتن از بعد یول نگفت یزیچ گرید ستوده بار نیا

 :کرد صحبت به شروع بود دهیکش دراز پهلو به رو که همانطور و

 

 ...شدم دوست یپسر هی با من -

 



 ستوده به باز مهین یدهان با و دیچرخ او سمت به. شد شتریب هیلض دنیفهم یبرا جانشیه و شد درشت آسمان چشمان

 .بشنود را شیها حرؾ یبال تا کرد نگاه

 

 !شهیم تموم درسش امسال هییباال سال یول خودمه رشته هم -

 

 ماندن کنکور پشت سال دو از بعد و شود دکتر خواست یم یکودک همان از. بود یپزشک عاشك اتیآ به هیشب هم ستوده

 . شود لبول اش عالله مورد رشته در بود توانسته

 

 :گفت و شد رهیخ او به زده وق یچشمان با که یطور. کند پنهان را تعجبش توانست ینم

 

 !ینامرد یلیخ... یگفت یم اگر عمر گفتم ینم رو آرش هیلض بهت من اگر ؟یگفت من به االن پس چرا ؟یگیم یجد -

 

 .چرخاند را سرش لهر حالت با و دیکوب او یبازو به را مشتش

 

 فکر. بود نیتمر حل استاد والع در یعنی بود هم استادم. ومدیم خوشم ازش دورادور. بگم بخوام که نبود یخبر آخه -

 کردم لبول هم من داد ییآشنا و یدوست شنهادیپ بهم. گهید اومد شیپ خوب یول ادیب شیپ یا رابطه اصالا  کردم ینم

 .یخواستگار ادیم بشه تموم درسش یولت  البته

 

 آن فکر. دیبگو یزیچ داد ینم اجازه بؽض. گرفت آؼوش در را ستوده و رفت جلوتر. زد حلمه آسمان چشمان در اشک

 .بود آورده درد به را للبش کند، ازدواج بخواهد اش یکودک یهمباز که

 و حس شتریب تا بود شده باعث شب کی آن یول داشتند خبر هم احواالت از کمتر که بودند شده دور هم مدت آن لدر ان

 .کنند دایپ را لبل یروزها حال

 خواست یم فمط که آسمان و زدند یم حرؾ شان احساسات از کدام هر ستوده یکی و گفت آسمان یکی شب یها مهین تا

 .بود شنونده شتریب و گفت یم تر کم دارد نگه خودش یبرا را احساساتش
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 آن به نهار یبرا اریسام که بود لرار. شدند یراه کارگاه عنوان به یمکان کردن دایپ یبرا باهم دو هر بعد روز صبح

 . ونددیبپ ها

 پول لدر آن خودشان سمت. کند اجاره را یکارگاه خواستیم خودش که آنطور توانست ینم و بود کم آسمان ی بودجه

 که شد یم مشترک گرید مشاؼل با دیبا هم ها کارگاه یبعض. بکند را فکرش توانست ینم که بود ادیز اجاره و شیپ

 .ردیبپذ را آن نبود حاضر



 . برساند اجرا به تر نییپا یمتیل با را شیها طرح و دهد سفارش آنها به بتواند تا رفتند ییجا دنبال به ستوده شنهادیپ به

 دانست ینم یحت بود نگشته یزیچ نیهمچ دنبال حال به تا. بود تر سخت کرد یم را فکرش که یزیچ از کار انگار

 به شیپولها دیشا که بود نکرده فکر یروز نیهمچ به گرفت یم یبیج یتو پول که یزمان. کند شروع کجا از دیبا

 !کند جمع را آن توانست ینم شد یم رسوا اگر یول بفروشد را شیطالها توانست یم خواست یم اگر. بخورد دردش

 . برگشت خانه به و خوردند نهار برسد، جهینت به آنکه بدون

 آرش باکمک تواند یم که کرد یم فکر. بود داده دست از را دشیام. رفتند خودشان خانه سمت به اریسام همراه ستوده

 .آورد ینم در سر کار خم و چم از و بود نکرده کار ولت چیه یول ندازدیب راه را کارش

 یاصل لیدل. نرفت کافه آن به ماه دو از بعد بار نیاول یبرا که آنمدر یحت. بود برگرفته در آرش شنهادیپ را فکرش همه

 لیدل یول کند تجربه یزود آن به را دیجد دارید ینیسنگ آرش با دارشید از بعد دیبا که داشت اضطراب که بود آن اش

 ! دارد نهیرید لرار دلدار با که رفت ادشی که ردیبگ جهینت توانست ینم و بود مشؽول فکرش انمدر که بود نیا گرید

 از ولت چیه که هم او. نبود یخبر هم یلیل از و بود برگشته رازیش به ستوده گذشت روال نیهم به هم گرید روز چند

 .ردیبگ تماس او با که داد ینم اجازه ؼرورش. گرفت ینم خبر یلیل از آمد ینم خوشش محله یب

 خوانده کتاب او یبرا. بود گذرانده مادرش کنار را شبش تا صبح مادرش بود، کرده یسپر خانه در که یروز چند آن 

 معاشمه گفت یم. بود داده انجام خودش وهیش به مادرش با را شیها عاشمانه. بود رفته خواب به شب آؼوشش در و بود

 نیا با کرد یم یسع آسمان. دیفهم ینم دخترش وجود از یزیچ که بود ضیمر انمدر مادرش یول دخترانه و مادر

 مادرش کنار بودن از ها دختر و مادر همه مثل توانند ینم که دانست یم. کند ارضا را خودش روح و ذهن ها رفتار

 ...داشت شکر یجا بگذارد دامانش یرو سر توانست یم و بود او که نیهم یول ببرد لذت
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 به و رفت رونیب اتالش از. دیبوس را اش یشانیپ و دیکش بود رفته خواب به که را مادرش یرو پدرش آمدن از لبل

 یحساب یروز چند. بود دنیشن را اتالش در یصدا و بود دهیرس خانه به تازه  هم اتیآ. افتاد راه به خودش اتاق سمت

 ...ردیبگ تماس او با که بود گرفته میتصم تینها در و بود فکر آرش حرؾ یرو

 آشکار یگوش صفحه یرو که یرنگ لرمز دکمه یرو عیسر و شد مانیپش گذاشت آرش نام یرو را دستش که نیهم

 .فرستاد لعنت خودش به ناله با و کرد پرت گرید سمت به را یگوش. داد فشار یمتوال یضربات با را انگشتش بود شده

 تماس آرش با دینبا و است اشتباه کارش که کرد یم احساس دیکش سرش یرو را پتو و دیکش دراز تخت یرو 

 که بود نیا مسئله. نبود یمال مشکل اصال مشکلش. کند شروع کجا از دیبا دانست ینم که بود تجربه یب انمدر گرفتیم

 ...کند کمکش بتواند تا داشت باتجربه آدم کی به ازین

 گرفته تماس او که بود نشده متوجه آرش شد مطمئن که نیهم. بود نگرفته تماس اش شماره با یکس که بود خوشحال

 .بگذارد هم یرو چشم توانست و شد راحت الشیخ است

 را صحبت سر او با برخورد با تواند یم کرد فکر. بود آرش دنید افتاد راه کافه سمت به بعد روز آنکه از هدفش تمام

 از آرش که یکار نیا یا تجربه چیه داشتن بدون ییتنها به توانست ینم آنکه از... ندیبگو اش یتجربگ یب از و کند باز

 . دهد انجام را بود خواسته او



 از را او زور به خواستند یم انگار که بود کینزد شیاهایرو به انمدر چون شود هم شنهادیپ آن الیخیب توانست ینم

 .کنند دور شیاهایرو

 یمداد و کوچک دفترچه کی فمط بار نیا یول داد سفارش را اسپرسو نشست کافه یشگیهم یصندل یرو معمول طبك

 .زدیبر کاؼذ برگه یرو را اش متشوش افکار فمط تا آورد در یمشک

 ...امدین آرش یول کرد ادهیپ کاؼذ یرو را همه. بود شیها آشوبه دل حاصله فمط هیاول یها طرح
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 میتصم که بود گذشته هم شب مین و هشت از ساعت. امدین آرش هم باز یول گرفت باال را سرش کباری مهیدل چند هر

 را کافه پول بود دهیند را آرش هم باز بود رفته کافه به که روز چند از بعد که آن از یناراحت. شود بلند جا از گرفت

 در بود نتوانسته بار نیاول یبرا که آن از پس کالفه. بود ختهیر هم به یحساب اعصابش. رفت رونیب آنجا از و داد

 رنگ بود گرفته یحساب هوا. افتاد راه نیماش سمت به و انداخت دوشش یرو را فشیک شود موفك خواهدیم که یکار

 را آسمان انیم رهیت یابرها و دوخت آسمان به را نگاهش. کرد یم شتریب را شب یریگ دل آسمان اهیس روبه یطوس

 خودش همراه به را باران یبو هوا. داد یم کینزد یا بارش از خبر شب یریدلگ و حجمشان پر حضور. کرد نگاه

 که کند وصل نیماش ضبط به را اش یگوش خواست نشست فرمان پشت و کرد فوت رونیب به را نفسش اسمان داشت

 پاوربانکش تا کرد رو و ریز را فشیک. داد یم نشان را صفر عدد یباال. شد ظاهر صفحه یرو یباتر شدن تمام آالرم

 یحت. دارد بر خانه از را پاوربانکش که بود کرده فراموش. کرد اش یحرص شتریب نبودنش یول اوردیب در را

 فشار نیماش موتیر دکمه یرو را انگشتش تیعصبان با و کرد پرتاب عمب به را فشیک. نبود کنارش هم شارژرش

 .داد

 بست بن کوچه از شدن خارج از لبل که نبود اری او با بخت انگار یول افتاد راه و شد روشن نیماش اول استارت همان

 .است شده پنچر نیماش یجلو چرخ که کرد احساس کافه

 نیماش یها شهیش به را خودشان صدا با که باران یها لطره ی لحظه. بزند کنار را نیماش که کرد را اش یسع تمام

 .شد ینم لطع دندیکوب آسمان

 دیبا دانست ینم که بود مبهوت و جیگ انمدر و بود حرص از پر شیها نفس. کردیم درد دلش ریز ییجا تیعصبان از

 .دهد انجام لحظه آن یکار چه

 داخل همونجا اش یگوش. شد شتریب باران بست که را نیماش در. است افتاده شیبرا یاتفال چه ندیبب تا شد ادهیپ نیماش از

 .رفت رونیب نیماش از چیسوئ کی با فمط و بود مانده جا نیماش

 نیماش که بود یادیز مدت که انگار و بود ادیز اش یپنچر شدت انمدر دوخت راننده سمت کیالست به را نگاهش 

 از و برود کافه سمت به تا داشت فاصله یلدم چند هم کافه با. بود یخال دست کامالا . بود خورده مشکل به کشیالست

 .کند کمک طلب آنها
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 را کدامشان چیه ی شماره کرد فکر هرچه. ردیبگ تماس برادرش ای پدرش با و کند استفاده ها آن تلفن از توانستیم دیشا

 .نبود حفظ از

 در را دستانش. شد خواهد دهیکش آب موش به هیشب بعد یکم که کرد یم احساس. افتاد راه کافه سمت به وجود همان با 

 .شد یم شتریب شدتش لحظه هر باران و بود گرفته بؽلش

 مولع آن تا. برود کنار راه وسط از شد باعث سر پشت از ینیماش بوق یصدا که داشت فاصله کافه با یلدم چند هنوز

 .کند سرما احساس شتریب تا شد یم باعث کوتاه پاچه شلوار. زدیم لدم ابانیخ وسط داشت

 آن بوق  یصدا دوباره یولت. بود افتاده جانش به لرز کبارهی و بود شدن سیخ حال در باران لطرات رگبار ریز بدنش

 . دهد صیتشخ را آرش نیماش توانست عیسر یلیخ و دیچرخ شد یم رد کنارش از او که یحال در دیشن را نیماش

 ظاهر یرو از توانست یم دید ینم نیماش داخل هم را او اگر یحت. بدهد صشیتشخ  نتواند که که نبود یزیچ نیماش

 .است نیماش آن راننده آرش که شود متوجه نشیماش

 اخم یکم باشد داشته یتوجه باران به آنکه بدون. شد ادهیپ نیماش از و داشت نگه را نیماش همانجا دید را او که آرش

 :گفت و دیکش هم در را شیها

 

 ؟یکن یم کاریچ بارون ریز شب ولت نیا -

 

 شده دهیکش آب موش به هیشب که آسمان. کرد یم بازخواست را آسمان داشت طلبکارانه یاحوالپرس و سالم چیه بدون

 شیبرا اصال. رفت فراگرفت را شیگلو بؽض بود افتاده ریگ بار نیاول یبرا که ت،یمولع آن در آشنا کی دنید از بود

 از توانست یم که بود دهید را نفر کی لحظه آن در که داشت تیمیاه نیهم فمط. شناسد یم چمدر را آرش که نبود مهم

 . ردیبگ کمک او

 شر و دیلرز یم کوچکش فک بود دوخته آرش اهیس چشمان به را مظلومش نگاه و بود شده اشک از پر شیها چشمم

 .چسباند یم سرش کؾ به را آن و آمد یم فرود شالش یرو باران شر

 

 !شدم پنچر -

 

 :گفت و کرد او به رو تیعصبان با دیند را آسمان نیماش یولت و گرداند اطراؾ به را نگاهش آرش

 

 .کردم خی نیبش ایب بدو یشد دهیکش آب موش هیشب نمیبب نیماش یتو نیبش ایب -

 

 دنبال به فمط تیمولع آن در آسمان. نبود یعیطب اصال بود گرفته شکل نشانیب که تیمیصم حد آن که نبود متوجه اصالا 

 ...گشت یم آشنا کی
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 به را دستش. برداشت آرش نیماش در سمت به دیلرز یم حاال که را کوچکش یلدمها. نکرد یچیسرپ او از اصالا 

 کار چه که دیفهم تازه نشست آرش نیماش یچرم یها یصندل یرو که نیهم. کرد باز را آن و گرفت رهیدستگ

 در، بودن باز مهین تیوضع همان در هم آرش شد ادهیپ نیماش از و گشود را را باز مهین در عیسر. است کرده یاشتباه

 :گفت و دیچرخ سمتش به تعجب با آسمان کار نیا با! بود مانده

 

 !یزنیم خی االن نیبش یشد وونهید -

. برد نیماش داخل و کرد خم را سرش. بود داشته نگه باز را نیماش در و بود ستادهیا نیماش رونیب طور همان آسمان

 یشانیپ یرو نازکش یتارها و بود دهیچسب هم به رنگش ییطال یموها و کرد یم چکه آب که طور همان شیموها از

 احساس شده جادیا یسرما از انگشتانش. بود شده سرخ صورتش پوست و دیلرزیم هنوز فکش. بود انداخته خط اش

 .شد ینم

 

 .شهیم سیخ نیماش سهیخ لباسام یلیخ -

 

 اش کله و سر از خشم آورد یم زبان به که یا کلمه هر با که انگار برد باال را شیصدا و دیکش یا کالفه پوؾ آرش

 :شد یم خارج

 

 !زود نیماش تو نیبش بشه که شهیم سیخ نمیا! نمیبب نیماش تو نیبش یا وونهید تو دختر -

 

 کاسه. نشست یصندل یرو گرید بار نیا و کرد باز شتریب را نیماش در ترس با آسمان... گفت یشتریب دیتاک با را زود

 لرزش از یا ذره توانست یم مگر یول ردیبگ را لرزشش یجلو کرد یم یسع و بود چسبانده هم به را زانوانش  ی

 ...بود کرده نفوذ جانش عمك به سرما انگار! کند کم شیپاها

 کرد ادیز یکم را یبخار آرش داد فشار گریهمد و شتریب را شیپاها ها آن با و داد لرار شیپا دو یرو را شیها دست

 :گفت و کرد آسمان به رو تیعصبان با و

 

 ن؟یکن یم یفکر چه دخترا شما سرته؟ تو عمل ینیماش شدن سیخ فکر سرما یتو -

 

 .بود انداخته ؼصه دلش در یول بود نکرده ناراحتش آرش حرؾ. داد فشار را شیگلو شتریب بؽضش

 :گفت و گرفت او از را را نگاهش شد دیناام زدنش حرؾ از آرش یولت

 



 کجاست؟ نتیماش -

 

 بدهد زحمت او به خواست ینم. کند یریجلوگ شیها اشک زشیر از تا داد فشار گرید هم یرو را شیها لب آسمان

 :گفت نیهم یبرا

 

 !میکن درست رو نیماش یها چرخ تا ادیب برادرم زنمیم زنگ رم؟یبگ تماس هی باهاش تا یبد بهم تویگوش شهیم -
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 ...داد هل باال به رو را شیموها ی همه و کرد شیموها وارد یشانیپ هیناح از را انگشتش پنج آرش

 

 زنگ یخوا یم فمط اگر یول میکن یم فشیرد باهم نباشن نگران بگو بزن زنگ بدم بهت مویگوش یخوا یم اگر -

 ؟یدار کاریچ برادرت با گهید هستم من ،یریبگ کمک یبزن

 

 :گفت آرش به اضطراب و ترس با که بود دنیلرز حال در بدنش ی همه. بود دهیرس هم شیها شانه به سرما

 

. دیکن کمک من به دیستین موظؾ که شما. شهینم ینطوریا ادیب برادرم بزنم زنگ بهتره. کنم یم خواهش... نه یوا -

 .ترم راحت ینطوریا منم

 

 بود خلوت کوچه. کرد نگاه نیماش رونیب کوچک ی نهیآ به و برگرداند را سرش بدهد را آسمان پاسخ آنکه بدون آرش

 .باشد معلوم نیماش داخل از یخوب به زیچ همه که داد ینم اجازه باران بارش شدت یول

 

 کجاست؟ نتیماش -

 

 شده داده فشار انمدر گریهمد یرو آسمان یها لب کند مخالفت او با نتواند آسمان گرید که زد یم حرؾ دیتاک با یطور

 باز مهین ریش کی به هیشب را اش ینیب انگار. بود کرده خشک را آنها هوا یسرما و بود حس یب شیها عصب که بود

 :گفت و دیکش باال را اش ینیب بار چند و نیچند. بود کرده رها

 

 !کردم پارکش ابونیخ کنار تر عمب یکم کی -



 

. نکند رد را آسمان نیماش تا کرد یم نگاه ابانیخ طرؾ دو هر به دلت با. زد دور را نیماش و رفت جلوتر یکم آرش

 که نیهم. کرد باز را اش یمنیا کمربند و گذاشت آنجا در را نشیماش. بود پارک یجا کی آسمان نیماش پشت شانس از

 تیعصبان با آرش که برود او دنبال به خواست یم و کرد باز را کمربندش سرعت به هم آسمان شود ادهیپ خواست

 :گفت

 

 ؟یایم یدار کجا -

 

 خورده سرما انگار هم نفسش. دوخت او چشمان به رهیخ را را درشتش چشمان و کرد نگاه آرش به. نداد یجواب آسمان

 خودش به توانست یم او. بود انداخته شمارش به را دلش روز چند گذشتن از بعد کینزد از آنطور آرش دنید. بود

 یم نیمز  ابروانش یها اخم ریز شهیهم که اهیس چشمان آن. است بوده ها اخم آن و چهره آن دلتنگ که کند اعتراؾ

 ...شد

 :دیایب حرؾ به او تا کرد نگاه را آرش انمدر نداد را جوابش

 

 !خونه یبر یتونیم کنم عوض رو نیماش چرخ... من به بده تو نیماش چیسوئ روشنه یبخار نیماش تو نیبش -
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 یم فراموش د.بر یم ادی از را زیچ همه کرد یم نگاه چشمانش به یولت. نداشت زدن حرؾ ییتوانا او ممابل در آسمان

 کی به هیشب او ممابل در. بکشد رونیب آب از را خودش میگل توانست یم که بود یزبان بلبل دختر همان او که کرد

 به فمط و داد یم دست از را شیها ییتوانا تمام. کنند صحبت کالم کی یحت توانست ینم که بود ینیماش جوجه

 .زدیم زل آرش صورت

 اراده یب و سست آرش ممابل در کامالا  را او و بود کرده آسمان دل با را خودش کار یواشکی یها زدن دید ماه دو آن

 ...بود سالح خلع. بود کرده

 شهیهم کوچکش نیماش. سپرد او به را نشیماش چییسو که یطور و کرد دراز آرش سمت به را اش زده خی دست

ا . بماند لنگ ییجا که بود نشده ولت چیه یول داشت عمبش صندوق در را ازین مورد زاتیتجه  بدون که مخصوصا

 !باشد مانده یگوش

 و شر که یباران آن ریز. کند یم یکار چه آرش که ندیبب تا دیکش یم سرک آسمان.  رفت گرفت را نیماش چییسو آرش

 دیکش سرک هرچه کرد، یم جادیا را یادیز یصدا اش درشت لطرات و دیکوبیم آرش نیماش یها شهیش یرو شر

 .کجاست او ندیب برود تا کرد باز را نیماش در نیهم یبرا. دیند را آرش

 کله و سر شده پنجر  چرخ با و است دیکش رونیب را چرخ او که دید بود فاصله آرش و خودش نیماش نیب نیماش کی

 دست آسمان. بود رنگ اهیس و سیخ تکه تکه لباسش. بود شده اهیس مچ یباال تا کارگرها دست به هیشب دستش. زند یم



 سرش یرو باران یها لطره. نکند تشیاذ باران محکم لطرات که داشت نگه بسته مهین را چشمانش و ستادیا نهیس به

 .چسباند یم آبش پر یموها به شتریب را سشیخ شال  و نشست یم

 

 !ادیب تونهیم بزنم زنگ بهش کهینزد داداشم خونه. ادیب کمک میبزن زنگ بزار یشد یخال سیخ -

 

 !یزنیم خی نیماش تو نیبش برو ؟یشد ادهیپ نیماش از چرا تو -

 

 ؟یبزن خی ؟یینجایا یچ یبرا خودت -

 

 که یباران و دیکش یشانیپ به را آرنجش. گذاشت جا به چرخ چیپ داخل جا همان را آچار و گرفت باال را سرش آرش

 .شد انینما شیابرو دو نیب خط و زد کنار را بود کرده سیخ را سرش نیا از شیپ

 

 !یخوریم سرما نیماش تو برو تو شهینم میزیچ من -
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 و درآمد لرزه به شیها شانه که بود آرش جمله از بلکه بود، نشسته شیها لباس تمام یرو که یباران از نه...    دیلرز تنش

 .دیکش ریت کسرهی و شد دهیکش دستش انگشتان نوک تا للب از یخط

 از شتریب که یلعنت باران آن و کند ضیتعو را چرخ تا داشت یسع آرش و بود شده پنچر نشیماش که تیوضع آن در 

 همان. کنند آشوب شتریب را آسمان دل تا بودند داده هم دست به دست همه بود، دلچسب آسمان یبرا شود کار مانع آنکه

 :گفت و داد لرار زانوش یرو را آرنجش و نشست کنارش پا دو یرو جا

 

 !خدا به ستین سردم -

 

 را لبش... بود شده سیخ باران آب با فشیکث یدستها. کرد نگاه او به تعجب با آسمان که شود بلند جا از خواست آرش

 .نداشت تنش لباس با یتناصب چیه ها دست آن. دیگز

 آن از آب تریل نیچند چالندیم را لباسش اگر که بود شده سیخ لدر آن باران شر شر ریز دهیکش اتو و مرتب آرش 

 .شد یم خارج

 را شیابرو کی تحکم با. شد بلند جا از و دیکش دست آرش!  کرد یم تالش آسمان نیماش چرخ ضیتعو یبرا هم هنوز

 :گفت بود صورتش یرو که یاخم مچهین همان و داد باال معمول طبك



 

 یبرا تا نجایا ستمیمیوا... یریبگ کمک یکس از دمیم اجازه نه بندمیم تو نیماش چرخ نه ن،یماش یتو یبر ینش پا -

 !من نیماش یتو نیبش

 

 .کند اطاعت را حرفش آسمان تا ستادیا طور همان و کرد اشاره نیماش سمت به را سرش

 چرخ بستن یبرا دوباره و کرد بدرله در کنار تا را او آرش. افتاد راه او نیماش سمت به و شد بلند جا از مؽموم آسمان

 .برگشت نیماش

 

 که شود ادهیپ نیماش از خواست دید را آرش که نیهم. برگشت او سمت به آرش که بود نشسته نیماش داخل مهیدل چند

 پشت و کرد زیتم یکم بود برداشته عمب صندوق از از که یدستمال تکه با را دستش. ندیبش جا همان تا کرد اشاره او

 .نشست خودش نیماش فرمان

 

 خونه برو عیسر باش مرالب فمط. ارمیب برات کنم یم هماهنگ باهات فردا رنیبگ شو یپنچر دم یم برمیم تو چرخ -

 اتفاق نیا شد یم پنجر راه تو اگر و بود دهیخواب یاونطور که بود مونده ساعت چند نجایا شهینم شیزیچ اونجا تا

 .افتاد ینم

 

 ... دیلرز یم بدنش هنوز یول بود روشن آرش نیماش یبخار که آن با بود مانده تنش در لرز
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 آرش البته. بود آب سیخ یهمگ هم تنش یها لباس. داشت نم بود شده دهیچیپ گردنش دور که یشال و بود سیخ شیموها

 نیماش یبخار. دیلرزیم آنطور که بود شده ییهوا دو انگار. بود شده سیخ کامال آسمان یول داشت او از بدتر یتیوضع

 :گفت و کرد تر ادیز را

 

 .نبود تیوضع نیا االن یدادیم گوش منو حرؾ اگر! یلرزیم دیب مثل یدار -

 

 .شده سردم یکمی فمط خوبم من نه. نکنه درد نیماش چرخ تا بابت دستت -

 

 :گفت و داد تکان مسخره به را سرش آرش

 



 .خوبه حالت که مشخصه کامال آره -

 

 را آن. بود نکرده تنش به هم خودش که یرنگ اهیس یباران. برداشت را خودش یباران عمب یصندل یرو از و شد خم

 :گفت و داد داد آسمان دست به

 

 .خونتون برو بعد نیبش نیماش یتو هم مهیدل چند بپوش نویا -

 

 تیوضع نیا یتو دونستم ینم وگرنه یکرد درست رو نیماش چرخ که نکنه درد دستت. برم دیبا شده رمید یلیخ من -

 !امروز یبود نجات فرشته مثل یمرس. کنم کاریچ دیبا

 

 را بود شیها شانه یرو که آرش یباران. برد نیماش رهیدستگ سمت به را دستش و دیدزد آرش چشمان از را چشمانش

 :گفت او که بدهد آرش دست به خواست و کرد آزاد را شیها شانه دور از

 

 .ببند پشمیز لشنگ و کن تنت. رمیگیم ازت آوردم رو چرخت که فردا باشه شتیپ -

 

 ادهیپ نیماش از نکند نگاه  او به ادیز کرد یم یسع که طور همان و دیکش باال را یباران پیز پیز. نگفت یزیچ آسمان 

 . دید خودش یرو را آرش نگاه همچنان و انداخت عمب به ینگاه که رفت یم نشیماش سمت به که. شد

 که یادکلن. کرد خوش جا اش ینیب درون آرش ادکلن یبو تازه نشست خودش نیماش در راننده یصندل یرو یولت

 .داشت اش یباران یرو خودش کنار حاال یول بود گذرا شیبرا

 عمب به گرید که آن بدون. شد خواهد روبرو پدرش یها شماتت لیس با که بود مطمئن بود، گذشته هم ده از ساعت

 خودش دنبال به را آرش کرد نگاه را وسط نهیآ که بعد مهیدل چند. راند خانه سمت به و کرد روشن را نیماش کند نگاه

 آن در را برالش یموها توانست یم که نیهمچن. کند اشتباه که نداشت امکان و بود صیتشخ لابل کامالا  او نیماش. دید

 .دهد صیتشخ شب یکیتار
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 دلش در احساساتش. بود شده پررنگ برابر چند شیبرا زیچ همه انگار شب آن. دیتپ یم شیگلو وسط درست ییجا للبش

 یم سرش پشت را رنگ اهیس نیماش و کرد یم نگاه نهیآ داخل بار هر که نیهم. بود کرده دایپ شیافزا برابر نیچند

 . دیرس خانه به و شد یط ریمس آن چطور که دینفهم اصال انگار بود پرواز حال در یدیجد یایدن در انگار د،ید



 عبور ینگهبان سد از توانست ینم شود داخل خواست یم هم اگر البته نشد کوچه درون و ستادیا کوچه یابتدا آرش

 هیر در یباران یرو از را ادکلنش خوش یبو و دیکش كیعم ینفس انداخت، او به هم را نگاهش نیآخر آسمان. کند

 .کرد ثابت را شیها

ا . داد یم پدرش یداریب از خبر شب ولت آن ونیزیتلو بودن روشن  کند باز را در آسمان تا بود نشسته منتظر آنجا لطعا

 .شود راحت او برگشتن از الشیخ و

 که آسمان و برگرداند یورود سمت به را سرش دیچیپ خانه سکوت در درب یصدا و کرد باز را خانه در که نیهم

 .کرد شکار در یجلو را نکند صدا و سر آن از شتریب داشت یسع

 

 ؟یکرد نگاه ساعت به -

 

. بود نشسته آنجا رونیب لباس با طور همان و بود دهینپوش را اش یراحت یها لباس. بود رفته هم در پدرش یها اخم

 آسمان. بود آمده رونیب از انگار که بود یطور ظاهرش اصالا . است بوده آسمان منتظر چمدر که بود مشخص کامال

 .داشت ینم بر سرش از دست وگرنه شود لانع او که داد یم یطور را پدرش جواب دیبا. کرد سکوت لحظه کی

 

 !بود شده پنچر نمیماش شد رید خوام یم معذرت پدر سالم -

 

 :شد دختر شماتت مشؽول و رفت جلو رفته درهم یصورت و اخم با. شد بلند جا از و کرد خاموش را ونیزیتلو پدرش

 

 یدینم جواب تویگوش شم؟یم نگرانت یگینم خونه؟ یایب دیبا شب ولت نیا چنده؟ ساعت یدونیم یکرد نگاه ساعت به -

 سر کجا به دیبا دونستمینم گهید میکرد رو و ریز را ها کوچه! ینبود دنبالت ادیب فرستادم رو یهرک. یرفت کجا دونمینم

 .میریبگ تو سراغ میبر دیبا کجا میبدون. کجاست که بده خبر یبر ییجا یخوایم یولت حدالل... بزنم

 

 هم میگوش که شدم متوجه شده پنچر نیماش دمیفهم که همون بودم گذاشته جا را شارژرم جان پدر خوام یم معذرت -

 یتو که ییها آدم همون از از یکی که آوردم شانس و شد خاموش یگوش رمیبگ تماس یعل با خواستم تا. نداره شارژ

 .بدم خبر بهتون دیبا یجور چه دونستم ینم وگرنه کرد کمک بهم اومد بود کافه

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 61_پارت#

 

 اعصاب همان با و داد رونیب حرص با را نفسش. بود رفته فرو هم در شتریب شیها اخم بود شده یعصبان پدرش

 :گفت خراب

 

 ه؟ینشدن نمدریا. یکردیم ول جا همون رو نیماش خونه یایب رنیبگ آژانس هی برات یگفتیم شده خراب نیا تو -



 

. امیب بر خودم پس از تونمیم من  .دینباش نگران شما کردم عوض را نیماش چرخ کرد کمکم نفر هی پدر که گفتم -

 !نیبذار الالم به یل یل ادیز یلیخ ندارم دوست که نیدونیم

 

 نگران چمدر که بود مشخص کامالا  برد نییپا سمت به را ششیر دوطرؾ دست کی با و  دیکش كیعم نفس پدرش

 .است بوده آسمان

 

 !یکن یم ریپ منو یکی تو -

 

 فراموش را آمدنش رید پدرش که اوردیب در یباز لوس آنمدر و و برود پدرش آؼوش به دیبا لحظه آن که دانست یم

 .داد یجا آؼوشش در را خودش و دیبوس را اش گونه. انداخت او گردن در دست و رفت جلو. شد هم همان. کند

 

 ... زیم یرو گذاشتم. بخور شامتو برو ایب! یکن یم خر منو سوخته پدر بسه -

 

 ریز خواست یم. کند گوش شیها حتینص به که خواست ینم دلش اصالا  او و  بود کرده کردن حتینص به شروع پدر

 تپش هنوز. شود ؼرق شیاهایرو انیم و کند طرؾ آن و طرؾ نیا را شیها عکس. کند فکر آرش به و بخزد شیپتو

 . دیایب رونیب او فکر از توانست ینم و داشت

 

 خودت کنم دور کردن یجوان از رو تو خواد ینم دلم که من. کنم محدود رو تو خوادینم من دل که من زمیعز دخترم -

 تو با منو نفر هی ممکنه آن هر که هیا ژهیو طیشرا هی ما طیشرا که یدونیم خودت. شمیم نگرانت یچ یبرا یدونیم

 مرالب یلیخ هم یطرف از. مرالبتم یلیخ و هست حواسم یلیخ من افتاده اتفاق نیا االن تا که یطور همون. کنه دیتهد

 حرؾ. فتهیب برات یاتفال چیه خوادینم دلم بود تو خود خاطر به ها نیا همه یول نشه خونوادم متوجه یکس که بودم

 !یبر که یدینم گوش

 

 !نباش نگران یگیم یچ شما دونمیم من... مرالبم من. برم ماهت شکل لربون جون پدر -

 

 ریبخ شب از بعد و دیکش آه برد ینم ییجا به کار آسمان کردن حتینص که بود مطمئن چون و داد تکان  سر پدرش

ا  روز تمام. بود بسته اتیآ اتاق در. رفت همسرش و خودش مشترک خواب اتاق به گفتن  کیکش مارستانیب در مطمئنا

 . آمد ینم رونیب درد ریز از ینور چیه هم و بود بسته اتالش در هم که بود
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 از و بدهد امیپ آرش به خواست یم... رفت آنجا به و گرفت شیپ را خواب اتاق راه راست کی لممه کی خوردن از بعد

 .بود هم ادیز بود کرده تعلل دادن امیپ در که ممدار همان بود کرده جذب را عزمش و کند تشکر او

. گشت شارژرش دنبال به عیسر و کرد روشن را خواب چراغ کرد ضیتعو خوابش شلوارک و تاپ با را شیلباسها

. داد یم تکان کسرهی را را شیپا اضطراب از. نبود دلش یتو دل. شود روشن تا ماند منتظر و زد شارژ به را یگوش

 چشمش در میمستم تخت کنار آباژور  رنگ زرد نور. دیچرخ پهلو آن به پهلو نیا از بار نیچند یگوش شدن روشن تا

 .شد تلگرام صفحه وارد عیسر آمد باال نترنتیا و شد روشن یگوش که همان. بود

 تا کرد دایپ جرات آسمان نیهم خاطر به و بود نیآنال لبل مهیدل چند. ندیبب توانست را آرش دیبازد نیآخر و کرد نگاه

 .دهد امیپ او به همانجا

 یم و کرد یم باز را آن بار هزار یروز که همانطور و رفت لشیپروفا عکس سراغ ابتدا کرد باز را اش چت صفحه

 یاشتباه را یزیچ آنکه ای و نرود تماس یرو دستش نکرده ییخدا تا کردیم نگاه دلت با. کرد تکرار را کار آن بست

 :نوشت و کرد پیتا شیبرا خودش با رفتن کلنجار یکم از بعد نزند

 

 «سالم»

 

 :نوشت مهیدل دو از بعد. نشد نیآنال آرش یول ماند منتظر و فرستاد را کلمه کی همان

 

 ینم نینبود امشب اگر. کنم تشکر ازتون نیبرد که یچرخ بابت هم و امشب بابت هم خواستم شدم مزاحم دیببخش»

 .«کنم کار یچ دیبا دونستم

 

 بود امدهین خوشش خواند اول از را اش جمله دوباره و کرد نگاه یکم. بود زده هم لبل یچند را ها حرؾ نیا ی همه

 ...کرد نوشتن به شروع دوباره و کرد پاک کجای را همه

 نوشته اسمش ریز و بود انینما صفحه یباال که رنگ یآب خط آن یرو نیآنال کلمه. شد نیآنال آرش که بود لحظه همان

 .نوشت دوباره کرد تر را لبانش آنکه از بعد و فرستاد رونیب آرام را نفسش. کرد تندتر را للبش تپش بود شده

 

 .«شدم مزاحم دیببخش کنم تشکر فمط خواستم امروز بابت یمرس»

 

ا  کند صبر هم یکم اگر دانست یم. گذاشت ارسال دکمه یرو را دستش عیسر  و کند یم پاک را امشیپ کل دوباره لطعا

 .سدینو یم اول از

 که که نبود یزیچ شیبو. ردیبگ را او یبو هم تختش بود لرار انگار. بود برده هم پتو ریز خودش با را آرش یباران

 خاطر نیهم به. بدهد را بو همان بدنش شهیهم داد یم احتمال بود اش یباران یرو که آنطور یول باشد مانده ذهنش در

 .گشت یم دنبالش به و یفروش عطر کی داخل رفت یم هم دیشا. بود شده زیعز شیبرا عصر آن در
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 یزیچ پیتا حال در آرش که داد نشان شگرینما یباال دیکش یم ینیب درون را خوشش عطر داشت که طور همان

 .است

 

 «شما؟. سالم»

 

 آن مگر د.بو نشناخته را او آرش که کرد تعجب بود نگذاشته آن یرو را خودش عکس یول بود آسمان لشیپروفا نام

 کمک یکس چه که نداند که بود انداخته راه هیریخ مگر! کنند تشکر او از بخواهند که بود کرده کمک نفر چند به شب

 !دهد انجام خدا یرضا راه در را کار همه و است کرده

 

 ...«شیپ مهیدل چند نیهم بود شده پنچر نیماش آسمان»

 

 .«شدم جیگ لحظه هی»

 

 مانده که بود داده جواب یطور آرش یول کند یطوالن را شان مکالمه خواست یم دلش بدهد یجواب چه که ماند آسمان

 بلکه بود شده ماندگار تختش یرو او ادکلن یبو تنها نه حاال دیکش باال شتریب را پتو. دیبگو پاسخش در یزیچ چه بود

 .رفت ینم کنار چشمانش یجلو از هم لحظه کی اش چهره

 

 .«آسمانم»

 

 :نوشت ادامه در کند صبر لحظه کی آنکه از لبل. فرستاد را اسمش

 

 .«دمیم پس تم یبارون فردا. کنم تشکر خواستم فمط بشم مزاحم خواستمینم»

 

 نوشته باال آن که ینیآنال و خورد یم چشم به که بود خودش یها امیپ تنها بود شانیخال چت صفحه به رهیخ نگاهش

 .بود شده

 

 !«بود فهیوظ کنم یم خواهش»

 

 !یکرد باز جا من دل یتو شتریب فمط کار نیا با بود فهیوظ کجا گفت خودش با

 او به آرش یول کردند ینم کمکش و دندید یم ابانیخ در را گرید نفر چند و نیچند دیشا. نبود فهیوظ اصال نظرش از 

 ضیتعو مشؽول باران ریز و بود دهینکش کار از دست بود شده اهیس باال تا شیدستها آنکه وجود با و بود کرده کمک

 .بود شده آسمان نیماش چرخ



 یول نه ای کند یم یدرست کار دانست ینم کرد نوشتن به شروع شد دیناام آرش جانب از حرؾ ادامه یبرا دشیام یولت

 یم تازه... ستیچ داشتن دوست دیفهم یم تازه. بود یکاف شیبرا گرفت یم آرام  او با کردن صحبت با دلش که نیهم

 یبعض که بود نکرده باور ولت چیه لحظه آن تا! شود یم چطور بدزدد را او للب راه نگاه کی در نفر کی اگر دیفهم

 . شود یزیچ نیچن ریدرگ یروز کرد ینم را فکرش. هستند معجزه به هیشب اتفالات از
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 ینم و استیدن آدم نیتر ؾیضع کرد یم احساس آرش یجلو... دید را او نکهیا تا است یلو و محکم کردیم فکر شهیهم

 .بگذارد شینما به و دهد جلوه را اش زنانه یها لوت توانست

 

 «باشم؟ داشته یدرخواست هی تونمیم ستمین مزاحمت اگر»

 

 به صفحه همان یرو. شد روشن کیت کی فمط امشیپ کنار نیهم خاطر به نبود او ی صفحه یرو یول بود نیانال آرش

 ضعؾ آرش یجلو طور آن و است پا و دست یب طور نیا چرا که فرستاد لعنت خودش به بار چند و زد بینه خودش

 نگاه کی او یبرا البته... نگاه کی در عشك نوع از هم آن... گرید است عشك که گفتیم درون از ییندا یول دارد

 باز دختر پسر کی عاشك یول بود هم ادیز کرد یم احساس که خودش. بود کرده شیتماشا دور از تمام ماه دو نبود

 !بود یاشتباه هر از تر اشتباه شدن،

 .کرد یم نگاه نامعلوم ییجا به او و بود شده خاموش یگوش صفحه که یطور به بود شده ؼرق افکارش انیم

 :بود نوشته بود، فرستاده امیپ شیبرا آرش کرد روشن که را یگوش

 

 !«دمیکش دراز ندارم یکار»

 

 سرمه یاتال و بزرگ یتخت. کرد تصور هم را خوابش اتاق یحت. کرد تصور را آرش دنیکش دراز نوع همه ذهنش در

 .کرد تصور پلکش پشت را او چهره و بست را چشمانش دیکش ینفس كیعم و دیچرخ آرش یباران سمت به! رنگ یا

 

 «؟یهست سرش ،یبود داده که یشنهادیپ اون بابت»

 

 :نوشت جواب در شیبرا آرش عیسر

 

 .«یکن لبول یخوا ینم کردم فکر نشد یخبر ازت یولت آره»



 

 نیآنال مدت تمام. کند پیتا را پاسخش متن تر عیسر چه هر تا زدیم یگوش بوردیک یرو را انگشتانش تند و تند آسمان

 .شود نیآفال آرش نکرده ییخدا تا بود، صفحه یباال به گرشید نگاه و بود نوشته که یمتن به نگاهش کی آسمان و بود

 

 ...«ام تجربه کم هم من یول کنم تیفعال یخواستیم که یاونطور بتونم که ییجا دنبال گشتم یلیخ من راستش»

 .«یبزرگ زیچ نیهمچ تیریمد سخته که نیا هم»

 «بکنم؟ ازت یخواهش هی تونم یم نمیبب خواستمیم»

 متیل هی با بتونن و بدم رو پارچه و طرح بهشون من که یکن دایپ برام یتونیم رو ییجا هی نمیا نمیبب خواستمیم راستش»

 !«کنن؟ کار برام خوام یم من که یطور اون مناسب

 .«بگردم دنبالش تونم ینم من یول باشه ییها کارگاه نیهمچ کنم یم فکر»

 !«کنم آمد و رفت ییها طیمح نیچن یتو دهینم اجازه پدرم که نیا هم ستمین بلد که نیا هم»
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 یم پدرش اگر و بود شهر خصوص به یجاها در معموالا  زد،یم حرؾ آنها به راجع که ها کارگاه نیا بود نگفته دروغ

 بود نتوانسته. زد یم را زهایچ یلیخ دیل دیبا بود گذاشته پا ریز را شهر ییها کارگاه نیهمچ کردن دایپ یبرا او که دیفهم

 گرید و بود کرده فردا و امروز بود دهیرس عمل یپا یولت یول بود داده یدلگرم او به ابتدا. ردیبگ را پدرش کمک

 .نخواست کمک او از هم هم آسمان

 

 .بره ادمی من ممکنه چون باش ریگیپ فمط دمینم لول یول کنم دایپ رو ییجا برات بتونم کنم فکر -

 

 یرو و کرد لفل را یگوش. گفت ریبخ شب کند شرمنده را او آرش که آن از لبل و کرد تشکر. بود یعروس دلش در

 باز را آن یول باشد نوشته ریبخ شب کی جوابش در آرش که زد حدس و دیشن را یگوش یصدا. داد فشار اش نهیس

 .نکرد

 یبرا دلش و دیبا کنارش یباران آن یجا به آرش یروز کی دیشا که کرد فکر خودش با. دیکش آؼوش به را یباران 

 .رفت ؼنج اش کودکانه افکار

 

*** 

 



 سر اش یگوش به که بار هر یول بود کرده پر ورزش و کتاب خواندن با را ولتش. نشد آرش از یخبر ظهر از بعد تا

 هم آرش دیبازد نیآخر یحت. شد نگران که بود گذشته ظهر از بعد پنج از ساعت گرید. نبود آرش از یخبر زد یم

 .بود نبرد دانیم روزیپ للبش آخر در یول گرفتن تماس یبرا کرد دل دل. بود لبل شب یبرا

. نبود پاسخگو خط سمت آن یکس یول دیچیپ یم گوشش انیم یپ در یپ ها بوق. کرد صبر و گرفت را آرش ی شماره

 به یؽیت انگار فرستاد یم فرو که را دهانش آب یولت. است دنیکوب حال در حلمش داخل للبش کرد یم احساس

 از بعد بار نیا. گرفت را آرش ی شماره دوباره و کرد صبر لحظه چند. رفت یم نییپا شیگلو از یافم صورت

 .بود انتظارش در شد یم خارج گلو از یسخت به که گرفته یصدا کی یول شد داده پاسخ تلفن بوق پنج خوردن

 

 !الو -

 

 دیترد با شد مطمئن شماره از یولت و گرفت صورتش یجلو را یگوش. باشد گرفته اشتباه دیترس لحظه کی. کرد تعجب

 :گفت

 

 !الو -

 

 :گفت یا گرفته یصدا آن در و دیچیپ گوشش در خراش گوش ی سرفه دو یصدا

 

 ...سالم -

 

 .کند صحبت کامل دادینم اجازه که بود سرفه

 

 !آرش؟ -

 

 شده؟ یزیچ. جانم -
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 .یاریب منم نیماش چرخ و یریبگ تویبارون یایب بود لرار نشد یخبر ازت -

 



 ضیمر یحساب که بود مطمئن ها سرفه آن و صدا آن با. بپرسد را او حال خواست یم. بود رفته هم در شیها اخم

 .است

 

 . تخت تو افتادم شبید از -

 

 .کرد سرفه هم باز و

 

 .نهیماش یتو ؟یریبگ جا نیا یایب کنم خواهش شهیم. هیاوک اوضاعش نتیماش چرخ -

 

 لبل شب دیشد باران آن نداشت شک و بود بار اسؾ که شیصدا. ندیبب هم را آرش توانست یم دیشا  نکرد تعلل آسمان

 .بود انداخته تیوضع آن به را او

 

 ام؟یب دیبا کجا -

 

 لرار شانیها خانه وسط مایدل پاتوق ی کافه که ییجا مایدل. بود شان خانه از تر باال کوچه چند. گفت را آدرس آرش

 . گرفتیم

 ذهنش به ییجا بخرد سوپ جا آن از تا کند دایپ یرستوران تا کرد فکر چه هر. شد آماده و دیپوش را شیها لباس عیسر

 یبو. کرد یداریخر سوپ یکم ابتدا و راند سمت آن به عیسر. آمد ادشی به یحوال همان در ینگیکتر که آن تا دینرس

 .بود کرده مستش جو سوپ خوش

 نظر مورد پالک تا گرداند چشم یکم و شد ادهیپ. کرد پارک را نیماش و رساند بود داده آرش که یآدرس به را خودش

 واحد ی شماره زنگ و رفت جلو. دیرس یم نظر به ادیز هم گرشید هم یرو طبمات و بود یبزرگ مجتمع. کند دایپ را

 .داد فشار را

 به آسمان و شد باز یآرام یصدا با در. داد جواب را فونیآ اش گرفته یصدا با که بود آرش خود یول دیکش طول یکم

 چرخ دیل یحت دیشا نبود وسط او یپا اگر. بود آرش دنید زیچ همه از تر مهم. نبود دلش یتو دل. رفت واحد سمت

 .کند پرواز آرش سمت به تا بود شده یدخوبی بهانه هم آن یول زد یم را نشیماش

 :زد در به تمه چند و داد هل را آن یکم. است باز در نیب که دیفهم و ستادیا واحد در یجلو

 

 ؟یا خونه خونه صاحب -

 

 بدون خانه کؾ. شد مواجه بزرگ یرایپذ کی با و کرد باز شتریب را در. دیشن یکینزد همان یجا از را آرش یصدا

 بود نصب وارید یرو بزرگ ونیزیتلو بود شده دهیچ سالن وسط ساده مبل دست کی و بود یکفپوش چیه

 نفره سه یها مبل از یکی یرو کش دراز را آرش و چرخاند را نگاهش. دیرس یم گوش به یسیانگل کیموز یصدا

 :گشت آسمان دنبال به کرد یم سرفه که همانطور و شد بلند جا از که بود برده ییبو آمدنش از انگار. کرد دایپ

 

 !یاومد خوش -

 



 ...کرد سرفه دوباره و
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 از اش ینیب و داشت یسرماخوردگ از نشان صورتش. بود شده دار باد و لرمز شیها پلک و بود ملتهب چشمانش

 ادی به را او صورت زیر به زیر که شد یم مگر شناخت، یم را آرش ی چهره یخوب به. بود تر پفالود یعاد حالت

 با لحظه هر. کند احساس را او چشمان درد توانست یم. است ضیمر و خورده سرما چمدر که دیفهم یم! باشد نداشته

 .شد یم فشرده شتریب للبش او دنید

. کند دایپ را آشپزخانه تا دیچرخ. گذاشت بود خودش یجلو که یا نفره تک مبل یرو را آرش یباران و نرفت جلو

 آشپزخانه سمت به. فتدیب دهان از بود ممکن گذشت یم زمان آن از اگر و بود مصرفش مولع و بود داغ هنوز سوپ

. داشت لرار رهیجز یجلو بلند یصندل دو و بود شده جدا سالن ییفضا از بزرگ ی رهیجز کی با که ییجا. رفت

 :گفت بلند جا همان اش یچوب ینتهایکاب تا گرفته آن لوازم از بود اهیس تماما آشپزخانه

 

 کجاست؟ لاشك و بشماب -

 

 ؟یخوایم یچ یبرا -

 

 آن وجود با یول بود یا رمنتظرهیؼ یسرماخوردگ. کرد یم نگاه آسمان به همانجا از و بود شده خم سمتش به آرش

 .نبود یبیعج زیچ لبل شب باران

 

 .یبخور زمیبر خوام یم آوردم سوپ برات -

 

. کرد یم برخورد او با یعاد یلیخ آرش یول دیلرز دلش یا لحظه هم خودش. بود لحنش در یادیز تیمیصم که انگار

 .شناسد یم را آسمان مدتهاست انگار که یطور

 

 !ینیبیم یکن باز رو گاز یباال نتیکاب اگر بشماب. هست رو همان که لاشك 

 

 .داشت لرار هود وسط و و بود نتیکاب طرفش دو کرد نگاه را گاز یباال

 آشپز به مربوط یکار خواست یم که بود بار نیاول نیا و بود فتادهین خودشان خانه آشپزخانه به ولت چیه کارش اصال

 سوپ یبشمابها باالخره. رفت نتیکاب گرید سراغ دید وانیل فمط آنجا در یولت و کرد باز را نتیکاب. دهد انجام خانه

 .داد لرار رهیجز یرو و برداشت یکی. بود بشماب عدد پنج تنها. کرد دایپ را یخور



 

 !ینرفت دکتر -

 

 .بدهد را آسمان جواب بتواند تا دیکش طول لحظه چند و زد یبلند یها عطسه

 

 !شهیم خوب خودش نه -

 

 .شد ینم پر بشماب و بود دهیکش طول یادیز.  ختیر یم بشماب داخل سوپ از لاشك لاشك دلت با آسمان

 

 ...دکتر یبر دیبا. بدنت تو مونهیم یسرماخوردگ. شهینم خوب خودش -
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 .بود آمده عطسه آن سر پشت درست یبعد عطسه چون نداد را آسمان جواب گرید بار نیا و کرد عطسه دوباره آرش

 و گرفت دست به را ظرؾ بود، مانده یبال یکیپالست ظرؾ داخل که را سوپ گرید مهین شد سوپ از پر بشماب یولت

 سمت به و برداشت را سوپ از مملو ظرؾ. گذاشت بود یخال که ییجا و کرد باز را آن درب. رفت خچالی سمت به

 .برد آرش

 

 !دهیشد تیسرماخوردگ یلیخ دکتر یبر دیبا حتما -

 

 ...رمیم حاال -

 

 .خورد زنگ آرش یگوش بخورد انتها تا را آن تا کند اصرار او به خواست که نیهم و داد لرار آرش یجلو را سوپ

 حدس درست. رفت خچالی سمت به و شد بلند جا از است، دهید خچالی داخل پرتمال آب یلوط کی که دیرس نظرش به 

 گوشش و برداشت  داشت لرار آن در ها وانیل که ینتیکاب همان از بزرگ وانیل کی. بود خچالی در پرتمال آب زدیم

 .کند یم صحبت یکس چه با آرش شود متوجه تا کرد زیت را

 

 .خورده اعصابم تبسم. ندارم حوصله و حال شهینم امروز امینم نه -



 

 آب به نگاهش جا همان از. کرد یم فرو شیموها در را دستش و دیکش یم پوؾ کالفه زد، یم حرؾ یدماؼ تو 

 با آرش. زدینر نیزم یرو ولت کی تا کرد یم نگاه را پرتمال آب فمط... آرش به حواسش تمام یول بود پرتمال

 کنسلش اش یخوردگ سرما خاطر به بود شده مجبور که داشت یلرار انگار. بود ریدرگ بود تلفن سمت آن که یشخص

 .کند

 

 .امیب تونم ینم رونیب نجایا ایب یایب یخواست اگر. خوردم سرما ینیبیم که صدامو -

 

. دارد آرش با ینسبت چه دارد نام تبسم که یکس آن و کند یم صحبت یکس چه با آرش بفهمد تا خواست یم دلش چمدر

 نفر کی با روز هر را او یول باشد یمعمول دوست کی فمط ای خواهر داشت تولع آسمان یول بود مشخص کامالا  البته

 .ستین یپابند آدم اصالا  او که دانست یم و بود دهید

 ماندن و رفتن نیب که طور همان و داد لرار شیجلوش را پرتمال آب وانیل اسمان شد، تمام کردنش صحبت تلفن یولت

 :گفت بود مردد

 

 برم؟ من یندار یکار -

 

 و بود شده شیر آسمان دل.. دیمال را چشمانش گرشید دست با و برداشت سوپ از پر ظرؾ کنار از را لاشك آرش

 یجلو یول کند تماشا را خوردنش ؼذا انتها تا و ندیبش آرش یکنار مبل یرو خواست. فشرد یم را للبش بدش حال

 .گرفت را شیها خواسته

 

 ...کنم جابجا تو نیماش کیالست نییپا امیب بخورم رو سوپ کن صبر -
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 و برداشت بود داده لرار مبل یرو که را فشیک کند پنهان را آن از یا ذره یحت نتوانست و بود یآن که یا ینگران با

 :گفت

 

 !بشه یچ که نییپا یایب یخوایم حالت نیا با... نییپا یایب ستین ازین دارمیبرم رمیم خودم بده -

 

 .کرد درهم را اش چهره و فرستاد فرو را سوپ فرستاد باال را چپش سمت یابرو یتا و گذاشت دهان در یلاشم آرش

 



 .دمیم انجامش نییپا امیم خودم بشه تموم بخورم سوپمو کن صبر ؟یبد انجام کارو نیا یتونیم ییتنها مگه -

 

 .کرد آرش به را پشتش و کرد مرتب دوشش یرو را فشیک کرد، نظر صرؾ رفتن از آسمان

 

 !رمیگیم ازت یشد بهتر باشه بذار یضیمر تو نه -

 

 یتو دیبا شهیهم زاپاس چرخ ؟یچ ابونیخ تو یموند نکرده ییخدا ؟یریبگ ازم شدم بهتر یخوایم تو نیماش چرخ -

 .نیبش نجایا مهیدل دو ایب باشه نتیماش صندوق

 

 چارهیب دل دست کار ماندن شتریب با خواست ینم. شود تر چارهیب اش چارهیب للب و بماند جا آن در شتریب خواست ینم

 رد؟یبگ را لش خوردن سر شتریب یجلو خواست یم چطور ماند یم شتریب یکم اگر. دهد اش

 و گذاشت کنارش را فشیک. نشست داشت لرار وسط زیم گرید ضلع در که یمبل یرو. شد میتسل آسمان باالخره یول 

 .کند تمام را سوپش آرش تا ماند منتظر و داد لرار زانوانش یرو را شیدستها

 انتها به که را سوپ. دادند یم عذاب را او لاشك هر با که انگار. است دردناک چمدر شیگلو که بود مشخص لشنگ

 معمول حد از شیب آنجا در ییصدا هر خاطر نیهم به نبود، پر ادیز اش خانه سالن. دیچیپ سالن در زنگ یصدا رساند

 .دیچیپ یم

 نیزم را وانشیل آرش! ندیبب یزیچ توانست ینم فاصله آن از. شد جلب آرش خانه فونیآ توریمان سمت به آسمان نگاه

 .رفت فونیآ سمت به و شد بلند جا از یپ در یپ یها سرفه با و گذاشت

 مبل سمت به دوباره و گذاشت باز هم را یورود در. کرد باز را در است در پشت یکس چه ندیبب و بپرسد آنکه بدون

 طرؾ تا ماند منتظر. دیپرس ینم معمول طبك یول است آمده او ی خانه به یکس چه بداند تا بود کنجکاو آسمان برگشت

 .شود متوجه خودش و دیایب باال

 .داد لرار زیم یرو را آن و گفت یشیآخ آخر در و دیکش سر انتها تا را وهیم آب وانیل آرش
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 .موندم یم گرسنه یبود ومدهین کنم یم فکر نکنه درد دستت -

 

 بعد هیثان چند که دختر. بدهد را پاسخش آسمان که نداد اجازه شد یم دهیشن در یجلو از ؼمزه و ناز با که دختر یصدا

 بلوند یموها با یدختر. کردند یم نگاه گریهمد به و بودند کرده سکوت دو هر. نشست او یرو آسمان نگاه و شد وارد

 یدار حالت یموها. کرد یم سوراخ را مؽز مته هیشب شیها پاشنه یصدا برداشتن، لدم هر با که بلند یها پاشنه و

ا یدل اش یوالع چهره  دیفهم شدینم که بود ظیؼل یلدر به اش چشمان شیآرا و داشت  .است یشکل چه ما

 



 !آرش آلا... دایجد شلوؼه یلیخ سرتون نکهیا مثل -

 

 :گفت و کرد بود بسته سرش پشت را در که دخترک به رو هول با و شد بلند جا از آسمان

 

 .برم و رمیبگ یزیچ هی اومدم فمط من دینکن برداشت اشتباه سالم

 

 یم نگاه است دخترش دوست رسد یم نظر به که یدختر به دلت با یولت. است مهیسل بد یلیخ آرش که اومد نظرش به

ا . برد یم یپ موضوع نیا به شتریب کرد  کدام چیه. بودند هم به هیشب همه دورش یدخترها. بود مهیسل بد آرش والعا

 لبان. بود گرفته را صورتش دور کامالا  بلوندش یموها دانست ینم هم را نامش که دختر آن نبود وجودشان در یسادگ

 مدت چمدر که داد یم نشان شتریب چشمش پشت براق یها هیسا و ظیؼل شیآرا. زد یم ذوق یتو کامالا  اش یپروتز

 .است کرده کردن شیآرا صرؾ را یطوالن زمان

 

 !نکن شلوؼش تبسم -

 

 :گفت و کرد آسمان به رو

 

 .نییپا میبر شمیم حاضر یکن صبر مهیدل چند -

 

 با لبل مهیدل چند که بود یدختر همان انگار. کرد رها ییرایپذ وسط یعصبان همانطور را دختر و نداد حیتوض تبسم به

 .بود کرده صحبت یتلفن او

 از را شیها لباس که طور همان و شد رد شانیجلو از آسمان به توجه بدون بود دهینام تبسم را او آرش که دخترک

 .رفت اتاق سمت به دیکش رونیب تنش

 آنجا از بود نفعش به. شد یم تر سخت شیبرا بود دهید را ها آن روزه هر که یرنگارنگ یها دختر کنار آرش دنید

 .ندیبب کمتر را آرش روابط و کند فرار جا آن از زودتر چه هر خواست یم! بخورد حرص کمتر تا برود
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 ها آن از را نگاهش. انداخت ریگ را تبسم در یجلو و آمد رونیب اتاق از بود، کرده ضیتعو را شلوارش آرش یولت

 .اندازد یم آشوب به را او دل و شود یم آرش زانیآو چطور او که ندینب تا چرخاند را صورتش و گرفت

 



 .میکن استفاده ولتمون همه از خوام یم اما ندارم ولت من گهید ایب زود آرش -

 

 خواستیم انگار کند تر نازک را شیصدا داشت یسع و کرد یم صحبت آرش با یولت. بود عشوه و ناز از پر شیصدا

! شد یم دهید چشمانش در یخاص یتیاهم یب... شهیهم بلکه او به نسبت فمط که نه. بود اعتنا یب کالا  آرش. باشد دلبر

 نشان اقیاشت یزیچ یبرا ولت چیه و نبود چشمانش در یجانیه و شور چیه. بود تیاهم یب شیبرا ایدن ی همه انگار

 .داد نمب

 

 ؟یگذاشت کجا تو نیماش -

 

 اش نهیس. فرستاد فرو را دهانش آب. کرد نگاه را او و گرفت باال را سرش. است خودش آرش مخاطب که کرد حس

 چند بود بهتر تیوضع آن با. زد هم سر پشت سرفه چند و بود گرفته دهانش یجلو آرش... ادیز یلیخ! کرد یم درد

 .برود نییپا چرخ دادن یبرا که داشت اصرار خودش یول کند استراحت یروز

 

 .اونورتر یکمی نبود جا دره یروبرو -

 

 :گفت تبسم به رو و کرد نییپا و باال را سرش 

 

  گردمیبرم االن کن ییرایپذ خودت از -

 

 یحت... رفت یورود در سمت به آرش سر پشت. بخورد حرص شتریب تا انداختین دختر آن به نگاه آسمان گرید

 شتریب کرد یم فکر روابطش و او به شتریب هرچه. است دهیند را او اصال انگار که داد نشان یطور و نکرد یخداحافظ

 ییدخترها! کرد یم فکر آرش اطراؾ یها دختر به دیبا کند مشؽول شتریب را ذهنش خواست یم اگر. شد یم ناراحت

 .باشد داشته خودش کنار را او یروز که بکند توانست ینم هم را تصورش آسمان که بودند وارنگ و رنگ انمدر که

 سرفه. دیکش یم باال را اش ینیب بار کی مهیدل چند هر و بود گرفته را آسانسور یفلز ی لهیم. ستادندیا آسانسور داخل

 .داشت را اش سخت یماریب از نشان لرمز چشمان و نداشت یانیپا که ییها

 

 یبرا یایب کنار باهاشون یتونست اگر! هیاک نظرم از هیمعمول کارگاه... اونجا میبر باهم کنم یم هماهنگ فردا پس -

 که ولت هر یتونیم. بدوزن تا میدیم بهشون تو ها طرح و میکن یم امضا یلرارداد روزانه صورت به طرحات دوخت

 یکم هی دیشا نجایا نه ای هستند اعتماد لابل که دونمینم یول برات سپردم جا چند. سرشون یباال یبر خودت یخواست

 .مطمئنم کارشون از من یول رهیبگ پول ازت شتریب

 

 .نکنه درد دست اوهوم -
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 و بود تپش پر للبش کنارش هنوز. بود نیسنگ آرش کنار تبسم دنید از دلش هنوز. بود دوخته شیها بوت به را نگاهش

 !کرد یم درد اش نهیس هنوز

 کردن نگاه از دست تواند ینم کند نگاه او به اگر دانست یم. ردینگ هدؾ را آرش صورت تا کرد یم نگاه را شیپاها

 همه ممابل در که یکس بود شده یممدس و دیجد واژه او یبرا آرش که دانست یم! کرد خواهد رسوا را دلش و بکشد

 ...داشت تیارجع شیبرا زیچ

 یم ادشی به را آرش ی خانه یایزوا یحت. دید یم آرش کنار در را خودش یگاه که شد یم ؼرق االتشیخ در انمدر

 طالت که ستینگر یم اش یانگشت ال یها صندل انیم آرش یپاها به. کند یپرداز الیخ خودش یبرا تا سپارد

 . بود خورده سرما و بود مانده باران ریز او بخاطر. است بد حالش چمدر که دانست یم. نداشت ستادنیا

 درب که نیهم. بود دشوار بود کنارش هم او که ییهوا در دنیکش نفس. فرستاد رونیب را نفسش و ستادیا آسانسور

 ادهیپ آرش از تر جلو و گرفت باال را سرش  .بفرستد اش هیر داخل را هوا از یمیعظ حجم توانست شد باز آسانسور

 .شد

 

 ...برو بعد عمب صندوق یتو بذارم چرخو من نگیپارک یتو اریب نتویماش میبر -

 

 یرو در یجلو و کرد باز موتیر با را نگیپارک در آرش. افتاد راه نشیماش سمت به و رفت رونیب در از آسمان

 و داد یجا نیماش عمب صندوق داخل را چرخ شیها سرفه انیم آرش و رفتند نییپا. نشست آسمان یکنار یصندل

 .تکاند را شیها دست

 

 .زحمت بابت ببخش نکنه درد دستت -

 

 :گفت باشد صاؾ شیصدا کرد یم یسع که طور همان و داد باال را شیابروها آرش

 

 .یدار اریاخت -

 

. شدنیم متوجه همه خونه یتو بشورمش نتونستم! بخورم سرما بود ممگن نبود اگر ،یمرس هم یبارون بابت یراست -

 .خوام یم معذرت

 

 هم شیرو به. گرفت او از را یباران و کرد دراز را دستش تنها آرش... بود هول کامال. کرد یم صحبت تند و تند

 .هست اش یزدگ شتاب متوجه چمدر که اوردین

 

 یبش خوب زود بخور کن درست لمیزنجف و مویآبل و عسل. بخور شب تا شمیبم. خچالی یتو یرو گذاشتم رو سوپ -

 .بخور و ولرم آب یتو زیبر
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 . نه ای باشد شده متوجه آرش نبود مطمئن که بود گفته هم سر پشت و تند را کلمات انمدر

. بود بلد را یخانگ درمان یها راه تمام و رفت ینم دکتر ولت چیه که بود ادشیز ترس از... نشست فرمان پشت

 .نگذارد درمانگاه در را شیپا یول بخورد را مزه بد یها دمنوش السام و انواع بود حاضر

 داخل تا گرفت عمب دنده و کرد یخداحافظ. انداخت آرش به یگذر نگاه کی و داد نییپا را خودش سمت ی.شهیش

 تکان یبرا که را دستش. بدهد را پاسخش بود نکرده فرصت آرش که بود کرده صحبت تند انمدر. بزند دور نگیپارک

 دهد یم تکان او یبرا را دستش ها زدن طرؾ از انیم چطور که دید آسمان به برد باال را آزادش دست دادن

 اصالا . کردیم فرق زیچ همه... بود تر سخت زیچ همه آرش یجلو شد تر آزاد هوا. رفت رونیب به نگیپارک داخل از

 به انمدر و و زد ابانیخ کنار را نیماش جلوتر یکم. داشت یگرید جانیه و شور ایدن. نبود یعاد زیچ چیه او بودن با

 یم حرص.دید یم آرش کنار را دختر آن کردیم یساز صحنه خودش یبرا. شود وانهید بود مانده کم که کرد فکر او

 و گذراند یم نظر از را بود دهید او کنار که ییها دختر یکی یکی. کند یم را لبش پوست و دیجو یم را ناخنش خورد،

 !شود دانیم روزیپ توانست ینم ولت چیه کند رلابت آنها با بود لرار اگر. کرد یم سهیمما آنها با را خودش

 

*** 

 

 خانه از صبح به صبح. است کرده شروع را کارش که بود نگفته پدرش به و گذشت یم کارش شروع از یماه کی

 با لبل مثل اولات یگاه. رفت ینم آنجا به شهیهم آرش. گذشت یم کافه درون هم شیها ظهر از بعد و رفت یم رونیب

 هرچه. کند اختالت آسمان با تا رفت یم تنها هم اولات یگاه یول داد یم تکان سر او یبرا و رفت یم دیجد یدختر

 یکاف شیبرا آرش همان نداشت ازین یدوست به گرید آسمان انگار شد یم تر دوستانه نشانیب رابطه گذشت یم شتریب

 تنها. کند یم کمکش یطیشرا هر در او بود مطمئن و ردیبگ تماس او با توانست یم داشت یکار هر که همان. بود

 !بودند آرش کنار یدخترها بود که یا مسئله

 یم اش یتلفن یها تماس و اش یگوش در شده بدل و رد یها امیپ از را نیا کند سر تنها آرش شب کی نداشت امکان 

. بود شده تر راحت شیبرا او با کردن برلرار رابطه... سوخت یم درون از یول آورد ینم خودش یرو به. دیفهم

 .کند کنترل را خودش احساسات او یجلو توانست یم شتریب یحت
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 کیپ با و بود مانده یبال ها جنس از یسر کی. کند منتمل پاساژ به کارگاه از را اجناس تا بود شده همراه آرش با

 آسمان. بروند او نیماش با تا خواست او از آرش و کردند پارک آرش خانه یجلو را آسمان نیماش. بود نشده فرستاده

 .شد یپرس احوال و سالم مشؽول او و نشست کنارش

 

 !خبر؟ چه یخوب -

 

 ستوده داند یم او از آرش که یزیچ تنها. گذاشت انیم در آرش با را اش روزمره از یکم و انداخت باال شانه آسمان

 ...نشانیب تیمیصم و بود

 

 !دارم استرس یلیخ من ره؟یم فروش مانتوها که یطور نیهم نظرت به. جنسامونم نگران. ستین یخبر چیه

 

 .انداخت آسمان به کوتاه نگاه کی و برد رونیب به یفرع کوچه داخل از را نیماش آرش

 

 به من صنعته نیا یتو پول االن. رهیم فروش باش مطمئن رهیم فروش گفتم بهت یولت ؟یدار شک من حرؾ یرو -

 یا گهید میتصم من یول زدنشیم هوا رو دادم نشون ها مؽازه از تا چند هی نمونه چند هی ها نمونه. ندارم شک کارت

 ها بچه از ییتا چند.  بخوان تو از دیبا همه و یکنیم دیتول نویا که ییتو فمط. باشه فراوون بازار تو دینبا تو کار. دارم

 تا سه دو یتو دیبا کارت من نظر به. داشتن یمشتر هم فرستادن لائم پاساژ از چندتاشون. نبود هم کم سفارشاشون

 مؽازه فکر یتو من... باشه اونجا تو یکارا فمط که میندازیب راه مؽازه هی بعد بشه دهید تهران یجاها  نیبهتر مؽازه

. دارن شدنم بهتر لیپتانس کارا نیا. فروختم خودم مؽازه یتو و ندادم یکس به جنسارو نیا اال دیشا هستم خودم یبرا

 برنده با یولت. میندازیم راه خودتو برند میکنیم تالش هم با. بفروشن برات هیبم ستین ازین یشد شناخته یولت گهید

 .خودت بیج یتو رهیم کامل هم سودش یبفروش خودت

 

 که یخوب همون به هم اش هیبم دوارمیام! بودم هوا در لنگ هنوز من ینبود تو اگر یکرد کمکم راه نیا یتو یمرس -

 .بره شیپ میدار انتظار

 

 :گفت و نشاند لبش یرو یلبخند آرش

 

 ...رهیم شیپ یکن یم فکر که یزیچ از بهتر دمیم لول بهت رهیم شیپ -

 

 خط پشت آرش پدر که شد متوجه نیماش توریمان صفحه از. کنند لطع را شان مکالمه شدند مجبور و خورد زنگ تلفنش

 صحبت به شروع بود گوشش در که یا میس یب یهندزفر با و کرد متصل را تماس آرش. هست ییپاسخگو منتظر

 .کرد کردن

 تمام. داشت توجه پدرش با آرش برخورد نوع و لحن به دلت با یول دیگو یم چه آرش پدر خط سمت آن دیشنینم آسمان

 باعث دیدیم او از روزانه که درشت و زیر یها رفتار نیهم و گذاشت یم پدرش به او که بود یاحترام به حواسش

 باعث که یزیچ تنها... بود آسمان آل دهیا مرد او گرید نبود روابطش اگر. کند باز یشتریب یجا دلش در آرش تا شد یم

 .بود آزادش روابط همان شود ناراحت شد یم
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 ن؟یخوب شما احوال... سالم ؟یحاج جانم -

 

 بود آرش کنار حواسش. شمرد را ابانیخ انهیم یدرختها و دوخت رونیب به را نگاهش آسمان و کرد مکث لحظه چند

 به کردن گوش مشؽول او که کند احساس آرش خواست ینم. بود اتوبان کنار لیگاردر و ها درخت یرو نگاهش یول

 .است شیها حرؾ

 

 !نیبخوا جون. چشم یرو به چشم. رسمیم خدمتتون من دیکن امر شما... شما ی هیسا ریز

 

 چشم یرو به تنها آرش خواست یم هرچه و بود جوابش چشم گفت یم چه هر. کرد یم صحبت او با احترام با کامالا 

 آرش ی خانواده که بداند شتریب خواست یم تیمولع آن در حاال. شدیم کنجکاو آرش به راجع شتریب روز هر. گفت یم

 :دیپرس و کرد او به رو آرش صحبت شدن تمام از بعد خاطر نیهم به. هست یا خانواده نوع چه

 

 بپرسم؟ یزیچ هی یشینم ناراحت -

 

 :دیپرس شد مطمئن آسمان یولت و داد تکان را سرش آرش

 

 داره؟ یرادیا چه مگه ؟یکن ینم کار پدرت شیپ تو چرا هیچ پدرت شؽل -

 

 .دانست ینم را شؽلش زیر به زیر یول است تاجر پدرش که بود گفته لبال

 

. باشم دستش کنار ندارم دوست ادیز یول کنمیم کار ششیپ هم من اتفالا... پسته تجارت! که بودم گفته تاجره، یحاج -

 ینم یخاص کار. بود کارکردن اسمش فمط البته بودم کنارش منم مجتمع نیا زدن از لبل تا! بندهیم رو بالم و دست

 . ترم یراض ینطوریا خودم چون بندازم راهش اومدم من شتریب میزد که رو نجایا. کردم

 

ا  -  .شده شلوغ سرت یلیخ مجتمع زدن از بعد حتما

 

 :گفت که بود دار خنده یادیز شیبرا آسمان حرؾ انگار. داد تکان را سرش و دیخند بلند بلند آرش

 



 .کنمینم یخاص کار پاساژ یاصل دفتر یتو نمیشیم تشینها منه یبرا مجتمع کنم؟ یم کاریچ اونجا من یکرد فکر -

 

 رختخوابش انیم او و بود زده زنگ او به هم روز وسط یگاه کند یم راست بود جالب شیبرا آرش یها یالیخ یب

 !کرد ینم کار گرید یمردها به هیشب آرش که بود بیعج. بود

 .بپرسد هم را سوال نیدوم تا کرد جرأت بود دهیپرس را سوالش نیاول یولت

 

 ؟یدار برادر خواهر تا چند بپرسم ازت اگر هییپررو -
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 .میبر یهست گرسنه اگر -

 

 :گفت آرش

 

 ...ساعته کی یبرا گرسنه. شد تموم خورد رو کهیکوچ روده بزرگ روده اوؾ -

 

 کیموز به و داد لم آرش نیماش راحت و نرم یصندل یرو شتریب یکم یول رودیم کجا به آرش که نبود حواسش

 .داد فرا گوش شدیم پخش نیماش نهیزم پس در که ییبایز

 که یرستوران سمت به باشد برلرار یحرف نشانیب گرید که آن بدون و کرد تر ادیز را یمیموس یصدا یکم آرش 

 ادهیپ دو هر. سپرد رستوران نگهبان به را چشیسوئ و داشت نگه رستوران در یجلو را نیماش. راند درنظرداشت

 ...بروند ؼذاخوردن یبرا تا شدند

 چند و برداشت را بودند آورده شانیبرا که ییآلبالو شات شود آماده شان سفارش تا منتظر و بودند نشسته زیم پشت

 را انگشتش. شد دهیکش کرد یم ییخودنما شیجلو روشن صفحه با که آرش یگوش سمت به نگاهش. دینوش آن از جرعه

 .گرفت یم سیوو یکس یبرا و بود داشته نگه سیوو لسمت یرو

 

 .است یمهمون هی مینیبچ فشم برنامه یهست یاوک هفته آخر یبرا اگر ییجا برم دیبا. امیب تونمینم امشب من

 

ا ! است دختر کی آرش مخاطب بفهمد توانست یم راحت انمدر چرا دانست ینم  با یمهمان به راجع که بود دختر لطعا

 را او هم کوتاه مدت همان در. کند آمد و رفت ای و باشد دوست یپسر با آرش بود دهیند ولت چیه. کرد یم صحبت او

 خاموش را یگوش ی صفحه! بودند یکسان چه بودند کرده یبند شرط ها آن با که یکسان آن دانست ینم. بود شناخته

 زیم یگوش برهیو که یبعد بار یول نداد یتیاهم او یول زدیلر یگوش دوباره. فرستاد زیم گرید طرؾ به را آن و کرد

 :گفت کالفه لرزاند را

 



 ...داده ریگ هم دختره نیا! ندارم مسافرت و یمهمون حوصله و حال اصال -

 

 :دیپرس یکنجکاو با و زد چانه ریز را دستش آسمان

 

 داده؟ ریگ یک -

 

 .خوادیم دالش مسافرت خانم رفته سر اش حوصله... گمیم دخترمو دوست

 

 :گفت و زد زل او صورت به هوا یب آسمان

 

 ؟یدار دوست رو اونا یشیم دوست دختر هی با یولت تو -

 

 گرفت او از را چشمانش. نداشت را یحرف نیهمچن دنیپرس تولع. شد دوخته آسمان چشمان به چشمانش ناگهان به آرش

 .داد تکان را سرش و داد باال به رو ندانستن یمعنا به را لبانش و
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 باشم؟ داشته دوسشون حتما دیبا مگه -

 

 !یشیم دوست نفر هی با شهیم یچطور بدونم خواستمیم. کردم سوال ینجوریهم دونمینم -

 

 !ینداشت پسر دوست حاال تا -

 

 :انداخت نییپا را سرش شرمزده و زد لبخند آسمان

 

 مگه؟ چطور نه -

 



 ؟یستین یکس با هم االن یعنی ؟ینداشت پسر دوست حاال تا! یجد -

 

 :داد تکان طرؾ آن و طرؾ نیا به را سرش آسمان

 

 باشه؟ نبوده یکس با لبال که شهیم دایپ یدختر زمونه نیا یتو مگه االن شه؟یم مگه -

 

 .است ختهیر هم به حالش و سرخ شیها گونه چمدر که دانست یم. کرد نگاه او چشمان به آسمان

 :گفت ظیؼل یا لهجه با آرش

 

 با حاال تا که شده یچ داره؟ یبیع چه! ات؟ افهیل و پیت به نه و خوریم ظاهرت به نه... شهینم باورم  !گاد یما اوه -

 نبوده؟ یکس

 

 باال را شیها شانه... نکند نگاه آرش بن کرد یسع. چرخاند بود کنارشان که یا پنجره سمت به را نگاهش آسمان

 :گفت سربسته یول دیبگو اش خانواده از که نبود تشیمولع. انداخت

 

 با بعد بشم عاشك اول دیبا کردمیم فکر شهیهم. بره براش دلم که نبوده یکس معموالا  نکهیا هم و خانواده طیشرا هم -

 .کنم تجربه رو اول نگاه در عشك داشتم دوست. کنم برلرار رابطه یکس

 

 شان سفارش... نگاه کی در عشك! بود نیهم بود افتاده شیبرا آرش از بعد که یاتفال مایدل. بود زده را دلش حرؾ

 .کند دایپ ادامه مسائل نیا رامونیپ صحبتشان نداد اجازه گرید و گرفت لرار زیم یرو

 با. شد خوردن مشؽول و بود گرفته ادی یکودک از که همانطور و برداشت را اش چنگال و کارد آرامش با آسمان

 آرش از را نگاهش کرد یم یسع خوردنش انیم. خورد یم ؼذا آرام و گذاشت یم دهانش داخل را شیها لممه نهیطمؤن

 .باشد نداشته نظر ریز آنمدر را او تا بدزدد

 :گفت آرش. شدند آماده پاساژ به رفتن یبرا و خوردند را شان ناهار آرامش در

 

 یچکیه شمیم گرسنه یولت لرمزمه خط یگشنگ!شمیم یعصبان نرسه ؼذا بهم وگرنه. میخورد زیچ هی میاومد شد خوب -

 !دمیم ریگ همه به پوچ و چیه یبرا باشه جلودارم تونهینم
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 و کرد جمع شیروبرو به را حواسش. برگرداند آسمان سمت به را نگاهش متعجب و فرستاد باال را شیابرو کی آرش

 .داد تکان را سرش

 

 خواهر تا چند تو دونم ینم من چرا اصالا  میبود. نکرده صحبت ولت چیه یا مسئله نیهمچن به راجع بهیعج چمدر -

 م؟یستین دوست باهم ما مگه یدار برادر

 

 که یزیچ از شتریب یحت بودند یمیصم. بود آسمان یها طرح و ها لباس یکارها مشترکشان حرؾ یول بودند دوست

 یها دختر به حرفشان تینها. بودند نشده خارج چهارچوب آن از و یکار ی طهیح همان در یول کرد تصور شد یم

 سر او با خواست یم که ولت هر هم آسمان. نداشتند هم با یخاص مشترک حرؾ گرید و شد یم دهیکش آرش اطراؾ

 .کرد یم صحبت موارد نیهم از یکی به راجع کند باز را صحبت

 .شد لیما آرش سمت به یکم و انداخت باال را شیها شانه آسمان

 

 .نکرده ازدواج اتیآ یول کرده ازدواج یعل. بزرگترن من از دوتا اون البته. میا بچه تا سه ما... اتیآ و یعل -

 

 !ییبابا لوس یتؽار ته آسمون تو پس -

 

 :کرد دییتا را حرفش و دیخند آرش همراه به هم آسمان

 

 ...تاعهیآن اسمش شده لبول دانشگاه تازه کترهیکوچ خودم از دارم خواهر هی من -

 

 :گفت ذوق و شوق با آرش درباره دیجد یزیچ دنیفهم از زده جانیه آسمان

 

 .خوبن یلیخ بزرگ یها برادر نظرم به داداشمم، عاشك که من لشنگه اسمش چمدر یآخ -

 

 .عاشمشم والعا دمیم تایآن یبرا جونمم من -

 

 به هیشب شهیهم او یبرا یول بود ادیز شان یسن فاصله آنکه با که یعل یهایخوب از هم آسمان و بود گفته تایآن از آرش

 .برد پناه او به تواند یم ببرد ایدن تمام از یحت اگر دانست یم که یکس. بود محکم پشتوانه کی

 

 پاساژ؟ میبر بعد میبخور ناهار میبر یموافم -

 

 ییخدا تا بود زده رونیب عیسر صبح بود نخورده هم صبحانه. داد یم یگرسنگ از خبر آسمان شکم لور و لار یصدا

 یا ذره نداشت امکان. بود شده دیتشد اش یگرسنگ والع در شتریب زمان مدت آن در. ندارد نگه منتظر را آرش نکرده

 ایدن تمام انگار. زدیبر دور را لحظات آرش دنید یبرا و بدهد کؾ از را یا هیثان نداشت امکان و برسد رید سرلرار

 مهم که یزیچ تنها... بودن او کنار بود شده اش یزندگ ی همه. شد یم خالصه بود داده او به آرش که یشنهادیپ در

 ...نداشت تیاهم زیچ چیه گرید و بود
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 یبرا. بود داده پس هم را چییسو و بود داده نشان ها آن به را نیماش یجا نگهبان. رفت راه کنارش و دیخند زیر آسمان

 . رفتند یم انتها تا را کوچه کی دیبا نیماش به دنیرس

 نیا به رفت یم راه کنارش که همانطور. کند پارک رستوران از دورتر را نیماش بود شده مجبور و نبود پارک یجا

 دور باشد بشیج داخل شیها دست که آن یجا به و بردارد لدم او کنار طور نیهم یروز دیشا تواند یم که کرد یم فکر

 .بخورد گره آرش یبازو

 دیرس یم شیبازو تا آسمان یول نبود درشت هم یلیخ. بود بلند و درشت آرش لواره و لد. داد باال به رو را نگاهش 

 مطمئن گرید یول بود کرده سموط که بود ولت یلیخ. کرد سموط دلش درون یزیچ... اندام بلند آرش و بود زهیم زهیر

 بود حاضر دنشید یبرا دانست ینم او از یادیز زیچ که آن با. بگذارد عشك را احساسش اسم تواند یم که بود شده

 دارد او به نسبت یاحساس چه که بود مهم شیبرا فمط است، یکس چه آرش که نبود مهم چیه. دهد انجام یکار هر

 ...محبوس نهیس در را نفسش و کرد یم تندتر را للبش تپش که یاحساس

 یکتان از یمین تا و گذاشت گودال داخل شیپا محکم د،یند را آب از پر گودال شیپا یجلو که بود افکارش ؼرق انمدر

 یسکندر اتفاق نیا با آسمان یول شود سیخ تا نداد اجازه و دیکش عمب سرعت به آرش رفت فرو ؾیکث آب آن داخل

 .فتدیب نیزم یرو که بود مانده کم و خود

 شلوارش پاچه یها مهین تا بلکه ها بند و کفش از یمین تنها نه. بود رفته گرشید یپا ریز و بود شده باز اش یکتان بند

 توسط افتدیب نیزم یرو که آن از لبل آسمان و شد دهیکش محکم شیبازو هوا و نیزم انیم ییجا. بود شده سیخ هم

 .شد بلند آرش

 یول شد لفل شیبازو دور به محکم آرش دست و گذشت زمان چطور که دینفهم. آمد بند نفسش و دیکش یمحکم نیه

 .بود دگرگون حالش او توسط شیبازو لمس از و دیتپ یم روزه کی گنجشک کی هیشب لبلش

 

 ؟یخوب -

 

 در که بود نشده متوجه و بود داده رخ هم سر پشت زیچ همه باره کی. دیکش نفس تند و تند آسمان و کرد رها را دستش

 و انداخت شیسرتاپا به را نگاهش یول بود اش چارهیب للب و احساسات ریدرگ. است افتاده یاتفال چه لحظه چند آن

 :گفت

 

 !شدم ؾیکث... یوا -

 

 شده لک زانو یرو تا درست روشنش نیج شلوار. کرد نگاه را آسمان ی دهیچیپ هم به صورت و رفت عمب یکم آرش

 .بود شده دهیکش لجن به دشیسف یکتان و بود
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 ها یصندل یرو و بود شده کنده داخل از نیماش یها درب. بود نشسته داؼان و درب دیپرا عمل یصندل یرو آسمان

 زیآو. کند تحمل را نیماش زن بهم حال یبو و تیوضع آن ممصد به دنیرس تا بود مجبور که انگار. بود پوست پوست

 خواننده با یحت و کرد یم ؾیک خودش یبرا پنجاه ی دهه یها آهنگ با راننده و بود زانیآو جلو ی نهییآ از کادی ون

 .شد یم همراه

 یکم. کند باز را آن و بچرخاند با شهیش ی رهیدستگ ناچار به آسمان تا شد باعث بود دهیچیپ نیماش داخل که یبد یبو

 عیسر چه هر داشت دوست و بود یعصب و کالفه. کرد فوت رونیب به را نفسش و کرد استنشاق رونیب آزاد یهوا از

 .شود خالص آور تعفن یبو آن از و بکشد نفس را خودش نیماش ریبوگ ی لهوه یبو. برسد خودش نیماش به تر

 :گفت و داشت نگه یفروش روزنامه ی دکه کی کنار راننده

 

 !ها شرمندتم  امیم عیسر رمیبگ گاریس پا تک هی من یآبج -

 

 که دیبگو نامحترم ی راننده به خواست. بود اعصابش یرو زیچ همه و بود خراب اعصابش. بود آمده در کفرش گرید

 از بلند یها لدم با راننده اوردیب زبانش یرو کلمه کی بخواهد آسمان تا یول شود ادهیپ ندهد اجازه او به و دارد عجله

 و یعصب  و اوردیب نییپا بود دهینکش نییپا که را شهیش ی ماندهیبال آن کرد یسع و کرد فوت را نفسش. شد دور نیماش

 .داد رونیب به را نفسش صدا پر

 مشؽول و کرد روشن را یباز ی صفحه. بگذرد شیبرا زمان تا کند یباز یکم خواست. کرد لشیموبا گرم را سرش

 رفت جیگ سرش. کرد احساس را شد یم وارد آن به که یفشار تنها و شد گرفته اش ینیب یجو یدستمال ناگهان که شد

 ...دینفهم یزیچ گرید و
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 نویماش من خونه دم برو. خونه برو رمیگیم نیماش بردار هاتو لهیوس نیماش تا میبر ایب. یایب تیوضع نیا با خوادینم -

 .دمیم انجام کارارو خودم یایب من با خوادینم تیوضع نیا با. خونه برو بعد بردار



 

 انمضا خیتار شیبرا که ییها همان. نداشت ولت چیه که ها آن از. بود شده یمیصم دوست کی به هیشب شیبرا آرش

 گذرانده را مدت آن تمام کردند، یم کمک گریهمد به هم کنار که پسر دو ای دختر دو یدوست به هیشب درست. داشتند

 یمیصم شتریب رفتند یم شیپ هرچه... را او یهوا هم آسمان و کرد یم کمکش و داشت را آسمان یهوا آرش. بودند

 را یکس خواست یم دلش یلیخ که آن با. کند نفوذ اش خانواده و خانه به او داد ینم اجازه آسمان هم باز یول شدند یم

 .بود نشده اعتماد لابل لدر آن شیبرا آرش هنوز یول دیبگو او به اش یخصوص یزندگ از بتواند تا باشد داشته

 

 !امیب تونمینم تیوضع و ختیر نیا با اصال من -

 

 .دمیم انجام کارارو من خونه برو. ستین واجب نداره یبیع -

 

 و بود کرده اش یهمراه مراحل تمام در آرش. شود خبر با فروشگاه تیوضع از خواست یم فمط. نبود هم یخاص کار

 .بود رفته شیپ خوب کرد یم احساس یول بود اولش تجربه که آن با

 کرد نگاه یشلوار به آسمان و شد اسنپ گرفتن مشؽول آرش. برداشت آن از را لشیوسا و ؾیک. رفت آرش نیماش تا

 :گفت آرش که دیکش آه. بود هیروس از پدرش ریاخ سوؼات که یا یکتان و نداشت اش یزیتم به یدیام گرید که

 

 !ادیم ریگ دربست نمیبب بذار. رهیگینم -

 

 یجا همه به و بود مهم شیبرا که انگار. کرد یم ؾیک بود افتاده تمال به آرش که نیا از شتریب. نگفت یزیچ آسمان

 که یا یکینزد احساس. داد یم مالش را دلش که بود زیر یها تیاهم نیهم و ساده یدوست نیهم. کرد یم فکر هیلض

 .کرد یم خوب را دلش حال کرد یم او به

 

 ...دربست -

 

 آن در ها نیماش تردد یول نبود یاصل ابانیخ. کرد ترمز شانیپا یجلو بود جوان یپسر که یا راننده با یا نمره دیپرا

 و نیچند. کرد حساب او با را هیکرا و گفت راننده به را ممصد و برد داخل را سرش جلو ی شهیش از آرش. بود ادیز

 . کرد یراه را آسمان بعد و کرد سفارش راننده به بار چند
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 و مرغ یصدا. نداشت یتمام بود دهیچیاشدپ ینیب در که یبد یبو. کند باز توانست ینم را چشمانش. رفتیم جیگ سرش

 بود ختهیر هم به را اعصابش دیچیپ یم فضا آن در کنان لد لد که ییها خروس



 در هنوز ردیبگ را اش ینیب و ببرد باال را دستش توانست ینم. خورد یم مشامش به تعفن یبو بود گرفته تهوع حالت

 اگر کرد فکر. بود دهیکش دراز یمانیس نیزم یرو انگار که بود محکم بدنش ریز برد یم سر به یمنگ و یجیگ

 کند باز را چشمانش توانست یسخت به. رودیم رونیب اش ینیب از بد یبو بدهد بدنش به یتکان و کند باز را چشمانش

 شود بلند جا از هنوز توانست ینم. بود یکوچک یمانیس اتاق داخل کرد نگاه را اطراؾ. بود منگ و جیگ هنوز یول

 خروس و مرغ یصدا. خورد یم چشم به اتاق گوشه یفلز در کی. بود شده موم و مهر مشبک یها نرده با ها پنجره

 کننده مشمئز یبو آن است ممکن که کرد یم فکر و دیرس یم نظر به یمرؼدار هیشب ییجا آنجا. آمد یم همچنان ها

 .باشد ها مرغ یبو

 خوردیم هم به حالش بودنش چندشناک و یفیکث از که وارید گرفتن با و شد بلند جا از و آمد شیجا سر حالش که یکم

 لدشان. شد یم دهید آنها ی تنه دتنها که ییها درخت و بود نیزم کردیم کار چشم هرچه. برود پنجره یجلو توانست

 .دارند یادیز لدمت که بود مشخص ظاهرشان از و بود بلند

 که یرنگ خاطر به رهیگ دست رفت پنجره گرید سراغ. کند باز را آن نتوانست کرد چه هر و گرفت را پنجره رهیدستگ

 ترس از بود مانده کم بود لفل هم آن که انگار. رساند یفلز در به را خودش. بود شده موم و مهر بود خورده شیرو

 کفش و ؾیک کرد دایپ را آن بالخره و گشت اش یگوش دنبال به بود گرفته فرا را وجودش اضطراب. کند یخال شانه

 به دیبا و هست کجا دانست ینم اصال. ردیبگ کمک یکس از خواست و آورد در را یگوش سرعت به بود همراهش هم

 تماس یعل با دیبا داد ینم را جوابش پدرش اگر و بود پدرش دیرس یم ذهنش به که یکس نیاول بزند زنگ یکس چه

 .گرفتیم

 آن یبرا لباسش و بود سردش. بود افتاده کار از دستش یها عصب. دیلرز یم دستانش.کرد باز را یگوش لفل 

. کند کار یگوش با درست توانست ینم یول دیکش صفحه یرو را انگشتش یسخت به. نبود مناسب اصال هوا تیوضع

 .بود شده حس یب سرما از اش یببن نوک

 .دیچینپ درگوشش یبول اصال گرفت را پدرش شماره هرچه. نکرد برلرار یتماس اش یگوش کرد کار هر

 ...ردیبگ تماس نتوانست باز یول گرفت هم را یعل ی شماره
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 را سرش. انداخت او گردن دور را دستش و کرد پرواز او سمت به آرش دنید با و آمد خودش به تازه مهیدل چند از بعد

 دستش و کرد یم صحبت خودش یبرا آرش دیشن ینم را آرش یصدا که کرد یم هیگر یطور. گذاشت اش نهیس یرو

 :ندیگو یم چه او که دیفهم ینم اصال آسمان یول دیکش یم کمرش پشت را

 

 .ومدهین یکس تا میبر ایب زمیعز باش آروم باش آروم شیه  -

 

 اشک پس در را اش چهره. دیکش عمب و شد جدا آرش ی نهیس از. بود دهیچیپ اش ینیب در یشتریب یبو در شدن باز با

 دوباره و زد بؽلش ریز را اش شال و ؾیک لرزان دستان همان با و برگشت عمب به. ندیبب توانست یم یسخت به

 . رساند آرش به را خودش



 که ییها درخت پشت از. دیکش یم خود دنبال به را او و بود کرده گرفتار را آسمان ؾیظر دست مچ بزرگش دست

 دهیترس انمدر آسمان. بود یطوالن ریمس. گذاشتند سر پشت را ساختمان و گذشتند بود افکنده هیسا نیزم یرو شانیبلند

 .کرد یم نگاه را سرش پشت بار کی لحظه چند هر که بود

. نداشت یبست و چفت چیه انگار. بود باز اش لنگه دو نیب و بود زده زنگ در  گذشتند معوج و کج یآهن دره کی از 

 چشم تا. بود آهن زنگ رنگ ییجاها کی و یطوس ییجاها کی رنگ کند عبور آن از توانست یم یراحت به یکس هر

 یها وارید با شده لطعه لطعه یها نیزم فمط نبود آنجا در یساختمان و ملک. بود وارید و یخاک جاده کرد یم کار

 نیزم به هیشب که ییها نیزم هم تر طرؾ آن یکم و بود کارخانه تر طرؾ آن یکم. بودند شده جدا هم از کوتاه

 .بود شده حبس آن در آسمان که بود ییجا نیهم یخاک ی کوچه یانتها. بود یکشاورز

 فرار آنجا از داشتند انگار و دیکش یم خودش دنبال به را آسمان او همچنان یول بود شده پارک دورتر کم آرش نیماش

 .کردند یم

. کرد گره مشتش در را شالش و گذاشت اش نهیس یرو را دستش و زد نفس نفس آسمان دندیرس نیماش به که نیهم

 .دوخت بودند آمده آن از که یسمت به را نگاهش

 

 .میبر زود نیبش -

 

 به دستش از شیها لهیوس. کرد پرتاب یصندل یرو را خودش و کرد باز را در هم آسمان و نشست راننده سمت آرش

 .دیچیپ خودش به سرما از و کرد بؽل را بدنش. نکرد یتوجه چیه آنها به یول افتاد شیپا ریز
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 مانده استفاده بدون سال نیچند اتاق آن که بود مشخص کامال و وود بسته عنکبوت تار سمؾ. نبود زیچ چیه اتاق داخل

 . بود

 تنش بر مو آسمان ؼرش یصدا. کرد یم شتریب دلش در را ترس گرفته یهوا آن و شهیش یرو باران یها لطره

 کارت میس چرا که فرستاد یم لعنت خودش به. بود اتمام به رو معمول طبك اش یگوش شارژ... کرد یم راست

 .بود داده لرار رشیتحر زیم یرو را گذاشت یم پولش ؾیک در شهیهم که یرانسلیا

 اؼراق با و بود دهیرس ایدن آخر به گرید کرد یم احساس. کند دایپ ینیتسک چیه خودش یبرا توانست ینم و دیلرز یم

 !شدیم خشک سرما از جا همان دیشا

 چند از هر و نداشت یتمام ها خروس و مرغ یصدا. بود شده تر یعاد شیبرا تعفن یبو و بود گذشته یساعت دو

 یباتر و بود داشته نگه روشن را یگوش ساعت دنید یبرا یسخت به. کردند یم صدا و سر هم با ییتا چند یگاه

 .کند اعالم را اش یخستگ تا بود شده کیتار کامال اش صفحه. دیکش یم را آخرش یها نفس هم یگوش

 و بود کرده بؽل را خودش بود کرده نفوذ پوستش ریز که ییسرما بخاطر و بود شده خشک یتشنگ شدت از لبانش

 .بود شده حس یب سرما از بدنش. خوردیم هم به کم کم شیها دندان. بود زده چمبارتمه اتاق کنج همان

 دیشا تا ماند منتظر و کرد پنهان شکمش در را زانوانش زد هیتک یکنار وارید به و داد لرار دستش کنار را یگوش 

 شیبرا گرید شانیبو که ییها خروس و مرغ و یخال نیزم کی و بود او نبود آنجا در کس چیه که انگار. افتدیب یاتفال

 .ردیبگ كیعم نفس توانست ینم هم باز یول بود شده یعاد



 انمدر پراند جا از را او و خورد در به ضربه چند. دیشن یآهن در پشت از را ییآشنا یصدا که بود گذشته چمدر دینفهم

 .بخورد تکان نتوانستم لحظه کی که بود سردش

 

 !لعنت یوا ییاونجا... آسمان... آسمان -

 

 او یصدا دنیشن با. رساند در پشت به را خودش و شد بلند جا از شناخت یم را صدا نیا یخوب به. بود آرش یصدا

 و دیکوب یآهن در به محکم را شیها دست و داد سر هیگر و آمد چشمانش سراغ به بود ختهینر که ییها اشک ی همه

 ...کرد صدا را آرش

 

 !ترسمیم من کن باز در خدا تورو... کن باز رو در خدا رو تو آرش

 

 .یینجایا که شکر رو خدا... شکر رو خدا. شنوهیم صدامونو یکی ولت هی... آروم -
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 گار،یس بود، نوشته شیرو که یدیسف پالکارد. بود شده پنهان تنومند یدرخت ریز رنگ، دیسف یفروش روزنامه ی دکه

 . بود دید یجلو رهیؼ و وهیآبم روزنامه،

 

 .گردمیبرم االن. کنمیم لفل درو نیماش یتو نیبش مهیدل هی -

 

 لرار آرش که اس یهمانیم به. کرد فکر گذشته ساعت چند به و گذاشت دهانش یجلو را دستش آسمان. رفت آرش و

 در چطور را او نبود معلوم که یآرش... هست یکس چه اصال نبود معلوم که دختر آن به... برود دخترش دوست با بود

 .گرید کس چیه نه و بود کرده دایپ را او آرش که بود مهم شیبرا نیهم یول بود کرده دایپ آباد کجا نا آن

 دلش. نکرد رها را شیگلو بؽض و کرد مشت للبش یرو را دستش. بود گشته دنبالش تیمولع آن در یحت که بود آرش

 .آورد یم کم نفس و سوخت یم

 خواسته او از آرش که بود چه یبرا دانست ینم. بود کرده مشؽول را ذهنش بود افتاده شیبرا یاتفال چه نکهیا به فکر

 .داد یم حیترج را یزیچ نیچن هم خودش یول نگذارد انیم در پدرش با را مسئله که بود

 دیشا. باشد نداشته را عمل یآزاد نیا که است ممکن و شود یم شتریب شیها تیمحدود بفهمد پدرش اگر بود مطمئن

 .باشد یزیچ نگران که نبود ازین و کرد یم دایپ صلهیف جا همان یچ همه گفت ینم پدرش اگر

 یلونینا سهیک نشست نیماش داخل آرش بعد لحظه چند. ببرد فرو درهم را انگشتانش و دیکش نییپا شیپا یرو را دستش

 :گفت و گذاشت آسمان یپا یرو را



 

 .رفته روت و رنگ یریبگ جون بخور کمی کن بازش -

 

 او از تا کرد بلند را سرش. دید آن داخل را وهیآبم و شکالت مدل چند و دوخت یلونینا ی سهیک به را نگاهش آسمان

 :گفت آرش بزند یحرف که آن از یول ندارد لیم که دیبگو و کند تشکر

 

 .یشد وارید گچ رنگ ستین خوب اصالا  حالت... یکم هی بخور میندار هم ندارم لیم. کن سرت تویروسر -

 

 به را بدنش یدما آرش انگشتان با پوستش برخورد یول بود خی. داد لرار آسمان یشانیپ یرو و برد جلو را دستش

 :گفت و برداشت را دستش عیسر آرش. دیبر را نفسش و برد باال ناگهان

 

 !گهید بخور -

 

 تا شد یم باعث آرش زیر یها تیاهم نیا یول بود افتاده سرش یرو از اش یروسر یزمان چه که بود دهینفهم اصال

! سوخت یم آرش انگشتان یجا. باشد داشته دوست را او شتریب و کند دایپ احساس او به شتریب. بلرزد دلش شتریب

 .شد یم یخوش ماالمال للبش کشد یم نفس او یهوا در کرد یم احساس که نیهم یول نداشت لرار و آرام کنارش
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 ...بخورم همشو که تونمینم. یگرفت ادیز چمدر نکنه درد دستت ندارم والعا -

 

 .یبخور شب آخر تا دیبا هم اش هیبم. بخور شویکی فعال -

 

 سهیک داخل را دستش. نکرد اعتراض گرید یول برساند اتمام به شب آخر تا را آن ی هیبم بتواند که بود یحد از شتریب

 دهیخر هم او یبرا و داشت کت تیک به یادیز ی عالله آرش که انگار. دیکش رونیب سهیک داخل از زیچ کی و برد فرو

 :گرفت آرش سمت به و کند خودش تکه کی. کرد باز را آن و دیکش را رنگش لرمز پاکت. بود

 

 .یبخور خودت دیبا شب آخر تا توعه مال همش... خورمیم من -

 



 .ترم راحت من ینجوریا. تونمینم ییتنها من بخور کشویت هی -

 

 و کرد فرو دهانش درون کبارهی و هم با را همه. گذاشت دهانش درون و گرفت را کت تیک. نکرد تعارؾ آرش

 روشن را اتوبان وسط، یها چراغ. بودند افتاده یاصل یها جاده داخل و خالص شب یکیتار از. شد دنیجو مشؽول

. بود تهران اطراؾ یها ابانیخ و شهرها به هیشب زیچ همه یکم و بود شده شتریب شان اطراؾ ینهایماش یکم. کردیم

 .بود رفته نیب از وحشت خفا آن و نبود یکور و سوت آن از یخبر گرید

 و گرفت آؼوش در را بدنش. رفت نییپا و کرد سرد را شیگلو وهیم آب یسرما. دینوش شکالت یرو وهیم آب از یکم

 .کرد شکر كیدلا آن در هزارم بار یبرا را خدا و دیچیپ بدنش دور را دستانش

 

 سردته؟ -

 

 !دمیترس فمط من -

 

 :گفت و  فرستاد رونیب را نفسش کالفه آرش

 

... ستین ییجا به یاعتماد گهید. گردونمیم برت ارمتیم خودم دنبالت امیم پاساژ یایب یخواست اگر. شهینم ینطوریا -

 .ساختن موالع نیهم یبرا رو كیرف. فتهیب یاتفال ذارمینم نباش یزیچ نگران. کرد اعتماد هم ها یتاکس به یحت شهینم

 

 ینم زبانش بر اصالا ! باشد كیرف از فراتر یزیچ شیبرا آرش داشت دوست... نداشت دوست را دوست ای كیرف ی کلمه

 آرش اصالا  د.ش یم یتلم باتریز او یبرا وجود ی مهین یحت ای دل جان گفتیم اگر دیشا. دیبگو كیرف او به که دیچرخ

 نیاول. بود همراهش شب و روز هر الشیخ و فکر نبود هم خودش اگر یحت ینشدن جدا جزو. بود خودش از یجزو

 رنگ اهیس یبایز چشمان آن. بست یم نمش صورتش یجلو که بود یا چهره نیاول آرش...  کرد یم فکر که یکس

 ...زدیم پا و دست او عشك انیم در که یآسمان. کنند ؼرق خودشان در را آسمان بودند لادر که بودند
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 هماهنگم نرمیزاید هی با. نمیچیم رو نیتریو رمیم خودم من یایب ستین ازین هم فردا کن استراحت خونه زارمتیم -

 .دنبالت امیم یخواست اگر بعد... خوبه کارش

 

 کنار بزار منو شهیم اگر. شمیم خوب فردا تا اونم که دمیترس یکمی فمط. ستین میزیچ من. باشم منم دارم دوست -

 .رمیم خودم نمیماش



 

 همه. رفت یم شان خانه سمت به که ییها ابانیخ شناخت یم آسمان که ییجاها. بودند افتاده آشنا یها ابانیخ در گرید

 ییفضا در که نیهم. دادیم یخوب حس او به ابانیخ درختان و بود آشنا شیبرا هم ها مؽازه آرم یحت. زدیم دید را جا

 .کرد یم آرامش شناخت یم را جا همه یخوب به که بود

 

 من گهید ؟یایب یگالر هی یخوایم ؟یبر ور اون ور نیا یخوایم چمدر مگه ایب نرو ینطوریا ولت چند هی شهینم نه -

 هم نانیاطم لابل و خوب فروشنده هی بزارم خودم مؽازه یتو فمط و یکرد دیتول که ییها مانتو گرفتم میتصم امروز

 میباش داشته خوب مؽازه هی و میبر شیپ یطور نیهم و باشن نفر چند دست کارات خوادینم دلم... نجایا ذارمیم رمیگیم

 ؾیرد خودم رو کار نیا م؟یزن یم حرؾ نایا به راجع یچ یبرا االن اصالا . بشه دهید جا همه کارات که نهیا از بهتر

 .ندارد یتیاهم زهایچ هیبم باشه خوب خودت حال االن. کنم یم

 

 داشته آرش جانب از خواست یم دلش که زد یم ییها توجه حساب به را توجهات زیر نیهم. دیکش كیعم ینفس آسمان

 آورد یم لبش بر لبخند کرد، یم جادیا دلش در یخوش حس هم نیهم یول زند یم گول را خودش که دانست یم. باشد

 بود دنیلرز حال در ترس از لبل مهیدل چند که کردیم فراموش اصال. شود تر چارهیب که بود بس اش چارهیب دل یبرا

 دینگو پدرش به اگر که دیترس یم هم هنوز... بود کرده تحمل آرش آمدن تا را یاضطراب چه که کردیم فراموش

 !شود تکرار شیبرا اتفاق نیا دوباره

 

 .کنم ریاس رونیب برم خوام یم که بار هر تورو تونمینم من امینم -

 

 .برو مطمئن آدم هی با رونیب یبر یخواست اگر ای فتدیب ابیآس از آبا بذار. برو لبل از کمتر. رونیب نرو خوب -

 

. کند استفاده اش راننده عنوان به او از توانست یم داشت ازین ولت هر که کرد فکر محمود به کرد فکر یکم آسمان 

 .بردیم خواستند یم که شهر طرؾ هر به را آنها کردند یم اراده که ولت هر. بود مادرش راننده و بود نیهم کارش
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 با بعد بردارم نمویماش من میبر االن فمط اعتماده لابل محمود گهید. برسونتم گمیم محمود به من یافت یم زحمت یتو -

 .برام بشه دردسر ممکنه نبرم رو نیماش اگر. خونه برم نیماش

 

 :گفت و داد تکان را سرش. شد یم متصل شان یاصل ابانیخ ابانیخ به که دیچیپ یا یفرع ی کوچه در آرش

 



 یایب صبح خودت نیماش با یندار حك هم بعدش. خونتون یبر تا ادیم سرت پشت من بردار نتویماش من خونه دم -

 لابل معلوم کجا از اصال... ارتتیب هست اعتماد لابل یگیم یگفت که ییآلا نیهم به ای یزنیم زنگ من به ای. پاساژ

 اعتماده؟

 

 :گفت و چرخاند آرش سمت به را نگاهش. فشرد مشتش در را آن و بست را سهیک سر آسمان

 

 یم مدرسه به هم منو لبال. رانندمونه که ساله یلیخ محمود. کنهینم استخدام اصال نباشه اعتماد لابل که رو یکس بابام -

 امین خودم نیماش با بهتره یکن یم فکر اگر هیاعتماد لابل مرد. دهیم انجام رو مامانم یکارها شتریب االن یول. برد

 .ارتمیب هم ببره هم محمود دمیم حیترج

 

 دلش اصال یول ببرد طرؾ آن و طرؾ نیا به خودش با را او و دیایب دنبالش به روز هر آرش داد یم حیترج که البته

 یدختر آرش ذهن در نداشت دوست. گرفتند یم یسوار پسرها از که کند جلب زانیآو یها دختر به هیشب خواست ینم

 .بود خجالتش باعث کرد یم کمکش یگاه که نیهم برسد نظر به پا و دست یب

 

 .دنبالت امیم یکن اراده ولت هر... نباش تنها عنوان چیه به فمط. یدونیم صالح که هرطور -

 

 یصندل یرو را دیخر ی سهیک آسمان و کرد ادهیپ نشیماش کنار را او. نکرد اصرار گرید آرش و زد لبخند آسمان

 دیبگو یزیچ خواست یم. کرد پا آن و پا نیا و گرفت دندانش ریز را لبانش کرد هم در بدنش یجلو را دستش. گذاشت

 .اوردیب زبان به کجای را همه و کند ؾیرد ذهنش در را کلمات تواند ینم که بود مشخص یول

 

 من... یکن یم کمک بهم یدار شناختمت، که یولت از ،یاومد که یولت از. کنم تشکر یچجور دونمینم والعا یمرس -

 !کنم تشکر ازت دیبا یجور چه دونم ینم والعا

 

 زد یشخندین. داد لرار فرمان یرو را دستش کی و گرفت او از را نگاهش. داد تکان دوستانه را سرش و دیخند آرش

 :گفت و

 

 !برو... بچه خونتون برو -

 

 :گفت آرش که ببند را در خواست آسمان 

 

 .دمیخر تو یبرا بردار هاتو شکالت -

 

 :گفت و کرد باز را در دوباره آسمان 

 

 .خوبه حالم من بخور خودت ستین ازین یمرس -

 



 .گچه مثل هنوز روت و رنگ افتاده فشارت. بخورشون ببر بردار نکن بدو یکی من با -
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 هم کنار کباری یا هفته حدالل کردند یم یسع. شوند جمع هم کنار کمتر تا شد یم باعث هرکدامشان ادیز ی مشؽله

 .داد ینم اجازه ها مشؽله یگاه یول باشند

 او نکهیا خاطر به یعل. ندیبش آرام یکم خواست و زد صدا را او بود شده کالفه پسرش دست از معمول طبك که دهیسپ

 .شد خانواده با معاشرت مشؽول و سپرد او به را لشیموبا یگوش کند آرام را

 یم که بود نیا نیآر توسط یگوش با کردن یباز حسن حدالل. رفت اتاق به لباس ضیتعو یبرا و شد بلند جا از آسمان

 یامیپ دنبال به و آورد در را یگوش رساند اتاق به را خودش آسمان. بنشانند جا کی و کنند ساکت یکم را او توانستند

 ...گشت بود لرزانده را بشیج لبل مهیدل چند که

 !کرد یم گم را شیپا و دست طور آن هم نامش دنید با یحت او که بود چه آرش 

 «؟یخوب خونه؟  یرفت: »بود دهیپرس و بود داده امیپ 

 کند بازگو او یبرا را احساساتش توانست یم کاش. رساند او اطالع به را خوبش حال و داد را جوابش لرزان دستان با

 یبرا! دیبگو او به اش عالله از یکم فمط... یکم توانست یم کاش... کند صحبت ندیب یم را او یولت حالش از یکم و

 .زد رونیب اتاق از و کرد لفل را یگوش نشود وسواسه شتریب آنکه

 مانند. کرد یم اش یهمراه شهیهم که بود یکس تنها او. دیپرس یم شیها برنامه از و بود گرفته حرؾ به را او یعل

 .بخواند درس بخواهد او از بار هر که نبود پدرش

 خواسته پدرش که ییها راه از کدام چیه که یا یتؽار ته. شد یم محسوب خانواده ناخلؾ فرزند یها جور کی آسمان

 و خوان درس یدختر دنبال به پدرش... کند تحمل توانست ینم پدرش که بود گرفته شیپ را یریمس مایدل. بود نرفته بود

 .باشد نداشته هم سانسیل مدرک همان آسمان ردیبپذ توانست ینم و بود کرده لیتحص

 

 دو نیا تو کنم یبردار بهره ازش خوام یم که هستم یا مرحله یتو االن دمیم انجام دارم یعنی کردم یکار هی داداش -

 .کردم شروعش ماهه

 

 احوال یبزن زنگ هی دینبا م،یدید رو گریهمد کمتر نبودم نجایا من... یگینم یچیه یایم یریم خودت واسه ماه دو -

 ؟یبد خبر بهم هم خودت حال از کمی یبپرس

 

 :چسباند برادرش ی شانه به را سرش و کرد لوس را خودش آسمان

 



 کاریچ بگم بهت یدار دوست داداش ببخش منو. نداشتم ولت یلیخ نیهم خاطر به و بودم کار نیهم مشؽول من -

 کردم؟
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 طرؾ کی از سرما. بود ختهیر هم به را اعصابش و شد ینم وصل یگوش آنتن. گذاشت کنارش را یگوش یناراحت با

 .بود آورده چشمانش به را بؽض گرید طرؾ از ترس و

 و رفت یآهن در سمت به شد دیام نا آن شدن باز از کل به یولت. کند باز را پنجره کرد یسع و شد بلند جا از دوباره

 .دیکوب آن به محکم

 

 ست؟ین رونیب اون یکس کجاس؟ نجایا! یآهااااا... کنه باز درو یکی -

 

 ادشی گرید. بود شده ادهیپ گاریس دیخر یبرا که راننده مرد و بود داؼان و درب دیپرا آن داشت ادی به که یزیچ نیآخر

 . بود رفته و بود گرفته دربست شیبرا آرش. بود گذشته زمان آن از چمدر دانست ینم یحت و افتاد یاتفال چه آمد ینم

 بعد شهیهم. شود نگرانش آرش تا کرد یم خدا خدا. بود کرده ارسال یا لحظه شنیلوک آرش یبرا صبح که آمد ادشی

 .باشد او نبودن متوجه آرش اصال که نبود مطمئن یول گرفت یم تماس او با خانه به دنیرس از

 . نداشت آنتن اش یگوش که بود مهیدل چند دانستینم اصال 

 ذره ذره و بود شده سیخ اش زده خی و سرد ینیب. کرد سیخ را شیها گونه مهابا یب شیها اشک و نشست اتالک کنج

 .دیچک یم

 :گفت خودش با و گذاشت زانوانش یرو را سرش

  شه؟یم یچ ستمین من که نفهمه یکس اگر کنم؟ کاریچ دیبا ادین یکس اگر -

 .بود کرده ریگ بؽضش که ییجا همان. بود نیسنگ جا همان. داد فشار اش نهیس یرو را مشتش

 علت دیمز هم بودنش یابر و بود ریدلگ و گرفته آسمان رنگ. بود شیم و گرگ آسمان و رفت یم یکیتار به رو هوا

 .شد یم

 یجلو را دستانش. لرزاند را آسمان تن شتریب که شد ظاهر آن در یبرل و کرد ؼرش به شروع آسمان بعد لحظه چند

 یکس چیه و است افتاده ریگ خروس و مرغ عالمه کی نیب کردم یم احساس دیکش یم که نفس. گرفت شیها چشم

 ها خروس و مرغ را برش و دور تمام برود رونیب هم اتاق آن از اگر که کرد یم فکر. برسد دادش به که ستین

 .کند یم احاطه

 به هست هرچه بود مطمئن. برداشت دوباره را یگوش. کرد یم هیگر اش یچارگیب یبرا و بود گرفته بؽل را تنش

 !کند دایپ را او یجا خواست یم کجا از یول. شدیم نگرانش و زد یم زنگ او به پدرش کاش. دارد ربط پدرش
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 آن از لبل و افتد ینم اتفاق نیا که دانست یم. بکشد نییپا را آن کرد یسع و شد در ی  رهیدستگ زانیآو همانطور آسمان

 .کند باز را در که بود نتوانسته هم باز یول بود کرده تالش هم

 

 ؟یآورد در نجایا از سر یجور چه تو. کنم باز و در کنم دایپ تونم یم یزیچ هی نمیبب کن صبر دره یرو لفل -

 

 هیگر برساند انتها به را اش جمله توانست ینم یول بفهماند آرش به را کلمات کرد یم یسع شیها هیگر انیم آسمان

 و بست یم را شیگلو راه شیها اشک کرد یم صحبت کالم کی تا. دیبگو تر اضافه کلمه کی یحت تا داد ینم اجازه

 .گذاشت یم صورتش یجلو را دستانش

 

 ...خدا به دونمینم -

 

 .کند یم کار چه پشت آن آرش که دیفهم ینم شد دهیکوب در به محکم یزیچ

 را آرش یصدا و بود بسته هنوز در. است افتاده یاتفال چه که دیفهم هم باز آسمان یول شد دهیکوب در به محکم بار چند

 .دیشن ینم

 

 .رونیب اریب نجایا از منو توروخدا نرو خدا تورو آرش -

 

 رون؟یب یایب مدل چیه شهینم سمت اون از ستش؟ین یزیچ چیه تو اون -

 

 .ستین  یچیه نجایا نه -

 

 شیها گونه از آرام شیها اشک فمط. کرد ینم تمال گرید. گرفت آؼوش در را خودش و فرستاد فرو را بؽضش آسمان

 .بود تنش در اش یباران یول بود افتاده اتاق ی گوشه شالش. کردیم سیخ را شیگلو ریز تا و گذشت یم

 

 هم آدم دونه هی یصدا یحت هستم نجایا من که ولت همه نیا ستین چکسیه نجایا. زنمیم خی دارم من یرفت کجا آرش -

 .کنه یکار ادیب بتونه دیشا بابام به یبزن زنگ شهیم. ومدهین

 



 هی... نجایا برسونه بتونه رو خودش که ستین معلوم بابات به بزنم زنگ اگر کنم باز درو کنم یم یسع دارم آسمان -

 .نهیبب نجایا منو و ادیب یکی و باشه شده رید ادیب که یمولع تا دیشا ولت

 

 :گفت و رفت تر عمب آسمان. شد یم دهیکوب بود در یرو که یلفل به که بود سنگ انگار

 

 زنگ بدم بهت شمارشو. بکنن یکار هی بتونن اونا دیشا. من دنبال ایب بفرسته رو یکس تونهیم ادین هم خودش اگر -

 ؟یبزن

 

 ...کن صبر لحظه هی. کنم یم باز رو در دارم بزار بزنم؟ زنگ یچ با دهینم آنتن میگوش -

 انگار که زد هیگر ریز یطور آرش دنید با آسمان و شد باز شدت با در. کرد جدا در از را لفل یبعد محکم ی ضربه 

 .کردیم هك هك و بود ستادهیا در از جلوتر یکم. شد خشک همانجا. بود کرده دایپ نجات مرگ از
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 خشک یها لطره و بود خورده باران یکم هم نیماش ی شهیش. بود شده لطع باران یول بود نیزم یرو باران نم نم رد

 .بود  لک شتریب یکنار یها لسمت یول کمتر کن پاک برؾ لسمت. بود شده انینما شیرو شده

 نشیماش سرعت یول بزند دور کوچه آن در توانست یم که آن با. گرفت عمب دنده و کرد روشن را نیماش عیسر آرش

 .رفت عمب عمب را صاؾ ریمس آن همانطور و کرد ادتریز را

 

 افتاد؟ یم اتفاق چه یبود نفرستاده شنیلوک ویال من یبرا اگه یدونیم  -

 

 :داد ادامه مضاعؾ تیعصبان و حرص با و کرد سکوت آرش

 

 نشد یخبر ازت که ساعت دو از بعد. کنم دایپ شنتویلوک تونستمیم شدیم وصل کمی نترنتیا لحظه هی تا کشتم خودمو -

 ینم من اگر. یفرستاد شنیلوک برام اومد ادمی میآورد شانس تا نگرفت تیگوش زدم زنگ یچ هر بودم شده نگران

 برد؟ رو تو که بود یک م؟یکرد یم داتیپ دیبا یجور چه اومدم

 

 شیلباسها و ختهیر هم به شیموها. شود گرم یکم تا بود کرده میتنظ او یرو را نیماش یبخار آرش و دیلرز یم آسمان

 .بود یخاک



 لرارداده آرش یجلو سالح یب را للبش. بود دهیرس دادش به که بود آرش فمط هم شیها ترس انیم. کرد نگاه را آرش

 . شد یم سرشار او عشك از داشت لحظه آن و بود

 و بود آمده دنبالش به لبل ماه دو تلخ پسرک. بود ختهیر هم به را محاسباتش ی همه. بود کرده فکر او به بهیؼر آرش

 . بود داده نجات خروس و مرغ زن بهم حال یبو با یا مخمصه از را او

 

 !کنم تشکر ازت یچجور دونمینم آرش، یمرس -

 

 او شتریب آرش کار نیا. بود شده دوخته آرش به یناباور هم یکم و التماس با نگاهش و بود اشک از سیخ صورتش

 . بود کرده تر حرارت و شور پر را للبش  ی خواسته و بود کرده وابسته بودنش به را

 .دارد یذهن یریدرگ چمدر و است ختهیر هم به آرش فکر چمدر که بود معلوم

 

 !ادیب سرم ییبال چه نبود معلوم یومدینم اگر -

 

 .خورهیم آب کجا از مسئله نیا فهممیم کنمیم یریگیپ من. وفتادهین برات یاتفال چیه االن خداروشکر -

 

 . کرد پارک ابانیخ کنار را نیماش ارش و داد تکان را سرش آسمان
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 نیماش در. کرد آرش به را پشتش و شد تر كیعم لبخندش. بست را نیماش در و برداشت را سهیک نکرد، مماومت گرید

 .نشست فرمان پشت و کرد باز را خودش

 !گرفت یم اضطراب بود افتاده شیبرا که یاتفال یادآوری با هنوز. دیلرز یم دستانش هم هنوز

 پشت به وسط ی نهیآ از کباری ولت چند هر و افتاد راه. کند یرانندگ بتوانند تا دیکش كیعم نفس و باشد آرام کرد یسع

 .داد یدلگرم او به آرش بودن. بود یکاف شیبرا  بود او که نیهم شود مطمئن آرش بودن از تا کرد یم نگاه سر

 روزه کی گنجشک کی هیشب للبش. شود نگیپارک وارد آسمان تا ستادیا کوچه سر یحت  کرد اش یهمراه کوچه سر تا 

 یم حیترج. خواست ینم یتیمحدود چیه. دینگو یزیچ پدرش به و کند گوش آرش حرؾ به خواست یم... دیکوب یم

 !کند فرار آن از است شده رها مخمصه نیا از که حاال داد

 ها پله سمت به و کرد لفل را نیماش. دهد انجام یالدام یریشگیپ یبرا دیترس یم و دیترس یم آن با شدن مواجه از

 و کرد باز را واحد در که نیهم بودند آنجا خانمش و یعل احتماالا . دارند همانیم که داد یم نشان خانه یصدا رفت

 به که او دنید با و دیچیپ گوشش در دیدو یم خانه یسو آن و سو نیا از که اش برادرزاده یصدا و سر شد داخل

 .دهد سالم او به تا انداخت تاب و آب به را خودش و کرد متصل شیپا به را خودش و آمد سمتش



 در مایهواپ یصدا. بود کرده هیشب مایهواپ کی به را خودش و دیدو یم خانه وسط طور همان. گرفت فاصله آسمان از 

 کی. رفت یم گرید مبل یرو به مبل کی یرو از و دیپر یم ها مبل یرو از کرد یم پرواز که انگار و آورد یم

 .نداشت لرار و آرام لحظه

 یزندگ خانه کی در آنکه با دید یم هم را اتیآ که بود روز نیچند از بعد.  کرد یاحوالپرس و سالم همه با و رفت جلو

 محبوب پسر. بود کنارش یعل و بود نشسته مجلس یباال هم مادرش. افتاد ینم گریهمد به گذرشان یول کردند یم

 و کرد بؽل را دهیسپ اول. بودند عاشمش همه که بود خوب و مهربان انمدر یعل... خانواده کل محبوب البته و مادرش

 .رفت یعل سمت به سپس

 یسپر مادرش کنار را یا مهیدل چند بعد و گفت خوشامد آنها به. دیبوس را او و کرد رها برادرش آؼوش در را خودش

 دور تیوضع آن از را او یکم بودن خانواده کنار یول بود افتاده شیبرا یاتفالات چه که کرد ینم فراموش. کرد

 .کرد یم
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 ...سرته ریز یچ باز  سوخته پدر نمیبب بگو! یبزن حرؾ برام باشم نداشته دوست دیشا -

 

 را زییچ همه. گفت اش عالله مورد کار از اقیاشت با و کرد فراموش را زیچ همه. شد شیکارها حیتوض مشؽول آسمان

 خواهد یم و است نوشته لرارداد ها مؽازه از یکی با که گفت فمط... نزد آرش از یحرف فمط. داد حیتوض زیر به زیر

 . بسپارد آنها به را کند یم دیتول که یاجناس

 او شهیهم مثل یعل. برود هم التیتحص دنبال به نهیزم نیهم در خواهد یم بتواند اگر که گذاشت انیدرم یعل با یحت

 شؽل دیبا که نگفت پدرش به هیشب اصالا . باشد موفك نهیزم نیا در تواند یم خواهرش که بود مطمئن و کرد كیتشو را

 .گرفت نفس به اعتماد که کرد كیتشو یطور را او فمط! کند لیتحص گرید نهیزم در که نخواست باشد داشته یگرید

 

*** 

 

 تنها سر هم با که انمدر. برود طرؾ آن و طرؾ نیا نکهیا به محمود با خواستیم آسمان که بود کرده تعجب پدرش

 که بود گفته دروغ به. باشد داشته او از را درخواست نیا یروز آسمان که شد ینم باورش بودند کرده بحث رفتن

ا  هم پدرش و ندارد یرانندگ حوصله  حه بود آرش حرؾ فمط. باشد او نگران ستین لرار که بود شده خوشحال اتفالا

 .بود یشگیهم یها یچیسرپ آدم آسمان که وگرنه بود کرده عیمط طور آن را آسمان

 .شد ادهیپ نیماش از و دیرس پاساژ در یجلو

 

 زحمت بهتون دیببخش نکنه درد دستتون. رمیگ یم تماس باهاتون برگردم نجایا از خواستم اگر من نیبر شما محمود آلا -

 .دادم



 

 ...دنبالت امیم الساعه یریبگ تماس دخترم کنم یم خواهش -

 

 یادار یبال و یتجار طبمه سه. نبود بزرگ چندان پاساژ یورود درب. شد پاساژ وارد و کرد یخداحافظ محمود آلا با

 بدو همان بود آرش خود مختص که یا مؽازه. داشتند شعبه جا آن در ها برند شتریب و داشت یبزرگ نگیپارک. بود

 مؽازه کی فمط دو نیا انیم و خورد یم چشم به طرؾ دو در ها یبرل یشدیم پاساژ وارد یولت بود تیرو لابل ورود

 جا آن یاصل مالک که دانست ینم یکس البته. بود برداشته خودش یبرا را آن آرش که بود آبنما پشت وسط در بزرگ

 .کند یم فراهم را زشیچ همه خودش و است خودش

 خوشرنگ یها چرم. دوخت یکنار ی مؽازه ی شهیش پشت یها کفش و ؾیک به را نگاهش و زد دور را نما آب 

 ی مؽازه. بزند یسر هم مؽازه آن به و برود کارش شدن تمام از بعد حتما که گرفت میتصم. کردند یم یدلبر یحساب

 .کرد رد هم را آنجا داشتند خانه خاص و لوکس لوازم که ییها آن از. فروخت یم خانه یدکور لوازم یبعد
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 همه. بود دهیرس بارها و بود نشده دهیچ مؽازه از یمین هنوز که ندیبب توانست یم همانجا از. دیرس آرش ی مؽازه به و

 همان از یول دید را داخل آن از شد ینم و بود دهیپوش نیتریو یجلو. بود شده تلنبار هم یرو مؽازه داخل اجناس ی

 یم. دیچیپ گوشش در یدختر عشوه و ناز پر یصدا شود داخل خواست که نیهم. ندیبب توانست یم را آرش یورود

 خودش یبرا را دارش هیزاو صورت و شده كیتزر ییها لب توانست یم. کند تصور را ظاهرش همانجا از توانست

 ...بود دهید آرش کنار که ییها دختر از یلیخ به هیشب. کند مجسم

 .گذاشت مؽازه داخل را شیپا و فرستاد رونیب حرص با را نفسش 

 .کند باز را مانتو یمحتو بزرگ یها سهیک از یکی که کرد یسع و شد خم زیم کنار آرش لحظه همان

 

 .شدم خسته من میکن استراحت مینیبش کمی ایب گهید بسه آرش -

 

 یرو را آرنجش. گذاشت اش چونه ریز را دستانش و نشست نشد داشت لرار زیم پشت که یبلند یصندل یرو دختر

 از یخال ها لفس از ینصف و بود ختهیر هم به مؽازه داخل. بود سهیک آن کردن باز مشؽول همچنان آرش. داد لرار زیم

 برعکس. بود داده حیتوض آسمان یبرا را زیچ همه. شد خواهد ؾیک و یاکسسور از پر جا آن بود گفته. بود جنس

 نه. بود متناسب شده عمل ینیب...  دار هیزاو صورت نه و داشت برجسته یلبها نه دختر آن کرد یم فکر که یزیچ

 بود بایز چشمانش و یطانیل لبانش. شد یم مشاهده آن یرو یکوچک نینگ یحت... بزرگ یلیخ نه و کوچک یلیخ

 .بود الؼر حد از ادهیز اندامش و رهیت یکم صورتش پوست

 

 .ایب بعد اریب در هم رو یسر نیا -



 

 به را ها نگاه و داد سالم عیسر نیهم یبرا. ندیبب و بشنود را دخترک یها عشوه و ناز آن از شتریب نداشت دوست

 و کرد سالم بود نشسته زیم پشت که طور همان دختر. داد را سالمش جواب و شد بلند جا از آرش. کشاند خودش سمت

 .است یکس چه او داند ینم که بود مشخص

 

 .ییایب زود انمدر کردمینم فکر یاومد خوش -

 :گفت و انداخت ها لونینا به ینگاه

 

 .یکن یبررس رو  نجایا یتونیم یداشت دوست اگر. ستین یادیز کار -

 

 الدام او به دادن دست یبرا و شود بلند جا از شد مجبور دختر. کرد دراز دختر سمت به را دستش و رفت و آسمان

 ...کند

 

 .هستم آسمان من سالم -

 

 .خوشبختم... هستم ترانه هم من سالم -

 

 . برگشت آرش سمت به بعد و داد نشان ترانه سمت به یمصنوع یلبخند
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 او که آن یبرا... هیبم از تر یجد یکم هم دیشا و است آرش دختر دوست هزاران از یکی هم او لطعا که بود مشخص

 .بود آورده کارش محل تا را

 :گفت و بود چسبانده آن به را خودش. گرفت را آرش یبازو و رفت جلو دختر

 

 .کمی مینیبش ایب میکرد کار یلیخ رفت سر حوصلم گهید بسه -

 



 همان در. ندهد نشان العمل عکس و ندیبب توانست ینم. شد ها رگال زدن دید مشؽول و برگرداند آنها از را شیرو آسمان

 انگار که بود داده نشان یطور آسمان یول بفهماند او به را آرش به نسبت تملکش بود کرده یسع دخترک ورودش بدو

 .ستین مهم شیبرا اصال

 را شانیصدا  .نشود باخبر احساساتش از کس چیه که کرد یم را تالشش تمام یول ردیبگ را او یجلو توانست ینم 

 .داد ینم نشان یالعمل عکس یول دیشن یم

 

 ؟یخوریم یچ تو اره؟یب برام یزیچ هی بزنم زنگ یدیم بهم رو ابوالفضل ی شماره -

 

 آرش از را خودش یمجبور دختر. بچرخد آرش سمت به و ردیبگ رنگ اهیس یها مانتو لفسه از را نگاهش شد مجبور

 .رفت تلفن یگوش سمت به و کرد جدا

 یزیچ به لیم و بود خورده صبحانه نبود مهم شیبرا داد تکان ندانستن یمعنا به را سرش و انداخت باال شانه آسمان

 :گفت ادامه در نیهم یبرا نداشت

 

 .ندارم لیم االن است خورده صبحانه تازه من -

 

 ؟یچ یعنی دارم لیم -

 

 :گفت و برگشت بوده خوانده ترانه که یدختر سمت به

 

 .نکن فراموش هم کیک. یخواست که یهرچ خودتم یبرا بده سفارش اسپرسو تا دو ما یبرا -

 

 .بود توجه یب شهیهم مثل هم آسمان یول. نبود یداشتن دوست ترانه نگاه

 

 .یبخر یزیچ نبود یازین -

 

 :داد ادامه خودش و کرد مکث یکم

 

 شه؟یم آماده هیافتتاح یبرا امروز -

 

 آسمان به رو و کند پاره را آن توانست دنیکش باال و فشار چند با. انداخت اهیس لونینا گره ریز را کاتر و شد خم آرش

 :گفت و کرد کرد

 

 میکرد هم رو هیافتتاح یرسان اطالع ما. بدن انجام رو هیافتتاح ناتییتز انیب دیبا فمط است آماده یچ همه نمونده یزیچ -

 نیهم که هست یعال انمدر و جنسا هم و چشم یتو مؽازه هم. باشه راحت التیخ. انیم دیخر یبرا مردم فردا انشاهلل

 .بره فروش خوب ابتدا



 ...خواستیم که انگار گذشت شیرو یجلو از ترانه. داد تکان را سرش آسمان
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 پا یرو را شیپا و نشست داشت لرار مؽازه یانتها در که ییها مبل از یکی یرو. کند یادآوری آنها به را حضورش

 .بود خواسته او از آرش که شد شماره به زدن زنگ مشؽول و انداخت

 نریزاید بود گفته که آن با. بود دهیچ ممکن شکل نیباتریز به را مؽازه تمام ییتنها به آرش. آوردند را شان یها سفارش

 .بود گذاشته تمام سنگ خودش یول دیآ یم هم

 به ترانه یها شدن زانیآو شتریب. کرد یم خورد را خودش اعصاب شتریب آنجا بودنش نبود یازین اصالا  آسمان حضور

 .خورد یم حرص و دید یم را آرش

 ینم اجازه که آرش. داد ینم رییتؽ را یزیچ آنجا بودنش بود بهتر یلیخ آمد ینم اگر کرد یم احساس...بود شده کالفه 

 .بود زدن پرسه آرش اطراؾ و دور مشؽول فمط ترانه دهد، انجام یکار او داد

 .بود اش یگوش با یباز مشؽول. نشست آسمان یرو روبه و کرد جا جابه هم را سهیک نیآخر آرش

 

 ؟یدار اضطراب انمدر چرا -

 

 :گفت و گذاشت او ی  شانه یرو را دستش. رفت کنارش و شد بلند جا از بود نشسته یکنار مبل یرو بر که ترانه

 

 .زمیعز یشد خسته یلیخ ارم؟یب برات یخوایم یزیچ -

 

 یبرا یول داشت عشوه و ناز شهیهم هم آسمان. نبود یذات که ییها عشوه آن از. بود عشوه و ناز از پر حرکاتش تمام

 .داشت یخودیب کش برد یم کار به ترانه  که یکلمات ی همه. کرد ینم تالش آن شدن شتریب

 جوابش تا ماند منتظر و داد لرار مخاطب را آسمان دوباره داد تکان نه یمعنا به را سرش و دیچرخ او سمت به آرش

 :ردیبگ را

 

 گهید جنس یکل یدیچ رو یگالر یکرد یجانب ی نهیهز هم همه نیا! نره شیپ خوب ترسمیم دارم رو جنسارو استرس -

 ...یدیخر هم

 

 ؟یدار اعتماد چمدر من به -

 



 ندهد اجازه و شود مانع خودش تا.... ندینب را آرش تا بود کرده پنهان سرش پشت را للبش. کرد نگاه را آرش تعجب با

 . اوردیب درد به را للبش یگرید زیچ که ندهد اجازه خواست یم. کند اش وانهید احساسات که

 هم کنار دو آن بودن وجود تمام با للبش که یزمان تا دیایب کنار توانست یم شتریب دید یم هم کنار را آنها اگر خودش

 را کارها نیا ی همه لحظه چند همان در! داد اش یدلدار. کرد آرامش. گذاشت مرهم للبش یرو... کرد یم لمس را

 دانست یم. کند یم نگاه را آرش و آورد یم رونیب بدنش کنار از را سرش که دانست یم... بودند كیرف هم با. داد انجام

 لحظه آرش دنید یبرا کوچکش للب که دانست یم هرکس از بهتر. زند یم دید را آرش و است لرار یب للبش که

 .کند منع دلدار دارید از را او تواند ینم و کند یم یشمار

 مگر که وگرنه داشت وجود دلش در که بود یاحساس فمط لشیدل. داشت اعتماد آرش به یلیخ داد باال به رو را لبانش

 کند؟ اعتماد او به بخواهد که داشت شناخت او از چمدر
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 باال را شیها شانه. نداد را حرفش جواب! باشد داشته مانیا او به وجود تمام با که شناخت یم را آرش چمدر مگر

 یها وهیش به بار سه! بود داده نجات را اش یزندگ بار سه شناختند یم را گریهمد که مدت نیا در آرش یول انداخت

 .آمد یم سرش به ییبال چه که نبود معلوم نبود او اگر و بود شده نجاتش ی فرشته مختلؾ

 

 !ادیز یلیخ -

 

 !کرد اؼراق را اعتمادش که نبود خودش دست

 

 که مطمئنم و دونمیم رو مؽازه نیا لیپتانس هم لدر نیهم. دارم نانیاطم تو یکارها و ها طرح به لدر نیهم مایدل منم -

 شده تموم کارت کن فکر االن. یکن آماده خودتو دیجد فصل یبرا دیبا تو و رهیم فروش اجناس تمام فرصت نیکمتر تو

 .یبزن رو تیبهار یها طرح دیبا مدت نیا یتو

 

 هم یطرف از. کند آماده را دیع یها طرح عتریسر هرچه دیبا که دانست یم. دیکش هم در را ابروانش یکم آسمان

 لحظه آن یول شود خواهد یم که طور آن زیچ همه که داشت نانیاطم و ندیگو ینم هم راهیب پر آرش که بود مطمئن

 همانطور و بود رفتن باال حال در آرش کول و سر از دخترک. کند فکر یکار مسائل و کار به توانست ینم اصال

 مرتب را شیر خط د،یکش یم آرش یها شیر یرو دست. بود ختهیر هم به را روانش کرد یم صحبت هم سر پشت

 یطور بود کرده پرت توانست یم تا را آسمان حواس. کرد یم نوازش و ناز را او بار کی لحظه چند هر و کرد یم

 صحبت یزیچ چه به راجع ای و داشت یکار چه او با آرش که که رفتیم ادشی. ماند ینم ذهنش در کلمات اصالا  که

 :گفت و شد بلند جا از بعد مهیدل چند خاطر نیهم به. کردند یم

 

 .کنم یم زحمت رفع گهید من. شدم آشنا هم شما با که شدم خوشحال جان ترانه... یچ همه بابت ممنونم -



 

 .رسونمتیم سایوا  عجله نیا با کجا -

 

 مشخص و بود رفته هم در شیها اخم یکم. نبود یراض آرش شنهادیپ نیا از ادیز که بود مشخص ترانه  یها اخم از

 .است یناراض چمدر که بود

 :گفت اش ؾیک برداشتن با و گذاشت شیها لب یرو یتصنع لبخند

 

 بتونم اگر نکنه درد دستت. دنبالم ادیب محمود رمیگیم تماس هم طرؾ اون از. کنم نگاه رو مؽازه نیا برم خوام یم -

 .امیم حتما فردا

 

 :گفت ترانه به رو و دادن تکان سر آرش

 

 .گردمیبرم االن من زمیعز جان ترانه -
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 نظرش مد آسمان که یا مؽازه به باهم دو هر و افتاد راه او همراه به آرش. کرد یخداحافظ ترانه از گرید بار آسمان

. کند فکر آنها انتخاب به توانست ینم اصال و بود دهیپسند را طرح نیچند. بود جذاب شیبرا ها کفش و ؾیک. رفتند بود

 بود لرار اگر. کرد ینم شیرها یا لحظه دختر آن و آرش به فکر یول بخرد را بایز یها ست آن از یکی داشت دوست

ا  ندیبب یتیوضع نیچن در را او هم باز بار هر  .کند تحمل توانست ینم کرد یم یخال شانه لطعا

 کفش و ؾیک به کردن نگاه حال در خودش االتیخ و فکر در ؼرق آسمان و بود گرفته گرم جا آن ی فروشنده با آرش

 . بود ها

 گرفته بیعج حالش و بود مشؽول فکرش... دارد یظاهر چه که نبود حواسش اصال و ستادهیا آنها از یکی یجلو

 به هیشب فمط را او آرش یول دیایب خوش یروزها و شود تر کینزد بهارش گذشت یم زمان چه هر داشت تولع.بود

 !داشتند یادیز تیمیصم باهم که پسر و دختر دو به هیشب... کمتر نه و شتریب یکم نه. دید یم یمعمول دوست کی

 خاطر نیهم به و ستیچ آرش منظور نشد متوجه که بود پرت حواسش انمدر. دیرس گوش به او یصدا بعد لحظه چند 

 :دیپرس و دیچرخ

 

 شده؟ یچ نبود حواسم دیببخش -

 



 ؟یدار دوست نویا گمیم -

 

 روبروب یا یطوالن مدت انگار. بود گذاشته شینما به را یآب و زرد یبیترک رنگ که افتاد کفش و ؾیک یرو نگاهش

 و بلند ی هیرو با پاشنه بدون کفش. بود کیش هم و داشت دخترانه یمدل هم. بود بایز و خاص طرحش. بود ابستاده آن

 .داد یم نشان شتریب را اش ییبایز و بود شده ست یخوب به آن با که کوچک یفیک

 .کرد نگاه را آن و گرفت دست به را ؾیک باشد اش یانتخاب یها طرح از یکی بود ممکن بود آمده خوشش 

 آن از آرش. بود کرده احساس که ییآنجا از. کند آماده شیبرا را آن و دیبگو را شیپا زیسا تا خواست او از فروشنده

 نداد اجازه آرش. کرد دیخر لصد و دیپوش را همان نکرد نگاه یزیچ چیه به گرید بود آمده خوشش همه از شتریب طرح

 همانجا را دیخر یها سهیک آسمان. ردیبگ یپول آنها از خواست ینم اصال هم فروشنده و  بکند بشیج در دست او که

 :گفت آرش به رو و کرد رها

 

ا . خوامش ینم اصال بدم پولشو خودمیند اجازه اگر -  .نده لرار مهیمض نیا یتو منو لطفا

 

 یول نکند یخال شانه نکرده ییخدا تا گرفت را نگاهش آسمان کرد یم ترسناکش که ییها ظیؼل آن از. کرد اخم آرش

 :گفت فروشنده به رو آرش

 

 .نکنه درد دستت میبر یم و نیهم جان کامران

 

 به مرتبه چند و نیچند داشت نام کامران که فروشنده. بکشد کارت خواست و آورد در بشیج از را کارت لحظه همان

ا  آسمان. بپردازد را پول که خواست و نکرد لبول آرش یول کرد تعارؾ آنها  دوست. بود شده مانیپش و ناراحت والعا

 .ردیبگ لرار یتیمولع نیچن در نداشت
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 مدت نیا در. کند فکر یگرید زیچ چیه به توانست ینم اصال که بود فراگرفته آرش را اش یزندگ تمام یطور کی

 با یول شد یم یسپر هم با شانیها هفته آخر ی همه که بود یآدم همان یلیل. بود دهینپرس را یلیل حال هم بار کی یحت

 به مادرش به نه. بود کرده فراموش هم را اش خانواده یاعضا بلکه یلیل تنها نه. لود شده فراموش یکل به آرش آمدن

 ؼرق اش یگوش در بتواند که داشت دوست را اتالش از یکنج. نشست یم آنها کنار نه و کرد یم یدگیرس سابك اندازه

 !کند ضعؾ دلش شیبرا و بخواند باز نیهزارم یبرا را شانیها امیپ کند، نگاه را آرش یها عکس و شود

 بود او با اگر. کند فکر یگرید زیچ به کرد ینم یولت که بود احساساتش ؼرق انمدر. گرفت ینم تماس هم یعل با یحت 

 .کند فکر آرش به هم ییؼذا یها وعده یبحا که داشت را لدرتش



 دختر با او یجلو. کرد یم یباز او با خواست یم دلش طور هر. بود گرفته دستانش در نرم موم کی هیشب اورا آرش

 یا لحظه توانست ینم کرد یم فکر او به هم مهیدل هر و لحظه هر اگر یحت آسمان و شوند یم ظاهر مختلؾ یها

 .کند فراموش را شانیرفتارها

 ینم اصال. دانست ینم هم را نامشان که گرید یها یلیخ... بود دهید مؽازه در که یا ترانه بود، دهید خانه در که یتبسم

 در داد یم حیترج. شود خبر با را ماجرا زیر و بفهمد که خواست ینم هم دلش و است یچطور شان رابطه که دانست

 .شدیم خورد اعصابش شتریب دیفهم یم شتریب یهرچ. بماند یبال ینادان

 .بود باخته را اش یزندگ تمام که انگار... بود باخته دل یکس بد به گرید یول بود نداده بود نداده دل چارهیب دخترک 

 کرد باز را کتاب. رفت اتالش تراس سمت به و گرفت دست در داشت آن خواندن به یسع بود یادیز مدت که یکتاب

 اش یزندگ از یجزو او انگار. رفت یم آرش سمت به فمط که یذهن. شد مشؽول ذهنش دوباره اول سطر دنید با یول

 !یجدانشدن جزو... بود

 ته ییجا بسپارد، خاطرات کنج به را آن بعد و کند یسوگوار اش طرفه کی عشك یبرا خواست یم که هم چمدر هر 

 را زیچ همه که بود یکس آسمان. دیایب کنار آرش یها اخالق نیا با تواند ینم که دانست یم. داشت دنیرس دیام دلش

 دانست ینم یول خواست یم را صدش در صد داشت یزیچ اگر که یدختر. خواست یم خودش یبرا کمال و تمام

 .کند فرار بود گرفته را بانشیگر که یاحساسات نیا از تواند یم یچطور

 . کرد یم پر را اش شامه تمام تلخش طعم. بود دلچسب شیترش و دادیم آزار گسش طعم. بود اخته زؼال هیشب آرش 
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 ...داغ را آسمان دل اطرافش یها دختر

 یرو را گذاشت یم تراس ی گوشه  شهیهم که یا چهارخانه یمسافرت یپتو. نشست تراس ی گوشه و بست را کتاب

 مهم و بود شده بولد اش یزندگ تمام در که بود آرش فمط. نبود بخش لذت شیبرا گرید هم زدن طرح. انداخت شیپا

 او از ییکادو گرید یحت. بود آرش از یا نشانه کرد یم نگاه که جا هر. بود تر مهم شیبرا زیچ همه از کرد یم جلب

 تا گشت یم او یبرا هیهد کی دنبال به دیبا! کند یتلم کادو را آن داشت دوست. کرد یم ییخودنما زشیم یرو هم

 .بکند را روز آن دیخر نیا جبران

 از بود یمشک تمام ساعت آمد خوشش یچرم بند ساعت کی از تینها در. کرد نییپا و باال را نیآنال دیخر یها صفحه

 نگاه با بار هر گذاشت کنار را یگوش و دیخر. کرد انتخاب را همان... شیها عمربه ریز ی صفحه تا گرفته اش چرم بند

 !بدهد امیپ او به که شد یم وسوسه آرش لیپروفا به کردن

 نشان را کلمات ریز آن با و گرفت یم دست در شهیهم کتاب خواندن نیح که یخودکار و کرد پرتاب یکنار را یگوش

 .کرد باز را کتاب اول ی صفحه و برداشت نکند گم را خطوط تا داد یم

 

 ...یوحش! ها وونهید مثل... باش عاشمم"

 !"بدار دوستم نرم و ظرافت با یول

 



 یطور احساساتش. شد رهیخ بود کرده ؾیرد گریهمد یجلو خوش خط با که یکلمات  به و دیکش حسرت سر از یآه

 . باشد جلودارشان توانست ینم که کرد یم پرواز

 و شتریب روز هر بلکه شد ینم کم اش نهیس ینیسنگ. ردیبگ آرام توانست ینم که شد یم مچاله نهیس در للبش یطور

 .شد یم هم شتریب

 و اخم با صورت کی فمط چمدر که دینفهم. کرد تصور را او چمدر که دینفهم و داد لرار زانوانش یرو را سرش

 ....بود بسته نمش چشمش یجلو یشانیپ یرو خطوط

 . دید دسترس از دور را او حسرت با و شد رهیخ شبش رنگ چشمان  و پشت پر ابروان به 

 روم یروم ای داد، ینم یمعن شیبرا یمعمول دوست اصال. باشند یمعمول دوست دو هیشب آرش با توانست ینم ولت چیه

 ...زنگ یزنگ ای

 و چسباند یم اسمشان یرو را لمب نیا. کرد یم دور خودش از یمعمول دوست نام با را ها پسر ی همه آرش از لبل تا

 .نبود کس چیه هیشب آرش... آرش یول داد یم یفرار خودش از را ها آن
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 ناهار یحت بود کرده فراموش. بود شده تار و رهیت خودش دل هیشب. بود کرده رییتؽ آسمان رنگ کرد بلند که را سرش

 .بود کرده گرم را خودش پتو ال کی با و بود نشسته تراس آن در را زمانش ی همه و بخورد

 

 .«آرش»

 

 یچرک دمل کی به هیشب زد ینم یحرف اگر که بود ادیز انمدر احساساتش فشار. فرستاد امیپ آرش یبرا و اوردین طالت

 و گرفت یم را جا همه گندش یبو بود خود به خود و شد یم باز اگر. ماند ینم کردنش باز سر تا یزیچ و شد یم

 زیچ همه دیبا ای و کرد یم فراموش را آرش دیبا ای! شود آرام توانست ینم گرید... کند مداوا را آن توانست ینم گرید

 !هرگز ؟یفراموش. گفتیم او به را

 از ولت چیه گفت ینم او اگر دیشا بزند، حرؾ گرفت میتصم بار نیا. بود کرده فکر احساساتش نگفتن و گفتن به یلیخ

 آرام تا گفت یم دیبا هم باز یول نداشت آرش طرؾ از احساس یا ذره به یدیام چیه. شد ینم خبر با آرش احساس

 . زد یم حرؾ احساساتش از دیبا یول رفت یم لهمرا به رو اش یکار استارت دیشا. شود

 یم. کند خوب را او حال توانست یم که بود آرش خود فمط. گرفت ینم آرام هم گفت یم آرش جز یکس به اگر

 در ییجا کی. کرد یم وارد اندازه از شیب استرس خودش به چرا دانست ینم! کند کم را درونش شیتشو نیا توانست

 را دلش حرؾ تا داد یم جرأت او به و گفت یم شدن داشته دوست از. زدیم بینه او به یزیچ داشت وجود اعماق

 .کند بازگو

 دلش ی سفره که گشت یم آسمان آن دنبال خودش درون. بود شده لبل از تر متفاوت یزیچ اش یروز شبانه ی دؼدؼه

 آمدن از لبل. گذشت یم یشگیهم نیروت همان هیشب اش یزندگ که بود یآسمان آن دنبال. کرد ینم باز یکس چیه یبرا را

 یول بود، شده جادیا اش یزندگ در یداشتن دوست رییتؽ احساسات نیا ی همه با دیشا. نبود لشنگ اش یزندگ دیشا آرش



 که بود شده یآسمان به لیتبد بود یگذران خوش دنبال به فمط که یدختر. نداشت هرگز را یالیخیب آن و لبل آرامش آن

 معامله مورد را اش یزندگ همه بود حاضر کرد یم آرامش که یکس به دنیرس یبرا و بود یعاشم و عشك اش دؼدؼه

 دانست یم که بود خودش فمط. ردیگ لرار پدرش شماتت مورد است ممکن چمدر که دانست یم خودش فمط. دهد لرار

 ...ندارد وجود شان بودن باهم یبرا یدیام نزند ذولش یتو آرش هم درصد کی یحت اگر
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 دوخته شان مهین و نصفه اطیح به بالکن رنگ اهیس یافم یها مرز از آسمان نگاه. بدهد را جوابش آرش تا دیکش طول

 گرید بود شده ماریب مادرش که یزمان از. بود مانده استفاده بال و داشت لرار ساختمان پشت در که یاطیح. بود شده

 یم عشك آنها به و بود آراسته وجود تمام با بانو میمر که بود ییجا تنها آنجا. کرد ینم یدگیرس اطیح آن به یکس

 را نیزم یرو که بود یادیز خاک و شده خشک یها درخت شد یم دهید ها نرده انیم از که یزیچ تنها حال. دیورز

 .بود گرفته فرا

  ..دیبگو مادرش با را دلش حرؾ حدالل توانست یم کاش. نداشت شان افسرده اطیح از یکم دست هم شان یزندگ

 

 افتاده؟ یاتفال بودم دهیند را امتیپ خوام یم معذرت -

 

ا یسر خواست ینم. ماند رهیخ آرش امیپ به مهیدل چند  دوباره یول کرد نوشتن به شروع بار چند  بدهد را پاسخش عا

 .شد خاموش خودش که بود کرده نگاه یگوش صفحه به انمدر نزد حرؾ و خواند را شیها امیپ هم باز. ستادیا

 

 ؟یرفت کجا آسمون -

 

 دارد دوست چمدر کرد احساس بود، دوخته جمله آن به که همانطور را نگاهش... گرفت شکل آرش امیپ صفحه یرو

  داد ینم جواب. شد یم یعصبان گفت یم او به آسمان جز یزیچ یکس اگر آن از لبل! بزنند صدا آسمون را او آرش که

 شد یم خارج او دهان از نامش که نیهم. بزند صدا یزیچ چه که نبود مهم گرید کرد یم صدا یولت آرش یول

 .بود ایدن اتفاق نیباتریز

 شد روشن بود، شده خاموش یگوش که صفحه همان یرو. کرد وارد را یگوش لفل کد و دیکش صفحه یرو را انگشتش

 یبرا یزیچ نوشتن مشؽول و کرد ریدرگ را شستش انگشت دو هر. گرفت لرار چشمش ممابل دوباره آرش یها امیپ و

 .شد آرش

 

 ستم؟ین مزاحمت -

 

 :دیرس جوابش کرد یم فکر که یزیچ از زودتر یلیخ



 

 افتاده؟ یاتفال. جانم یستین مزاحم ولت چیه تو -

 

 که ییهوا. بکشد شیها هیر داخل شتریب را هوا که کرد یسع و داد فشار را اش نهیس داد لرار للبش یرو را دفترش

 کرد یم شیتشو دچار را دلش یطور برد یم کار به که یکلمات تک تک. بود گرفته یتنگ نفس که انگار... نبود اصالا 

 .کرد یم لحظه هر از تر درمانده را او که

 

 !کنم صحبت یک با دیبا دونستمینم گرفته دلم -
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ا   و خودش نیب  رابطه که بود گرفته.   .بود گرفته دلش طرفه کی عشك و داشتن دوست از. بود گرفته دلش هم والعا

 لدم کنارش که ییدخترها تمام از بود گرفته دلش. نبود شیرو ینام چیه که یا رابطه. بود کرده ریدرگ را ذهنش آرش

 ناله جا همه از. بود ریدلگ زمان و نیزم از... بود گرفته... شد یم گذاشته شانیرو دختر دوست نام و داشتند یبرم

 .بود نیسنگ اش نهیس و داشت

 

 ستم؟ین مزاحمت -

 

 او دنید. کند صحبت او با راحت بتواند و ستین مزاحم که باشد مطمئن خواست یم. بود نوشته یلبل امیپ همان بند پشت

 فکر آنها به بود برگشت یولت از که نبود یا لحظه. بود کرده اش کالفه او به دختر آن یها حسادت و دختر آن کنار

 .نکند

 شینما به را اش یشانیپ خطوط و بود کرده اش مواخذه یگوش پشت که انگار بود تیعصبان با یکم آرش جواب

 .نندیبب جا همان از توانست یم را شیابرو دو نیب كیعم خط. بود گذاشته

 

 !یستین مزاحم که یدونیم نزن حرفو نیا گهید -

 

 داشت نگه دست کی با را یگوش و دیچیپ بدنش دور را دستانش. بود کرده نفوذ پتو ریز به دیچیپ هوا در که یسوز از

 :نوشت او یبرا و

 !احساساتم با... روابطتت با! یکنیم که ییکارا با یدیم دلم یدار - 

 



 به شروع دوباره و کرد پاک را آن که بود گذشته امیپ ارسال از مهیدل دو. شد مانیپش یول! نشود مانیپش تا فرستاد

 :گفت ینم یزیچ و بود کرده سکوت آرش. کرد نوشتن

 

 ...نکردم دل درد یکس یبرا ولت چیه ستمین دل و درد اهل من کنم شروع کجا از دیبا دونمینم -

 

 دایپ را کلمات و گذاشت هم یرو یا لحظه را چشمانش. داد فشار خودش به شتریب را دستش و فرستاد رونیب را نفسش

 .کند

 

 .کنم دل و درد براش که نداشتم رو یکس ولت چیه -

 

 :نوشت پاسخش در عیسر آرش 

 

 شتریب و بودم خانواده بزرگ پسر یطرف از. بزنم باهاش حرفامو بتونم که نبود یکس یبچگ از بودم تنها شهیهم من -

 .رمینگ ادی رو کردن دل و درد یحت و باشم ساکت که شدیم باعث

 

 روز. نبود گذشته به هیشب گرید شان چت ی صفحه. بود فرستاده شیبرا آرش که ییباال بلند  ی نوشته آن به زد لبخند

 بود نوشته شیبرا را جمله نیآخر و بود کرده لطع را امیپ عیسر شدن لضاوت ترس از بود داده امیپ آرش به که یاول

 بود یکار شان یها صحبت ی همه که دیشا. ببرد لذت شانیها صحبت از و برود باالتر و باال توانست یم حاال یول

 .آورد یم لبش به لبخند بود شده بدل و رد دو هر نیب که ییها امیپ از بود پر مشترکشان ی صفحه که نیهم یول
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 نتونستم ولت چیه هم باز و بودم کیکوچ من چون. ندارد مون بودن بزرگ و کوچک به یربط چیه کنم یم فکر -

 حیترج که ضهیمر انمدر یول دیشن یم حرفامو شهیهم مامانم. کنم دردودل باهاش که باشم داشته خونواده یتو رو یکس

 .نکنم صحبت باهاش دمیم

 

 مجبور که یحال در. بود گرفته را بانشیگر اش خانواده مرگ از بعد که یا یافسردگ از... گفت مادرش از آرش یبرا

 .است خودش یها مشؽله و کار ریدرگ چمدر که گفت. گفت هم پدرش از یحت. نزند دم یول ندیبب بود

 ریدرگ را آنها که یا اندازه از شیب تیامن و پدرش کار به راجع. داد یم حیتوض که بود آسمان. دینپرس یزیچ آرش

 نیاول یبرا. بود کرده باز را دلش ی سفره که ییجا تنها. گفت او به هم خواهرش و برادر کار به راجع یحت. کرد یم



 یزیچ هم شانیها لیفام یحت. دانست ینم خودشان جز کس چیه که یا یزندگ از. کرد یم صحبت اش یزندگ از بار

 .بودند تیامن در نظر همه از هم باز یول نداشتند  آمد و رفت چکسیه با. دانستند ینم پدرش شؽل و یزندگ داخل از

 

 عاشك حاال تا تو... بشم عاشك کنم، یزندگ راحت. باشم گهید یآدمها هیشب خوادیم دلم تیوضع نیا از شدم خسته -

 ؟یشد

 

 دایپ را آن جرات که شد ینم باورش هم خودش. سدیبنو را آن توانست که بود امیپ کردن بدل و رد ساعت کی از بعد

 .بپرسد آرش از را سوال نیا و باشد کرده

 نه. کرد سکوت بار نیا بود داده جواب عیسر او و بودند کرده صحبت که یمدت تمام عکس بر و کرد سکوت آرش

 .شد یم داریپد صفحه یرو یزیچ نه و بود کردنش پیتا از ینشان صفحه یباال

 دهانش داخل للبش باشد دهیفهم یزیچ آرش نکهیا ترس از. شد دهنده آزار شتریب نفس یتنگ و شد شتریب للبش ضربان 

 هیشب لحظه هر و بکشد دست او از نبود حاضر که یولت. بود دهیبر را امانش یداشتن دوست حمالت نیا. زدیم نبض

 !اطرافش و دور یها دختر بلکه خودش نه البته... بود دهنده آزار بود شده روح سوهان خوردیم را روحش خوره

 

 .نداره یعاشم و عشك یوالع یزندگ یا هیترک یها سلایر و هاست لصه مال یعاشم و عشك -
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 جمالتش با که ییآدمها نیا از. بود یخوب باز زبان. کند یباز کلمات با توانست یم یراحت به آرش بود نداده را جوابش

 انگار که دهد لیتحو یزیچ و کند مزه دهانش درون را کلمات توانست یم یخوب به و گذاشت یم ریتاث یگرید یرو

 .باشد شده فکر اش جمالت یرو سالها

 

 تونهیم ،یآدم هی... ییجا هی... یحس هی دیشا کنه؟ خوب رو آدم دل حال که باشه یزیچ هی شهینم تو نظر به یعنی -

 .کنه کمتر رو دل یها دؼدؼه و باشه

 

 باور! آرامتر ذهنش و بود کمتر شیها دؼدؼه و تر راحت او یبرا زیچ همه آرش از لبل داشت مانیا خودش حرؾ به

 چه یبرا دانست ینم و بود متفاوت شیباورها با بود نوشته که یزیچ یول باشد یشکل نیا تواند یم عشك که نداشت

ا یدل که شد متوجه خواند را جمله دوباره که بعد یول  و روز دؼدؼه که یآرش. است نوشته را احساساتش ممابل نمطه ما

 ...بود شده شب

 

 که رسونه یم بست بن به آدمو انمدر یول ینینب یخاص زیچ تو هزار یتو دیشا چیپ در چیپ یهزارتو هی مثل یزندگ -

 .نداره ییجا ها بست بن نیا تو یعاشم و عشك نظرم به



 

 فکر یول بدهد جواب تا کرد یم فکر کرد نگاهش و داشت نگه یدست دو را یگوش دیچیپ خودش دور شتریب را پتو

 .بود للبش اریاخت در بسته کت بود للبش با فمط شیها

 

 میش بلند نیزم میبخور بار هزار آخرش به دنیرس تا دیشا سخت یلیخ هم دیشا و باشه چیپ در چیپ یهزارتو هی دیشا -

 بودم تنها یبچگ از انمدر ستین لشنگ ییتنها یزیچ چیه. ستین دلچسب اصالا  ریمس نیا رفتن ییتنها کنم یم حس یول

 البته نیریش حمالت گنیم  .باشه یدراز و طول نیا به راه هی رفتن اگه یحت. نداره تیجذاب موندن تنها برام گهید که

 اوج که یا لحظه اون انمدر یول بشه ختم سموط به تهش هم دیشا باشه بخش لذت دیشا. مونهیم پرواز حس مثل منه نظر

 .یبخر جون به خودت یبرا هم رو سموط خطر یحاضر که دلچسب و لشنگ یریگیم
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 !شدم عاشك کنم یم فکر من -

 

 امیپ تا نیهم یبرا. کرد یم ارسال را جواب عیسر یلیخ. ندازدیب فاصله ها امیپ نیب یکم نداشت عادت آرش که انگار

 :فرستاد را جواب یبرا دیرس او به آسمان

 

 هست؟ یک طرؾ اصال سرت تو افتاده یعاشم یچ گهید باشه خوشم -

 

 است یوالع ها تیعصبان آن که دیفهم ینم. کرد تعلل آسمان. فرستاد ها امیپ از بعد رنگ لرمز یعصبان کریاست تا چند

 .داد را سوال نیا جواب فرستاد آسمان یبرا که یبعد امیپ با خودش آرش که کند، یم تظاهر فمط ای

 

 !ها بشکنه ممونویرف دل یکس مینیبب میندار خوش -

 

. زد یم اش شهیر به شهیت بزرگ خنجر کی هیشب كیرف ی کلمه. کرد یم سوراخ را للبش و شد یم مته كیرف ی کلمه

 .گرفت یم نفسش باران خوش یبو و زییپا سرد یهوا آن در که آورد یم بند را نفسش

 لرار آرش که که دانست ینم. کشد یم را انتظارش یزیچ چه دیبگو آرش به را زیچ همه لحظه آن اگر دانست ینم

. نداشت جان ها امیپ ی هیبم کردن پیتا یبرا انگشتانش که داشت اضطراب انمدر... کند برخورد او با یچطور است

 .دیبگو جوابش در یزیچ توانستم ینم یحت آسمان یول بود نیآنال صفحه یرو آرش

 :آورد فرود حروؾ یرو را انگشتانش آرام آرام

 



 ؟یبگ بهش دیبا یباش داشته دوست ویکس یولت تو نظر به -

 

. بود اش اسطوره یا نهیزم هر در و حال بود، اسطوره شیبرا او حال هر به بدانند را آرش نظر که خواست یم اول

 وجودش تمام که بود باخته دل ساده انمدر. بود دهیند جا چیه مانندش که یمرد. بود اریع تمام مرد کی ذهنش در آرش

 .بود صدالت و یرنگ کی از پر وجودش که بود لهیپ و لهیش یب انمدر. بود شده عشك نیا ریدرگ

 جز به البته اش یزندگ ی همه که بود یکس آسمان. بود یلیخ دارد نگه را دلش راز بود توانسته مدت نیا که نیهم 

 .بود رهیدا یرو آرش یجلو اش خانواده

 .دانست یم را زیچ همه آرش. دانست یم هم اش خانواده از آرش که البته

 

ا  باشم داشته دوست رو یکس یروز هی اگر من -  تو که دمینفهم ولت چیه او و ینگ بهش اگر کنم فکر. گمیم بهش لطعا

 یولت. بکشه عمب و یخواینم تو کنه احساس که ممکنه یحت. ادین جلو و بترسه که ممکنه یداشت بهش راجع یحس چه

 به بره نخواست، اگر. زنگ یزنگ ای روم یروم ای. شهیم مطمئن طرؾ از گهید کنهیم صحبت احساساتش از آدم

 دو احساساتت که ممکنه ینطوریا. بهتر چه هم بمونه باهات خواست اگر یول تو یبرا مرد ادهیز که یزیچ... جهنم

 .بشه هم طرفه
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 ها مدرسه زمان مثل. خواند بلند بلند خودش یبرا را همه آخر تا اول از. خواند را آرش امیپ بار چند بلکه بار کی نه

 .بماند ذهنش در تا خواند شمرده و بلند بلند. شود ماندگار ذهنت در تا بخوان بلند را ها درس گفتند یم که

 نت داخل. شد خارج شان چت صفحه و کرد نگاه را یگوش یباال خیتار. داشت نگه سرش در و کرد حفظ را کلماتش 

 زده آرش به یحرف چه یزمان چه که نرود ادشی و بماند آنجا شهیهم که خواست یم. کرد ادداشتی را خیتار یگوش

 .گذاشت و کرد یکپ را آرش امیپ خیتار ریز. بود

 کی بود نوشته را همه دارید نیآخر نیهم تا دارید نیاول خیتار از... ها خیتار نیا از بود پر لشیموبا نوت لسمت

 صفحه آن به گرفتیم دلش بار هر و بود کرده یبردار نکته را همه. آمد یم حساب به خاطراتش دفتر ییجورها

 .کرد یم رجوع

 کرد یم احساس چون بود اهیس للب. بود گذاشته اهیس للب کی اسمش طرؾ دو و بود شده نوشته آرش نام به یلسمت 

 در یادیز شوق و شور آنکه با. کرده تر رهیت را جا همه اش هیسا که است کرده احاطه را اش یزندگ تمام عشك نیا

 و یرگیت. دادیم یاهیس حس کند ینیب شیپ او با را یا ندهیآ تواند ینم کرد یم احساس نکهیا یول بود آورده اش یزندگ

 .بودند کرده فرار الیو آن از و بود گرفته را دستش آرش که یشب آن هیشب درست یکیتار

 

 به یدونیم... یعشمم تو اصالا  دارم؟ دوست بگم بهش فمط راحت یلیخ دیبا نظرت به بگم دیبا یجور چه دونمینم -

 عاشمه؟ که بشه مطمئن آدم دیبا یزمان چه نظرت

 



 تا کرد یم نگاه صفحه به رهیخ و بود گرفته صورتش یجلو را یگوش آسمان کرد تعلل دادن جواب در آرش بار نیا

 یول شدیم شتریب رفته رفته هوا یسرما. کرد جمع شتریب را خودش! ببلعد را آن سرعت با دیرس شیبرا یامیپ اگر

 .برگردد اتاق داخل به که نداشت میتصم اصالا 

 

 هم و یهنرمند هم. شناختم خوب رو تو مدت نیا تو من. باشه لدردان یلیخ دیبا برده رو تو پاک دل که یآدم اون -

 عاشك حاال تا من. داره را تو احساسات که کنه افتخار بهت دیبا. بگه نازکتر گل از بهت تونه ینم آدم که یپاک انمدر

 داشته رو آرامش گهید یکی کنار شهیم که عاشك آدم یولت کنم یم فکر یول ه،یرنگ چه ه،یشکل چه عشك دونمینم نشدم

 !نهیا عشك از برداشتم من دونم ینم. بره نیب از ها دؼدؼه تمام ینکن فکر یچیه به یکنارش یولت که یطور. باشه

 

 سرطان کی هیشب. بود گرفته بر در زمان گذشت با را سلولها تک تک که. بود ینیریش درد کی عشك آسمان نظر از

 کرده ریدرگ را بدنش تمام حاال بود شده بزرگتر و بزرگ که یسرطان ی ؼده. بود رفته بدنش ی سو آن به سو نیا از

 .گرفت یم را شیگلو راه یحت یگاه و بود گرفته بر در را اش یزندگ. بود

 .کرد پر را شیها هیر داخل بالفاصله درست مشیعم نفس و دیکش باال یآرام به را اش ینیب

 

 !شهیم تر سخت االن از یچ همه ولت اون ؟یچ باشه نداشته دوستم اون اگر -

 

 !باشه نداشته دوستت اگه اس وونهید -
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 .زد را حرفش باالخره یول کرد تعلل

 

 بگم؟ بهش یچطور دیبا نظرت به -

 

 برو راست هی یراحت ینطوریا که یدید اگر بگو االن و یبگ بهش خوادیم دلت که یچ هر م؟یکن نیتمر یدار دوست -

 .بگو خودش به

 

 یگوش یرو کم یلیخ ی فاصله با را انگشتش. گرفت را وجودش تمام اضطراب و خواند را آرش امیپ. ماند حبس نفسش

 .اوردیب زبان به را احساسش تا بود تکاپو در دلش با و بود داشته نگه

 :گفت جوابش در عیسر آرش و «باشه» نوشت فمط



 

 !کن شروع خوب -

 

 :نوشت عیسر و فشرد هم یرو را چشمانش. کرد نگاه را یگوش صفحه آسمان

 

 !دارم دوست -

 

 .دیبگو یزیچ آرش تا ماند منتظر. نگذاشت شیجلو یا یموجیا چیه نه و یکریاست چیه نه  

 .بزند یحرف تا بود منتظر و بود ستادهیا حرکت از انگار. زد ینم اصالا  بلکه زد ینم تند للبش 

 

 !بگو بهش برو حاال خوب -

 

 ...گفتم -

 

 .یبگ یبر بعد و کنند دییتا من یسیوا بود لرار! عیسر چمدر -

 

 .گهید یکرد دییتا خوب -

 دیترس یم. بکشد توانست ینم هم نفس یحت بعد به لحظه آن از گرید بود سخت اش یبرا دنیکش نفس لحظه آن تا اگر 

 متوجه آرش که داشت شک هم خودش یحت که یطور یول بود کرده اعتراؾ. ردیبگ بود  ممکن که یجواب از

 .باشد شده اعترافش

ا  انگار  :گفت نیهم خاطر به است خودش با آسمان منظور که بود نشده متوجه والعا

 

 !یبگرد یفالن با ندارم خوش بگه ادین یروز فردا. مشینیبب هم ما بفرست و خوشبخت نیا عکس آسمون -

 

ا  آرش دانستینم. شد جمع آسمان چشمان در اشک  .کرد یم انکار فمط ای بود دهینفهم والعا

 

 ن؟یدار نهییآ خونتون -

 

 باشد؟ نداشته ییجا خونش که یکس شهیم مگه -

 

 :نوشت بگذارد اتالش داخل را شیپا نکهیا از لبل در انیم جا همان شد اتاق یراه و شد بلند جا از

 

 .شینیبیم خودت سایوا ها نهیآ از یکی یجلو برو -
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 انیم را سرش. کرد فرو بالشت ریز یگوش با را دستانش و انداخت تخت یرو را خودش. بست را یگوش و گفت

 .لرارداد بالشت ینرم

 و کند هیگر تواند یم تا توانست یم. رفت یم ییجا به هاش هیگر یصدا نه و دید یم یکس را شیها اشک نه ینطوریا 

 .نفهمد هم کس چیه

 . نشد نیآنال آرش هم ساعت شش پنج، گذشت با و ماند جواب یب امشیپ نیآخر

 نیآخر یبرا بود کرده پؾ چشمانش. برود رونیب اتاق از ؼذا لممه کی خوردن یبرا بود مجبور و بود شده شب گرید

 .داد یم نشان را لبل ساعت شش اش دیبازد نیآخر هم باز یول کرد چک را آرش ی صفحه بار

 دوباره پفالود ی چهره آن دنید با و شست را صورتش و دست رفت رونیب اتاق از و داد لرار جا همان را یگوش دیناام

 مجبور و بود سفره سر هم پدرش یولت تا. کرد شیآرا را چشمانش یکم و زد صورتش به کرم یکم برگشت اتاق به

 .نشود رسوا تا باشد داشته بهتر یظاهر که بود

 آنها با شتریب رفته رفته بود گفته دکتر که همانطور و داد یم را شانیها سوال جواب داشت یبهتر حال یکم مادرش

 آمده زیم سر یول ادیز یخستگ وجود با هم اتیآ. کردند یم صحبت و بودند هم کنار شتریب. کرد یم برلرار ارتباط

 .بود

. بود شده بهتر بانو  میمر تیوضع یکم که بودند خوشحال همه دیخند یم هم او و گذاشت یم مادرش سر به سر پدر

 که یدل. نبود آرام دلش یول دیبوس یم را مادرش دست و زد یم لبخند. بود آسمان نبود خوب حالش اصال که یکس تنها

 .گرفت یم آرام آرش جواب با فمط

 دیبا هم دیشا. کرد یم فراموش و گذاشت یم کنار را او دیبا دیشا. بود نشده آرام اصال بود زده آرش که یحرف برعکس

  شد؟ یم مگر یول افتدین او فکر به گرید تا دیبر یم را آرش با یارتباط یها راه تمام

 یشدن اصالا  آرش بدون. بود شعار همه نهایا. نکند فکر او به یا لحظه توانست ینم... نداشت لرار و آرام دلش اصال

 .نبود

 یم. بخورد یزیچ توانست ینم. بود مانده یبال نخورده دست شیؼذا از یمین. شد بلند زیم پشت از هیبم از تر عیسر

 .باشد آرش شدن نیآنال منتظر و برود اتاق به دوباره خواست
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 از ربع کی! داد یم را جوابش آرش دیبا بود رفته رونیب اتاق از که یا لحظه همان فمط انگار که. بود داده امیپ آرش

 یم تند انمدر للبش. بود دهیپر آن یرو اش یگوش یرو دیجد امیپ عالمت دنید با آسمان و گذشت یم بود داده که یامیپ

. کرد آرام را دلش  و گذاشت اش نهیس لفسه یرو را دستش. شود کنده جا از است لرار کرد یم احساس که زد

 شروع هم با کرد یراه نیا در و ردیبگ را دستش خواست... شود بهتر حالش تا دهد فرصت او به یکم تا خواست

 برود جلوتر خواستیم هم باز! زند یم را خودش ساز هم باز کرد یم یکار هر گرید بود دل. شود لدم هم بودند کرده

 .بدود آرش دنبال به و

 

 هضم خودم یبرا تا رفتم! باشه نیا منظورت که کردمینم فکر. نداشتم ازت رو یزیچ نیهمچ دنیشن انتظار اصالا  -

 که دمینرس یا درجه نیا به هنوز من.  باشم داشته داریپا رابطه هی بتونم که نمیب ینم یحد در رو خودم هنوز من. کنم

 لطعا. باشه دختر از پر اطرافم و دور نکهیا به کردم عادت من. باشم آدم همون با فمط و کنم انتخاب رو نفر هی بتونم

 تونم ینم. نبوده شیزندگ یتو یمرد چیه ولت چیه که تو به هیشب یآدم خصوص به کنه، تحمل تونهینم یکس چیه

. بزنه هم به رو رابطه نیا یچیه نداشتم دوست. بخوره هم به مون رابطه نکهیا از ترسمیم. رمیبپذ رو یزیچ نیهمچ

 فکر یزد یحرف چه من به که نباشه ادتی تو هم یفرستاد برام یچ تو که رهیم ادمی من هم... میکن یکار هی ایب پس

 .باشه راه نیبهتر نیا کنم یم

 

 ...کرد خاموش را یگوش نخواند را امشیپ ی ادامه گرید 
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 و بود شده خم که ییجا نیاول... یزندگ شکست نیاول. کرد ییسرا هیمرث دلش یبرا و برد فرو اش مهی داخل را سرش

 نیا ینیسنگ توانست ینم و بود زده اش نهیس به رد دست یکس که ییجا نیاول! شود بلند جا از دوباره توانست ینم

 ! کند تحمل دوشش یرو را اتفاق

 ذره کی فمط دنبال به و زد یم چنگ نهیس در که بود للبش. گرفت ینم آرام للبش گرفت، یم آرام چشمانش اگر

 در فمط یزندگ و آرامش او یبرا! آرش لحظه کی دنبال به فمط. کند یزندگ بتواند که آرامش ذره کی... بود یدلخوش

 ...شد یم خالصه و اسم نیا

 نکرده هم باز را امشیپ یحت بار نیا یول بود داده امیپ آرش هم باز. نداشت یا برنامه چیه شد داریب خواب از که صبح

 دهید آنکه بدون، پاس بدون امیپ ده حدود. بود فرستاده شیبرا یزیچ چه ندیبب تا بود نخوانده یگوش یباال از یحت. بود

 . بود نداده جواب و داشت آرش از باشد

 تنها! ردیم یم شیبرا هم باز کند باز را ها امیپ اگر دانست یم. کند رها الیخ و فکر از را او تپانست ینم زیچ چیه

 یم ذهنش به که ییجا تنها.. مادرش همراه به روزه چند سفر کی. بود سفر کی درخواست بکند توانست یم که یکار

 دور تهران از دؼدؼه بدون روز سه دو توانست یم دیشا. بود شیک ی رهیجز فمط بروند یزییپا یسرما آن در که دیرس

 .کند شیرها نداشت یتمام که ییها باران و سرما نیا از آنجا خوب یهوا و باشد



 میمر و آسمان و گرفتند طیبل بعد روز یبرا. گرفت لرار استمبال مورد شدت به بود داده را شنهادشیپ پدرش به یولت

 . شدند یراه پسرش و الهام همراه به بانو

 الهام بدون و ییتنها به کرد یم احساس. باشد همراهشان بود توانسته هم الهام نیهم خاطر به ،یلیتعط و بود هفته آخر

 روشن را اش یگوش روز سه آن تمام در که یآسمان. شد هم خوب اتفالا. دیایب بر مادرش به یدگیرس پس از تواند ینم

 کردن روشن یجلو که نیهم یول نشست ینم لبش یرو لبخند. دیایب کنار مسئله نیا با تر راحت توانست. بود نکرده

. گذشت رهیجز خوب یهوا از بردن لذت و گذار و گشت به فمط روز سه. بود یکاف شیبرا گرفت یم را اش یگوش

 یزندگ از و شد یم کالم هم الهام با روز طول در هم یگاه. بودند سرگرم دو هر و شد یم همراه الهام پسر با آسمان

 دیبا ییتنها به که یزندگ و ضیمر مادر. نداشت یتمام هم هنوز و بود دهیکش که ییها یسخت از. دیشن یم اش

 .چرخاند یم

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 ۶۶2_پارت#

 

 یم آرش ادی بودن آرام لحظه هر با یول ستین بد هم چندان خودش تیوضع که کرد یم احساس مردم درد دنیشن با 

 لحظه یحت کرد ینم فکر ولت چیه که یا دؼدؼه یب یزندگ یبرا... شد یم تنگ دل آرش از لبل یزندگ یبرا. افتاد

 .بدهد دست از را آن یا

 طرد او طرؾ از آنکه وجود با. نبود ؾیتوص لابل که باشد آرش کنار خواست یم دلش لدر آن یول شد یم تنگ دلش 

 .کند آرامش توانست یم که بود او فمط یول بود شده

 گذشت از بعد و زمان آن گذشته از بعد هم هنوز. کند دعوت دلش به را آرامش یکم توانست یم او به الیخ و فکر 

 کرد یم فکر ساعت هر و داد یم دیام خودش به لحظه هر. نخواهد را او آرش که ردیبپذ توانست ینم هم باز روز سه

 گفت ین خودش با.  زد یم گوش را خودش... باشند هم کنار توانند ینم که بود گفته فمط و بود نزده پس را اورا آرش

 لدر آن! کرد یم درکش داد، یم حك او به دلش در یگاه چرا دانست ینم! بگذارد کنار را هیبم تواند ینم آرش

 .داد یم حك اوهم ستهیناشا یرفتارها تمام به که بود ادیز آرش به اش عالله

 یجلو! نرود پاساژ به تا گرفت یم را خودش یجلو. بود نشده بهتر یزیچ چیه. بود نشده آرام برگشت تهران به یولت 

 به را تالشش تمام! نخواند را شیها امیپ یحت و نزند زنگ آرش به یگوش کردن روشن از بعد تا رفتیگ یم را خودش

 ساعت مین فمط گذشت با کرد روشن را یگوش دنیرس از بعد روز که همان یول ستدیبا احساساتش یجلو تا برد یم کار

 .نشست یگوش یرو آرش ی شماره

 کرده ویس بود یگوش   نوت داخل آنچه به هیشب اهیس للب دو همراه به بایز فونت با را نامش بار نیآخر که آمد یم ادشی

 آن تمام انگار. بود کرده پنبه بود رشته چه هر انگار. بود زده زنگ و بود نداده امان آرش برگشتن، از بعد درست. بود

 ...بود سپرده نیسهمگ یباد دست به را روز چهار

 طرؾ از و بود زده حرؾ طور آن یطرف از. شود الیخیب که خواست ینم انگار یول انداخت تخت یرو را یگوش

 نه... بود کرده دور دسترس از را خودش و بود کرده انکار تمام روز چهار... داد یم جواب دیبا! زدیم زنگ گرید

 سه مسافرت کی. بود نزده هم طرح کی یحت. بود گرفته مؽازه و کارگاه از یسراؼ یحت نه و بود رفته کافه به گرید

 روبرو تیوالع با. کند کمتر شیها ؼم از یکم بود توانسته یول کند آزاد آرش از را ذهنش بود نتوانسته که آن با روزه

 نیآخر که یآرش نه. فتدیب اتفاق شیاهایرو و کند صحبت یمهربان با او با آرش خواست یم دلش هم هنوز. بود نشده

 پاسخ را آرش تلفن یولت. خواند یم را آرش جواب خواستیم دلش... بود دهیبر یزندگ از را او و بود داده امیپ روز

 درست... بود ساخته ذهن در که یزیچ آن هیشب درست! باشد داشته مانهیصم یلحن کردیم صحبت او با یولت و داد یم

 .داشت تصور که یآرش آن هیشب



 هیتک تخت به را کمرش. گذاشت گوشش کنار و داد جواب را یگوش. اوردین طالت گرید گرفت تماس آرش که سوم بار

 .سپرد دل جان به را آرش یها داد یصدا و کرد وارید بنده را شیپا. نشست وارید به رو تخت کنار و داد

 

 االن نیهم! کنم خراب سرت یرو رو یهست هرجا و کنم داتیپ خودم ومدمین تا ییکجا بگو! ییکجا بگو فمط آسمون -

 ...یهست یلبرستون کدوم بگو من به

 

 !دیلرز دلش
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 و  گرفت را شیگلو ریز ها اشک. شد یجار چشمانش کنار از شیها اشک د،یبگو یزیچ بتواند و بخواهد آنکه بدون

 آسمان اسم د،یکش یم ادیفر فمط هم سر پشت که همانطور. ستادیا ینم باز زدن داد از یا لحظه آرش. کرد سیخ را همه

 .انداخت یم لرزه به را زیچ همه آسمان گوش در که بود ادیفر پشت ادیفر و زد یم صدا را

 

 منــو؟؟ یصدا یشنو ینم! تــــوام با آسمون -

 

 !الو -

 

 گوشش ی پرده تا بود گرفته گوشش از دورتر را یگوش آسمان که یطور باالتر و باال. رفت باالتر آرش ادیفر یصدا

 خاک ادیفر انیم کلماتش تمام که آن با. بشنود یخوب به را آرش یصدا توانست یم هم فاصله از همانطور. نشود پاره

 کردن جدا رلابلیؼ مخلوط کی هیشب و رفت یم فرو هم در کلمات که آن با شود، متوجه کامالا  توانست یم یول شد یم

 .بکشد نفس که کرد یسع و فشرد اش نهیس لفسه یرو را مشتش... شود متوجه توانست یم آسمان هم باز یول شد یم

 

 ما؟یدل ییکجا آسمون ؟یـــیکجا الـــو؟ یگیم فمط یاومد روز چهار از بعد... زهــــرمار و الو -

 

 یرو از شیها هیگر دانست ینم. دید یم نگران را آرش و بود رفته خبر یب. کند صحبت تا داد ینم امان شیها اشک

 .کند هیگر ای و بزند لبخند لحظه آن دیبا که دانست ینم او و بود شده نگران آرش... یناراحت یرو از ای بود یخوشحال

 

 ـــادیفر و داد خونتون دم امیب پاشم ؟یبزن حرؾ یخواینم روز؟ چهار یبـــود یلبرستون کدوم ستمین تو با من مــــگه -

 چمدر یفهمینم! یستین میمستم یصراط چیه به تو انگار! آسمون کنمیم بکنم کارو نیا باشه الزم اگر والعا خوبه؟ کنم



 الوووووو؟؟ الو؟ یگیم فمط یاومد االن ؟ینکرد  هم نیس رو من یها امیپ یحت گهید یزد حرفاتو بودم؟ شده نگرانت

 آسمون؟ ستمین تـــو بــــا الو؟؟؟ یگیم فمط زدم زنگ بهت داشتم فمط من که تمام روز چهار بعد

 

 .ستین میزیچ خوبم -

 

 روز چهار که یبود کجا ؟یبود کجا نه؟؟؟ ای هست تیزیچ نمیبب که نمیا دنبال االن هست؟ تیزیچ گمیم من مگه -

 فرستادم، برات هم پشت ینطوریهم... دادم امیپ همه اون! یا مرده یا زنده یگینم ست؟ین ازت یخبر اصالا  و یرفت

ا  آسمان؟ یرفت یگور کدوم! گرفتم رو شمارت شب تا صبح از روز هر... زدم زنگ  هی من ؟یرفت یگور کدوم والعا

 .کوچتونم سر نمیبب رونیب ایب پاشو... خوام یم تو از درست جواب
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 آرش که شد ینم باورش. شد خشک لحظه همان چشمش اشک و کرد باز را چشمانش. ستادیا جا همان للبش

ا  و باشد شان ی سرکوچه  !دیایب خانه در نکند شیدایپ اگر که دیبگو راست والعا

 

 ؟یکن یم کاریچ ما ی کوچه سر...س   -

 عیسر تا شد بلند شیجا از. دیکوبیم شدت با للبش. بود شده گرفته و یدماؼ تو. بود داده رییتؽ را شیصدا یکم هیگر

 .بدهد پس جواب یکس به نبود ازین و شد ینم جلودارش یکس ظهر از ولت آن. نبود خانه در یکس. شود آماده

 

 ...زنمیم رو خونتون در و امیم خودم رونیب یاین گهید ربع کی تا -

 

... دهد فشار را در زنگ دهند ینم اجازه یحت. دهند ینم ورود اجازه ها نگهبان برود شان خانه در اگر که دانست یم

 :گفت و داد یتکان خودش به عیسر. شود رد کوچه ینگهبان سد از نداشت اجازه یکس یحت

 

 .االن امیم -

 

 .ارمیم در روزگارت از دمار مهیدل شانزده و شش ساعت... ربع کی آسمان -

 

 و شد بلند آسمان و شد لطع شیرو به تلفن لحظه همان. بود دهیفهم یخوب به هم آسمان که بود یعصبان شیصدا انمدر

 .کرد عجله لباس دنیپوش یبرا



 آماده کوچه سر مهیدل پانزده سر که کردیم فکر نیا به فمط لحظه آن یول باشد آراسته آرش کنار شهیهم داشت عادت

 .رفت رونیب خانه از و شست را اش هیگر از سرخ صورت. دیپوش را شیها لباس عیسر. باشد

. کرد یم نیمز را ها آن ملیر که یحالت از تر رنگ کم بورش یها مژه و بود یعاد حالت از تر بسته یکم چشمانش 

 گذشته بود داده او به آرش که یزمان از مهیدل ده زد رونیب خانه در از یولت. بود روح یب صورتش و دیسف شیها لب

 از. بود دنیدو و رفتن راه انیم یزیچ. کرد تند را شیها لدم. برسد آرش نیماش به که داشت فرصت مهیدل پنج فمط بود

 گذراند کردن تند پا با را ییباال سر. بود شده پارک کوچه از باالتر یکم. دید را آرش نیماش گذشت که ینگهبان و سد

 .کرد باز را راننده کنار در و

 آن راننده آرش که بود مطمئن کند نگاه آن به آنکه بدون. باشد داشته را نیماش آن که نداشت امکان آرش جز کس چیه 

 ...نگفت یزیچ چیه آرش نشسته که کنارش. است خودرو

 کوچه از سرعت با و داد گاز را ینییسرپا. کرد پر را محله تمام دادنض گاز یصدا و کرد خارج پارک از را نیماش

 .شد دور شان

 یبرا چمدر که... کرد یم یدلتنگ احساس چمدر. دوخت بود رهیخ شانیجلو به میمستم که آرش مرخین یرو را نگاهش

 .بود دهیند یآب چیه روز چهار نیا در و بودند انداخته آب در دوباره که بود یا یماه انگار! بود شده تنگ دل او
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 یدلدادگ نه که یزندگ. کرد یم یزندگ داشت تنش خوش عطر انیم آرش یهوا در حاال و بود آمده بند نفسش که انگار

 !کرد یم

 اخم... داشت یبرنم مرخشین از چشم! دیایب نظر به یفیضع دختر آرش چشم به دیترس یم یول کند هیگر خواست یم

 کوچک خط چند چشمش ی کناره. کند دنبال را اش یشانیپ یرو خط توانست یم که بود رفته فرو هم در یطور شیها

 .بود افتاده نیچ

 حرؾ تا دیگز را لبش. رفت چشمش کنار زیر خط آن صدله لربان شد، یجار راستش چشم ی  گوشه از که یاشک

 دیبگو یزیچ دیترس یم... بزند ادیفر را افکارش دیترس یم. کند ضعؾ بلند بلند شیبرا و دیبگو بلند دیترس یم... نزند

 .بکشد ادیفر هم باز آرش و

 و بود شده پخش صورتش تمام در خون! باشد که شد یم هم جهنم هیشب دیشا چیه که برزخ و بود برزخ هیشب صورت 

 .دیکش یم رخ به را تشیعصبان کامالا 

 همان در را نیماش و کردند رد را یورود دیرس توچال یورود به تا رفت باال انمدر رفت باال و زد دور را ابانیخ

 .کرد پارک نگیپارک

 تهران به رو که بود یسکو راستشان سمت و ها مؽازه شانیروبرو. بودند کرده پارک ؾیرد نیآخر در را نیماش

... بزند یحرف خواست. کرد نگاه آرش به دوباره و چرخاند سمت آن به لحظه کی را نگاهش آسمان. داشت ویدیو

 ...بود است دهیرس انتها به جا همان راهشان که بود مطمئن

 

 ؟یدادینم منو جواب چرا! یبود کجا بگو بهم زادیآدم مثل درســـت ؟یبود رفته کجا -



 

 ...بزند آرش به را شیها حرؾ تا گشت جمالت و کلمات دنبال به یا لحظه. کرد تعلل یا لحظه آسمان 

 مردیم!  انداخت یم لنگ... بود  چیه ششانیپ شب یاهیس که یاهیس یها چشم آن یبرا. داد یم هم را جانش او یبرا 

 که بزند یحرف دیترسیم... بست دوباره یول کرد باز چشم. بود جواب انتظار در که یا کننده بازخواست نگاه آن یبرا

 !باشد ریناپذ جبران و دیبگو یزیچ دیترس یم. شوند ناراحت آرش هم و خودش هم

 بعد. بزند حرؾ و دیبگو یزیچ خواهد یم که بود مطمئن د.بو مطمئن گفتن سخن از گرید کرد، باز دهان که دوم بار

 .بکشد آؼوش به را او خواست یم دلش یحت. بود دهید را او روز چهار از

 و کرد ینم رییتؽ ولت چیه که اش یشگیهم عطر! شد یم شیها هیر داخل آرش تن عطر دادن فرو مانع پیک ینیب 

 .کند یزندگ کوچک اتالک آن در توانست یم که بود پر آن از یطور نیماش یفضا

 

 دارهچ یفرل برات من نبودن و بودن مگه کنهیم تو حال به یفرل چه -

 

 بد بشم یعصبان... آرومم نینب منو طور نیا. خوام یم جواب از آدم مثل کنم، یم صحبت باهات آدم مثل دارم آسمون -

 !شمیم یعصبان از
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 تهران از یینما که ییجا همان سمت به درست. نشست خودش ی پنجره سمت به و گرفت او ی چهره از نگاه آسمان

 ...دود از یا هاله پس در و آلوده یتهران. دیکش یم رخ به را گرفته ؼبار

 

 !سفر بودم رفته نبودم -

 

 یچ دارن هیبم که ستین التمیخ نیع مکه؟ یحاج یحاج یریم... یکن یم ریدرگ! یزنیم حرؾ خودت واسه سرخود -

... بده منو جواب درست آسمون ؟یبود کرده خاموش رو یگوش مدت تمام چرا ؟ینخوند امامویپ حدالل چرا کشن؟یم

 منو ینطوریا!ادیم بر ازم یکار هر که ام یعصبان دستت از انمـــدر! بده جوابمو و کن فکر شمرده شمرده درســت

 !نکن نگاه

 

 !یزد تلفن پشت که هم رو دادات ؟یکن کاریچ یخوایم گهید -

 



 ناخودآگاهش در زیچ همه. بزند را ها حرؾ نیا بخواهد لصد از که نبود یطور! نبود شده نییتع شیپ از شیها حرؾ

 یبرا یجواب هم باز و دیکش یم طول ها ساعت دیشا کند فکر شیها حرؾ یرو خواست یم اگر... گرفت یم شکل

 !کرد ینم دایپ آرش جمالت

 

 شم؟یم نگران یگینم ؟یبــود کرده خاموش تویگوش چرا ـــگمیم... یزنیم خودتو حرؾ یدار باز -

 

 آب از  رو ممیگل خودم نجایا تا من! یباش من نگران ستین ازین... برتن و دور که باش ییرنگارنگا نگران برو -

 ده اگر یحت. یباش نگرانش ای یبسوزون دل همکارت یبرا تو ستین ازین. میهمکار دوتا االن تو و من. رونیب دمیکش

 !دیباش نگران که ستین یازین و بود خاموش میگوش هم روز

 

 گه؟ید بگو هم رو اش هیبم یچ گهید... یکن یم یدار منم تن حاال ؟یکرد منم تن یدوخت یدیبر خودت واسه -

 

 :گفت و کرد لفل را نیماش در دوباره آرش یول کند باز را نیماش در تا برد شیپ را دستش

 

 ...یکن یم باز رو نیماش در بعداا  م،یزنیم حرؾ نیماش تو -

 

 با نیماش داخل یفضا. اوردیب باال خواست یم دلش که بود گرفته انمدر نیماش داخل یهوا. شود خفه بود مانده کم

 را هوا همه بتواند که ییجا باشد، آزاد یهوا که ییجا. بکشد نفس خواست یم و داشت یخفگ حس شیبرا آرش وجود

 ...نباشد شیها ادیفر... نباشد جا آن آرش از ییبو و بکشد اش هیر داخل

 

 کنه؟یم یفرل چه تو یبرا بهت بگم یچ -

 

 :زد داد و انداخت سرش در را شیصدا تر بلند باز نیا زد، ادیفر دوباره آرش

 

! پرسمیم ازت دارم که داره فرق... گمیم بهت که داره فرق حتما ؟یبود یلبرستون کدوم بده منو جواب آدم مثل آسمان -

 !یبود یگورستان کدوم گمیم بهت دارم که مهمه

 

 ..بودم سفر که گفتم -
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ا؟یدل یبود رفته کجا ؟ینخوند رو بودم داده بهت که یامکیپ شب همون چرا ؟یدادینم جواب تویگوش چرا  نیا لیدل ما

 ؟یکرد کارو نیا که یخواستیم یچ که بده حیتوض من یبرا مایدل بود؟ یچ کارت

 

 و اهیس چشمان در و کرد نگاه آرش به. بدهد را او جواب کردن هیگر بدون و عیسر نتوانست. شدند پر شیچشمها

 !ممکن حالت نیتر درمانده... بود درمانده. آمد رونیب دلش ته از یکی یکی ها کلمه و کرد نگاه او به. شد رهیخ نشیآتش

 

 آخر تا و امیپ یحت نتونستم من ؟یداد یچ جوابمو... شدم عاشك گفتم... دارم دوست گفتم بهت دادم؟ یم ویچ جواب -

 ،یکن مسخره منو دلت تو دیشا... کنم یزندگ تونمیم هم تو بدون که بگم خودم به رفتم. امیب کنار خودم با رفتم. بخونم

 یول... کردم فکر تو به شب و روز هر یول نکنم فکر بهت که رفتم یول بودم... باشم خواستم ینم... ینکن باور دمیشا

 یول کنم، فکر برتن و دور که ییدخترا به خوام ینم... کنم فکر بهت خوامینم! یبود چشمم یجلو فمط. دمید تورو فمط

 بهت چولتیه خودمو گهید خواستم. نشد یول کنم فراموشت برم خواستم! حساسم روت که ستین خودم دست! شهینم

 ...یول ندادم جوابتو یزنیم زنگ بهم اگر هستم... نشد یول ندم نشون

 

 :گفت و کرد لطع را حرفش آرش! نشد یول دیبگو خواست 

 

 یزیچ ندادن جواب با! ینداد رو جوابم شد دفعه نیا... یبد حرص روو من یبتون  که یکرد یکار هر شد دفعه نیا -

 ؟یکن یم خراب ویچ همه یدار رفالتمون؟ به یزنیم گند یدار ؟یکن یم یدار کاریچ شه؟یم درست

 

 و نشود دراز به تا کرد یم مشت را دستش یول آرش. نگفت آرش به یزیچ چیه و کرد هیگر و کرد هیگر فمط آسمان

 وسط. بود شده پارک محوطه آن در ها آن نیماش از ریؼ به نیماش چند فمط و بود خلوت. نکشد آؼوش در را آسمان

 پارک یجا ها شب آخر و شد یم شلوغ که بود ها هفته آخر به مختص شتریب مکان آن. رفت ینم آنجا به یکس هفته

 .دیکوب شیپا ران یرو را مشتش و کرد مشت پا یرو را دستش آرش. نبود
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 کجاست؟ شناختمیم من که یآسمون اون ؟یدید نهیآ تو خودتو ؟یکن ینجوریا خودت با دیبا -

 

 در را بدنش شد مجبور. بود سرد هوا. شد ادهیپ آن از و کرد باز را نیماش در یول بار نیا. گرفت آرش از را شیرو

 شیها دست. کرد یم گرمش هم یکم البته. داشت تن به یباران کی فمط. بود دهینپوش یمیضخ ادیز لباس. ردیبگ آؼوش

 ...شدند ینم الیخیب شیاشکها. دادیم فشار محکم و بود گرفته خودش یها بازو به را



 درندشت تهران به رهیخ و برد گرید سمت به را شیپا. نشست آنجا یسکو یرو و رساند نگیپارک ی لبه به را خودش

 دختر کنار را آرش بلکه... جدا جدا بلکه گریهمد دست در دست نه یول داشت سمفش ریز را ها آن که یتهران. شد

 !داشت گرید یها

 روز چهار نیا تمام. بود گرفته شکمش درون را شیپاها آسمان. نشست کنارش آرش که بود بعد لحظه چند فمط

 شد یم گرسنه که آن با. داشت ضعؾ و بود نییپا فشارش. بود شده ؾیضع بدنش و بخورد یزیچ ادیز بود نتوانسته

 ...گذشت یم دهانش در دیشد ضعؾ از یریجلوگ یبرا لممه دو یکی فمط. بخورد یزیچ ادیز توانست ینم یول

 :گفت و داد لرار آسمان شانه یرو را دستش آرش 

 

 انمدر. گردم یم دنبالت که روزه چهار. رونیب یایب ازش تا شدم منتظر... سادمیوا درتون دم روز چهار آسمون، -

 کاریچ... نداشتم تو دنبال گشتن از ریؼ به یا گهید کار چیه. شدم خسته من خود که دادم امیپ بهت انمدر گرفتم، شمارتو

 ؟یکن یم ینطوریا چرا من؟ با یکن یم یدار کاریچ خودت؟ با یکن یم یدار

 

 لمس از سوختیم! دیبگو تواند ینم یزیچ چیه که خواهدیم را او یجور گفت یم گفت؟ یم چه. بدهد نداشت یجواب

 .خورد ینم تکان و بود گرفته لرار آن یرو که که یدست لمس از سوخت یم اش شانه... آرش دست

 ...کند نگاه را آرش به گشت یبرنم یول دیلرز یم آسمان ی شانه 
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 براتو سرما فصل نیا تو ژهیو شنهادیپ هی من یراست ها بچه
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 ی همه در یطور آرش به اش عالله. نشست یم شیها گونه یرو اشک یها گلوله  و دیلرز یم آسمان ی شانه

  یولت و ماند یم یبال یسرطان ی ؼده کی هیشب وجودش از ییجا. شد ینم کن شهیر که بود دوانده شهیر وجودش

 .کرد یم رشد به شروع دوباره شد یم کن شهیر

 ته. بود حفظ فاصله آن از را تنش یبو یحت بود، حفظ را وجودش ی همه که یآرش از بود، آرش از مملو وجودش 

 .بود حفظ را اش یشگیهم مؽرور نگاه و بود بر از را اهشیس چشمان و رنگ اهیس شیر

 

 .نکن خراب رو مونیدوست -

 



 دم اشکش. بود شده ریگ بهانه ها بچه به هیشب. دیچیپ زانوانش دور به را دستانش و گذاشت شیپا یرو را سرش

 .شد یم آب از پر چشمش ی کاسه عیسر و بود مشکش

 عمب را شیها دست و بود نشسته شهر به رو هم آرش. دید یم را رخش مین هیزاو آن از انداخت، آرش به را نگاهش

 که یحمارت احساس یول شود خراب آرش با اش یدوست نمیخواست دلش. بود کرده گاه هیتک سکو ی لبه به بدنش از تر

 صفت بدون بودنش. بماند یبال دوست شیبرا فمط و باشد داشته را آرش بود حاضر کرد؟ یم چه را بود وجودش در

 به را او دلش در و بداند را احساساتش آرش که کند تحمل توانست ینم یول داد یم حیترج نبودنش به هم را مشترک

 .ردیبگ تمسخر

 

 ... رمیگیم ازت بعدا رو روز چهار نیا حساب -

 

 .کرد یم نگاه روبرو به بود انداخته ؼبؽب در باد که یخاص ژست کی با و بود انداخته باال را شیابرو

 

 پس نشدم رفتهیپذ و گفتم دلمو حرؾ بهت اگر... زنگ یزنگ ای روم یروم ای. کردم یم دیبا که کردم ویکار من -

 .داشتم که یاحساس و بوده که یزیچ بره ادمی تا نباشم کال دمیم حیترج

 

 !ستین احساس بره ادی از که یزیچ نیا خب ره؟یم ادتی احساست ا -

 

 از اش ینیب نوک. فرستاد رونیب محکم را نفسش و گرفت او رخ مین از نگاه. اوردین زبان به را دلش حرؾ آسمان

 .ودی رفته پوستش ریز سرما و سوخت یم سرما

 

 ...آسمون -

 

 یجا او صفات در را ؼرور ولت چیه. شد رهیخ کرد یم نگاهش ؼرور پر که آرش صورت به و چرخاند را سرش

 حرؾ یجلو انگار که بود ؼرور یلعنت حس نیهم کرد یم مشاهده چشمانش در که یزیچ تنها لحظه آن یول بود نداده

 ...روان و ساده. بود زالل چشمانش اشک به هیشب درست دلش آسمان یول گرفت یم را زدنش
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 یحاضر اونا یبرا که دارن ارزش برات تیزندگ یدخترا انمدر. برم از حرفاتو ی همه خودم. یبگ یزیچ خوادینم -

 یندار دوسم بگو بهم. یبذار پات ریز اونو ولت چیه یستین حاضر که هیمهم زیچ برات انمدر ؼرورت و یبشکن دل



 با رمیم. تره راحت یکن یم انتخاب یدار هیبم و من نیب نکهیا با یندار دوست منو نکهیا رشیپذ تره، راحت برام

 !یگیم نکهیا یول نداره دوسم که امیم کنار خودم

 

 ؟یکنیم باور داشتم عمرم یتو که یهست یدوست نیتر زیعز بگم -

 

 آرش. کرد یم ییخدا اش یزندگ در او انگار که یطور. داشت باور وجودش تمام با را آرش آسمان.  .کرد یم باور

 بود کار نیبهتر همان آورد یم زبان به هرچه و بود درست همان گفت یم هرچه

 فمط را او توانست ینم گرید و شد ینم یراض کم به. خواست یم را شترشیب که بود یزیچ آرش حرؾ. دیترک دلش

 یبال دوست کی فمط آرش یبرا او که نداشت دوست و بود دوست کی یفرا او یبرا آرش. ردیبپذ دوست عنوان به

 .بماند

 دادن دست از یبرا یزیچ شد یم اش رهیخ شتریب اگر که آرش چشمان از نگاه. گرفت او از نگاه و داد تکان را سرش

 .باخت یم هم را شیایدن و بود باخته را دلش. نداشت

 

 ...آسمون -

 

 .شد یم سخت شیبرا هم دادن نشان العمل عکس کرد یم شیصدا آسمون که طور نیا

 دهیگز بارها و بارها داخل از را لپش. کرد زانیآو را شیپاها. گرفت دندان به را لبش و چرخاند یسخت به را سرش

 .بود دهانش د خون طعم و بود

 

 فکر نیا به ای زنن یم زنگ من به نفر چند امروز که بلرزه دلت و دست یکن تحمل یتونیم مونو،یدوست نکن خراب -

 تونم ینم من و ارهیم بند و دیل تو احساسات نیا! آسمون ندارم بند و دیل من باشن؟ میزندگ یتو نفر چند ممکنه که یکن

 .باشم یخوایم که یاونطور

 

 تا زد پلک بار چند و دیکش یمیعم نفس. نشست جا همان زانو چهار و دیچرخ آرش سمت به. زد کنار را بؽضش

 .شود پاک بود اشک چه هر از چشمانش

 

 دلم تو یچ من بره ادتی. نیگفت ایچ و شده یچ بره ادتی ،یگفت رو نایا من به تو نه و زدم رو حرفا اون بهت من نه -

 .بوده
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 :گفت او از زودتر آسمان یول بگود یزیچ خواست آرش

 

 کشم یم که ییلرمزا خط از. کمتر نه و شتریب نه! میهمکار و میکن یم کار هم با... آرش ام یمعمول دوست هی من -

 طیشرا نه من. برن فراتر دادم اجازه احساساتم به که بود من اشتباه البته. بکن تویباز دختر توام. ذارمینم فراتر پامو

 ینم. یخام و یتجربگ یب حساب رو بزن نمیا. اتمیتجرب نه و باشم داشته یروابط نیچن که دهیم اجازه بهم میخونوادگ

 .باشم تیمحدود برات خوام

. بود آرش مخاطبش که یولت هم آن ها حرؾ آن زدن بود سخت. شد بلند جا از و کرد زانیآو گرید سمت از را شیپا

 .شد یم دهیکوب وارید و در به آرش یبرا لحظه هر که یدل و احساس از گفتن بود سخت

 به رو را دستش و بود شده مخلوط درونش یسرما با هوا یسرما. داشت نگه را او آرش دست یول شود دور خواست

 .برد یم انجماد

 

 م؟یستین دوست مگه. نمتیبب ینطوریا تونمینم. یریم و یگیم خودت یبرا کجا -

 

 خودش انگشتان دور محکم آرش انگشتان و بود حس یب دستش. کرد یم لمس را آرش انگشتان و بود حس یب دستش

 یب بود کرده احاطه را خودش دستان که آرش دستان لمس از بلکه سرما از فمط نه انگشتانش نوک. بود خورده چیپ

 .بود شده حس

 

 ...آرش نمتیبب خوام ینم -

 

 .انداخت لنگر آسمان یها یعسل در و شد تر کینزد. نکرد رها را دستش اما آرش

 

 . یبر ییجا ذارمینم که من. ستین ما یرفالتا مرام تو نخواستن و دنیند -

 

. بود یهست جهان عنصر نیتر اراده یب او یجلو آسمان. دیکش سرش یرو را آسمان کاپشن کاله و کرد رها را دستش

 .نداشت یتمام بودنش اریاخت یب و سکوت

 

 .یخوریم سرما سرده هوا نیماش تو میبر. میدار کار هم با یلیخ ما. دمیشن من نه و یگفت تو نه -

 

*** 

 

 سابك به هیشب همانطور. بود نشانده یکرس به را خودش حرؾ گذشت یم تهران بام و شام صحبت نیآخر از یروز دو

 ...کرد فکر خودش شیپ آسمان رفته رفته بود نشده کم شیها تیمیصم از یزیچ و کرد یم رفتار مانهیصم
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 با. بماند یبال شیبرا خوب دوست کی شهیهم توانست یم دیشا. اوست نداشتن شهیهم از بهتر بودن کنارش اندک نیهم

 .کند ممابله او با توانست ینم یول بود، شده هم شتریب یحت و بود نشده کم احساساتش از یا ذره آنکه

 بانو میمر و شیها یبچگ هیشب درست... دیکش دراز شیپا یرو بر یکم. دندید یم لمیف هم با و بود نشسته مادرش کنار

 به افکار ِش یپ حواسش تمام... نبود یونیزیتلو ی.برنامه به حواسش. کرد نوازش را آنها و گذاشت شیموها یرو دست

 تنگ بانو میمر آن یبرا دلش نداشت، را سابك یشاداب و یسرحال آن گرید که مادرش یدستها کنار. بود اش ختهیر هم

 وجودش ی  همه به یبار مرگ سرعت با یماریب نیا. بود شده تنگ اش سرزنده و سرحال مادر یبرا دلش. بود شده

 . ندازدیب پا از را او بود مانده کم که یطور بود دهیرس

 ی مانده عمب یکارها به و بود کرده استفاده فرصت از هم الهام. کردند ینم صحبت کدام چیه و بودند ساکت دو هر

 از که یامیپ یصدا. بود رفته فرو خود در و ساکت یول نبود هم تیجمع کم آنکه وجود با شان خانه. دیرس یم خودش

 بخواند را امیپ متن نتواند مادرش که یطور. برداشت را یگوش و گرفت ونیزیتلو از را نگاهش شد بلند اش یگوش

. بود او به متعلك فمط صدا آن. شد اوست سمت از بوپ مطمئن که آرش امیپ خواندن مشؽول و داشت نگه را یگوش

 .کرد یم فرق ها آدم هیبم با آن زنگ یصدا و برهیو نوع

 

 د؟یجد فصل یبرا پارچه دنبال میبر یبش حاضر یتونیم یک -

 

 پارچه دیخر از و بود داده امیپ آرش صبح ولت آن. نداشتند یا برنامه نیهمچ اصال. شود همراهش آرش نبود لرار

 !زد یم حرؾ

 

 مین و نه ساعت به برسد چه بودند خورده هم را صبحانه صبح هشت ساعت سر که بود آن زیخ سحر ی خانواده حسن

 .بودند استراحت مشؽول که

 تینها در که دانست یم. نشست مبل  یرو چهارزانو و دیکش باال را شیپاها  نشست مادرش کنار و شد بلند شیجا از

. بروند بازار به هیاول مواد دیخر یبرا و شود همراهش خواست یم که دانست یم. رسد یم کجا به آرش یها حرؾ

 حرؾ بازار از آرش که بار کی. داد یم انجام شیتجر بازار همان از را شیها دیخر و بود دهیند را جا آن ولت چیه

 .بروند هم با و شود او همراه که بود هم شیخدا از. بود کرده عالله ابراز بود زده
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 .دونمینم -

 

 در یجلو من باش حاضر دیبگو مثال.  کرد یم را فکرش که باشد یهمان آرش جواب که کرد خدا خدا و دیگز را لبش

 .بود شدن زیسورپرا دنبال به که دخترانه خوش یها الیخ آن از! نییپا ایب باش زود دیبگو که آن ای... خونتونم

 

 .میبر مترو با دیبا. دنبالت امیم شو حاضر -

 

. کند امتحان را آن خواست یم که بود بار نیاول نیا و نداشت را شدن سوار مترو ی تجربه. دیچرخ سرش در مترو نام

 .نکرد یمخالفت چیه یول رفت باال شیابرو

 کی که بود سخت. بود ترسناک شیبرا دیجد یها تجربه شهیهم. داشت دلهره یکم هم و بود یدیجد ی تجربه شیبرا هم

 .بود ها حل راه نیتر راحت دنبال شهیهم. نبود سکیر اهل ادیز. کند امتحان را تازه تیمولع

 

 م؟یبر مترو با دیبا یعنی -

 

 کجا؟ -

 

 ولت یلیخ. دیپرس یم او از یزیچ و کرد یم نظر اظهار. دیشن یم را مادرش یصدا مدت نیا در که بود بار نیاول

 و مادر کی به هیشب بار نیآخر یزمان چه که آورد ینم ادی به اصال. بود دهینشن را شیها دادن نظر و او یصدا که بود

 ایدن از مادرش که بود سال یلیخ. داشت نظر ریز از را او که بود پدرش فمط مدت تمام. بودند کرده کل کل  دختر

 .بود شسته دست

 

 ؟یکن یم صحبت یک با -

 

 ...دیدیم کنجکاو را او که بود خوشحال. بود کرده صحبت کالم چند او که بود خوشحال. برگشت مادرش طرؾ به

 :گفت و زد یلبخند

 

 .دیخر دنبال میبر میخوایم دوستم با -

 

. گذراند یم نظر از وجب به وجب را صورتش داشت که انگار. کرد لفل آسمان صورت یرو را اش یعسل چشمان

 :گفت فمط و ببرد جلو را دستش. است دهیند خوب را او سالهاست انگار که یطور

 

 .باش من دختر مرالبت -

 

 .رفت اش صدله لربان و کرد باران بوسه را صورتش. انداخت مادرش گردن دور را دستش و دیخند آسمان

 



 ؟ینشد  سوار حاال تا -

 

 !نه -

 

 یم فکر. کرد انتخاب را شیها لباس وسواس با. شد آماده عیسر برود ییجا آرش با خواست یم که شهیهم معمول طبك

 آن لد یول دیپوش یمشک ی.ساده مانتو. کند تن به یا ساده یها لباس دیبا رفتن بازار و مترو شدن سوار یبرا که کرد

 ...کنارش در چرم دوخت که جذب شلوار. بود باسنش ریز یکم تا
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 به یفیک و انداخت سرش یرو رنگ لرمز شال کی. دیکش ها آن یرو زین را اش یمشک کوتاه یها بوت و زد پا به 

 ...دوشش یرو هم رنگ همان

 از خواست او از که بود یکینزد همان آرش که انگار. کند اعالم را بودنش حاضر تا فرستاد امیپ آرش یبرا عیسر 

 به یتاکس بر سوار هم آرش کوچه، سر دنیرس با. کرد یخداحافظ آنها از و سپرد الهام به را مادرش. برود رونیب خانه

 یمترو به دنیرس تا. ندیبش پشت یصندل یرو که شد مجبور و بود نشسته یتاکس یجلو یصندل یرو دیرس آنجا

 تازه شدند ادهیپ نیماش از یولت. شد بدل و رد نشانیب که بود یاحوالپرس و سالم فمط. نزدند یحرف کدام چیه شیتجر

 :کند نگاه او به تا کرد فرصت آرش

 

 رفت؟ نیماش با شهینم یعنی م؟یبر مترو با خوام یم االن یعنی -

 

 میبر میبخوا هم رونیب نیماش با اگر نکهیا هم و میببر رو خودمون نیماش میتونینم هم نیهم یبرا طرحه یتو بازار -

 ...که نداره یکار راحت یلیخ مترو. میمون یم کیتراف یتو یلیخ

 

 از پس یکی. نداشت یتمام ها یبرل پله کرد یم نگاه هرچه. رفتند نییپا یبرل پله با. شد همراه او با و داد تکان را سرش

 . شد یم سبز شانیرو یجلو یگرید

ا یدل دانست ینم  تیگ از و دیخر طیبل هم او یبرا آرش. دندیرس یورود تیگ به که بودند گذرانده را یبرل پله چند ما

 سوار یبرا که نداشت تولع... رفت یم نیزم ریز به همانطور که بود یبرل پله آن از بعد هم باز یول کردند عبور

 یم فکر یول بگذارند سر پشت دیبا را ها نیال از دوتا تینها کردمیم فکر. بروند نیزم ریز به همه آن مترو به شدن

 .برسد لطار لیر کنار به تا بود گذاشته سرش پشت را یبرل پله نیال ده از شیب که کرد

 یها مسافرت در یحت. کرد یم نگاه جا همه به. برسد مترو تا بود ستادهیا لیر کنار. بود بیعج شیبرا زیچ همه 

 نکرده امتحان را هینمل ی لهیوس نیا ولت چیه چرا که بود بیعج شیبرا. شود مترو سوار که بود نشده هم شان یخارج

 بود دهید که را ییجا تینها. شد یم ختم ها یمهمون و باغ به رشیمس نیبلندتر و بود کوتاه شیها ریمس شهیهم. بود



 هم وجود جا آن از ریؼ یجا که کرد ینم هم را فکرش اصالا . بود شیها دوست یها محله و شان محله اطراؾ همان

 !باشد داشته
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 را دستش آرش یول برود سمت آن به خواست. بود شده جدا بانوان لسمت زرد یبرچسب با. نبود مهم شیبرا یعنی

 :گفت و گرفت

 

 .میبش سوار یعموم سمت نیهم -

 

 نباریا. کرد یم لمس را آنها آرش که ییها ولت تمام مثل. بود شده حس یب شیها انگشت. ستادیا و کرد نگاهش آسمان

 .ستادیا بود شانیپا یجلو که یزرد خط از تر عمب و گرفت را دستش همانطور. نبود کوتاه لمسش یول

 

 .میدار هم نشستن یجا... گهید خطه اول بهتره میبش سوار طرؾ نیهم -

 

 خاموش چراغ با و شدند داخل همه لطار دنیرس با. بودند لطار منتظر و آمدند یم کنارشان گرید یها آدم یکی یکی

 .دیکش یم خود دنبال به را او نشستن یبرا ییجا کردن دایپ یبرا آرش آن

 تا گرفته مرغ ریش از ز،یچ همه که لطار داخل ها دستفروش حضور و شد یم تر شلوغ لطار ستگاهیا هر گذشتن با

 کی داخل که انگار. بود یجالب و دیجد یفضا شیبرا. شد یم شتریب رفته رفته فروختند یم آنجا در زادیآدم جان

 ...شد یم خودش محصول ػیتبل مشؽول یطرف از کس هر. باشد اریس فروشگاه

 

 !بامزه چمدر. بودم داده دست از حاال تا رو یجالب یجا -

 

 که رفتن یم خط ته تا سرخط از شدن یم مترو سوار رونیب بره خواست یم دخترش دوست با مایلد داشتم دوست هی -

 همون از من یول مینداشت نامهیگواه مولع اون داشت حمم! دادینم نیماش بهش باباش. بود شون یگذرون خوش تینها

 دور رفتمیم خودم واسه داشتم یم بر رو نیماش بازم من یول زدیم ؼر یحاج نکهیا با کردم یم یسرکش یکمی اول

 !داشتم ییایب برو بودم رستانیدب شاخ یحساب مولع اون... دور

 

 در شیها طنتیش از آرش... بود بامزه شیبرا آرش خاطرات. دیخند او به و گرفت دهان یجلو را دستش آسمان

 به سیسرو با شیها روز تمام. نداشت رستانیدب در یطنتیش چیه خودش. دیخند یم هم آسمان و گفت یم رستانیدب



 یم آنها با را روزش تمام که ینفر دو یکی همان. نداشت یچندان دوست هم مدرسه داخل گشت یبرم و رفت یم مدرسه

 .نداشتند هم با هم یادیز تیمیصم و گذراند
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 کرد یم ؾیتعر یطور آرش یول نبود یمیصم چکسیه با یول بود خوب همه با. بودند کرده پر را رستانشیدب یسالها

 سرک دخترانه یها رستانیدب یجلو نیماش با مدرسه از بعد و بود گذرانده یخوش به را مدرسه یروزها تمام انگار که

 یا حرفه طور آن حاال که! بود کرده شروع را یباز دختر بود آمده ایدن به که اول روز همان از انگار. دیکش یم

 .بودند شده ؾیرد یکی یکی شیدخترها دوست

 آرش. نشود گم ولت کی تا بود دهیچسب را آرش یبازو آسمان. بود شلوغ جا همه. شدند ادهیپ خرداد پانزده ستگاهیا در

 که بود گذشته هم ظهر دوازده از ساعت بعد. دارد یخوب تیوضع شود مطمئن تا کرد یم نگاهش بار کی لدم چند هر

 .دندیرس ممصد به

 

 !نجایا یایب ینباش حاضر گهید کنم یم فکر بود شلوغ چمدر -

 

 یبرا. گهید کنم یم دمویخر شیتجر بازار همون از شهیهم من م؟یبکن دارویخر نیا میتونست ینم گهید یجا مگه آخه -

 م؟یکن تحمل رو یشلوؼ همه نیا یچ

 

 .کرد زدن لدم به شروع ها سنگفرش یرو بر. گرفت را دستش آرش

 

 بهتره یلیخ یکن دایپ مناسب یجا یبتون اگر حاال یداد انجام ینطوریا رو دتیتول نیاول تو داره یاصول یکار هر -

 .فرستنیم رو ها طرح برامون خودشون میزنیم زنگ گهید بعد یول ..اولش

 

 هیشب جا آن یشلوؼ و یسنت یفضا. بود نیدلنش او یبرا بازار یجا همه. افتادند راه به بود گفته آرش که یسمت به 

 به زیچ بازار از یا تکه هر در کدام هر که بزرگ و کوچک یها مؽازه. بود دهیند تیوالع در ولت چیه که بود ییجا

 ...فروختند یم یخصوص

 مکان نیبهتر. بود گفته درست آرش هم والعا. کنند دایپ را بود نظرشان مد که ییآنجا توانستند جو و پرس یکم با 

 .بود جا همان یها لهیوس از یسر کی دیخر یبرا

 یم یگرسنگ احساس معمول طبك آرش. فرستادند کارگاه سمت به کیپ با و دیخر را ازشین مورد لیوسا از یسر کی

 و کرد یمعرف را بود رفته لبالا  هم خودش که ییها رستوران از یکی. بود شده رهیچ زیچ همه بر اش یگرسنگ و کرد

 ...بروند آنجا به همراهم که خواست
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 یمعمار با مسجد اطیح. بودند شده آن وارد بزرگ یاطیح با مسجد کنار در یداالن از که گذراندند را بازار از یلسمت

 .بود یباستان آثار به هیشب ییجا نظر به و خورد یم چشم به ییبایز

 را جا همه ؼذا یبو و خورد یم نییپا به پله چند شان چپ سمت. شدند دیجد ییجا وارد مسجد ی گوشه در یداالن از

 .بود گرفته فرا

 

 !نخورم را نجایا یؼذا یول بازار امیب نداره امکان. شم ؼذا عاشك من. نداره یدوم نجایا -

 

 یها یکار نهیآ و بود دیسف سنگ از همه ها وارید. بود شده حک یاسالم شرؾ نام یکار یکاش با رستوران سردر

 از پر شیها یصندل یرو و بود شده ؾیرد گریهمد طول در بلند یزهایم. است یمیلد مکان چمدر که داد یم نشان آنجا

 آن تا که ییها رستوران تمام از متفاوت. است یمعروف رستوران آنجا چمدر که داد یم نشان که بود ییها مرد و زن

 .بود نکرده تجربه ولت چیه که بود ییجا مایدل بود رفته روز

 

 !لمایف مثل مه،یلد هیشب نجایا -

 

 :گفت بود داشته نگه خودش کنار را آسمان که طور همان آرش 

 

 ؼذا نجایا آوردتم یم بازار، اومدم یم بابام با که مولع اون. بود یشکل نیهم ادمهی من یولت از. نکرده یرییتؽ اصال -

ا  هم ؼذاش تیفیک. بود یشکل نیهم میخورد یم  .است معرکه والعا

 

 کی آنکه یجا به اگر باشد، تر بخش لذت یلیخ تجارب نیا توانست یم» گفت دلش در و داد تکان را سرش آسمان

 لذت زیچ همه بود خورده گره آرش و یبازو در دستش اگر دیشا و بود کمتر شان فاصله بود، فاصله نشانیب وجب

 ستادهیا آنها از جلوتر که ییها همان به هیشب. کند بؽل را را او و بچسبد او به خواست یم دلش! شد یم هم تر بخش

 دختر عاشمانه یها رابطه! رفت یم اش صدله لربان نشنود یکس که یطور پسر و دیخند یم اندام الؼر دختر و بودند

 ممکن کرد یم فکر یگاه یحت. گذاشت یم دلش در شتریب را حسرت که بود یدنید و دلچسب آنمدر شیبرا پسرها و

 نه و شتریب نه بود دوست کی فمط او یبرا آرش. کند تجربه روز کی یگرید کس کنار را روابط آنطور آرش است

 ولت چیه که یکس. باشد داشته توانست یم که بود یدوست نیبهتر روزها آن آرش. گذشت یم دینبا حك از البته... تر کنم

 !بود نکرده تجربه را بودنش اش یزندگ در
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 ...امیم ییجا نیهمچ که باره نیاول من -

 

 بدم؟ سفارش یدار دوست یچ. ینخورد رو ؼذا هنوز البته نه؟ ای یداشت دوست حاال -

 

 و بود انینما آرش لب گوشه یکمرنگ لبخند. دوخت آرش صورت به را نگاهش و انداخت باال را شیها شانه آسمان

ا  فرستاد باال به رو را لبانش و داد تکان یکم را سرش. کرد زدن لبخند به مجبور را را آسمان  چه که دانست ینم والعا

 .بخورند یزیچ

 

 !یدار دوست خودت که یزیچ هر دونم ینم من -

 

 !چهیماه با پلو یبالال -

 

 دهانش یجلو را دستش و دیخند صدا با. شد تر پررنگ اش خنده آسمان که بود کرده انیب را ؼذا نام لذت با یطور

 للبش یرو دست خواست یم دلش. کند آرام یکم را اش چارهیب دل کرد یسع و گرفت آرش از را نگاهش. داد لرار

 !دیبلع یم وجود تمام با را او دیکش یم نفس را او دیبا فمط... نبود یشدن دنیکش نفس کنارش اصالا . بگذارد

 بودند خوردن ؼذا مشؽول که یانسالیم مرد و زن کنار. داد سفارش چهیماه با پلو یبالال هردوشان یبرا آرش بعد یکم

 هم بهیؼر افراد کنارشان نشستند یم که ینفر دو هر. ندیبش دورش نفره تک توانستند ینم که بود یطور زهایم. نشستند

 .شود حاضر شانیؼذا تا شد منتظر و داد لرار شیپا یرو را فشیک آسمان. بودند

 

 !هیچ مون گردش روز نیاول به راجع نظرات -

 

 یم خوب. بود جالب نظرش به. کرد نگاه را وارید یرو شده یکار نهیآ خط و گرداند اطراؾ به را نگاهش آسمان

 .است بخش لذت و بایز زیچ همه شهیهم باشد او اگر. است وصل آرش حضور به زیچ همه بودن جالب دانست

 

 !داشتم دوست خووووب -

 

 آسمان و شد عمل وارد سرعت به آرش. دهند ادامه را شان مکالمه نتوانستند گرید گرفت لرار شانیجلو شانیؼذا ولت

ا . کرد ؼذا خوردن به شروع بشمابش ی گوشه از آرام آرام  از. باشد داشته دوست آنمدر را آنجا که داد حك آرش به والعا

 .بخورند کامل را آن یمحتوا متوانست که بود ادیز آن حجم انمدر یول بود معرکه شیؼذا نظرش

 .باشد راحت تا داشت نگه دستانش حصار در را او آرش که بود شلوغ انمدر مترو برگشت راه در



 حالت نیتر کینزد خودش و فرستاد بود نصب ها یصندل کنار که یا شهیش و رنگ زرد در نیب ی گوشه را آسمان

 منظور با را زیچ همه آسمان. برد فرو بشیج داخل را گرشید دست و لهیم به را دستش کی. ستادیا او به ممکن

 . گرفت یم یخوب احساس و کرد یم یتلم توجه را آرش توسط شدن احاطه نیا مثال. کرد یم برداشت
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 یم صحبت او با که یکس اسم نامحسوس یکنجکاو با تا انداخت یم آرش یگوش داخل را نگاهش یگاه چند از هر

 .دیارز یم ایدن ی همه به بودن او کنار هم باز یول نبود یراض چندان موجود طیشرا از. ندیبب را کرد

 یامکیپ یها نوشته یرو اخم با نگاهش. ستادیا آسمان از تر عمب یکم و شد اش یگوش پرت حواسش یا لحظه آرش

 .دیکش رونیب حال آن از را او آسمان یصدا که بود رفته باال شیابرو یتا کی. بود کرده افتیدر لبل لحظه چند که بود

 

 د؟یستیبا تر اونور لطفا شهیم آلا -

 

 کنارش داشت سر به دار نماب کاله که یمرد و دید ممابلش را آسمان ی رفته فرو هم در ی چهره کرد بلند که را سرش

 از آسمان چشمان. بود کرده آسمان به را پشتش بایتمر مرد و بود آسمان یپهلو با مماس مرد آرنج. بود ستادهیا

 درخواست به اعتنا یب مرد یول برد یم رنج طیشرا آن از که بود مشخص. بود شده اشک از پر ترس و اضطراب

 .بود زده زل معلوم نا ییجا به آسمان

 واکنش نوع هر یبرا فکش و شد برابر چند ترسش آسمان. زد مرد ی شانه یرو و برد جلو را دستش شتاب با آرش

 را آرش و ببرد جلو را دستش توانست ینم یحت. بخواهد یزیچ ای و بزند یحرف توانست ینم اصال. کرد لفل یاحتمال

 .بکشد عمب

 

 !هستن شما با خانم -

 

 :گفت جانب به حك. برگرداند آرش سمت به را نگاهش یتوجه چیه بدون مرد

 

 ن؟یدار یامر -

 

 دادن فشار و مرد آن ی مهی گرفتن اش یبعد واکنش کرد ینم را فکرش کس چیه که بود محترم یلدر به آرش ظاهر

 یم نه و بزند یحرف توانست یم نه. کند ؼش مترو یشلوؼ آن انیم بود مانده کم آسمان. باشد هم یرو شیها دندان

 .کند یکار توانست

 



 یتو یکن یم  فرو آرنجتو یکن جمع  خودتو نکهیا یجا کنارته خانم هی ینیبیم سادنه؟یوا طرز چه نیا دارم، امر آره -

 شکمش؟

 

 که انگار. کرد پرت بود ستادهیا آسمان که یمخالف سمت به را سرش و نشست مرد آن صورت یتو ناگهان آرش مشت

 لدرت.بکشد عمب را  او کرد یسع و برد آرش سمت به را دستش. دیکش ػیج ناگهان و بود گرفته تازه جان اسمان

 .دیچک یم نییپا بود آرش ملتمس که طور همان شیها اشت. نداشت را چشمانش اشک ینگهدار

 :گفت تیعصبان با و شد مهی به دست آرش با مرد
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 بره ناراحته نکنم؟ کاریچ کنم کاریچ یکنیم ؾیتکل نییتع که اصال یباش یک تو... یفوکول جوجه بفهم دهنتو حرؾ -

 !زنونه

 

 یم تر حیجر را مرد کار نیا با و بود کرده رها را دستش یسخت به. نشست صورتش گرید سمت آرش یبعد مشت

 مرد آن دست. بود گم آرش ادیفر انیم در شود ریبخ ختم و بفرستند صلوات خواستند یم که گرید یمردها یصدا  .کرد

 .افتدیب نیزم یرو جا همان که بود مانده کم آسمان. نشست آرش ی گونه ی گوشه و رفت باال

 

 .نزن آرش... کن ولش من جون... من مرگ توروخدا، آرش_ 

 

 :دیکش ادیفر بود شیصدا یتو که یبؽض انیم حرص با و داد فشار بود سرش پشت که یدر به را او توجه یب آرش

 

 . کنمینم ولت خوردم گوه ینگ تا -

 

 از شتریب آسمان. بود دایهو چشمانش از ترس و دهد حرکت توانست ینم را دستانش. بود صالح یب کامال انگار مرد

 را آرش خواست یم... دعوا دردناک ی صحنه به ادیز یکینزد آن از و بود دهیترس دعوا از. بود دهیترس یهرکس

 .دیرس ینم او به زورش یول بکشد عمب

 

 .بزنم یحرف نیهمچ که نکردم یكار -

 



 هیگر با و شد زانیآو بود هوا در که آرش دست به دستش دو آسمان که بکوبد مرد دهان در گرید بار تا خواست آرش

 .کند بس تا کرد خواهش او از بلند بلند ی

 

 .آرش کن بس خدا تورو -

 

 مورد مرد سمت آن از داشت تن به یپف یکاپشن که گرید یمرد. دیکش یم عمب را او و بود شده زانیآو دستش به

 :گفت فمط برود او دنبال به که نشد رشیگیپ گرید آرش و دیکش یکنار به را آرش خطاب

 

 .شرؾ یب وونیح اریب ادتی رو لحظه نیا اومد ذهنت تو زن هی به یدراز دست فکر ولت هر -

 

 یعسل چشمان و رفت یم یسرخ به رو دشیسف صورت. کرد نگاه اشکش پر یها چشم به و برگشت آسمان سمت به

 افتاده لرز به هم شیها شانه یحت و بود شده دیسف و دیلرز یم لبانش. بود ؼرق کربال یصحرا به هیشب ییایدر در اش

 بود

. بود کرده دایپ انیجر کنارش از یکم خون و بود شده پاره اش گوشه. کرد دراز آرش لب سمت به را دستش آسمان

 :گفت آرش که دیکش خون یرو را دستش

 

 کرد؟ کارتیچ ؟یخوب -

 

 به ریاخ اتفاق از آسمان و بود کرفته دست در را دستش آرش. دیلرز و دیچک فرو لبل از شتریب آسمان یها اشک

 .دیلرز یم خودش
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 .پهلوم یتو بود رفته آرنجش. دمیترس فمط... یچیه ،یچیه -

 

 شیصدا آوردم نییپا در یسع که آن بدون. کرد پاک متیمال با را شیها اشک و دیکش  او صورت یرو را دستش آرش

 :گفت بشنوند هم جا آن افراد یبال که یطور باشد داشته

 

 رتیؼ یب... نجایا ادیب تونهیم خانمم هی س،ین کهیمرت یتو واسه... هیعموم ها واگن نیا کس همه یب شرؾ یب -

 .کردمیم سیسرو دهنشو وگرنه یبود نجایا که ؾیح. وونیح



 

 ...شیکشت یم یداشت -

 

 .شد یم فشرده للبش و ختیر یم فرو یشتریب لدرت با آسمان یها اشک فشار هر با. داد فشار را آسمان دست

 

 ...نترس -

 

 ...رفت ینم نییپا بؽضش. کرد مشت اش نهیس یرو را دستش دو هر آسمان و گذاشت او صورت کنار را دستش

 

 !نجایا آوردم تورو اصال که من به لعنت -

 

 ی گوشه در را آسمان طور همان بود شده خلوت هم مترو گرید که شیتجر ستگاهیا به دنیرس تا و زد ینم یحرف آرش

 نجات ها دزد شر از خواهد یم و شود یم خارج بانک از ادیز پول با که یکس به هیشب درست. بود کرده احاطه واگن

 لب کنار خط بار هر دنید با که یآسمان. نشود اش ییدارا متوجه یکس که بود داشته نگه یطور را آسمان کند دایپ

 .افتاد یم لرزه به دلش چشمش ریز یکبود و آرش

 به آرش به توجه بدون عیسر افتاد یفرو بار و خوار ی مؽازه کی به چشمش آسمان یبرل پله چند کردن رد از بعد

 . دیخر یمعدن آب یبطر دو و رفت جا آن سمت

 از آسمان کند الدام شده یداریخر الالم کردن حساب یبرا که آن از لبل و بود شده دهیکش دنبالش اجبار به هم آرش

 .رفت رونیب مؽازه

 را او بود ستادهیا نییپا  و باال ینوسیکس یها موج هیشب که ییابروها همان با و گرفت آرش سمت به را یمعدن آب کی

 .کرد نگاه

 

 .ادیب جا حالت بخور نیا از یکمی -

 

 که یها همان از. بود فشیک ته شهیهم یا پارچه دستمال کی. شد گشتن مشؽول فشیک در و ستادیا وارید ی گوشه

 .بود عاشمشان آسمان و بود کرده یگلدوز فراؼت اولات در مادرش

 

 .یلرز یم یدار بخور هم خودت -

 

 .گذاشت جواب یب را آرش ی جمله و بود مشؽول فشیک در طور همان آسمان
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 به اخم با و بود زده کمر به دست آرش. شد آن کردن سیخ مشؽول بعد لحظه چند و کرد دایپ را رنگ دیسف دستمال

 و برد باال را دستش آسمان د،یچرخ آسمان سمت به که نیهم. نداشت یتمام مردم آمد و رفت. کرد یم نگاه اطراؾ

 یآخ و کرد فرو هم در را اخمش باشد دهیکش درد یکم که انگار آرش. داد لرار لبش ی گوشه یرو را سیخ دستمال

 :گفت تیجد با آسمان یول ردیبگ را دستمال و کند بلند دست خواست. گفت آرام

 

 .کنم پاکش بذار نزن دست -

 

 .شد او لب کنار از خون کردن پاک مشؽول دلت با

 

 ...نکن دعوا گهید -

 

 .بود کرده تتیاذ -

 

 صورت به را لرارش یب چشمان. نداد فرمان گرید مؽزش و دیکوب تر تند شهیهم از دلش. دیشن را اش لروچه دندان

 .چرخاند آرش یعصبان یول براق یها چشم نیب را لرزانش یها مردمک و دوخت آرش

 

 .شمیم تیاذ شتریب یکن دعوا-

 

 ...حروم کهیمرت -

 

 :گفت و گذاشت دهانش یرو دست. دیبگو شتریب آرش نداد اجازه

 

 ...بسه گهید شده تموم -

 

 :گفت تیعصبان با و کرد اخم آرش

 

 ...استؽفرهللا -

 

*** 

 

 کجا؟ میریم میدار -



 

 ینم و بود خوشحال و دیخند یم آرش. شد دور شان کوچه از سرعت به آرش و دیچیپ کوچه در نیماش گاز یصدا

 . بود چه زد یم را حرفش لبل شب از که یزیسورپرا نیا دانست

 و کرد یم کنسل را لرارش هم باز کرد ینم هم اصرار آرش اگر. بود کرده کنسل یلیل با را لرارش آرش اصرار به

  ؟ کند مخالفت آرش با شد یم مگر اصال. داد یم او دل به دل

 .بود رفته یزرد به رو هم چشمش ریز و داشت خودش یرو یشدگ پاره یکم همچنان آرش لب ی گوشه

 .ندیبب را آرش صورت شتریب معیدل کی فمط تا ختیر یم هم به را ایدن ی همه آسمان

 

 !یوجب هی یعجول چمدر -

 

 تا نداشت لصد آرش و دیرس یم گوش به پخش از یآرام کیموز. داد ابانیخ به را نگاهش و زد یکمرنگ لبخند آسمان

 و نگفت یزیچ هم نیهم یبرا داد ینم پس نم او کرد یم تالش هم هرچمدر آسمان. بدهد بروز یزیچ ممصد به دنیرس

 یخاص نسبت چیه که آن با. دید یم یکنار یها نیماش از را ها دختر گاه گه یها نگاه. شد ها ابانیخ یتماشا مشؽول

 یول شتریب نه و بود دوست کی فمط آرش یبرا دیشا. بود نشسته آرش کنار که داشت ؼرور احساس یول نبود نشانیب

 .گذشت یم خودش دل در یزیچ چه که بود نیا مهم. نبود مهم ها زیچ نیا او یبرا
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 شهیهم. بودند شده جمع اطراؾ و دور آن شانیها دوست همراه بار چند و نیچند. شناخت یم یخوب به را فشم ی جاده

 :گفت ناگهان که بود کرده را ستیپ یهوا دلش. برد یم لذت و داشت دوست را جاده یانتها یب یها چیپ و هوا و حال

 

 ؟یبلد یاسک تو -

 

 لرار آسمان نگاه رس ریت در فکش ی هیزاو. رفت باال شیابرو یتا عادت طبك و شد یرانندگ مشؽول یدست کی آرش

 :گفت و گرفت

 

 مگه؟ چطور -

 

 برم بشه تر سرد هوا زودتر یهرچ منتظرم فمط.. سرما و برؾ و خی یبو عاشك. ام یاسک عاشك من آرش یوا -

 .یاسک



 

 !گهید برمت یم خودم -

 

 یدگیرس مشیعال به او کنار جز خواست یم چه مگر اصال. شد برابر نیچند تشیرضا احساس و زد برق چشمانش

 نفس را او تن یبو که یولت دیخورش ؼروب دنید جز خواست یم چه مگر داشتن؟ شیآسا  حس او کنار جز کردن؟

 د؟یکش یم

 

 .افتاد ادمی جاده نیا یاومد االن. یاسک یبرا کنم یم یشمار لحظه من یوا -

 

 پارک بیار را نیماش. دیچرخ بود جاده کنار که ییها رستوران در سر یرو نگاهش آسمان و ستادیا یکنار آرش

 چند با که یرستوران. بود داشته نگه جا آن که بود گرسنه معمول طبك آرش حتما و بود ظهر سر. شدند ادهیپ و کردند

 انیؼل وجودش در خروش هم یکم بلکه بود آب پر تنها نه سال از ولت آن که رودخانه آب یصدا و رفت یم نییپا پله

 .کرد یم

 

 . ومدمین دختر با ولت چیه که هییجاها ارمتیم که یینجاهایا -

 

 :گفت و دیچرخ آرش سمت به تعجب با

 

 چرا؟ -

 

 !مردونمه خلوت -

 

 ...ستمین مرد چون باشم دینبا هم من پس -

 

 بدن و او دست نیب فاصله اش یپف و نرم کاپشن. داد هلش جلو به یکم و گذاشت آسمان کتؾ پشت را دستش آرش

 .رفت جلو به تر عیسر حرکت آن با آسمان یول بود کرده جادیا آسمان

 

 ...تو -
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 ...جداس ایدن همه از بحثت جون دختر یفاب كیرف

 

 کند فراموش که ختیر یم فرو جانیه پر آنمدر مگر دل. بود رفته فراتر دلش از بود هرچه یول یزیچ چه دانست ینم

 د؟یبگو بود لرار یزیچ چه

 :دیکش بود رودخانع سمت به که رستوران گرید در سمت به را او و گرفت را آسمان یبازو

 

 شده؟ یچ -

 

 .مینیبش نجایا میبر یچیه -

 

 در بزرگ و کوچک یها کلبه. بود یچوب بهشت کی هیشب. هستند ییجا چه شد متوجه تازه یا شهیش درب شدن باز با

 سرما. ندیبب توانست یم که بود یا صحنه نیتر دلچسب خروش و جوش پر ی رودخانه یصدا با هم یرو ی طبمه دو

 .برد یم لذت و دیخند یم جانیه با یول بود کرده سرخ را شیها لپ

 

 .شدم عاشمش یوا... لشنگه نجایا چمدر -

 

 ...یبگذرون خوش من با مدت هی دیبا گفتم -

 

 ؟یگذرون یم من با ولتتو یدار چرا -

 

 به رو یا شهیش بزرگ یها پنجره با کلبه. گرفت آن ی شعله یجلو را دستش و کرد ادیز را یبخار ی شعله آرش

 بایز را جا آن هم تر شیب زییپا ییبایز انگار. خورد یم گوششان به واضح آب خروش و جوش یصدا و بود رودخانه

 .بود کرده

 یم را جوابش که یزمان را آرش العمل عکس خواست ینم. ستادیا بزرگ ی پنجره کنار و نکرد نگاه آرش به آسمان

 تیاذ. بکشد را وانهید مرد آن بود مانده کم مترو در او خاطر به لبل روز چند که بود یپسر همان آرش نیا. ندیبب داد

 .بود خام الیخ همه یول باشد کنارش نسبت بدون تواند یم کرد یم فکر. بودن کنارش از شد یم

 یصدا و رودخانه نواز گوش یبایز بیترک و بست چشم شیصدا دنیشن با یول است كیآالچ یکجا آرش که دیدینم

 .سپرد دل جان به را آرش

 

 بگذرونم؟ ولت ممیرف با بخوام بده -

 

 دونه؟ینم مشیرف رو تو متیرف که یدونیم -

 



 از. کردن یدار خود بود سخت. برگشت سمتش به و دیکش یمیعم نفس آسمان. نگفت یزیچ و کرد سکوت آرش

. زد یم پس پا با و دیکش یم شیپ دست با انگار. کرد یم اش وانهید آرش یعاد رفتار که بود آن تر سخت زیچ همه

 .کردند یم محبت منظور با که بود یکسان هیشب شیها محبت
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 بود داده لرار در یجلو همان که فشیک سمت به. شود دار ادامه آرش با اش یچشم تماس نداد اجازه اش تلفن زنگ

 اش اشاره انگشت تعجب با و فرستاد باال را شیابروها پدرش نام دنید با. دیکش رونیب اون درون از را یگوش و رفت

 .داد تکان را سرش و شد منظورش متوجه عیسر هم آرش و گذاشت اش ینیب یجلو بودن ساکت یمعنا به را

 

 پدر؟ جانم -

 

 آمد یم شیپ یولت کمتر. دیکش كیعم نفس و دیگز را لبش. کرد شیرها و گذاشت باز را ؾیک پیز طور همان آسمان

 .ردیبگ تماس او با پدرش که

 

 بابا؟ یخوب -

 

 ن؟یخوب شما ممنون -

 

 خودش پس در یداستان بود گرفته که یتماس نیا انگار. کند صحبت او با راحت الیخ با تواند یم که نبود مطمئن هنوز

 .داشت

 

 نه؟ یستین خونه. لربانت -

 

 مگه؟ چطور. رونیب اومدم نه -

 

 .دارم حرؾ باهات کمی ایب زود شب بگم رمیبگ تماس گفتم -

 

 هم آرش. شد ذهیخ آرش چشمان در و گرفت دندان به را لبش. شد تر دیشد اضطرابش و شد شتریب للبش دنیتپ سرعت

 .دیبگو را تماس آن لیدل آسمان بود منتظر که انگار و بود متعجب خودش به هیشب



 

 افتاده؟ یاتفال -

 

 .رهیخ که انشاهللا -

 

 هم آن و کرد یم جادیا سرش در معنا کی تنها ریخ ی کلمه. زد ینم یخوب یها حرؾ دلش. داد یم بد گواه دلش

 !بود ازدواج

 

 .باشه -

 

 خواست یم انگار که کرد یم نگاه یطور. نگرفت آرش چشمان از را چشمانش اتصال خط یول کرد لطع را یگوش

 .دهد حیتوض را تماس آن لیدل آسمان

 

 .کرد نگرانم. بهم داد استرس -

 

 افتاده؟ یاتفال -

 

 . زد هیتک رنگ یالک یپشت به بود نشسته آرش که ییجا یکنار ضلع در و داد تکان را سرش آسمان

 

 .خونه ایب زود گفت. دونمینم -

 

 :گفت بود داده که یجواب و او به توجه یب آرش

 

 .ام خسته یلیخ کن دراز پاتو -

 

 .رفت یخمار به چشمانش و دیکش باال بلند یا ازهیخم اش جمله سر پشت

 .دیکش دراز آن یرو هیثان اش یکسر در آرش و کرد دراز را شیپا بداند را آرش حرؾ لیدل که آن بدون آسمان

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿  

 

  شمرون_چیپ#



 ۶36_پارت#

 

 ینم. بود ستادهیا حرکت از رگش در شیها خون. بود شده منجمد آسمان ی نهیس. دیخواب نهیس به دست و بست چشم

 .نزند یحرف و باشد کینزد لدر آن توانست ینم. کند تحمل را اوضاع آن توانست

 چشم دوباره یول دهد سفارش او به و کند باز چشم شد مجبور آرش بود آمده گرفتن سفارش یبرا که گارسون آمدن با

 .نکند رشیاس شتریب و نرود  فرو شیموها داخل تا کرد یم کنترل را دستش آسمان. گذاشت هم یرو

 هم شیدخترها دوست با یحت که دیدیم کرد یم دلت که شتریب... داشت تولع آسمان که بود یزیچ از شتریب شان یکینزد

ا  آرش و خودش یول کرد یم مشاهده شان نیب یادیز فاصله که البته. نبود مانهیصم آنمدر  هر از و بودند کینزد والعا

 یبرا یبزرگ یاهایرو... گفت یم مؽازه یبرا شیها برنامه از آرش. کردند یم دل و درد و کردند یم صحبت یدر

 و کند یبرندساز خواست یم. کند رو دیجد یبرند با را آسمان یها دیتول خواست یم دلش. داشت آسمان ندهیآ

. بودند همکار دو از شیب. کرد یم ییهوا را او که گفت یم شیاهایرو از آسمان یبرا انمدر. دهد توسعه را شیکارها

 ...خوردند یم ؼصه هم با و دندیخند یم هم با شتریب هم یمیصم دوست دو از یحت دیشا

 همه بابت از آرش. کردند یزیر برنامه شانیکار ی ندهیآ به راجع نبود خودشان از ریؼ یکس چیه که آرام طیمح آن در

 .دید یم رو شیپ را یخوب ندهیآ و بود خوشحال زیچ

 شده جدا اش یزندگ ی هیبم از یکل به آسمان یزندگ یروزها آن. گرفتند رفتن به میتصم زدن گپ یکم و ؼذا از بعد 

 تا. بود گذرانده ییتنها به که ییروزها تمام از فارغ ،یافسردگ و یحوصلگ یب از فارغ. گذشت یم یگرید طور و بود

 که دیچیپ یم هم به یطور زیچ همه نکند فکر آرش احساسات به و ببرد لذت یزندگ از و باشد آرام خواستیم

 .کرد یم تر سخت را اش یزندگ

 برود زودتر که گفت او به بود شیها کفش بستن مشؽول و بود شده خم آسمان. بپوشد را شیها کفش تا بود منتظر آرش

 ی پله از و کرد مرتب دوشش یرو را فشیک کرد نگاه او به لبخند با و شد بلند جا از آسمان. ستادیا منتظرش آرش یول

 .رفت نییپا كیآالچ

 

 امروز؟ بود خوب -

 

 !یبلد لشنگ یجاها چمدر تو. شدم نجایا عاشك من یعال -
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 را یا شهیش در. برود راه خودش از جلوتر او تا داد لرار آسمان کتؾ پشت را دستش و انداخت ؼبؽب به یباد آرش

 :گفت نیح همان و کرد عبور در از آسمان. ستادیا عمب و کرد باز

 

 .بگذره خوش یحساب بهت مدت نیا کنم یم یکار که گفتم... گهید گهید -



 

 .کند آرام را او توانست یم که بود کوچک یها یدلخوش نیهم. شود همسو یبزرگ اتفالات با ها یخوشگذران نبود ازین

 

 !یکن یم کاریچ نجایا تو آرش یوا -

 

 آرام را چشمانش. سد جلب بود شده بلند یصندل یرو از جانیه با که یدختر سمت به آسمان حواس ناگهان صدا نیا با

 بود شده ادیز یحد به شناختند یم را آرش که ییها دختر دنید. بود پر اس تیظرف. فرستاد فرو را دهانش آب و دست

 به هم آسمان رفت جلو که آرش. داد نشان الیخ یب را خودش و گرفت دخترک از نگاه. کند تحمل توانست ینم که

 آرش. کند سکوت که خواهد یم دختر آن از ندیبب که نکرد نگاه آرش به گرید و داد دختر آن به یآرام سالم اجبار

 .نکند صحبت تا خواست و گرفت اش ینیب یجلو را دستش

 

 ؟یهمگ خوبن چطورن بابا مامان -

 

. داد یم را آرش جواب اقیاشت و شور با دختر آن و شد یم شان یها خانواده از صحبت... بود حد از ادیز یلیخ گرید

 بود سخت. کرد یم ینیسنگ دلش یرو ؼم یول داد ینم نشان یتوجه و بود زده چپ یعل ی کوچه به را خودش آسمان

 اش لسمت کی فمط و بود شده لسمت هزاران که انگار آرش زدیم لدم که شهر از یهرجا. شهر تمام با او کردن لسمت

 ...داشت تعلك او به

 نکرده هم نگاهشان اصال. شد تمام دختر آن با صحبتش آرش و گذشت چمدر دینفهم که بود نیسنگ خودش افکار انمدر

 هم آرش. شد دور ها آن از و کرد یآرام یخداحافظ انتها در فمط داشت یظاهر چه دختر که نبود هم حواسش. بود

 ...نزدند یحرف چکدامیه نیماش در نشستن تا و نگفت یزیچ

 :گفت گرفته و آرام یصدا با آسمان کرد روشن را نیماش که نیهم

 

 !شمیم تیاذ دارم من م؟یکن کمتر یکم کی رو آمدها و رفت نیا شهیم -

 

 یدرون حال که بود سرد یلدر به انگشتانش. گذاشت آسمان کوچک و ؾیظر دست یرو را دستش. نکرد تعلل آرش

 .کرد یم احساس یخوب به آرش را نیا و دیتپ یم گنجشک هیشب للبش. داد یم نشان را اش
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 دستش نداد اجازه. کرد مماومت آرش یول شود جدا دستانشان خواست و کرد جمع آرش دست ریز را انگشتانش آسمان

 یسع هم هرچه. نداشت احساساتش یرو یکنترل آرش یجلو. دیلرز یم آسمان. فشرد را آن شتریب بلکه بکشد رونیب را

 .توانست ینم ندهد نشان را احساتتش و دینگو یزیچ کرد یم

 

 !شهینم نه -

 

 تمام حك در را یرحم یب آرش و بود شده آب از پر اش یرنگ یها لهیت. دوخت او چشمان به را لرزانش یها یعسل

 .کرد یم

 

 کنارت تیوضع نیا تو تونم ینم. گذرهیم برام تر راحت. گذرهیم برام زودتر.. نباشم ،ینباش. یدیم آزارم یدار -

 فمط کنم تحمل تونم ینم من... من. یکنیم تر کالفه منو فمط ینطوریا. یدیم عذاب منو یدار فمط ینطوریا. باشم

 ادامه آمدا و رفت نیا گهید خوام ینم. باشه دهیچسب یبهتر یها برچسب روشون آدما ی هیبم باشم یمعمول دوست

 یتو رو گهیهمد فمط ایب. کن تمومش یول لبول گذروندم مویزندگ یروزا نیبهتر روز چند نیا تو من. باشه داشته

 .لزوم ولت فمط اونم باشه یکار صحبتمون فمط ایب. لزوم ولت اونم مینیبب مؽازه

 

 دیشا. افتاد ینم فاصله کلماتش نیب لحظه کی یول ختیر یم دلش. داشتینم بر گفتن از دست یول دیلرز یم شیصدا

 که بود شده یا یلو دختر خودش نظر از یول بود شده اشک از سیخ صورتش طور آن که دیرس یم ؾیضع نظر به

 یم فکر ها تر لبل که یزیچ برعکس. داد ینم حیترج زیچ همه به را بودن آرش کنار. شود دور خواست یم آرش از

 .بود بهتر نظرش از داشتن کمال و تمام را آرش کرد

 و بود گرفته لرار گریهمد یراستا در چشمانشان. برداشت آسمان ی زده خی و سرد دست یرو از را دستش آرش

 بدن انیم و دیرس صفر به شان فاصله که شد چطور دینفهم. دید یم آرش چشمان از را یناراحت و ؼم یخوب به آسمان

 دستانش. دیکش جلو را او و زد حلمه او بدن دور به آرش دست. انداخت فاصله که بود ها لباس ضخامت تنها شانیها

 داشت و بود داده دست از را تکلمش. بود شدن ذوب حال در زورش پر یها دست انیم آسمان و بود آسمان بدن دور

 از لحظه کی که تنش یبو. بود هضم رلابلیؼ شیبرا نشانیب یکینزد نیا و تماس نیا. کرد یم فکر شانیها نیاول به

 یم باال را للبش ضربان و گذاشت یم اثر اش ییایبو یها سلول یرو شتریب ؼلظت با حاال رفت ینم رونیب اش ینیب

 .برد

 بو را شیموها آرش کرد ینم اشتباه. دیشن اش مهیشم کنار را آرش نفس یصدا. بود کرده ریگ وسط همان آسمان دست

 ریدرگ شیپ از شیب را دلش و کرد یم زمزمه گوشش کنار آرامش یصدا. داشت یم نگه نهیس در هیثان چند و کرد یم

 .کرد یم

 

 خوردنتو ؼصه که ینطوریا ؟یشیم خوب نکنم تتیاذ بدم لول بهت! یدونینم یزیچ که تو... نکن تمیاذ خانمچه، -

 .ستین موندگار من یزندگ تو کس چیه که یدونیم. خودت با نکن ینطوریا. شهیم نیسنگ دلم منم نمیبیم

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 ۶3۸_پارت#



 

 .بگم شتریب نخواه برات؟ مفـهومه خــب؟ ؟ینباش ستمین حاضر و یــمونیم  و یهست شهیهم... یهستــ تو یول

 

 شدن دور نیا دلش نه و داشت را توانش نه یول کند جدا را او آرش ی نهیس یرو دستش دادن فشار با کرد یسع آسمان

 یزیچ. دهد انجام یحرکت توانست ینم که بود کم انمدر دستش کؾ و انگشتان لدرت هم نیهم بخاطر. خواست یم را

 و بود نمانده بدنش یسرما از یزیچ. بود شده ذوب. بود کرده سیخ را آرش ی نهیس یرو چشمانش اشک یول نگفت

 .بود سوختن حال در جا آن حاال

 با آسمان و گرفت فاصله خودش بعد یکم. نداشت آسمان از جواب گرفتن یبرا هم یاصرار و نبود جواب دنبال آرش

 :گفت لرزان یصدا

 

 .خونه برسون منو -

 

 مهیدل چند به حواسش ی همه آسمان و بود یرانندگ به حواسش آرش. آرش نه و زد حرؾ آسمان نه گرید. نزدند حرؾ

 شیتشو و آشوب به شتریب تا باشد دور او از نگاهش کرد یم یسع و گرفت ینم آرام للبش. دشیجد ی تجربه و لبل

 .افتدین

 

* 

 

 .ندارم ازدواج لصد من پدر -

 

 که یچهارچوب نیا از گفتم... نرو نکن نگفتم. نگفتم یچیه بهت یرفت یخواست هرجا ،یکرد یخواست یهرکار آسمان -

 بدم اجازه تونم ینم. بگذره خواد یم دلت خودت که یاونطور تمیزندگ ی هیبم بذارم تونم ینم. نشو خارج کردم نییتع

 و شونینیب یم انیم. خوام ینم رو بدت پدرتم من. کن درک نویا میهست یبخصوص طیشرا تو ما. یکن یچیسرپ ازم بازم

 نیبهتر پسر نیا  ریبگ میتصم یریگ موضع بدون و مجلس یتو نیبش ایب یریگ موضع بدون. ادینم بدت که مطمئنم

 .داره وجود برات که هست یسیک

 

. داشت او ازدواج به اصرار حاال... بود کرده رها را اتیآ. دیفهم ینم را پدرش یها حرؾ اصال. بود نیسنگ دلش

 هم او و کند ازدواج خواست یم خودش که یکس با اتیآ بود نداده اجازه. شود وانهید که بود شده او نوبت انگار حاال

 شده او نوبت حاال یول بود نکرده دخالت خواهرش به مربوط مسائل در ولت چیه. بود زده را ازدواج دیل شهیهم یبرا

 .بود

 ینم. داد ینم تیاهم یول دیشن یم را پدرش یصدا. برود رونیب خواست و برگشت پدرش به دادن جواب بدون

 .بچکد نییپا صورتش یرو از او یجلو شیها اشک خواست
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 .بود دهینپرس هم را آسمان نظر یحت و بود گذاشته بعد ی هفته یبرا را یخواستگار لرار پدرش

 به عملشان و اراده یباز شب مهیخ یها عروسک به هیشب دیبا. ندارد ینمش چیه خودش یزندگ در کرد یم احساس

 ینم خواهند یم خودشان که یشکل به شان یزندگ در زیچ چیه نخواهد او اگر کرد یم احساس. شود واگذار پدرشان

 .گذرد

 تخ یرو را خودش. ختیر نیزم یرو دست دنیکش با را بود ختهیر تخت یرو یطراح یبرا که شیها لهیوس تمام

 عشك بدون نطوریا خواست ینم دلش. نداشت للبش یبرا ییجا اش نهیس. برد فرو بالشت در را سرش و کرد پرت

 میتصم در نتواند و باشد ربات کی هیشب اش یزندگ خواست ینم دلش. شود زمانه راتییتؽ دستخوش و کند ازدواج

 ریگیپ انمدر طرؾ انگار یول شد لطع لرزشش که نداد را جوابش انمدر و دیلرز اش یگوش. باشد کیشر شیها یریگ

 . ردیبگ تماس گرید بار که بود

 آن با خواست ینم. داشت کم تیمولع آن در را آرش فمط. گشت یگوش دنبال به و کرد بلند بالشت یرو از را سرش

 . کرد لطع شیرو را دوم تماس خاطر نیهم به و بدهد را تلفن جواب شیها هیگر ادگاری و گرفته یصدا

 یگوش و کرد متصل را تماس خاطر نیهم به باشد افتاده یاتفال دیترس. شد نگران یکم گرفت تماس آرش که سوم بار

 .داد لرار گوشش کنار را

 

 ؟یدینم جواب چرا آسمان الو -

 

 !کرد یم صحبت تند. بود نگران شیصدا

 

 !الو -

 

 و شد تر نگران یول تر آرام یکم آرش یصدا. بود کرده هیگر چمدر که شد مشخص لشنگ دیکش باال که را اش ینیب

 :گفت

 

 تربچه؟ یکنیم هیگر چرا -

 

. رفت اتالش بالکن سمت به یلباس چیه دنیپوش بدون و شد بلند جا از. گرفت اش هیگر شتریب او یصدا دنیشن با آسمان

 .نشست یم صورتش یرو هوا یسرما و بود داده لرار گوشش کنار را یگوش

 

 ...آرش -

 

 آرش؟ جان -

 

 .شود تر بزرگ اشکل یها گلوله و ببندد چشم تا شد یم باعث آرش گرم و محکم یصدا



 

 ...نگو ینطوریا -

 

 :گفت گر اؼوا دوباره آرش

 

 بگم؟ یچطور -
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 آن از ریؼ به یکس با هم آن ازدواج. است شیرو شیپ یبزرگ بتیمص چه که آمد ادشی یول دیخند شیها هیگر انیم

 .تلفن پشت یداشتن دوست مرد

 

 .کن ؾیتعر برام عیسر و زود لطفا پس امیم که یدونیم خونتون؟ دم امیب پلشم ای یکنیم هیگر یدار چرا یگیم -

 

 .نشد لطع اش هیگر یول شد باز خنده به آسمان لب. داشت تیلاطع شیصدا

 

 .آرش یا وونهید یلیخ -

 

 ؟ خونتون در امیب دیبا پس -

 

 . بود کرده ناراحتش یزیچ چه که نرفت ادشی یول دیخند. دیخند آسمان هم باز

 

 .گمیم. این نه -

 

 .نکن هم هیگر... زود! گهید بگو -

 

 انیم. ردیبگ را شیها اشک یجلو نتوانست کرد هرکار. نکند هیگر تا بزند حرؾ چطور و دیبگو چطور دانست ینم

 .داد حیتوض یول گرفت شیصدا و دیکش باال ینیب زدنش حرؾ



 

 نیب زویچ همه بابام و نداشتم خبر یزیچ از که بودم من فمط انگار. ادیب خاستگار برام لراره یبعد ی پنجشنبه -

 ... آرش یول. ادیم خوشت شینیبب گفت من به. کرده تموم خودشون

 

 . کرد سکوت آرش و زد هیگر ریز آسمان

 .است کالفه و بود ختهیر هم به اعصابش که بود معلوم. شد تر گرفته آرش یصدا

 

 .آسمون نکن هیگر -

 

 . داد ینم یتیاهم یول بود نشسته وجودش سرمادر. نشست بالکن ی گوشه وارید به زده هیتک آسمان

 

 ...آرش -

 

 آرش؟ جان -

 

... خواد ینم دلم من. کنم ازدواج تونمینم من... من کنم؟ لبول دیبا که زوره مگه ه؟یزور مگه. کنم ازدواج خوام ینم -

 فهمه؟ ینم منو حال چکسیه چرا

 

 یزندگ آرش یولت. بزند کامل را دلش حرؾ توانست ینم. کنم ازدواج تو از ریؼ یکس با توانم ینم دیبگو توانست ینم

 یرو شیها هیپا که یزندگ. کند شروع یزندگ و کند ازدواج گرید یکس با که خواست یم چطور بود کرده پر را اش

 .نبود یشدن شود گذاشته اش نشده تمام عشك

 

 .نکن هیگر آسمون -

 

 نکند؟ هیگر که شد یم مگر

 

 !شهیم درست زیچ همه بذار نکن هیگر -

 

 و باشد یوالع آرش حرؾ کرد ینم فکر! شود درست زیچ همه که کند یکار آرش کرد ینم را فکرش یول کرد هیگر

 .باشد نگفته او یدلخوش یبرا فمط

 

* 
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 نام اسری که یپسر از یعل. بود نشسته سالن ی گوشه کرده بػ تنها آسمان یول بود داغ بعد ی هفته یخواستگار بحث

 که اسری نیا از دیبگو و کند ساکت را همه خواست یم دلش آسمان. کرد یم ؾیتعر وجناتش از و گفت یم داشت

 یبرا حد از شیب پدرش و بود یمرکز بانک سیرئ پسر که  انگار. نزنند حرؾ بکشد آتش به را اش یزندگ بود لرار

 ازدواج ولت گرید گفت یم یعل که نبود رید هم نیهمچ ازدواج یبرا سن سال چهار و ستیب. بود راؼب وصلت نیا

 . است آسمان

 و مرتب که پنجشنبه هر مثل. رفت ینم جمع داخل اصال و داد یم نشان اش یگوش در یباز مشؽول را خودش آسمان

 هم با خواست یم او از و دیچرخ یم اطرافش و  دور یعل پسر یگاه و بود نشسته شد یم ظاهر خانواده یجلو آراسته

 .کنند یباز

 یکس و بودند هم دور همه. نبود همانیم منتظر طیشرا آن در یکس. کرد جلب خودش سمت به را همه حواس در زنگ

 .دیایب که بود نمانده

 :گفت رفت یم در سمت به که همانطور و داد نشان العمل عکس نفر نیاول یعل

 

 باشه؟ تونهیم یک -

 

 :دیپرس پدرش داد لرار شیسرجا را فونیآ یولت. شد فونیآ سمت آن با صحبت مشؽول یعل

 

 پسرم؟ بود یک -

 

 .میهماهنگ پدرتون با گفتن بود در یجلو ینیریش و گل با ییآلا هی واال -

 

 یصدا ردیبگ باال را سرش که آن از لبل آسمان. رساند در به را خودش گفتن استؽفرهللا با و شد بلند جا از پدرش

 :گفت که دیشن را پدرش

 

 .ایب سرت یرو بنداز یروسر هی بابا آسمان -

 

. گذاشت سرش یرو یاهیس ی ساده شال و کرد مرتب طرفه کی را شیموها. رفت اتالش سمت به و شد بلند جا از

 که برود رونیب اتاق از خواست. نداشت یتیاهم شیبرا ها لباس شدن ست اصال یول بود یا سرمه زیشوم کی بلوزش

 که بود آشنا انمدر صدا... شد ینم باورش. شد خسشک نهیس انیم همانجا نفسش و ستادیا للبش. دیشن آشنا ییصدا

 ...شان خانه ییرایپذ وسط هم آن آشنا یصدا آن...  شد ینم باورش



 تکان توانست ینم که کرد یم نگاه بود شده خانه وارد که ینفر چهار آن به و بود ستادهیا همانجا شده خشک یطور

 پلک توانست ینم یحت شد ینم باورش... دهد نشان یالعمل عکس و ردیبگ خانواده آن از چشم توانست ینم. بخورد

 !کند باز دوباره و بگذارد هم یرو را شیها
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 .است دروغ و وهم بود دهیشن که ییصدا و ها اتفاق نیا ی همه کرد یم فکر. است توهم زیچ همه کرد یم فکر

 ...بود دهید شهیهم که یلیشما همان با و لامت و لد همان با باشد، آرش بود ستادهیا آنجا که یمرد آن شد ینم باورش

. است شده یخال شیپا ریز کرد یم احساس. افتدین تا بود گرفته زیم به را دستش. کند باور توانست ینم یول بود آرش

 پدر نه ولت چیه. بود ایدن اتفاق نیتر باور لابل ریؼ شان خانه وسط آنجا او دنید. کند تحمل را وزنش توانست ینم

 یول بود دهیند ولت چیه هم را بود افتاده راه هیبم سر پشت که بایز دخترک آن یحت را مادرش نه و بود دهید را آرش

 زل او به که یآرش... بود آرش ِش یپ حواسش تمام یول انداخت همه به نگاه کی فمط. بودند آشنا ها چهره ی همه بیعج

 به که براق یموها آن. است آرش به متعلك بود شده بسته اش لبخند با که کوچک چشمان آن شود مطمئن تا بود زده

. بود دهیند یرسم طور آن شلوار و کت در دهیپوش را او ولت چیه! است آرش خود بود شده داده هل سرش طرؾ کی

 چه دینفهم و کرد نگاهش. بود دهید را او خودش که نبود طور آن ولت چیه یول بود اسپرت شلوارش و کت البته

 :گفت که دیشن گوش کنار را شیصدا... کرد مرتب سرش یرو را شالش عروسشان یزمان

 

 !ان ناخونده مهمون نکهیا مثل کن سرت درست نویا -

 

 یرو تا کرد دعوتشان و گفت خوشامد آنها به شناسد یم را همه انگار که کرد یاحوالپرس و سالم آنها با یطور پدرش

 .بکند یحرکت چه دیبا دانست ینم یول آسمان. نندیبش ییرایپذ لسمت یها مبل

 

 طیشرا تون از ییرایپذ یبرا ینطوریا. شدیم بهتر یلیخ میبود تر آماده ما یدادیم خبر ما به اگر یچ فتوره جناب -

 ...میندار یمناسب

 

 همانطور نبود آرش یصدا به شباهت یب که مردانه و  دار خش ییصدا با است آرش پدر بود کرده احساس که یمرد

 :کرد کردن صحبت به شروع رفت رفت یم ییرایپذ سمت به که

 

 هم شما یولت. نداشت طالت ما پسر نیا. میبرس خدمت که ماست فهیوظ نیا. ستین ها صحبت نیا و تدارک به یازین -

. میبد خبر بهتون کرد نداد اجازه میکرد یکار هر و اوردین طالت آرش نیزدیم  حرؾ دخترتون گهید خواستگار از

 .میباش نشده تون یخانوادگ جمع مزاحم دوارمیام مینشد فشیحر که هم ما واال. میبر سرزده طور نیهم گفت
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 خواهرش و مادر همراه به پدرش و نشسته نفره تک مبل یرو آرش. کرد یم نگاه آرش پدر و پدرش به مشکوک یعل

 را گریهمد آرش پدر و پدرش دیفهم ینم اصال. گذرد یم یزیچ چه آنجا دانست ینم. شدند ریجاگ نفره سه مبل یرو

  شد ینم متمرکز جا کی ذهنش. شناسند یم کجا از

 

 .زیبر ییچا یسر هی زحمت یب جان نایم. دخترم نجایا نیبش ایب یسادیوا نجایا چرا بابا آسمان -

 

 به کینزد که نفره تک مبل نیتر دور در و شد آنها کینزد یسخت به. دیکش آنها سمت به را شیها لدم پدرش حرؾ با

. شد رهیخ خانه کؾ یها نتیلم یرو خطوط به و انداخت نییپا را سرش. نشست بود اتاق کنار اسب بزرگ مجسمه

 رفته فرو سکوت در هیبم و کرد یم صحبت آرش پدر با پدرش فمط و دیشن یم را ها صدا بود زده خی شیپا و دست

 .بودند

 

 ادیب خواستگار لرار گلتون دختر یبرا بعد ی هفته آخر نیگفت که ییاونجا از و بودم کرده صحبت یتلفن خودتون با من -

 سخن باشه یهرچ گهید یول ام شرمنده. شد ینطوریا که میخواه یم معذرت. میبگذار دست یرو دست مینتونست گهید

 . است تر خوش دوست

 

 با روز همان صبح بار نیآخر. گذرد یم اطرافش یزیچ چه بفهمد تا بود شده گوش وجودش ی همه یول کرد ینم نگاه

 یم کار چه آنجا آنها که دیفهم ینم اصال. بود داده درز یزیچ نه و بود زده یحرف نه آرش یول بود کرده صحبت آرش

 ...باشد آسمان مخاطبشان که شد ینم باورش و بود یخواستگار از حرؾ. کنند

 چند. شد یم پخش فضا در که بود یزیچ تنها آرش پدر و پدرش یصدا. بود نییپا سرش و دید ینم را کس چیه اصال

 یزمان... گذشت تعارفات به ها صحبت لیاوا. گرفت لرار ممابلشان یچا ینیس با نایم و کردند سکوت همه بعد مهیدل

 :گفت که دیشن را پدرش یصدا گرفت لرار آسمان ممابل ینیس که

 

 آسمان خواستگار یرو من راستش مون کردن صحبت باشه بهتر و تر مانهیصم ینطوریا کنم یم فکر ناصر آلا -

 یرو گل احترام به من. کنه وصلت خانواده اون با دخترم که دمیم حیترج و مثبت آنها یبرا من جواب والع در. مطمئنم

 اصالا  ما راستش. کنند صحبت هم با هم جوانها خود و نیایب تا شدم حاضر دیداشت اصرار انمدر که آرش آلا و شما

 نداره امکان و میهست یحساس تیمولع تو که نیبدون کنم یم فکر و دنیپسند و دنید مارو دختر پسرتون چطور میدونینم

 بچه کردم صحبت شما با شؽلم به راجع که همانطور. میبد صورت یزندگ یتو وصلت هی ها یراحت نیا به میبتون که

 .باشند یخاص تیامن تحت دیبا من یها

 

 :گفت و کرد لطع را پدرش حرؾ متیمال با آرش پدر

 



 راحت رو مسئله بتونه بوده نمونیب که یمیلد ییآشنا نیا کنم یم فکر. دیداد حیتوض من یبرا رو مسائل همه شما بله -

 تر محکم مون چهارچوب کنم یم فکر البته و میدار ییایب برو خداروشکر خودمون یبرا میستین یکس کم هم ما. کنه تر

 ...برسه یبیآس دخترتون به که باشه یزیچ از
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 پا ازدواج یبرا کرده خواهش من از اومده که نیا و کنه ینم خطا پا از دست دونم یم که مطمئنم پسرم به انمدر من

 هم با تا دمیم حیترج یول گذشته یلیخ سالها اون از. ندارم شما ی خانواده از یشناخت هم من. سنده من یبرا بذارم شیپ

 رو یمیلد یدوست و رابطه نیا یزیچ هی و اومد خوششون هم از هم ها بچه دیشا تا میکن آمد و رفت م،یبش آشنا شتریب

 ...کرد وصل هم به دوباره

 

 یمیلد یا یدوست آرش پدر و پدرش نیب که داشت امکان چطور! شدینم باورش اصال. شد یم اکو سرش در صداها

 دهید او کنار را یرنگارنگ یها دختر آسمان یول کرد یم صحبت پسرش راجب نانیاطم با آرش پدر. باشد داشته وجود

 در یزیچ چه که دانستند ینم و بودند آمده گرید یایدن کی از انگار. نداشت خبر وجودشان از کس چیه انگار که بود

 به که یگندم جو محاسن با یمرد بود آرش پدر دید که یزیچ نیاول برد باال یکم کی را سرش. گذرد یم آرش یزندگ

 و داشت تپل یصورت. شد ینم جدا لبانش از لبخند که مهربان ی چهره با یمرد... داشت سال شصت کینزد نظر

. داشت مو سرش وسط که البته بود ختهیر اش مهیشم کنار یموها و بود بزرگ شکمش یکم. بود تپل یکم هم اندامش

 شتریب وزنش یکم یول بود همان صورتش. یباش کرده ریپ یکم را آرش که انگار. بود آرش خود درست چشمانش

 آسمان فمط هم دیشا. گذاشت یم ریتاث مخاطب یرو کالمش هر با و گفت یم سخن ییبایز به که  آرامش با یمرد. بود

 .نرسد نظر به ییپررو دختر تا گرفت آنها از را نگاهش و آورد تر نییپا یکم را سرش. بود گذاشته ریتاث شیرو که بود

 

 کردم ینم فکر. افتخاره باعث برام نمتونیبب تونستم دوباره نکهیا. ییما زیعز شما خدمتتون کنم عرض چه واال -

 .نداشتم خبر ازتون که بود ولت یلیخ. نیباش کرده رها رو شؽلتون

 

 نیهم. ارمیب دووم یدولت یکارها یتو تونستم ینم من. خودمون اصل به میگرد یم بر باالخره آدما ما لاسم آلا بابا یا -

 ...است همه از بهتر مون یاجداد و آبا شؽل

 

 .آورد نییپا را یچا فنجان دوباره و کرد سیخ آن با را لبش یکم. برد دهانش یجلو و برداشت زیم یرو از را شیچا

 

 من م؟یکن وا هم با سنگامونو نجایا هم بزرگترها ما تا باشند داشته یصحبت هم با ها بچه میبد اجازه اول ستین نیبهتر -

 ...میکن صحبت گهید هم با سالها میتون یم شما و

 

 ...کرد ینم نگاه او سمت به پدرش یول رفت پدرش سمت به آسمان نگاه ناگهان
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 یرو را اش ینیسنگ فمط. کرد ینم نگاه او به باشد آرش مادر به متعلك کرد یم احساس که ینگاه جز کس چیه یعنی

 و دیکش كیعم ینفس. زد هیتک مبل یپشت به نهیس به دست و انداخت ؼبؽب به یباد پدرش. کرد یم احساس خودش

 :گفت شهیهم به هیشب ممتدر طور همان و برگشت آسمان سمت به. داد تکان را سرش

 

 ...دیکن ییراهنما اتالتون سمت به رو آرش آلا باباجان -

 

. بکشد نفس داد ینم اجازه که بود شیگلو داخل یزیچ کی کند هضم را پدرش حرؾ بتواند تا دیکش طول یا لحظه چند

 یبو. کرد یم احساس را شیها لدم. دیشن یم را شیها لدم یصدا. دیایب سمتش به آرش تا ماند منتظر و شد بلند جا از

 خود... بود یلعنت یبو همان. دارد نگه شیها هیر داخل توانست یم شد یم تر کینزد و کینزد لحظه هر که را تنش

 نداشتن دوست از که یآدم همان. بود برده سرش از هوش که بود یولت چند که یپسر همان... آسمان آرش! بود آرش

 ینم آسمان و بود آرش همان... یمیصم دوست کی شتر،یب نه است كیرف کی فمط شیبرا که گفت یم و زد یم حرؾ

 !کند باور توانست

 :گفت سرش پشت که دیشن را او آرام یصدا. داشت یبرم لدم سرش پشت هم آرش و افتاد راه او از جلوتر

 

 ؟یبکش ینگران تو زارمیم من مگه ؟یهست یچ نگران خوشگله بکش نفس -

 

 شیصدا اصالا  که نداشت امکان نبود کم آنمدر شان فاصله اگر. بود دهیشن زور به هم آسمان که بود آرام شیصدا انمدر

 با هم او و رفت یم راه آسمان پشت که همانطور کند جادیا یرییتؽ رفتنش راه در آنکه بدون. برسد هم آسمان گوش به

 کرد یم جور و جمع را دلش و شد یم خم داشت یبرم که لدم هر یبرا دیبا و افتاد یم شیپا ریز دلش شیصدا دنیشن

 ...افتدین تاب و تب به آرش یجلو تا

 یم راه سرش پشت که یمرد جز یزیچ چیه. بکشد نییپا به را آن تا نداشت یانرژ گرفت اتالش در به که را دستش

 شیبرا وجودش که بود او شیپ حواسش ی همه. بود نکرده مشؽول را ذهنش شود باز در تا بود ستادهیا حاال و آمد

 ینم و کنند صحبت هم با خواستند یم و بود ستادهیا خواستگار عنوان به هم آن شان خانه انیم حاال و بود ایدن ی همه

 ...فتدیب یاتفال چه است لرار بدوزد آرش یها چشم به چشم یولت اصال که دانست

 را  چراغ آسمان. شد اتاق داخل آسمان سر پشت هم خودش و داد حهل شتریب را در آرش. شد وارد و کرد باز را در

 .نکرد نگاه آرش سمت به هم باز یول کرد روشن کرد یم روشنش یولت کمتر که
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 وزنش و نشست تخت یرو آسمان کنار. کرد برانداز یخوب به را جا همه و زد اتاق در یچرخ آرش. نشست تخت یرو

 .کند نگاه را او و کند بلند را سرش آسمان و برود تر نییپا تخت تشک تا شد باعث

 یم چمدر دانست ینم که یطور کند، کار چه دیبا دانست ینم که یطور بود هیگر و بؽض انیم حالت در چشمانش

 چشمان یرو نگاهش و بود رفته باال به لبش ی گوشه کی. زدیم لبخند آرش. ردیبگ را اشکش زشیر ی جلو تواند

 نگاهش و کرد نوازش را آن آرام. دیکش آسمان گونه یرو را شستش انگشت و آورد باال را دستش. بود شده لفل آسمان

 .کرد یم نگاه او به فمط که بود زده شوک انمدر آسمان یول شد تر كیعم یکم لبخندش. کرد

 

 !یشد تر خوشگل شهیهم از -

 

 !آرش  -

 

 برد نییپا را دستش آرش. ندیب ینم خواب و است خودش شود مطمئن خواست یم. فرستاد فرو یسخت به را دهانش آب

 .بود مانده آسمان چشمان لفل نگاهش و دیخند یم هنوز لبانش. انداخت نیچ ابروانش انیم یکم و

 

 !آرش؟ دل جون -

 

 توانست ینم یول کرد باز هم باز و بست را دهانش دوباره. ماند خشک و کرد باز دهان کرد، سکوت و کرد باز دهان

 را شیها سوال توانست ینم. دیبگو یزیچ بود سرش در که ییها حرؾ از و بزند حرؾ توانست ینم. دیبگو یزیچ

 .ندارد دنیپرس یبرا یزیچ کردیم احساس اصال! شود سبک و بپرسد

 

 ؟یکنیم فکر یچ به یدار -

 

 جلو یکم را سرش. داد رییتؽ نمک با یحالت با را صورتش و داد باال به رو را لبانش و کرد کج را سرش یکم آرش

 .شد آسمان از یجواب منتظر و برد

 

 سرته؟ یتو سوال تا چند -

 

 .کرد دادن حیتوض به شروع خودش و داد باال را شیابروها... صدا با بار نیا و دیخند

 

 چه؟یبپ من ینیب یتو جز ییجا خوش یبو نیا ذارمیم من یکنیم فکر اد؟یب خواستگار برات بذارم من یکرد فکر -



 

 آسمان عطر از او و بود هوشیب او عطر خوش یبو از آسمان. دیکش نفس كیعم و برد جلوتر یکم هم باز را سرش

 گفت؟ یم

 

 ...!تو -

 

 .بود گفته را مهین و نصفه ی کلمه نیا مرگبار و یسخت به

 

 ؟یچ من -

 

 ؟یگیم ست...را -

 

 .کند نرم پنجه و دست مرگ با که بود مانده کم یکینزد آن از. بود شدن ذوب حال در یکینزد آن از
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 آرش. کرد ینم اشتباه. بود کرده فکر او به آن در روز شبانه که یاتال انیم. بود نشسته او تخت یرو درست آرش

 ...بود  او از مملو همه روحش  و ذهن که یهمان. بود آدم همان

 سمت را یگرید و راست سمت را یکی و کرد همراه را دستش دو. برد آرش صورت سمت به و کرد بلند را دستش

 او به دیترس یم. باشد دروغ دیترس یم. کرد یم لمس را صورتش آرام و دیلرز یم دستانش. داد لرار صورتش چپ

 دار هیزاو فک آن. بود یوالع آرش. نبود دروغ یزیچ چیه یول شود محو صورتش یجلو از زیچ همه و بزند دست

 دوست پشت پر یابروها و سبزه پوست همان. بود یوالع بود پوشانده را آن یجذاب شیر ته شهیهم که یاستخوان و بایز

 !ستبر و صاؾ یها شانه همان و کننده وسوسه و تلخ عطر همان. یداشتن

 

 ؟یچطور -

 

 سخت. ارمیب فشار یحاج به و بذارم گاز یرو پا دیکرد مجبورم.کنم الدام زودتر یکرد مجبورم کمی! اینشناخت منو -

 .شد یول بود

 



 یم آرش صورت یرو را نگاهش. کرد یم جابجا آرش چشم دو نیب را چشمانش و بود داشته نگه جا همان را دستانش

 دور فرزندش از اجبار به که یمادر هیشب! باشد دهید را معشولش یدور ها سال از بعد که یعاشم به هیشب. چرخاند

 . باشد

 

 ...دار نگه هم بعدنا یبرا! شمایم تموم -

 

 ...فهممینم اصال آرش، -

 

 .بود شده بدنش گاه هیتک گرشید دست. داشت نگه را ها آن از یکی و گذاشت آسمان دست یرو را دستش آرش

 

 ...ام نجایا االن نکهیا دمیشا کنم؟ ازدواج باهات خوام یم نکهیا ای دارم دوست نکهیا -

 

ـــ -  منــو؟... م 

 

 آن فمط و شد جدا ایدن ی همه از گرید که یطور. دیلرز شتریب آسمان دل که یطور. کرد نگاه تر مهربان بار نیا

 جا همان... نهیس ی لفسه پشت جا همان. دیکش ریت جا آن و دیرس بدنش چپ لسمت تا که بود شانیها دست انیم اتصال

 .بزند خودش نام به رسما بار نیا تا بود آمده و بود ساخته خانه خودش یبرا آرش انگار که

 

 بود؟ یچ تو اسم... بود هیهمسا دختر کنم فکر دونم،ینم اوم -

 

 :گفت بود شیصدا لرزش انیم که یاعتراض با و رفت فرو هم در شیها اخم آرش یشوخ از آسمان

 

 !گمیم یجد آرش -

 

 ن؟یندار بساطتون تو خوشگل دختر. گمیم یجد منم اوم -
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 شیرو یجلو آرش... ختیر فرو لحظه همان انگار. گرفت بر در را صورتش ؼم و افتاد نییپا یکم آسمان یها شانه

 .گفت یم سخن خوشگل دختر از و کرد یم فایا را خواستگار نمش و بود نشسته

 باال را آن دوباره. داشت نگهش یدست دو و دیکش نییپا صورتش یرو از را آسمان دست آرش یول کرد سکوت آسمان

 :گفت و دیبوس نرم. داد لرار آن یرو آرام را لبانش و برد

 

 شب ی ستاره مثل چشماش و زنهیم برق روز وسط دیخورش مثل موهاش گردم، یم زهیم زهیر دختر هی دنبال -

 و بچشم روز از لحظه هر خواد یم دلم رو چشماش عسل... آروم و دیسف ماهه، کامل لرص مثل صورتش. خوشگله

 هی از بعد آسمون یصاف به دلشم و آسمونه اسمش... باشم داشته ام خونه یتو شهیهم خواد یم دلم نگاهشو یآروم

 .دلچسب بارون

 

 بوسه که یآرش آن و بود کجا گفت یم رفالت از که یآرش. شد ینم باورش آسمان و گفت یم را آسمان مشخصات

 نیا و بودند کجا رفت یم در دست انگشتان از شیها دختر دوست شمار که یپسر... کجا کاشت یم انگشتانش یرو

 !کجا کرد یم ادا را کلمات لذت با که دلداده پسر

 

 ؟یبنداز دست منو که نیا بدون... یبگ بهم لشنگ شهیم -

 

 و بود کرده درک را تیمولع. بود بهتر حالش یکم یول خورد یم هم به دلش هم هنوز و دیلرز یم شیصدا هم هنوز

 و نبود یروالعیؼ زیچ چیه... ایرو نه و بود خواب نه.  است نشسته شیجلو خاستگار عنوان به آرش که بود رفتهیپذ

 .افتاد اتفاق بود کرده فکر که یزیچ از تر تصور رلابلیؼ و تر بیعج زیچ همه

 

 ...یخاستگار اومدم یاشتباه کردم فکر! ییتو آسمان ا -

 

 ی دکمه و نشست لبل از تر صاؾ یکم آرش. کرد پاک را چشمش ی گوشه اشک دست پشت با و دیخند بار نیا آسمان

 راحت و كیعم نفس کی که بود آورده فشار تنومندش کلیه به یادیز بود دهیپو که یتنگ کت انگار. کرد باز را کتش

 :گفت خنداند یم هم را نگاهش که یلبخند با و دیکش

 

 کنن؟ یم صحبت یچ راجب اتاق تو رنیم خواستگار با یولت -
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. کرد یم هضم را زیچ همه داشت تازه. رفت یسرخ به صورتش یکم  و کرد جمع جلو به رو را شیها شانه آسمان

 .باشد آرام و شود خارج شوک از یکم دیبا. کند رفتار یعاد دیبا و دارد تیوالع که دیفهم یم

 

 !دونمینم -

 

 .اتالت یتو یاومد خواستگار با بحال تا تو نه و رفتم یخواستگار بحال تا من نه نکهیا مثل -

 

 .کرد دییتا را آرش حرؾ و داد تکان را سرش آسمان

 

 دونمیم ه،یآسمون یآب و یصورت رنگ عاشك آسمون دونمیم که من یول بگن مشونیعال راجب انیب دیبا کنم فکر -

 انتخاب یشکالت کیک دونمیم یحت... اسپرسو عاللشم مورد یدنینوش و بزرگه برگر لارچ هی اش عالله مورد یؼذا

 رهیگیم مدادشو یچطور زنهیم طرح یولت دونمیم یحت... اوم! کنه امتحان رو گهید یطعما دهیم حیترج و ستین اولش

 !هیطراح لیوسا کنهیم خوشحالش که یزیچ نیاول بدم کادو بهش بخوام اگر. کنهیم فکر دندونشو به

 

 !آرش -

 

 و زیر آرش یول بود نگفته مشیعال از ولت چیه شد ینم باورش. دانست یم كیدل آرش و بودند نزده را ها حرؾ نیا

 .کند ؾیرد هم سر پشت را مشیعال واو کی یحت انداختن جا بدون كیدل

 

 ...هست هم یمشک لرمز ی چهارخونه یپتو و یذؼال ی نهیشوم هی با یچوب ی کلبه عاشك تازه -

 

 !آرش یوا -

 

 . کرد یم نگاه او به یناباور و بهت در و بود گرفته دهانش یجلو را دستانش

 

 ؟یدونیم کجا از رو نایا -

 

 آن به آسمان نگاه که کرد جابجا دستش در را ساعتش. داد حرکت باال به رو را لبانش و انداخت باال را اش شانه آرش

 یحت که آن بدون آرش که یهمان. دید یم آرش دست در که بود یمدت و بود دهیخر خودش که یساعت همان. افتاد

 .بود دستش در شهیهم و بود گرفته تشکر با کند یمخالفت

 . برد یم شتریب را دلش و کرد یم یشوخ  او با یشگیهم یجد پسر. بود کرده گل طنتشیش آرش

 

 !یهماهنگ بدون ییهوی انمدر کردنه؟ یخواستگار طرز چه نیا اصال -

 

 .باشه امروز دادم حیترج من یول بعد ی هفته دو بندازه خواستیم. داشت خبر بابات -



 

 ؟یزد پسم انمدر چرا پس...پس. ییجا نیا تو که شد یچ فهمم ینم. فهمم ینم اصال من آرش -
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 .کرد نوازش را آسمان ی گونه شستش انگشت نوک با و برد جلو را دستش دوباره آرش

 

 تو. کنم شونیراض بود ازین. داشت شدن کار به ازین من ی خونواده. یرفت شیپ من یها برنامه از تر تند یکمی چون -

 نداره؟ فرق آدما ی هیبم با آسمون دختر. یستین دخترمم دوست. یستین ختنیر ابونیخ تو که ییدخترا مثل

 

 :گفت و کرت نگاه آرش چشمان به. کرد باد شیگلو و کرد بؽض آسمان

 

 خوردم؟ ؼصه چمدر یدونیم -

 

 ی فاصله نیماش در که یروز بعدداز. کرد تجربه که بود یوالع آؼوش نیاول نیا و دیکش خودش سمت به را او آرش

 .شد یم دهیکش آؼوش به آرش طرؾ اژ ترهم احساس بدون که بود بار نیاول نیا بود دهیرس  چیه به شانیها نهیس

 گوشش در آرش و گذاشت آرش ی نهیس یرو سر. داشت نگه را آسمان للب و بود احساس از پر که یآؼوش نیاول

 :گفت

 

 کنه؟یم کاریچ کردم بؽل مردمو دختر بفهمه بابام یدونیم -

 

 :گفت دوباره آرش و کرد سکوت آسمان

 



 ! کنهیم ام مهیل مهیل -

 

 . شود خارج حصار آن از خواست ینم دلش و بود راحت جا آن انگار. نزد یحرف هم باز آسمان

 و دیکش عمب یکم. دیدینم آسمان اصال را گرشید دست و بود داشته نگه را آسمان یها شانه دست کی با آرش

 :گفت و گرفت نگاهش رگبار ریز را آسمان ملتهب صورت

 

 !یحاج دختر شدم عاشك -

 

 باور توانست ینم اصال. بود شده زده پس و بود کرده عالله ابراز بهدآرش او. کرد ینم باور. دیگز را لبش آسمان

 .کند

 

 ...دوست -

 

 تکان را سرش و کرد سیخ زبان با را لبانش. داد باال را شیابرو یتا کی و کرد ااخم. بدهد ادامه او که نذاشت آرش

 .داد

 

 ...نجایا ی خونه یایم تو. داره رتیمؽا یباز دختر با! تاهل... تعهد -

 

 با و رفت بود گرفته لرار دستش که ییجا به آسمان نگاه. بود دهیکوب شیرو مشت با و بود کرده اشاره اش نهیس به

 :داد ادامه و گذاشت اش مهیشم کنار را اش اشاره انگشت. شد دهیکش سرش یرو به آرش دست

 

 ...یزندگ عشك، احساس، ،یچ همه صاحب یشیم. جا همه... نجایا -

 

 !شهینم باورم من آرش -

 

 .بشه باورت -

 

 یرو جا همان است ممکن که است افتاده فشارش انمدر کرد یم احساس آسمان. رساند هم به طرؾ دو از را کتش

 .کند ؼش و افتدیب نیزم

 

 !بدم رییتؽ مویزندگ سبک تونمینم یگفت! شهینم یگفت من به. ممکنه یچجور اصال آخه -

 

 !یفهمیم دادم رییتؽ یولت -

 



 :گفت من و من با آسمان

 

 ؟یداد عذابم اگر... اگر -

 

 ؟یندار اعتماد -

 

 :داد پاسخ مکث یب آسمان

 

 ...شتریب چشمام از -
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 :گفت و فرستاد فرو را دهانش آب  .دیخند چشمانش .دیکش یمیعم نفس آرش

 

 ؟یشیم زنم!لوله لولم -

 

 یسخت به و شد خارج یکرخت حالت آن از یکم دستانش. شد سرخ و گرفت جان یکم شیها گونه. دیخند زیر آسمان

 .داد تکان را سرش

 

 ... فهیضع میبر -

 

 !آرش ا -

 

 :گفت یاؼواگر با و کرد لمس را بود آمده جلو آسمان صورت کنار از که ییمو تار آرش

 

 ...آرش دل جون -

 



 !نگو ینطوریا -

 

 :گفت خنده با و گذاشت چشمش یرو را دستش دو

 

 .چشمم دوتا هر یرو به -

 

*** 

 

 کی با تر ینیریش بزرگ ی جعبه کی. بود گذشته داشت انتظار که یزیچ از تر متفاوت یلیخ یخواستگار مراسم

 رونیب اتالش از آرش ی خانواده رفتن از بعد که یآسمان.  بود کننده ریؼافلگ یخواستگار آن حاصل بایز گل. دسته

 از آشکارش احساسات و برود رونیب دیترس یم. نداشت هم را برادرش و پدر صورت به کردن نگاه یرو و بود امدهین

 . شود رو دلش دست و باشد ها آن کنار دیترس یم. شود انینما صورتش

 آرش. نبود یزیر آبرو باعث و بود انداخته سر به یروسر کی فمط و داشت تن به یمناسب زیشوم که بود آورده شانس

 و گفت یم عشك از و بود آمده! باشد آسمان کنار تا بود آمده او. شد ینم دور نگاهش از هم لحظه کی شیها حرؾ و

 .افتدیب پس بود مانده کم و نبود یگفتن دلش حال! لرزاند یم را دلش

 . کند باز را لفلش و بردارد را یگوش عیسر شد باعث آرش امیپ یصدا

 

 من؟ لشنگ خانم یچطور -

 

 و بود حساس شیرو شهیهم. بود مهربان شهیهم آرش. داشت فرق بود آن از تر باال که ییها چت تمام با ها حرؾ نیا

 .بود دهید لبل ساعت چند که آمد یم بر یآرش از فمط زدن حرؾ طور نیا یول کرد یم توجه او به شهیهم

 

 !خوبم -

 

 !ایزد یم حرؾ شتریب لبال -

 

 و کند فکر توانست مس بهتر نبود آرش یولت انگار. کرد یم گم کمتر را شیپا و دست دید ینم را نگاهش یولت انگار

 .بزند حرؾ توانست یم و بود شده آسان یبند جمله انگار. کند ؾیرد هم کنار را کلمات

 

 !ینبود ینطوریا تو لبال -

 

 باشم؟ یاونطور یدار دوست -

 

 :کرد پیتا عیسر و گذاشت بوردیک  یرو را انگشتانش عیسر

 



 .نکردم عادت هنوز فمط. اصال... نه نه -

 

 !یکنیم عادتم -
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 شده کوتاه یمو با طور همان و داشت تن به شب آن که یشلوار و کت همان با یدیجد عکس. کرد باز را آرش عکس

 بود صورتش یرو اخم. بود زده چشمانش به زرد یها شهیش با ینکیع و بود مشخص چشمانش بار نیا. بود گرفته

 .ستادیا یم کار از دنشید با آسمان للب که آخ. دیخند یم چشمانش ته یول

 دانست یم یول باشد، آرش که انگار. فشرد جا همان را آن لبش گرفتن دندان به با و گذاشت نهیس یرو را یگوش

 از تر تند برابر هزار للبش. دهد نشان یالعمل عکس چیه تواند ینم که کند یم گم را شیپا و دست انمدر آرش یجلو

 .دهد دست از را کنترلش که دیلرز یم انمدر دستانش و دیکوب یم یعاد حالت

 :بود نوشته که کرد نگاه آرش امیپ به و برد باال را آن یگوش ی دوباره دنیلرز با

 

 مؽازه؟ یایم یک فردا -

 

 ام؟یب بود لرار مگه -

 

 .ندیبب را امشیپ عیسر و شود خاموش تا بود منتظر و بود مانده پیتا درحال ی کلمه یرو نگاهش

 

 ؟یاینم بخوام من -

 

 !امیم -

 

 .منتظرتم صبح عروسک، ریبخ شبت پس -

 

 .ریبخ شبت -

 



 در و کرد یم یبرابر گنجشک للب با للبش ضربان. کرد جمع مشتش یتو را شیپتو و گذاشت یکنار را یگوش

 .بودند گذاشته مسابمه تپش سرعت

 بود صبح هفت ساعت. بود آمده سرش به باالخره دیترس یم که یزیچ از یول نشست اضطراب با هم صبحانه زیم سر

 شک. کنند صحبت و برود اتالش به تا بود خواسته او از یول رفت یم رونیب خانه از بعد ی مهیدل یس تا پدرش و

 هر اضطرابش از شب تمام که یاتفال. افتاد یم دیبا باالخره اتفاق نیا و بود لبل شب اتفالات به مربوط موضوع نداشت

 .بود رفته خواب به دوباره و بود شده داریب بار کی مهیدل چند

 نیهم به و نداشت بدنش یرو را وزنش تحمل طالت. شد وارد آسمان که بود نشسته زشیم پشت آماده و حاضر پدرش

 .شد پدرش منتظر و نشست یچرم یصندل یرو عیسر خاطر

 

 کرده دایپ کار برامون ها هیهمسا از یکی نکهیا هم و میبود کالس هم رستانیدب هم مه،یمیلد یهمکارا از یکی ناصر -

 . لبله سال پنج و ستیب به مربوط داشتم ازش که یخبر نیآخر. میکرد یم کار جا هی بود

 

 :داد ادامه او که چرخاند سمت آن به را آسمان نگاه زیم یرو خودکارش شدن رها یصدا

 

 .مطلب اصل سر برن عیسر انمدر و باشه یخاستگار بحث کردم ینم فکر من و انیب شبید داشت اصرار -
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 و دهید پاساژ یتو تورو پسرش گفت. میبد رد جواب تر راحت نایا به بعد و ادیب بعدت ی هفته خاستگار دادمیم حیترج

 هم با کارم دفتر اومد شیپ روز سه دو. کنه الدام خواسته باباش از باالخره تا داشته نظرت ریز مدتم هی. کرده دنبالت

 و یحاج پس وفتهیب تونهیم االن که هیاتفال نیبهتر ونیهما حاج پسر با تو ازدواج ه؟یچ حرفم که یدونیم. میکرد صحبت

 .بشه جادیا میمیلد روابط یتو یمشکل خوام ینم من باشه خودت طرؾ از حایترج! کن سرشون به دست رو پسرش

 

 دلش از لبلش شب یها یخستگ تمام. بود بسته خی نهیس در دلش. دهد تکان را آن توانست ینم و بود شده خشک لبانش

 .بود کرده خوش جا دلش در ؼم از یاسباب حاال و بود شسته رخت

 

 ...یعنی... میکرد صحبت ممدار هی شب،ید ما -

 

 :داد ادامه و دوخت زیم وسط یخور شکالت ظرؾ به را چشمش و دیگز را لبش

 

 .میبشناس رو گهیهمد بدم شانس بهش خوام یم یعنی. اومده خوشم شونیا از من بابا... یعنی -



 

 از ییآشنا شانس شد یم مطرح شنهادشانیپ فمط دور از که ییها خواستگار از کی چیه به بود نشده حاضر ولت چیه

 و کند سکوت توانست ینم بود دهیشن ونیهما حاج پسر ی درباره را پدرش یها حرؾ یولت یول بدهد را کینزد

 منتظر و بکشد دست بود شده تر هموار آرش به دنشیرس کیتار و تنگ و سخت راه که حاال توانست ینم. نزند یحرف

 .بجنگد خواست یم چه آن به دنیرس یبرا و کند تالش دیبا که جاست آن کرد یم فکر. شود ریتمد

 

 ...ونیهما حاج پسر -

 

. نبود نیدلنش ادیز بود صورتش یرو که یکیمیم کرد نگاهش و دیچرخ سمتش به کند کامل را حرفش پدرش نذاشت

 به یزیچ بار نیا انگار یول کرد یم صحبت خوشرو او با شهیهم پدرش. بود دهیند یجد طور آن را پدرش ولت چیه

 .کرد یم احساس آسمان جانب از یمخالفت که انگار. آمد ینم خوش مذالش

 

 رو اومد شبید که ییآلا نیا خوام یم من که یولت تا نباشه درست کنم یم فکر شناسم ینم ونیهما حاج پسر من -

 .ادیب گهید خواستگار میبد اجازه بشناسم

 

 مشؽول پدرش و گرفت او از انگار بود مشهود هم چشمانش در تیعصبان والعا بار نیا و زند هیتک زیم  به پدرش

 ...شد صحبت
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 آلا نیا با اصالا  ستین ازین ؟یشدن آشنا چه گهید. است شده تموم یچ همه میزد ونیهما حاج با رو حرفامون تمام ما -

 ...یبش آشنا پسر

 

 كیعم ینفس. کند کنترل را اضطرابش یکم تا بود گرفته شلوارش پارچه به را دستانش و دیلرز یم آسمان یصدا

 :گفت و گرفت

 

. دیکن دخالت ینطوریا من یزندگ و ندهیآ یتو دمینم اجازه یول درست نیا... پدرم شما منه، یزندگ و ندهیآ نیا بابا -

 رفت و ها صحبت نیا دیشا اومده خوشم آلا نیا از من نمیبش عمب و چشم بگم نه دیگفت شما اگر که ستمین اتیآ مثل من

 .افتهین اتفاق چیه هم دیشا بشه ختم خوب یا ندهیآ به آمدها و

 



 چه یبذار رونیب اتاق نیا در از پاتو یحت یتونینم نخوام من اگر که یدونیم هم خودت آسمان یشد خودسر یلیخ -

 .خونه نیا در از برسه

 

 :داد لرار هم او یا لحظه را چشمانش و گرفت كیعم ینفس آسمان

 

ا  من پدر -  نیهم آلم دهیا مرد از تمیذهن شهیهم که کردم برخورد یمرد با شبید من. کنم یلجباز شما با خوامینم والعا

 خواهش شما از فمط نباشه من انتخاب آدم نیا ولت چیه دیشا. بدم دست از رو آدم نیا شناخت شانس خوادینم دلم و بوده

 که حاال! دیداد یم راهشون دینبا اول همون از دیداشت یمشکل اگر شما. میکن آمد و رفت یبار چند دیبد اجازه کنم یم

 ...باشم میسه هم ندهیآ انتخاب در هم من دیبد اجازه پس دیداد راهشون

 

 اتاق در پشت همان اضطرابش تمام. نداشت وجود اصال شناخت یم که یچلفت پا و دست آسمان آن که کرد یم احساس

 را وجودش تمام و دیلرز یم دستانش که آن با. بود گذاشته شینما به پدرش یجلو را جسور آسمان کی و بود مانده

 آرام و بزند را شیها حرؾ بود توانسته. خواستیم دلش که باشد یکس بود توانسته هم باز یول بود گرفته فرا سرما

 به که طور همان دیبا. بزند یحرف بهدآرش بود افتاده پدرش و خودش نیب که یاتفالات از که خواست ینم اصال. شود

 ینم دلش هم او و بود نزده یحرف لبلشان ییآشنا از پدرش به آرش. شد یم آرش شناخت مشؽول بود گفته پدرش

 و بود کوچه سر از تر داخل یکم ینگهبان که کرد یم شکر را خدا. ندازدیب مشکل به را او و دیبگو یزیچ که خواست

 سرش در که ییها نمشه ی همه بود ممکن دیرس یم پدرش به گوش به اگر چون بود دهیند آرش با را او یکس ولت چیه

 .شود خراب بود دهیچ
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 از و بود جنبنده دست آسمان از زودتر که داد یم نشان پدرش نیماش نبودن. رفت رونیب خانه در از و شد آماده عیسر

 که دانست یم. بود بسته پاساژ یاصل یورود دیرس آنجا به یولت. برود پاساژ تا بود خواسته آرش. بود شده خارج خانه

 شدن باز از ساعت کی درست. بود آنجا نُه ساعت سر آرش خواسته طبك یول شود یم باز یاصل درب صبح ده ساعت

 ...زودتر آنجا

 بود کیتار جا همه هنوز. شد وارد نداشت خبر آن وجود از یکس هر و بود یکوچک یورود در که پاساژ یکنار در از

. کرد دنیتپ به شروع للبش. رفت او سمت به و کرد نگاه را رشیمس. بود آرش ی مؽازه بود روشن که ییجا تنها و

 آمدن با انگار یول کند تمرکز توانست ینم و دیلرزیم بدنش  پدرش با شیها صحبت از بعد. بود گرفته جان تازه انگار

 سر از را یدلدادگ و باشد خودش یکم توانست یم که باشد آرام یکم توانست یم بود آرش کینزد که ییجا به

 ...ردیبگ

*** 

 



 تماس است ممکن لحظه هر آرش دانست یم. داشت لرار ممکن حالت نیتر صدا یب یرو پدرش ترس از اش یگوش

 هم را شانیها بچه نام آرش که بود مانده کم یول گذشت یم روز دو فمط یخواستگار روز از. دهد امیپ ای و ردیبگ

 . کند انتخاب

 بود شده حساس هم شدت به که پدرش تا داد یم لرار اتاق در را یگوش نشست یم خانواده کنار که ییها ولت اکثر

 همه فمط داشت میتصم و ندیبب یاجبار یازدواج به اصرار  او جانب از هم باز دیترس یم. نشود ها آن ی رابطه متوجه

 همه آرش خود که داشت دیام یول بود نزده او به ستین یراض پدرش که نیا از یحرف اصال. بسپارد آرش به را زیچ

 .کند درست را زیچ

 

 یزیچ یلباس کن دیخر کمی برو یخوایم اگر هفته آخر یبرا فهیرد زیچ همه هفته نیا که که گفتنم ونیهما حاج به -

 یزیچ مراسم نیا خواد ینم دلم من یول یا شده دییتا نظر همه از تو. یبش حاضر خوب جلوشون دیبا که ریبگ یخواست

 .باشد داشته کم

 

 اصال. کرد یم صحبت ونیهما حاج پسر به راجع گرفتند یم لرار هم کنار تا. دیفهم ینم را پدرش یها حرؾ اصالا 

 یبعد مراسم بود حاضر فمط. بود یکاف شیبرا نبود آرش که نیهم. است یشکل چه ونیهما حاج پسر دانست ینم

 و ونیهما حاج خواست ینم اصالا ... خواست ینم را یگرید مراسم چیه. کند تجربه را آرش خانواده با ییآشنا

 ...بود انداخته شک دل در یکم آرش یرفتارها یطرف از. ندیبب را اش خانواده
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 .بود کرده مشؽول را فکرش یحساب وسط نیا پدرش یها اصرار. کند باور را او احساسات درست توانست ینم 

 که ییدخترها به... کرد یم فکر ختیر یم خلوتشان در که ییها برنامه به. بود آرش ذکرش و فکر ی همه یطرف از

 کند باور توانست ینم. بود داده نشان آسمان به ممکن حالت نیتر یخال در که یا یگوش و بود گذاشته کنار را شان همه

 شیب یها اسرار و پدرش یها حرؾ یول. ردیبپذ عیسر انمدر را آرش رییتؽ نیا توانست ینم و است متفاوت زیچ همه

 .کنند یدور او از شتریب که شد یم باعث حدش از

 پدر با پدرش بود دهیشن آرش از که آنطور. گرفت شیپ را اتاق ریمس و شد بلند جا از. نداد پدرش به یجواب اصال

 نه و آورد یم خودش یرو به لاسم حاج نه یول هستند ارتباط در هم با ها بچه که بود گفته و بود کرده صحبت آسمان

 اجرا را خودش برنامه بخواهد لاسم حاج و باشد فتادهین یاتفال اصال انگار. داند یم ارتباط نیا از یزیچ او که آسمان

 .کند

 یگوش سراغ خانواده یاعضا ی هیبم دنید بدون توانست یم که ییجا تنها. بود مامنش تنها اش خواب اتاق معمول طبك

 اگر. بود نمانده بعد ی هفته تا یزیچ. شود آرام یا لحظه و کند صحبت او با یکم... ردیبگ آرش از یسراؼ و برود اش

 نبود یزیچ طبك اصالا  نیا و نشست یم عمد سفره سر روز همان دیبا رفت یم شیپ بود گفته پدرش که وهیش نیهم به

 .خواستیم دلش خودش که

 :بود نوشته که دید را آرش امیپ کرد باز را اش یگوش که نیهم

 



 لذت بهت کردن نگاه از دارم من و یدیکش دراز جا نیهم خودم کنار گهید ولت چند. نمونده شدنمون یکی تا یزیچ -

 .کنم نگاه ماهتو صورت صبح تا شب و شب تا صبح تونمیم من که کنمیم فکر نیا به دارم... برمیم

 

 هم باز. گرفت یم را وجودش تمام که بود شبهه و شک هم باز. کرد ینم کم اضطرابش از یزیچ یول رفت ؼنج دلش

 ...ختیر یم جانش به آرش یناگهان میتصم نیا از که بود ینگران

 

 کنم؟ باور رو نیا دیبا یجور چه من  ؟یدار دوست منو والعا تو یعنی آرش -

 

 از آسمان. کرد کردن پیتا به شروع مهیدل چند از بعد و شد نیآنال که انگار او امیپ فرستادن با یول نبود نیآنال آرش

 .بود گذاشته ریتاث هم آرش با رفتارش یرو مسئله آن انگار یول بود کالفه پدرش دست

 

 همون ؟یدار اعتماد من حرؾ به هم باز ادیب نیزم به هم آسمون اگر یگفتیم بهم یروز هی ادتهی ؟یندار اعتماد بهم -

 ...اتالت یتو روز
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... گرفت یم نشؤت کجا از بود افتاده جانش به که یلعنت سندروم نیا که دانست ینم. بدهد او به یجواب چه بود مانده

 شیها حرؾ بتواند که نبود یکس آسمان یول کند، ؼلبه اش مورد یب شک به بتواند تا کند یکار چه دیبا که دانست ینم

 بود لرار اگر یحت. آورد یم شیرو به را شیها حس دیبا... گفت یم آرش به را زیچ همه دیبا. دارد نگه دلش در را

 ...شد یم دل کی خودش با خودش دیبا کرد یم ناراحت را آرش اگر یحت شود، شکراب انشانیم که

 

 شده؟ یچ آسمان -

 

 .بدهد را جوابش چطور دانستند ینم و کرد یم نگاهش فمط آسمان و آمد یم آرش طرؾ از که بود یبعد امیپ هم باز

 

 دونم؟ ینم من که افتاده یاتفال -

 

 ؟یبزن حرؾ من با یخواینم -

 

 !یترسونیم منو یدار آسمون -



 

 یآرش همان آرش نیا. نداشت دادن نشان یبرا یالعمل عکس چیه و بود دوخته یگوش ی صفحه یرو را نگاهش آسمان

. دیچ هم کنار پازل به هیشب را بود افتاده اتفاق لبل ماه چند از که ییها تکه همه. بود شده نیماش سوار اول روز که بود

 فکر لحظه همان تا اول روز به فمط آسمان یول فرستادند، یم و نوشت یم مختلؾ جمالت هم سر پشت همانطور آرش

 .بود دهید آرش در که یراتییتؽ و بود افتاده که یاتفالات به... کرد یم

 فمط نکرد نگاه هم آرش یلبل یها امیپ به آسمان یحت. زد ینم یحرف آرش گرید. شد کردن پیتا مشؽول ناگهان

 :نوشت

 

 من به دوستاتو از کدوم چیه ولت، چیه تو یول بود، یبند شرط یچ همه یگفت یشد نمیماش سوار یاومد روز هی -

 ...بوده یچ تیوالع تیوالع دمینفهم ولت چیه من بود کرده یبند شرط کدومشون با که یبگ ینداد نشون

 

 کی تا بود منتظر هم آرش. فرستاد یم آرش یبرا و کرد یم پیتا هم سر پشت. نداشت شیها امیپ نیب یمکث چیه

 .داد ینم امان اصال آسمان یول باشد آسمان یها حرؾ دادن پاسخ مشؽول سپس و شود تمام موضوع

 

 من چرا یدار اگر ؟یدار یا گهید دوست چیه یدار لرار باهاشون هرروز که ییدخترا از ریؼ به تو مگه اصال -

 دیبا چرا من؟ یزندگ تو یایب دیبا یچ یبرا ؟یکن یبند شرط دوستات با دیبا تو یچ یبرا اصال دمشون؟یند ولت چیه

 ترسم،یم انمدر االن یول شدم عاشمت یچجور دمینفهم! کنم ینم درک رو یچیه اصال من باشه؟ ییهوی نمدریا یچ همه

 یجور چه. شهیم تکرار لمیف هی مثل واسم داره زیچ همه. نکنم فکر مسائل نیا به تونمینم اصالا  که دارم استرس انمدر

 ؟یزد حرؾ نخواستنش از روز هی که یباش داشته دوست ویکس یتونیم
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 بود یحرف مایدل. بود خورده را وجودش روز دو نیا در که بود یزیچ مایدل. کرد مکث دیرس که شیحرفها ینجایا به

 خوشش تو از آرش! زد پس را تو آرش! خواست ینم را تو آرش. بودند نوشته شهر یوارهاید تمام یرو انگار که

 !دیآ ینم

 که بود یمرد نیتر اخالق خوش و نیتر مهربان آرش اگر یحت. دید یم را جمله نیا دیچرخ یم که طرؾ هر انگار 

 !بود آسمان تصورات یورا یزیچ آرش دوروز نیا در اگر یحت... بود دهید لحظه آن تا

 در توانست یم که ییها یبلند و یپست. کند انیب را احساساتش امیپ یها نوشته پشت توانست ینم که بود بد یلیخ

 یکجا و است کرده انیب یعصبان را جمله یکجا یبفهم شدیم اش رفتن نییپا و باال با که ییصدا. کند جادیا شیصدا

 ...آرامش با را جمله

 همان. ردیبگ شکل یگوش یرو آرش نام تا بود الزم مهیدل چند فمط یول بود مانده ساکت آرش کرد صبر چه هر

 همانطور للب آن بود نداده یرییتؽ مدت آن از بعد که یزیچ همان بود کرده استفاده او ؾیتوص یبرا که ییها یموجیا

 .کرد یم ییخودنما آرش نام کنار و بود مانده اهیس



 دانست ینم یول ماندیم گرفتنش تماس دوباره منتظر دیبا داد ینم جواب اگر. کرد نگاه یگوش ی صفحه به لحظه چند 

 ...نه ای دیبگو او به را امیپ پشت یحرفها همه تواند یم دهد جواب را تلفن اگر

 .دیکش كیعم ینفس و بست را چشمانش. داد لرار گوشش کنار را یگوش و دیکش راست سمت به را تماس وصل خط

 

 ...خوشگلم آسمون، -

 

 اعصاب یها فکر چه که شد فراموشش انگار و بود شده نیسنگ نهیس در للبش. شد روان چشمانش کنار از اشکش

 .بود کرده مشؽول را ذهنش تمام یکن خرد

 

 گهید مهیدل ده رون؟یب یایب خونه از یتون یم ؟یختیر بهم ینطوریا که فکرته یتو یچ... خانم عسل من، خوشگل -

 .میکن صحبت مینیبش بام میبر ایب کوچتونم سر

 

 ی همه کرد یم نگاه آرش چشمان به و نشست یم شیجلو یولت. بزند حرؾ و ندیبش آرش یروبرو خواست ینم دلش

 .کرد یم یگلگ چطور دیبا که رفت یم ادشی و آرش شد یم تشیذهن ی همه. برد یم ادی از را شیها حرؾ

 

 .گمیم میبند شرط اون از! گمیم دوستام از امیم... یبش آروم میبزن حرؾ شتیپ امیم -
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 نفس و زدود جا آن از را اشکش دست پشت با. دیرس گوشش کنار به چشمش ی گوشه اشک. داد لورت را بؽضش

 .دیکش را اش دهیبر دهیبر

 

 .بگو تلفن پشت یطور نیهم رون،یب امیب تونمینم -

 

 . بهش بزنه زنگ یحاج گمیم. نمتیبب امیب کنم یم هماهنگ بابات با -

 

 ولت چیه خودش که ییها اجازه همان از. ردیبگ اجازه پدرش از خواست یم که طور همان آرش که خواست یم دلش

 پدرش از دیبا حاال یول کند آمد و رفت یراحت به خودش یبرا توانست یم آسمان آرش آمدن از لبل تا. بود نگرفته

 !گرفت یم اجازه

 



 ...ولته رید ده،ینم اجازه -

 

 .دنبالت امیم شو حاضر کن صبر مهیدل چند هی -

 

 و برد فرو بالشت ریز سرعت با را یگوش. خورد آسمان اتاق به تمه چند بعد ی مهیدل چند و و کرد لطع را تلفن آرش

 یال یکم و رفت در پشت. کرد مرتب را لباسش و شد بلند جا از. شود مسلط خودش بر کرد یسع و دیکش یمیعم نفس

 .کرد باز را آن

 

 داخل؟ امیب تونمیم -

 

 اش یمهربان از که یکلفت یصدا همان. بود آلود اخم یکم حاال و کرد یم لوسش که ییصدا همان بود، پدرش یصدا

 رییتؽ زیچ همه که انگار حاال و رفت یم آسمان ی صدله لربان بار هزار یروز که بود یپدر همان. بود شده کاسته

 ...کنند صحبت هم با داد ینم اجازه که یوارید. بود شده دهیکش یطوالن و پهن وارید کی نشانیب. بود کرده

 

 .دییبفرما -

 

 را چراغ عیسر آسمان. شد وارد بود اتاق ییروشنا تنها که یخواب شب نور یکورسو در پدرش  و رفت عمب آسمان

 .دهد آزار را پدرش چشم یکیتار آن از شیب نداد اجازه و کرد روشن

 کند نگاه دخترش به که آن بدون و نشست آسمان تخت ی لبه. داد تکان سر و کرد نگاه اتاق طرؾ همه به یکم پدرش

 .داد لرار مخاطب را او

 

 ...نیبب ساعتو. دنبالت ادیب پسرش رهیبگ اجازه خواستیم. زده زنگ بهم ناصر حاج -

 

 .کرد نگاه را آن و دیچرخ ساعت سمت به بتزدهم است گذشته هم شب نه از ساعت دانست یم که آن با

 

 که هیبار نیاول یکرد یزندگ که ییساال نیا ی همه برعکس... من ممابل یشد بدجور هم تو آمپاس، تو گذاشتن منو -

 !هیچ اومده خوشت پسره نیا از یگیم که نیا لیدل دونمیم  امیب کوتاه حرفت یجلو ستمین حاضر
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 رابطه مگر اصال باشد؟ داشته خبر آرش و او روابط از پدرش که شد یم مگر. بود شده حبس اش نهیس در آسمان نفس

 یرو که یدیشد استرس در. شدند یم محسوب هم همکار که بودند یمعمول دوست دو فمط دو آن بود؟ ها آن نیب یا

 و او مسائل از کی چیه پدرش که البته. کند یبند سرهم را مسئه چطور تا کند فکر کرد یم یسع بود وحودش ی همه

 .دانست ینم را آرش

 

 معموله نیا تو یکرد عهد خودت با. یکرد ینم هم فکر پسره نیا به یحت تو نبود شب پنجشنبه یخواستگار بحث اگر -

 ندهیآ ینطوریا تهش که نکردم بزرگ دل خون با تورو من آسمان. داره پا کی فمط مرؼت که انگار و یسیوا من ممابل

 ...دارم تو یبرا یا کهید ی برنامه من! یبد باد به رو ات

 

 ریتاث بتواند تا دوخت پدرش چشمان به میمستم را نگاهش. دیکش ستیگرید زیچ پدرش حرؾ که نیا سر از یراحت نفس

 . بگذارد او یرو را یکاف

 

 خوشم یپسر چیه از نه بحال تا که یدونیم یهرکس از بهتر هم خودت. ندارم یلصد نیهمچ اصال من جان، پدر -

 یرو و کنم مخالفت خوامینم.  اومده خوشم آلا نیا از اول برخورد یتو یول بشه وارد میزندگ به دادم اجازه نه و اومده

 ومدینم خوشم شونیا از اگر. باشم نداشته دوست رو ام ندهیآ که بکنم یانتخاب هم خوام ینم یول بزنم حرؾ شما حرؾ

 بابام بگم که نه کردم خودم بگم دمینرس هم یخوب ی جهینت به اگر خواد یم دلم. زدمینم حرفشم یحت نیباش مطمئن

 .کرد مجبورم

 

 ینم. بود سالح یب آسمان یها حرؾ یجلو. دیخار را آن بعد و دیکش بلندش چندان نه یها شیر به دست پدرش

 یم خودش که بود یپسر با آسمان ازدواج در پدرش منافع یول زد ینم یبد حرؾ هم آسمان. کند لانع را او توانست

 . بود دهید را پدرش ها سال از بعد که یآرش نه و خواست

 

 ...شرط کی به -

 

 با آسمان و کند یجار زبان یرو را شرطش تر عیسر هرچه تا شد پدرش خیم نگاهش. زد برق چشمانش آسمان

  ردیبپذ را آن تمام سرعت

 

 اگر یحت. یکن انتخاب خودت دمیم اجازه بعد. بدن نشون خودشونو هم اونا یبد اجازه و یکن برخورد درست پنجشنبه -

 .ینخواست رو کدوم چیه

 

 به را حرفش بود توانسته هم باز انگار. کرد پر را پدرش و خودش انیم ی فاصله. شد شتریب برلش آسمان چشمان

 .بود سپرده خودش به هم را انتخاب پدرش بلکه بود گرفته را آرش با رفتن رونیب ی اجازه تنها نه. بشاند یکرس
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 ...یمرس پدر یمرس -

 

 . رفت رونیب اتاق از دیکش پدرش که یمیعم نفس از بعد لحظه چند و دیبوس را پدرش یرو

 یتمام بود ختهیر جانش به که ییها دلهره و افکار یول باشد آرش کنار تواند یم که بود یم خوشحال دیبا یطرف از

 ینم یول کند دایپ یمشکوک زیچ کی خواست یم انگار. بود پازل دنیچ و ها گذشته کنار ذکرش و فکر تمام. نداشت

 است یکس تنها و است للبش تاز کهی آرش که دانست یم هم خودش. بدهد مثبت جواب آرش به که دیترس یم. توانست

 .بود کرده رخنه جانش در ترس بود گرفته لرار تیمولع در یولت انگار یول است شده باز او یرو به للبش در که

 دو و باشد شده برگزار یسنت روش به یخواستگار کی شد ینم باورش. کرد شیآرا یکم و دیپوش را شیها لباس

 شان خانه در را آرش یناگهان طور آن یروز که کرد ینم را فکرش اصال. باشند آرش و خودش یخواستگار  طرؾ

 !بود شده دؼدؼه شیبرا زیچ همه و بود دهید شب آن که نبود یزیچ اصال آرش ی خانواده از تصورش. ندیبب

 بود یعیطب که البته. بود کور و سوت خانه و بود مادرش با مشترک اتاق در پدرش برود رونیب خانه از خواست یولت

 .نواخت یم تار سه هم یگاه و خواند یم شعر مادرش یبرا پدرش شهیهم ساعت آن و

 لرار دید راس در را نیماش آمد یم آسمان دنبال به که بار هر از تر واضح یلیخ بار نیا. بود ستادهیا کوچه سر آرش

 . بود ینگهبان دید راس در کامال بار نیا. بود داده

 . بود یبال شیجا سر ترسش هم هنوز یول ختیر دلش. افتاد آرش به نبود یدود که نیماش ی شهیش تنها از نگاهش

 

 ...سالم -

 

 به لذت با و بود شده کج که یسر و دیخند یم که یچشمان با. شد مواجه آرش خندان صورت با نشست کنارش یولت

 .کرد یم نگاه آسمان یعسل چشمان

 

 ....خانم عسل -

 

 به و رفت یم شیپ اگر نطوریا گرفت یم را شیها سوال جواب دیبا. دیدزد او از را چشمانش و زد لبخند آسمان

  بود آمده چه یبرا که کرد یم ؼراموش شد یم رهیخ او چشمان

 

 بام؟ میبر -

 

 ...اوهوم -

 

 مواجه جا آن یخلوت با لطعا سرما سوز آن در و بود هفته اول. گرفت شیپ را بام ریمس و کرد ته و سر را نیماش آرش

 . بود کردن صحبت یبرا یخوب یجا و شدند یم



 تمام چون هم دیشا و بودند رفته هم با بار کی که آن یبرا دیشا. داشت یخوب حس جا آن به چه یبرا دانست ینم

 .بود گذشته آن داشتن با اش یزندگ یها سال تمام که یحس. داد یم لدرت حس او به و داشتند پا ریز را تهران

 شیها بیگ داخل را دستانش آسمان. افتادند راه باال سمت به و نماندند نگیپارک در گرید با نیا. کرد پارک را نیماش

 . بود گرفته لرار یعاد حالت از تر باال یکم سرما از شیها شانه و بود برده فرو

 

 سردته؟ -

 

 از را آن و کرد باز گردن دو از را گردنش شال بود نشده باورش که آرش یول داد تکان ینف یمعنا به را سرش آسمان

 :گفت و ستادیا آسمان یجلو. دیکش رونیب کاپشنش داخل

 

 ن؟یماش یتو میبر یخوا یم. یلرز یم یدار ،یگیم یالک چرا -

 

 :گفت عیسر آسمان

 

 .دارم دوست هوارو نیا من نه -
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 سر آن تا و دیکش رونیب اش نهیس داخل از مهیدل در هزارم بار یبرا را او دل و انداخت آسمان گردن به را شال آرش

 اش ینیب درون را آرش ادکلن خوش یبو و بود ستادهیا حرکت از للبش جانیه با طور نیهم درست. کرد پرتاب ایدن

 .کرد یم استشمام

 

 ن؟یدار اضطراب انمدر شما شده یچ خانمچه نمیبب کن ؾیتعر خب -

 

 لانع یلیدل تا داد یم ربط هم به را زیچ همه یالک. است اضطرابش آسمان یها رفتار نیا لیدل که بود دهیفهم هم آرش

 .بود آشوب دلش در زیچ همه که شد یم هم نیهم کرد ینم یاثر یول کند دایپ اضطرابش یبرا کننده

 کند تمرکز توانست ینم. کرد یم دور ذهنش از را کلمات تمام بود گرفته را شیبازو که آرش. بود کرده سکوت آسمان

 یجلو از لمیف مثل زیچ همه. داشت اضطرابش و ترس یبرا لیدل هزاران. اوردیب ادی به را شیها حرؾ توانست ینم و

 .اوردیب زبان به توانست ینم یول شد یم رد چشمش

 . کرد لهوه فنجان دو درخواست و ستادیا راه انیم یکوچک ی دکه کنار آرش که بودند گرفته شیپ را ییسرباال ریمس



 :گفت آرش که بود کرده پنهان نشیآست ریز را شیها دست آسمان و بودند سفارششان شدن آماده منتظر دکه پشت

 

 !ایکن صحبت تا نجامیا من ؟یبزن حرؾ برام یخوا ینم -

 

 یحت و بود آسمان یگلو در بؽض. بردند همراه به خود با را آسمان نگاه و کردند عبور کنارشان از کنان خنده یزوج

 .کند آرامش توانست ینم هم آرش بار نیا

 

 .میریبگ مونو لهوه -

 

 یپسر و پدرش کنار فکرش. بود گرفته آؼوشش انیم را شیها دست آسمان و رفت لهوه یها فنجان گرفتن یبرا آرش

 اصال. بود درک رلابلیؼ آرش با شیها برنامه زدن هم به و ازدواج آن یبرا پدرش اصرار. بود داشت نام اسری که

 که ییجا تا و شناخت یم هم را آرش پدر که بود ییآشنا بحث اگر. کرد یم اصرار چه یبرا پدرش که دیفهم ینم

 آن پدرش که بود اسری با ازدواجش در ینفع چه دیفهم ینم یول شناختند یم را گریهمد خوب ها زمان آن بود دهیفهم

 .بود مصمم شیها حرؾ یرو و داشت اصرار طور

 را آن. داشت نگه چپش دست در را خودش وانیل و گرفت آسمان سمت به را اسپرسو مخصوص یکیپالست وانیل آرش

 هم او و گرفت دستش از را آن آرام یتشکر با آسمان. داشت نگه ینیب درون را خوشش یبو. کرد کینزد اش ینیب به

 .شد دنشییبو مشؽول
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 م؟ینیبش یخوایم -

 

 .میبر راه نه -

 

 ینم یول بود پرورانده سر در را ها روز نیا یایرو چمدر کرد یم فکر آسمان. افتادند راه شانه به شانه هم کنار

 و فارغ یا لحظه و شد یم شهر ی شهره نیتر عاشك یا لحظه. نبود کنترل لابل احساساتش. بود مرگش چه دانست

 .کرد یم شک شیها بودن تمام به یا لحظه و دید یم نیتر اعتماد لابل را آرش یا لحظه. افسرده

 

 ؟یدار شک من به که -

 



 عطر آن با آرش گردن شال انیم را سرش دوباره و کرد نگاهش دینکش طول هیثان چند از شتریب که یا لحظه آسمان

 .برد فرو یداشتن دوست

 

 من؟ چرا -

 

 گردن شال. بردارد لدم از یلدم نداد اجازه و برگشت او سمت به. ستادیا آسمان از تر جلو لدم کی و کرد تند لدم آرش

 :گفت و کرد انداز بر را صورتش دلت با و دیکش نییپا آسمان دهان یجلو از را

 

 گذروندم رو ییها لحظه نیبهتر بودم کنارت که یمدت نیا و دمید که یهست یدختر نیتر یعسل و نیباتریز تو چون -

 .گذروندم میزندگ سال دو یکی و یس نیا تمام تو که

 

 :گفت یدرماندگ و اخم با و چرخاند مخالؾ یسمت به را سرش. گرفت او از نگاه آسمان

 

 و یعاشم یبگ یایب هوی تو ندارم باور... بشم عاشك من و وفتهیب هم پشت اتفاق همه نیا ندارم باور. ندارم باور من -

 یگفت بهم شیپ روز چند نیهم یولت یباش داشته دوسم یتونیم چطور ممکنه؟ چطور... آرش ندارم باور. یخوایم منو

 چه یتو یدونیم یهرکس از بهتر که خودت ؟یعاشم تو بگم و کنم اعتماد تونمیم یچجور م؟یستین یشدن هم کنار تو منو

 یتو چرا تا هزار... چرا بشه؟ ینطوریا یگذاشت چرا ؟ینگفت چرا خوامت؟ یم چمدر یدونیم یهرکس از بهتر م؟یحال

 !بدم مشیتطب تیوالع با تونمینم که سرمه

 

 مولع تا کند مجبور را آسمان داشت یسع. داشت نگه جا همان و گرفت آسمان شال ی گوشه را دستش یشینما آرش

 .کند نگاه او به کردن صحبت

 

 یم دلم. کنه ازدواج دخترشون دوست با که ستمین پسرا دسته اون از من چون شدم،یم مطمئن خونوادم از دیبا چون -

 .کنم رتیؼافلگ و یبش زیسورپرا داشتم دوست... کنم خوشحالت خواست

 

 !یا یمعمول دوست هی فمط یگفت بارها... یندار دوسم یگفت بهم بارها آرش -

 

 .بود دهیننوش آن از هم یا گرعه یحت و شد یم جابجا وانیل داخل عیما. دیلرز یم دستش

 

 ؟یکن باورم کنم کاریچ -

 

 !ستمین بلد خودمو من -
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 ...دیچک آسمان چشم ی گوشه از اشک

 

 .احساساتمو هم عاللمو هم خودمو هم ،یکن باورم دمیم لول کن اعتماد بهم -

 

 نیزم یرو وانیل یمحتو که خواست ینم دلش اصال. زد چنگ وانیل به یدست دو و بست را اش یاشک نگاه آسمان

 .زدیبر

 

 از حرؾ یتونیم یجور چه... یدار دوستم که کنم باور شدن زده پس همه اون از بعد تونم ینم من ؟یچ یبرا آرش -

 اون ام یمعمول دوست هی تو یبرا فمط من که یگفت یم من به شیپ روز چند نیهم که یصورت در یبزن داشتن دوست

 ولت چیه چرا ؟یشد کینزد من به یچ یبرا اصال... کنم باور تونمینم اصال ؟یگیم داشتن دوست از من به االن ولت

 بودنشون از که یرنگارنگ یها دختر... دمید تو کنار دختر عالمه کی روز هر فمط من دم؟یند تورو داشتن دوست

 شهیت شتریب تو شد تموم طالتم که یولت و کردم تحمل بودن کنارت که ها ماه نیا تمام. کردم تحمل یول دمیکش یم زجر

 به فمط که کنم باور تونم ینم ؟ینگفت مولع همون چرا یدار دوستم یبگ بهم االن نکهیا یجا به... یزد من شهیر به

 .بوده خونوادت خاطر

 

 م؟یکن ازدواج هم با که داد یم اجازه نظرت به کردمیم تیخواستگار پدر از و جلو اومدم یم مولع همون من اگر -

 

 :گفت و کرد نگاهش زد زل آرش یها چشم انیم تیلاطع با آسمان

 

 ... شده من نیماش سوار یبند شرط هی خاطر به اومده که یپسر. بود یمنف بهت من جواب لطعا یطیشرا نیچن تو -

 

 :داد ادامه و زد پوزخند

 

 نیهمچ اصالا  تو ؟یکرد یبند شرط یچ یبرا اصالا  ؟یکردیم یبند شرط باهاشون که ییاونا بودن دوستات کدوم -

 نیا که االن. باشم نشناخته تورو تیوالع خودِ  و باشه کرده منو یچشما عشك والعا دیشا... فهمم ینم من ؟یهست یآدم

 .کنم یم فکر شتریب و شتریب دارم یا دلمه یتو ها ترس

 

 دینبا اصال آرش. کردیم تر خراب را شیها نمشه کرد یم فکر چه هر. بزند حرؾ شتریب آسمان تا نداد اجازه آرش

 کی. بود کرده خراب که انگار. آورد یم دست به را اعتمادش دیبا. کند فکر مسائل نیا به راجع آسمان تا داد یم اجازه

 اگر. آورد یم دست به شتریب را آسمان اعتماد روز به روز دیبا. بود کرده شک او به دخترک که دیلنگ یم کارش یجا

 یکشش حس داشت، دوست را آسمان. شود کینزد اهدافش به توانست ینم اصال ماند یم یبال دلش در شک ینطوریا



ا . بگذارد شیپ پا که بود شده باعث داشت وجود دلش در که  به مسائل نیا کردن ثابت یول نبود دروغ شیها حرؾ والعا

 .بود شده یسخت کار آسمان
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 فکرا نیا ؟یکن یم خودت شیپ رو فکر نطوریا چرا زم؟یعز یکنیم تیاذ خودتو یدار انمدر چرا. آسمان آروم آرمم -

 اعتماد من به عیسر ییایب نخواستم. نخواستم مثبت جواب تو از االن نیهم که من. میبر هم همراه بذار کنار بزار رو

 تا مونمیم پات به یبخوا چمدر هر. کنم یم صبر برات یبخوا هرچمدر... مونیزندگ خونه سر میبر فردا نیهم و یکن

 رو هست تو یکوچولو دل یتو که یاحساس اون. اوردمین دست به ایآسون نیا به رو تو من. رمیبگ ازت مثبت جواب

 داشته آرامش تو که نهیا من هدؾ تنها. کنم تیاذ تورو خوام ینم من باش آروم. کنم عوضش ایدن تمام با ستمین حاضر

 لول بهت ،ینیبب پات ریز رو شهر تموم یتونیم میسادیوا که نجاستیهم باال نیهم نیبب. میبش خوشبخت هم کنار و یباش

 مرده. بخوره تکون یزیچ چیه دلت تو نذارم و باشم کنارت مردونه و مرد. باشم داشته دوست شهیهم دلم ته ته از دمیم

 نه؟ مگه گهید لولش و

 

 را اش یعاشم. کرد نگاهش فمط نداد جواب. دینوش آن از یا جرعه. کرد کینزد دهانش به را لهوه بود ساکت آسمان

 نبود سخت... آسمان عواطؾ و احساسات دنیفهم نبود سخت. کرد منتمل آرش اهیس چشمان به ترس عالمه کی با همراه

 شروع دوباره. کرد یم را تالشش تمام دیبا یول د،یلنگ یم یحساب کار یجا کی که دیفهم یم آرش! شیها ترس دنیفهم

 . دادن یدلگرم به شروع کردن، صحبت به کرد

 

 یرو یحساب االن من یول مونده خودت خانواده هنوز. کردم یم جلب رو تو خانواده و خودم خانواده اعتماد دیبا -

 چیه. نداشتم عالله چکدومشونیه به بودن من دور که ییدخترا اون. بشم کینزد بهت نتونستم. کردم کار یحاج

 یزندگ یتو یایب تو یولت دمیم لول بهت یول بوده ادیز دختر دورم شهیهم. نداشته وجود بهشون من طرؾ از یاحساس

. کنه ناراحت تورو من گذشته مسائل نیا از کدوم چیه دمینم اجازه. بخوره تکون دلت یتو آب یحت دهم ینم اجازه من

 یحاج. داشتم یمشخص مرز و حد هی هم به ها رفالت یتو یحت من یول بودم ارتباط در یادیز یها دختر با من

 به خواستیم دلم موالع شتریب. بوده تو کردن حساس یبرا نایا از یبعض.  یکنیم فکر که نکرده تیترب اونطور منو

 داشت بابام که یتیمولع یتو. یکرد عالله ابراز من به یبد تیمولع یتو تو طرؾ اون از یول بکشمت خودم سمت

 مطمئن دادم یم یدلگرم تو به مولع همون اگر من. برسم خوام یم که یزیچ اون به ذاشت ینم و آورد یم فشار بهم

 حدالل داشتم دوستت. باشم همراهت باشم کنارت شتریب کردم یسع فمط من. شد یم تر سخت دومون هر یبرا باش

 .یکن اعتماد بهم شتریب تا باشم کنارت
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 کردمیم فکر نیا به همش من که یفهمینم چرا ؟یشینم متوجه چرا. یکرد سلب رو من اعتماد کارت نیا با تو آرش -

ا  تو که  دور تو از کال رو من داره امکان تیزندگ یتو رنگارنگ آدم همه نیا وجود کردم یم فکر ؟یخواینم منو والعا

 ...کنه

 

 :گفت دهانش انیم از ارام. گذاشت جا همان حرکت یب را اش اشاره انگشت. لرارداد آسمان ینیب یرو را دستش آرش

 

 متوجه که کنم کاریچ ؟یکن باورم که کنم کاریچ... نگو المروت نگو بابا... من آرامش شیه... خوشگل دختر شیه -

 !کنم یم کارو همون منم بگو تو ؟یبش تیوالع

 

 .گلم باور ینجوریا بتونم دیشا کن ؾیتعر برام اول از -

 

 .کرد تیهدا بود شان یکینزد در که یا یصندل سمت به را او و گرفت را آسمان یبازو آرش

 

 ثابت بهت خودمو یبگ بهم هم گهید بار هزار. کنم یم ؾیتعر برات هم باز یبخوا هم بار هزار. مینیبش نجایا میبر ایب -

 .مونمیم عشمم یپا من. کنم یم

 

 بلکه نزند پس را او آرش که نداشت عادت. دید یم را دیجد آرش کی که بود روز چند! زد یم عشك از حرؾ آرش

. چاندیبپ یمیطر هر به را او آرش و دارم دوستت دیبگو خودش تا داشت عادت. کند هم تالش آوردنش دست به یبرا

 .کند برداشت خواهد یم دلش که طور آن خودش یبرا را شیها تیحساس و ندیبب هیبم کنار را او که داشت عادت

 سخت کردنش باور که آرش از هم نیا و بود محکم سد کی انگار که پدرش. بود ابهام از یا هاله در شیبرا زیچ همه

 ...بود یدشوار هر از تر

 انگار فمط نلرزد؟ دلش ها حرؾ نیا با و باشد کنارش شد یم مگر آخر کند؟ مخالفت تا داد یم اجازه عالله مگر آخر 

 شک جهت یب و خود یب. ستین یوالع آرش یحرفها که کند لانع را خودش خواست یم و بود وجودش در مانع کی

 .نبود لبل به هیشب گرید که یکس به. بود کرده عوض رنگ که یآرش به بود کرده

 به آسمان وانیل. بخورد آن از یکم تا کرد وادار هم را آسمان و دینوش لهوه از جرعه چند هم آرش. نشستند هم کنار

. گذاشت گرید سمت. لرارداد کنارش و کرد مچاله مشتش در را آن بود، دهیرس انتها به آرش وانیل و بود دهیرس مهین

 و گذاشت بود داده لرار یصندل یرو آسمان که یدست یرو را دستش نشست آسمان به رو و برد جلو یکم را خودش

. کند احساس هم را آسمان للب لرزش توانست یم. کرد احساس انگشتانش ریز را آسمان لرزش. کرد لمس آرام را آن

 .اوردیب دست به را اعتمادش دوباره دیبا فمط یول. است باخته را دلش او که داشت کامل نانیاطم
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 او به یادیز کمک توانست ینم هم شان یمیلد ییآشنا یحت. است شانیرو شیپ یبزرگ مانع آسمان پدر که بود مطمئن

 .بکند

 

 .بهم بده آروم دستتو -

 

 کاپشن ریز از را آسمان دست. بکشاند للبش یرو را خودش با را آن آرش تا داد اجازه و کرد رها را دستش آسمان

 همه نیا تا نداشت طالت للبش. کرد یم احساس را آرش للب تپش لشنگ آسمان. داد لرار چپش ی نهیس یرو

 روز آن هیشب یحس کی. باشد داشته کنارش کینزد آنطور را آرش که آورد ینم طالت دلش. ندیبب کجای را یخوشبخت

 .بود شتریب لذتش فمط یول بود کرده احساس که ییها یکینزد نیا تمام هیشب یحس بود، دهیکش دراز شیپا یرو که

 

 گنینم مگه گه؟یم دروغ تو للب مگه گن؟یم دروغ آدما للب  یول بگن دروغ بخوان که چمدر هر تونن یم ادما زبون -

 للبتم دلته تو یکی یگفت بهم که یولت زنه؟ینم تند تو للب مگه! کارن فراموش دروؼگوها ره؟یم ادشی حرفشو دروؼگو

 به هنوز یول نبود دلم یتو دل. میکن نیتمر هم با خواستم ازت من ،یشد عاشك یگفت بهم شب اون... زدیم تند ینطوریا

 کنار رمیگ سخت خونواده با بعد اومدم یم کنار خودم با اول دیبا. کنم خوشبختت بتونم که نبودم مطمئن انمدر خودم

 آسمون. برسونم نجایا به خودمو بتونم تا بودم زایچ یلیخ ریدرگ من یول ینیبیم رو ماجرا ظاهر یدار فمط تو. ومدمیم

 نشونت دوستامم. بده فرصت به یندار اعتماد من به اگر. کن اعتماد للبم تپش نیا به ایب حدالل یندار اعتماد من به اگه

  کارو نیا یدار جرات گفتن. میکرد یم یباز جرات پارک یتو میبود نشسته ها، بچه با بود یبند شرط هی اون. دمیم

 .یبود  تو فمط لحظه اون ؟یکن

 

. زدیم نبض دستش آرش دست ریز. بکشد نییپا را آن نکرد یسع یول کرد جمع آرش نهیس یرو از را مشتش آسمان

ا  داشت او به که یا عالله همه نیا  یها حرؾ تمام و است بسته گوشش و چشم که بود مطمئن. بود کورکورانه والعا

 که نیهم. بپرستد را او تواند یم چرا و چون یب که است بت کی او یبرا آرش که بود مطمئن. کند یم باور را آرش

 ستاره و ها ارهیس ی همه. دیچرخ یم یگرید طور شیبرا ایدن بودند هم به کینزد انمدر و بود او ی نهیس یرو دستش

 دخترک یول. داشت را شیآرزو آسمان که برود شیپ یطور آن یزندگ تا بودند داده هم دست به دست کائنات و ها

 اصال که یمرد با ازدواج اصرار و پدرش یها مخالفت یطرف از. کند هضم کجای هم با را همه توانست ینم چارهیب

ا  شناخت ینم  یم یراض را همه نشود متوجه چکسیه که یطور کی دیبا. کرد یم وارد شیرو را یادیز فشار والعا

 .باشد آرش با که خواست یم و کردیم ناز. کرد

 

 چیه هدؾ اصالا . نمیبب رو تو من که شد باعث فمط یبند شرط اون. یباش ناراحت هم لحظه کی نمیبب تونمینم من -

. بشم حساس بهت نسبت که شد باعث بعد که بود گانه بچه یباز هی فمط. یبود راهم سر تو نبود یخاص شخص هم کدوم

 همه نطوریهم و نمیبب گهید یجا هی تورو بعد ولت چند که کردمینم فکرشم من روز اون یحت و بود یباز هی فمط نیا

 تو. برسونه نجایا به  رو ما زیچ همه که کردم ینم فکرشم اصال. میبش کینزد هم به انمدر و بده هم دست به دست زیچ

 اگر. بشه عوض ستین هم لرار و نشده عوض یزیچ. یشناخت و یدید تو که میآدم همون مایدل من ؟یکن یم یفکر چه

 . بره شیپ لشنگ لدر نیهم تونه یم هم یزندگ نیا هیبم پس شدم مند عالله تو به من و یشد مند عالله من به تو
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 ستم؟ین یزندگ نیا مرد مگه من -

 

. بود مستاصل بیعج که که یها یعسل. کرد نگاه او چشمان به و کرد  کج را سرش. داد فشار یکم را آسمان دست

 .بود شده هم افزوده آنها به بلکه بود نشده کاسته آن برق از که شیبایز چشمان

 

 !دزدهیم ازم رو چشمش یه... کوچولو نمتیبب کن نگاه رو من -

 

 .بود سکوت جوابش هم باز یول کرد نگاهش. داد لرار هدؾ را آرش چشمانش با آسمان

 

 دور مختلؾ یها دختر و کافه یتو که یمولع اون یحت. بودم کرده دایپ عالله بهت م،یشد کترینزد بهم کمی که بعدش -

 چرا دونم ینم یول بودم دهید کنم برخورد باهات روز اون نکهیا از لبل رو تو من. بود تو توجه جلب یبرا بودن برم و

 طرؾ اون از. بشه جلب نظرت که کردم رو تالشم تمام. کنم جلب نظرتو تونم یم شتریب ینطوریا که کردم یم حس

 نیا از شکر رو خدا. کردم یم آماده رو اونا و کردم یم یزیر برنامه خونوادم یتو. کردمیم فکر خونوادم به داشتم هم

 به توجه با کردم كیتحم که کمی. میراض یلیخ خودم از کنم محافظت ازت که بابت نیا از یحت. رفتم شیپ خوب بابت

 یول دونستم ینم یخاص زیچ یبود نگفته بهم خودت که یولت تا نکهیا با. باشم مرالبت خواستم یم شتریب تتیوضع

 یمعمول یزندگ هی که بودش مشخص حال هر به یکردیم یزندگ که یا خونه اون و تیمولع اون یتو باالخره خوب

 گهید دنیدزد رو تو یولت. باشه خاص تیمولع انمدر که کردمینم فکرشو یول شدم متوجه كیتحم یکم با هم من. یندار

 کنه محافظت ازت که نیا. شد تر یجد یلیخ برام یچ همه

 برنامه نیا یول. بره شیپ عتریسر زیچ همه داشتم دوست یلیخ که بود نیا خاطر به باشه بهت یحساب حواسم و م

ا  دونم ینم ریاخ خواستگار  برنامه از زودتر تا کرد مجبور رو من و اومد شیپ برنامه یب و عیسر انمدر یجور چه والعا

 .بجنبونم دست

 

 و برد باال را مشتش دو هر بار نیا داد لرار کنارش را لهوه وانیل و دیکش رونیب رفتارش ریز از را مشتش آسمان

 یکالم چند شیها هیگر انیم. کردیم هیگر صدا یب و آرام. بود نشسته اشک به چشمانش. آورد فرود و آرش نهیس یرو

 آنکه بدون آرش و نشست یم او نهیس یرو آرامش و جان یب یها مشت. کرد یم شماتت را آرش و آورد یم زبان به

 .کرد یم نگاه و بود کرده کج سر دهد نشان یالعمل عکس چیه
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 یدونیم... یکن پنهون من از تو عالله خواست یم دلت ولت هر تا که بود ممکن ومدینم خواستگار برام اگر یعنی -

 چه که کردم یم فکر نیا به فمط. کردمیم هیگر روزام و شب همه خوردم؟ ؼصه چمدر یدونیم دم؟یکش زجر چمدر

 یبرا! یبد یلیخ آرش... ینامرد یلیخ آرش... کنم تحمل اطرافتو یدخترا دیبا یجور چه! کنم فراموشت دیبا یجور

 ؟یکرد کارو نیا یچ

 

 دست یرو بوسه و برد لبانش سمت به را آنها. داشت نگه محکم و گرفت شیدستها انیم را آسمان دست دو هر آرش

 ...راستش دست یرو بوسه کی و نشان او  چپ

 

. ستین آسون اصال دارند؟ انتظار تو از اونا که یباش یدختر دیتون یم  ؟یکن تحمل خونوادمو یها تیحساس یتونیم -

 نیا به شدن یحاج عروس. یرفتیم طرؾ اون طرؾ نیا خودت یبرا پروا یب که یبود یدختر تو. یآزاد دختر هی تو

 .ستاین شما یحاج مثل ما یحاج! ستین ها یراحت

 

 .گذاشت دستش کؾ یرو بوسه بار نیا. داد لرار شیها چشم یرو و دیبوس را شیها دست دوباره آرش

 

 یتونیم. نداره بابا و مامان اعتمادات از کم منم اعتمادات. شهیم حساب گناه اونا یبرا دمتیبوس االن من که نیا مثالا  -

 ؟یکن یزندگ طیشرا نیا یتو من بخاطر یتونیم ؟یکن تحمل

 

 یم شود عاشك اگر کرد یم فکر شهیهم. باشد نداشته یتیاهم مسائل نیا که باشد ادیز آنمدر عشمش که کرد یم فکر 

 زیچ اصال یعنی... بود یشدن نظر به. رفتیپذ یم را ها تفاوت دیبا بود؟ مهم مگر اصالا . کند تحمل را زیچ همه تواند

 !بود یبزرگ

 

 ها یسخت حاضره باشه عاشك اگر آدم. یکن یم صحبت بهش راجع تو که باشه یبزرگ و یسخت نیا به کنم ینم فکر -

 نتونستم هنوز یعنی دونمینم تورو. کنه تحمل طرفش خاطر به رو یتیمولع هر تونهیم باشه عاشك اگر آدم. رهیبپذ رو

 و رفالت از حرؾ من به که یآرش نیا بمبولونم خودم به نتونستم... کنم باور رو داشتنت دوست. کنم باور تو یعاشم

 ادیب یا گهید دختر که یروز از ترسمیم. کست همه بشم من یبود کسم همه البته. کسم همه بشه بخواد زد،یم تیمیصم

 باال نیهم از نجایهم آرش. کنم میتمس گهید کس با را تو که ستین نیا از تر سخت من یبرا یچیه... مونیزندگ وسط

 .مونیزندگ یتو ادین یا گهید کس چیه بده لول... بده لول بهم بودن، پام ریز شهر ی همه خودت لول به که ییجا نیهم
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 .کرد باز دوباره و گذاشت هم یرو آرامش با بار کی را چشمانش. زد لبخند و کرد نگاه آسمان به نانیاطم با آرش

 

 !ماند خواهم تو وفادار دمیم لول بهت -

 

 توانست ینم یول بود شده کمتر شیها ترس. بزند لبخند آسمان شد باعث که بود یدیام تنها آرش طرؾ از جمله نیهم

 چطور ندیبب تا بسپارد آرش به را یزندگ خواست یم. کند نانیاطم او به خواست یم فمط حاال. است رفته نیب از دیبگو

 .کند جلب را اعتمادش خواهد یم

 

 .خانم عسل بخند. بشم خندت لربون بخند -

 

 از دلهره. کرد یم ستیر و راست هم را آن دیبا و بود مخالؾ انمدر که یپدر از دلهره دلهره، با یول دیخند آسمان

 دیترس یم و داشت دوست را آرش فمط روزها آن تا چون بود دهیترس یآر... شدن داشته دوست از ترس. دیجد یزندگ

 ...شدن داشته دوست آن از

 

 شده؟ آروم دلت -
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 یگاه چند از هر توانست یم که داشت را گاه هیتک حکم شیبرا آرش یطور حاال. دیخند هم باز و داد تکان را سرش

... ندیبش شالش یرو و موها یرو آرش یها بوسه یچندگاه از هر و بگذارد او دوش یرو را شیها یسخت و یخستگ

 و بلرزد ناگهان که یطور... بود باز انمدر دلش ی سفره گرید. باشد داشته ختنیفرور از یترس تا نبود تنها که دلش

 آرش پروا یب توانست ینم اگر. کرد یم فرار ها ترس بود پناهش و پشت آرش اگر یول بکشد آؼوش به را شیها دست

 هم با تواننپ یم که بود مطمئن یول بود سخت زیچ همه دیشا باشد داشته دوست را او وجود تمام با و بخواهد را

 .شوند خوشبخت

 

*** 

 

 بابا؟ یحاضر -

 

 چیه که یخواستگار جلسه یبرا دیبا. بود کرده لطع آرش یرو را تلفن شیپ لحظه چند همان نبود دلش یتو دل

 .شد یم آماده نداشت شیبرا یالیاشت



 دلش و است یگرید یجا در دلش که گفت یم. گفت یم پسر آن به را زیچ همه دیبا دیشا که کرد یم فکر خودش با

 .طلپد یم یگرید کس یبرا

 یم. بود شده یرتیؼ هم یلیخ! بود شده یرتیؼ آرش. کند واگذار خدا به را زیچ همه داشت میتصم فعالا ... دانست ینم

 جواب خواست تا یول بودند کرده لطع را تلفن که بود لبل لحظه چند همان. زدیبر هم به را مجلس دیایب که خواست

 .گرفت تماس آرش دوباره د بدهد را پدرش

 

 .امیم اومدن ولت هر. ام آماده بابا آره -

 

 !یهست یعالل دختر خودت که دونمیم ندم تذکر بهت گهید -

 

 هم نیهم. ندارد را آرش تلفن جواب شدیم دور اتاق از که بشنود را پدرش یپا یصدا که یولت تا و دیخند دلش در

 که دانست یم. داد را جوابش سرعت با گرفت تماس آرش که دوم بار. شود لطع کامال تلفن بار کی که شد باعث

 یرو موجود نیتر خاص او یبرا آرش. شناخت یم یخوب به را او گرید. داشت فرق شهیهم با شیصدا. است یعصبان

 .بود نیزم

 

 یم حرؾ بابات با خودم ای آسمون. خونتون دم ومدنیم شد یم لطع گهید بار کی آسمان؟ یدینم جواب تلفنتو چرا -

 !یبش حاضر مراسم نیا یتو که ندارم طالت من... رونیب یایب شده جور هر دیبا خودت ای زنم

 

 لیم باب اصالا . بود کرده تن به نایم به که یکاربن یآب دامن. گرفت مشت در را دامنش. بست را شیها چشم آسمان

. بود کرده تنش اجبار به که یا یشلوار جوراب و یکاربن یآب تنگ دامن کی با رنگ دیسف زیشوم کی نبود، خودش

ا ... بود دامن همرنگ اش یروسر  را مسخره مراسم آن دیبا چه یبرا بود یمنف جوابش یولت بود اجبار زیچ همه والعا

 کرد؟ یم تحمل
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 خوام، یم تورو من یدونیم که تو... توئه شیپ دلم من یدونیم که تو نشو یعصبان ؟یباش آروم شهیم زمیعز آرش -

 یا گهید زیچ چه کنهیم ناراحت داره رو تو و من نکهیا جز به کردن صحبت لحن نیا ؟یشیم یعصبان یچ یبرا

 دارد؟

 

 یراض دلم من ؟یکن صحبت ینیبش مردک اون با اتاق تو یبر... کنم تحمل تونمینم من! یگ یم یچ فهمم یم آسمان -

 !خونتون دم امیم االن ؟یفهمیم! کنه صحبت خواستگارش با بخواد تنم پاره زم،یعز کسم، همه ستین

 



 حد چه تا که دیفهم یم. کرد یم درک را آرش حال. شد آرش با صحبت مشؽول آرام و شد بلند شیجا از آسمان

 !خودش به هیشب درست. بدهد دست از را آسمان که دیترس یم چمدر دیفهم یم و کند یم حسادت

 

 ؟یندار اعتماد من به مگه. مینکرد صحبت هم با مگه! عشمم... آرش -

 

 یم. برد یم فرو شیموها یال دست و است رفتن راه حل در اتالش در که بفهمد توانست یم. رفت تر باال آرش یصدا

 .است مستاصل چمدر که بفهمد توانست

 

 .ندارم مردم پسر به یول. دارم اعتماد بهت شتریب هم چشمام از دارم، -

 

 ...بزنم حرؾ باهاش رمینم -

 

 .بده لول -

 

 .دارم دوست ویکس گمیم بهش رفتم اگر -

 

 .رفت باال دوباره آرش یصدا

 

 آسمون؟ -

 

 ...آسمون دل جون -

 

 :کرد یم ناله گرید

 

 فمط گمیم کنمیم صحبت بابات با زنمیم زنگ. بگردن دنبالمون همه که ییجا هی برمت یم. رونیب ایب خونتون دم امیم -

 .کنم عمدش یبد تیرضا یایب که ینیبب دخترتو ذارمیم یولت

 

 .کند کم او حرؾ بودن یجد از یکم کرد یسع خنده با یول زد یم حرؾ یجد آرش. دیلرز دلش آسمون

 

 .شهیم درست زیچ همه... من ی وونهید -

 

 ؟یدار شک مگه بشه درست دیبا -

 



 .بگذره امشب بذار. نه ینطوریا یول -

 

 !آسمون -

 

 . شد مخلوط هم با نایم و آرش گفتن آسمون و آسمان یصدا

 

 .کننیم صدام برم دیبا من -

 

 با فمط. نمتیبب خوامیم مراسم شدن تموم از بعد منتظرتم. ستمیمیوا کوچه سر به تموم مراسمتون یولت تا من آسمان -

 !ایب خوش یخبرا

 

 مسائل. شد یم حساس او یرو شتریب آرش رفتند یم شیپ شتریب هرچه. بود لجباز و دنده کی والعا آرش. ستادیا للبش

 .کردیم تمام یدندگ کی با را زیچ همه و نداشت فهم و درک اصال. بود یگرید یایدن کی در شیبرا او به مربوط
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 دوست را آرش یها تیحساس و است مهم چمدر که کرد یم حس. برد یم لذت شیها حسادت تمام از یول آسمان

 همه و همه گرفت یم حضورش از که یآرامش و گذاشت یم اش شانه پشت که یدست گرش، تیحما یها نگاه. داشت

 .بود بخش لذت

 

 .چشم -

 

 نهیآ در صورتش به بار نیآخر یبرا و گذاشت ششیآرا زیم یرو را یگوش. شود لطع تلفن داد اجازه آرش باالخره و

 را پدرش توانست ینم دیشا. بود جزم عزمش یول بود خسته چشمانش. گرفت كیعم نفس فمط لبخند بدون. کرد نگاه

 .کند لانع را خواستگارش توانست یم یول کند لانع

 . بود منتظرش نایم رفت رونیب که در از

 .شدند داخل شد یم زده خانه در حرفشان هفته دو که یخواستگاران آن یپ در و در زنگ یصدا هم بعد مهیدل چند

 .بودند آورده همراه به هم رنگ ینارنج در با ینیریش یا جعبه. داشتند دست در دهیارک از مملو یگل سبد

 لیشما  و شکل همان با یمرد... داشت سر به یمشک چادر که یخانم همراه به باال سن مرد کی. بود شتریب تشانیجمع

 عالوه بودند نفر سه هم ها خانم. برد یم تر باال را سنش اش یگندم جو شیر که یگرید مرد و نمود یم ساله چهل که



. بود زده را حرفش پدرش که یپسر همان... خان اسری انتها در و بودند همراهشان گرید خانم دو مسن خانم بر

 از یحت دیشا. بلند لد یول داشت یکوچک ی چانه. رنگ دیسف صورتش و بود بور شیموها. داشت ییمو کم صورت

 میمال یصورت ی مردانه راهنیپ کی آن ریز در و بود کرده تن به رنگ یطوس یشلوار و کت. بود تر بلند هم آرش

 . برد یم ریز به را آن دوباره یول انداخت یم ینگاه مین و دیکش یم باال لحظه چند هر را سرش. بود دهیپوش

 .نبود خواستگار کی از تصوراتش هیشب اصال. بود ننشسته دلش به اصال اول دید نیهم در

 که یولت داشت لرار یخصوص بخش گاهیجا در او یبرا والعا آرش کند سهیمما آرش با را او توانست ینم اصال

 راست بدنش تمام یموها. آمد یم ستوه به اش جوارح و اعضا تمام کرد یم استمبال خواستگار نیا از طور آن پدرش

ا  که آن از دیترس یم. گرفت یم فرا را وجودش همه ینگران و شد یم  آرش یها حرؾ. نباشد اری او با سرنوشت والعا

 .آورد یم ادی به دل و جان با را شیها عاشمانه تمام... کرد یم مرور ذهنش در کی به کی را
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 نیا با صحبت شنهادیپ یحت خواست ینم دلش اصال. نبود سهیمما لابل یزیچ چیه با داشت او کنار که یاحساسات

 .برود اتالش به آرش جز یکس با که بمبوالند خودش به توانست ینم اصال. بدهند او به هم را خواستگار

 

. بشن آشنا هم با شتریب جوونا نیا باشه بهتر کنم یم فکر. میکند وا که سنگامونم. میزد حرفامونو گهید که ما جان لاسم -

 ...باشه یشتریب حیتوض به ازین گهید کنمینم فکر

 

. شد یم دهید اش چهره در یتینارضا احساس یکم و بود هم در صورتش. بود نشسته سالن ی گوشه نهیس به دست یعل

  پدرش هرچه و بود کرده تن به یرنگ یا سرمه ی چهارخانه راهنیپ

 یعل و پدرش نیب یمشکل چه که دانست ینم. کند تن به شلوار و کت که بود نکرده لبول بود، گذاشته جنگ سر او با 

 او به نسبت هم پدرش و کرد یم مماومت آنمدر یعل که بود یخواستگار نیهم به مربوط هم دیشا و بود آمده وجود به

 .بود گرفته جبهه

 را خواهرش نگاه ینیسنگ که یعل. چرخاند او سمت به را سرش که دیدیم خودش یحام را او فمط لحظه آن انگار

 او از آسمان که بود یکاف نیهم انگار. داد تکان شیبرا را سرش بخش  نانیاطم ینگاه با کرد، احساس خودش یرو

 . بود کرده دایپ خودش ی جبهه در را یکس کع انگار. ردیبگ یشتریب یانرژ

 شان پنهان مبل ریز و بود کرده لالب گریهمد به را شیپاها. چاندیپ درهم را اش زده خی یدستها و دیکش كیعم نفس

 پدرش از. کرد یم احساس خودش یرو را شان همه نگاه یول کرد ینم نگاه اسری خانواده افراد به اصال. بود کرده

 که مادرش تا دیکش یم اش ینیب ؽهیت به یدست و کرد یم کینزد هم به را کتش یجلو بار کی مهیدل چند هر که گرفته

 .داشت جبهه آنها به نسبت لدر آن چه یبرا اصالا  دانست ینم. بود نشسته چادر با همانطور

 

 .نیباش داشته یصحبت هی هم با تا کن ییراهنما رو اسری آلا دخترم دییبفرما امر شما یهرچ -

 



 روز. بود باز صورتش و دیخند یم پدرش. دارد فرق چمدر لبل هفته با پدرش لحن که بفهمد توانست یم یخوب به

 انجام را کار نیا واضح چمدر که دیفهم یخوب به تر بعد و کرد یم باز سرش از را زیچ همه انگار آرش یخواستگار

 سمت از بلند لد پسرک. دیایب سمتش به هم اسری تا ستادیا و شد بلند جا از کند نگاه چپ سمت به آنکه بدون. بود داده

 ...برداشت آسمان سمت به آرام دهیبخش چند گفتن با را شیها لدم و گرفت اجازه پدرش
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 داشته یتوجه افراد ظاهر به که نبود یآدم. کرد یم فکر پسر نیا اندازه از شیب یدیسف و لد یبلند به دلش در آسمان

 .ستین لشیم باب اصالا  اسری آلا نیا که بمبوالند خودش به تا کرد یم استفاده یزیچ هر از تیمولع آن در یول باشد

 یگرید زیچ کلمه دو نیا بجز و بود کرده دایپ او یبرا مناسب لمب دو. بود برنج ریش و القید پسر کی اسری او نظر از

 .باشد داشته یعاد رفتار او با توانست ینم کرد یم یکار هر. نداشت فشیتوص در

. کرد روشن را چراغ و شد اتاق وارد خودش. شود اتاق وارد زودتر تا نداد اجازه او به یحت و کرد باز را اتاق در 

 نیکترینزد در آرش کنار خواست یم که روز آن مثل و نشست بود رشیتحر زیم مخصوص که یتک یصندل یرو

 که اسری. کند انتخاب مرد نیا با صحبت یبرا را اتاق در ممکن حالت نیتر دور خواست یم آسمان رد،یبگ لرار حالت

 دیکش جلو به را شالش و انداخت ریز به را سرش د،یکش راحت ینفس آسمان. نبست سرش پشت را در و شد داخل

 هم پشت را کلمات یا ولفه چیه بدون تند و گرفت باال را سرش آسمان. کند صحبت به شروع خواست پسر که نیهم

 :کرد ؾیرد

 

 کنم یم خواهش ازتون هم نیهم یبرا بدم کش ادیز را موضوع خوامینم راستش کنم؟ صحبت شما با تونمیم دیببخش -

 .کنم صحبت اول من دیبد اجازه

 دو با را کتش. شد انینما شیپا مچ از هم یکم شیها جوراب. چاندیپ هم در را شیپاها کرد، صاؾ را کمرش پسرک

 .گرفت هوا از حرکت نیا ادامه در كیعم ینفس و دیکش جلو به دست

 

 .دیکن صحبت دییبفرما دیاریاخت صاحب شما -

 

 دشوار را کارش تیمولع آن در گرفتن لرار یول بود مطمئن شیها حرؾ از که آن با. کرد من  و من یکم آسمان 

 یم پا آن و پا نیا زدن حرؾ یبرا حاال بود برخوردار را نفس به اعتماد از ییباال سطح شهیهم که یآسمان. بود کرده

 ...کرد
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 آنها دادن فرو و شیموها کردن مرتب مشؽول آگاه ناخود. دیکش جلوتر را آن و گرفت شالش ی پره به را دستش دوباره 

 .شد شال ریز به

 

 رونیب نیرفت در نیا از یولت کنم خواهش ازتون خوام یم فمط. رمیبگ رو شما ولت ادیز خوامینم راستش... من -

 باره نیا در باهاتون دیبا یچجور دونم ینم. باشه نداشته وجود یدوم جلسه گهید که دیبخواه پدرتون از خودتون

 ...که یکار هر ازاش در. دیکن اجابت رو من ی خواسته نیا کنم یم خواهش یول سخته هم من یبرا. کنم صحبت

 

 او اهیس چشمان در و ردیبگ باال را سرش آسمان که شد باعث حرفش دنیبر با. کند صحبت آسمان که نداد اجازه اسری

 کرده اشؽال و رنگ اهیس یها رهیدا را چشمش چهیدر. بود ترسناک صورتش پوست و چشم نیب تضاد نیا. شود رهیخ

 :فرستاد فرو را دهانش آب. بود

 

ا  -  تر راحت نیدار رو نظر نیهم هم شما که حاال کنم یم فکر بکنم یدرخواست نیچن شما از خواستمیم هم من اتفالا

 .رهینگ صورت وصلت نیا که میبخواه ازشون دیبا گهیهمد توافك با. میباش

 

 هم شتریب که حاال یحت چ،یه که اول نگاه در که یصورت. برگرداند او صورت سمت به را نگاهش تعجب با آسمان

 .بود نشسته دلش به اصال کرد یم نگاهش

 

 مراسم نیا اگر که کردم یم فکر. بکنم یمخالفت باهاش خواستم ینم و بودم گفته من پدر به رو نظرم من راستش -

 .دیندار وصلت نیا به یلیتما چیه هم شما که شدم خوشحال اتفالا. باشه بهتر کنم اعالم رو مخالفتم بعد و رهیبگ شکل

 

 .بزند حرؾ گرید یحت خواست ینم بود کرده سکوت آسمان

 

 میکن تحمل اتاق نیا یتو رو گریهمد یکم هی که باشه بهتر کنم یم فکر. مشهوده شون یتینارضا کامالا  که هم آلا یعل -

 .میبگ بهشون یزیچ چه که میباش هماهنگ هم با دیبا فمط. کنارشون میبرگرد بعد و

 

 را لبش پوست. دیگز یم داخل از را لبش.  باشد شده لشیم باب راحت لدر نیهم زیچ همه که شد ینم باورش آسمان

 هم با. دادند یم انجام دیبا را بود گفته اسری که یکار مایدل. کند آرام را خودش داشت یسع و خورد یم گوشه از

 .کنند اعالم را شان مخالفت تا شدند یم هماهنگ

 

 م؟یبگ یچ بهشون دیبا هیچ مشکلتون گفتند اگر -
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 ی همه وجود با. خواستیم دل و جون با را آرش که بود نیا فمط او یاساس مشکل! ستیچ مشکلش دانست یم آسمان

 بود مطمئن هم باز بود زده پدرش که ییحرفها ی همه وجود با. شود او ی خانه خانم که خواست یم هم باز شیها ترس

 .است مکث  بدون و لدرت پر بله کی آرش ممابل در جوابش که

 

*** 

 

 یول شد برو رو آسمان اعتراض با. کرد روشن را اتاق در موجود یها چراغ تمام. شد داخل سرش پشت یعل

 :گفت شد آسمان یصندل دنیکش عمب مشؽول که همانطور

 

 .یکن ینم روشن رو ها چراغ نیا هم شب تا صبح گهید یکن یم یزندگ ظلمات یتو -

 

 را شان خانه هم همسرش. باشد روشن خانه که داشت دوست شهیهم. بود نور عاشك شهیهم برادرش. دیخند آسمان

 یروسر حرص با و زد هیتک تخت تاج به دیکش آؼوش در را بالشتش و نشست تختش یرو آسمان. کرد یم چلچراغ

 .درآورد سرش از را اش

 

 اصرار نمدریا چرا هست؟ یک پسر نیا اصالا . کنم لانعش یجور چه دیبا که دونم ینم اصال... یعل کرده وونمید بابا -

 کنم؟ ازدواج باهاش من که داره

 

 بود مشخص. دیکش یا کالفه پوؾ و داد مالش دست با را چشمش دو. آورد در چشمش از را اش یطب نکیع یعل

 :گرفت تخت و تاج از هیتک و شد کنجکاو. ستین انشیجر در آسمان که داند یم را یزیچ

 

 !بگو من به یدونیم یچ -

 

 براش یبانک وام یصریل یونیهما حاج. دارند یسات و سور هم با انگار ونیهما حاج و بابا داا یجد. آسمان دونمینم -

 به البته. دیکن ازدواج شما خوانیم بند و زد نیا خاطر به که مشخصه یول ستمین کاراش انیجر در ادیز من. کرده جور

 ...تیامن بخاطر که یدونیم خودت گهید باباست خوب یول ندونم هم من داده حیترج. گه ینم هم من

 

 در بودند کرده باز چشم که یروز همان از که یزیچ تنها تیامن. کند کامل را حرفش یعل تا نداد اجازه آسمون

 طبك یول باشند داشته تیامن توانستند یم! نبود یزندگ از بودن یناراض یمعنا به تیامن. بود شده خوانده گوششان

 .داشت ریتوف پدرش با بار هزار تیامن ی درباره نظرش آسمان. نبرند شیپ را زیچ همه پدرش یکدندگی و خواسته



 

 چنده؟ لویک تیامن. بوده شهیهم ها حرؾ نیا. باشه دیجد که بگو یزیچ هی. دمیشن یبچگ از من رو نایا داداش، یعل -

 انجام بخواد دلم یهرکار من ام؟یم کجا رمیم کجا که دیدون یم شما االن نیهم مگه د؟یا من کنار شب تا صبح شما مگه

 باال خوام یم کنم یم نگاه پسر نیا صورت ی تو من  یعل.بکنه پسره نیا با ازدواج به مجبور منو تونهینم بابا. دمیم

 !کنم ازدواج باهاش تونمیم یجور چه ارم،یب
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ا  کن؟ ازدواج اسری با گمیم من یکرد فکر چرا. ستمین اسری با ازدواجت به یراض من -  فکر بگم بهت خواستم اتفالا

 گفتم هم بابا خود به. داره فرق تو با شناسم یم ازش من که یزیچ یعنی. باشه تو یبرا یمناسب مورد اسری که کنم ینم

 !هیچ نظرت نمیبب کنم صحبت خودت با منم گفتم. نرفت بار ریز یول

 

 تا کند خواهش یعل از توانست یم. دارد یبانیپشت کی حدالل ماجرا از لسمت نیا در که بود گرفته آرام یکم آسمان

. باشد همراهش او به دنیرس یبرا بخواهد او از و دیبگو آرش از شیبرا توانست یم. کند اش یهمراه شتریب یکم

 را ها حرؾ ی همه نبود ازین نظرش به. دیبگو را زیچ همه او به دیبا چطور دانست ینم داشت دلهره و دیترس یم که البته

 کی دیبا. بود برادرش باالخره. بود یکاف کند باز حساب یکم شیرو بتواند تا کرد یم آگاه را او که نیهم. بزند هم

 .خورد یم دردش به ییجا

 

 .میستین یراض ازدواج نیا از که میبگ پدرمون به دومون هر شد لرار. کردم صحبت پسر نیا خود با من -

 

 و دیکش عمب به را دستانش. کرد دراز اطاق وسط تا را شیپاها و داد هیتک یصندل یپشت به. دیکش نفس بلند یعل

 نیا نشدن جور به آنمدر هم یعل چرا که دانست ینم. بود شده راحت الشیخ که انگار. گذاشت هم یرو را چشمانش

ا  که بود مطمئن یول داشت اصرار وصلت  با خواست یم که او. نبود مهم شیبرا البته. دارد یا کننده لانع لیدل حتما

 .شدند یم هم شتریب ازدواج نیا یها مخالؾ که بهتر چه حاال کند، مخالفت پدرش

 

 !یعل -

 

 یزندگ یجا هر توانست یم که یبرادر. بود مهربانش برادر شهیهم. کرد آسمان صورت به معطوؾ را نگاهش یعل

 او به یکس که بود نداده اجازه ولت چیه و بود پشتوانش بود کرده باز چشم یولت از که یکس. کند هیتک او به اش

 .کند وارد یضرر

 ریدرگ و ازدواج با یول بودند تر یمیصم کند ازدواج یعل آنکه از لبل بود شان نیب ییبایز یبرادر و خواهر احساس 

 با را موضوع نیا خواست یم بود که هم خودش شدن تر آرام یبرا حدالل آسمان. افتاد فاصله آنها نیب یکم اش شدن

 .بگذارد انیم در یعل



 :گفت مهربان و زد چانه ریز را دستش

 

 که؟یکوچ یآبج جونم -

 

 به شروع دلش در ییبایز حس ها گذشته یادآوری با. کردیم صدا" کهیکوچ یآبج" را او شهیهم یعل آخر زد لبخند

 .بزند را شیها حرؾ توانست تر راحت شد باز خنده به که لبش. کرد دواندن شهیر

 

 ؟یهست پشتم -
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 نبودم؟ االن تا مگه -

 تر ارام و بشنوند را ها حرؾ نیا دارند ازین دخترها یول بود. شود گفته دوباره ها حرؾ نیکها بود ازین یگاه یول بود

 .شوند

 . گذاشت کنار را بالشت و گرفت آؼوش در را شیپاها

 

 دوسش یول یکن فکر که یاونجور نه البته. شناختمش یم یخواستگار انیب نکهیا از لبل. دارم دوست رو آرش من -

 تیوالع. دربرابرش گرفتن جبهه بدون یول یکن کمک بهم. یکن کمکم خوامیم. گذشته یکم هی هم داشتن دوست از داشتم

. نبوده هم یزیچ یحت آخه. بدونن رو تیوالع مادرش و پدر که خواست ینم دلش هم آرش کنم یم فکر چون نگفتم رو

 اومدن خوب یول نبود مثبت جوابش کردم احساسات ابراز بهش یولت من. ادیب لراره که نداشتم خبر روز اون یحت من

. بکنن مخالفت کمتر باهام یباش پشتم هم تو دیشا. خوام یم کمک تو از خاطر نیهم به. کنم کاریچ دیبا دونم ینم جلو

 .بگم یچ بهش دیبا دونم ینم والعا که مصممه مشیتصم یرو انمدر بابا

 

 وجودش تمام با انگار که کرد یم نگاه یطور آسمان. شد لیتشک لبش ی گوشه کج لبخند کی. کرد رییتؽ یعل نگاه

 من طونیش شهیهم تو دیبگو نکهیا مثل. کرد یم منتمل آسمان چشمان به را کلمه چند انگار یعل. کرد یم التماس

 . است کاسه مین ریز یا کاسه هی دونستم یم دیبگو که نیا ای یمونیم

 یرو ولت چیه و کرد یم یباز رو او یبرا شهیهم آسمان. شناخت یم بهتر را آسمان یهرکس از یعل که البته

 .نداشت ییابا مسئله نیا از و بود خودش شهیهم. بود نداده نشان او به را گرشید

 

 رو؟ زیچ همه میبفهم دیبا االن! میشد بهیؼر ما گهید حاال -

 



 .گفتن عالله از و شدن رهیخ او چشمان در گرید بود سخت. دیدزد را نگاهش آسمان

 

 ؟یکشیم خجالت بعد یگیم تیعاشم و عشك از من یجلو ینشست پرو؟ یکشیم خجالت حاال -

 

 باز آسمان یبرا را دستانش و شد کینزد. کرد اشؽال را تخت یرو ییجا و رفت کنارش لبخند همان با و  شد بلند یعل

 :گفت و داد لرار برادرش ی نهیس یرو را سرش آسمان کرد

 

 .گرفتم یم باد ؼم گفتمینم بهش اگر -

 

 نه؟ ای داره رو شما التیل آرش آلا نیا میبفهم کجا از نمیبب حاال. یگفت یکرد خوب -

 

 !زیکن پسر آرش و پادشاهم دختر من انگار یگیم یجور هی -

 

 مشیتصم از یعل. کردند یم یهمفکر و بودند نشسته هم با کینزد دوست دو هیشب حاال. گرفت فاصله یعل از یکم

 روز از که بود مطمئن. کند ینم یبانیپشت را او یعل یراحت نیهم به که دانست یم هم آسمان و و بود کرده یپشتبان

 .برود هم آرش سراغ به بود ممکن یحت و شود یم آؼاز یعل ماتیتحم بعد
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 نبودم؟ االن تا مگه -

 تر ارام و بشنوند را ها حرؾ نیا دارند ازین دخترها یول بود. شود گفته دوباره ها حرؾ نیکها بود ازین یگاه یول بود

 .شوند

 . گذاشت کنار را بالشت و گرفت آؼوش در را شیپاها

 

 دوسش یول یکن فکر که یاونجور نه البته. شناختمش یم یخواستگار انیب نکهیا از لبل. دارم دوست رو آرش من -

 تیوالع. دربرابرش گرفتن جبهه بدون یول یکن کمک بهم. یکن کمکم خوامیم. گذشته یکم هی هم داشتن دوست از داشتم

. نبوده هم یزیچ یحت آخه. بدونن رو تیوالع مادرش و پدر که خواست ینم دلش هم آرش کنم یم فکر چون نگفتم رو

 اومدن خوب یول نبود مثبت جوابش کردم احساسات ابراز بهش یولت من. ادیب لراره که نداشتم خبر روز اون یحت من

. بکنن مخالفت کمتر باهام یباش پشتم هم تو دیشا. خوام یم کمک تو از خاطر نیهم به. کنم کاریچ دیبا دونم ینم جلو

 .بگم یچ بهش دیبا دونم ینم والعا که مصممه مشیتصم یرو انمدر بابا



 

 وجودش تمام با انگار که کرد یم نگاه یطور آسمان. شد لیتشک لبش ی گوشه کج لبخند کی. کرد رییتؽ یعل نگاه

 من طونیش شهیهم تو دیبگو نکهیا مثل. کرد یم منتمل آسمان چشمان به را کلمه چند انگار یعل. کرد یم التماس

 . است کاسه مین ریز یا کاسه هی دونستم یم دیبگو که نیا ای یمونیم

 یرو ولت چیه و کرد یم یباز رو او یبرا شهیهم آسمان. شناخت یم بهتر را آسمان یهرکس از یعل که البته

 .نداشت ییابا مسئله نیا از و بود خودش شهیهم. بود نداده نشان او به را گرشید

 

 رو؟ زیچ همه میبفهم دیبا االن! میشد بهیؼر ما گهید حاال -

 

 .گفتن عالله از و شدن رهیخ او چشمان در گرید بود سخت. دیدزد را نگاهش آسمان

 

 ؟یکشیم خجالت بعد یگیم تیعاشم و عشك از من یجلو ینشست پرو؟ یکشیم خجالت حاال -

 

 باز آسمان یبرا را دستانش و شد کینزد. کرد اشؽال را تخت یرو ییجا و رفت کنارش لبخند همان با و  شد بلند یعل

 :گفت و داد لرار برادرش ی نهیس یرو را سرش آسمان کرد

 

 .گرفتم یم باد ؼم گفتمینم بهش اگر -

 

 نه؟ ای داره رو شما التیل آرش آلا نیا میبفهم کجا از نمیبب حاال. یگفت یکرد خوب -

 

 !زیکن پسر آرش و پادشاهم دختر من انگار یگیم یجور هی -

 

 مشیتصم از یعل. کردند یم یهمفکر و بودند نشسته هم با کینزد دوست دو هیشب حاال. گرفت فاصله یعل از یکم

 روز از که بود مطمئن. کند ینم یبانیپشت را او یعل یراحت نیهم به که دانست یم هم آسمان و و بود کرده یپشتبان

 .برود هم آرش سراغ به بود ممکن یحت و شود یم آؼاز یعل ماتیتحم بعد
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 یزیچ هر االن تا که یطور همون. یبمون متیتصم یرو لاطع دیبا یدونیم که خودت. کن حساب من کمک رو -

 هم اون طرؾ از یگفت تو که یطور نیا نباش اسری نگران ادیز. هیشدن هم بعد به نیا از یآورد دست به رو یخواست



 خودشون باالخره هم اونا که ونیهما حاج و بابا فمط مسئله. شهیم حل مشکال تر راحت یلیخ پس. ندارد وجود یلیم چیه

 .شنیم اشتباهشون متوجه

 

. بروند خانه به تا خواست یعل از و کرد باز را در نایم. بدهند خاتمه را بحثشان شدند مجبور در پشت از نایم یصدا با

 هوا در یا بوسه. گذراند نظر از را آسمان بخش نانیاطم ینگاه با آخر لحظه. شد بلند جا از و کرد اطاعت یعل

 است بانشیپشت برادرش کرد یم احساس که نیهم داشت، همراه کی که نیهم. بود شده تر آرام آسمان. فرستاد شیبرا

 .کرد یم بهتر را حالش

 

*** 

 

 شیگلو بؽض. رفت رونیب و بست سرش پشت یحرف چیه بدون را اتاق در. بود یعصبان پدرش با آمده شیپ بحث از

 .کند بؽض تا بود یا یکاف لیدل دندیفهم ینم را گریهمد حرؾ که نیهم. داد یم فشار را

 به خواست یم. کرد جمع باشد داشته الزم کرد یم فکر که ییها لباس از پر یپشت کوله کی. رفت خودش اتاق سمت به 

 .برگرداند او به را آرامش توانست یم که بود ییتنها با فمط. برود اریشهر یالیو

 با فمط آسمان و رفتینم او یها حرؾ بار ریز  داشت پا کی پدرش مرغ. کند صحبت هم آرش با خواست ینم دلش

 .برود او ی مبارزه به توانست یم دفعه نیا که بود لهر

 باالخره. بود تر کدندهی هم او از آسمان یول کند یراض را آسمان تواند یم که بود خوش الشیخ یلیخ انگار پدرش

 .بود یجار شانیها رگ در خون کی هردو

 باغ خانه یدهایکل به توانست یم بهتر ینطوریا. است رفته رونیب خانه از هم پدرش که شد متوجه در یصدا با 

 یول نداشت وجود نشانیب نکردن صحبت و لهر ولت چیه. کرد یم لهر پدرش با که بود بار نیاول. کنند دایپ یدسترس

 .بود زده هم کردن لهر به دست یحت هدفش به دنیرس یبرا بار نیا

 پدرش گاوصندوق رمز. برود پدرش اتاق به ها دیکل برداشتن یبرا تا رفت رونیب اتاق از شد، آماده که اش یپشت کوله

. برود گاوصندوق آن سراغ خواست یم که بود بار نیاول نیا. شود الزمش که نبود ممکن ولت چیه یول بود حفظ را

 که شد ینم ازین معموالا  یول بردارد شیبرا داخلش از یزیچ تا بود خواسته او از یچندبار پدرش ها تر لبل که البته

 ...کند باز را صندوق گاو آن در آسمان
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 که بود امدهین شیپ بحال تا. گذاشت یم صندوق گاو داخل را زاپاسش یدهایکل شهیهم پدرش یول دانست ینم را لشیدل

 .بود استثنا بار نیا یول شناختند یم شیها یدورهم به را باغ خانه همه و برود جا آن به تنها بخواهد یکس

 به که خواست یم فمط. کند نگاه یگرید زیچ به که نبود یازین. کرد روشن را چراغ. کرد باز را پدرش اتاق در

 هیتعب کوچک یگاوصندول داشت لرار راست سمت در که یکمد داخل پدرش یگردو چوب زیم ریز. برسد گاوصندوق



 یتالیجید گاوصندوق و کرد باز بود همان داخل که هم رو یبعد در. کرد باز را کمد در و رفت آن سمت به. بود شده

 .کند باز را آن دیبا چطور دانست یم. بود بلد را آن با کار یخوب به. گرفت لرار شیروش یجلو

 ی طبمه در شده جمع هم یرو مدارک به نگاهش شد باز گاوصندوق در که نیهم. ماند دییتا منتظر. کرد وارد را رمز 

 را دیکل. شد بود صندوق گاو داخل که یگرید کوچک درب کردن باز مشؽول ها آن به توجه یب. افتاد گاوصندوق اول

 یپا ریز به یگرید از پس یکی و خوردند سر هم یرو آنها ی همه و کرد ریگ آن ریز مدارک به نشیآست برداشت که

 .دندیرس آسمان

 برگرداند شانیجا سر را ها برگه تمام خواست و دیکش عمب عیسر شود اتاق داخل یکس ناکرده یخدا کن آن ترس از

 .افتاد منظم نا تپش به دلش یا لحظه بود شده چسبانده مختلؾ یها فرم یرو که ییها عکس دنید با یول

 ینم یول آورد ینم در سر پدرش یکار مسائل از ولت چیه. دارد لرار شیرو یجلو نامتعارؾ یزیچ که کرد احساس

 گرید. بود شده نوشته ها فرم داخل که بود ییها اسم عکسو یسر کی ها آن. بود شده کنجکاو آنمدر چه یبرا دانست

 با که یافراد از یکی مشخصات داد لرار شیرو یجلو و آورد باال. برداشت را ها فرم از یکی کند یا عجله آنکه بدون

 . بود شده نوشته داخلش بود افؽان تیمل

ا یتمر را آنها ی همه. کرد ها برگه به که شتریب دلت با  به کینزد ها چهره یول متفاوت ها نام. دید کسانی یمشخصات با با

 ینشان و نام همه  آن دیبا چه یبرا اصالا  داشت؟ برگه همه آن به یربط چه پدرش شؽل. دیلرز یم شیپا و دست. هم

 خانه نظرش از. آورد ینم خانه داخل را اش یشؽل مسائل ولت چیه پدرش گرفت؟ یم لرار شان خانه صندوق داخل

 شماره کد با فمط که یافراد یاسام از ییها ستیل. بود متفاوت دید یم که یزیچ یول... استراحت یبرا بود ییجا

 در سر کمتر شد یم رهیخ تر نانهیزبیر و تر دلت با هرچه. است  آن یپ در یزیچ چه که دیفهم ینم و بود شده یگذار

 ...افتاد پدرش مکالمه چند ادی است ماجرا نیا پشت یزیچ چه که دیفهم یم کمتر و آورد یم
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 باز یول دهد لرار كیتطب مورد نندیب یم که ییزهایچ با را شیها مکالمه است ممکن روز کی که کرد ینم را فکرش

 یا برگه نه. کرد یم فراموش دیبا. رود رونیب اتاق از عیسر و شود زیچ همه الیخیب تا خواست. زد گول را خودش هم

 .رفت یم آنجا از دیبا! بود دهیشن یا مکالمه نه و بود دهید

 ی شناسنامه تنها نه. نبود مدارک نیب اش یشخص مدارک و شناسنامه گشت چه هر. کرد ینم دایپ را خودش ی شناسنامه

 .نبود جا آن در خانه افراد از کی چیه ی شناسنامه بلکه  و خودش

 اطراؾ به. شد بلند جا از لرزان یدستها با گاوصندوق لفل بستن و دیکل برداشتن با و گذاشت سابمش یجا را مدارک 

 اضطراب با. باشد افتادهین یا اضافه زیچ که کرد نگاه دلت با را زیم ریز یحت. بود سابك به هیشب زیچ همه کرد نگاه

 ینم. باشد تنها دیبا یروز چند که داد حیتوض او به و دیبوس را او یرو. رفت مادرش سمت به و شد خارج اتاق از

ا . دیبگو دروغ که خواست . بود اریشهر یالیو و دیرس یم ذهنش به که ییجا نیاول شد یم متوجه هم پدرش اگر لطعا

 هم با پدرش با کند صبر که کرد اصرار هرچه مادرش. دیکش آؼوش در را او و رود یم آنجا به که گفت مادرش به

 .باشد تنها که خواست و کرد تمال آسمان یول بروند

 .نبود یشدن زیچ چیه با بود گرفته که یآرامش. بود یکاف اش ییتنها یبرا شب تا صبح همان

 یپدر هیارث که یباؼ خانه. کردند یم ینگهدار باغ خانه از نبودشان در که یممصود ی خانواده و بود خودش فمط آنجا 

 یم کار جدشان یبرا که بود یکس همان نوادگان از که یممصود یآلا. داشتند را آنجا امیاال میلد همان از و بود پدرش



 ودنی با. نبودند یناراض شان بودن از هم ولت چیه و کرد یم یزندگ داشت لرار باغ یانتها که یواحد داخل کرد

 خوردند یم خودشان را ها وهیم از یبخش شهیهم. راه به هم درختانش یها وهیم و بود سرحال باغ خانه شهیهم ها آن

 .بود یممصود یآلا یبرا توافك طبك باغ محصول یول

 

 ؟ییکجا بابا آسمان -

 

 یموکت تکه یرو و بود ختهیر نیزم یرو را اش ینماش لیوسا تمام. بود نشسته ییباال تراس داخل معمول طبك آسمان

 یول بود ناک خوؾ یلیخ اش ییتنها در باغ یفضا آنکه با. بود کرده خوش جا بود، کرده دایپ اتاق آن کمد انیم از که

 طرح یکم خواهدیم که بود گفته آرش به. نباشد کنارشان کس چیه و باشد دور نکهیا به... داشت ازین ییتنها نیا به او

 تا بگذارد تنها را او یکم تا بود خواسته او از و رود یم اریشهر یالیو به که بود گفته یحت بود نگفته هم دروغ. بزند

 .بزند طرح یشتریب آرامش با بتواند
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 به هیشب بود گرفته شکل نشانیب که یا رابطه. کند لانع را او بود توانسته آسمان بعد یول بود کرده مخالفت آرش ابتدا

 یعواطف و احساسات فمط بود نکرده رییتؽ شان نیب یزیچ چیه انگار که بودند یمیصم دوست دو. نبود یا رابطه چیه

 را احساساتش توانست یم یخوب به آسمان. نبود سابك آدم آن گرید آرش. بود شده چندان صد بود آرش طرؾ از که

  بود کرده اعتماد او به بود، نگذشته شیها یاعتماد یب از یزیچ که آن وجود با یحت. کند لمس

 و بست را شیچشمها. اند آمده آنجا به هم یعل ی خانواده که دیفهم نیآر یصدا دنیشن با یول نداد را پدرش جواب

 .بود آورده آنجا به هم را خانواده ی زلزله پدرش و باشد تنها خواست یم او گذاشت شیها چشم یرو را دستانش

 ها لهیوس. شد بلند جا از و دارد لرار هم یرو هم را شیها کاؼذ و دفتر. کرد جمع را شیها یرنگ مداد ی همه عیسر 

 .کرد رها بالکن در جا همان را

 پهن تشک تابستان یها شب یگاه یحت و بود جا آن عاشك آسمان. بود پدرش و مادر اتاق به به متعلك بزرگ بالکن

 .دیخواب یم گا همان و کرد یم

 از که ییها لهیوس. بودند شیها لهیوس تنها شیآرا زیم کی و یچوب ی دونفره تخت کی بود جا همان که بزرگ اتاق

 ینم دلش هم کس چیه. داشت عکس ی رابطه تهیمدرن با و بود مدرن باغ خانه زیچ چیه. بود مانده یبال سالها همان

 گرفته خو آن با و داشتند اتاق کی یبچگ از کدام هر... بود خاطراتشان محل آنجا. کند جادیا آنجا در یرییتؽ خواست

 .بودند

 ولت آن که بود داده اجازه الیخ و فکر و بود کرده ؼلبه ترسش بر چطور کرد یم فکر خودش با. رفت نییپا ها پله از

 پله. بود کرده نفوذ وجودش به ترس بودند، آمده پدرش و مادر که آن از بعد تازه. ندیبش ییتنها به یکیتار آن انیم شب

 .رفت بودند نشسته آنها که یسمت به و رفته نییپا یعاد حالت از تر تند را ها

 

  ..ها افتاد ینم یاتفال میاومد یم هم با همه یکردیم صبر -



 

 او یول کنند استمبال همه بروند اریشهر به تا خواست یم آنها از اگر داشت امکان و بود هفته آخر. داشت هیکنا حرفس

 ییتنها به ازین آسمان که دیفهم ینم کس چیه. کرد ینم درکش کس چیه چه یبرا که دیفهم ینم و باشد تنها خواست یم

 :گفت آرام گوشش ریز. دیکش آؼوش در را او و آمد سمت به یعل. دارد

 

 ؟یفسمل یچطور -

 

 هم آرش از یحال یحت بود یساعت چند که آمد ادشی. شد تر نیسنگ دلش ی همه. بود دهیپرس را حالش آرش به هیشب

 .داد تکان یعل یبرا را سرش و دیکش كیعم ینفس. بود دهینپرس
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 عدد کی. بود نخورده یزیچ که شد یم یساعت چند. رفت آشپزخانه سمت به مهیدل چند از بعد یول ماند هیبم کنار یکم

 ورودش یابتدا همان که را اش کاپشن. شد خارج آشپزخانه از و برداشته داشت لرار زیم یرو که ییآنها از موز

ا  همه ورود با. شد خارج ساختمان از و کرد بلند بود کرده رها مبل یرو  و بست را کاپشن. بود چلچراغ اطیح کل لطعا

 با و چرخاند که را سرش. آمد رونیب خانه از سرش پشت یکس که کرد احساس. داد لرار سرش یرو را کاله یحت

 .شد روبرو یعل

 

 ؟یمنزو شده یچ -

 

 یگوش نترنتیا اگر دانست یم که او یبرا. بود شده تنگ آرش یبرا دلش. فرستاد فرو بشیج در را شیها دست آسمان

 .شود یم مواجه شیها امیپ لیس با کند روشن را اش

 

 ... اسری گهیم و داره پا کی مرؼش هم هنوز. شد دعوام بابا با صبح امروز. شده تنگ براش دلم -

 

 انگار. کرد نگاه را دهانش از شده خارج بخار و فرستاد رونیب را نفسش آسمان. رفت فرو بشیج در دست هم یعل

 .بود شتریب تهران از شدتش جا آن یسرما. کرد تکرار را کار آن دوباره که بود آمده خوشش

 

 .نباش نگران پس شونهینم عمد ی سفره یپا زور به تورو یکس. روش نکن دیکل. کن تحمل کمی -

 

 نکرده یمخالفت اصال بابات گهیم آرش. باشه همون حرفش بابا باز بگذره سال ده نکنه که نگرانم ستم،ین نیا نگران -

 .کنم عبور ذارهینم سادهیوا ستون هی مثل من یجلو بابا یول



 

 ؟یارتباط در باهاش دونهیم -

 

 ...رو گهیهمد نیبشناس بهتر دیبا گنیم اننیجر در اونم ی خونواده بابا آره -

 

 :گفت و شد رهیخ نبود ماندگار هوا در که شده خارج بخار به و کرد ها هم یعل

 

 کنهیم خواهر معذرت ازت ادیم گهید روز دو بابا. بکنه خودشو لال خودش اسری پسره نیا بذار. آسمان دیبد فرصت -

 داده که یگاف نیا بخاطر ممکنه یحت. دهینرس بابا گوش به یول داده بزرگ گاؾ هی پسره مثکه. کرده یاشتباه نیچن که

 کاریچ پسره نیا بفهمه بابا  شکننیم  پاتو للم ایسر باال یبذار کج پاتو ذرهی. ستین بردار یشوخ ماها شؽل. وفتهیب ریگ

 ! ارهیدرم روزگارش از دمار کرده

 

 گذاشت؟ یم صاؾ خط یرو را شیپا پدرش یعنی! پا گذاشتن کج! شد مدارک مشفول فکرش
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 خواستیم. بود ها حرؾ یبال دنبال. کرد نگاه یعل به تعجب با و ستادیا بزرنت با شده دهیپوش استخر کینزد آسمان

 .گفت یم آنطور یعل که بود کرده یکار چه بود گذشته یخواستگار از که هفته کی درست از بعد پسر نیا ندیبب

 

 کرده؟ کاریچ مگه -

 

 بپوشونن، گندشونو خواستن یم  رو وصلت نیا نایا. دهیرس من گوش به گندش. درومده گندش کرده جابجا محموله -

 خالؾ یا ذره نداره امکان بره سرش. یشناس ینم رو بابا تو! شد یم ؾیرد واماش و یبانک یکارا لطعا که هم بابا

. نداره یکار لاسم حاج یها محموله شییجابجا با یکس معلومه. بزنن دور رو بابا خواستنیم ایباز باند نیا با نایا. بکنه

 اصال دیشا. بوده لاچاق یول بوده یچ دونمینم. شهیم رد ها سد ی همه از محموله برگرد برو یب ادیب اسمشم لاسم حاج

 .بشه اش پل که خواسته یم رو بابا خوان اسری نیا هست یزیهرچ حال هر به یول نبوده مواد

 

 کنه؟ ازدواج خواد ینم گفت من به چرا پس -

 

 :گفت و کرد فرو بانشیگر در شتریب را سرش و زد یپوزخند یعل



 

 پسره. ستین یراض باباش و خوادیم رو دختره هی نکهیا مثل عاشمه خودش. خودش نه بکشه ماله خواسته یم باباش-

 .رهیگ یحساب پاش کنم فکر یول کارا نیا براش زوده. دهیم یسبز لرمه یبو اش کله اس وانهید

 

 ؟یدیفهم کجا از رو زایچ نیا تو -

 

 .ایگرفت کم دست منو -

 

 توانست ینم کرد یم یسع هرچه که یدهان و بود شده رنگ یعسل کوچک ی ُکره کی هیشب اش یگرد که یچشمان با

 .ماند رهیخ یعل به ببندد

 

 بشه؟ حل مشکل بدون زیچ همه ممکنه یعنی... شهینم باورم -

 

 شیپ تیرضا بدون یزیچ ذارم ینم زنمیم حرؾ بابا با من بعد بشه رو پسره نیا دست بذار. شهیم حل بده فرصت تو -

 . بره

 

 یم افتیدر  او از را یآرامش. برود آؼوشش سمت به و کند باز را دستانش شد باعث. بود یداشتن دوست یعل لبخند

 آرام و بگذارد اش نهیس یرو سر دستانش انیم ها ساعت توانست یم انگار. بود گرفته مادرش از لبل یسالها که کرد

 .شود

 :گفت عیسر او که ردیبگ یعل پرسشگر یها چشم از چشم خواست و دیکش عمب

 

 .کردم جو و پرس خونوادش و پسره نیا راجب -
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 :گفت یم آرش از یعل. دیلرز یم شیها دست. دیرس هم للبش به جا آن خبندانی! ستادیا للبش آسمان

 

 پدرش کار محل... کارش محل به رفتم یحت. دمیپرس طرؾ اون و طرؾ نیا از. کردم جو و پرس به راجع یکم هی -

 خاطر به نرسه خوام یم که یا جهینت به. هم اون ممکنه کنه، كیتحم بره بسپارم رو یکس اگر که گفتم. کردم دایپ هم رو

 .شدم کار به دست خودم نیهم



 

 یم نگاه را یگرید محل و کرد یم مکث. کند کنجکاو را آسمان خواست یم که انگار. داشت طنتیش شیها حرؾ

 .شمرد یم نگاهش با را ها چراغ که انگار و دوخت یم باغ یها دست دور آن به را چشمش. کرد

 

 ...یعل یول -

 

 استخوانشان به که بود مانده کم ما سرما و بودند ستادهیا استخر کنار هردو. کرد فرو بشیج در را شیها دست یعل

 .بود نیدلنش هم نشست یم صورتشان یرو که یسوز نیهم یول. برسد

 

 یاریب رو اسمش جا هی نداره امکان. گن یم خوب باباش از بزرگ بازار کل یتو. نداره یمنف ی نکته چرا دونمینم -

 یرو محل یتو و هستن یمحترم ی  خانواده. شناسنیم رو اون هم ستنین خودش سن هم که ییکسا یحت. نشناسن یول

 خودش با دیبا دیشا. کنم معاشرت خودش با نتونستم. بود خوب ظاهر به که هم پسره خود. خورنیم لسم سرشون

 .نخوردم یمشکل به که فعال یول حالجه مرده چند نمیبب کنم صحبت

 

 .دیخند یم و و داد یم تکان را سرش. بود گرفته اش خنده یعل که دیکش یراحت نفس یطور آسمان

 

 !مونده جا پسره شیپ تهران همون دلت. ستین نجایا دلت کنم فکر -

 

 بدنش پشت سمت به را شیدستها. گرفت برادرش از را نگاهش و شد سرخ وضوح به آسمان صورت گرید بار نیا

 نیا برادرش به که بود سخت. فرستاد باال به رو را چشمانش و دیکش دندان ریز را لبش. کرد گره هم در و برد

 .بزند را ها حرؾ

 

 .داخل رمیم من. کن صحبت باهاش بزن زنگ هی برو -

 

 فکر یعل یحرفها به و نشست استخر ی لبه همان یکم. ردیبگ تماس آرش با که نداشت میتصم آسمان یول رفت یعل

 آرامش و بود شده للب لوت که نیهم. دارد یعل چون یبرادر که بود خوشحال چمدر و بود بخش آرامش چمدر. کرد

 .بود یکاف شیبرا بود کرده

 و کرد یم پرتاب موشک خانه یسو آن به سو نیا از نیآر. بودند خودشان یهوا و حال در همه. رفت داخل بعد یکم 

 همه نداشت یکس به کار و کردیم یباز خودش با که ییها ولت. بود شیها نیماش از مملو هم خانه از یا گوشه

 .کند یدیجد یخرابکار وسط نیا نبود لرار اگر البته. شدند یم خوشحال
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 که خواست یم دلش مهیدل چند گذشت از بعد حاال. زد ناخنک موجود یها یخوردن به یکم و رفت آشپزخانه سمت به 

 .کند خوب را حالش توانست یم که بود او فمط. کند صحبت آرش با

 خواست یم دلش حدالل. باشد تنها بود خواسته. کند ترک را جمع تا کرد یم دل دل آسمان یول خوردند هم کنار را شام

 توانست یم که بود او فمط. بود کرده آرامش یلیخ یعل یها حرؾ. باشد خودش حال در یکم و باشد دور پدرش از

 .شود والع گذار ریتاث انمدر

 را اش یگوش و دیکش دراز یچوب تخت یرو. رفت بود متعلك خودش به که یاتال سمت به و نماند کنارشان شام از بعد

 هیشب احساساتش. خواست یم اش ییتنها انیم را آرش دلش یول نه ای کند یم یدرست کار دانست ینم. گرفت دست به

 و ها یسخت تمام از فارغ. باشد کنارش و باشد داشته را او خواست یم دلش. بود السیگ یبایز ی شکوفه کی

 .بزند حرؾ آرش با داشت ازین مشکالت

 لرار یمیلد یصندل کی شیجلو که داشت یچوب شیآرا زیم کی تنها و بود یخال اتالش. دیکش دراز وارید سمت به

 کمد. نبود اتاق در یزیچ چیه یمیلد یوارید کمد و داشت راه خانه یپشت تراس به که بلند یا پنجره بجز. بود گرفته

 .دادند یم لرار آن در را شانیها لباس رفتند یم جا آن به که ولت هر و بود یخال شهیهم یوارید

 که  انگار. خورد زنگ اش یگوش برود ها امیپ سمت به بخواهد که آن از لبل. کرد باز را نترنتشیا و روشن را یگوش

 با که بود خواسته اگر یحت. گرفت تماس آن از یخوب حس. شد هم خوشحال بلکه نشد ناراحت. بود جا آن هم آرش دل

 .داشت ازین  او به لحظه آن هم باز یول نکند صحبت آرش

 

 ...تربچه -

 

 در را سرش. ردیبگ را آسمان ی شماره  و باشد ؼرق  پتو هیال نیچند با و خواب رخت انیم انگار. بود آرام شیصدا

 :داد را جوابش و کرد فرو بالشت

 

 ...جانم -

 

 کدومه؟ اتالت گمیم... لربون جانتو -

 

. ستادیا للبش  و شد خارج بود رفته  فرو آن در لبل هیثان چند که یا عاشمانه یهوا  و حال آن از. شد شوگه لحظه کی

 داشت؟ او اتاق با کار چه آرش اتالش؟

 

 .میرفت هم با که ییجا همون ؟یچ یبرا...ب -

 

 !باغ خونه یتو اتالت نه -
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 .زد یم نبض لدرت پر شیگلو در بلکه نبود اش نهیس در گرید للبش. 

 

 مگه؟ چطور -

 

 !ینطوریهم یچیه -

 

 آرش؟ -

 

 :شد پر آرش یصدا از گوشش ؼلظت با

 

 آرش؟ دل جان -

 

 ؟ییکجا -

 

 ...نمیماش تو -

 

 :گفت و گذاشت نیزم یرو را شیپاها. بود بسته خی تنش تمام اضطراب از آسمان و گفت  ینم

 

 .یترسون یم منو یدار -

 

 کدومه؟ اتالت بگو. خوشگله نترس -

 

 .داره کیکوچ تراس که یاون ساختمون پشت -

 

 ریز دیبا کرد یم فکر چرا دانست ینم. جاست همان آرش که بود کرده حس. آمد یم و رفت یم سخت گرید نفسش

 .باشد دومش بار نیا که باشد خواب شب ازدهی ساعت آرش که بود شده یک اصال. باشد اتالش در و پتو

 



 .بذار باز رو بالکن کن لفل  اتالو در -

 

 که آن ترس از. انداخت شیتشو به را آسمان شتریب و کرد لطع شیرو را تلفن. بزند یحرف آسمان نداد اجازه گرید

 لفل. کرد لفل پشت از را اتاق درب و شد بلند جا از یسخت به. کند سکته بود مانده کم ندیبب را او یکس و دیایب باال آرش

 .نشست شیآرا زیم یجلو یصندل یرو بار نیا و کرد باز را بالکن در

 یول دیلرز یم شیپاها. داد لرار شیجلو را یگوش و زد هیتک شیآرا زیم به. نشد یخبر آرش از یول گذشت یربع کی 

 .بود شده دیام نا آرش آمدن از

 و کرد حبس نهیس در را نفسش. دیشن را بود دار صدا که مشیعم نفس و کرد احساس گردنش یگود انیم را سرش

 .بدهد یخال جا یزندگ از که بود مانده کم. بست را چشمانش

 

 ...کجاس از خوب یبو نیا -

 

 دیشا. نبودند یوالع  هم نفر  دو خودشان انگار یحت..نبود یوالع زیچ  چیه انگار دیشن یم وضوح به را للبش یصدا

 کی که کند ثابت او به خواست یم انگار... نبودند ارهیس نیا مال انگار ،.زد یم پا و دست ایرو  و خواب یایدن انیم

 .بکنند دل شان یوالع یایدن از دیبا و هست ییجادو یایدن

 

 من؟ اتاق تو یاومد یچجور... جا نیا یاومد یچجور -

 

 ...گرفت لرار آرش یروبرو شد بلند ترس با ششیآرا زیم یصندل یرو از. شد ینم الشیخیب تپش شدت از للبش

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 ۶۸۶_پارت#

 

 !کنهیم ام چارهیب یینجایا نهیبب ادیب بابام االن. برگرد یاومد که یطور همون توروخدا آرش -

 

 .دوتا خودمون خونه خودم، خونه ببرمش بدن بهم زنمو تا اتاق وسط جا نیهم نمیبش اومدم -

 

 ها آن یکی دوتا یحت و یکی یکی. افتاد دستش ی چارهیب یها مفصل جان به و گرفت دست در را شیها دست آسمان

 .شکاند را

 

 .شمیم چارهیب نتتیبب یکی االن -



 

 :گفت و گرفت بود افتادن آسمان صورت کنار که ییمو به را دستش آرش

 

 راه تنها. کنم دایپ  رو نجایا تونستم اومدم خونوادت دنبال. ینباش تونم ینم. ندارم طالت گهید که من آخر، میس به زدم -

 ..کنم تحمل تونم ینم یول یباش تنها یخوا یم مینکن صحبت  هم با یبود گفته. بود حلم

 

 .بود افتاده شماره به او به یکینزد از نفسش

 

 !آرش -

 

 :گفت و گذاشت گردنش یگود انیم دوباره را سرش آرش

 

 ...خوشبو -

 

 .دیبوس آرام

 

 ...یختیر بهم ممدساتمو -

 

 ...نکن آرش -

 

 وصل یها سلول تک تک به برق کرد یم احساس. نشست گردنش یگود یرو آرام آرش سیخ و دار تب یها لب

 .است کرده خشکش و است شده

 

 !آرش...آ -

 

  آرش؟ جون -

 

 .دیترس یم یکس یناگهان دنیرس از. بود صالح خلع آسمان و دیبوس را گردنش دوباره

 نفس حال در شیها بوسه آمال ریز و آرش دار تب یها دست انیم او.  دیترس یم هم بود دلش در که یشیتشو نیا از

 ...بود زدن نفس

 

 آسمونو تو مال ایدن هی بگن! کنمینم  عوض هم ایدن با رو عسلت رنگ یچشما... ستیآسمون پوست محشر، عطر نیا -

 .کن یزندگ آسمون با یول کن  یزندگ ساعت کی فمط نیبگ شما گمیم ما، بده

 



 یم بعدشان یها هیثان از که ترسناک چه  و آسمان یبرا بود بخش لذت چه! نشست گردنش پوست یرو زبانش ینرم

 .دیترس

 

 ...بابام -

 

 .ستمیمیوا ایدن تموم یجلو بخاطرت من نفره، هی بابات -

 

 و بود شده دوخته او به آسمان ازین از پر یها چشم.  داد لرار آسمان ی نهیس یرو را دستش کؾ و دیکش عمب آرش

 .دانست ینم زیجا را کردن معطل هم آرش
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 ...رهیبگ ازم رو تو نتونه یکس که یبش خودم مال خوام یم -

 

 :گفت حرص با یول آرام و کرد آسمان به را پشتش. دیکش وعمب دیکش نفس را گردنش کنار محکم

 

 .کنم تتیاذ خواستم ینم دیببخش... افتادم یروز چه به نیبب اکبر و هللا  طونیش به لعنت -

 

 دیکوب یم اش نهیس ی لفسه به سرعت با للبش. دیلرز یم شیپا و دست. رفت آرش سمت به. شد بلند شیجا از آسمان

 . آمد یم باال یسخت به نفسش و

 !کند چه دیبا دانست ینم دیایب اتالش به یکس ولت کی که آن ترس از

 

 بد والعا نهیبب هم با مارو باال ادیب یکی اگر. برو کنم یم خواهش ازت. برو نجایا از لطفا،. نداره یبیع... آرش آ -

 .شهیم

 

 یسع. کند پنهان را بود دهیچیپ بدنش تمام در که یازین کرد یم یسع و داشت التهاب صورتش. دیچرخ سمتش به آرش

 . توانست ینم یول ردیبگ آرامش و کند پنهان را خورده گره هم در یشانیپ آن داشت

 یم و بود گرفته دست در یطوالن یروزها از بعد را للبش. بود شعؾ در شدن خواسته  و خواستن نیا از آسمان

 . کرد ینم پنهان آرش از را او گرید و گفت ینم هیمرث دلش یبرا گرید و کند میتمد آرش به آرامش با خواست



 .نداشت که یرودرواس دلش با گرید یول بود افتاده ریگ آن در که یا یسخت و روزگار از گرفت یم دلش

 

 .نزنم حرؾ باهات و نمتینب که ارمیب طالت نتونستم -

 

 ستادهیا آسمان یجلو متر مین از کمتر ی فاصله با و بود زده کمر به را گرشید دست. گرفت اش یشانیپ به دست آرش

 . بود

 و داد یم هل طرؾ آن  و طرؾ نیا به را یمیلد دیسف ی پرده باد. بود مانده باز تراس در و بود شیپا به شیها کفش

 .بود کرده اشؽال را اتاق تمام سرما

 

 . نیهم باشم تنها کمی خواستم فمط آرش -

 

 یرو را ها حرؾ آرش نبود ازین گرید. گفت یم را شیها حرؾ ی همه نگاهش. داشت تمنا و خواهش آرش نگاه

 . کند لانع را یکس بخواهد و بکشد زبانش

 با که بود ادیز آنمدر اش ییهوا یها چال اهیس عمك. دیفهم یم را زیچ همه كیعم کهکشان آن به نگاه با آسمان خود

 .بود شده ؼرق ها چال اهیس آن در که بود ها مدت اسمان. نبود ینجات راه چیه ها آن در افتادن
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 دونم یم. شناسم یم  رو آسمانم من. زمیعز شم یم نگرانت. خانم شم یم نگرانت. رهیپذ ینم تورو بودن تنها من دل نیا -

 ینطوریا که هست تیزیچ هی تو دونم یم من. نهیبش تنها یا گوشه هی رهینم نباشه پر دلش نباشه، سرش یتو یزیچ اگر

 !یشیم

 

 .دیچرخ آرش سمت به آسمان و نشستند هم کنار. برد تخت سمت به خودش با و گرفت را آرش دست

 یحرف بود تنها اگر. شد یم بد شیبرا دیدیم جا آن را او یکس اگر. کند یراه را او و کند صحبت تر عیسر خواست یم

 .بودند شده روانه دنبالش به خانواده ی همه یول نبود

 طرؾ نیا به ینامرع یشنل با انگار آرش. بود نکرده شک بودنش به و بود دهیند را او یکس چطور که کرد یم تعجب

 . نداشتند او وجود به یکار چیه ها نگهبان و ها محافظ که رفت یم طرؾ آن و

 

 .یبش اروی اون زن ذارم ینم... نیبب آسمان -

 



 کنم، فکر کمی... یکمی باشم تنها خواستم یم بخدا بشم؟ یکس زن خوام یم من مگه. ستین حرفا نیا اصال بحث آرش، -

 .دوخت یبرا میبد ببرم شیپ رو دیع یکارا. کنم یطراح کمی اومدم. بشه آزاد ذهنم

 

 یزیچ آسمان بود مطمئن. است خبر یب آن از او که دارد وجود یزیچ بود مطمئن. بود نشده لانع یول دیکش پوؾ آرش

 پنهان او از را یزیچ آسمان که بود مطمئن آرش. بود بهانه همه همه ذهن شدن باز و کردن یطراح. کند یم پنهان را

 .کند یم

 .کند لیتحل را آسمان یرفتارها توانست یم مدت نیا گذشته از بعد گرید 

 

 ؟یکن لانع منو یتونینم ها حرؾ نیا با که یدونیم -

 

 بدون را اتشیذهن ی همه. کرد یم رسوا را ستشین و هست آرش چشمان به کردن نگاه. گرفت او از را نگاهش آسمان

 .کند کنترل توانست ینم را للبش تپش سرعت خت،یر یم رهیدا یرو بخواهد آنکه

 

 ایب. بخدا شهیم بد نتتیبب هم نایا بابا راننده اگر. نتتیبب یکی ترسمیم من. میبزن حرؾ یتلفن بذار برو خدا تورو آرش -

 .میزن یم حرؾ هم با برو

 

 دیبد دخترتونو باال اومدم خونتونو وارید گمیم اومد هم یکس. نترس ادینم هم یکس میزن یم حرؾ جا نیهم آسمان، -

 .برم

 

 تنها و یکینزد از. کند رفتن به یراض را او بتواند دیشا تا زد یم حرؾ دیبا. کند شیرها نداشت لصد ارش انگار

 .بود شده مخلوط احساساتش با هم اضطراب که آن به برسد چه بود داغ اش نهیس طور همان بودنشان
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. کنم یطراح یکمی بتونم تا کنم فکر کمی باشم، تنها نجایا امیب خواستم یم. کنهیم تمیاذ داره. ستین یراض بابام آرش -

 .نیهم فمط بشه یراض بابام خوام یم من. ستین نیا جز یچیه بخدا

 

 .کن صحبت من با. ستین نیهم فمط یول. شهیم یراض باباتم -

 

. مختلؾ یها آدم مشخصات و ها عکس با ییها برگه. افتاد بود دهید پدرش صندوق گاو داخل که ییها برگه آن ادی

 چشم یجلو ها برگه دوباره او یها حرؾ با. بود رفته ادشی از دیبگو آرش که لحظه آن تا یول بود شده مشؽول ذهنش



 ادی به و بزند پس را تمامشان خواست یم بار هر یول شد یم یاداوری شیبرا هم ییها زیچ کی. گرفت نمش شیها

 .اوردین

 

 .کنم کاریچ دیبا دونم ینم بخدا آرش، نهیهم -

 

 ؟یزد پس  منم نیا یبرا -

 

 :دیکش یمیعم نفس  و بست را چشمانش

 

 . باشم تنها خواست یم دلم فمط نزدم پست -

 

 کنه؟ آرومت تونه یم یچ -

 

 . داد هیتک آرش ی سرشانه استخوان به را اش یشانیپ و نشست آرش سمت به. آورد تخت یباال را شیپا دو هر

 

 دوست ییؼذا چه که نیا و باشه مشترک یزندگ یروزمرگ دؼدؼم خونمون، آرامش و باشم من ،یباش تو که نیهم -

 ...یدار

 

 .باشد یعاشم و عشك اش دؼدؼه یروز کرد ینم فکر اش یزندگ در ولت چیه. بود شده جمع چشمانش در اشک

 

 کنم؟ درستش من به یسپریم -

 

 ...بهت سپرم یم -

 

 چشمان  و کرد بلند را سرش آسمان. نشاند صدا یب و آرام یا بوسه آسمان یموها یرو  و کرد کج را سرش آرش

 .دوخت ارش به را اش یاشک

 

 .کنمیم درستش که دادم لول بهت نخور، ؼصه -

 

 .گرفت را چشمش ریز اشک و کرد دراز دست

 

 تموم یکن فکرشو که یزیچ از تر زود یلیخ روزا نیا من؟ ی وونهید یکرد فکر یچ. که یبمون نجایا  تو ذارم ینم من -

 !ما مال شهیم اونجا و من ی خونه یایم. شهیم

 



 فکر لحظه به. بود نرفته فراتر هم انمدر یعنی. بود نکرده را فکرش اصال. آرش و مشترک یزندگ. ختیر آسمان دل

 افکار نیهم آرش به راجع اش همه. گشت یم یعاشم محور حول فکرش. نبود پربار انمدر اش ینگر ندهیا و کرد یم

 .کرد یم فکر طرفش از شدن خواسته و او بودن به فمط و کرد یم فکر شیانتها به. داشت را
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 ...بابا آسمان_ 

 

 .دهد انجام یکار چه دیبا که دانست ینم ترس از. پراند جا از را  دو هر در به پدرش دست یها تمه خوردن یصدا

. برود جا آن از که کرد یم التماس نگاهش با  و بود شده آرش به رهیخ. داد فشار محکم و گذاشت دهانش یرو دست

 .بشنود را او یصدا پدرش و کند باز دهان دیترس یم

 داخل از در لفل یول بست سرش پشت را تراس در. رفت بود شده داخل که یراه همان از و شد بلند جا از عیسر آرش

 .زد شیصدا دوباره پدرش که ببندد را تراس خواست. شد یم بلند دیبا اسمان و بود

 

 .کن باز رو در بابا آسمان -

 

 ...پدر بله -

 

. دیلرز یم وجود تمام. بود شده مو تار کی از تر کیبار شیبرا پل عرض. رفت یم راه صراط پل یرو که انگار

 .شود باز آن تا داد ینم اجازه در بودن لفل یول کند نییپا و باال را رهیدستگ داشت یسع پدرش

 

 .نمتیبب کن باز رو درو ایب -

 

 الیخیب بود شده چفت که را تراس در شود معطل شتریب پدرش که نیا ترس از. ببندد را تراس در اول که رفت ادشی

 .رفت اتاق یاصل در سمت به و شد

 

 ...دییبفرما -

 

  و دیکش عمب. نزند یحرف اصال داشت یسع خاطر نیهم به و دیلرز یم شیصدا. شد داخل پدرش و کرد باز را در

 .دیایب داخل  او داد اجازه



 

 ؟یکنیم حبس خودتو نجایا یایم که یا یعصبان و ناراحت انمدر -

 

 یسخت به را خودش هم او و ستادیا اسمان منتظر. زد یم لدم اتاق وسط و بود دهیچیپ هم به کمرش پشت را شیها دست

 .انداخت نییپا را سرش و داد هیتک آن به را پشتش. رساند شیارا زیم به

 

 ؟یلهر -

 

 .دیدزد را چشمانش بعد و شد چشم در  چشم پدرش با یا لحظه. کرد نگاه را باال آسمان

 

 .کنمینم لهر شما با من نه -

 

 .یباش لهر که رسه یم نظر به االن یول نه، شهیهم -

 

 بود عجب. بود نکرده هم بشیتکذ یول ستین لهر که بود نکرده دییتا. انداخت نییپا را سرش و کرد نگاه او به دوباره

 یم وارد هم با ینامهربان در از و دندیجنگ یم هم با فمط روزها نیا که یپدر. بود شده وارد یمهربان در از پدرش که

 . شدند

 :گفت و افتاد طرؾ آن به نگاهش ناگهان پدرش. کرد ینم نگاه تراس سمت به ترسش از آسمان
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 ؟یگذاشت باز رو تراس یچ یبرا سرده، چمدر گمیم -

 

 للبش و داد دست از را رشیمشاه تمام لحظه کی. پدرش حرؾ از بلکه شد یم اتاق وارد که ییسرما از نه. شد منجمد

 .برداشت لدم سمت آن به و کرد الدام تر زود پدرش که برود در سمت به و شود بلند خواست. امد در لرزه به

 یداشتن دوست اتاق آن که شد یم برداشته رید چنان پدرش یها لدم. دیکش طول ها سال ی اندازه به شیبرا لحظه چند

 .بود دهیرس لبش به جانش و دیلرز یم وجودش. بود شده لتلگاه به هیشب شیبرا

 

 ؟یذار یم باز پنجره  و در تو باز. تره سرد تهران از نجایا -



 

 .شود بسته تا چرخاند را در ی رهیدستگ فمط و زد کنار را پرده

. دوخت شیها ناخن به و گرفت را نگاهش. بازگشت بود ستادهیا که جا همان به دوباره و دیکش راحت ینفس آسمان

 .کرد یم ییخودنما شیرو رنگ کم الک کی و بود گرفته ته تا که ییها ناخن

 

 .ببندمش که هست حواسم. بشه عوض هوا که کردم باز کمی بود گرفته هوا -

 

 . گرفت باال را سرش و نشست تخت یرو پدرش

 

 .یکنیم تمیاذ یدار یریگیم فاصله ازم ینطوریا ،یمن ی دونهی تو. یبش یفرار من از خوامینم. کنم تتیاذ خوام ینم -

 

. بود شده وارد یمهربان در از بار نیا که بود بیعج شیبرا یول کرد ینم نگاه پدرش به. داشت نگه نییپا را سرش

 ایدن پدر نیبهتر پدرش نظرش از و کند انیب را یها خواسته توانست یم که بار هر به هیشب بود سابك به هیشب لحنش

 .اش یزندگ یروزها نیا به هیشب نه شد یم

 

 آرش ظاهر از چون یکن فکر. بشه تموم زیچ همه اومد خوشم یکی از یکن یم فکر. ستین آسون انمدر ازدواج آسمان -

 !تهیزندگ مرد اون پس اومده خوشت

 

 دهانش در یول آمد لبش پشت تا حرفش. دینگو چیه که بود کرده لفله سه را دهانش در یول امد زبانش یجلو تا حرفش

 .دینگو چیه که بود شده بست و چفت
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 یاک رو تو رفتن یکارا اسری. ستین امن  تو یبرا نجایا. رانیا یبمون خوامینم. ندارم اعتماد من یول بده آرش گمینم -

 من به پسر نیا. یکن ؾیرد هاتو برنامه همه یتون یم اونجا یستین تنها گهید تو ینطوریا بره خوادیم اونم. کنه یم

 . داده پس حساب

 

 تمام  چیه که دهانش یها در توانست یم که شد یعصبان انمدر گرید. دارد نگه بسته را دهانش در نتوانست گرید

 .شود رد ها آن از و بشکند را ایدن یدرها

 



 زبون هم تا چهار رمیم راه ابونیخ یتو یولت خواد یم دلم. شهرمم یابونایخ عاشك. دارم دوست رو نجایا من بابا -

 یجا همه باشه... خواد ینم منو اونم که بخدا اسر؟ی با برو؟ یگیم یدار شما دارم ندمیآ یبرا برنامه تا هزار من. نمیبب

 مویزندگ و کنم یعاشم شهر یها کوچه یتو. کنم یزندگ نجایا خواد یم دلم من یول بهتر نجایا از اصال خوبه ایدن

 به متونویعال و آرزوها. دارم آرزو جوونم، من. کنه یم یزندگ زور به که بشم افسرده هی خوام ینم مم بابا. بگذرونم

 .نینکن لیتحم من

 

 در را پدرش دینبا. ستین ازدواج نیا به یراض هم اسری داند یم که گفت یم دینبا. گرفت دهانش یجلو را دستش

 . بود کرده خراب انگار یول گذاشت یم اسری با دادش لرار انیجر

 

 ه؟یچ منظورت ؟یچ یعنی -

 

 خودش یحت که زد یالیخیب به یطور را خودش و دیچ را شیها حرؾ لحظه در. شد مسلط خودش به یول بود سخت

 :گفت و شد آرام یکم چشمانش بستن با و کرد پر هوا از را شیها شش. است نداشته یمنظور که بود شده باورش هم

 

 اصال دیشا میکن امد  و رفت آرش با شتریب نیبذار شما. نیرینگ میتصم من یزندگ یبرا بابا. کردم فکر ینطوریا من -

 مگه. نیکن اعتماد بهش نیکن یسع نیخوا یم که یهمونطور اصال... اصال. کشور از خارج میبر هم با میخواست

 شما. نیگیم شما یهرچ گمیم من چشم هیبد پسر نیگفت اگر. نیریبگ پس حساب آرشم از داده؟ پس حساب اسری نیگینم

 دینبا. باشم داشته دوسش بشناسمش کنم آمد و رفت مرد نیا با خوادیم دلم من. نیکنینم الدامم شناختش یبرا یحت

 یول باشه گمیم کشور؟ از خارج نیگیم. کنم یزندگ دلم با منم نیبذار یول ،یول کنم صحبت باهاتون پروا یب ینطوریا

 .میبشناس آرشو نیبذار

 

 تا کرد یم برخورد مشکوک شتریب. داشت اصرار او رفتن به انمدر چه یبرا دانست ینم. زد برق پدرش یها چشم

 سال  و همسن یتمام برعکس. بود شده شتریب هم فشارش مدت نیا و بود آسمان فرستادن دنبال که بود بیعج... نگران

 ها آن از یمین ای و بودند رفتن دنبال به ای شناخت یم مدرسه زمان از که یکسان ی همه. خواست ینم را رفتن شیها

 داخل به اهدافش تمام شناخت یم که یکسان اکثر برعکس. کردند یم یزندگ ییکایامر و ییاروپا یکشورها در

 ...گرید یکجا چیه نه و شد یم ختم کشورش

 

 .ازدواج نیا یبرا میگذاشت مدار و لرار ما... دادم لول من. آسمان میترسونیم -

 

 بهم شهینم رو صحبت هی گهید. شده فسخ عمد از بعد یحت ازدواج همه نیا. برم شما ماه شکل لربون من جون، پدر -

 .کرد رییتؽ نظرتون دیشا نیبشناس رو آرش شما زد؟

 

 را اش نهیس مشیعم نفس. دیکش پشتش پر یها شیر به دست و شد بلند شیجا از... متفکر پدرش و بود ملتمس آسمان

 .بردارد لدم افکارش وسط نداشت لصد آسمان و بود رفته فرو فکر در. انداخت ریز به را سرش و داد تکان

 

 . کنم صحبت باهاش دفترم ادیب گمیم زنمیم زنگ بهش -

 

 تراس در از رونیب اش یلدم چند در آرش که بود کرده فراموش کامال که بود دلچسب شیبرا انمدر پدرش حرؾ

 شد ینم باورش اصال. باشد شده نرم هم یکم و باشد آمده جوش خود طور آن پدرش که شد ینم باورش. است ستادهیا



 همان را رشیتاث و بود دور خانه از روز کی تنها. بود کرده صحبت پدرش با پروا یب طور آن آرش ی درباره که

 !بود گرفته شب
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 او از یرد نتوانست کرد نگاه هرچه. نبود آرش یول رساند تراس به را خودش عیسر رفت رونیب اتاق از که پدرش

 .کرد یم ییخودنما تراس ی گوشه کوتاه وارید یرو یسرخ گل شاخه فمط کند دایپ

*** 

 طور به یول بودند زده ییها حرؾ چه آرش و پدرش دانست ینم. افتدیب اتفاق عیسر انمدر زیچ همه که شد ینم باورش

 .بود شده حل زیچ همه ییآسا معجزه

 و بود خواب انگار. باشد یوالع ها اتفاق نیا که کرد ینم هم را فکرش شدند دعوت آرش ی خانواده طرؾ از یولت

 تا خواست یم خدا از فمط و کرد ینم سوال که داشت استرس انسمدر. بود شده میلا ابهام از یا هاله پس در زیچ همه

 .بگذرد تر زود زیچ همه

 مهربان آرش مادر و پدر انمدر یول نبودند هم به هیشب دیشا. شانیها خانواده شدن تر یمیصم و او ی خانواده با ییآشنا

 نایم  و یعل لحظه هر که یطور. افتاد آسمان ی خانواده دل به مهرشان اول ی جلسه همان در که بودند نواز مهمان و

 .زدند یم ها آن یخوب از حرؾ

 بود یلطع آسمان جانب از مثبت جواب بایتمر و بود شده تر یجد روابط یکم چون. بود نرفته همراهشان اتیآ که البته 

 . کردند یم برخورد هم با تر راحت همه

 یولت یول بود شده دیام نا  او از کامال و بود دهیشن که را اسری یخرابکار انیجر پدرش بود دهیشن یعل از که طور آن

 .اوردیب بدست را او دل بود توانسته شتریب زد یم حرؾ  او با اتالش داخل مین و ساعت سه آرش

 شد یم را مثبتش آثار یول بود شده بدل و رد دو آن نیب یزیچ چه که گفت اسمان به او نه و دیپرس آرش از آسمان نه

 .شد متوجه شانیها برنامه عیتسر از

 بله مراسم یبرا بود لرار و بود گذشته بودند آمده ها آن ی خانه به اش خانواده و آرش که یا جلسه نیاول از یماه کی

 . برود ها آن ی خانه به آرش ی خانواده بران

 یحالت با شیموها و بود سرش یرو ینازک ریحر شال. بود کرده تن به یرنگ ینبات شلوار و کت و بود حاضر آسمان

  و حجاب بابت او به اصال آرش یول داشت خبر آرش ی خانواده یها تیحساس از. بود ختهیر دورش خورده لول بایز

 .بود نداده تذکر اش پوشش

 ی خانواده یجلو یینما ظاهر نه  و کرد یم تیرعا که بود خودش بخاطر فمط نیا و داشت سر به شال شهیهم آسمان 

 . آرش

 به ماه کی نیا در آرش مادر و پدر یول. نبود کامل مادرش ی اندازه به حجابش یحت  و دیپوش یم لباس یمعمول هم تایآن

 .دارند تعصب و تیحساس یمذهب و ینید مسائل یرو چمدر که بودند داده نشان یخوب

 



 .کنمیم ات چارهیب ارنیب من از یاسم! کنمیم ات چارهیب تعاون افتادن؟ ریگ -

 

 روز. دیرس یم گوشش به یخوب به که بود ادیز انمدر پدرش یصدا. شد خشک دستانش در اتاق در ی رهیدستگ

 .نداشت یخوان هم هم با پدرش یها دادیب و داد نیا و او ینامزد
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 رونیب بهتر صدا هم نیهم یبرا و بود باز در نیب یکم. رساند پدرش کار اتاق به را خودش و بست آرام را اتاق در

 .رفت یم

 

 چمدر امروز یدونست ینم مگه ؟یکرد کاریچ یفهم یم... من به رسهیم ارنیب تو خود از یاسم نفرن، پنجاه تعاون -

 ؟یبزن آب به گدار یب نطوریا دیبا ه؟یتیامن تیوضع

 

 :گفت  و رفت سابك از باالتر پدرش یصدا بار نیا یول کرد مکث یکم

 

 یچجور یکن رد ریمس نیا از یتون ینم بر یافؽان چهارتا. میا چارهیب میبر لو. نفر کی بکو اصال... نفر ستیب بگو -

 ؟یبکن رو کارا ی هیبم یخوا یم

 

 چند و نیچند که هستند ریمس در ییها نیماش که بود دهیشن یعل زبان از بار کی. بود آشنا شیبرا چمدر... بر یافؽان

 و شوند یم جا نفر ده از شیب پژو کی داخل گفت یم. رسانند یم بزرگ یها شهر به ها مرز از یرلانونیؼ را افؽان

 سرشان به ییبال یحت و رندیبم افراد نیا از یبرخ بود ممکن یگاه. شوند یم رد ها جاده از آور سرسام یسرعت با

 .نبود ینیتضم چیه یول دیایب

 .بست نمش چشمش یجلو بود دهید گاوصندوق داخل که ییها برگه. شد یم روشن او یبرا داشت زیچ همه انگار

 

 همه من بر و دور. تعاون ستمین دردسر دنبال. ندادم گاؾ هم بار کی االن تا من. یکنیم ؾیرد رو زیچ همه خودت -

 اس فاجعه اتفاق نیا. باشن داشته  مشکوک مورد یا ذره دینبا منم اطراؾ یآدما بلکه من فمط نه. باشه زیتم دیبا زیچ

 .یکن ؾیرد رو زیچ همه خودت دیبا ای وفتهیم ریگ طهمورث خود ای. فاجعه

 

 یم شیها برگ نیتر باال به و شد یم جان یب نمه نمه نییپا از که یگلدان آن به هیشب درست. بود شده خشک آسمان

. زد یم هم به را تصوراتش تمام شیبرا پدرش طرؾ از ها حرؾ نیا کردن باور کند، باور خواست ینم. دیرس

 ... دیپرست یم عاشمانه که بود یمرد نیاول که یکس از... اش یزندگ مرد از تصور



 .کند اش وانهید بود مانده کم ها حرؾ نیا حاال یول بود او گاه هیتک نیاول پدرش شیها تفاوت تمام با

 

 ...خداحافظ! یا چارهیب ادیب من از یاسم تعاون -

 

... ها بر یافؽان. بود کرده گم را شیپا و دست و شده حول آسمان. دیرس گوشش به زیم یرو یزیچ شدن دهیکوب یصدا

 ... صندوق گاو داخل یها برگه ان

 مرد آسمان تصورات در  پدرش. گرید ی کاسه در نشانه  دو نیا و بود گرفته لرار کاسه کی در پدرش از تصوراتش

 کارگران کردن رد نیهم در یدست بود دهیشن که نطوریا. دیشن یم یشکن لانون از حاال و بود خودش نوع در مرد نیتر

 !توانست ینم... نه شد ینم باورش. داشت مرز از یافؽان
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 ؟ییکجا بابا آسمان -

 

  افتاد؟ یم ها اتفاق نیا دیبا  او بران بله روز. بود کرده پنهان سیسرو در را خودش آسمان

 کند؟ هضم خودش یبرا را یزیچ توانست یم مگر شد؟ یم رها گرید مگر فکرش

 

 ...پدر ام ییدستشو -

 

 ؟یا آماده -

 

 باشد آرام کرد یسع و داد لرار هم یرو را چشمانش

 بود بهتر هم دیشا. است کاسه مین ریز یا کاسه چه دیفهم یم خودش دیبا. است افتاده یاتفال چه دیفهم یم پدرش دینبا

 . بود یلانون زیچ همه و نبود کار در یخالف اصال دیشا. کند فراموش را زیچ همه

 .گرفت نهییآ از را نگاهش و زد پوزخند فکرش نیا به

 حرؾ چ،یه داشت که را مراسم رفتن شیپ درست و آرش ی خانواده حضور اضطراب. رفت رونیب و کرد باز را در

 . بود انداخته دلش در یدیجد اضطراب هم پدرش یها

 :بود نوشته آرش کرد چک را اش یگوش و برگشت اتاق به دوباره. نبود یکینزد آن پدرش شد خارج سیسرو از یولت

 



 یتو یبذار یترش که بچه هی مثل. هیداشتن دوست یچشیم تیزندگ یتو که یترش طعم نیاول مثل ها لذت یبعض -

 خواد یم دلم که بخش لذت یاینیریش اون از نه،یریش تو بودن. رهینم رونیب ذهنش از خاص طعم اون ولت چیه دهنش

 .خانم دارم دوست. باشه داشته ادامه طعمش ابد تا و زبونم ریز بذارمش

 

 :نوشت شیبرا و شد باز خنده به آسمان لب. بود گذاشته لرمز للب یموجیا کی انتها در و

 

 «؟ییکجا »

 

 زیچ و کرد چک هزارم نیچند بار یبرا را خودش. بود شیجا سر زیچ همه. کرد مرتب تنش در را شیها لباس

 .بود گرفته انجام احسن نحو به زیچ همه و بود شده دهیچ  هم بران بله زیم. نکرد دایپ یا شده فراموش

 

 «اومدن؟ مهموناتون »

 

 یها لیفام از نفر چند. بروند جا آن به بود لرار احترام رسم به لیفام بزرگان از نفر چند. نداشتند یخاص همانیم

 پدرش که نیا بهت. بود بهت در هنوز آسمان یول بود شده یجد زیچ همه گرید. آمدند یم همراهشان هم آرش کینزد

 .شانیها داشتن دوست شدن یوالع و آرش بهت... است شده یجد زیچ همه گرید و است رفتهیپذ

 

 «؟یچ شما آره»

 

 .داد یم را پاسخش عیسر انمدر که نبود فرمان پشت آرش لطعا

 

 !«هستن زیعز با بزرگم ی خاله و بزرگه عمو. رسنیم خودمون با»
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 خانم عروس. کرد توجه به مجبور را او بودند گرفته ییرایپذ یبرا که یمستخدم یصدا که سدیبنو یزیچ خواست

 :نوشت عیسر آرش یبرا نیهم یبرا دیکوب یم را اتاق در انیگو

 

 .«نمتیبیم برم، دیبا من »



 

 .کرد لفل را یگوش و داد لرار «نمتیبیم» یانتها را شیها امیپ از ینشدن جدا للب

 

 ؟یمحبت خانم جانم -

 

 .چرخاند مچش در را فشیظر دستبند و کرد باز را اتاق در

 

 و؟یچ همه یکن دییتا یایب شهیم دخترم -

 

 .دیشن را مادرش یصدا که گذراند نظر از را زیچ همه. شد یمحبت خانم همراه و زد لبخند

 

 ...من عروسک -

 

 اش یزندگ تمام که یا افسرده زن. کرد یم شرکت ها بحث در و کرد یم صحبت زور به که یزن همان. بود مادرش

 .بود دهیکش دخترش چشمان به را اشک حاال رفت یم  فرو خودش در لبل از شتریب روز هر و بود آرامش در و آرام

 .زد گره گردنش دور را ودستانش گذاشت او ی نهیس یرو را سرش. کرد رها مادرش آؼوش در را خودش

  

 ...مامان -

 

 .یشیم عروس یدار که برم لربونت -

 

 . شود آشکار دلش راز و بزند زل مادرش چشمان در خواست ینم. کند بلند را سرش خواست ینم دلش

 

 .ترسم یم -

 

 .شده برابر چند لدرتش یعنی اومده چشماش یتو برق یولت. شناسم یم که هیدختر نیتر یلو من دختر -

 

 یم یلو را او که بود کرده ریگ یعشم گرو در دلش. بود عاشك چون داشت لدرت. داشت عشك چون بود یلو آره

 .شد یم شتریب دنشیجنگ لدرت کرد یم فکر که آرش به یول دیترس یم. کرد یم محکم را دلش و کرد

 

 ؟یدار دوسش -

 

 !دارم دوسش -



 

 یگل دسته با آرش ی خانواده. افتادند وال  و هول به شتریب همه. شود خارج مادرش آؼوش از شد باعث در زنگ یصدا

 دهیکش رونیب را سرش بود یچوب و بزرگ یسبد که گل دسته پشت از آرش. شدند وارد یخواستگار روز از متفاوت

 ابروان و اهیس چشمان آن با تایآن و بود داشته نگه محکم گلو ریز را شیاعال چادر مادرش. کرد یم یپرس احوال و بود

 یم یپرس احوال همه با و گذاشت یم نهیس به دست رو خوش و احترام با آرش پدر. زد یم لبخند دل ته از اش یکمان

 داشتند انتظار که یزیچ از تر عیسر یلیخ بود که هرچه یول بود شان یخودمان یها جمع از تر نیسنگ جو یکم. کرد

 .گذشت
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 و بودند شوهر و زن ها آن گرید. خواند انشانیم تیمحرم ی ؽهیص پدرش و انداخت آسمان دست به انگشتر آرش مادر

 .گذاشتند را عمد لرار بود نبیز حضرت تولد که بعد ماه کی یبرا فمط

  

*** 

 

 زیچ همه توانست تازه گرفت بدست را شانیها شناسنامه یولت آسمان. آمد یم و رفت یم یگرید از بعد یکی ها مراسم

 . کند باور را

 دوام یخوشحال نیا یروز چند فمط آسمان یبرا یول بودند خوشحال همه. شدند یم محسوب شوهر و زن دو آن گرید

 .داشت

 .افتاد یم یا تازه اتفالات روز هر یول شود حک گریهمد یها شناسنامه در نامشان که بود شیآرزو

 از گرفت تماس آرش که نیهم. بود نشسته آماده و منتظر آسمان و بروند هم با لیوسا یسر کی دیخر یبرا بود لرار

 :داد لرار گوشش کنار را یگوش راه انیم و برود که شد بلند جا

 

 ...نییپا امیم االن زمیعز سالم -

 

 !این ،یخانم -

 

 و بود افتاده یبد اتفاق که انگار. نداشت آرامش بودند کرده صحبت هم با که لبل ساعت کی ی اندازه به آرش یصدا

 آن یرو را وزنش تا گرفت رهیدستگ به را دستش و ستادیا اتاق در یجلو آسمان. بزند حرؾ آن ی درباره خواست یم

 .اندازدیب

 



 افتاده؟ یاتفال -

 

 شیپ ها پسته یبرا کیکوچ مشکل هی. برم دیبا اومده شیپ یفور یلیخ کار هی. خوام یم معذرت ازت من آسمونم، -

 ...کنم ؾیرد  رو زیچ همه اونجا خودم تا برم دیبا یروز چند من اومده

 

 :گفت و دیکش یراحت نفس بود کرده فکر باشد داشته وجود توانست یم بد اتفاق چه هر به لحظه در که آسمان

 

 .میبکن میتونیم هم گهید ولت هر رو دیخر زمیعز برو. نداره یرادیا که نیا خب -

 

 .دیرس گوشش به یگوش سمت آن از آرش پوؾ یصدا

 

 ؟یستین ناراحت -

 

 و کرد باز یگرید از پس یکی را اش ییپالتو یها دکمه انداخت تخت یرو و دیکش نییپا سرش یرو از را شالش

 :گفت

 

 ؟یبر یخوایم کجا. تره مهم کار باشم؟ ناراحت دیبا یچ یبرا شم فدات نه -

 

 ینم تیاذ منو مسائل نیا به راجع که یشعور و فهم و درک با انمدر که ممنون دارم؟ دوست چمدر بودم گفته بهت -

 .کنم جبران تو ها یخوب نیا یزندگ یتو بتونم دوارمیام. یکن

 

 ندیبش شیها لب یرو لبخند روز هر بود شده باعث که ییها حرؾ... آرش یحرفها نیا یبرا رفت یم ضعؾ دلش

ا  که انگار  آرش وجود با مسائل ی همه. نبود سخت شیبرا یزیچ چیه اصال. بود نیزم یرو آدم نیتر خوشبخت والعا

 ...بود یشدن حل
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 :داد ادامه دوباره آرش و شد برلرار سکوت نشانیب در

 



 یول مینداشت واسطه ولت چیه. کنه درست رو هامون کار که برم دیبا. دارم لرار یرانیا تاجر هی با هیترک برم دیبا -

 شیپ خوب زیچ همه دوارمیام میکن کار ها واسطه با یکمی که میمجبور و است ختهیر هم به یلیخ اوضاع نکهیا مثل

 .زده بهم رو مونیزندگ و کار طیشرا ی همه میتحر مسائل نیا. بره

 

 .داد لورت را اش یدلتنگ و دیکش كیعم ینفس آرامش با یول نگران آسمان

 

 .نباش من نگران زمیعز برو بره شیپ خوب زیچ همه شهیهم که دوارمیام من -

 

 کرده دایپ اش یزندگ در یگاهیجا کوتاه مدت نیا در که یکس کنار. بود آرش کنار دلش ی همه یول گفت یم طور نیا

 .بود باور رلابلیؼ که بود

 جا به جا را یگوش دوباره دیکش رونیب تنش از از را پالتو سمت یکی آن و داد لرار اش شانه و گوش نیب را یگوش

 .درآورد تن از را پالتو کامل و کرد

 

 !یخانوم یلیخ -

 

 نیهم. ببندد رخت اول یروزها لوس دختر آن و باشد ایدن همسر نیبهتر آرش دید درد که نیهم. بود یکاف شیبرا نیهم

 .دیخر یم جان به را یدلتنگ. بشنود جانبش از زیآم محبت کلمات که بود بس

 بود کرده لمس کامل طور به او او کنار را یخوشبخت او نداشت گفتن یبرا یزیچ آرش یها محبت همه نیا جواب در

 .کند یریگ سخت یزندگ یبرا که نبود ازین و

 

 .نباش نگران برم لربونت برو -

 

 ریگ نمک شتریب را او که کرد یم یکار یول دیدینم آسمان از یمخالفت که آن با. نداشت یتمام اش یباز زبان آرش

 .بود انکار رلابلیؼ کلماتش بودن گذار ریتاث.کند

 

 نیا کن یسع! یریم محمود آلا با یبر یخواست هرجا گهید یدونیم. یزیعز برام چمدر که یدونیم خودت آسمان -

. نرو رونیب اصالا . باشه خودت به حواست پس میندار تیامن یدونیم که خودت. یایدرن رونیب اصال ستمین من که روزا

 .شتیپ ادیب فردا پس فردا گمیم تایآن به. یباش خودت مرالب که نهیا یبکن یتونیم که یکار حدالل

 

 که یدختر. بود دهینکش آسمان از مرالبت از دست هم مدت نیا در او که دانست یم. زد لبخند آرش یها ینگران از

 هر بلکه بود شده محافظ تنها نه. کند محافظت او از بود آمده که انگار... بود تشیامن مرالب روز هر هم آن از لبل

 .بود ساخته ممکن شکل نیباتریز به را اش لحظه

 

 باهم ادیب گمیم بهش روز هی خودم. برسه شیزندگ به هم بچه اون بذار. ستین تذکر به ازین هست حواسم خودم من -

 .رونیب میبر
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 دیبا کاریچ افتهیب یاتفال نکرده یخدا اگر و ستمین رانیا من... شما ی خونه ادیب تایآن ای ما خونه ایب تو نه رونیب زمیعز -

 پس. کنم یم ؾیرد رو زیچ همه برگردم من نیکن مرالبت روز دو یکی نیا برسونم؟ بهت رو خودم یجور چه بکنم؟

 نهایا ی همه برابر هزار یول یهست یعالل دخترا که دونمیم. باش خودت مرالب. دمینم تذکر به نیا از شتریب گهید من

 .دارم دوست. کن مرالبت خودت از گفتم که

 

 یم للبش یرو دارم دوستت. بود نشده یتکرار شیبرا ولت چیه یول دیشن یم آرش از را کلمه نیا که بود یمدن دیشا

 .کرد یم تر كیعم را آرش گاهیجا روز هر و نشست

 

 ؟یچ مؽازه آرش فمط. دارم دوستت هم من -

 

 بهش... میسرباز دوران یدوستا از یکی. گرده یم کار دنبال گفتم بهت شیپ ولت چند که دوستم بود، سامان پسره نیا -

 باهاش کار طیشرا به راجع برگردم و برم حاال. کرد لبول خواسته خدا از اونم هست یطیشرا نیهمچ گفتم دادم امیپ

 یکارها یبزن سر نجایا به اصال خوادینم هم تو. راحته المیخ باشه اونجا روز چند نیا که نیهم یول کنم یم صحبت

 .میکن استخدام رو یکی هم اون یبرا تا بده انجام رو ینترنتیا فروشگاه

 

 او رفتن به یولت. کند تحمل توانست یم سخت را اش روزه چند یدور ندیبب را آرش روز هر تا بود کرده عادت انمدر

 ییبایز نیهم به یزندگ تمام ستین ممکن که کرد یم فکر. دادیم یدلدار را خودش یول گرفت یم دلش کرد یم فکر

 دیشا فمط نیا گفت یم خودش با. کرد یم تحمل را مشکالتش و یسخت اول یروزها نیهم از دیبا حال هر به. باشد

 .بمانم آرش کنار دیبا یصبور با پس باشد ما یزندگ مشکالت از یکوچک بخش

 

 .نباش ینترنتیا فروشگاه نگران چشم -

 

 .برو محمود آلا با هم کارگاه سمت یبر یخواست اگر دادم تذکر بهت بار چند نیبب آسمان -

 

 .زد لبخند شیها ینگران به آسمان

 

 .نباش نگران شما چشم چشم -

 



 شیها ینگران و آرش احساسات نیا از آسمان. داد حیتوض آسمان یبرا را طیشرا هم باز و دیکش كیعم ینفس آرش

 .نبود یزیچ چیه نگران او کنار. رفت ینم کنار لبش یرو از لبخند. رفت یم ؼنج دلش

 

 .مرالبم من نباش نگران زمیعز باشه -

 

 .ندم تذکر بهت گهید فرودگاه به برسونم رو خودم دیبا من رمیگیم تماس باهات -

 

 .باش خودت مرالب -

 

 نه که بودند کرده توافك هم با. نداشتند دوست را خداحافظ. کردند لطع را تلفن کنند یخداحافظ کدامشان چیه آنکه بدون

 .نکنند یخداحافظ شان یتلفن یها تماس یانتها در نه و شانیها امیپ یانتها در
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 . کرد یزندگ را یزندگ دیبا. گذاشت خط سر نمطه آن یبرا دینبا. دارد انیجر یزندگ که گفت یم شهیهم

 شروع یبرا هم حاال ازدواجشان، با اش، آمدن با. بود کرده کردن یزندگ به مجبور را آسمان بود گفته که همانطور

 .کردند یم تالش گریهمد با شان مشترک یزندگ

 .دیرس شیبرا آرش طرؾ از یامیپ که کند مرتب را شیها لباس خواست

 

 .باش زیسورپرا منتظره برگشتنم از بعد -

 

 آرش. شد لباسش آوردن در مشؽول و بست را یگوش. دیخند لبانش با هم چشمانش. شد تر كیعم لبش یرو لبخند 

 !بود آسمان یزندگ زیسورپرا خودش

 

*** 

 

. نداره یربط من به اصال. شه ینم مشخص ماجرا اول طیشرا. دیکن یم اتونیباز یلاط منو نیدار یلیخ روزا نیا -

 ی همه بود لرار اگر دم؟یم حموق شما به من یچ یبرا اصال ن؟یا کارهیچ نجایا شما اصال. دیکن فشیرد دیبا خودتون

 تون گرید یها ممام یحت و شؽل نیا الیخیب دیبا ای نیکن درست رو زیچ همه ای. نبود شما به ازین بکنم خودم رو کارها

 ...نکن لطع منو حرؾ ار،ین من حرؾ تو حرؾ. کنم یم صحبت همتون به راجع دارم من نه. نیبش



 

 .بشنود خواست ینم دلش یول بار نیا.  برسد سر پدرش کردن صحبت مولع بزنگاه سر شهیهم که بود لرار انگار

 .دیشن یم را پدرش یصدا هم باز دیبا بود گذاشته سر پشت را ینگران روز دو نیهم و نبود هم آرش که حاال 

 .کرد یم برابر نیچند دل در را شک پدرش یحرفها که بود یبار نیدوم نیا 

 

 یتو من یول نیبنداز راه رو کارتون اسم نیا با دیتون یم شما. اسمم هی من نیبب بودم؟ گفته یچ تو به من ه؟یچ کارت -

 هم به رو رابطمون االن نیهم یکن سفسطه یخوایم اگر نیبب. میندار ها صحبت نیا از ما. ندارم یدخالت ماجرا نیا

 ...نه اگر یول میبزن

 

 انمدر گذشته ماه. بود کنجکاو یلیخ. داد یم گوش ممابل طرؾ یها صحبت به داشت پدرش که انگار. شد لطع صدا

 چه هر خواست یم دلش زیچ همه دنیفهم یبرا یول بود کرده فراموش را پدرش یکارها که بود خودش مسائل ریدرگ

 .کند الدام عتریسر

 او تلفن تا کرد صبر نیهم خاطر به. بخورد بر یاشتباه به شود پدرش یکارها یوارس مشؽول خودش اگر دیترس یم

. بداند یکس خواهد ینم دلش که دارد وجود پنهان یکار که بود مشخص یول کرد ینم صحبت واضح اصال. شود تمام

 یم پدرش از دیبا یول شود مربوط بود دهید گاوصندوق آن داخل که یمدارک همان به مسئله است ممکن کرد یم فکر

 ...خالفکار ادم کی نه و بود داده لرار اش یزندگ لهرمان که است یآدم همان مایدل پدرش که شد یم مطمئن و دیپرس
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 چند سپس و کرد صبر لحظه چند آسمان. کردند لطع را تلفن خان لاسم تلفن، پشت تیعصبان و دعوا مهیدل چند از بعد

 .زد در به تمه

 

 جانم؟ -

 

 روزها ی هیبم و بود استراحت به مختص جمعه روز کل. بود خانه در پدرش زمان تمام که بود یولت تنها جمعه روز 

 برگزار شب پنجشنبه را شان یخانوادگ یهفتگ یها یهمانیم که بود هم خاطر نیهم به. آمد ینم شیپ یطیشرا نیچن

 .دیاین وجود به شان بعد روز صبح یبرا یمشکل و باشند داریب خواهندیم که چمدر هر بتوانند تا کردند یم

 :گفت و کرد نگاه را پدرش چشمان. بود دهیچسب دهانش سمؾ به زبانش. برد داخل را سرش و کرد باز را در آسمان

 

 داخل؟ امیب تونم یم -

 



 ی همه. نبود مطالعه ساعت. بود کرده روشن را زیم یرو ی مطالعه چراغ پدرش فمط و بود خاموش اتاق چراغ

 بود شیجلو ییها برگه یول کند مطالعه که نداشت امکان پدرش روز از ولت آن حاال یول داشت ساعت خانواده یکارها

 .است کار مشؽول داد یم نشان که

 

 افتاده؟ یاتفال -

 

 دست کی با را در که طور همان پاچه دست و ستادیا اتاق کوچک وارید کنار. دیکش داخل در یال از را خودش آسمان

 :گفت بست یم

 

 .کنم صحبت باهاتون خوام یم یزیچ هی. بگم یجور چه دونم ینم یعنی نه -

 

 شده؟ تون دعوا افتاده؟ یاتفال آرش یبرا -

 

 :ستادیا در کنار جا همان و گذاشت وارید یرو کمرش پشت را دستش دو هر آسمان

 

 صحبت باهاتون خوام یم گهید ی مسئله هی ی درباره. هیاوک زیچ همه میخوب ما. ستین یا مسئله نیهمچ اصال بابا نه -

 .کنم

 

 :گفت و کرد اشاره جلو به دست با پدرش

 

 .باهم میکن صحبت نجایا نیبش ن،یبش ایب -

 

 زیم ریز و کرد مرتب را ها برگه نامحصوص او و داشت لرار پدرش یجلو که بود ییها برگه به حواسش تمام آسمان

 .داد لرار

 .باشد آماده کردن صحبت یبرا تا کرد تر را لبانش. نشست یصندل یرو بر. برد شیپ را شیها لدم آسمان

 

 بود؟ شده داریب مامانت -

 

 .اتالشون نرفتم من دونمینم -

 

 :دیکش شیپ را خودش حرؾ عیسر کالفه

 

 دونم ینم من. دمیشن رو صداتون شدمیم رد در یجلو از ناخواسته من. بپرسم ازتون یسوال هی خوام یم راستش بابا -

 ...لراره چه از موضوع بفهمم تا بپرسم خودتون از خواستمیم. کنم لضاوت خواد ینم دلم. بدم حیتوض بهتون یچطور



 

 .داد تکان یکم را سرش و فرستاد باال را ابروانش یجد یلیخ پدرش
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 شم؟ینم منظورت متوجه یموضوع چه -

 

 هیکار چه نیا. بشه باخبر شما حضور از یکس نیخواست ینم. نیکرد یم صحبت یکار کی به راجع دیداشت که دمیشن -

 بدونه؟ یکس دینبا چرا د؟یبش شناخته توش نیخوا ینم شما که

 

 شک از یزیچ یول نشد متوجه آسمان.نبود ها یراحت نیا به یول کند پنهان آسمان از را خوردنش جا کرد یسع پدرش

 .بود نشده کم هم شیها

 

 من. نیدیم انجام یکار چه دمید گاوصندوق یتو گشتم یم باغ خونه دیکل دنبال یولت بگم خواستمیم راستش راستش -

ا   .دمیترس یلیخ دمید رو مدارک اون یولت والعا

 

 :گفت و زد چانه ریز را مشتش دو هر و داد باال را شیابروها یالیخیب با پدرش

 

 .نباش یزیچ نگران -

 

 یزیچ خواهم ینم که یعنی کردن صحبت نوع نیا که دیفهم یم خوب. است کردن پنهان دنبال به پدرش که بود دهیفهم

 :گفت نیهم یبرا داد نخواهد او به یجواب پدرش بپرسد هم شتریب اگر که کرد احساس. بدهم حیتوض رابطه نیا در

 

 انجام یخالف کار که میمطمئن. بودم دهینشن یعصبان ینطوریا رو شما یصدا چولتیه. دمیترس فمط من بابا دونمینم -

 .نیدیم

 

 .داد هیتک یصندل به نهیس به دست و انداخت زیم یرو را خودکارش پدر

 



 ینم ممام نیا به تنها نه االن تا بودم، هست تو سر یتو که یزیچ دنبال من اگر ؟یدار سراغ تر اعتماد مورد من از -

 تمیریمد ممام رپوستیز من که یکن یم فکر یدار تو... راحته انمدر نکن فکر. بودم افتاده ریگ بار نیچند بلکه دمیرس

 دم؟یم انجام خالؾ یکارها دارم

 

 و نداره خبر یکس نیگفت یم نکهیا. دمیترس کردنتون صحبت لحن از من. ستین زهایچ نیا اصال من منظور نه نه -

 ...پدر بشه خبر با دینبا

 

 .دارد استراحت به ازین چمدر و است مشؽول افکارش چمدر که داد یم نشان پدرش صورت

 

 روزه دو ینگفت مگه. رهیبگ تماس منم با بگو بهش. هیحال چه در نیبب بزن شوهرت به زنگ هی نباش،برو نگران شما -

 گرده؟یبرم

 

 به یکم آسمان لب. جاست آن ریدرگ شتریب همه از ذهنش دانست یم که بکشد یسمت به را آسمان ذهن که بود بلد خوب

 .شد انینما صورتش یرو بود وجودش در آرش اسم آمدن از که یشرم و شد باز خنده

 

 .رهیبگ تماس باهاتون گمیم. زنمیم زنگ بهش. نگفت كیدل روز بهم -

 

 چه بفهمد توانست یم ینطوریا دیشا و شد یم کار به دست خودش دیبا. شد بلند جا از و کرد نگاه پدرش به نگران

 .ستین انیجر در او و افتد یم اتفاق اطرافش در یزیچ

*** 
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 .شدم یم مزاحم بعد بگرده آرش دیداد یم اجازه. شدم مزاحم دیببخش. نبودم زحمتتون به یراض -

 

 :گفت فاصله همان از و کرد نگا او به بود شیها لب یرو شهیهم که یلبخند و محبت با آرش مادر

 

 توام گفتم. مونده اس هفته کی روز سه دو یجا کرده ریگ کارش هم پسره نیا. هیچ حرفا نیا. گلم دختر برم لربونت -

 .شهینم که ینطوریا یکن عوض ییهوا و حال هی رونیب یایب

 



 و داشت یانرژ شهیهم. بود یلبرال و جانیه پر دختر. برگشت در سمت به و دیشن آشپزخانه رونیب از را تایآن یصدا

 .بودند کرده برلرار یخوب ی رابطه ابتدا همان از

 

 .بدم نشون بهت یزیچ هی خوامیم منم. اریدرب لباساتو آرش اتاق میبر ایب آسمان یآبج -

 

 اتاق جز به داشت شباهت یزیهرچ به اتالش. داد یم نشان آسمان به را شیها ینماش ذوق با بار هر و بود نماش تایآن

 .شد یم شامل شیها ینماش را اش یزندگ و دیچیپ یم رنگ یبو جا همه. ساله ستیب دختر کی خواب

 ینم یبیؼر احساس هم ذره کی یحت که بودند شده کینزد او به انمدر روزها نیا که یا یمیصم و گرم ی خانواده 

 به متعلك که در یجلو تییسو و بزرگشان و لوکس ی خانه وجود با. داشتند فرق ها آن با خانواده افراد ی همه. کرد

 . بودند کرده حفظ را خودشان یها سنت هم باز بود یداریسرا

 جانماز. دیفهم شان یزندگ و خانه تا دنشانیپوش لباس طرز از شد یم را نیا. بود یا یسنت و متعصب مرد یحاج

 نید تیاهم یها نشانه از بود سینف یفرش تابلو که کادی ون بزرگ یتابلو و بود ناصر حاج به متعلك که نهیشوم یرو

 با اش یهمراه و آسمان به یاجبار چیه. گرفتند یم لامت و شدند یم بلند ولت سر همه نماز مولع. بود شان خانه در

 .شود جماعت همرنگ کرد یم یسع بار هر یول نبود ها آن

 

 ...اجازتون با جان مامان -

 

 :گفت و زد لبخند او به داشت نام خانم نرگس که آرش مادر

 

 .جان مامان سالمت به برو -

 

 .کرد ؾیتعر به شروع راه وسط طور همان. برد باال خانه وسط دیسف و براق یها پله از و دیکش را دستش تایآن

 

 نشون بهت بذار گفتم نمونده یزیچ و اتمامه به رو گهید چون یول ینیبب خواستم ینم. زهیسورپرا دمیجد یتابلو نیا -

 .بدم نشونت ایب بعد کن عوض  رو لباست برو فمط... نگو که ام زده جانیه انمدر. بدم

 

 :گفت و کرد صبر پله نیآخر یرو آسمان

 

 .کنمیم عوض تو اتاق امیم خب -

 

 :دیگز را لبش و فرستاد باال هم با را شیابروها تایآن

 

 .آرش اتاق همون برو. شهیم ؾیکث لباسات که هست رنگ جا همه و اس ختهیر بهم من اتاق انمدر نه -
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 ی خانه از آسمان یولت. کرد یم یزندگ اش خانواده کنار آرش داشتند آمد و رفت هم با و بودند شده نامزد که یمدت نیا

 ولت کی که باشد حواسش دیبا و دانند ینم جا آن از یزیچ اش خانواده که بود گفته او به آرش بود دهیپرس اش یمجرد

 یزندگ خواهد یم و است فروخته را خانه آن که بود گفته آرش هم روز چند از بعد. دینگو یزیچ ها آن یجلو

 .دارد خودش در آرش یمجرد یزندگ از یرد که ییجا نه و شود شروع دیجد یا خانه در دشانیجد

 دور ها خواب اتاق و داشت لرار آن وسط سینف شکل رهیدا فرش کی تنها که بود کوچک سالن کی شامل باال ی طبمه

 یانتها در هم سیسرو کی و بود جداگانه سیسرو شامل شانیها خواب اتاق از کی هر. بود شده هیتعب سالن نیا دور تا

 .داشت لرار پله راست سمت در کوچک ییراهرو

 ساعدش یرو و افتاد اش شانه یرو از فشیک لحظه همان و گرفت آرش اتاق رنگ ییطال ی رهیدستگ به را دستش

 .ستادیا

 خود اتاق نسبت به. بود خانه نیا اتاق نیتر ساده آرش اتاق. کرد روشن در یجلو همان از را چراغ و کرد باز را در

 پسر کی رنگ یشمی اتاق نیا صاحب که بود مشخص کامال. یبخصوص اتیجزئ چیه بدون یول بود بزرگ آسمان

 .است مادرش  و خواهر انتخاب به اتالش بودن سبز یحت و ندارد یتیاهم چیه اتالش ونیدکوراس شیبرا و است

 دو عکس به و داد لرار آن یرو را شیها لباس و ؾیک. رفت آرش ی نفره دو تخت سمت به و کرد عبور یدرگاه از

 لسمت آن چانه ریز از و بود گذاشته آسمان لب یها کناره را دستش آرش که یعکس. کرد نگاه یپاتخت یرو شان نفره

 .داد یم فشار را صورتش

 .آمد بند نفسش ترس از گوشش کنار آرش یصدا دنیشن با که شد شیموها دنیکش برس مشؽول

 اد؟یم کجا از خوش، یبو نیا -

 خودش عیسر و گرفت راه چشمش ی گوشه از اشک. بست چشم آسمان و رفت آسمان گردن انیم جا همان از سرش

 .رساند شیگلو ریز به را

 

 .خانم عسل بود شده تنگ برات دلم -

 

 آرش آؼوش در را خودش و کرد باز را دستانش آسمان. گرفت دستش از را برس و چرخاند خودش سمت به را آسمان

 .کرد پرت
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 ... آرش ییکجا. بود شده تنگ برات دلم -

 

 .کرد یم پاک تند  و تند را شیها اشک و کرد شیها بوسه ؼرق را آسمان صورت آرش

 

 .. یزندگ نکن هیگر اتیلشنگ لربون ام جا نیهم -

 

 !یاومد رید یلیخ -

 

 :کرد نگاهش دلخور آسمان و دیبوس را آسمان چشمان

 

 ...سخته یلیخ آرش. نذار تنها منو ولت چیه گهید -

 

 .چشمم یرو -

 

 :گفت و زد کنار را آسمان یموها

 

 کنم؟ شونه رو اش هیبم من -

 

 ...دیخند و کرد یهمراه چشمانش با آسمان لب

 

 .کنم شونه بذار برگرد -

 

 ییطال یموها تا گذاشت یم تر باال را دستش. کرد شروع شیموها نییپا از آرام آرام و گرفت دست به برس آرش

 .نشود دهیکش آسمان

 

 ؟یکرد کار یچ نبودم من که روزا نیا -

 

 .فرستادم یم برات رو کارم گزارش روز هر که من -

 

 گردن یرو سرد جسم کی بعد لحظه چند فرستاد جلو به را موها. دیبوس را گردنش پشت و زد کنار را آسمان یموها

 .گرفت لرار آسمان



 

 !تره لشنگ بشنوم صداتو یولت -

 

 آرش سمت به شده درشت یچمان با و کرد حس شیگلو ریز یگود یرو را بند گردن. داد لرار گردنش یرو را دستش

 :گفت و دیچرخ

 

 ه؟یچ نیا یوا -

 

 .رفت راه سرش پشت خودش و دیکش نهییآ و زیم سمت به را او و داشت نگه دستانش در را شیبازو دو هر آرش

 

 .بکشم بو و گردنت یتو کنم فرو ینطوریا سرمو که نمیا عاشك ،یدیم نوزاد یبو -

 

 .بود افتاده شماره به شیها نفس گردنش به آرش یها نفس خوردن از و بود بسته را چشمانش آسمان

 نهییآ در را خودش. بود شده سرخ یکم. کرد باز را چشمانش آرام آسمان. برد باال را سرش  و دیبوس را گردنش آرش

 که رنگ ییطال یریزنج. افتاد کرد یم ییخودنما گردنش داخل که یفیظر یبایز گردنبند یرو چشمانش. کرد نگاه

 .کرد یم ییخودنما یضلع شش آن کنار زیر ی پروانه کی و داشت یفیطر یضلع شش زیآو

 

 .نکنه درد دستت. خوشگله یلیخ -

 

 :گفت و دوخت او به خجالت با را چشمانش. کرد رها را بند گردن و برگشت آرش سمت به

 

 ن؟یکن زمیسورپرا نیکنیم یکی به دست یخونوادگ -
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 .شد خم آسمان ی گونه یرو و دیخند آرش

 

 م؟یبر! میندار شتریی که خوشگل عروس دونهی -



 

 !تایآن اتاق برم خواستمیم -

 

 یبرا داره رو  تابلو اون. باشه نیا اش بهونه بشه یراض که کرده دعوا یکل ده؟یم نشونت  رو  تابلو اون یکرد فکر -

 .نمیبب هم من یحت نذاشته کشهیم ما ی خونه

 

 :گفت و شد جمع چشمانش انیم اشک زده ذوق آسمان

 

 ؟یگیم راست یوا -

 

 !زهیسورپرا گهیم آره -

 

 ...که ندارم طالت -

 

 .بود ستادهیا منتظرشان جا همان تایآن. شدند خارج خواب اتاق از دست در دست دو هر و دیخند آرش

 کرده باز دلش در را خود یجا ابتدا همان از. داشت دوست یگرید طور را آسمان ناصر حاج هم باز تایآن وجود با

 و کردند یم ادی همه ناصر حاج یها یخوب از که البته. شوند یم محبت با ها شوهر پدر گفتند یم که بود درست.بود

 .باشد دهید  او از یبد کی یحت که نبود یکس

 ورود با. کرد یم دنبال را اخبار یمجاز یها شبکه در معمول طبك و بود نشسته اش یتک یصندل یرو ناصر حاج

 .شد بلند جا از آسمان یرو دنیبوس یبرا و کرد خارج یگوش از را سرش منینش به آرش و آسمان

 صدا و سر یب و آرام شهیهم خودشان ی خانه. بود دهیند کس چیه ی خانه در زد یم موج خانه در که تیمیصم و صفا

 که یا خانواده. بودند جمع هم کنار خانواده کل شهیهم آنها ی خانه در یول رفت یم فرو خودش الک در یکس هر. بود

 .دادند ینم دست از یهمبستگ یبرا را لحظه کی

 را او یهمگ ناصر حاج و تایآن تا گرفته خانواده مادر از. است خانواده آن گرید دختر کرد یم احساس والعا آنها کنار 

 .داشتند دوست

 

 ؟یایم باهام برم ییجا هی خوام یم صبح -

 

 سمت به ناخودآگاه. کرد یم نگاه شد یم پخش که یونیزیتلو ی برنامه به و بود گرفته دست در را آرش دست آسمان

 .داشت نگه تر محکم را دستش و دیچرخ  آرش

 

 .امیم منم یبر تو هرجا -

 

 .من یبرا خاصه یجا هی ینیبب رو نجایا دارم دوست -

 



 یسپر آنها کنار در را شب آسمان بود لرار. نشوند شانیها حرؾ متوجه خانواده هیبم که یطور. کرد یم صحبت آرام

 .کند

 

 هست؟ کجا -

 

 .کنم رها و ببرم تونمیم هامو دؼدؼه تمام که هییجا. رمیم کنم یم یآروم نا احساس هرولت که ییجا -
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 دیخر و دادند یم انجام دیبا که ییکارها... شان یعروس یها برنامه به فکر. بود ادیز هم آسمان یروزها نیا ی دؼدؼه

 و همه. خنیر یم هم به را افکارش هم باز یول نبود دوشش یرو میمستم کدام چیه که آن با. نداشت یتمام که ییها

 .داشت استراحت یکم به ازین که بود شده تلنبار سرش یرو انمدر همه

 

 .میباش دوتا خودمون. نباشه یکس که دور یجا هی میبر همه دست از میکن فرار ماه کی خوادیم دلم که ام خسته انمدر -

 

 م؟یبر -

 

 .زد حلمه او کمر دور را دستش آرش و کرد خم آرش ی شانه سمت به را سرش آسمان

 

 و دیخر دنبال بره ندارم ویکس که من. هامون خونواده گردن وفتهیم هامون بدو بدو ی همه میبر اگر اد،ینم دلم -

 .بدم انجامشون دیبا خودم. کارهام

 

 ه؟یچ روزات نیا ی برنامه -

 

 کرده یسپر دلهره در را نبود آرش که یا هفته کی یروزها و ها شب تمام. بود گرفته آرام آرش آؼوش انیم آسمان

 .کند عمل ها آن به توانست ینم ییتنها یول دیچ یم را شیها برنامه. بود

 

 جیپ اکثرش. نیبکن داتونویخر نیبر آرش با ای خودت ای گفت. کرده یمعرف ها لهیوس دیخر یبرا رو ییجا چند بابام -

 .کنن حاضر بتونن که نیبد سفارش زودتر مبلمانتونو گفت. داشت ینترنتیا



 

 تر باال و کرد رها دخترک کمر از را دستش. داد تکان سر یالیخیب با بود یگرید زیچ اش برناخه انگار که آرش

 کنان نجوا و شد نوازش مشؽول آرام. کرد راپر اش ییطال یموها یالبال انگشتانش و دیچیپ کتفش دور دستش. دیکش

 :گفت گوشش در

 

 ؟ینیبب رو خونمون اول یخوا ینم -

 

 م؟یدار خونه مگه -

 

 .داد ادامه نوازشش به و گفت یا اوهوم آرام آرش

 

 یم خونه دنبال گهید باهم میریم ینداشت دوستش اگر نیبب. خودمون ی خونه میریم هم بعدش زکیکهر میریم اول -

 .میگرد

 

 ؟یریبگ خونه که یکرد ولت یک تو آرش -

 

 .شد بحث ادامه از مانع تایآن یصدا

 

 خواد؟یم دلشون هم هیبم نیگینم ما یجلو نینشست دیاومد عاشك کفتر دوتا د؟ینیب یم لمیف میدار مثالا ! تا دو شما یه -

 

 :گفت تایآن به رو نیریش یاخم با ناصر حاج و و برداشت آرش شانه از را سرش دستپاچه آسمان

 

 .کردن دایپ رو گرید هم هفته کی از بعد ؟یدار ها بچه نیا کار به کاریچ. باشن راحت بذار! ولتا هی ینکش خجالت -

 

 !باشند راحت اتاق یتو برن خوب -

 

 .گرفت پدرش از چشم طنتیش با و انداخت پا یرو پا
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 .شد رهیخ نامعلوم یجا به و گرفت را نگاهش آسمان و دیگز را لبش آرش

 

 .میکن دراز الامون یجلو رو پامون شد ینم رومون میبود شما سن هم ما. شدند پررو ها جوون چمدر اکبر و هللا -

 

 :گفت و برد عمب سمت به را تمامش دیکش جلو به را شیپاها و داد لرار کنارش را دستش دو هر تایآن

 

 ...خوب خواد یم دلش آدم گمیم بد مگه یول کنمینم دراز پدرم یجلو پاهامو منم واال -

 

 .رفت ییدستشو سمت به آرام دیببخش با ها حرؾ آن از ییرها یبرا آسمان و زد صدا را تایآن نام گونه تشر مادرشان

 در یصحبت نیچن که بود ناراحت یول داد یم حك آنها به هم شوهرش پدر که آن با. بود شده سرخ. بود دهیکش خجالت

 .بود آمده شیپ خانه

 .رفت آرش اتاق سمت به و گفت ریبخ شب همه به یدیبخش با شد خارج سیسرو از که بعد یکم

 . است تهران هم آرش که نداشت خبر پدرش  و بماند تایآن کنار که بود لرار اصال. بودند تنها آرش با که بود یشب نیاول

 . زد خواب به را خودش و دیکش خودش یرو را پتو. کرد اشؽال را آرش تخت ی گوشه و رفت اتاق به عیسر

 فکر آرش که داد نشان یطور جا همان و نداد یتکان خودش به آسمان. کرد باز را در آرش که بود گذشته یساعت مین

 از بعد مهیدل چند. نشاند شیموها یرو یا بوسه و دیکش آسمان یشانیپ به یدست و رفت جلو آرش. است خواب او کند

 .رفت خواب به و گرفت آؼوش در را او پشت

 

*** 

 

 شد یم داریب خواب از که بار هر. بود آورده درد به را گردنش بالشتش نبودن و جا رییتؽ نیا. بود دهینخواب راحت

 . شد یم دنشیخواب بهتر از مانع داشت که یالیاشت. شد یم برابر چند للبش تپش و دید یم را آرش

 یم. کند باز را چشمانش خواست ینم دلش ، بود دلچسب انمدر که آرش یها نوازش با که بود چند ساعت دانست ینم

 .شود دار ادامه بدنش یرو دستش حرکات نیا خواست

 یکم را چشمش ی گوشه. نداشت را احساساتش با ممابله توان گرید. نشست گردنش نبض یرو آرش یها نفس هرم 

 نه. کرد یم فلج را آسمان بودن او یها دست انیم  بود ایدن سرباز نیتر صالح خلع آرش یجلو. زد لبخند و کرد باز

 .شد یم اراده یب نظر همه از بلکه یحرکت فلج تنها
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 ...یکنیم مست ینجوریا منو که یدار یچ -

 

 دو جا همان ابد تا خواست یم. بود چشمانش در خواب یکم هنوز. بست را چشمانش و کرد حبس را نفسش آسمان

 . بمانند ینفر

 زده مهیخ تنش یرو ارش و بود آمده باال شیپا یها مهین تا پتو. بود کنارش آرش که یولت تا بود ریتاث یب هوا یسرما

 :گفت آرام خجالت با. بود

 

 !ادیم یکی االن -

 

 ه؟یچ یزندگ نیا از من حك پس ببوسم؟ و کنم بؽل زنمو دینبا! ادیب -

 

 :گفت و دیکش چشمانش یرو را دستش. دیخند آرش جانب به حك یها حرؾ به

 

 .ریبخ صبح -

 

 !عروسک ریبخ هم شما صبح -

 

 .داد لرار شیها بوسه حمالت مورد را اش یشانیپ

 

 ...مونمیم عاشمت اسیدن ایدن تا -

 

 !ادیم یکی -

 

 .ادیب بذار -

 

 .دیورز یم عشك و دیبوس یم تبدار و بود آسمان گردن یگود انیم سرش

 

 ...آرش زشته -

 

 ...ستین زشت -

 



 مهیخ طور همان آرش. دیرس گوششان به در پشت از آرام آرش مادر یصدا و شد دهیکوب در به تمه چند لحظه همان

 .کرد فوت رونیب به حرص با را نفسش آسمان یرو زده

 

 .شانس یبخشک -

 

 .کرد آزاد را اش شده حبس نفس و دیخند زیر آسمان

 

 .مامان جانم -

 

 د؟یشد داریب -

 

 .کرد نگاه را دیخند یم زیر طور همان که آسمان و دوخت آرش ی شده گرد چشمان به میمستم را چشمانش

 

 .رونیب میایم میدار بله -

 

 ریز از را خودش آسمان. شد یم مزاحمشان یکس بار هر و خواست یم یزندگ از را سهمش. بود طلبکار آرش نگاه

  داشت نگه را دستش آرش راه ی انهیم یول دیکش رونیب آرش یها دست

 

 .حاضره صبحانه پسرم باشه -

 

 و دیکش خود سمت به دوباره را آسمان. بود راه به شان صبحانه صبح هشت ساعت از لبل هم باز و بود لیتعط روز

 .افتاد آرش بدن یرو آسمان بار نیا

 

 !؟یکنیم کاریچ -

 

 .ندارم تیکار نترس -

 

 :گفت و دیبوش را لبش و شد خم یکم. بود افتاده لهمهه به آرش که بود نمک با یلدر به آسمان ی دهیترس چشمان

 

 .نییپا میبر شو حاضر -
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 یکار چه دیبا دانست ینم و بود کرده هول. شد شیها لباس و موها کردن مرتب مشؽول و شد بلند او یرو از آسمان

 . دهد انجام

 چند. دیکش یراحت نفس آسمان و برداشت اتاق داخل سیسرو سمت به را شیها لدم. شد رد کنارش از و شد بلند آرش

. خورد گوشش به بود یپاتخت یرو که ارش یگوش ی برهیو یصدا که بود نگذشته سیسرو داخل آرش رفتن از مهیدل

 . برداشت را آرش رنگ اهیس یگوش و شد خم. کرد جلب را نظرش دوم ی برهیو یول نداد نشان یتوجه اولش

 هم با شانیها یگوش مدل که ییجا آن از یول دانست یم را یگوش رمز نه و بود شده ؾیتعر آن یرو انگشتش اثر نه

 . شود یم ظاهر صفحه یرو امکیپ از یمین که دانست یم بود یکی

 شماره از دوم امکیپ و بود اول همراه از اول امکیپ. کرد نگاه یگوش ی صفحه به و زد را لفل ی دکمه یکنجکاو با

 .نبود ویس آرش یگوش در یحت که یا

 

 «نمتیبب تنها دارم ولت مهیدل پنج فمط »

 

 یزیچ داشت؟ فرصت آرش دنید تنها یبرا مهیدل پنج که بود یکس چه. یا ادامه بدون یحت... یانیپا و نمطه چیه بدون

 ینم ادشی به را یخوب یزهایچ دور چندان نه ی گذشته. بود گرفته فرا را افکارش ی همه ترس. ختیر وجودش در

 . انداخت

 عیسر انمدر شد یم مگر اصال. شود تر یلو ارش به نسبت او یها شبهه و شک تا داد یم هم دست به دست زیچ همه

 باشد؟ گذاشته کنار را شناخت یم که ییها دختر ی همه

 . دینشن را ییدستشو در یصدا که بود شانشیپر افکار ؼرق انمدر و بود دستش در طور همان یگوش

 از لیموبا که بود نمانده یزیچ. داشت نگه را یگوش جانش یب انگشتان با و دوخت آرش به را متعجبش نگاه آسمان

 .بود نشسته طور همان خوردن تکان بدون باشد کرده یاشتباه کار که انگار یول افتندیب او دست

 

 شده؟ یزیچ -

 

 رفت آسمان سمت به. داشت اضطراب که انگار و بود شده دیسف مشهود کامال. بود کرده فرار رخسارش از رنگ آرش

 یول نوشت یزیچ و کرد باز را لفلش عیسر. کرد نگاه بود دهیرس که یامکیپ به و گرفت دستش از را یگوش دیترد با و

 .کرد یم نگاهش فمط زده بهت طور همان آسمان

 

 .بدم نشونت رو خونه میبر دنبالت امیم بعد برسونمت شو حاضر. ییجا برم عیسر دیبا من -
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 :گفت بود مشهود شیصدا در که یلرزش با آسمان

 

 بود؟ یک -

 

 بود؟ یک  یچ -

 

 گول را خودش توانست یم خودش فمط. دهد یدلدار را دلش توانست یم خودش فمط. خورد فرو را بؽضش آسمان

 .است افتادهین یاتفال چیه که دیبگو و بزند

 

 .گمیم بهت امیب برم ممهیرف -

 

 یدختر ناکرده ییخدا نکند که کرد یم فکر نیا به تنها آسمان دل یول نبود آسمان یها دلهره و شک به حواسش آرش

 !کجاست نبود معلوم که ییجا هم آن! ییتنها هم آن. بکشد را آرش انتظار امکیپ سمت آن

 

 نتت؟یبب ییتنها خوادیم متیرف کدوم -

 

 .شیشناس ینم تو -

 

 .شد مشؽول و کرد نگاه نهیآ در را خودش. برداشت را صورتش و دست کرم و رفت اتالش ی نهیآ سمت به آرش

 

 .برسونم خودمو دیبا شهیم رید آسمون باش زود -

 

 ...شد تلخ یول داشت لیدل هزاران خودش یبرا البته. شد تلخ لیدل یب آسمان

 

 .بمونه منتظر مهیدل چند تونه یم دوستت -

 

 یا کلمه دنبال یناباور با و بود نانده صورتش یرو جا همان دستش. برگشت سمتش به باز یدهان با متعجب یعل

 .کند لانع را آسمان که گشت یم مناسب



 

 .برم پاشم کجا یلیتعط روز وگرنه رهیگ کارمون. برسونم بهش خودمو دیبا داره پرواز میفه زم،یعز آسمان -

 

 خودش و بود گذاشته جا همان را یگوش. کرد یم آرام هم را اسمان ریو و ریه نیا در دیبا. رساند آسمان به را خودش

 .ستادیا آسمان یجلو

 

 یول کنم رد مرز از رو ها پسته از یسر کی دیبا من. نگفتم هم تو به نیهم بخاطر دونهینم بابا... شم فدات زم،یعز -

 .بدم حیتوض زویچ همه بهش نمشیبب عیسر دیبا اونور رهیم داره من یبجا میفه. ستین ممکن یعاد حالت در

 

 !ه؟یک میفه -

 

 ...هست مممیرف. کارمندامونه از یکی -

 

 .باشد گفته را تیوالع تمام آرش که شد ینم باورش هنوز یول بود شده لانع یکم آسمان

 

 ؟ینکرد ویس رو اسمش چرا -

 

 از را آسمان شکاک نگاه تا کرد یم تالش شتریب دیبا آرش که بود زیانگ بر شک و کننده کنجکاو یلدر به امکیپ آن

 .کند دور شیکارها
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 .کند جمع را موضوع توانست یم تر راحت انگار یول بود دهیپر رنگش هنوز

 

 .نکردم فرصت دهیجد اش شماره -

 

 :داد ادامه و گرفت را آسمان یها دست آرش

 



 .ینیبب رو خونه میریم یول زکیکهر میبر میکن ینم فرصت. دنبالت امیب بعدش دمیم لول -

 

 آن و بود نگذشته آرش بازگشت از هم ساعت چهار و ستیب هنوز. بود دلخور یول دینکش رونیب را شیها دست آسمان

 تازه که داشت تیاهم چمدر مگر. زد یم هم به را شانیلرارها ی همه دیبا امکیپ کی یول داشتند لرارها هم با روز

 .برود و کند رها را عروسش

 .کرد جدا هم از را ها آن آرش تلفن خوردن زنگ و داد تکان را سرش

 

 ...دیببخش -

 

 یم رو خودم االن گفتن تینها در و کلمه چند با فمط و داد جواب را تلفن. رفت اش یگوش سمت به و شد دور آرش

 .کرد لطع را تلفن رسونم

 و رفت آسمان سمت به بعد لحظه چند. کرد عوض را لباسش آسمان ناباور یها چشم یجلو و رفت کمد سمت به عیسر

 :گفت و دیبوس را آسمان ی گونه بود گرفته دست به را کاپشنش که طور همان

 

 .دنبالت امیم بمون -

 

 ...اونجا ایب خونه رمیم -

 

 :گفت دهد انجام را ژهیو یها هیتوص ای و کند حتینص را او معمول طبك که آن بدون ارش

 

 .خداحافظ. شد رید برم من باشه - 

 

 نیا یول دهد انجام یکار چه دیبا دانست ینم. گذاشت تنها کننده لانع یحیتوض بدون طور همان را آسمان و رفت آرش

 . کرد ینم باورش و گرفت یم او از دلش که یبار نیاول. بود آرش با عمد از بعد اش یدلخور نیاول

 هیشب که نبود یطور امکیپ لحن. بزند حدس درست توانست ینم یول کند یم پنهان او از را یزیچ آرش بود مطمئن

 .بود خشک گفت شد یم یحت و یدستور یامیپ شتریب. باشد زن کی به

 لبول کردند اصرار او به صبحانه خوردن یبرا آرش ی خانواده چه هر. رفت نییپا و دیپوش را شیها لباس آسمان

 ریمس. کجاست هدفش دانست یم نه و بود نیماش گرفتن فکر به نه. رفت رونیب ها آن از یخداحافظ از بعد و نکرد

 .برسد ییجا به خودش تا گرفت شیپ را رو ادهیپ

. بود زده لدم را ها رو ادهیپ یزمان چه مایدل بار نیآخر که نداشت ادی به. بود گرفته دست به عادت طبك را اش یگوش

 .بود نشده نشیماش سوار گرید که شد چه آمد ینم ادشی
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 در نیماش که بود ها مدت حاال کرد؟ یم استفاده نشیماش از هم کوچه سر تا رفتن یبرا که نبود یآدم همان او مگر

 از توانستند یم که بود ینیماش نیآخر بلکه نبود در یجلو نیماش نیاول شهیهم برعکس و خورد یم خاک نگیپارک

 .بکشند رونیب نگیپارک

 داخل و کرد رد کیبار ی باؼچه از را شیپا. بودند کرده خراب را نیزم از یبخش و بسته را رو ادهیپ شیپا یجلو

 . رفت خلوت ابانیخ

 گاز یصدا برداشت ابانیخ داخل لدم چند که نیهم. کرد ینم گذر یعابر محله آن در هم آن لیتعط روز از ولت آن

 تا یول افتاد نیزم یرو و خورد شیبازو به یا تنه یزمان چه که دینفهم اصال و کرد پر را کوچه کلتیس موتور کی

 . فشیک نه و بود اش یگوش نه آمد خودش به

 و شد رهیخ کلتیموتورس رفتن ریمس به زده بهت. کرد یم درد منگاهشینش که بود افتاده نیزم یرو شتاب با چنان

 . بود افتاده تر جلو یکم فشیک. نشست چشمانش در اشک

 شده گم یابانیب وسط انگار. نبود کمک یبرا یکس چیه. داد سرعت را اشکش شیپا در یکوفتگ یول شود بلند خواست

 . شد ینم دایپ او به کمک یبرا یا زنده موجود چیه و بود

 یگوش یول بود جا آن زیچ همه. بود شده ختهیر نیزم یرو اتشیمحتو ی همه. رساند ؾیک به را دردناکش یها لدم

 !نبود

 دربست تا داد تکان نیماش کی یبرا را دستش آشفته یظاهر و یخاک یمانتو همان با و رفت کوچه سر تا یسخت به

 . ردیبگ

 دستش از را یگوش بود داده اجازه راحت انمدر که نیا. گرفت یم حرصش نبود جمع یدرست به حواسش که نیا از

 . بود کن خرد اعصاب والعا بکشند رونیب

 از. بود ختهیر هم به را روانش شتریب داشت که یاتیمحتو  و ها عکس تمام به فکر. کرد هیگر را خانه تا ریمس تمام

 یدسترس ها عکس به توانست یم دیشا. داشتند عکس ها صد لبل شب همان تا بود شناخته را آرش که یروز نیاول

 .ندیبب دوباره نبود ممکن را اش یگوش یول کند دایپ

 . بود ساخته را روزش یحساب گرید یگوش شدن دهیدزد. بود شده سرخ چشمانش

 

 کنم؟ کمکتون تونمیم افتاد؟ یاتفال خانم -

 

 :دیپرس دوباره و برگشت سمتش به نگران راننده مرد. بدهد را راننده مرد جواب توانست ینم. گرفت شدت اش هیگر
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 ن؟یخوب من یلشنگا سالم

 ��کنم اضافه دیبا مونیپ یآ یو کانال به راجع کیکوچ حیتوض تا چند ها بچه

 .ذارمینم اصال یاصل کانال داخل و شهیم گذاشته کانال اون داخل بعد به نیا از من یاجتماع یرمانا که نیا اول



 دونمینم االن. ارتونهیاخت در کامل رمان و شهیم تموم زودتر لطعا و هست پارت ور نیا برابر دو اونور که نیدونیم

 ��میدار متیل شیافزا گهید ولت چند یول بشه تموم یک

 ��میگذاشت رو شمرون چیپ 23۷ پارت یپ یا یو یتو فعال

 ��ذارمیم براتون ریز نیا رو یپ یا یو یتو تیعضو هیاطالع
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 .ستین خوب تون حال کنم یم  فکر. توروخدا نیبگ بکنم یکار تونم یم اگر -

 

 .نیبرسون منو لطفا فمط... ممنون نه -

 

 شده دهیدزد هم اش یگوش و بود گذاشته پا ریز را شانیها برنامه آرش. نگفت یزیچ هم آسمان و دینپرس یزیچ گرید

 !بود گرفته لیتحو یمار زهر چه و باشد داشته توانست یم یزیانگ دل روز چه. بود

 

*** 

 

 یم دینبا که بود شده یهمان و بود داده دستش کار عجله. کرد یم بود انداخته آسمان دل به که یشک حال به یفکر دیبا

 برنامه از یکم او دل آوردن بدست بخاطر بود شده مجبور حاال و داشت سر در یمنف یفکر لحظه هر دخترک. شد

 .دیبگو را اش

 

 !یکرد رید -

 

 و کرد تنگ را چشمانش یکم. داد یبد یصدا کؾ کییموزا یرو ها هیپا اصطکاک. دیکش عمب را یچوب یصندل

 بد احوال و اوضاع که فهماند او به داد یم نشان را اش یدرون یختگیر بهم که یچشمان با و دوخت او به را نگاهش

 .است ختهیر هم به

 

 .دیببخش -

 

 . هست حواسش پسر نیا یاک گفتم یآورد یعاشم و عشك کار نیا وسط. نبود نیا برنامه. آرش یکن.یم خراب یدار -

 



 مهم تا کرد صحبت آرام هم باز یول نبود خودشان جز یکس کافه طیمح در که آن با. برد تر نییپا یکم را شیصدا

 نگاهش یشرمندگ از آرش و داد تکان ینیب یرو یکم را نکشیع. اوردیب آرش یرو به را بودنش یاتیح و مسئله بودن

 .بودند دهیپاش شیرو نمره گرد انگار که ییها شیر. نشست مرد یها شیر یرو

 

 ! دختره نیا شده تیزندگ تمام. آرش کنه.یم خرابش یعاشم -

 

 .هست حواسم آلا نه -

 

. گرفت یم ضرب زیم یرو دستش انگشتان با و دیکش یم نفس دار صدا شد یم که یعصب. دیشن را مرد نفس یصدا

 باشد دور هم دو هر به کافه ریمس بود ممکن. کردند یم انتخاب را دیجد ی کافه کی داشتند لرار هم با که روز هر

 .دهند انجام یکار هر بودند حاضر شانیکارها انداختن راه بهتر و نشدن دهید یبرا یول

 

 .بعد بره شیپ میکرد یزیر برنامه که یاونطور برنامه نیا بذار. شو تیعاشم و عشك الیخیب روز دو هی -

 

 .نیکن یم فکر شما که ستین ینطوریا شهرام آلا -
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 .نبود یعاشم و عشك و ازدواج شان برنامه. اندازد یم تکه او به مسئله نیا سر بار هر شهرام که دانست یم

 

 .یافتاد ریگ یحساب تو یول بپره دختره ینذار دادم شنهادیپ -

 

 مشؽول كیعم ینفس با و بود کرده دایپ را اش رفته دست از نفس به اعتماد. داد هیتک اش یصندل به جانب به حك آرش

 .شد زدن حرؾ

 

 متریلیم هی. کردم لمار میزندگ تمام یرو. کردم لمار کار نیا یبرا من. هست میزندگ به حواسم من. ستین نطوریا نه -

 خودتونم. ستین شهیم اجرا حکمش صبح دم که یا یاعدام هی از بهتر وضعم. بخونم خودمو ی فاتحه دیبا بذارم کج پامو

 .بکنم یهرکار راه نیا یتو حاضرم که نیدونیم

 

 .کن رد رو مهموله پس -



 

 :گفت یعصب و دیکش پشتش پر یموها به یدست ها برنامه افتادن جلو از کالفه آرش

 

 تا کنن اعتماد من به دیبا نایا. دارم بهتر تیمولع هی به ازین. خطرناکه یلیخ. بندازم رو یحاج به االن تونم.ینم من -

 .هست یچ نیزنیم حرؾ ازش که یا مهموله دونمینم یحت من. بدن انجام یا یاتیح کار نیچن بخوام ازشون بتونم

 

 و داد یم تکان را شیپا بار چند و نیچند هیثان هر در. بود گرفته ضرب نیزم یرو پا با که بود ادیز اضطرابش انمدر

 سمت از که بود یفشار بخاطر فمط ها نیا ی همه که دانست یم و بود فشار تحت. شد ینم مرتب درهمش افکار

 .شد یم وارد او به بابازاده

 

 ؟یخوا یم فرصت چمدر ؟ینکرد جلب اعتمادشو مگه -

 

 باهام دیشا داره یسود خودشون یبرا بدونن که نیهم. کنه کمکم بتونه اون دیشا. کنم صحبت یعل با دیبا. دونم ینم -

 .کنن یهمکار

 

 تمام یخوب به توانست یم یهرکس. دیبار یم وجناتش از بودن یجد و التدار. کرد نگاه آرش چشمان به متفکر مرد

 .شود متوجه را اتشیخصوص

 

 بخش یتو فعال و میکن وارد اونو که دهینم اجازه بودنش آور ادیاعت مشکل. هیلو مسکن یدارو هی واردات برنامه -

 که بگو حتما بهشم. نه ای کنه کمکت تونه یم نیبب بخواه ازش فمط نگو یعل به رو نیا تو. ممنوعه ازش استفاده یدرمان

 اندازه به طرؾ هردو تا نیباش داشته لرارداد هم با یدرصد هی نیتون یم کنه یهمکار اگر و کاره یتو یخوب سود

 .ببرن سود زحمتشون

 

 ...یراحت نیهم به -

 

 شهیهم تیوالع. یچونیبپ رو یزیچ ستین ازین بگو رو تیوالع. یکنیم سختش رو موضوع تو. نیا از تر راحت -

 .یکن استفاده ازش و یریبگ دستت یتو یتونیم که هیسالح نیبهتر
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 :گفت و کرد فرو شلوارش بیج در را شیها دست بود داده هیتک یصندل به که طور همان آرش

 

 کنم؟ کاریچ رو آسمان -

 

 .کرد نگاهش رفته باال طرفه کی ییابرو با و متفکر مرد

 

 ...خانمم -

 

 !گهید یکرد یم نجاشمیا فکر دیبا یگرفت زن -

 

 .کرده شک من به دختر نیا نینگفت تلفن پشت رو نایا چرا -

 

 .برداشت یصندل پشت از را کتش و دیچرخ مرد

 

 .روس در رو صحبت راه نیتر امن که یدون یم -

 

 یزعفران یچا و بود زیم یرو آرش ی نخورده دست یاسپرسو. گذاشت تنها را او بعد مهیدل چند و شد بلند جا از مرد

 وانیل لعر در یدمحم گل ی ؼنچه و بود مانده جا یچوب سرو ی تخته کنار نشده باز شکالت.بود شده خورده انتها تا او

 .بود خورده سیخ

 شب یولت و بود شده آسمان ریدرگ اش یزندگ تمام. بود رفته شیپ کند شیها برنامه ی همه. گرفت دست در را سرش

. ندیبب را او تر عیسر تا بود خواسته روز کی از بعد که بود شده هم نیهم. بود دهیند بود داده امیپ او به بابازاده لبل

 .رساند یم را خودش ستیبا یم آرش کرد یم اراده که ولت هر. بود نیهم اول از هم لرارشان

 که گفت او به لبخند با یچ کافه که کند حساب خواست و رفت شخوانیپ سمت به. شد بلند جا از لهوه به زدن دست بدون

 .است شده حساب لبل از

 یمشک شش و ستیدو. نداشت خبر وجودش از کس چیه که ینیماش. رفت دومش نیماش سمت به و زد رونیب کافه از

 آن از یضرور موالع در و کرد یم پارک شان یزندگ محل کینزد یا یعموم نگیپارک در ولت تمام که یرنگ

 . کرد یم استفاده

 و یزندگ به انمدر روزها نیا. بود چشمانش یجلو همه و همه اش یزنگ. نشست اش یمشک یچرم یصندل یرو

 . نکند خراب کار از ییجا تا کرد یم فکر اتفالاتش

 البته. نداشت او به ینفوذ راه چیه دامادش نمش در حاال و کند کینزد یعزت خان لاسم به را خودش تا بود شده مامور

 . کرد یم فکر طور نیا خودش فمط

 از بابازاده که ینیسنگ ی مهموله نیا کردن رد یبرا. شود ینم آدم خود پسر هیشب داماد ولت چیه که گفتند یم درست 

 .ببرد شیپ از یکار توانست ینم زنش پدر یهمکار بدون بود زده حرؾ آن

 اش شده نییتع شیپ از یها برنامه به توانست یم تر راحت داشت یشتریب ولت اگر دیشا. زد جا را دنده حرص با

 .بود کرده کند را روند آسمان پدر یها مخالفت. کند یدگیرس
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 ابانیدرخ و شد کنده نیزم یرو از یبد یصدا با نیماش. برداشت کالچ یرو از را شیپا ناگهان و کرد پر را گاز

 .بود تهران گرید یها محله از تر خلوت و بود فرد و زوج طرح در شهر از لسمت آن. افتاد راه به شهر وسط خلوت

 را تلفنش باره چند و دوباره. نداد جواب را تلفنش یکس یول زد ضربه آسمان نام یرو. گرفت دست به را یگوش

 .داد جواب مادرش بوق چند از بعد و گرفت را شان خانه ی شماره. نگرفت یپاسخ هم باز یول گرفت

 

 پسرم؟ جانم -

 

 اونجاس؟ هنوز آسمان. مامان سالم -

 

 .کرد شتریب رمپ در را سرعتش و چاندیپ اتوبان یخروج سمت به را فرمان

 

 افتاده؟ یاتفال. رفت اونم تو از بعد شم فدات نه -

 

 .اجازه با. پاساژ برم من نمتونیبیم شب باشه. اونجاست هنوز دیشا گفتم دهینم جواب رو تلفنش -

 

 یصدا با بار نیا یول گرفت را آسمان ی شماره دوباره آرش. کرد لطع را تلفن و گفت یا همراهت به خدا مادرش

 ینم اصال. نداشت را شان خانه تلفن شماره. شد مواجه کرد یم اعالم را آسمان تلفن نبودن دسترس در که یخانم

 زد یم زنگ آسمان همراه تلفن به داشت کار ولت هر. نبود شان خانه شماره گرفتن فکر به ولت چیه چه یبرا دانست

 .کند دایپ منزلشان شماره به یازین که بود نشده ولت چیه و

 و کرد ضیتعو را ها نیماش. کرد کج بود کرده پارک آن نگیپارک در را نشیماش که یپاساژ سمت به را راهش عیسر

 . رفت شان خانه سمت به شده تند یها لدم با و کرد پارک کوچه از خارج. راند آسمان ی خانه سمت به

 کرد یپرس احوال خانم الهام با. رساند داخل به را خودش سرعت به یول شود باز در تا دیکش طول زد که را در زنگ

 :گفت که گرفت را آسمان سراغ و

 

 .دنیدزد راه سر رو تلفنش که نیا مثل. بود ونیگر چشماش اومد یولت. نبود خوب حالش آسمان آرش آلا. اتالشه یتو -

 

 چند. رفت آسمان اتاق سمت به اوردیب در را کاپشنش که آن بدون. کرد تشکر الهام از و گفت ییوا ناله با لب ریز آرش

 :گفت آسمان لحظه همان. کرد باز را در ردیبگ آسمان از یجواب بماند منتظر که آن بدون و زد در به تمه



 

 .ستین خوب حالم من بگو بابا به لطفا یداشت یکار. بخوابم خوام یم کنهیم درد سرم جون الهام -
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 .ستین الهام... عروسک منم -

 

 و بود کیتار هم ظهر سر که بود رهیت اتالش یها پرده انمدر. بود کرده روشن را اتاق تخت کنار خواب چراغ نور

 .کرد یم نیتام خواب چراغ را اش ییروشنا

 به متعجب یصورت با و کرد بلند را سرش ناگهان آرش یصدا دنیشن با. بود رفته فرو بالشت یرو صورت با آسمان

 .شد رهیخ او

 

 ؟یاومد یک تو -

 

 دراز آرش سمت به و چرخاند اش تنه هم آسمان و شد ریجاگ تخت ی لبه. رفت تخت سمت به و بست را اتاق در آرش

 :گفت و گذاشت اش هیگر از ملتهب و شده سرخ یها چشم یرو را لبانش و شد خم آرش. دیکش

 

 گرفتم؟ تماس باهات چمدر یدونیم نشم؟ نگرانت که ینزد زنگ چرا -

 

 .زدن مویگوش -

 

 . گفت بهم الهام دونمیم -

 

 :گفت لبل از تر یجد و دیکش هم در را شیها اخم



 

 زدن؟ تویگوش که یبود ادهیپ مگه -

 

 تخت گرید سمت و کرد رد آسمان بدن از را دستش آرش. زد هیتک آرنجش یرو و دیکش باال را خودش شتریب آسمان

 که بود کرده فراموش آسمان و کرد یم چیپ سوال را او آرش. بود هم یروبرو شانیها صورت درست حاال. داد لرار

 .باشد دلخور و ناراحت او از دیبا

 

 .بزنم لدم خواستم یم -

 

 :گفت و داد ؼلظت را اخمش ببرد باال را شیصدا یا ذره که آن بدون یول محکم آرش

 

 کنم؟ تکرار دیبا بازم -

 

 !نه -

 

 :گفت و داد باال را شیابرو کی

 

 .میبد انجام رو میداشت که یا برنامه میبر شو حاضر هم تو بشورم رو صورتم و دست رمیم -

 

 بلند شیجا از و دیبوس را اش یشانیپ تنها یگرید حرؾ بدون آرش و زد لبخند بود نشده خیتوب شتریب که آن از آسمان

 .شد

 تلفنش. شود حاضر آسمان تا نشست منینش لسمت یها مبل از یکی یرو و کرد یعمل را بود زده آسمان به که یحرف

 .کرد ارسال یعل یبرا یامیپ و آورد در را

 

 خونه از لبل زحمت یب شهیم. بنده دستت االن دونمیم یول داشتم واجب کار. شدم مزاحمت من دیببخش. داداش سالم»

 .«مخلصم ؟یریبگ باهام یتماس هی رفتن
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 با یخوب ی رابطه اول همان از که بود شده باعث هم آسمان به یعل ادیز ی عالله. بود آسمان پدر از تر نفوذ لابل یعل

 ...بود حل راه نیبهتر او. کرد یم سخت را زیچ همه مهموله بودن دار مورد یول باشد داشته آرش

 داده لیتحو جا آن و بود گرفته آسمان پدر از که یا بسته دانست ینم. باشد کرده را خودش کار سفر نیا نبود مطمئن

 .برود لاسم حاج خود سراغ زود انمدر که بود سکیر هم باز یول باشد گذاشته ریتاث او اعتماد یرو چمدر بود

. بزند یعل به بود لرار که کرد یم فکر ییها حرؾ به. انداخت پا یرو پا و فرستاد فرو شلوارش بیج داخل را یگوش

 زیچ همه نیا و کند وارد را یزیچ چه دیبا که دانست ینم كیدل هم یطرف از و بود داده لرار منگنه ریز را او زاده بابا

 . کرد یم تر سخت را

 خودش پدر یحت و آسمان پدر اگر. نبود یخوب زیچ اصال نیا و شد یم ها گروه نیا ؼرق لبل روز از شتریب روز هر

 .بود گوشش اش بزرگه تکه لطعا برد یم ماجرا از ییبو

 

 .حاضرم من -

 

 یپا تا سر یرو لذت با را نگاهش. دیچرخ مبل یرو بود نشسته که طور همان و برداشت گرید یپا یرو از را شیپا

 سر یرو که یلرمز شال و بود تضاد در رنگ یمشک خز یپالتو آن با دشیسف پوست. آورد در لؽزش به آسمان

 یدست ؾیک کی و بود کرده شیآرا شال رنگ به هم را لبانش. داد یم نشان تر درخشان را صورتش بود انداخته

 .داشت دست به هم لرمز کوچک

 نیآدرنال دنشید با. دیبوس را اش گونه و شد خم آسمان صورت یرو. کرد پر را نشانیب یخال لدم چند و شد بلند جا از

 به را معادالتش اش یزندگ در بار نیاول یبرا دختر نیا. شد یم نییپا و باال تر سخت اش نهیس و رفت یم باال خونش

 !بود دهیچیپ هم

 

 !من یلعنت یبایز -

 

 و داد هیتک او یبازو به را سرش و چسباند او به یکم را خودش. انداخت آرش یبازو در را دستش و دیخند آسمان

 :گفت

 

 .گهید مینیا ما -

 

 .بمونه ذهنت یتو شهیهم نیا. باشد من مال دیبا اتیلشنگ -

 

 :گفت و شد تر رنگ پر لبخندش آسمان

 

 .توس مال فمط -

 

 ...چشمات عسل اون... ذولت دنت،یخند -

 

 یناراحت تمام بود رفته جا آن به که آرش. رفت عمب عمب خودش و دیکش را دستش. دهد ادامه آرش نداد اجازه آسمان

 . بود رفته ادشی از داشت یگوش شدن دهیدزد بخاطر که یا



 

 .توس یبرا فمط اش همه -

 

 آرش که بودند ها کمربند بستن مشؽول و نشستند نیماش داخل. رفتند رونیب خانه از و افتاد راه به آسمان دنبال به

 :گفت یناگهان

 

 زد؟ تویگوش بود یک -
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 که یاتفال از تاب و آب با چنان. شد دادن حیتوض مشؽول كیعم نفس دنیکش با و داد لرار نهیس یرو را دستش آسمان

 .است داشته حضور جا آن در آرش انگار که داد یم پوشش را اتیجزئ تمام و گفت یم بود افتاده

 

 نگران فمط من. بودن کرده ولش جلوتر لدم چند یول دنیکش هم رو فمیک. یکن تصور یتون ینم یحت که دمیترس انمدر -

 ...برشون مینتون اگر. بودم عکسامون

 

 خواد یم دلم. نه ای کن استفاده خودت نیماش از بگم بهت دونمینم اصال. گردونم یبرم برات من نباش عکسا نگران -

 یکس دست تا بزنم بست و لفل دورت یبمون خونه وسط و یا شهیش باکس هی یتو بذارمت یافتنین دست جواهر هی مثل

 .نبود نگرانت و کرد محافظت ازت بشه ینطوریا دیشا. نرسه بهت

 

 .کرد روشن را نیماش او و دیکوب آرش یبازو به یشینما را مشتش آسمان

 

 ! آرش ا -

 

 !آسمان ا -

 

. نرسد آسمان به یناس و احد چیه دست خواست یم والعا. بود درهم افکارش آرش یول کرد نثارش یا وانهید آسمان

 بود کرده باز دلش در ییجا کم زمان مدت نیهم در. نداشت مانند و مثل که بود العاده فوق جواهر کی شیبرا آسمان

 .باشد داشته را گاهیجا آن بود نتوانسته کس چیه سال یاند و یس آن در که



 یم یرانندگ کم سرعت با معموال و نبود دادن راژیو اهل. کرد یم یرانندگ آرامش با. آورد در حرکت به را نیماش

 به شروع که بود مشؽول فرمان یرو دست کی با. دیپسند یم شتریب را کم سرعت و نیماش یصندل یراحت. کرد

 .کرد زدن حرؾ

 

 .آسمون ترسم یم یول گمیم زور بهت دارم یکن فکر خوام ینم. کنم محدودت خواد ینم دلم -

 

 تا هزار منم. رونیب برم خونه از بتونم یبود تو اگر تا باشم منتظر روز و شب تونم ینم من یول. یترس یم دونم یم -

 .دارم کار

 

 بحث خواست یم اگر. ندهد کشش داد حیترج و شد ینم تمام نشانیب ولت چیه بحث نیا. انداخت او به ینگاه مین آرش

 کند کنترل را آن نتواند و شود شروع هم شانیدعوا بود ممکن دهد ادامه شتریب را

 از ترس خاطر نیهم به شد یم تر یلو و شتریب روز هر احساساتش. رفت یم ؼنج دلش آرش یها ینگران از آسمان

 .شد یم شتریب هم آرش دادن دست
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 یول داشتند فرصت ماه کی یعروس روز تا فمط و شدند یم آماده شان یزندگ سر رفتن یبرا تر زود هرچه دیبا

 .بود انداخته عمب یکم را ها آن آرش سفر ی برنامه

 نگه بود یا نرده که یرنگ اهیس بزرگ درب یجلو آرش تینها در و بود نظر مورد ممصد تا خانه نیب فاصله یکم

 و بزرگ اطیح و داشت یلوکس ینما. شد دهیکش خانه یباال طبمات به آسمان نگاه. کرد باز موتیر با را در. داشت

 یتمام طبماتش کرد یم نگاه چه هر و دیرس یم نظر به یبزرگ مجتمع. بود مشخص ها نرده نیب از اش یاشراف

 .نداشت

 

 جاست؟ نیا -

 

 دییتا یمعنا به را سرش و کرد تیهدا داخل به را نیماش. داد لرار شیپا یرو و آورد در چشم از را نکشیع آرش

 .داد تکان

 :گفت کرد پارک را نیماش یولت

 

 !باال میبر ببند چشماتو -

 



 ببندم؟ رو چشمام چرا -

 

 .کرد زیر را چشمانش و دیکش را آسمان لپ وسطش و اشاره انگشت نوک با آرش

 

 .بدم نشونت  رو مون خونه یطور نیا دارم دوست -

 

 !گهید نمیبب بذار -

 

 :داد باال را شیابرو یتا کی و کرد یزیر اخم آرش

 

 !کن پشتتو -

 

 یرو تا چند زدن از بعد و آورد در سرش از را آسمان یروسر آرش. کرد آرش به را پشتش یتیرضا نا با آسمان

 .زد گره پشت از و داد لرار چشمانش

 

 !شمیم خفه دارم یوا -

 

 .باال میریم االن... دختر ریبگ آروم -

 

 به را دخترک. کرد ادهداشیپ نیماش از و گرفت را او دست. کرد باز هم را آسمان سمت در بعد و شد ادهیپ خودش

 .کرد لفل را نیماش بعد و دیکش خود دنبال

 

 .خب نمیبب جارو همه داشتم دوست -

 

 .رو نایا ینیبب لراره روز هر. نداره دنید نگیپارک و راهرو -

 

 هم یرو بار کی مهیدل چند هر را لبانش آسمان. شدند سوار آسانسور آمدن از بعد و ستادندیا آسانسور یجلو لحظه چند

 .شود افتادنش از مانع تا بود گرفته بود کرده لمس ورود بدو در که یا لهیم به را دستش. دیسابیم هم به و دیکشیم

 و شود خالص دردسر همه آن از تواند یم چطور کرد یم فکر و بود شده رهیخ او لبان به لذت پر لبخند کی با آرش

 . کند شروع را اش یزندگ

 .شد خم آسمان سمت به ناخواسته
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 را لبانش و شد خم آسمان صورت یرو. کرد لمس را لهیم کوچکش انگشت و داد لرار آسمان دست یرو را دستش

 .داشت نگه یکینزد همان را صورتش بعد و زد آرام و دنرمی بوسه کی. داد لرار آسمان یها لب یرو

 

 عروسکم؟ ارمیب طالت دیبا گهید ماه کی تا یچجور -

 

 .گرفت آرام یگاز و کرد ریدرگ را نشییپا لب دوباره آرش. دیخند زیر و دیکش دندان ریز را لبش آسمان

 

 ...بخند جون -

 

 به را او و گرفت را آسمان گرید دست آرش. دیرس نظرشان مورد ی طبمه به آسانسور لحظه همان و دیخند آسمان

 .برد خودشان واحد سمت

 

 !سره نیزم باش مرالب -

 

 باشم؟ مرالب دیبا یچطور نهیبینم چشمام یولت -

 

 دیتاک با. بچسبد محکم را او دست آسمان تا خواست کار نیا با و داد لرار خودش یبازو یرو را آرمان دست آرش

 :گفت

 

 .یطور نیا -

 

 یم کجا در پا دانست ینم و نداشت یا دهیا چیه آسمان. کردند برداشتن لدم به شروع دوباره بعد و ستادندیا لحظه چند

 .کند فکر یا مهیدل چند کدام هر یبرا و بردارد مکث با را شیها لدم تا شد یم باعث هم نیهم گذارد

 یروسر ی گره سمت به را دستش. ستادیا لحظه چند و رفت سرش پشت. شد جدا او از و کرد باز را دستش آرش

 .کند نگاه كیدل را آسمان العمل عکس تا ستادیا جا همان. کرد بازش ناگهان و برد آسمان

 به کوتاه ییراهرو از بعد و بود شده هیتعب لباس و کفش یبرا مخصوص یکمد شامل یا محوطه یورود در یجلو

 بزرگ بود رفته کیالست انیجر از بعد که آرش ی خانه از یلیخ ،ییایرو و بزرگ یا خانه. دندیرس یم خانه یفضا

 .بود شده هیته اجناس نیتر لوکس از صد تا صفر شیها لهیوس ی همه و بود تر



 در لوکس و لیاست مبل دست کی. بود مانده باز دهانش. داشت یم بر لدم سانت چند سانت چند بزند حرؾ که آن بدون

 شده حک مارک که یچوب اسنوکر زیم. شد یم دهید خانه از گرید یا گوشه در یراحت مبل دست کی و گوشه کی

 . کرد یم ییخودنما سالن وسط بود تشیفیک از نشان اش بدنه یرو

 . ندیبب را زیچ همه تا چرخاند یم سر باز مهین یدهان با آسمان و شد لدم هم او با آرش

 به ها آن از یبعض یرو محو ییها طرح و بود دیسف مبل روکش. داد لرار یچوب یها مبل تاج یرو دست و رفت جلو

 ی هیبم با و داشت مبل یها پارچه یها طرح رنگ به یا یوارید کاؼذ سالن از بخش آن یها وارید. خورد یم چشم

 بود شده جدا یستون با که سالن گرید ی گوشه جنس همان از یا نفره دوازده ینهارخور زیم. داشت فرق خانه یجاها

 .داشت لرار
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 ...آرش... آ -

 

 یپاها ریز دست و شد خم بزند، حرؾ که آن بدون. زد کنار را آسمان صورت یتو یموها و رفت شیجلو آرش

 .کرد بلند را او و انداخت آسمان

 

 ...جون آرش، جون -

 

 روشنشان رنگ  آمد در رلص به هوا در شیموها و افتاد نیزم یرو اش یروسر. دیکش ػیج آسمان و زد یچرخ آرش

 .کرد یم منتمل چشم به را یشتریب برق ها چراغ نور با

 

 !افتم یم االن یوا -

 

 :گفت بگذارد نیزم یرو را او که آن بدون. زد آسمان یگلو ریز یا بوسه و ستادیا آرش

 

 .مرالبم من یافت ینم -

 

 !نجایا... نیا... یوا -

 

 .دیبوس را مبهوت آسمان یگلو ریز دوباره



 

 .ماس مال نجایا شم فدات آره -

 

 از را زیچ همه زیر زیر و کرد یم انداز بر را جا همه دلت با آسمان. گرفت دست در را دستش و گذاشت نیزم را او

 . گذراند یم نظر

. بود شده دهیچ ممکن حالت نیتر مدرن به که یا آشپزخانه لیوسا تک به تک تا گرفته یزرشک یراحت یها مبل از

 از کل به لسمت آن که البته بود شده نیزاید مدرن سبک به خانه یبال و بود جینتیو یکم لیاست یها مبل لسمت تنها

 بود جدا خانه

 

 پدرت با. میافت یم جلو یلیخ ینطوریا کردم فکر. تجربه پر میت هی به سپردم رو جا نیا یاجرا تا نیزاید کار -

 هرجا. یبد رشییتؽ یتون یم ینداشت دوست که رو ییجا هر. باشه زیسورپرا خودت یبرا خواستم و کردم هماهنگ

 .نیبچ خودت ی هیسل طبك یخواست

 

 ی کاسه. گرفت دهانش یجلو را شیها دست و ستادیا آشپزخانه یجلو جا همان  شد جمع آسمان چشمان در اشک

 .گرفت شیپ را شیها گونه راه خاطر نیهم به و نداشت شیها اشک یبال یبرا ییجا گرید چشمش

 رفت یم باال ی طبمه به یکینزد همان از که یفلز و مدرن یها پله. گرفت یم فاصله نیزم سطح از پله چند با آشپزخانه

 . بود کرده بایز را ؼذا

 را آرش. گشت آرش دنبال به و ستادیا خانه وسط ناگهان. گذراند یم نظر از را جا همه و دیچرخ یم خودش دور آسمان

 .کرد پر را شان نیب فاصله و کرد دایپ خودش یلدم کی در

 

 تو داشتن شوک یتو هنوز من و ماست یبرا کلش نجایا! شمیم خونت خانم که شهینم من باور! ییجا نیا شهینم باورم -

 .هستم
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 .برد ها پله سمت به و گرفت را دستش. دارد لرار آسمان یشانیپ یرو را لبانش و شد خم آرش

 

 .ستین مهم ایدن ی هیبم بخنده لبت فمط -

 

 .کرد زدن حرؾ به شروع آرش دندیرس که اوا خواب اتاق به. برد باال به را او و زد یچشمک



 

 ...نطوریهم هم اتاق اون البته. ادیب ایدن به خواست که یولت تا میبند یم رو درش. مونه جوونه نیاول اتاق نیا -

 

 آسمان شهیهم. بود شده عوض شانیجا که انگار. گفت یم شیها یپرداز ایرو از همانطور آرش و شد سرخ آسمان

ا یدل. آورد یم زبان به را شیاهایرو که بود آرش حاال کرد یم یاپردازیرو  دلش آسمان که ییزهایچ همان ما

 .بسازند کنارش خواستیم که یا یزندگ... خواستیم

 

 !یکن انتخاب یتونیم یداشت دوست رو شیدوم تیجنس. مامانشه هیشب یداشتن دوست یکوچولو دختره هی شیاول -

 

 :گفت و دیکوب آرش یبازو به آسمان

 

 دختر؟ شیاول یگیم که یچ یعنی. یکن شکر دیبا بده خدا یهرچ ننه بچه -

 

 آسمان. باشد داشته خانه در آسمان تا دو خواستیم. باشد دختر اولشان ی بچه دیبا که گفت یم لاطع ضرس به اما آرش

 .باشد یراض خدا ریتمد به دیبا که کرد یم یادآوری او به کباری لحظه چند هر

 یول بود کار اتاق به هیشب که اتاق. بود استفاده آماده کمال و تمام یبعد اتاق یول بود یخال اول اتاق هیشب هم دوم اتاق 

 ...داشت لرار بزرگش زیم یرو یطراح لیوسا و یرنگ مداد یچوب ی جعبه کی

 :گفت و برگشت آرش سمت به یناباور با شود وارد نکهیا از لبل و شد زده شوک در یجلو از آسمان 

 

 ؟یکرد کاریچ تو آرش یوا -

 

 شوکه شتریب آن دنید با و رفت جلو آسمان کرد باز کامل را داشت در سه که یا یوارید کمد. شد وارد جلوتر آرش

 .شد

 .بود گرفته لرار آنجا نحو نیبهتر و شکل نیبهتر به زیچ همه بود ساخته او یبرا کامل و اریس کارگاه کی که انگار 

 نکهیا یول بود اوردهین زبان به را اش عالله نیا ولت چیه. باشد داشته داشت دوست شهیهم خودش که ییجا درست

 .بود کرده آش شوکه کند خوشحال را او بتواند که بود ساخته را یزیچ دلت با آرش

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 23۶_پارت#

 



 همه لذت با بود شده رها یباز اسباب از پر یاتال داخل که یکودک به هیشب. بود برده شیاهایرو اتاق به را او که انگار

 ذوق جا آن یبرا خانه کل از شتریب یحت. نرود کفش از جا چیه تا دید یم دلت با را جا همه. کرد یم لمس را زیچ

 آنمدر توانست ینم خواست یم هم خودش اگر یحت که ییها لهیوس و بود شده انجام نحو نیبهتر به که یدمانیچ بود کرده

 .کند یداریخر نمص و بیع یب و كیدل

 بوسه ؼرق را صورتش. شد زانیآو او از و دیچیپ آرش گردن دور شوق و ذوق با و کرد باز را شیها دست آخر در

 :گفت و کرد

 

 العاده فوق نجایا. نمیبچ هم کنار کلمه احساساتم یبرا تونم ینم اصال! بگم بهت یچ دیبا که دونم ینم اصال آرش یوا -

 ...توروخدا نیبب یوا. است

 به. دیخند یم او با و کرد یم یهمراه را او هم آرش. داد یم نشان آرش به را ها لهیوس تک تک و دیخند یم خودش

 شهیهم که یاتال. بود شده ختهیر آن داخل اش یزندگ و اهداؾ تمام انگار که یاتال. شد ینم ریس اتاق آن از وجه چیه

 .داشت را شیآرزو

 

 حال و عشك اتاق نیا یتو صبح تا شب شب، تا صبح یتون یم شهیهم خودته مال نجایا. نیبب رو یکار اصل میبر ایب -

 .یخودم دل ور  صبح تا شب یباش اتاق نیا تو یبخوا صبح تا شب یکرد ؼلط البته یکن

 

 داشت لرار راهرو یانتها در که آخر اتاق سمت به هم با و گذاشت آرش یبازو دور را دستش. دندیخند هم با دو هر

 .بود گرفته لرار شیرو یللب زیآو با یدیکل و بود بسته اتاق رنگ دیسف در. رفتند

 روشن را چراغ و برد داخل در کنار از را دستش. شود وارد آسمان ابتدا تا دیکش عمب و کرد باز را اتاق در آرش 

. بود شده دهیچ آسمان ی مهیسل به درست همه با،یز یها یتخت پا خواب، تخت ش،یآرا زیم شد یچراؼان جا همه. کرد

ا یدل باشد داشته حضور خودش آنکه بدون  رنگ لرمز بزرگ للب کی تخت یرو. خواست یم که بود یزیچ اتاق کل ما

 که ییها عکس دنید با. بود شده چسبانده وارهاید از یکی یرو نور یها سهیر. بود شده درست سرخ رز یها گل با

 هم را نجایا فکر یحت آرش... نفر دو خودشان یها عکس. رفت جلو باز یدهان و تعجب با بود شده ختهیآو ها سهیر به

 اصالا  آسمان به و بود خانه آن یساز آماده حال در بودند هم کنار و بود که یمدت یحت نبود که یمدت نیا تمام. بود کرده

 .بود نشده متوجه
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 در را سرش. زد حلمه آسمان شکم دور را دستانش و آمد سراؼش به پشت از آرش. گفت ینم یزیچ چیه گرید آسمان

 :گفت و برد فرو او گردن یگود

 

ا یدل بکشم نفس رو نیا فمط و فمط صبح تا خوام یم. خودته مخصوص که ییبو هی یدیم مویل یبو -  از... جا نیهم از ما

 حرؾ... یبگ کارات از ،یبگ روزت از. یبگ لصه صبح تا شب هر برام خوام یم. عاشمشم که گردنت یگود نیهم



 یتو یول یزنیم ییحرفا چه نفهمم من بعد. یبگ هات یخورد اعصاب از یایب. کنم ضعؾ برات و ببرم لذت منم یبزن

 .بشم فدات هیثان هر و لحظه هر دلم

 

 :گفت دوباره و کرد مکث یکم

 

 آب دلت یتو نذارم که دمیم لول بهت دلم ته از. یباش نیزم یرو آدم نیتر خوشبخت تو که کنم یراوم تالشم ی همه -

 .بخوره تکون

 

 و کرد اصابت او یها شیر ته با دستش کؾ. لرارداد آرش صورت طرؾ دو را دستانش و برگشت سمتش به آسمان

 .نشست شیها لب یرو بؽض پر یلبخند

 

 .کنم جبران رو هات یخوب تمام که کنم کاریچ دیبا دونمینم. داشته دوست منو خدا یعنی یینجایا تو که نیا -

 

 .کن اعتماد بهم فمط -

 

*** 

 

 پشت تیموفم با رو انیجر نیا یبود نتونسته اگر که یدونیم خودت. یکرد دیسف رو یباز نیا یتو منو که خوشحالم -

 عنوان به بلکه تا پدرزن و داماد عنوان به نه تا نجایا ایب گفتم بهت امروز. نبود ازدواجتون جشن بعد ی هفته یبزار سر

 .میبکن وا رو مون سنگها و میکن صحبت گهیهمد با پسر و پدر

 

 پدر سمت به دلت با و زد گره هم در را شیپاها. کرد صاؾ را کمرش پشت و دیکش جلو را کتش طرؾ دو آرش

 او به را شیها حرؾ نیآخر خواهد یم که بود مطمئن یول بود خوانده را او چه یبرا دانست ینم. کرد نگاه آسمان

 .بزند

 

 نیا که دیشد حاضر و دیکرد اعتماد من به که نیا. دیدار لرار یگاهیجا چه یتو من یبرا که دیدون یم خودتون -

 .دیانداخت من گردن به عمر آخر تا که هیبزرگ نید رهیبگ سر ازدواج

 

. بود یکاف من یبرا یرفت آوجا تا و یکرد اعتماد بسته اون کردن باز بدون که نیهم. یکرد ثابت رو خودت تو -

ا . نبود هم نیا از کمتر ناصر حاج پسر از انتظارم  داشته هاش رگ یتو رو خونش از یکم پدر اون پسر دیبا لطعا

 .باشه

 

 یبرا کند برلرار یشتریب ارتباط خواست یم او که انگار. ردیبگ باالتر را سرش آرش تا شد باعث لاسم حاج شدن بلند

 و نشست آرش ممابل در درست. رفت داشت لرار زیم یجلو که ییها یصندل سمت به و شد بلند زشیم پشت از نیهم

 .داد لرار شیپاها یرو را شیدستها
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 بد تو با یکن مجبورش اگر دونم یم. کنه ینم لبول آسمان یول نیبر کشور نیا از خواست یم دلم. ستین امن نجایا -

 خوام یم فمط. کنم اعتماد بهش تونم یم که یهست یکس تنها تو فعالا . ستین درست ینطوریا. خوام ینم من یول شهیم

 االن رو ها نیا. کن دور ازش رو کنه ریدرگ رو شیزندگ ممکنه که ییها تشنج تمام. بمونه دور دخترم از زیچ همه

 .میکن ؾیرد لبل از بهتر رو زیچ همه دیبا شهیم تو ی خونه زن اون بعد ی هفته از چون گم یم

 

 به و داد لرار شیزانوها یرو را آرنجش آسمان پدر به هیشب و کرد باز را شیپاها ی گره. نشست تر راحت یکم آرش

 .بود لاسم حاج یها حرؾ ی هیبم منتظر و بود شده ابروانش یچاشن اخم یکم. شد رهیخ او

 درخواستش هنوز. بشنود خودش زبان از را همه داد یم حیترج یول بزند حدس هم را شیها صحبت هیبم توانست یم

 شده داده او به که بود یتیمامور نیا و کرد یم نفوذ او به شتریب دیبا. بود دودل یکم نیهم یبرا و بود نکرده انیب را

 شد یم برطرؾ او سد اگر. داشت لرار راس در مایدل او. بود یشدن لاسم حاج كیطر از فمط اجناس کردن رد. بود

 زیچ همه افتدیب شک به یکس یا ذره یحت و برسد بیآس یکس به آنکه بدون و کنند وارد را محموله تمام توانستند یم

 یم سکیر دیبا بود نشسته شیجلو که نیهم یول نه ای دیبگو او به را تیوالع دیبا که دانست ینم. شود فصل و حل

 .کرد

 کرد صبر ابتدا. گذاشت یم انیم در او با را انیجر عتریسر هرچه دیبا که بود شده دیتهد انمدر. نداشت یفرصت گرید 

 .بزند را شیها حرؾ لاسم حاج تا

 

 ینیچ ممدمه ادیز خوام ینم مطلب اصل سر رمیم عیسر. یدار مراوده لباس یها کننده وارد از یسر کی با که دمیشن -

 با لراره که یها لباس نیهم كیطر از راهش نیبهتر کنم یم فکر که بشه رانیا وارد دیبا هیترک از جنس یسر کی. کنم

 اون نکهیا و آشناست و کاربلد ی راننده هی فمط مشکلم. کنم یم حل من رو کشورش داخل بخش البته. بشه وارد تیترانز

 .باشه داشته یبند و زد هی طرؾ

 

 ها محموله ییجابجا از آسمان پدر. باشد دهیرس هدؾ به داشت انتظار خودش که یزیچ از زودتر یحت شد ینم باورش

 .کند سکیر خودش که داشت تولع نداشت را انتظارش اصال آرش که یزیچ از کرد یم صحبت
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 م؟یکن منتمل دیبا رو یزیچ چه ؟یبار چه. نشدم متوجه درست رو منظورتون

 

 یرو دیبا. برساند سرانجام به آرش با را بحث چطور کرد یم فکر که انگار. دیکش شیها شیر به را دستش آسمان پدر

 .کردیم کار نیا به مجبور را او و گذاشت یم ریتاث او

 

 هر یکس هر اگر و ستمین یا کاره وسط نیا من. یکن یم دایپ نباشه یرانیا دم یم حیترج که آشنا ی راننده هی شما -

 بدون و خودم نظر تحت مراحل تمام که دمیم لول یول نداره یربط چیه من به برخورد یمشکل به داستان نیا یکجا

 .بره شیپ یمشکل چیه

 

 لاسم حاج یولت البته. دهد لرار اش یباز از یجزئ هم را او آسمان پدر تا بود یکاف بسته کی همان فمط که انگار

 جهینت به او كیطر از تواند یم که دانست یم. بود گرفته کنترل تحت را زیچ همه بود دهید را آسمان و آرش ی عالله

 کمتر روزها آن. برسد یبیآس دخترش به ندارد امکان که است جمع حواسش انمدر که بود مطمئن. برسد یمثبت یها

 .باشد نانیاطم مورد آرش اندازه به که کند دایپ توانست یم را یکس

 

ا یدل دیکن اراده شما که یچ هر و شماست امر امر که دیدون یم -  .دمیم انجام رو کار همون ما

 

 یخال یجا در را شیدستها که همانطور و دوخت آرش به را نگاهش. زد هیتک مبل یپشت به و دیکش عمب آسمان پدر

 :گفت آرش آورد یم در حرکت به بود انگشتانش انیم که

 

 یهماهنگ ی هیبم میکن فصل و حل رو هیلض نیا میبتون تا کن هماهنگ باهاش یدار سراغ آشنا ترک ی راننده اگر فعالا  -

 .دمیم انجام باهات تلفن پشت رو ها

 

 یبرا و بود بزرگ آرش نظر به البته. گذشت یم بزرگ ییجا به جا نیهم محور حول شان یها صحبت بعد یساعت تا

 کوچک شیها ییجابجا دیبا که بود نیا هم اعتمادش اصالا . شد یم محسوب کوچک هم یلیخ ها ییجابجا نیا آسمان پدر

 .نخورد بر یمشکل به ولت چیه تا باشد

 از مستعار نام کی یگاه یحت. باشد نداشته مسائل طور نیا در ینام خودش تا بود انشانیم واسطه چند و نیچند شهیهم

 .دیاین وجود به کارش یبرا یمشکل تا گذاشت یم جا به خودش

 و داشتند فرصت شانیعروس تا هفته کی فمط. افتاد راه به پاساژ سمت به و کرد یخداحافظ او از آرش یساعت از بعد

 .کرد یم صحبت ازدواجشان زیر برنامه با دیبا

 طور نیا یبرا که نداشت دوست خودش و بود گذاشته هیبم عهده به هم را تاالر انتخاب یحت و ها دیخر تمام آسمان 

 اگر البته بود رفته سراؼش به یحضور که بود لباسش تنها و بود داده سفارش نیآنال را زهایچ اکثر. برود مسائل

 .کند یتنبل هم لباس یبرا که نشد یراض آرش کرد کار هر یول گرفت یم نیآنال هم را لباس بود او ی برعهده
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 توریمان و یگوش یرو روز در بار نیچندم یبرا آسمان نام که راند یم یگالر سمت به و بود نشسته فرمان پشت

 واجبات از که انگار. بشنوند را گریهمد یصدا بار کی ساعت چند هر که بود شده شان عادت گرید. افتاد نیماش

. شدن داریب و دنیخواب یحت ای دنیکش نفس مثل بود کم یزیچ دو هر یبرا شد ینم تکرار اتفاق نیا اگر و بود روزمره

 .شود نیتام بعدشان ساعت چند یانرژ تا دندیشن یم را گریهمد یصدا دیبا

 بود اش عهده بر که یا محموله ی مسئله دیبا که دانست یم. نشست لبانش یرو لبخند بود، مشؽول افکارش آنکه با آرش

 در تا داد یم انتمال را یزیچ دیبا هم خودش یول بود شده حل راه از ییجا کی. بگذارند انیم در آسمان پدر با هم را

 .کند جلوه اعتماد مورد ها یباالسر دید

 یبرا یراه و افتدیب ریگ نفس یباتالل وسط نطوریا یروز کرد ینم هم را فکرش یحت که بود شده یا مسائل ریدرگ

 .باشد نداشته آن از آمدن رونیب

 

 .ایدن همسر نیتر ملوس و نیباتریز به آرش از -

 

. بود افتاده خنده به کردنش صحبت نوع نیا از هم خودش. دیچیپ نیماش داخل که بود یزیچ نیاول آسمان ی خنده یصدا

 :گفت آسمان و گرفت یجا لبش یرو لبخند

 

 !گوشم به آسمان آسمان -

 

 :دندیخند بلند دو هر

 

 ؟یگرفت تماس مزون با خانوم؟ خوشگل یچطور -

 

 .خورد زنگ گوشش در اش وعشوه پرناز ی خنده انیم آسمان یصدا

 

 کی گفت یم. انجامش یبرا هیکم فرصت هفته کی. فرستادم براشون هم رو طرح. گرفتم تماس باهاشون آره. خوبم -

 .بپوشم رو خودم یطراح که خوادیم دلم من یول میدار اومده برامون ایتالیا از که آماده لباس یسر

 

 :گفت و داد سرش یباال را اش یدود نکیع. کرد کمتر یکم را سرعتش و دیچیپ خواست یم که یفرع داخل آرش

 

 .ینداخت یم گوش پشت دینبا. کن الدام زودتر گفتم بهت چمدر. کمه فرصت دارن حك -

 



. سپارم یم گهید یجا هی به نتونن هم ها نیا اگر خوام ینم آماده لباس من. میکن یم آماده گفتن کردم شونیراض حاال -

 .ازش کنن یم ؾیتعر هم یلیخ زهیتم یلیخ کارش یول

 

ا یتمر  .دهند یم انجام نگیپارک در را صحبتشان یانتها که دانست یم و شد یم کینزد پاساژ به با
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 یندار یفرصت گهید. میگرد یم رو هست آماده که ییها لباس ی همه میریم باهم کنن اجرا نتونستن اگر نیبب خوب -

 ولت که داد اطالع بهم صبح میگوش آالرم یراست. شده رزرو هم مسائل هیبم و تاالر باغ هیعروس بعد ی  هفته زمیعز

 ؟یکرد هماهنگ یهست با. یدار یپاکساز

 

ا  نکند یادآوری او به را مسائل اگر و است هوا به سر همسرش چمدر که دانست یم  یبرا. کرد خواهد فراموش لطعا

 از یکی یهست. کرد یم یادآوری آسمان یبرا را مسائل تمام و نوشت یم یگوش ادداشتی در را زیچ همه نیهم

 بودند کرده انتخاب که یشگاهیآرا یها ونتیا از یکی در او با که یدختر. بود ازدواجشان یها برنامه ریمد میت یاعضا

 و ها آن و کرد یم هماهنگ او با را زیچ همه. کرد یم هندل را بود یعروس به مربوط که یمسائل تمام و بود شده آشنا

ا یدل مشانیت  .آوردند یم در اجرا به خواستند یم که طور همان ما

 

 . بزنم زنگ هم یهست به بعد بشنوم صداتو بزنم زنگ تو به اول گفتم هنوز نه -

 

 را نیماش آرش و رفت باال به خودکار نگیپارک ی جلو ی لهیم. زد را کارتش. بود دهیرس فروشگاه نگیپارک به گرید

 .درآورد حرکت به رمپ در

 

. میبکن رو یینها انتخاب هم با تا بفرست من یبرا. کن انتخابشون خودت یبد نظر دیبا ها کارت انتخاب یبرا آره -

 .حاضره فردا پس یبرا یبد یاوک امروز اگر گفت

 

 یسر نیا چون دادم یم سفارش هم رو ها پارچه دیبا من. یکردیم انتخاب رو شونیکی خودت کاش چمدر آرش یوا  -

 .ستین حاضر کالکشن و اومده کم پارچه

 



 ؟یندار یکار من با... فعال برم گهید من. زمیعز کن یاک رو پارچه بعد و بده انجام اول رو یعروس یکارا شما -

 

 .کردند لطع را ها تلفن یخداحافظ بدون معمول طبك

 .شد یعروس یکارها یهماهنگ مشؽول هم آسمان و رفت بعد هفته دو یبرا یگالر سپردن  یبرا آرش

*** 

 

 نمل دیجد طیشرا به ناگهان به طیشرا نیا از بود لرار که کرد یم فکر ییفردا به و بود دهیکش دراز خوابش تخت یرو

 .شد یم یداشتن دوست یراتییتؽ خوش دست بعد ساعت شش حدود از اش یزندگ. کند مکان

 نیا به کردن فکر. شود شانیها بچه مادر خانه آن در و کند اداره را یا خانه. باشد یزندگ کی زن بود لرار گرید 

 .آورد یم لبش یرو به لبخند افکار نیا پروراندن و ها حرؾ

 آشوب دل و استرس کنار در که بود نیریش شیبرا لدر نیا حال نیا با یول بود استرس از پر نهایا ی.همه که آن با 

 .زدیم لبخند شیها
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 .بخوابد که داشت فرصت ساعت پنج فمط و دیرس یم شگاهیآرا به صبح پنج از لبل دیبا

 خاموش را اتالش یها چراغ توانست ینم یحت. بگذارند هم یرو چشم توانست ینم داشت جانیه بعد روز یبرا انمدر

 دیترس یم. بود گذاشته روشن هم را تختش کنار آباژور یحت... مطالعه چراغ هم و بود روشن وسط چراغ هم. کند

 و شب مؤمن اتاق نیا گرید روز آن یفردا از. کند ثبت ذهنش در را اتالش زیر به زیر نتواند و کند خاموش را چراؼها

 پس در و بود کرده صحبت آرش با اتاق نیهم در بود، گذرانده سمفش ریز را شیها عاشمانه که ییجا. نبود شیها روز

 ستهیگر یها یها و بود گذاشته بالشت ریز سر او ادی با که ییها شب. بود ختهیر اشک عشمش یبرا اتاق نیا ی پنجره

 .بود

 لحظه نیهم تا ابتدا همان از اش یزندگ خاطرات ی همه. نشنود را شیصدا یکس تا بود کرده حبس نهیس در را نفسش

. بود دهینکش دست آنجا از ولت چیه یول بود داده تحول و رییتؽ را اتالش بارها مدت نیا در. بود اتاق نیا سمؾ ریز

 .بود آسمان اتاق اتاق همان اول همان از

 روز هر مدت نیا در که یلیفا. کرد دیکل آرش و خودش یها عکس یرو. برداشت یپاتخت یرو از را اش یگوش

 را آسمان یها عکس تمام دیجد یگوش با آرش. شد یم اضافه انداختند یم هم کنار که ییها عکس به و شد یم پر شتریب

 بودند انداخته عکس هم کنار نیماش در که گذشته روز چند نیهم تا بودند هم با که یاول یروزها از. بود برگردانده

 یشب آن و بود نشسته نیماش در آرش که یا لحظه آن از خاطراتش ی همه. کرد نگاه هزارم بار یبرا را همه و همه

 هیشب همه بود کرده ضیتعو شیبرا را نشیماش چرخ که یشب یحت و بود برده شانیالیو به یا عجله طور آن را او که

 یبال اش یتنفس یمجرا در هنوز دیش کیم بو را کاپشنش که یولت تنش یبو. گذشت یم چشمش یجلو از باد و برق

 .بود مانده



. کرد ینم عوض یزیچ چیه با را بودن او کنار یا لحظه که یطور. بود شده دومش یخدا دیپرست یم را آرش 

 .کرد یم ؼلبه اضطرابش بر اش یخوشحال یول داشته اضطراب

 را آرش صورت دستش با. شد انینما بود آرش گونه دنیبوس مشؽول که شان دونفره  عکس یباال آرش نام لحظه همان

 .بودند گرفته یسلف یعکس و بود شده بسته یشینما صورت به آرش چشمان و بود گرفته محکم

 .کرد باز را آرش امیپ و شد تر كیعم لبخندش
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 یم فکر یدار و یداشت نگه باز رو نازت یچشما االن دونمیم. بره ینم خوابت جانیه از من مثل هم تو دونم یم -

 یا دنده هی دختر اون به! دیکش داد نیماش یتو سرم که یسرتم دختر اون به کنم؟ یم فکر یچ به دارم یدون یم... یکن

 یصندل یرو کافه ته که ییکوچولو هنرمند دختر اون به... بشه خالص من شر از عتریسر یچ هر خواست یم که

 ازش فاصله متر چند نکهیا یجا به االن که کنم یم فکر یدختر اون به دارم. زد یم طرح تند و تند و نشست یم یچوب

 شه یم نفسم هم شه یم بعد به شب فردا از و ام خونه یتو ادیم فردا کنم نگاهش یچشم ریز کافه گوشه از و باشم داشته

 .همسرم یشیم جوره همه بلکه یلانون حام تنها نه گهید...  کسم همه

 

 امیپ فمط و بود داده لرار چشمانش ممابل را یگوش آسمان و کرد یم ارسال مختلؾ یها امیپ در گونه جدا را جمالت

. دهد پاسخ آرش یها امیپ تک تک به بخواهد که بود آن از شتریب یلیخ ها امیپ خواندن لذت. خواند یم را آرش یها

 به بار هر که دیبگو و اوردیب زبان به را داشتنش دوست خواست یم شهیهم آرش یها اعتراؾ از رفت یم ؼنج دلش

 .افتاد یم شوق به آسمان دل کرد یم اعتراؾ  یولت. رفت یم بود شان پاتوق کافه آن در آسمان دنید

 

 نیتر یافتنین دست ها عکس نیا یتو مرد کردم یم فکر یروز هی که کنم یم نگاه ییها عکس به دارم دمیکش دراز -

 بتونم یروز هی کردم ینم فکر بشنوم زبونش از دارم دوستت ولت چیه ستین ممکن کردم یم فکر. استیدن یآرزو

 دلش ته از که بشنوم یجانم زنمیم صدا رو اسمش که هربار کردم ینم فکر. رمیبگ دستام تو دستاشو و بزنم لدم کنارش

 .بخوابم آروم و بزارم هم یرو چشم نتونم باهاش و مشترک یزندگ اقیاشت از یروز هی کردم ینم فکر... باشه

 

 نیا که یلذت یول بزنند چشم در چشم و هم کنار را ها حرؾ نیا تمام توانند یم گرید بعد روز از که دانستند یم دو هر

 یراه که دانستند یم هم شانیدو هر. نبود زدن حرؾ چشم در چشم آن آن در داشت شان یدور شب نیآخر صحبت

 .لرزاند یم را دلشان شدنشان یکی اقیاشت یول دارند شیپ در هم کنار یطوالن و دراز

 

 کنم یم فکر فردا به دارم. نشسته ام شناسنامه دوم صفحه یتو ممکن شکل نیباتریز به تخس الیخ یب دختر اون اسم -

 لباس اون یتو یاونطور یولت دونم ینم یندار کم ها فرشته از یزیچ ینطوریهم تو یبش ها فرشته هیشب لراره که که

 .ستهیمیوا حرکت از للبم مطمئنم. شمیم یحال چه نمتیبب دیسف
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 لاب. کرد نگاه داشت لرار هم آرش یپاتخت یرو که یعکس همان به و دیکش دراز پهلو یرو. دیگز را لبش آسمان

 کامالا  گرشانید یعکسها و عکس بر. بودند کرده لاب را عکس کی هم به هیشب مایدل دو هر. بود مشترک هم عکسش

 از دو هر و بود شده زده حلمه آسمان ی شانه دور آرش دستان. کردند یم نگاه نیدورب به و بودند ستادهیا مولر و نیمت

 .انداخت یم برق هم عکس در دشانیسف یدندانها که یطور دندیخند یم دل ته

 

 .باشه هم ها فرشته مثل دیبا شدن یباش تو که یداماد عروِس  -

 

 من. نباش یزیچ نگران رهیم شیپ شکل نیبهتر به زیچ همه نکن فکر یچیه به ببند چشماتو. آسمون یمن ی فرشته -

 .گذره یم خوش یلیخ دومون هر به فردا که که مطمئنم

 

 .ریبخ شبت -

 

 بعد و گفتند یم ریبخ شب خواب از لبل دو هر. بود شده ماندگار نکردن یخداحافظ هیشب مایدل گفتنشان ریبخ شب عادت

 .کردند یم خاموش را ها یگوش

 انگار. بود شده کمتر شیها ینگران و بود شده تر آرام. بود کرده بهتر را دلش حال آرش با کردن صحبت انگار

 .بود یکاف شیبرا است کنارش همدمش کرد یم احساس که نیهم و بود تر سبک ها تیمسئول

*** 

 از گرید یکی و برود ها آن از تر رید یکم اتیآ بود لرار. بود رفته شگاهیآرا به او با عروس همراه عنوان به تایآن

 . باشد همراهان

 رنگ به ست ییها لباس. آلا یها سالدوش هم آرش یها دوست از تا دو و بودند خانم یها سالدوش اتیآ و تایآن

 .داشتند باغ در یبردار عکس و یلمرداریف ی برنامه شگاهیآرا از بعد و بود شده یداریخر ها آن یبرا یمشک

 انگار آرش. فرستاد یم آرش یبرا و گرفت یم لمیف آسمان از شد یم تمام شگریآرا دست ریز کارش که لحظه هر تایآن

 نام لوفرین که ارشیدست و یهست. داشت خبر جا آن اتفالات یتمام از و بود شگاهیآرا در حاضر لحظان تمام در که

 از پر یروز نفر سه آن با حاال نداشت یمیصم یدوست ولت چیه که یآسمان. بودند شده یمیصم ها آن با گرید داشت

 رنگ همان بود کرده خواهش او از و کند رنگ را شیموها آسمان که بود نشده حاضر آرش. کرد یم یسپر را یشاد

 .بود کرده لبول نداشت شیمو شدن رنگ بر یاصرار که هم آسمان و دارد نگه را شیموها یاصل
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 :گفت و کرد نگاه بود شده تمام کارش بایتمر که آسمان به ذوق با تایآن که بود شگریآرا دست ریز اتیآ

 

 .بسشه بشه زیسورپرا دیبا. نتتیبب بخواد کرده ؼلط گهید عروسک، یشد ماه مثل -

 

 :گفت و گرفت اش شده فرنچ یها ناخن از نگاه کنجکاو، آسمان

 

 مگه؟ گهیم یچ -

 

 .دمینم عکس و بسه گفتم بهش چرا که کنه یم دعوام داره -

 

 :گفت داشت نام ایرو که ستشیآرت آپ کیم. دندیدیخن هم شگاهیآرا نیمسئول یحت همه و شد همراهشان هم اتیآ

 

 .ها اس شهیپ عاشك یادیز شوهرت که نیا مثل. ببند چشمتو عروسک -

 

 کرد یم انداز بر یلد ی نهیآ در را خودش و داد یم تکان هوا در را دستش که طور همان و کرد یدست شیپ تایآن

 :گفت

 

 .داداشم مجنونه. افته ینم دهنش از آسمون لحظه کی رفت؟ شد تموم نیگفت شهیپ عاشك -

 

 .نیبش خوشبخت یاله. داره نگهتون هم یبرا خدا -

 

 در یطوالن ساعات و بودند خسته همه که آن با. گفت انشاهللا هم سر پشت شانیبرا تایآن و کرد تشکر لب ریز آسمان

 .کردند ینم یخستگ احساس که بود گذشته خوش ها آن به انمدر یول بود کرده شان خسته شگاهیآرا

 

 م؟یکن هماهنگ رو پلن هم با گهید بار کی شم، فدات جان آسمان -

 



 انجام را ها یزیر برنامه تمام زیر به زیر لوفرین و یهست. داد گوش یهست یها حرؾ به و گفت یا باشه آرام آسمان

 .است شده فراهم زیچ همه نحو نیبهتر به که دانست یم و نبود یزیچ نگران اصال. بودند داده

 

 .دنیرس داماد یآلا -

 

 .ندیبب جا آن یلد ی نهیآ در را خودش توانست باالخره آسمان و کردند تنش را آسمان عروس لباس بدو بدو

 لدر آن نه و بود ادیز لدر آن نه دامنش پؾ. بود کرده یطراح دهیپوش یلباس آرش ی خانواده یها تیحساس بخاطر

 از دیسف یتور هم جا همان. بود باز مهی لسمت در یکم فمط و بود شده یدوز سنگ و شده کار لباس ی تنه باال... کم

 شده کار ی پارچه به هیشب ییها شکوفه و بود جمع سرش یباال ساده شیموها. بود شده دهیکش طرؾ آن به طرؾ نیا

 یمعنا به را او و بود وصل شیموها پشت به بلندش فونیش. داشت لرار شیموها یرو تاج صورت به لباسش ی

 .بود کرده ها فرشته به هیشب یوالع

 

 .االن کنهیم ؼش داداشم -
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 و داد یم نشان تر براق را شیها یعسل آسمان چشمان میمال شیآرا. دندیخند یم تایآن یها شوق  و ذوق به هم با همه

 .بود کرده تر برجسته را لبانش نودش  لب رژ

 :گفت که خورد زنگ تایآن تلفن

 

 .آسمان نده دلش برو ایب. بچه شده طاق طالتش -

 

 به دامنش و ستدیبا آسانسور داخل تا کردند کمکش یهمگ. افتاد راه به در سمت به آرام و گرفت باال را لباسش آسمان

 . نکند ریگ ییجا

 .بود سخت شیبرا دنیکش نفس. نبود دلش یتو دل

 کروات به دست طور همان آرش و بود ستادهیا آسانسور داخل آسمان. دیند آرش جز یزیچ شد باز که آسانسور در

 .بود زده خشکش آسانسور یجلو

 شان یزدک شوک لحظات ثبت حال در بدانند که آن بدون لمبرداریف که نبود حواسشان و بودند شده رهیخ هم به دو هر

 . است



 رهیخ هم به دو هر. بود آمده بند زبانشان دیسف لباس آن در اش فرشته دنید با آرش و یداماد لباس در او دنید با آسمان

 از یگل دسته. دیکش باال را گل دسته و خورد یتکان که بود آرش باالخره. داد یم فشار را شانیگلو بؽض و بودند شده

 و بود اش مهیسل باب که یوحش یگل دسته کرد یم ییخودنما رهیت یها سبز انیم که یارؼوان و  بنفش یها گل انواع

 .بود داده سفارشش شکل نیبهتر به یهست

 لحظه و دیلرز یم مشتالشان یها مردمک. کرد دراز سمتش به را لرزانش دست آسمان و برد باال را گل دسته آرش

 .کاست ینم هم با یتالل از یا

 جلوتر یزیر برنامه بدون. گرفت محکم را آن آرش و گذاشت بود شده دراز سمتش به که یدست یرو را دستش آسمان

 .دیبوس لذت با و داد لرار آسمان یشانیپ یرو را لبانش. کرد کمتر و کم را نشانیب ی فاصله و رفت

 

 .یشد باتریز برابر هزار کردم یم فکر که یزیچ از -

 

 آسمان که داد لرار ها آن یرو هم یا بوسه. ببرد لبانش سمت به بود گرفته که را یدست همان آرش و زد لبخند آسمان

 :آمد زبان به

 

 .بایز داماد یشد العاده فوق هم تو -

 آرش و افتاند راه به نیماش سمت به هم با. انداخت آرش یبازو ی حلمه در را دستش آسمان و کرد رها را دستش آرش

 نیماش داخل را بلندش فونیش تا شد خم آرش نشست نیماش داخل آسمان که نیهم کرد باز شیبرا را نیماش درب

 .کرد سابك از تر سرخ را او ی گونه و نشاند آسمان ی گونه یرو یا بوسه گرید بار. بگذارد
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  بود؟ خوب -

 

 .بود دهیپرس گرفت یم لمیف آرامش در و بود کرده سکوت که بردار لمیف به رو

 

 .تر بایز تر یعیطب یهرچ گفتم گرفتم لمیف حرکاتتون از خودم فهیرد اوضاع دمید. ستین یچیه به ازین لربونت آره -

 

 باغ؟ سمت میبر -

 

 :گفت و کرد نگاه ساختمان داخل سمت به لمبرداریف



 

 .داداش میبر. اومدن هم سالدوشا که نیا مثل -

 

 .کرد میتنظ نظرش مورد کیموز یرو را پخش نیماش انداختن راه نیح و نشست نشیماش فرمان پشت آرش

 

  من خاطرِ  به یکن صبر یکم کاش یا لحظه

 من ماهرِ  بیطب باش دلم حال مرهمِ 

  نگاهت جذاب حالت و تو لربانِ  به من

 نگاهت به دل ام باخته توامو یمبتال

 

 همراه خواننده با یچ همه از شدن مطمئن و بود همراهش هم تایآن که اتیآ نیماش و بردار لمیف به دلت و نهییآ به نگاه با

 :شد

 

  دل نیا شده ییهوا یوا یا -

 کن باخبرم دلت حاله از شده یحال چه

  دل نیا شده ییهوا یوا یا

 کن عاشمترم مرا تو شده یحال چه

 

. بود شده همراه خواننده با بلند بلند آرش یول کرد یم زمزمه را کیموز لب ریز و کرد یم نگاه او به لذت با آسمان

 .کرد یهمراه را آرش و داد تکان را دستانش یکم و آمد شوق به هم آسمان گرید

 

  سوگند تو چشمانه به یوا یا

 برد مرا مانِ یا تو لبخندِ  یِ نماش که

  نگاهت برله نیبب یوا یا

م ییبال چه ماهت صورت آن  آورد س ر 

 

 ینم خود پوست در کدام چیه. زد یم ادیفر را کلمات ینشدن وصؾ یحس با و کرد یم اشاره آسمان چشمان هی آرش

 هم کنار را شب نیتر ینشدن فراموش و بگذرانند خوش توانند یم که ییجا تا روز آن که بودند گذاشته لرار. دندیگنج

 .بگذرانند

 

  زمیعز تو نگاه سمت ام زده ایدر به دل

 زمیعز تو چاه به افتاده وسؾِ ی من دل

  یلشنگ رِ یتمد چه و دلدار تو و اری درصدد من

 یلشنگ رِ یتصو چه یوا یا و یباش تو و باشم من



 

 لمبرداریف نیدورب سمت به. برد یم باال گونه رلص یحالت با را دستانش و داد یم تکان هوا در را گلش دسته آسمان

 نشان یخود تر راحت توانست یم و بود شده کمتر شرمش از یکم. کرد یم یخوان هم خواننده با و فرستاد یم بوسه

 .بگذراند خوش و دهد
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 هم با. بودند جا آن هم آرش یها دوست دندیرس بود، ظفر ابانیخ در یخصوص یالیو کی ی محوطه که باغ به یولت

 ینم معطل اصال شان نفره دو یها ژست یبرا. شدند یبردار لمیف و یعکاس مشؽول و کردند یپرس احوال و سالم

 .شد یم گرفته شکل نیبهتر به ها عکس تمام که بود یعیطب شانیها عکس و ها ژست انمدر. شدند

 باشند داشته را نظر مورد ژست کی تا کنند برداشت بار چند و نیچند نبود ازین که بود خالص یلدر به شانیها نگاه

 هماهنگ هم با نفرشان شش هر تا کننده برداشت بار چند بودند مجبور یجمع دسته ی ها لمیف  و ها عکس یبرا یول

 . شوند

 .بودند همراهشان لحظات تمام در هم باز لوفرین و یهست

 لیم آسمان یول کردند یم جان نوش را بود داده سفارش آرش که ییتزایپ و بودند نشسته هم کنار همه نهار مولع

 دیرس یم جا آن مستخدم نظر به و بود باغ آن مسئول که یخانم. برود ییدستشو به تا کرد یعذرخواه همه از. نداشت

 .کند کمکش تا شد همراهش

 

 ام؟یب من یخوا یم -

 

 :گفت و زد لبخند آرش به

 

 .امیم زود زمیعز نه -

 

 :گفت هیبم به رو و شد آسمان نگران آرش که بود گذشته ربع کی از شیب... امدین اصال. امدین زود یول

 

 نکرده؟ رید آسمان -

 

 :داد پاسخ همه از لبل تایآن

 



 .برگشت که هم خانمه نیا آخه -

 

 :گفت و کرد بود خوردن نهار مشؽول ازسالن یا گوشه که خانم همان سمت به آرش

 

 نداشت؟ ازین کمک بود؟ ییدستشو هنوز خانمم دیببخش -

 

 .نداشت یکار برگردم تونم یم خودم برو گفتن من به آلا نه -

 

 فمط و بودند بسته را داخل یها ییدستشو. افتاد راه به داشت لرار آنجا در سیسرو که اطیح یانتها سمت به آرش

 نبود جا آن آسمان و دید باز را سیسرو در یولت یول بود افتاده آشوب به دلش یکم. بود باز استفاده یبرا یکی همان

 باغ در. نبود آسمان یول دیچرخ باغ یسو آن به سو نیا از. کند صدا را او که دیچرخ ینم زبانش. ختیر یهر دلش

 .نبود هم رونیب یحت آسمان و بود باز مهین

 البه و عجز با و دیکش ادیفر. فرستاد رونیب گلو از محکم را شیصدا ناگهان بود نشسته اش یشانیپ یرو سرد عرق

 .زد صدا را نامش
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 !آسمووووووون.... آسموووووووون -

 

 خودش دور و کرد یم صدا را آسمان التماس با یطور آرش. دندیدو رونیب اضطراب و ترس با ها پسر  و ها دختر

 و رفتند یم تاالر سمت به دیبا گرید ساعت چند. بود افتاده لرزه به وجودش. شدند اضطراب از پر همه که دیچرخ یم

 .نبود آسمان

 یب را همه یها پرسش. بود گذاشته کجا را یگوش نبود ادشی. رفت اش یگوش سمت به مصمم یول لرزان یپاها با

 کجا را لیموبا اوردیب ادی هی توانست ینم که بود جیگ انمدر. گشت لشیموبا دنبال به را خانه تمام و گذاشت جواب

 .بود گذاشته

 

 کجاس؟ آسمان! یچ یعنی... آرش -

 

 .بود کنارش لبل مهیدل چند آسمانش.دیلرز یم هم شیپاها.دیلرز یم شیها دست

 



 کجاس؟ من المصب یگوش نیا یوا. رفتم یم باهاش خودم دیبا.بره تنها ذاشتم یم دینبا... من... منه ریتمص -

 

 :گفت همهمه آن انیم شیصدا در محسوس یلرزش با بود شده داخل هیبم دنبال به که لوفرین

 

 .بود  انویپ یرو تونیگوش آرش آلا -

 

 جا آن دوباره و کرد دایپ را یگوش. برداشت داشت لرار آن در  انویپ که یگرید اتاق سمت به را شیها لدم آرش

 رفته رونیب باغ خانه از ابتدا همان ها پسر. دهند انجام یکار چه دیبا دانستند ینم و بودند مضطرب همه. برگشت

 .بودند برگشته تر دراز پا از دست بعد مهیدل چند یول بگردند آسمان دنبال به تا بودند

 . دینشن یپاسخ یول گرفت را او ی شماره تند و تند استرس با. نکرد دایپ را آن یول گشت آسمان یگوش دنبال به آرش

 یگوش با هم آسمان بودند یعکاس مشؽول بالکن در که لحظات نیآخر آمد ادشی. دیشن ینم هم را لیموبا زنگ یصدا

 یحت. بود شده دیام نا کل به دشیام. کرد دایپ هم را آسمان یگوش و رفت بالکن سمت به عیسر. بود گرفته یسلف خودش

 .باشد داشته یدیام آسمان جانب از یگوش برداشتن به توانست ینم گرید

 

 .بکن یکار هی توروخدا آرش یوا -

 

 روز شد ینم باورش. نداشت یا دهیا چیه. کند دایپ را آسمان دیبا چطور دانست ینم. بود یدیام نا اوج در آرش

 سر آن به سر نیا از اتیآ. دیشن ینم اصال آرش یول داد یم ینظر یهرکس. باشد شده خراب زیچ همه شانیآرزوها

 عکس توانست ینم اصال. شد ینم گرفتنش تماس مانع آرش. ردیبگ تماس پدرش با توانست ینم و زد یم لدم خانه

 . دهد نشان یالعمل
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 نیهم با را زهرش او و شده تمام بود داده که یفرصت هفته کی. بود بابازاده زد یم زنگ سرش در که ینام تنها

 ینم و بود او یبرا یبزرگ ی مهره آرش. بکند را کار نیا شیها مهره از یکی با توانست ینم نه. بود ختهیر سرعت

 .کند حذؾ نیچن نیا را او توانست

 .خورد زنگ کرد یم فکر که یزیچ از تر عیسر لشیموبا که ردیبگ تماس او با خواست

 یخبر که داد یم گواه دلش یول چرا دانست ینم. داد جواب عیسر را یگوش. بود یناشناس رانسلیا خط از تلفن شماره

 .برسد او به آسمان جانب از

 

 ...یچ فتوره -



 

 مطمئن بعد به آن از داشت شک لحظه آن تا اگر. دیرس یم گوشش به یگوش پشت از ینداشتن دوست و کلفت ییصدا

 آن بود مطمئن که یدل نازک دهترک نگران. بود آسمانش دل نگران. است بابازاده طرؾ از زیچ همه که بود شده

 .است موت به رو اضطراب از لحظه

 

 ...بهش بده رو یگوش -

 

 .سرش یرو ذارهیم نجارویا کنم بازش و اس بسته دهنش چون بهش بدم ویگوش تونمینم. خوبه حالش. باش آروم سیه -

 

 دینبا و بود او لرمز خط آسمان. کرد یم شانیها یباز وارد را آسمان دینبا. نبود نیا لرارشان. دیلرز دلش و دست

 .عروس لباس با شان یعروس روز درست هم آن. بودند کرده یول کنند شانیها یباز وارد را او داد یم اجازه

 

 نیبخوا یهرکار کنم صحبت باهاش بذار بهش بده. دهیترس االن اون. بهش بده رو یگوش یول یهست یک دونمینم -

 .دمیم انجام

 

 :گفت که بود آسمان انگار مخاطبش

 

. یششیپ گهید ساعت کی از کمتر ادیب راه باهامون ریبگ آروم جون دختر باش آروم. گرده یم دنبالت. شوهرته -

 .خورهینم بهم تمیعروس

 

 :گفت باشد اطرافش به حواسش که ان بدون و زد ادیفر آرش

 

 ه؟یچ اسمت -

 

 .بنداز راه رو گفته آلا که یکار برو نفله، برو -

 

 نروند دنبالش که خواست و گرفت فاصله هیبم از. گرفت را شهرام ی شماره عایسر آرش و کرد لطع او یرو را تلفن

 .کند صحبت یراحت به بتواند تا

 

 .نـــبود ـــنیا! نبـــود نیا لرارمون -

 

 .جون پسر باش آروم -

 

. باشد آرام و کند حس ها آن دست انیم را آسمانش توانست یم چطور. توانست ینم یول باشد آرام تا دیکش یمیعم نفس

 .ستادیا ینم نشیسنگ یها نفس و شیتشو از لحظه کی یحت اش نهیس



 

 .کنمیم درستش فردا. نیبذار راحتمون شب هی فمط شب هی المصبا بابا مه،یعروس امشب -

 

 .ینیبینم زنتو گهید میبش رد مینتون امشب نیهم اگر. امشب نیهم -
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 آنمدر و بود ریاس ها آن یها دست انیم آسمان. نبود یشدن بزند داد هم باز خواست یم اگر. باشد آرام کرد یسع آرش

 برده کجا اصال. بودند برده خود با را آسمان چطور بفهمد توانست ینم اصال. دهند انجام یکار هر که بودند دل سنگ

 !بودند؟

 

 ... باشه باشه -

 

 لیم هی. میبکن رو کارامون میبتون ما که یزن یم لیمیا هی. گرمه تونیعروس به حواسشون همه  ولته نیبهتر امشب -

 .یبنداز راه رو کارمون یبتون تا هیکاف زنت پدر طرؾ از یجعل

 

 :گفت و دیکش دست را اش خورده ژل یموها یعصبان آرش

 

 .نبود نیا لرارمون -

 

 .کنه رییتؽ لحظه یتو تونهیم لرارمون. خوام یم من که شهیم یزیچ لرارمون -

 

 .کنم یم حلش االن یاک باشه -

 

 اگر. بود او از یکار پنهان مشکل تنها. بود دسترسش در زیچ همه. نبود یسخت کار آسمان پدر لیمیا به یدسترس

 دست انیم طشیشرا دیبا .داد یم حیتوض او به را زیچ همه بعدا دیبا. بود ساخته کارش دیفهم یم را لیمیا موضوع

 .کرد یم توانست یم که یکار هر دیبا و بود خطر در آسمان جان لحظه آن. گفت یم را بابازاده

 



 ستین معلوم چون دنبالش برو اومد امیپ باش آماده. ستین دور ادیز. شه یم اسمس برات زنت یجا یبزن که رو لیم -

 .وفتهیب براش یاتفال چه عروس لباس با اونم ابونیخ وسط تنها زن هی

 

 ی  شماره همان از. دیرس اش یگوش به امیپ بعد لحظه چند و کرد ارسال را بودند خواسته که یلیمیا لرز و ترس با

 . بود فرستاده را یکینزد همان در یآدرس و بود ناشناس رانسلیا

 و رسد ینم ها آن به دستش که بود مطمئن. داشت ادیز هم رو در راه و بود چیپ در چیپ یکم اطراؾ آن یها ابانیخ

 . کرد یم دایپ را آسمان تر عیسر دیبا و بود شده ظهر از بعد پنج کینزد ساعت. بود مهم آسمان به دنیرس هم فمط

 او به نتوانستند یول دندیدو دنبالش به همه. رفت رونیب در از و نشست نشیماش داخل دهد خبر یکس به که ان بدون

 آسمان نبود ساعت کی آن در که انگار یول بود دهیرس باالخره یول دیرس نظر مورد شنیلوک به چطور دینفهم. برسند

 .بود شده لیتبد متحرک یا مرده به
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 شده دهیکش کوچه سر تا سر اش یآجر وارید که یباؼ خونه. شد یم رد آن از نیماش کی تنها که کیبار یا کوچه

 دهیکش وارید یرو که کشیبار یها شاخه از یا هیسا. بود ستادهیا اسی جان یب چکیپ ی هیسا ریز درست آسمان. بود

 .بود افتاده دشیسف لباس یرو بود شده

 دنید با و بود زده کمرش پشت دست انیگر یچشمان با آسمان. شد ادهیپ آن از و داشت نگه یبد یصدا با را نیماش 

 .کند هیگر تواند یم هم باز که بود افتاده ادشی انگار آرش

 خودش آؼوش در را او و گشود را دستانش. کرد پرواز آسمان سمت به و گذاشت باز طور همان را نیماش در آرش

 . فشرد

 

 .بشم فدات اومدم. سرم به دردت اومدم شیه. من بشم اشکات یفدا -

 

 .آمد ینم باال خوب نفسش و گرفت ینم آرام شیگلو هك هك یا لحظه. شد ینم لطع اش هیگر یا لحظه آسمان

 

 .نکن هیگر. بگردم دورت دیببخش. نبود بهت حواسم دیببخش. بشم فدات من که یاله -

 

 .کرد ینم جدا او آؼوش از را سرش آسمان یول ندیبب را آسمان صورت و بکشد عمب خواست

 

 ...آرش آ -



 

 .بکش منو ایخدا کن لعنت منو ایخدا. شد تموم نکن هیگر من مرگ آرش، دل جون -

 

 کرد یسع و نشاند نیماش داخل را لرزان دخترک. گرفت شیها بوسه باد به را آسمان صورت و سر و دیکش عمب یکم

 ینم و دیلرز یم ترس از آسمان. بودند ها آن منتظر هم همه و بود ایمه تاالر به رفتن یبرا طیشرا. کند آرامش

 .بکند شیبرا یکار توانست

 

 !بودن یک... نایا -

 

 . باش آروم آرش جون رو تو فمط دمیم حیتوض برات رو یچ همه -

 

 .کرد پاک را شیها اشک نشود خراب آسمان شیآرا که یطور برداشت را یکاؼذ دستمال

 

 تاالر؟ یایب یتون یم ؟یبهتر -

 

 نیاول نیا. بزند هم به را آرامشش و شود سبز راهش یجلو یکس هم باز که دیترس یم. دوخت چشم آرش به مستاصل

 .نباشد هم بار آهربن یحت بود ممکن یول افتاد یم یاتفال نیچن که نبود یبار

 

 م؟ینر شهینم -

 

 ان؟ دوتا ما منتظر نفر چند یدونیم -

 

 یکس. داد آسمان حال از اطالع و زد زنگ بودند باغ در هنوز که یمیت به آرش و داد تکان آرش یبرا را سرش

 .نمانند منتظر گرید دندیرس یولت تا کند جمع هم را آسمان لیوسا تا خواست اتیآ از. بپرسد یزیچ کرد ینم جرات
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 ؟یخوب باشم مطمئن -



 

 .دمیترس فمط خوبم -

 

 نیماش در دیترس یم. نداد اجازه آسمان یول برود وهیم آب دنیخر یبرا تا ستادیا یفروش روزنامه ی دکه کنار آرش

 کرد یم یسع و بود آمده شیجا سر یکم حالش. شود ادهیپ تا نگذاشت و گرفت را آرش دست نیهم یبرا بماند تنها

 .باشد بهتر

 

 .خورمیم آب تاالر میبر آرش خوبم -

 

 ریدرگ را آسمان انمدر. بودند نشده الیخیب را فشارشان هم اش یعروس روز. دهد انجام یکار چه دانست ینم اما آرش

 شده کارشان از یمهم بخش آسمان اصال. توانست ینم کند خالصش تا کرد یم یهرکار که بودند کرده یکار مسائل

 ضعؾ نمطه او به نسبت یطور هم آرش و کرد یم تر نیسنگ را فشارشش اهرم آسمان كیطر از بار هر بابازاده. بود

 .برسد جهینت به او كیطر از تواند یم بود دهیفهم که بود داده نشان

 

 !آرش بودن یک -

 

 .کنن دایپ تسلط پدرت یرو خوان یم ما كیطر از که خبر یب خدا از عده هی -

 

 حالت به هم هنوز.  بود وحشتناک بود کرده تحمل مهیدل چند آن در که یاضطراب. فرستاد فرو را نفسش ترس با آسمان

 .شود آرام و بفرستد شیها هیر به هوا تر راحت توانست یم داشت کنارش را آرش که نیهم یول بود برنگشته یعاد

 

 .ترسم یم من -

 

 .کرد کینزد لبانش به را آن و گرفت دست به را آسمان دست آرش

 

 یچیه یبذار دینبا م؟یباش خودمون یبرا رو امشب و یبذار کیتار و تنگ ی کوچه همون یتو رو زیچ همه شهیم -

 ...رفت شد تموم. فردا یبرا میبذار رو همه. کنه خراب رو شبمون نیا

 

 یم آرام دیبا یول بود کالفه هم خودش. کرد یپل را آت و گشت یکیموز دنبال یگوش با و دیبوس را آسمان دست دوباره

 انمدر ها آن داد ینم اجاره و رفت یم جلو منطك و فکر با دیبا یول بود آشفته آمده شیپ تیوضع از هم خودش. شد

 .باشند داشته تسلط شان یزندگ یرو

 

 بودن؟ یسخت و زجر از پر شون همه یا اسطوره یها عشك یدون یم -

 

 !مونهیزندگ یتو که یا یسخت از ترسم یم من -



 

 گرفتم باال دستمو

 یریاس افتیض تو

 ایدن آخر تا تو تا

 یریبگ باال سرتو

 

 یول کند دور وجودش از را استرس پر لحظات آن خواست یم. دیبوس آرام و کرد کینزد لبش به را آسمان دست آرش

 ریتاث که نبود مطمئن یول کند آرامش بتواند داستان کردن ؾیتعر با دیشا کرد یم فکر. آسمان نه و بود آرام خودش نه

 .باشد گذار
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 گرفتم باال دستمو

 رمیبگ پا للبت تو تا

 یعشم چه با ینیبب تا

 رمیپذ یم رو شکست نیا

 

 یبرا و کرد یم زمزمه ترانه با. گذاشت اش نهیس یرو لحظه چند از بعد و بود داشته نگه جا همان را آسمان دست

  کرد یم آرام را آرامش نا للب و انداخت یم آرش به نگاه ینگران و شیتشو از پر آسمان  کرد یم یهمراه خودش

 کجا نبود معلوم او از دور که یزمان آن. بود یکاف شیبرا بود کرده دور را دلهره و بود آمده سراؼش به آرش که نیهم

 یکاف بود گرفته که یآرامش نیهم.  کند تجربه اش یعروس روز توانست یم که بود یا صحنه نیتر وحشتناک بود رفته

 . شود دور اضطراب از و ردیبگ آرام یکم للبش. شود دور زیچ همه تا بود

 

 رهیجز من ، طوفان هی تو

  رهیدز تو ، ناپلئون من

  من از تونه یم یک تو جز

 رهیبگ رو ایدن همه

 رهیبگ رو ایدن همه

 



 ضبط مشؽول یکنار نیماش از لمبرداریف. کرد یم نگاه روبرو به دلت با و شد ترانه خواندن مشؽول بلند بلند آرش

 .نداشتند یکنار یها نیماش حضور به یتوجه چیه ها آن و بود شانیها تیمولع

 یحیتوض یول دندید یم رو تایآن و اتیآ نگران ی چهره بار کی مهیدل چند هر. بودند نداده ها آن به هم یحیتوض یحت

 .گفت آسمان حال بودن خوب از و داد امیپ اتیآ به کرد دایپ را او که یزمان فمط. بودند نداده آسمان حال یبرا

 

 محضم میتسل ی نمطه

 بود ارامشم ی نمطه

 کردم زمزمه تو اسم

 بود شورشم تمام نیا

 

 !آرش بودن یک نایا -

 

 . داد لرار نیماش ی دنده یرو خودش دست با را آسمان دست

 

 ندارن یکار تو با نایا نباش نگران. گمیم بهت زویچ همه بخوره استارت مونیزندگ بذار. بگذره بذار امشب -

 !باباته یرو فشارشون

 

 باشم که تو یهوا تو

 نمیزم کل صاحب

 دادم امویدن همه من

 نمیبش تو چتر ریز

 

 ولت چیه من. بشه بازنشست زودتر یهرچ خواد یم دلم فمط. بشم خالص بابام مزخرؾ شؽل نیا شر از شهیم یک -

 .بودم استرس و اضطراب یتو شهیهم. دمیند ریخ شؽلش از

 

 بگم؟ لصه برات. کنارتم من نترس فمط تو -

 

 بودن تو میتسل شوق

 بود تنم تو لحظه لحظه

 عمرم ریتصو نیبهتر

 بود زدنم زانو عکس

 

 :کرد کردن صحبت به شروع و کرد کم انتها تا را کیموز یصدا

 



 ؟یدونیم رو رهیدز و ناپلئون ی لصه -

 

 .لشنگه یلیخ کتابش دمیشن یول نه -

 

 :گفت و انداخت آسمان صورت به ینگاه مین آرش

 

 .کن باز رو داشبورت -
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 لبل یلحظات اتفالات از آرش نه. داشت اضطراب یکم هنوز. دیکش رونیب آرش دست ریز از را دستش نهیتمؤن با آسمان

 اتفاق. کند فراموش را زیچ همه خواست یم دلش. کند یاداوری را یزیچ خواست یم آسمان نه و دیپرس یم سوال

 بلندش نیزم یرو از کاه پر هیشب و بود گذاشته دهانش یرو دست یشخص ییدستشو در یجلو فمط بود افتادهین یخاص

 .بود کرده نیفرونش شیها ترس بود دهید را آرش که همان یول بود دهیترس. بود کرده

 آرش سمت به و برداشت را دو هر. بود داشبورت داخل بزرگ رز گل شاخه کی همراه به شده چیپ کادو ی بسته کی

 .انداخت ینگاه

 

 ه؟یچ نیا -

 

 !کن بازش -

 

 .بود ذهنش یتو که یا لصه کردن ؾیتعر مشؽول آرش و بود شده بسته کردن باز مشؽول آسمان

 

 از رهیدز. نشد داشیپ و رفت یروز هی یول داد دیوع و وعده رهیدز به... پرواز بلند یلیخ یول بود سرباز هی ناپلئون -

 شد؟ یچ یدون یم. کنه دایپ رو ناپلئون تا رفت و دیبر خونوادش

 

 یم ییخودنما شیرو دیسف شال با یدختر عکس. کرد یم نگاه را کتاب رنگ سبز جلد و بود کرده باز را بسته آسمان

 .بود شده حک" رهیدز" نام بزرگ عکس یباال و کرد

 

 برام؟ یدیخر کتابشو -



 

. زمیر یم تو یپا به ممیزندگ من. بخرم متیل گرون یها هیهد برات نخوام که نه. هیمعنو هیهد ولتا یبعض بخونش، -

 !نمیزم کل صاحب باشم که تو یهوا تو باشه ادتی میبود هرجا شد یچ هر بگم خوام یم

 

 :گفت و کرد باز را کتاب اول ی صفحه آسمان

 

 شه؟یم یچ بگو بهم هم رو اش هیبم -

 

 .دیبگو را رهیدز و ناپلئون داستان ی هیبم آرش تا منتظر و بود شده رهیخ صفحه یباال آرش یبایز خط دست به آسمان

 

 تهش یول شیبخون دیبا خودت که. وفتهیم اتفاق یکل! نهیبیم نوش و شیع حال در رو ناپلئون یمهمون یتو رهیم -

 .نداره رو رهیدز و داره رو ایدن ی همه طلب جاه ناپلئون شه؟یم یچ یدونیم

 

 :خواند بلند آسمان و کرد مکث آرش

 

 .دارم دوست. کنم عوض اون با رو یزیچ ستمین حاضر عمر آخر تا بمونه ادشی شهیهم تا خوشگلم عروسک یبرا -

 

 ؟یدیفهم هم رو اش هیبم -
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 لیتبد یزندگ نیتر ساده به آرش کنار خمشان و چیپ پر یزندگ. داد لرار آرش ی شانه یرو را سرش و شد خم آسمان

 .برسد خواهد یم چه هر به کنارش و کند لمس را او احساسات توانست یم. شد یم

 

 رسن؟ینم هم به ناپلئون و رهیدز -

 

 .کتاب نیا سراغ برو یکرد شک احساسم و من به ولت هر فمط. یفهم یم رو داستانشون ی هیبم خودت بخون -

 



 ها ییآرا گل. بود مانده رتیح در هم آسمان خود که بود شده دهید تدارک شانیبرا یا یاشراف یفضا. دندیرس تاالر به

 عمد به مختص سالن در بودند شده دعوت عمد یبرا که یهمانانیم ی همه. بود شده انجام نحو نیبهتر به ناتیتزئ و

 یم گل سرشان یرو ها سالدوش و بود نفر دو آن یرو یبردار عکس و یبردار لمیف نیدورب نیچند. بودند نشسته

 در دخترش به بؽض با و بود نشسته یصندل یرو عمد سالن ی گوشه که بود مادرش یرو فمط آسمان نگاه. ختندیر

 .کرد یم نگاه اش شده یدوز سنگ عروس لباس انیم

 

 ؟یخوب -

 

 .شد احوالش یایجو و کرد لمس را دلش یگرفتگ که بود آسمان شیپ انمدر حواسش یصندل یرم نشستن با که بود آرش

 

 .خوبم -

 

 ؟یمطمئن -

 

 بله مادرش و پدر ی اجازه با هم بار نیا آسمان و شد برگزار فاتیتشر تمام.گرفت مادرش از نگاه و داد تکان را سرش

 بود نگران انمدر. داشت دل در یشیتشو آسمان هم باز یول بود تهیفرمال زیچ همه که آن با. زدند دست همه و گفت را

 .ببرد لذت جشنش از یراحت به توانست ینم که

. دیایب سرش به ییبال هم باز دیترس یم. کند دایپ حضور جشن نیا در شد ینم حاضر یحت نبود آرش اصرار به اگر

 .زدیبر هم به را اش یزندگ و باشد نیکم در یکس هم باز

 

*** 

 

 ؟یا آماده -

 

 بود حمامش از بعد یها ونیلوس از استفاده مشؽول و بود دهیچیپ سرش دور را داشت تن در که آن بجز یا حوله آسمان

 یم فرودگاه به را خودشان تر عیسر چه هر دیبا و نداشتند فرصت شتریب ساعت سه دو. شد اتاق وارد آرش که

 .رفتند یم بود گرفته نظر در عسل ماه عنوان به که ییجا سمت به شب همان دیبا آرش اصرار به بنا. رساندند

 

 .میباش خودمون ی خونه امشب داشتم دوست ؟یکرد عجله انمدر چرا -

 

 و بود تخت یرو هنوز آسمان عروس لباس. بودند دهیرس شان خانه به که بود یصبح دم همان امشب از منظورش

 .بود سفر یبرا شدن آماده حال در چیپ حوله
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 .گرفت آسمان کمر دور دست و شد کشینزد پشت از آرش

 

 ؟یوجب هی یگیم یچ -

 

 .دیبوس نرم را شیبازو تا و گذاشت آسمان لخت ی سرشانه یرو را لبش

 

 .دمیم دست از... رو تمرکزم -

 

 ؟یکایچ یخوا یم رو تمرکز -

 

 نیا نداشت انتظار که بود یحولک حول زیچ همه انمدر. ختیر فرو دلش در یزیچ آسمان و بود خمار آرش یصدا

 .کند لمس لحظه آن را احساسات

 

 ...رید -

 

 !خوشبو. میدار ولت فعال شه،ینم رید -

 

 دستش یرو یکم و گرفت دستش از را ونیلوس. چرخاند خود سمت به را او و کرد باز آسمان یموها از را حوله

 .بود شیپاها ماساژ مشؽول آرام آرش و بود شده راست دخترک تن به مو. کرد شروع شیپاها از و شد خم. ختیر

 

 ره؟یگیم رو بو نیا تنت یمالیم نویا -

 

 !اوهوم -

 

 .ببندد را درش که آن بدون و گذاشت شیآرا زیم یرو را ونیلوس آرش

 حوله از یکم حاال که بود آسمان ی نهیس به دهیچسب سرش. کرد بلند شیها دست یرو را او و زد باسنش ریز دست

 . بود رفته کنار

 دور شیپاها که آسمان. شد خم و رفت تخت سمت به. زد بدنش یجا یجا به بوسه و دیکش بو را آسمان تن عطر

 را اش نهیس نفس شیها خواستن انیم و برد لبش سمت به انگشت آسمان. گذاشت تخت یرو را بود خورده چیپ کمرش

 کرد نگاه کرد یم باز را راهنشیپ یها دکمه که آرش به رهیخ و شد بلند شیها دست یرو. کرد یخال



 آن تا آرش چرا دانست ینم. کرد بردانداز دلت با را آرش ی دهیچیپ هم به عضالت و گرفت دندان به را لبش آسمان

 بود مانده ها آن ی خانه بار نیاول یبرا که یروز فمط نداشت یمماومت هم خودش یحت چون بود داشته نگه دست شب

  بود دهیترس یکم

 تنش از را آرش راهنیپ و انداخت دست خودش آسمان. زد مهیخ آسمان بدن یرو و اوردین در تن از را راهنشیپ

 .فشرد آسمان لبان یرو محکم را لبانش و کرد فرو آسمان سیخ یموها یال را شیها دست آرش. دیکش رونیب

 

 !نشه رید -

 

 :گفت کرد یم نییپا و باال را شیها هورمون آسمان بدن یها یبلند و یپست گرفتن یباز با که طور همان و دیخند آرش

 

 م؟یدار کار چمدر مگه -

 

 ...دونمینم -

 

 :گفت و زد کنار بدنش یرو از کامل را حوله
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 .باشه خودمون تخت یرو تجربمون نیاول داشتم دوست -

 

 .دیگز تر محکم را لبش و کرد خم طرؾ کی به را شیپاها. دیدزد آرش از چشم و شد سرخ آسمان

 .برگشت آسمان سمت به دوباره. دیکش رونیب داخلش از یزیچ و رفت یتخت پا سمت به آرش

 

 ؟یدزد یم چشاتو چرا -

 

 !دزدم ینم -

 



 ازین که بود باال انمدر بدنش یدما. افتاد آرش دست در کوچک یمربع ی بسته به چشمش یول کرد ینم نگاهش هم باز

 .گرفت شتریب نفسش بسته آن دنید با و داشت یگاز کولر ریز دنیخواب به

 :گفت دیگز یم را لبانش که طور همان و بست را چشمانش آسمان

 

 ...آروم آرش -

 

 در شانیه نفس که طور همان و رفت جلو. کرد باز را چشمانش یال یکم آسمان و داد لرار آسمان کمر ریز را دستش

 :گفت بود خورده گره هم

 

 باشه؟ یک به نباشه  تو به حواسم من -

 

 که کرد یم رفتار آرام انمدر آرش و دیترس یم. داشت اقیاشت یول دیترس یم. بود زده حلمه دخترک چشمان انیم اشک

 .آورد یم بند را نفسش

 مدت. نداشت ینام چیه عاشمانه نیا لمس آسمان یبرا. نداشت نام که دیجد ییایدن به شدن پرت. بود لحظه کی در فمط

 گرید جسمش. بود کرده میتمد او به را احساساتش و بود باخته را اش یزندگ. بود باخته آرش به را خودش که بود ها

 .بود زده رؼم را یدیجد یایدن او یبرا بود ختهیآم هم در روحشان که نیهم. کند مشیتمد که نداشت یارزش

 

 ؟یآروم ؟یخوب -

 

 را آسمان براق ؾیلط یموها و شد خم پهلو یرو. دیخواب آسمان کنار خودش و گذاشت یپاتخت یرو را یکاؼذ دستمال

 :گفت و شد رهیخ چشمانش در. فرستاد گوشش پشت داشت نم یکم که

 

 .دارم یحال چه کنم ؾیتوص برات تونم ینم -

 

 ...نطوریهم منم -

 

 :گفت و دوخت بود دستش در هنوز که اش یمچ ساعت به را نگاهش

 

 .میباش فرودگاه دیبا گهید مین  و ساعت دو -

 

 خواست ینم و بود داده لم تخت یرو  او از بدتر هم آرش. شود بلند جا از خواست ینم. داد تکان را سرش فمط آسمان

 .بکشد دست او آؼوش از

 

 .خانم عسل یشد ساکت چمدر -

 



 بگم؟ دیبا یچ -

 

 ...یدار دوست که یزیهرچ -

 

 .نزد یحرف هم باز و چسباند او بدن به را خودش. کرد پنهان آرش ی نهیس و دست انیم را سرش
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 بود؟ شده یچ امروز یگیم بهم -

 

 ولتشه؟ االن -

 

 :گفت و زد لب گذشت یم خوش او به هم یادیز که ییجا همان از آسمان

 

 .گذره یم یچ اطرافم داره بدونم بگو منم به ولتشه؟ گهید یک پس -

 

 بپاشه هم از بوده دورمون که یمحکم دژ شهیم باعث دنمونیفهم یگاه. بدونه رو زیچ همه آدم ستین ازین ولتا یبعض -

 .بره نیب از و

 

 تیوضع آن از دیبا بعد ی مهیدل چند که دانست یم. داد لرار آرش ی نهیس یرو و کرده مشت را دستش دو هر آسمان

 .برسانند فرودگاه به را خودشان و شوند خارج

 

 .شد ینم یاونطور امروزم تیوضع داشتم اگر. ندارم دورم یمحکم دژ من -

 

 ظهر از بعد اتفاق یاداوری با و نلرزد کرد یم یسع. باشد محکم داشت یسع یول داد یم فشار را شیگلو بؽض

 .ردینگ اضطراب

 

 .بزنه بیآس بهت یکس ذارم ینم. منم محکمت دژ -

 



 .دارم ارزش تیزندگ یتو چمدر بفهمم یشیم باعث یبگ بهم یولت -

 

 :گفت و برد فرو شیموها یال را بود آسمان سر ریز که یدست درش

 

 راهم سر بود مدت هی. داد لرار شیارتباط پل رو من یول پدرت از والع در. کنه یاخاذ من از خواست یم نفر هی -

 سرت ییبال چه نبود معلوم کردم یم رد رو درخواستش امروز اگر که داشت یدرخواست نیچن ازم و گرفت یم لرار

 . ارنیب

 

 ؟یدرخواست چه -

 

 یم او که دیفهم یم یلدر همان آسمان دیبا ندهد، حیتوض آسمان یبرا را زیچ همه کرد یسع و دیکش یمیعم نفس آرش

 .بود شانیهردو ضرر به دانستنش شتریب. خواست

 

 .هیکاف براشون دارن بُرش پدرت بساط و بند یتو بدونن که نیهم. بود مهم اونا یبرا که لیمیا هی -

 

 ل؟یمیا هی یبرا فمط یعنی -

 

 .میبرس رید ترسمیم راهه یلیخ فرودگاه تا. شهیم رید میبپوش لباس پاشو! آره -

 

 :گفت و کرد نگاه آرش یناگهان حرکت به متعجب آسمان

 

 رم؟ینگ دوش -

 

 .شهیم رید پاشو. ریبگ میدیرس -

 

*** 

 

 از لبل تا و کرد یم شروع جا آن از را یزندگ روز هر. شود خارج خانه از کمتر گرید که بود شده باعث کارش اتاق

 کمتر بود یزندگ نیا عاشك که او یول داشت یادیز یها تیمسئول مشترک یزندگ. ماند یم جا همان در آرش برگشتن

 .دیکش یم یسخت
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 شکست را گردنش للنج. بدهد گردنش و سر به یتاب و بکشد کار از دست تا شد باعث دیرس شیبرا که یامکیپ یصدا

 از اذان یصدا و بود شیم و گرگ هوا. دوخت رونیب به پنجره از را نگاهش. داد لوص و کش شیها دست به یکم و

 .دیرس یم گوش به پنجره انیم

 .دوخت چشم ناشناس ی شماره به تعجب با و برداشت را یگوش

 

 «؟یدونیم شوهرت از یچ خانم، عروس »

 

 که بود یکس چه بود نخورده چشمش به هم بار کی یحت که رانسلیا یآشنا نا ی شماره نیا. افتاد نییپا دلش در یزیچ

 بود؟ کرده ارسال را امکیپ نیا

 یول بود یگوش یرو نگاهش. داد لرار زیم ی نمطه نیتر ییانتها در را یگوش و کرد پاک را امیپ لرز و ترس با

 . بردارد را آن نداشت جرات

 اصال ها امکیپ مخاطب و باشد آمده شیپ یاشتباه دیشا کرد فکر خودش با. است عروس تازه او دانست یم که بود که

 .نباشد او

 یم ازدواجشان از هفته دو فمط. بود گرفته را اش یشانیپ یرو عرق یسیخ گرید دوم امکیپ دنیرس و یبعد یصدا با

 .بود مشترکشان یزندگ شروع تازه که انگار دوم ی هفته و بود گذشته ها دؼدؼه یتمام از دور به اول ی هفته. گذشت

 

 .«کنم روشن برات رو كیحما یسر کی خوام یم فمط ستمین دشمنت نترس »

 

 :نوشت بود چشمانش یجلو که یآور دلهره امکیپ جواب در لرزان یدستان با

 

 !شما؟ -

 

 بزند؟ حرؾ داد یم اجازه و کرد یم باور را او دیبا چرا کند؟ روشن را كیحما او یبرا خواست یم که بود یکس چه

 پل چیه گرید تا دهد فشار بالک ی کلمه یرو را انگشتش نکرد یمعرف را خودش ممابل طرؾ اگر گرفت میتصم

 .نباشد نشانیب یا یارتباط

 .کرد ینم شیرها یا لحظه دیترد و شک. زد یم اش نهیس از خارج که انگار للبش

 

 .گرفته اشتباه مطمئنم نه زنه؟یم حرؾ آرش به راجع داره والعا یعنی.  نده راه دلت به بد. ستین ممکن نه -

 

 .«شناسه یم بهتر تو از رو لاسم حاج و آرش که یکی »

 



 وجود یزیچ ردیبپذ توانست ینم. شد ینم باورش هم باز نه. بود گفته را پدرش و آرش نام یحت! گفت یم را پدرش

 .داند ینم او که دارد

 

🧿❄🧿❄ 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 256_پارت#

 

 «ن؟یدار کاریچ من با و نیهست یک شما نمیبب دیبد حیتوض درست شهیم »

 

. بود شانیپا ریز جا همه زدهمیس ی طبمه از. کرد باز انتها تا را اتاق ی پنجره سرما سوز آن در. شد بلند شیجا از

 .خورد یم گوشش به که بود یزیچ تنها ها نیماش یصدا و بود یبزرگ اتوبان سمت به ساختمان از لسمت آن یویو

 

 .«خوام ینم رو بدت من نترس نکن، عجله »

 

 که دیترس. بود شده خاموش لحظه همان مایدل انگار. بود خاموش یول دیکوب شد انینما صفحه یباال که یا شماره یرو

 !نه ای بگذارد انیدرم آرش با دیبا که دانست ینم یول باشد شان یعروس روز یدزد به مربوط ها امیپ نیا دیشا

 صفحه یباال ی شماره یرو را دستش دوباره. بست را پنجره و گرفت شهر ی آلوده یول آزاد یهوا از كیعم نفس چند

 . بود خاموش هم باز یول زد

 .کرد پاک را ها امیپ یتمام و کرد ویس را شماره

 چیه و ردیبگ تماس او با توانست ینم! نبود یخبر انگار یول گرفت را شماره بار چند و نیچند آرش برگشتن تا

 !نه ای کند اعتماد دیبا دانست ینم یحت. بود دهینرس او به جانبش از هم یامکیپ

 خواست یم چه هر. بود کننده وانهید که بود آمده سراؼش یا تهوع یول کند پنهان آرش از را خرابش حال داشت یسع

 .کرد یم اش وانهید و بست یم نمش چشمانش یجلو ها امیپ هم باز باشد الیخیب

 

 ؟یخور ینم یزیچ چرا -

 

 !خورم یم دارم -

 

 را انگشتانش محکم و دیترس که بود زده خی و سرد انمدر. داد لرار آسمان جان یب و لرزان دست یرو را دستش آرش

 :گفت و داشت نگه مشت در

 

 ؟یسرد انمدر چرا -



 

 او از یکار پنهان و گرفت یم آرش از چشم. کند صحبت لکنت بدپن و درست توانست ینم. بود آمده بند زبانش آسمان

 .شد یم ایدن کار نیتر ینشدن

 

 .افتاده فشارم کردم ضعؾ یکمی کنم یم فکر -

 

 دکتر؟ میبر یخوا یم. ایبود خوب صبح -

 

 یشکالت تا رفت نظرش مورد نتیکاب سمت به و شد بلند زیم پشت از. دیکش رونیب آرش دست ریز از را دستش

 .شود میتنظ فشارش و بردارد

 

🧿❄🧿❄ 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 25۷_پارت#

 

 ؟یکنیم صحبت یچ از ؟یچ یعنی -

 

 حبس آسمان نفس. دیبلع یم را او یاجزا انگار که یطور. کرد انداز بر را آسمان یپا تا سر و داد لم کاناپه یرو آرش

 :گفت و زد ضربه شیپا ران به که بود شده

 

 .نیبش نجایا ایب -

 

 :گفت و گذاشت شیپا ران یرو را دستش. دیکش خود یپا یرو به را او آرش رفت سمتش به دیترد با آسمان

 

 !دارم دوست که ینطوریا. کوتاه کوتاه. نجایا تا یبپوش دامن مثال -

 

 فکر. افتدیب یاضاف یکارها فکر ولت چیه که بود نداده اجازه اش یذات یدلبر. کرد نگاه جذبش یمشک شلوار به آسمان

 فکر بود دهید را اش عالله و آرش رفتار یولت. باشد داشته ازین جمعش حواس و ها رفتار طور نیا به آرش کرد ینم

 .است شیرایپذ آرش باشد که طور هر کرد یم

 را لباسش ی مهی یکم. دیکش دشیسف فرم خوش و دهیکش گردن یرو را انگشتش و برد اش مهی سمت به را دستش آرش

 :گفت و کرد باز



 

 .باشه باز ینطوریا لباست ی مهی -

 

 ؟یکنیم کاریچ آرش -

 

 .باشه یشکل چه زنم دارم دوست گمیم بهت دارم -

 

. بکشد نفس توانست ینم که بودند کینزد انمدر. بزند حرؾ توانست ینم... بود نشسته آسمان یشانیپ یرو یسرد عرق

 بود دلش در یشک. داشت فرق شل آن یول بود کرده تجربه را ها یکینزد نیا بود گذشته ازدواجشان از که مدت نیا

 !ردیبگ حس داد ینم اجازه که

 

 ؟یدیفهم خودت ای بگم بازم -

 

 .یپسند یم باشم طور هر کردم یم فکر فمط! بلدم نه -

 

 و نشاند نبضش یرو بوسه. دیکش بو را شیگلو ریز و برد  فرو آسمان بدن ی عالله مورد ی نمطه در را سرش آرش

 .کرد تر محکم را آسمان کمر دور دست

 

 !یکن یدلبر هم ینطوریا دارم دوست یول آره اوم -

 

 چون یآرامش که آن از آرش و بودند رهیخ هم چشم در دو هر. زد یم تند هم یبرا للبشان دو هر و بود  یزندگ اول

 .بود شاکر را خدا داشت خانه در آسمان

 

 کنم یم شکر رو خدا یول عسله طعم با آسمون هی جوابش کردم که یا یخوب کدوم ،یخوبم کار کدوم جواب دونمینم -

 !امیخوب جواب یشد که

 

 از و چسباند آرش بدن به را خودش. کرد خمار را چشمانش اؼواگر و کرد مخلوط کالمش در طنتیش یکم آسمان

 :گفت نشست یم آرش صورت یرو نفسش هرم که یکینزد همان

 

 ؟یکرد یباز دختر فمط ای یکرد خوب کار تو اوم -

 

 ؟یندار باورم هنوز -
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. کند فراموش و شود رها متشوش افکار و ها امکیپ آن از تا بود یخوب فرصت. فرستاد باال را شیابروها آسمان

 وجودش عمك در ییجا یول کر و بود کور. بکشد ادیفر را عشمش و باشد آرش کنار دوباره تا بود یخوب فرصت

 .بود شده خراب لاسم حاج شؽل و کار به راجع تشیذهن تمام پدرش گاوصندوق دنید از بعد که بخصوص بود کنجکاو

 

 کنم؟ باور یچجور اوم، -

 

 ؟یدید خطا من از بار چند گذشته مونینامزد از که ییها ماه نیا -

 

 .کرد نگاه سمؾ از معلوم نا یا نمطه به و گرفت باال را سرش آسمان

 

 با. نکردم زوم لدر اون رفتارات و کارا یتو خاطر نیهم به کنم بنا اعتماد ی هیپا بر رو مونیزندگ کردم یسع من -

 .نشم احساسم ی شرمنده تا نکنم فکر بهش کردم یسع من یول یزد یم مشکوک یکمی یگاه نکهیا

 

 :گفت و کرد تر را لبانش نینمک یاخم با و داد فشار را آسمان کمر آرش

 

 بوده؟ یچ انیجر نکردم ؾیتعر برات مگه! یچ گهید خب -

 

 ! ازین روز هی سارا روز هی! نرگس روز هی سوسن روز هی ،یکی روز هر بود ایدر دلت ماشاهللا هزار آخه -

 

 !کرده ویس کوچولوش یممور تو هم رو اسما ی همه چه -

 

 و بود بایز لدر نیهم شهیهم یزندگ کاش که کرد یم فکر آسمان. دیخند نرم و گذاشت آسمان ی مهیشم کنار را دستش

 ینم بند نفسش و بود شد یم دهید رونیب از که طور همان کاش. دیرس ینم ذهنش به شبهات و شک و یبلند و یپست

 .هاست امیپ آن پشت یزیچ چه بفهمد که آمد

 

 ؟یدار دوسم والعا یعنی -

 

 ؟یندار باور هنوز یعنی -



 

 .داشت هم را آرش کردن تیاذ لصد یول داشت باور! گفت ینوچ محکم و انداخت باال شانه آسمان

 

 !آخه تو یگیم یچ -

 

 .دیبوس را آسمان ی چانه ریز

 

 !یشیم مطمئن شتریب زمان گذر تو -

 

 . باشد داشته ادامه شانیفرسا جان بحث نداد اجازه گرید

 هم اش یخانگ یها لباس یرو یحت که اش کننده وانهید تلخ عطر یبو کرد، نوازش را گوشش آرش یها نفس یداؼ

 ... کرد نوازش را تنش یها سلول بخشش، جان بم یصدا آهنگ و دیچیپ اش ینیب در بود

 

 ...من که کن فکر نیا به نکن فکر زایچ نیا به -

 

 :گفت دوباره و کرد مکث یا لحظه

 

 ...ببوسم رو نجایا مثال -
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 .نشست آسمان گردن یرو نفسش و دیکش تر نییپا را سرش

 

 ...ببوسم و نجایا ای -

 

 :گفت ناالن

 



 ...آرش  -

 

 هم خودش شد یم یجار لبش یرو که نامش نیهم یول نداشت یکار. کرد یم صدا را آرش ناز با و بود شده عادتش

 :گفت دار کش ییصدا با آرش. شد یم آرام

 

 !آرش بگو فمط... کن صدام فمط تو جووون، -

 

 ...دیبوس ولفه یب و آورد فرود او گردن یرو را لبش آسمان اعتراض به توجه یب

 

*** 

 

 .«بدم نشونتون رو مدارک  و شواهد تا نمتونیبب کینزد از دیبا بگن، تونمینم امیپ یتو»

 

 را زیچ همه که رفت یم بایتمر و گذشت یم بود شده ظاهر اش یگوش یرو امیپ که یبار نیآخر از یا هفته کی

 تخت یرو خسته و بود برگشته کارگاه از تازه. شد گرفته سر از زیچ همه که بود مولع همان مایدل یول کند فراموش

 .است سابك شخص همان دیفهم داد که را جوابش. دیرس دیجد یا شماره از امیپ که بود افتاده

 

 «کنم؟ اعتماد بهتون یچجور من »

 

 پدرش. گذاشت شیها چشم یرو را شیها دست و دیکش یا یعصب پوؾ. گرفت را بانشیگر لحظه همان مایدل درد سر

 یم هم او و داشت آتو یکس دست که بود کرده یکار چه آرش. بود کردنش رسوا یپ در انمدر شخص نیا که بود که

 . کند شیرسوا خواست

 روز یعل و آرش که دانست یم و داشت اشراؾ یخوب به لاسم حاج و آرش یها برنامه یرو بود که هرکس طرؾ

 .داد یم را آسمان با دارید شنهادیپ هم خاطر نیهم به هستند یراه بعد

 

 .«یایم یشیم پا یبش متوجه رو انیجر یبخوا اگر. مربوطه خودت به گهید نیا »

 

 :نوشت جوابش در عیسر

 

 «ن؟یکنینم یمعرف رو خودتون »

 

 باز ی فاصله یحت و کند خاموش را صفحه نداشت طالت. ردیبگ را جواب تا شد رهیخ یگوش ی صفحه به منتظر

 .کند تحمل را امیپ دنید تا لفل کردن

 

 .«اعتمادم لابل نباش نگران. هستم یک یفهم یم یاومد ولت هر »



 

 را آسمان و کفت یم اش خانواده یها یکار پنهان از هم باز. بود برده تاراج به را افکارش و بود شده شیدایپ هم باز

 عمل خودش کرد فکر. رفت یم متیحم دنبال به خودش دیبا. بماند منتظر و بکشد عمب توانست ینم. کرد یم ریدرگ

 توانست یم یحت. ردیبگ را درست میتصم تواند یم کرد یم را صحبتش طرؾ که یمدارک و اسناد دنید از بعد و دارد

 !نه ای کند باور ردیبگ میتصم
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 «کجا؟ و یک. باشه »

 

 .«کنم یم هماهنگ باهات رفت که شوهرت»

 

 را آمارشان كیدل و زیر انمدر کجا از. کرد پاک یگوش یرو از را شماره آسمان و شد خاموش خط آن هم باز و

 شانیزندگ ی نمطه به نمطه كیدل و زیر نیدورب با یکس انگار کرد یم احساس که بود تر وحشتناک همه از نیا داشت؟

 .داشت نظر ریز را

 هم کنار را زیچ همه انمدر. کرد یم درد مؽزش که بود کرده فکر انمدر. شود بلند شیجا از نتوانست کرد یسع هرچه

. داشت شده گم بزرگ یها تکه ها پازل ی همه. بود شده درشت  و زیر ناتمام یها پازل به هیشب ذهنش که بود دهیچ

 !ترسناک و معلوم نا یها تگه. نبود مشخص آن از یعکس چیه که بود ادیز شیها شده گم انمدر

 در ها یخرد اعصاب و افکار ی همه از دور که برگردد یزمان آن به خواست یم و بود شده تنگ مادرش یبرا دلش

 .گفت یم آرش به اش عالله از و دیخواب یم مادرش دامان

 توانست یم مادرش یصدا دیشا.  گرفت را شان خانه ی شماره و برداشت را یگوش بود دهیکش دراز که طور همان

. دیخر یم آرامش او یبرا هم شیها نفس یصدا یول گفت ینم یزیچ و کرد یم سکوت که یمادر. کند آرامش

 .کرد یم گرم را دلش نگاهش همان یول داد ینم نظر و کرد یم نگاه که یمادر

 باشد آرام تواند یم هم هنوز که کرد باور دیشن را شیصدا که همان و دیخند لبش. شد آرام زد حرؾ که مادرش با یکم

 شان یعروس ی هیهد که بود تختشان یروبرو بزرگ یتابلو یرو نگاهش. کند یزیر برنامه یزندگ یبرا آرامش با و

 همچون که بود کینزد انمدر شان رابطه و بود شده تر زیعز هم خودش خواهر از شیبرا که تایآن. بود تایآن جانب از

 .بودند شده یمیصم دوست دو

 

*** 

 

 دنبال به را ؼرورش پر نگاه و انداخت یم نیطن سالن کؾ یها سنگ یرو بلندش پاشنه یها کفش تك و تك یصدا

 .گرداند یم بود شده امکیپ شیبرا که ییها ینشان



 و هم در چمدر آسمان که دیفهم یم دینبا ممابل شخص. دیارایب را خود و بپوشد لباس وهیش نیبهتر به بود کرده یسع

 یبرا را معماها کرد یم یسع و گشت یم ماجرا یدگیچیپ و ممصر دنبال به خودش ذهن در که نیهم. است یعصب

 تنها. دید یم را شیها ضعؾ نمطه دینبا بود هم او به آدم نیتر کینزد اگر یحت ممابل طرؾ. بود یکاف کند حل خودش

 آرش خود مایدل! بود شیها ضعؾ تیهو مایدل هم آن که بود آرش کند لمس را شیها ضعؾ نمطه بود توانسته که یکس

 .شود ایدن زن نیتر پناه یب و نیتر ؾیضع شیجلو توانست یم که بود
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 کرد یم کار چه پدرش که مربوط چه او به اصال. رفت ینم کشفش دنبال به هم سال صد نبود مربوط او به مسئله اگر

 . خواستند یم چه او از هیبم و

 یکار و یاسیس مسائل از شهیهم هم آسمان. باشد برادرش و او یکارها وسط دخترش که نبود یراض هم خودش

 پدرش و همسر از یکس ازدواجش از بعد هفته دو مایدل حاال یول بود خودش یزندگ دنبال به و کرد یم یدور پدرش

 ...دیکش یم سوت مؽزش که زد یم حرؾ یطور! گفت یم

 لرز یکم تراس رونیب تا داخل از تیوضع رییتؽ. گذاشت کافه تراس در را شیپا و کرد میتنظ ساعدش یرو را فشیک

 .گشت چهار ی شماره زیم دنبال به و انداخت جانش به

 دور کیپالست. نبود مشخص ها آن داخل ها پوشش بودن مات لیدل به و بود شده دهیپوش یکیپالست یها پوشش با زهایم

 . کرد یم مطالعه یزیچ دلت با و بود نشسته یچوب یصندل پشت ریز به سر یمرد. رفت جلو و زد کنار را چهار زیم

 اش یگوش. شد بلند جا از و گرفت باال را سرش آسمان حضور احساس با که بود یتیشخص با مرد ظاهر به ابتدا همان

 از نگاهش و بود اهیس ؼالبش یموها! یکم فمط... بود یجوگندم یکم شیموها. داد باال را شیابروها و کرد خاموش را

 اریبس و داد یم نشان ساله هشت ، هفت و یس نظر به. آراسته ظاهرش و گندمگون صورتش پوست. تر اهیس هم آن

 .زد زنگ آسمان سر پس در بار نیچند بودنش محترم. نداشت را بودن محترم همه نیا انتظار! محترم

 

 ...سالم -

 

 .دینیبش دییبفرما. دیاومد خوش -

 

 دوباره مرد.  نزد یحرف و نشست یصندل پشت دیترد با آسمان. دیکش عمب آسمان یبرا را یصندل و شد بلند شیجا از

 و زد یم زیم ی شهیش یرو ضرب دو بار کی هیثان چند. گرفت ضرب زیم یرو اشاره انگشت با و نشست شیسرجا

 .کرد یم مکث یا لحظه بعد

 . بود نشده بدل و رد نشانیب یحرف چیه لحظه آن تا. آمد ستوه به آسمان گرفت که را سفارش گارسون

 

 ن؟یبزن رو حرفاتون لطفا شهیم -

 



 نگاهش برق. دوخت آسمان چشمان به را نگاهش و کرد حجمش پر یموها در دست. داد هیتک اش یصندل به مرد

 یکاؼذ دستمال یجا به و گرفت او از چشم عیسر که یطور ترساند را آسمان هم نیهم و بود آرش به هیشب درست

 .شد رهیخ زیم یرو

 

 شما؟ همسر و پدر یمعرف از ای کنم شروع خودم یمعرف از -

 

 یم چطور... شیصدا تن یحت و هم کنار کلماتش نشیچ طرز ش،یصدا لحن. کرد نگاه  او به عیسر تعجب با آسمان

 باشد؟ آرشش به هیشب انمدر شخص کی توانست
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 لبان آن تا ریبگ چشمش کنار یها چروک و نیچ از. بسازد را او ی مجسمه بسته چشم توانست یم. بود بر از را آرش

 . شد یم لیتبد یداشتن دوست خط کی به دیخند یم یولت که یچشمان تا اش یاستخوان ی چانه از. کشیبار یول بزرگ

 از نه. داشت آرش به یبیعج شباهت مرد نیا. کند ینم اشتباه بود مطمئن که بود بلد را آرش اتیجزئ تک به تک انمدر

 ...بیعج برق آن و کردن نگاه نوع یحت و رفتار بلکه ظاهر نظر

 

 .خونه برگردم دیبا من چون نیبگ تر عیسر لطفا فمط کنه ینم فرق من یبرا -

 

 و دوشنبه لطعا و نیهست مادرتون ی خونه ها هفته آخر دونم یم چون ستین که هم هفته آخر سفره، که همسرت -

 .نیبرس بهش نیبخوا که نیندار یکار چیه پس! ناصر حاج ی خونه پنجشنبه

 

 .بود دهیترس دانست یم را اش یزندگ ی برنامه بهتر هم خودش از که مرد آن از. دیترس یم داشت

 فشار با و بود داده ریگ للبش به را شیها ناخن یکس انگار. کند یجار زبانش یرو یا کلمه نتوانست و شد فشرده للبش

 .کرد یم سوراخ را آن یریناپذ تحمل

 .دیلرز یجوگندن مرد یرو اش زده وحشت نگاه و رفت عمب یکم یچوب یصندل خورد که یتکان از

 

 ؟یهست یک تو -

 

 خبر شان یزندگ زیر از انمدر توانست یم چطور! جادوگر ای و بود بگویؼ ای. نشست لبش ی گوشه ترسناک یلبخند

 باشد؟ داشته



 

 کاریچ دارن ات خونواده که نداره یتیاهم برات اونمدرا و اس مسئله نیتر جذاب برات هستم یک من که نیا کنم یم فکر -

 !کنن یم

 

 عبور و دیخراش یم را شیگلو انیم ییجا نفسش. داد یم فشار مشتش در را آن و بود گرفته شیمانتو ی لبه به  دستشرا

 .کرد یم ممکن ریؼ را آن از

 

 آرش یکنیم فکر یراست! تره مهم کنم یم کاریچ نجایا نکهیا. ستین یتیاهم مورد زیچ هم ادیز هستم یک من که نیا -

 !حاال رفته شهر کدوم اس؟ هیترک

 

 !بود نهفته کلماتش انیم هیکنا چمدر

 .دیخار را جا آن یشینما و دیکش لبش کنار به را دستش

 

 .بشن ؼرق کار نیا زار لجن یتو چمدر پدرت و همسرت که مهمه نیا شتریب -

 

 .کرد نگاه مرد آن چشمان به زیت و شد براق

 

 ن؟یزن یم حرؾ یچ از زار، لجن کدوم -

 

 تو و شهیم انجام آرش و یعل توسط داره االن نیهم شیبخش هی که یمعامالت. خمشون و چیپرپ و بزرگ معامالت از -

 !بلوچستان و ستانیس یها کوره ده یتو یجا هی! ینشست خبر یب نجایا

 

 دو هر یجلو و آورد را بود شده انیب یجوگندم مرد طرؾ از فمط که یسفارشات گارسون مرد. بود شده خشک دهانش

 را زیچ همه اتیجزئ با انمدر چطور و دهد سفارش اسپرسو دابل که دیفهم یم دیبا مرد آن چطور دانست ینم اصال.  دیچ

 !دانست یم
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 فهم و درک بود سخت. کند خارج دهانش از را آواها و بچرخاند دهان در را زبانش چطور دانست ینم و بود شده لمس

 !بدهد نظر بخواهد که بود آن تر سخت آن از و



 

 دیبا من که نیهست یک شما اصال ن؟یدون یم ام خونواده و من به راجع همه نیا یچطور شما ن؟یگیم یچ فهمم ینم من -

 کنم؟ باور حرفاتونو

 

 نیهمچ هم هستم یک که نیا. کنم روشنت خوام یم فمط ندارم تو شخص با یکار من اول؟ ی نمطه سر میبرگشت -

 یبدون تو که نهیا مسئله نیتر مهم. نه ای یبدون نداره یفرل برام البته که هستم یک ستین مهم. نداره حالت به یریتوف

 نیا از رونیب یبکش خودتو ای. هستن یکار چه مشؽول اطرافت یآدما و یکن یم یزندگ یکثافت چه یتو یدار

 .یبکن خواد یم دلت که یهرکار ستین مربوط من به اصال نشیا حاال ای یگرفتار  توش که یمنجالب

 

 .کند هیگر خودش حال به و بزند زار خواست یم. بود شده طاق طالتش

 

  ؟یچ یعنی -

 

 :گفت تر بلند یکم و برد باال را شیصدا

 

 ؟؟یچ یعنی -

 

 توانست؟ یم مگر یول نلرزد شتریب تا بود گرفته را دستش

 

 یجنابعال پدر البته. اسلحه و مخدر مواد عیتوز و واردات ی مهموله نیتر بزرگ ی پروژه. بونه هیسا شون پروژه اسم -

 از اگر دیشا. اس بهانه اش همه یخارج اجناس و لباس. داره هم اسلحه بون هیسا که نیا مثل خب یول مواده تخصصش

 من یحرفا به دلت با یول یبش لانع هاشون صحبت تمام با هم تو و کنن ؾیرد برات رو زایچ نیا یبپرس شون پروژه

 . کن گوش

 

 مرد ی خورده ترک یها لب یرو از چشمانش. بود شده متصل هم به یلو یچسب با لبانش و بود شده بسته دهانش

 اشک تا برد ینم شیپ را دستش یحت. ردیبگ را شیها اشک زشیر یجلو او تا بود منتظر و خورد ینم تکان ممابلش

 .کند پاک را چشمش ی گوشه ی کننده وانهید

 

 ...یچ فتوره ناصرخان پسر آرشم، برادر. یکن برلرار ارتباط باهام یبتون بهتر ینطوریا دیشا فرهانه، من اسم -

 

 نگاه زیت چشمانش در و شد دهیکش باال بود کرده یمعرف فرهان را خودش که یمرد آن لبان از برق سرعت با نگاهش

 داشت؟ برادر آرش مگر! برادر. کرد

 شده منجمد بدنش در خون و بود دهیلرز آسمان للب که بود آورده زبان به را یچ فتوره خان ناصر نام ضیؼ با یطور

 .بود

 



 سال کی گذشت از بعد همه از لبل چرا دونمینم! ام یوالع یچ فتوره هی خودم  یول ام یلاسم فرهان ام شناسنامه یتو -

 دست شرؾ یب وجدان یب یآدما نیا وسط نداشتم دوست. سوخت برات دلم یلیخ یول تو سراغ اومدم کردم داشونیپ که

 .یباش داشته خبر یزیچ از رسه ینم نظر به. یبزن پا و

 

 .کرد یم نگاه  او به صدا یب فمط آسمان
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 بجز گرید یپسر ناصر حاج. بود خبر یب زمان و نیزم از. شد ینم متوجه یزیچ چیه و بود شده زمیپنوتیه که انگار

 دبدبه همه آن با یحاج! یلاسم یلیفام با هم آن باشد داشته یپسر که بود ممکن چطور اصال شد؟ یم مگر داشت؟ آرش

 ...خوردند یم لسم ناصر حاج سر یرو همه! بود بازار کی معتمد یحاج داشت؟ ییپرماجرا ی گذشته کبکبه و

 

 نداره؟ دل ناصر حاج مگه! نکن تعجب -

 

 ...بود صدا با بار نیا پوزخندش

 

 احترام بهش محله ی همه. کنه یم نامزد مادرم با داشته آمد و رفت ما شهر به که شیپ سال چهل همون یحاج -

 و مایس و صدا یلمایف هیشب ما یها یزندگ گمینم دروغ! نبوده مامانمم عاشك. بوده معتمد ها مولع همون از و ذاشتن یم

 .بود یحاج نامزد هفته کی فمط که یا چارهیب زن دیسف یزندگ یتو بودم ناخواسته ی بچه هی من. ستین یرانیا یرمانا

 

 که نبود هم بچه اصال. بود ذهنش ی دهیزا همه ها نیا و کرد یم اشتباه دیشا. شد یم ادیز لحظه هر ها تیوالع حجم

 مگر! کرد یم باور دینبا یول. دیرس ینم هم دروؼگو نظر به که بود یبالؽ و عالل مرد. کند شک عملش به بخواهد

  و آرش یسن ی فاصله. بود یشدن کرد یم فکر طور هر باشد؟ داشته او سال و سن به یفرزند ناصر حاج شد یم

 .باشد داده راه جهان نیا به یفرزند هم او از لبل پدرش که بود ممکن و دیرس یم سال یس یکینزد به پدرش

 

 برد؟ ادتی از رو شوهرت یخالفکار بود تر جذاب انمدر من یزندگ -

 

 .بود تمسخر از پر لحنش. کرد یم مسخره

 

 ممکنه؟ چطور... چطور -



 

 :کرد نگاه آسمان به دوباره داده باال ییابرو با و زد لب را ممابلش ی لهوه از یکم

 

 برادرشم؟ من که نیا ای خالفکاره ارش که نیا -

 

 خبر با یزیچ از آسمان دیبا چرا شد؟ یم گذاشته انیدرم او با ها تیوالع دیبا چرا اصال. گرفت شدت آسمان یها اشک

 .نفهمد یزیچ چیه و بماند محض یخبر یب در خواست یم دلش داشت؟ یربط چه او به شد؟ یم

 

 چه؟ من به! چه من به! من چرا... چرا -

 

 :برگشت مرد سمت به دوباره یول بردارد را فشیک خواست و شد بلند شیجا از

 

 ؟یگفت من به چرا -

 

 !خوام یم کمک ازت -

 

 .دهد لرار ماجرا انیجر در را او و کند صحبت فرهان داد اجازه. نشست اش یصندل یرو دوباره و کرد سکوت

 

 بفهمم نبود لرار. دمیفهم هارو تیوالع کرد فوت سرطان بخاطر مادرم که یزمان یول اس زنده پدرم دونستم ینم من -

 هم یخوب یزایچ به متاسفانه و کردم شروع اون از بهشون شدن کینزد یبرا یول کنهیم کاریچ داره تو شوهر

 .دمینرس

 

 :گفت دوباره و داد رونیب را نفسش یعصب

 

 لیدل و اش ییتنها سال همه نیا لیدل. کرد ؾیتعر برام رو زیچ همه مییزندا نگفت بهم ولت چیه خودش هم مادرم -

 بودم دهیپرس اش شناسنامه یدیسف لیدل از ولت هر. نبود وهیب اون! شد یم یمعرف محکم زن ویب هی شهیهم که نیا

 توش که نداشتند یا شناسنامه ها یبعض یحت و شدن یم صدساله ی ؽهیص افراد از یلیخ ها زمان اون که گفتن یم

 .کنن ثبت رو ازدواجشون
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 پدرشوهرش که داشت یربط چه او به اصال! پدرش و بداند آرش از خواست یم. بشنود را ها نیا خواست ینم دلش

 . بود ختهیر هم به نطوریا که بود او یزندگ مهم بود؟ یگرید زن کنار یجوان در

 و نفهمد زیچ چیه خواست یم لحظه کی. بداند آرش از دیبا که افتاد یم ادشی لحظه کی و شد یم کنجکاو لحظه کی

 .زد یم تند للبش یکنجکاو از لحظه کی

 :گفت و انداخت زیم یرو را وزنش فرهان که دیلرز یم حسش یب دستان

 

 نه؟ کنهیم کاریچ بابات یدون ینم -

 

 اشک از پر و دردناک چشمانش. کرد یم نگاه را فرهان مبهوت و مات. نداشت هم را سرش دادن تکان لدرت آسمان

 .دیفهم یم دیبا یول ردیبگ نفس خوب توانست ینم. بود

 :زد لب یزخم و خشک

 

 !نه -

 

 .باش رو یحاج دختر اوووووه -

 

 !است نرفته حج به که دیفهم ینم یکس. خواندند یم یحاج را  او یول بود نرفته حج اصال نبود، یحاج پدرش

 نگاهش. بود شده انینما صورتش طرؾ کی یکوچک چال و بود رفته باال لبش کنج. بود لبش یرو یدردناک پوزخند

 ...تاسؾ یحت و داشت ریتحم

 

 رهیش رو خونشون یزنا سر نیهمچ ادیم خوشم! یا مهلکه از دور و ؾیظر یلیخ ادینم دلم! یکن یم دق که بگم -

 . دونن ینم شونیزندگ از یچیه که مالن یم

 

 ورا که کرد یم فکر داشت؟ یربط چه اش خانواده و او به شود گرفته بود لرار هم یانتمام اگر که کردیم فکر آسمان

 شود؟ پدرشوهرش بیعج ی گذشته ریدرگ دیبا

 .داد تکان را سرش و شد فنجانش کنار شکالت مشؽول یدست کی و داشت صدا پوزخندش بار نیا

 

 ...لاچاله از اش همه سفرتون سر نون! جونم کنن یم لاچاق -

 

 به را دستانش و داشت نگه را خودش زور با و شد بسته چشمانش. دید یم هیال سه را فرهان صورت. رفت جیگ سرش

 لسم سرش یرو همه. کند مبارزه مسائل نیا با تا کرد یم تالش عمر تمام پدرش. نبود ممکن نه. گرفت زیم ی لبه

 !کرد یم باور دینبا نه. شد یم خارگ کنارش از یحاج هزار و گفتند یم یحاج کی همه خوردند، یم

 :گفت آرام و گذاشت اش نهیس یرو دست. کند دایپ را خودش کرد یسع و گرفت یمیعم نفس

 



 یکار چه که دونن یم خودشون همسرم ی خانواده. نداره یارتباط من به هاتون حرؾ یول دیکرد روشن منو که ممنون -

 .دارم اعتماد شتریب یهرکس از هم همسرم و پدر به. باشم ارتباط در شما با نمیب ینم یازین من. درسته

 

. زد را شیها حرؾ طور همان و نکرد لطع را کالمش یول بود هیلض نیا متوجه کامال هم خودش و دیلرز یم شیصدا

 .گفت یم دیبا یول زند ینم حرؾ محکم که دانست یم

 بدون و کرد فرهان به را پشتش کرد یم سخت شیبرا را رفتن راه که یا جهیسرگ وجود با و برداشت را فشیک

 .گرفت شیپ را رونیب ریمس یخداحافظ

 .شد یم شیپ و پس سرش در فرهان یها حرؾ یول کند حفظ را تعادلش تا داد هیتک آسانسور اتالک وارید به
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 .داد ینم اجازه یمنف افکار یول کرد یم سرگرم را خودش دیبا. نبود دستش در زیچ چیه آرش نبودن یروزها نیا در

 گاوصندوق رمز به و شد خم زیم ریز. داد لرار هدؾ را پدرش اتاق راست کی  و رساند یپدر ی خانه به را خودش

 .کردینم باز را گاوصندوق در بود شده حفظ که یرمز! گرفت اخطار یول زد را پدرش تالیجید

 دستش در را سرش و نشست چهارزانو جا همان. کرد ینم عوض را رمز پدرش نبود یمهم زیچ اگر... رفت وا

 را یزیچ ای بدهد پس او به یجواب بخواهد که نبود هم مادرش یحت و بود دهیند را او یکس که کرد شکر را خدا. گرفت

 .دهد حیتوض

 :گرفت تماس داشت دست در آرش از که یا شماره با و رفت رونیب جا آن از

 

 زم؟یعز جانم -

 

 .کرد جلب را اش توجه که بود نشسته آرش یصدا پشت یگوش سمت آن از ییصدا

 

 «برم؟ کجا از مهندس»

 

 بنده؟ دستت ؟یخوب سالم -



 

 را ها آن لحظه چند تا داشت یسع هم آرش و کردند یم صحبت ارش با خاص یا لهجه با نفر چند. دیلرز یم شیصدا

 . کند ساکت

 

 .زمیعز شرمنده بزنم؟ زنگ بهت من شهیم آسمان -

 

. دیلرز یم بدنش تمام و بود نشسته فرمان پشت دخترک. کرد لطع را یگوش و دیبگو یزیچ آسمان نداد اجازه اصال

 ! داشت گرید یزن یگرید و کرد یم خالؾ یکی. شد یم یتداع شیبرا مهیدل هر ناصر حاج و پدرش ی چهره

 نباشد؟ هم یفرار راه و باشد افتاده ریگ نفر سه نیا انیم که بود ممکن چطور... بود آرشش بدتر همه از

 .کند پنهان او از را یبزرگ ی مسئله نیچن توانست ینم آرش. کند دایپ یزیچ جا آن دیشا تا راند خانه سمت به

 

*** 

 

 یول بود نگرفته تماس او با گرید بود دهینام فرهان را خودش که یپسر. بود ریدرگ خودش با را تمام ی هفته کی

 . کند تمرکز اهدافش یرو توانست ینم که بود زده هم به را ذهنش انمدر

 از. بود پدرش و آرش ریدرگ افکارش ی همه. بود داده سفارش را ها پارچه نه و بود داده یدیتول لیتحو را ها طرح نه

 همه دانست ینم اصال و نه ای دارد خبر همسرش ی گذشته از که دانست ینم. سوخت یم خانم نرگس یبرا دلش یطرف

 !دروغ ای است راست مسائل نیا ی

 چیه و بود عروس تازه او. کند ینیب شیپ را العملش عکس توانست ینم. شود متوجه آرش که یروز از دیترس یم

 .نبود ها عروس تازه هیشب اش یزندگ یکجا
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 باشد؟ در پشت توانست یم یکس چه یلبل خبر بدون هم آن روز از ولت آن. پراند جا از را او واحد زنگ یصدا

 دهید اش چهره داد ینم اجازه و بود داشته نگه نیدورب یجلو را دستش یکس. رساند فونیآ به را خودش و شد بلند جا از

 .شود

 



 بله؟ -

 

 ی خانه به آرش نبود در نداشت دوست. بود اوردهین خودش یرو به ولت چیه یول ترساند یم را او خانه در ماندن تنها

 .باشد خودشان ی خانه یول بکشد یسخت داد یم حیترج. برود خودشان ی خانه ای و پدرش

 

 . نیدار بسته هی خانم -

 

 ن؟ییپا امیب دیبا -

 

 .بود شده اشتباه دیشا. نبود یزیچ چیه منتظر. بود نداده سفارش یا بسته. رفت فرو هم در و کج ابروانش

 

 .باال ارمیم براتون خانم نه -

 

 ظاهر تا انداخت شیسرتاپا به ینگاه خودش و کرد باز را در ینوسیس یابروان با. بود یا گرفته طور کی مرد یصدا

 .نبود ازین یروسر به نظرش از و داشت تن به ساده یشلوار و بلوز. باشد داشته رفتن در یجلو یبرا یمناسب

 پشت یول کند نصب در یرو یا یچشم زودتر هرچه تا بود لرار چون کرد شماتت را آرش دل در و رفت در یجلو

 .بماند در پشت خودش که کرد باز یطور را در بعد و شود زده در زنگ تا ماند منتظر. انداخت یم گوش

 

 .سالم -

 

 دیترد با و شد لفل بود داشته نگه را بسته که ییآشنا یها دست به نگاهش. بود مرد صورت یجلو بزرگ یا بسته

 .گرفت را بسته یراحت به که بود سبک انمدر. ردیبگ را بسته تا برد شیپ را دستش

 

 ...طرؾ از یول ممنون -

 

 سرخ و سوخته آفتاب طور آن صورتش پوست و بود دهیند را او هفته کی فمط. آمد بند نفسش کرد بلند که را سرش

 یم فکر درست. بود حفظ هم را آرش انگشتان نوک و دست پوست یحت او بود نکرده اشتباه. دیخند یم لبش. بود شده

 .بود افتاپه تپش به نهیس در طور آن للبش که کرد

 به سپس و ماند رهیخ رود فرو آؼوشش در آسمان تا بود گرفته باال را شیها دست که آرش چشم در چشم هیثان چند

 .کرد پرواز او سمت

 که ها تر لبل از تر تند یحت زد، یم تر تند للبش. نکرد فراموش را زیچ همه بار نیا یول دیچیپ او گردن دور را دستش

 . دید یم را آرش

 یکم و داشت شک یکم... دیترس یم او از هم یکم داشت دل در او به نسبت که یخاص احساسات بر عالوه حاال

 .بشنود دروغ دیترس یم و بپرسد او از را دلش حرؾ توانست ینم که زد یم تر تند للبش. بود متشوش ذهنش

 .کرد بلندش و دیچیپ او یها ران دور را دستش آرش و گذاشت آرش ی گونه یرو را شیها لب
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 .شد یم نییپا و باال جانیه از اش نهیس ی لفسه و بود آرش صورت با یمواز اش نهیس. شد بلند آرش یها دست یرو

 

 من؟ نفس یچطور -

 

 یم تر جمع را حواسش دیبا که بود جا همان. دندیکش نفس گریهمد صورت در و چسباند آرش ینیب به را اش ینیب

 .ردیبگ خود دستان در را زیچ همه چطور دیبا و گردد یم چه دنبال به که ماند یم ادشی دیبا. کرد

 لب یرو را شیها لب و شد لدم شیپ که بود او بار نیاول یبرا بار نیا و گذاشت آرش صورت طرؾ دو را دستش

 .داد لرار آرش یها

 . برداشت لدم بود شده حلمه کمرش دور به آسمان یپاها که طور همان و بست پا با را در آرش

 همراه به که ییها یدلتنگ تمام با یدور هفته کی نیا. بود شده ثیخب داشت انتظار که یزیچ از شیب کرد یم احساس

 اگر. نداشت ته و سر که بود ییمعماها حل ریدرگ کامل طور به ذهنش. بگذارد را خود اثر بود توانسته هم باز داشت

 .برسد هدؾ به تا بکشد را سمانشیر و ردیبگ دست توانست ینم داشت ته و سر هم

 

 ...شده تنگ خوشت یبو یبرا دلم! عسلم یبود کجا -

 

 و دیچیپ یم اش ینیب در که بود آرشش یبو. گرفت نفس شانیها صورت نیب حرارت یداؼ در و دیگز را لبش آسمان

 .رفت یم راه و بود داشته نگه را شیپاها که اش یداشتن دوست و گرم دستان

 

 .بود شده تنگ برات دلم -

 

 .کردم یم یشمار لحظه برگشتن یبرا. نطوریهم منم دل -

 

 صاحب تنها هم باز او یول بود کرده شک آرش به هم هرچمدر. دیکش بو را شیموها و کرد بؽل را آرش سر آسمان

 دیشا شد یم ثابت او به زیچ همه اگر تنها. رود رونیب دلش از توانست ینم ها یراحت نیا به آرش.  بود جسمش و روح

 .کرد یم دفن للبش لبرستان در را آرش و دیکش یم پس کامال دلش

 خبر آن از آرش کرد یم یخالف هم پدرش اگر یحت... بود گناه یب او آرش! کند فکر ها زیچ نیا به نداشت دوست

 .نداشت



 

 ؟یدیخر برام هیچ نیا -

 

 ؟ینیبب یخوا.یم -

 

 ...گفت یا" نوچ" بچگانه و لوس یحالت با و فرستاد باال به رو را کشیبار و یطانیل لبان آسمان

 

 .میباش هم دور جا اون میبر گذاشته شام خانم حاج یبش حاضر یبر دیبا یول! که نیزم ذارمت ینم منم -

 

 .کرد نگاه آرش به یتینارضا با و کرد کج را لبانش هم باز آسمان
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 کنم؟ باز جعبمو اول -

 

 .هیمشم ستین توش یزیچ -

 

 :گفت و شد آرش چشمان به رهیخ تعجب با

 

 سبکه؟ انمدر نیهم یبرا ؟یچ یعنی -

 

 !کردم پر روزنامه توش آره -

 

 ؟یاوردین یسوؼات من یبرا یعنی... معرفت یب -

 

 داشته تیوالع فرهان یها حرؾ ی همه دیترس یم. نبود یسوؼات نبودن مشکلش. بود یعاد یول ختیر یم فرو دلش

 .باشد نرفته گفت یم که ییجا آن به اصال آرش و باشد



 ...آوردم هم یسوؼات -

 یجلو را یسواروسک رنگ یا سرمه ی جعبه. دیکش رونیب بیج داخل از یلیمستط یا جعبه و کرد بشیج در دست

 .زدند برق دگانشید در رنگ چند یبایز یها گوشواره بازشدنش با و گرفت آسمان

 

*** 

 

 بعد دوماه

 

 با... سیبنو روش از بار هزار. کن نگاه دومشو صفحه یحساب درست نیبش بردار رو تیکوفت شناسنامه اون برو -    

 مفهومه؟. منه شوهر آرش... آرشم زن من... میشوهر و زن آرش و من بگو کن تکرار روز هر خودت

 

 که دیفهم یم چه او؟ احساسات از دیفهم یم چه آرش. بود کرده گره نهیس یرو را مشتش و بود نشسته اتاق در پشت

.  دیکوب ینم گرید للبش. اهشیس یچشما یتو کردن نگاه بار هی یبرا... کردنش بؽل بار هی فمط یبرا زند یم پر دلش

 .بود حس یب و مچاله... نداشت جان للبش. بود شده جان یب سنگ تکه کی هیشب

 

 منه زن نیا آلا حاج بگم برم کنم؟ تیشکا ازت دادگاه برم تونم یم یدون یم گم؟یم یچ یشنویم... توام با آسمون -

 یول منه زن. شیکوفت اتاق اون از ادینم رونیب کنه یم حبس خودشو خونه رسم یم من یول منه زن. کنه ینم نیتمک یول

 ...زنه یم ریکه نهیبیم منو انگار

 

 !گرفت یم کتک باد به را اش نهیس یها وارهید للبش! زدینم ریکه

 .شد دهیکوب اتاق در به محکم یزیچ

 ی ضربه چند. رفت عمب عمب و شد بلند جا از ترسش از. دیکوب یم اتاق در به را شیپا لوا تمام با که بود آرش انگار

 .خورد وارید به یادیز شدت با در و شد دهیکوب در به گرید

 

 ...یدون سگ نیا تو یچپوند خودتو اس هفته هی هیچ -

 

 .انداخت یم اسمان دل به ترس اش یپسشان هم در خطوط و بود گذاشته شینما به را یپررنگ خشم صورتش

 :دیکش ادیفر و دیکوب در به را دستش

 

 ینطوریا چرا بزن کتک منو اصال ایب بگو یمار زهر هی بگو یکوفت هی یلعنت دِ  ؟یالل توام با آسمون ؟یموند الل -

 زن؟ یکن یم

 

 ینگاه وحشت با و خورد ینم تکان هم باز آسمان یول زد یم کتک را خودش. دیکوب صورتش یرو را دستش کؾ

 .کردیم

 ها شب و شد یم داریب او از تر رید ها صبح. شود کشینزد داد ینم اجازه و کرد یم یدور آرش از هفته دو آن تمام

 . افتدین هم چشمان به نگاهشان کدام چیه که کرد یم حبس اتاق در را خودش یطور



 را تیوالع با ییارویرو توان. بود کرده حبس خانه در را خودش و بود کرده لطع ایدن تمام با را ارتباطش آسمان

 از دست خانواده هردو ی آشفته تیوضع ی همه وجود با و بود کرده تالش دنشیفهم یبرا ماه دو که یتیوالع... نداشت

 .بود دهینکش تالش
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 ی اراده آن و لبل دوماه آسمان توانست ینم هم خودش. بود داده دست از کل طور رابه اش هیروح. آمد خودش به عیسر

 یبرا ینکیع و ها کوش در دنینشن یبرا یزیچ و بود دهیخواب  یها یخستگ انیم... بود شده گم. کند دایپ را رشیناپذ فنا

 . بود گذاشته چشمانش یرو دنیند

 که بود شده لیتبد حال یب جسم کی به سابك عاشك و یانرژ پر دختر. بود آسمان ی افسرده جسم در خسته روح کی

 .برد یم  سر به یافسردگ تیوضع نیبدتر در

 آرش مؽلوب دینبا. کرد تند پا ها پله سمت به و گذشت کنارش از آرش تیعصبان وجود با و داد یتکان خودش به

 را آرش خواست یم و بود انکار یپ در شواهد س همه وجود با که شد یم خودش سرکش احساس آن مؽلوب دینبا. شد یم

 .کند یزندگ آرش با توانست ینم بود دهیفهم را زیچ همه که حاال. کند تبرعه

 :دیشن سرش پشت را آرش یصدا

 

 ! آلا حاج یکی اون عروس! آلا حاج دختر یبرس کجا به یخوا یم کارا نیا با -    

 

 که بود کینزد انمدر. زد یم حرؾ پوزخند با بار نیا. نبود لبل لحظه چند هیشب گرید هم لحنش. بود تر یعصبان

 یرو دستش از آب یبطر تا شد باعث و آمد یم گوشش کنار از درست شیصدا. دهد نشان یالعمل عکس نتوانست

 .برود طرؾ کی به کدام هر شیها تکه و افتدیب نیزم

 .کند رها آرش دست از را خودش داشت یسع و کرد مشت را دستش دو هر

 

 !بکنم کارو نیا بلدم خوب دارم تیزندگ یتو ینمش چه من کنم تیحال بخوام من؟؟؟؟؟ از ؟یریگ یم من از خودتو -

 

 آمده بند نفسش. شد یم نییپا و باال احساسش یآشفتگ شدت از اش نهیس. دوخت آرش چشمان به را چشمانش انزجار با

 .آمد ینم نییپا خودش موضع از یول یکینزد آن از بود

 

 .ادیم بدم ازت کن ولم کن، ولم -

 



 لرزه به آسمان یها گوش ی پرده که یطور دیکش یم ادیفر و بود شده بلند شیصدا. بود کرده محاصره را او آرش

 .بود افتاده

 

 کارو نیا یتون یم چمدر نمت؟یبب نتونم هفته به هفته یکن حبس اتاق یتو  خودتو یبر کنم ولت ؟یچ که کنم ولت -

 ؟یبکن

 

 شکافته کمرش انیم تا پشت از و دیکش را لباسش محکم آرش که کند فرار او از خواست و زد کنار را آرش یها دست

 ...افتدین تنش از كه بود گرفته لباس یجلو به را دستش. شد

 

 ....شوهرت آسمان شوهرتم یفهم یم ؟یزندگ نیا تو ام یک من شوهرت؟ من؟ از ؟یپوشون یم من از ویچ -

 

. نباشد آرش دید در بدنش تا بکند را تالشش تمام خواست یم. نشود دهید تا بود داشته نگه بدنش تمام یجلو را دستش

 .خورد یم لل گردنش یرو سپس و صورتش یرو لطره لطره و داد ینم امان شیها اشک
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 ی همه مثل هم تو ته؟یحال بودن شوهر از یچ ؟یفهم یم بودن شوهر از یچ تو. نامرد کن ولم... شرؾ یب کن ولم -

 .نمونده ازم یچیه نیبب! یکرد نابود منو هم تو. کرد نابود  رو مامانم که یهمون مثل... ییاونا

 

 .بود شده مچاله هیگر از که یصورت و الش و آش یلباس با. کند ثابت را اش یدفاع یب تا گرفت باال را شیها دست

 

 زایچ نیا از من هان؟ یداد نشون بهم ازش یچ تو و دونستم یم عشك از یچ من! آرش یکرد مار زهر رو میزندگ -

 جلوت امیب بپوشم خواب لباس برات ؟یدار یتولع چه من از اونا؟ از یبخش یشد یرفت وسطشون؟ یرفت بودم یفرار

 برلص؟؟؟؟؟ یبندر

 

 به را محکمش یها لدم بود ختهیر نیزم کؾ که ییها خرده شهیش به توجه بدون و کرد جدا آرش دست از را دستش

 .دیرس استخوانش مؽز تا درد و شد بلند نهادش از آه که بود نداشته بر شتریب لدم دو هنوز. برداشت ها پله سمت

 

 !یوا -

 



. بود برداشته لدم شده خرد یها شهیش یرو یپوشش  چیه بدون آسمان و داشت پا به کفش. دیدو دنبالش به شتاب با آرش

 .افتدیب آسمان یبرا یاتفال که آن ترس از

 

 خودت؟ با یکن یم  کاریچ -

 

 .دیکش داد یعصب بعد و آرام را جمله نیاول. بود آرام شیصدا

 

 .دکتر ببرمت بذار پاشو... کجاس حواست -

 

 شیها چشم درد از و داد هل عمب به محکم کرد یم تالش گرفتنش یبرا شهیهم که یدست. زد پس محکم را آرش دست

 .بست را

 

 .نزن دست من به -

 

 عکس توانست ینم که رفت یم جیگ سرش یطور یول برود درمانگاه به خواست ینم. دیبگو یزیچ که نداشت جان

 .دهد نشان خودش از یبخصوص العمل

 

 ...رگت یتو باشه رفته نکرده ییخدا اس شهیش. خطرناکه آسمان -

 

 نیا. دیکش رونیب شیپا از را شهیش ی تکه وحشتناک ی جهیسرگ آن وجود با و شد خم. دهد ادامه آرش که نداد اجازه

 باد ؼم به هیشب که بود شده انباشته هم یرو یطور شیها لیدل! نداشت آرش از یدور یبرا لیدل کی فمط هفته دو

 .فشرد یم را شیگلو

 مشت ها شهیش یرو را دستش. دوخت آرش صورت به را تارش دگانید جانش یب یها اشک انیم  و دیلرز شیصدا

 .سوزد یم و رفته شهیش هم دستش که بود دهیفهم تازه کرد،

 

 افتاده راه به بدنش کنار و بود یجار جا همه خون. دیکش رونیب بود دشید در که ییها شهیش و گرفت باال را دستش کؾ

 .بود

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 2۷2_پارت#

 



 .نکن میعصب پاشو، آسمان -

 

 رونیب زد یم برق دستش کؾ هنوز که را ها شهیش. کند مماومت نداد اجازه گرید و بود گرفته محکم را آسمان دست

 .افتاد آسمان یپا به نگاهش که کند بلندش خواست. گرفت بؽلش ریز دست و دیکش

 

 دختر؟ یندار عمل... خودت با یکرد کاریچ نیبب -

 

 :گفت دوباره خشم از لرزان یصدا با و دیکش ادیفر

 

 ؟؟؟؟یندار عـــمل -

 

 که بود یا خورده گول دل درد نبود، ها شهیش درد. دیرس یم للبش تا سوزش  و درد ها تکه از کدام هر دنیکش رونیب با

 .بود خورده گره آرش به که یعاشم دل. بود رشیدرگ مدت همه نیا

 

 ...بهم نزن دست -

 

 شده سرد شیپا و دست و بود افتاده فشارش طور آن خون دنید از ای است ترس از دانست ینم. بود شده حال یب گرید

 .بود

 

 :گفت و داد هل جان یب را آرش

 

 .بندمش یم خودم... خوبم نزن دست -

 یم که بود یعصبان یطور. دیرس یم آسمان گوش به دار خش و گلو ته از شیصدا که بود زده داد انمدر آرش

 .زدیبر هم به را ایدن ی همه توانست

 

 ؟؟؟یدکتر تـــو ؟یدکتر  تو ؟یبفهم یخوا یم کجا از ؟یچ بدنت یتو بمونه ؟یا وونهید تو آسمان؟ یا وونهید -

 

 بروند؟ درمانگاه و مارستانیب به هم با خواهد ینم که گفت یم آرش به دیبا چطور. بود شده ادیز اش جهیسرگ گرید

 عکس توانست ینم و بود حال یب یول گذرد یم چه اطرافش و دور دیفهم یم. کرد احساس بدنش ریز را آرش دست

 را دیجد ی مسئله شدن رو تحمل که بودند شان یزندگ ی دهیچیپ مسائل و ها ردخانوادهیدرگ یلدر به. دهد نشان یالعمل

 ...شد ینم یول. شد یم رو و خواست یم خودش بار نیا دیبا... ماند یم یبال راز دیبا. نداشت

 دادن گاز یصدا. رفت نیماش سمت به و کرد حمل شیها دست یرو را او طور همان و نکرد آسمان تن به لباس آرش

 خبر با آسمان حال از تا گشتیبرم عمب به بار کی لحظه چند هر و بود کرده پر را مجموعه نگیپارک کل محکمش

 .شود

 



 که االن بود خوش دلم... هست زنم بود خوش دلم! یکن یم متهمم یدار هات ندونسته با. یدون ینم یچیه  تو احمك -

 یذار ینم که جهنم به ؟یریگ یم من از رو خودت یدار یچجور. دارم رو تو اس ختهیر بهم و آشوب نطوریا خونوادم

 ست؟ین خودت به حواست چرا یلعنت... یکن یم حبس خودتو که درک به! نمتیبب
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 او کند باور خواست ینم. ندیبب را آرش یها کردن یعاشم که خواست ینم. گرفت یم آرش چشمان از را نگاهش

 .خواست ینم یزیچ نیچن وجه چیه به و بود خوردنش گول یمعنا به آرش داشتن دوست باور. دارد دوستش

 صداها فمط که بود جان یب انمدر گرید دندیرس که مارستانیب به. کند مماومت مارستانیب به رفتن یجلو نتپانست گرید

 ...دیند را جا چیه بعد و گرفتند را فشارش. دیشن یم را

 .بود نیسنگ چشمانش هنوز خودش و بود نشسته تخت ی لبه آرش کرد باز که را شیها چشم

 .خورد گره هم در چشمشان و شد بلند جا از آرش خورد که یتکان با

 

 ؟یبهتر -

 

 .  دیخند یم لبانش همراه به هم چشمانش حاال که ییاو. گرفت او از چشم آسمان و زد کنار را صورتش یرو یموها

 

 نه؟ یدونست یم -

 

 یم کجا دهان صورتش یرو به ها تیوالع ی همه که یزمان همان درست و بود دهیفهم تر لبل یلیخ دانست، یم

 .کردند

 

 !کوچولو مامان ندزد چشم -

 

 هم مرگ از شیبرا نیا و بود دهیفهم. است افتادهین یاتفال چیه کند فکر و ببندد چشم توانست ینم. دیدزد آسمان یول

 .کرد یم تحمل را زیچ همه دیبا حاال یول شد می تمام زیچ همه مرد یم اگر. بود تر سخت

 

 .میکن دایپ رو راهمون تا داده نشونمون خدا. دهیام ی جوونه هی -

 



 ؟یگذاشت خودت یبرا یراه مگه ؟یکرد دایپ  رو راهت تو مگه -

 

 عمك به دارش سوز لحن با که گفت یم یزیچ بار هر. دیکش یم آتش به را آرش جگر شیها حرؾ و زد یم زخم

 .دیکش یم یمیعم زخم آرش جان

 

 !الیخیب آسمان -

 

 .باشم تنها خوام یم رونیب برو. نخواه ستین یشدن که یزیچ -

 

 اتاق ی پنجره به رو دشید ی هیزاو. دیچرخ پهلو به و گرفت او از چشم آسمان یول دیبگو یزیچ تا کرد باز دهان آرش

 به را مارستانیب کنار پارک ی دهیکش فلک به سر یها درخت اش کناررفته یها پرده که بود یا تخته تک یخصوص

 .بود گذاشته شینما

 درد به فمط حاتشیتوض که البته. دهد حیتوض هم باز تا ستادینا بار نیا. دادیم آرش رفتن از نشان در شدن بسته یصدا

 یم اشتباه که فهماند یم آسمان به فمط و کردینم باز را یزیچ! یدان ینم چیه  تو که گفت یم چون خورد یم خودش

 .کند

 شوق و ذوق کوچک یایلوب نیا یریگ شکل یبرا چمدر. گذاشت شکمش یرو را اش شده یچیپ باند یزخم دست

 نیاول تا بود خواسته او از و بود گفته شانیدخترها اتاق از آرش بودند رفته شان خانه به هم با که یاول روز. داشت

 .بودند برده لهمرا به را عشمشان ها آن و بود آسمان شکم انیم عشك از یا جوانه حاال. شود دختر فرزندشان
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 کردن رشد حال در ایلوب کی به هیشب درست. سوخت یم کرد یم شیصدا ایلوب دل در که یا نطفه و خودش حال به

 بودن یلو به را او که یزیچ تنها. کرد یم اجبار را دنیکش نفس او به که بود شده یلیدل تنها و بود آسمان بدن درون

 .کرد یم مجبور

 یا ماهه کی ی نطفه و خودش حال به. کرد یم هیگر نفر دو خودشان حال به و بود شکمش یرو طور همان دستش

 .کرد یم محافظت بدنش درون که

 شبه کی را ساله نیچند ره انگار. بود ایدن نیا به شیپا شدن باز مسبب که یا بچه نه و دانست یم را خودش ؾیتکل نه

 .بود شده ریپ شبه کی ها تیوالع دنیفهم با و بود رفته

 عاشمانه و بود برداشته لدم شیپا به پا شیها شرفتیپ یبرا که یمرد همان آرش، که کند باور توانست ینم هم هنوز

 مهم همه از و باشد کشور لاچاق باند نیتر بزرگ یها سرشاخه نیتر یاصل از یکی بودند ساخته را شان نفره دو یها

 .باشد ها داستان نیا تمام راس در بود دهیشن اش یکار درست و یخوب از ها سال که یپدر... پدرش تر



 یها حرؾ. نبودند اعتماد لابل هم خودش ی خانواده بلکه آرش فمط نه. کند اعتماد توانست ینم هم پدرش به یحت گرید

 .باشد دهید خواب در را همه داشت دوست که یفیکث یها تیوالع. داشت تیوالع ازشیپ تا ریس از فرهان

 :گفت و کرد باز را در آرش اش یپ در و خورد در به تمه چند

 

 !خطه پشت مادرم ؟یکن صحبت یتونیم آسمان، -

 

 چیه که کرد یم ییادعا و بود آمده همسرش پسر یزندگ عمر کی از بعد. بود تر چارهیب هم آسمان از او! خانم نرگس

 .کنند باور همه و شود آماده شان یا ان ید جواب تا دیکش طول یماه کی. ردیبپذ توانست ینم کس

 

 . تونمیم بله -

 

 .گرفت یرادم آسمان سراغ و بود گرفته تماس شب ولت آن که بود بیعج. سپرد آسمان به را یگوش و رفت جلو آرش

 

 .جان مامان سالم -

 

. است تر ختهیر بهم و تر پر همه از خانم نرگس کرد یم احساس. شد کشنده و ظیؼل شیگلو بؽض و گفت یجان مامان

 .بود شده سلب شوهرش به نسبت اعتمادش که صبور یزن

 

 مادر؟ خودت با یکرد کار یچ زم؟یعز یخوب -

 

  یبال یلونیاپس یحت عاشك و شور پر دختر آن گرید.  شد ینم پنهان لبل یها ماه به هیشب گرید بؽضش و نبود خوب

 .بود نمانده
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 .داشت یم نگه هم را هیبم یهوا دیبا که اش چارهیب دل حال به. زد پوزخند خودش حال به

 



 .دیبر رو پام افتاد دستم از آب یبطر یچیه ن؟یخوب شما یمرس -

 

. بود شده كیتزر آن به کوچک یخوش کی حاال و بود کرده هیگر ها ساعت و روزها که انگار. داشت ؼم شیصدا

 .بود دادن بروز رلابلیؼ ریاخ یها ؼصه وجود با که ینشدن وصؾ یا یخوش

 

 گمیم آرش به هم و بذار صدله خودت هم. شده دفع  و بالست و لضا که انشاهللا. باشه یسالمت شهیهم یاله نده بد خدا -

 .تونیسالمت یبرا میزیبر یخون هی خونه یبرگرد انشاهللا. بذاره صدله برات

 

 کودکش با نداشت دوست یحت. شود ختهیر هم خون شیبرا که باشد مهم اش یسالمت نداشت دوست. دیخند تلخ آسمان

 یم شتریب را دوشش یرو تیمسئول نیسنگ بار شد یم  او به که یا اشاره. دهد جلوه ممصر را او و شود بسته جمع

 .کرد

 

 .دیشد نگران هم شما دیببخش. مامان ممنونم -

 

 داخل کوچک جسم از شیپاها با خولست یم انگار که یطور کی. بود کرده جمع شکمش در ناخواسته را شیپاها

 از پر یزندگ داشت یدردناک تنالض چه! شود او محافظ خواست یم و بود نیتر دفاع یب خودش. کند محافظت رحمش

 ...خاشاکش و خار

 

. سرته باال خودش گفت نداد اجازه آرش مارستانیب امیب خواستم یم. برم لربونت یستین خودت فمط گهید االن تو -

 .دمیم انجام یداشت یهرکار انیم فردا. دنینم ماللات اجازه گفت یول بشم تیاذ من خواست ینم دونم یم

 

 رو کارام تونمیم خوبه حالم من. نیدار ازین هیروح به شتریب خودتون االن شما. ستمین زحمتتون به یراض جون مامان -

 . بکنم

 

 ها آدم تمام از را خودش حال و ستین خوب حالش کرد یم فکر ییتنها به هرکس شهیهم نظرش به. نبود خوب حالش

 وجود یخاک ی کره نیا در یکس خودش از تر بدبخت کرد یم احساس. بود طیشرا همان در مایدل. دانست یم بدتر

 .است نیزم یرو دختر نیتر خوشبخت کرد یم احساس لبل ماه چند که بود یدختر همان افکار نیا. ندارد

 .بود کرده برداشت را حرفش زهر دیکش خانم نرگس که یآه یول باشد دار زهر کالمش خواست ینم

 

 .زمیعز یباش خودت مرالب. کن استراحت برو جان آسمان نشم مزاحمت. برم لربونت گذشته ما از گهید -

 

 آن در شده بدل و رد یها امیپ اش دؼدؼه گرید که یا یگوش. شد رهیخ آرش یگوش به آسمان و کردند یم یخداحافظ

 .بدهد لو را آرش توانست یم همان با که بود یؼن انمدر بلکه نبود ناشناسش یها شماره و دخترها اسم. نبود
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 یول داد یم لو را پدرش هم و ارش هم دیبا شد.یم اهیس للبش اگر. بود نداده دست از را گاهشیجا آرش هنوز

 دیفهم.ینم. تراشد یم بهانه چه یبرا دیفهم ینم هم خودش یول کرد یم  فکر دادن لو به بار هر دیشا. توانست ینم

 که بود اوردهین هم پدرش یرو به یحت. شود بلند حك برابر در که بود نشده یلو لدر آن هنوز ای است ریدرگ احساسش

 یحت و بود نکرده فرق رفتارش. بود نگفته او به هم کلمه کی یحت یول بود شده دور پدرش از. داند یم را زیچ همه

 که هستند یمعشول و عاشك همان انگار که کرد یم برخورد یطور همه یجلو. دارد مشکل آرش با دانست ینم یکس

 خاطرات شهر پرسوز یوارهاید و در و بودند زده لدم هم کنار را موسکو یها کوچه پس و کوچه لبل ماه دو

 .بود کرده ثبت را شانیعاشم

 

 شد؟ تموم صحبتت -

 

 دگاهید یجلو و زد دور را تخت. نگرفت را آن آرش یول گرفت باال را یگوش بچرخد آرش سمت به که آن بدون

 .کرد گره نهیس یجلو را دستانش و گذاشت اش نهیس یجلو را یگوش آسمان. ستادیا آسمان

 

 ؟یدیم فرصت آسمان -

 

 :داد ادامه و دیکش نیزم یرو یبد یصدا با اش یلدم کی از را یصندل آرش. نداشت یجواب هم باز آسمان

 

 ندهیآ ی هفته من. بگذره یناراحت و یتلخ با روزامون نیا نذار. بدم حیتوض بهت و بشه تموم زیچ همه نمونده یزیچ -

 .شهیم تر سخت هردومون یبرا زیچ همه یکن تا ینطوریا دارم تیمامور

 

 :زد ادیفر صدا یب گونه هالهل یطعم با و کرد باز زبان تر تلخ. کرد نگاهش تلخ آسمان

 

 دمیم اجازه  و کنمیم امضا اریب برگه هی ایب. نباش شبت شدن صبح و نیتمک نگران. نباش خوابت تخت شدن پر نگران -

 !یکن پر رو تختت... یکن صبح رو شبت یخوا یم که یهرکس با

 

 یعزادار دلش یبرا که بود خودش. گرفت یم آتش داخل از که بود خودش آرش از لبل یول گفت یم را ها کلمه

 کند؟ تحمل را آن توانست یم چه؟ کرد یم انتیخ او به آرش اگر. کرد یم

 دستان. شد رهیخ آسمان ییطال یموها به حسرت با نگاهش و شد ؼم از پر چشمانش. رفت باال یور کی آرش لب

 .بود دهییگرا یدیسف به ضعؾ از که اش دهیکش انگشتان  و ؾیظر
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 دل. یبش مونیپش خودت بعد که نزن ییحرفا بدت حال حساب به ذارمیم ،یگیم یچ یدونینم خودت! یانصاف یب -

 .یکن جمع  هاشو زهیر خرده ینتون که نشکون

 

. نداشت کفتن یبرا یزیچ هم آرش یول داشت زهر آسمان یها حرؾ. تر نیؼمگ او از آسمان و بود نیؼمگ چشمانش

 .کرد یم نگاه را او فمط سکوت با و بزند حرؾ خواست ینم

 یط از تر سخت باورش که یآرش شد؟ یم  چه خودش دل یها زهیر خرده. کرد نگاهش جان یب و حال یب آسمان

 چمدر. بود دهید انتیخ او از که یمرد کردن درک بود سخت چمدر زد؟ یم حرؾ شدن شکسته از بود هزارتو کردن

 !نبود گرید زن کی دست گرفتن فمط که انتیخ. بود دهیچش را کردنش پشت که یمرد باور بود دشوار

 

 لهمهه باهاش زهیر یم  رو دلم که ات خنده اون با یرینگ رو گهید زن هی دست بترسم ازت دیبا کردم یم فکر مدت تمام -

 زن هی مشترکمون تخت رو! کمونهیکوچ خونواده و یزندگ به انتتیخ از تر راحت برام یکن  نکارویا اگر االن! یبد سر

 میزندگ ی ادامه یبرا خواستمیم که بودم یدست ی چهیباز کنم حس ینطوریا که بود نیا از تر راحت برام دمید یم گهید

 .رمشیبگ

 

 درحال اش شهیر کرد یم احساس که یا خانواده. کرد تکرار خودش یبرا دوباره را خانواده ی کلمه و زد پوزخند

 .نداشت شدنش سرپا به یدیام چیه و است دنیخشک

 :گفت و گرفت چشم یحس چیه بدون و آرام آسمان که دیبگو یزیچ خواست آرش

 

 . لطفا نگو یچیه -

 

 حال در چپش دست رگ داخل سرم عیما و رفت یم جیگ یکم سرش. شد بلند آن یرو و کرد بدن گاه هیتک را دستش 

 را آرش که ییفضا و کرد یم فرار دیبا. برود یبهداشت سیسرو به بحث ی ادامه از فرار یبرا خواست یم دیبا. بود گذر

 !بود تر آزاد هوا جا آن دیشا. کرد ینم تحمل داشت

 

 .کنم کمکت بذار -

 

 :گفت نیسنگ و زد کنار را دستش آرام آسمان که کند کمکش و بگذارد کتفش ریز خواست و رفت جلو آرش دست

 

 .تونم یم خودم. ممنون -

 



 اش نهیس یرو گرید طرؾ و بود رفته تر باال مارستانیب یصورت لباس ی مهی طرؾ کی. کرد مرتب تنش در را لباسش

 . شد یم دهیکش

 موجود حضور از یزیچ. افتاد راه اتاق داخل سیسرو سمت به تخت ی لبه به هیتک با و گرفت آرش دست از را سرم

 .نداشت حضورش از یاحساس هنوز. کرد ینم حس گاهیب و گاه یها تهوع حالت آن بجز شکمش داخل کوچک

 .رفت سمتش به شتاب با آرش و زد هیتک وارید به که رفت جیگ سرش یا لحظه راه انیم

 

 .بهم نزن دست -

 

 ...نکن لج زم،یعز آسمون -

 

 :داد پاسخ که بود رحم یب ینگاه جوابش

 

 .کنمینم لج -

 

*** 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 2۷۹_پارت#

 

. شد یم برگزار آرش کار اتاق در شانیکار یلرارها شتریب. بود شده یدائم ییطورها کی شان خانه در پدرش حضور

 !دارد کار اتاق به یازین که آرش و است شده دهیچ یکار چه یبرا بود دهینفهم آسمان ولت چیه که یاتال

 یجلو. بود دنیشن لابل یول آرام پدرش و آرش یصدا. شد خارج اتاق از و کرد مرتب تنش در را اش یراحت راهنیپ

 :دیشن که رفت یکنار اتاق در

 

 ره؟ینم رونیب اتاق نیا از صدا -

 

 انشانیم هم کالم کی روز یط در که بود شکراب انمدر شان رابطه. بشنود را شانیصدا آسمان که نبود مهم آرش یبرا

. بخوابد ییتنها به اتاق در یشب چیه که بود نداده اجازه آرش مارستانیب از اش یمرخص از بعد. شد ینم بدل و رد

 طور به حواسش. دیخواب ینم کنارش رفت ینم خواب به آسمان که یزمان تا و نشست یم پنجره پشت ی کاناپه یرو

 . کرد ینم شیرها یا لحظه و بود او به کامل

 .کند حبس جا آن داخل را خودش نتواند تا بود کرده باز را آسمان کار اتاق و مشترکشان خواب اتاق در لفل



 به یخوب به توانست ینم ارشیو وجود با آسمان که البته داد، یم سفارش یخانگ یها نگیکتر از تازه یؼذا روز هر

 .بود آسمان به حواسش توانست یم که ییجا تا هم باز یول کند یدگیرس خودش

 یزخم و ضیمر روح شود، خوب خواست یم دلش آسمان خود نه و دهد نشیتسک توانست یم آرش نه که یزیچ تنها

 .بود گرفته درد زیچ همه دنیفهم با که بود اش

 

 !نبود اسلحه به یازین -

 

 درون اش یزندگ لهرمان دو. زد یم زنگ سرش در بود اش یزندگ لهرمان سال یسالها که یمرد پدرش، یصدا

 از بدنش تمام. بود ایدن کار نیتر خالؾ و نیتر بزرگ آسمان دید از که زدند یم حرؾ یکار از یمتر دوازده یاتال

 باتریز یلیخ یزندگ از انتظارش! بود وحشتناک زیچ همه انمدر که رفتند یم کجا به. بود شده حس یب اسلحه نام دنیشن

 !بگذراند خوش بود لرار. بود

 سن چهارسال و ستیب از بعد یول است آن با مبارزه صدد در پدرش کردیم فکر شهیهم که یزیچ مخدر، مواد لاچاق

 .بوده دنبالش که است یخالف یباندها بخش نیتر بزرگ خودش که دیشن یم

 

 .هیضرور موالع یبرا نیا یکن استفاده ازش ستین لرار. یبچرخ ابونیخ یتو ستین صالح اسلحه بدون -

 

 زیم یرو یزیچ. است سرش دادن تکان با دیتاک مشؽول که کند یم سکوت یزمان فمط آرش که بفهمد توانست یم

 :گفت آرام آرش و شد دهیکش یچوب

 

 یتر بزرگ یکارا ازمون بره شیپ روال نیهم به اگر یول نبود نیا لرارمون. کننیم ادیز رو فشارشون دارن -

 .خوانیم

 

 .افتهیب راه مرز لب از لراره فردا پس صبح چهار یبعد ی راننده. هست حواسم -
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 . دارم  هواشونو نجایا من دینباش نگران -

 

 وارید با محکم دستش که دارد نگه را خودش خواست. خورد سُر راهرو کؾ یها نتیلم یرو شیپا و رفت جیگ سرش

 .کرد برخورد



 

 بود؟ یچ یصدا -

 

 . شد داده ُهل عمب به زیم پشت گردون یصندل بعد و آمد پدرش بند پشت آرش یصدا

 برابر ده را بوها ی همه روزها آن. کرد یم تهوع حالت احساس بود شده ختهیر شانیچا داخل که ینیدارچ و هل یبو از

 .شد یم دور جا آن از دیایب در سمت به آرش که آن از لبل دیبا و کرد یم حس یعاد حالت

 حمام داخل ییروشو بند را خودش.  بست محکم لصد از را اتاق داخل سیسرو در و رساند اتاق به را خودش عیسر

 . زد عك هم سر پشت و کرد

 

 !آسمان -

 

 با را لبش. بود رسانده ییدستشو به را خودش شود خارج اتاق از آرش که آن از لبل. است نشده دهید که بود مطمئن

 :گفت فمط و کرد خشک شده زانیآو نرم ی حوله

 

 !خوبم -

 

 ؟یداریب -

 

 .شد یم الیخیب و گذاشت یم جگر یرو دندان دیبا انگار یول بشنود را مکالماتشان ی هیبم خواست یم و بود داریب

 

 .شدم داریب شد بد حالم نه -

 

 ؟یخواینم کمک -

 

 !نه -

 

 . گرفت یم پاسخ حالیب  و یا کلمه تک نطوریهم دیپرس یم سوال آسمان از هم صبح تا

 

 ؟یمطمئن -

 

 !آره -

 



. بود بهتر شدند یم رودررو هم با کمتر هرچه. کند باز را در خودش بعد و رود رونیب اتاق از آرش تا داد اجازه

 شدن تر یجد با شهیهم. شود خبر با شانیها برنامه ی همه از خواست یم که یگرید زیچ ای بود یکنجکاو دانست  ینم

 .شود خبر با ماجرا از تا رفت یم دنبالشان به هم باز یول دیکوب یم شیگلو در للبش آرش و پدرش یکار مسائل

 و بود رفته مشترکشان اتاق به که نیهم. شد کار مشؽول چهار ساعت صبح بود گفته آسمان پدر به آرش که طور همان

 .کند باز را چشمانش یال تا بود یکاف آسمان یبرا است آن با یکار مشؽول داد یم نشان تاپ لپ یها دیکل یصدا

 .کند ینم شک  او به آرش وجه چیه به که بود مطمئن. برگشت آرش سمت به و دیچرخ پهلو یرو
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 .شود داریب افراد ی مکالمه یحت  و آرام یصداها نطوریا با نداشت امکان  و بود نیسنگ خوابش

 روشن آرش سمت خواب چراغ. باشد هدفون که زد حدس آسمان و بود رفته آرش گوش تا تاپ لپ از رنگ اهیس یمیس

 .شود خبر با انیجر از تا بود کرده باز را چشمش ی گوشه یاندک فمط آسمان و بود

 که است یزیچ پخش حال در آن شگرینما از لسمت چهار که شود متوجه توانست یم یول بود تار تاپ لپ ی صفحه

 نشست یم یونیتلوز سر یباال مسلسل با نفر کی که افتاد یم ییکایامر یها لمیف ادی. بود دهید ییجنا یها لمیف در فمط

 .داد یم نشان را نظر ریز مناطك که

 

 !نمیآنال بله -

 

 متوجه آرش و بجنبد دیترس یم. نخورد تکان تا بود داشته نگه محکم را شیها دست. ستادیا للبش کرد صحبت که آرش

 .شود بودنش داریب

 .نشود مشخص ولت کی تا بست کامل را چشمانش و شد برلرار سکوت یا هیثان چند

 

 از بعد لومتریک ده نیبردار رو نیماش اون شما. شده گذاشته کاه انبار داخل دو ی شماره نیماش. اس آماده زیچ همه -

 .نیکن عوض دوباره رو نیماش زدی

 

 شانه بود مانده کم ترس از آسمان. کرد یم الدام ها یهماهنگ یبرا که بود رفته جلو انمدر. بود یهماهنگ مشؽول آرش

 .کند یخال

 مخدر مواد لاچاق از و داشت یم نگه تفنگ خانه در که یکس. بود ترسناک شیبرا نفر دو نیا کنار کردن یزندگ

 .آمد یم بر دستش از یکار هر رود شیپ نجایا تا توانست یم که یکس. بود ترسناک کرد یم صحبت

 ندهیآ از دیترس یم. داشت گلو در که یدرد و یزندگ تیوضع آن از دیلرز یم... اتاق وحشتناک یگرما از دیلرز یم

 .شود بزرگ پدر یب تیوضع نیا با بود ممکن که یکودک ی



 .شد ینم یول نشنود و ندینب خواست و فشرد محکم را چشمانش

 

 از منم؟ حسابت طرؾ نگفت مگه... بکن گفتم که کارو نیهم نه... بشنوم صداتو تونم یم من فمط. نباش شنود نگران -

 !نکش حرؾ ادیز من

 

 داریب آرش هوا ییروشنا و صبح تا که داد یم نشان تاپ لپ نور یول گذشت سکوت در شب یبال. سکوت و سکوت

 .داد یم نشانش تاپ لپ که یریتصاو یبررس مشؽول و بود

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 2۹۶_پارت#

 

 یولت. باشد تر آرام و بکشد نفس تر راحت تا شد یم باعث نبودنش نبود، هم بد.  نبود آرش شد داریب خواب از که صبح

 .کرد یم یدور او از دیبا بود

 یب برؾ و کندیم ینیسنگ اش شاخته نیتر افتاده دور یرو تازه ی جوانه کی که داشت را یجان یب درخت احساس

 و بدهد تکان را خودش نتواند که جان یب لدر همان بود، درخت همان هیشب. است نشسته شیها شاخه یرو یبهار ولت

 .دیبگو سخن او با و بکشد نازکش ی شکوفه سر به دست نتواند که جان یب لدر همان. کند سبک

 را خودش. بود ختهیر بهم را اش معده حال رحمش داخل گرفته شکل کوچک یایلوب حضور داد، مالش را اش معده

 اصال. بود تیاولو نیآخر در شیبرا بودن مادر. بدهد بودن مادر به را حواسش توانست ینم هم باز یول کرد یم آرام

 .کند فکر شدنش مادر به که نبود یتیمولع در

 تالش هرچه یول کند دایپ یدسترس تاپش لپ اطالعات به توانست یم دیشا. رفت آرش اتاق سمت به و شد بلند جا از

 یا جهینت یول کرد امتحان را دیرس یم ذهنش به که یرمز هر و داشت لفل تاپ لپ. برسد یزیچ به نتوانست کرد

 فمط یول کند ینم را کار نیا و تواند نمس دانست یم. بدهد لو را زیچ همه و برود سیپل شیپ خواستیم دلش. نگرفت

 یحت!  بود دهیشن آرش از که ییها نام و ها یهمکار تا گرفته ییجابجا حال در یها مهموله از. خواستیم دلش

 مواد با مبارزه راس در که یکس پدرش، بود دهیفهم یولت از یول کند بازگو هم را بود گفته فرهان هرچه توانست یم

 . بود شده دیام نا رفتنشان لو از هست ها یلاچالچ تمام ی سردسته خودش دارد، لرار مخدر

 حال استمالل. باشد آرش نید ریز کمتر تا فرستاد کارگاه یبرا بود کرده حاضر تابستان کالکشن یبرا که ییها طرح

 .دهد ادامه اش یزندگ به تواند یم نبود هم آرش یروز اگر که گرفت یم آرامش و داد یم او به یخوب

 .ندارد یمرد چیه به ازین که بود خوب حالش بود گرفته شکل یخوب به اش یکاسب و کار که نیا از بعد

 کی آسمان حاال. بود آسمان یشخص برند ثبت ازدواجشان، از بعد سفرش نیاول از برگشتن از بعد آرش زیسورپرا

 هر و شد یم تر شرفتهیپ روز هر. داشت یا گسترده تیفعال زنانه یها لباس دیتول با که داشت حجاب مخصوص برند

 .گرفت یم لرار حرفه نیا از دیجد یا نمطه در روز
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 فکر دیجد یا نهیزم در تیفعال یبرا و گشت یمجاز صفحات در یکم شود دور پدرش و آرش از فکرش که آن یبرا

 بدون که داشت تصور شهیهم یول کرد یم فکر ونتیا یبرگزار به که بود یادیز مدت. ختیر هم یرو را شیها

 .کند یعمل را آن تواند ینم مرد کی حضور

 ساعت شش بر بالػ او و بود گذشته هم ظهر از بعد شش از ساعت کرد بلند لتش تب ی صفحه یرو از را سرش یولت

 .بود کرده صرؾ ولت کارش در دیجد یلدم یهماهنگ یبرا

 :گذاشت شکمش یرو دست و دیکش را بدنش

 

 ...یداشت عجله توش اومدن یبرا انمدر که کوچولو ستین یلشنگ یجا ایدن! نجایا یایب نبود ولتش -

 

 از کدام چیه در او و بود گذشته اضطراب از پر که یا هفته شش. گذشت یم وجودش درون او حضور از هفته شش

 که کرد یم فکر... بعد و بود شده یسپر او انکار به هفته چهار. بود نکرده صحبت نشیجن با هفته شش نیا یروزها

 .ردیبپذ را او دیبا چطور

 

. بزنم حرؾ براش و باشه کنارم که ندارم رو یکس. کنم اعتماد بهش بتونم که ندارم رو یکس تو جز. پره یلیخ دلم -

  نه؟ سخته. یکن تحمل وزن ساله ستیب صحبت هم هی ی اندازه دیبا سنت هفته شش با انگار... انگار

 

 به روز که یراتییتؽ یول لبل یروزها یتخت همان به بود، تخت هنوز شکمش. داد گردانش یصندل به را اش هیتک

 دؼدؼه بلکه ظاهرش تنها نه و نبود لبل ولت نیچند آسمان گرید. بود توجه لابل بود گرفته شکل بدنش یرو روز

 .نبود لبل با سهیمما لابل که بود شده عوض یطور شیها

 کرد باز سرش از بپد کرده جمع سرش یباال را شیموها که یدرار حرص کش و انداخت دست

 

. گوشش ریز بخوابونم چک هی و نمیماش یتو نشست که یروز همون به برگردم خواد یم دلم. کنه یم ام خفه داره -

. کنم عوض رمویمس نمش،یبب بود لرار کافه یتو که سوم ی دفعه و روش یتو بندازن هم تؾ هی دمشید که دوم ی دفعه

. بشه خسته که کنم فرار ازش انمدر. کنم فرار باز گرفت لرار روم یجلو دیجد یجا تو بار هر کنم عوض رمویمس

 خسته و زهیریم دلم کنهیم باز رو در یولت هنوز نکهیا از ام خسته. بوده نمشه مونیزندگ کنمیم فکر نکهیا از شدم خسته

 .کنم تحمل رو زیچ همه دیبا ینطوریا که ام
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 راهنیپ دامن به را اش اشاره انگشت یرو یها لطره. کند پاک چشمانش ریز از را شیها اشک شد باعث تلفن زنگ

 فمط اتیآ نام. برداشت زیم یرو از را یگوش و دیکش باال یشینما را اش ینیب.کرد خشک را آن و دیکش اش یراحت

 با آسمان رحم درون یسانت چند یایلوب وجود از که ییروزها نیهم. شد یم داریپد صفحه یباال که بود روزها نیهم

 . دیپرسیم را احوالش بار کی یروز حدالل و بود شده خبر

. بود داده راه اش یزندگ به را اتیآ که بود گذاشته ریتاث انمدر شکمش، درون یمتریلیم هم دیشا و یسانت چند جسم نیا

 به با نداشتند گرید هم یزندگ در یریتاث ولت چیه که بودند دور انمدر هم از و بود خواهر نامشان تنها که یخواهر دو

 .کردند یم صحبت هم با مهیدل چند حدالل روز هر کودکش ی نطفه آمدن وجود

 

 ...سالم -

 

 یم سالم. طور نیهم هم بودن گرانید تیرضا دنبال به و کردن صحبت یشینما از. بود آمده بدش زمیعز و جانم از

 .آورد یم جا به را معمول حکم و کرد

 

  ؟یخوب سالم...الو  -

 

 که نبود مهم اصال.نداشت او به یا توجه اش یزندگ سال چهار و ستیب در که یکس. کرد دلت خواهرش زدن حرؾ به

 .زند یم حرؾ طور چه و کند یم کار چه او

 هیشب اتیآ چمدر و کرد یم لمس را تشیشخص. گفتن الو از تر ارام را دادنش سالم و دیشن یم دهیکش را گفتنش الو حاال

 .شود آنان هیشب تا بود نمانده یزیچ هم خودش. دار تو لدر همان و ساکت لدر همان. ود مادرشان

 

 .دادم یم انجام رو ونتمیا یکارا داشتم. خوبم.لربانت -

 

 .رمیبگ تماس بعدا مزاحمم اگر -

 

 .زد هیتک یصندل به گودش و داد لرار گو بلند یرو را یگوش

 

  خوبه؟ مامان ؟یخوب خبر چه تو. کردم تمومش گهید نه -

 

 . میا خونه هم ما چابهار بره دیبا یکار ی جلسه هی یبرا فردا بابا. میخوب همه میستین بد یا -

 

 .شد ماندگار هیثان چند یول آمد یا لحظه دستانش در یحس یب احساس. شد راست تنش بر مو دیشن که را بابا اسم

 .بود مربوط آرش لبل شب یریتصو یها تماس و شده بدل و رد یها امیپ به بود چه هر حتما



 

 خودت یخواست ولت هر که نگفتم هم مامان به. یباش نظرش تحت کردم هماهنگ همکارام از یکی با آسمان، یراست -

 م؟یبر دنبالت امیب یدار یخال ولت فردا. یمارستانیب نشه نگران که میبود نگفته یبذار ونیدرم
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 شروع از هم ماه دو هنوز! برود ییتنها به خودش نتواند که کرد یم حمل ییلویک چند و نیچند ی هندوانه که انگار

 ...نداشت را تشیحما یکودک از که یخواهر. بود مرالبش نطوریا خواهرش که بود نگذشته اش یباردار

 که ؾیح. داشت را خواهرش بود شیرو یادیز فشار ییتنها از که یزمان درست سال همه نیا از بعد که بود خوب چه

 دوباره شروع که دید یم حاال یول بود سخت شدت به رششیپذ ها روز نیاول که آن با. کند دل و درد او با توانست ینم

 .است نداشتنش هرگز از بهتر

 

 .یایب هم تو خواد ینم. بده آدرس بهم فمط. امیب تونمیم خودم. خدا به خوبه حالم اتیآ -

 

 ! نمشیبب خوام یم ؟یایب هم تو خواد ینم ویچ -

 

 توریمان کوچک لاب انیم را او توانست یم! ندشیبب توانست یم. کرد حبس را آسمان نفس اش یا کلمه دو ی جمله

 !ندیبب یسونوگراف

 

 .امیب تونم یم خودم یول. ایب نبود یزحمت اگر... خب -

 

 آرش. باشد داشته کنارش توانست یم یباردار در که ییروزها از و بود گفته شدن دار بچه از آرش. داشت آرزو چمدر

 .نداشت یتمام شیها یپرداز الیخ و کنند انتخاب هم با با کودکشان نام که بود خواسته یحت

 یبرا دلش دید یم وارید یرو که را مشترکشان عکس. نکند صحبت او با اصال داد یم حیترج. نگذاشت انیدرم آرش با

 دلتنگ و کرد یم یشمار لحظه کردن یعاشم یبرا که شد یم ییها لحظه دلتنگ. کرد یم پرواز شانیروزها آن

 .بود کرده دایپ خودش در گذشت یم آرش شناخت از که مدت نیا در که شد یم یاحساسات

 لباس طور نیا ندهیآ یها ماه و ندهیآ یروزها کند عادت تا بود دهیپوش گشاد ییمانتو. نشست اتیآ منتظر آماده و حاضر

 .زد رونیب خانه از آرش به دادن خبر بدون و کرد مرتب سرش یرو را رنگش اهیس شال. بپوشد را ها

 دیشا که شد ینم باورش. بود ینشدن تکرار و دیجد یاضطراب بود کرده تحمل دکتر مطب به دنیرس تا که یاضطراب

 .بشنود را شکمش داخل موجود یصدا یحت

 



 !یکرد خی چمدر -

 

 .کرد نوازش آرام و گرفت شیها دست در را دستش اتیآ. بود نشسته مطب ی گوشه ی سره کی یصندل یرو

 

 .دارم استرس -

 

 .شهیم راحت المونیخ یبش چک هی میبر که نداره استرس. رو یفسمل اون برم لربونش من یوا -

 

 یرو. رفتند اتاق داخل هم با نفر دو هر شد که نوبتشان. داد فشار را اتیآ دست خودش بار نیا و دیکش یمیعم نفس

 .کند کنترل را شیپا و دست لرزش و نفس کرد یسع و نشست بود کرده اشاره آن به دکتر که یمخصوص یصندل

 

 .باال بده بلوزتم. باش راحت اریب در مانتوتو خوشگلم -

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 2۹5_پارت#

 

 . داشتند شان بچه نیاول یبرا ها نمشه چه و بود کرده آرزو را ییروزها چه. دوخت اتیآ به را نگاهش

 صحبت لحن هم با یحت. باشد نزده حرؾ بشنود را کودکشان یصدا بود لرار که یبار نیاول از آرش که نبود یشب

 دیبگو بابا او به پسرش داشت دوست آرش. کردند یم ینیب شیپ هم کند صدا را ها آن بود لرار که یاسم و کردنش

 .کند صدا را ها آن یزیچ چه کند انتخاب فرزندشان خود خواست یم آسمان یول

 دردش داد آن به دکتر که یفشار با. گرفت لرار شکمش ریز یسونوگراف پِراب که بود شده نیسنگ اش نهیس ی لفسه

 .شد یم یخال شکمش یرو و بود دکتر دست مخصوص لزج ژل. دیایدرن شیصدا تا بست یکم را چشمانش و گرفت

 اش صفحه که یرنگ دیسف توریمان سمت به نگاهش. داد فشار را آن دکتر هم باز و خورد تکان شکمش یرو پراب

 شده گذاشته شینما به صفحه یرو رنگ دیسف یخطوط و خط. دیچرخ داد ینم نشان را دیسف و اهیس تکه کی جز یزیچ

 :گفت دکتر که شد رهیخ آن به استرس و دلت با. داشت انیجر آن در یآب انگار که بود

 

 ش؟ینیب یم -

 

 :گفت دهیبر دهیبر و انداخت دکتر به را نگاهش وحشت با

 



 !نه -

 

 با دکتر. دیکوب یم شیگلو انیم نه، که نهیس در للبش. داد فشار آن به را شیها ناخن و گرفت یصندل ی لبه به را دستش

 .کند نگاه را توریمان یشتریب دلت با تا رفت جلوتر یکم اتیآ و داد باال را نکشیع مخالفش دست

 :گفت و دیخند كیعم دکتر. خورد یم تکان و بود شده دیسف ریتصو از تکه دو

 

 شون؟ینیب یم بگم دیبا -

 

 ؟یچ...چ -

 

 و دیخند یم دکتر. چرخاند دکتر و او صورت نیب را نگاهش منگ و جیگ آسمان و گرفت را آسمان دست ذوق با اتیآ

 .رود رونیب تنش از جانش بود مانده کم! کند سکته بمد مانده کم. کند هضم را حرفش بود نتوانسته هنوز آسمان

 

 ...نیبب. زننیم وول گهیهمد بؽل یتو دارن سالمت و سرحال ُگنده و ُمر و ُسر هردوشون -

 

 تر یکم را لبش و داد لرار اشاره مورد را بود دهید آسمان که ییها تکه آن از یکی. گذاشت توریمان یرو را انگشتش

 .کرد

 

 .شون گهید یکی نمیا... شونهیکی نیا -

 

 !دوتا...دو -

 

 یلزج عیما از را شکمش تا داد آسمان دست به یدستمال. بود چشمانش یِ بعد هدؾ آسمان. گرفت توریمان از نگاه دکتر

 .کند پاک بود ختهیر آن یرو که

 

 .خوبه هردوشون حال شکر خدارو زمیعز آره -

 

 فکر ها آن از یکی به. نداشت را انتظارش هم خودش که یناگهان و صدا پر یا هیگر. زد هیگر ریز ناخواسته آسمان

 .بود شیها یبدبخت محور حول افکارش هنوز او و بود وجودش داخل یا دکمه یایلوب دو.  شانیهردو نه کرد یم
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 شده خشک آسمان. زد کنار را شیها اشک و دیکش صورتش کنار دست. کرد پاک را خواهر شکم و رفت جلو اتیآ

 .بود شده رهیخ اتیآ چشمان به شوکه و حرکت یب. بود

 

 .میباش خوشحال دیبا. برم لربونت که نداره هیگر -

 

 اگر ؟یچ افتاد یم ریگ آرش اگر. نبود خوشحال اصال شدند یم پدر یب دیشا که یفرزند دو آمدن از. نبود خوشحال

 دوش یرو را بچه دو تیمسئول سن سال چهار و ستیب با دیبا چطور شد یم کشته ها یخرد اعصاب نیا انیم یحت

 کرد؟ یم فکر بچه دو بلکه بچه کی فمط نه کردن بزرگ به دیبا چطور. بود بچه هنوز خودش او اصال د؟یکش یم

 یرو را مانتو حواس یب و کرد مرتب سرش یرو را بود گردنش دور که یشال. دیکش نییپا را لباسش عیسر و تند

 با کند توجه شد یم زده صدا او جانب از که نامش و اتیآ یها حرؾ به و باشد یکس منتظر که نیا بدون. دیکش تنش

 آن آسمان بردارد را لشیوسا و ؾیک تا هم اتیآ یحت که داشت یبرم تند را شیها لدم انمدر. شد خارج مطب از سرعت

 . کرد گم را او هم اتیآ که بود شده دور لدر

 یکم به فمط آسمان. دیدو آسمان دنبال به و کرد یعذرخواه دوستش از اتیآ. بود نبرده خودش با را فشیک یحت آسمان

 .کند تحمل را نیسنگ بار نیا توانست ینم و خواست ینم. کند هضم را زیچ همه بتواند تا تنفس یکم! داشت ازین هوا

 .دید هیگر حال در مطب در به زده هیتک را آسمان و رساند ها پله نییپا به را خودش زنان نفس نفس اتیآ

 

 .شدم یم ترک زهره داشتم یرفت کجا. شکرت ایخدا یوا -

 

 برنامه که نبود معلوم! کجاست آرش اصال نبود معلوم. بود شانیپر افکارش. نکرد هم نگاه او به یحت زده شوک آسمان

 طور آن که بود ناراحت خدا از. کرد یم درد للبش. بگردد دنبالش به کجا دیبا دانست ینم اصال و ستیچ شانیها

 .بود گذاشته شیتنها

 

 .برن لربونت ایب. یبش آروم یکمی نیماش یتو میبر ایب -

 

 ؟یدیم مویگوش -

 

 آمد ینم بند اش هیگر آسمان. سپرد او دست به و کرد خارج را آسمان یگوش ؾیک دو هر داشتن نگه با یسخت به اتیآ

 . افتدین آسمان یرو چشمشان نداشت امکان شدن رد بار هر با که بود مردم نگاه نگران اتیآ و

 داده لورت باز و آمد یم باال بار کی لحظه چند داشت معده در هرچه انگار. شد یم تر دیشد و دیشد اش تهوع احساس

 .کرد یم مماومت خرابش حال برابر در شدت به. شد یم
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 گزارش را نبودنش دسترس در که یکن خرد اعصاب یصدا با بار هر یول گرفت یبار چهار سه را آرش ی شماره

 .شد یم روبرو داد یم

 .دیکش بود یکینزد همان که نیماش سمت به و گرفت را او دست اتیآ

 

 .یزنیم زنگ نیماش یتو میبر ایب -

 

 اگر دیشا. کرد یم یامن نا احساس. ردیبگ را آرش ی شماره هم رفتن راه نیح که بود آن به حواسش ی همه اما آسمان

 دهد اجازه و کند تمام را زیچ همه بخواهد او از توانست یم. کند لانع را او توانست یم کرد یم صحبت آرش با

 .کرد یم دایپ را آرش دیبا. برگردد یعاد حالت به شان یزندگ

 یم یراض را او دیبا. آمدند یم کنار هم با دیبا. بود آرش شیپ حواسش ی همه. نشست اتیآ نیماش یچرم یصندل یرو

 هفته هر خوراک لبل ماه شش تا که یا شبانه یها یپارت یبرا دلش. نبود نیا آسمان حك. ردیبگ آرام خودش تا کرد

 بود؟ انداخته بند در طور آن را خودش و بود شده مشترک یزندگ ریاس که داشت سال چند مگر. بود شده تنگ بود اش

  شد؟ یم گرانید یزندگ پاسوز یجوان در دیبا که نداشت یزندگ حك او مگر اصال

 عاشك. کرد یم نازک چشم پشت دیشن یم که یا عالله ابراز هر لبال در و برگردد لبل ماه شش همان به خواست یم

 مگر اصال. بود داده راه یزندگ به را پدرش لماش از یمرد... بسته گوش و چشم طور آن هم آن! بود چه به شدنش

 و اسلحه و کجا مد و مانتو کرد؟ ینم اداره را پاساژ مگر! کجا مواد و اسلحه و کجا پسته کرد؟ ینم کار پدرش با آرش

 آورد؟ یم در سر ها زیچ نیا از آرش اصال مگر بود؟ آرش کار مگر لاچاق یبارها یهماهنگ کجا؟ مواد

. سوخت یم داخل از بدنش و بود نشسته اش یشانیپ یرو سرد عرق. داد لرار آسمان یشانیپ یرو را دستش اتیآ

 نام یرو دستش تا کرد یم تمرکز هیثان چند بکوبد انگشت آرش نام یرو خواست یم که بار هر و دیلرز یم دستانش

 .نخورد بود ده نوشته اتیآ که نییپا

 

 زم؟یعز یکنیم ینطوریا چرا برم لربونت -

 

 دست. گذاشت شیپا یرو و بست را آن نگرفتن جواب و آرش ی شماره گرفتن بار ده یباال از بعد. کرد لفل را یگوش

 بود، شده وارید گج رنگ صورتش. کرد نکاه اتیآ به زده وق یها چشم با و داد لرار صورتش طرؾ دو را شیها

 .بود شده دیسف یخون کم شدت از چشمانش و رفت یم یزرد به هم یکم
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 بکنم؟ دیبا کاریچ بندازمشون؟ دیبا یچجور... یچجور! اتیآ تونمینم من... من سالمه؟ چند مگه من! ان دوتا اتیآ -

 .کن کمکم اتیآ توروخدا

 

 اش نهیس رفتن نییپا و باال و دنشیکش نفس یصدا با لحظه کی. شد یم نییپا و باال شیصدا ولوم و کرد یم التماس

 صورتش پوست و بود کرده باد لبانش. کرد یم هیگر و دیکش یم ادیفر لحظه کی و شد یم دهیبر دهیبر کلماتش

 .بود زده خی شیها دست برعکس

 :کرد تکرار باز و دیکوب صورتش یرو را دستش کؾ

 

 ؟یفهم یم ان دوتا اتیآ -

 

 سخت شیبرا و بود کرده بؽض هم خودش. بکشد نییپا صورتش از کرد یم یسع و بود گرفته را شیها دست اتیآ

 از کامال آسمان رفتاد نیا با بود دهیفهم را آسمان یها بچه بودن دوللو که لبل ی لحظه چند لذت. کند آرام را آسمان بود

 .بود رفته نیب

 

 چه دوتا ای یکی بده؟ کجاش نیا یشیم مامان یدار برم لربونت ؟یزن یم هیچ حرفا نیا. دختر نزن... خودتو نزن -

 کنه؟یم یفرل

 

 !خدااااااا. بشم مادر خواد ینم دلم من. اتیآ بشم مادر خوام ینم -

 

 ذهن در و زد یم حرؾ خپدش یبرا اتیآ. داد هیتک یصندل یپشت به را سرش و شد گرفته سر از دوباره همش هك

 چشم. دیشن ینم را او یصدا اصال آسمان و داد یم یدلدار اتیآ. شد یم ؾیرد هم سر پشت ها تیوالع فمط آسمان

 .نداشت را بچه دو کردن بزرگ ییتوانا او. چسباند گاهش هیتک به را سرش و بست

 

 ...تیگوش آسمان -

 

 داشتن بر در با بود شده للبش وارد که یروز به هیشب طور همان هنوز آرش نام. بود دهینفهم هم را یگوش ی برهیو

 .گرفت گوشش کنار را یگوش و دیکش اش صفحه یرو را لرزانش دست. بود رهیذخ اش یگوش در رنگ اهیس یللب

 

 !الو -

 

 یحت که آن از لبل و رفت تر باال شیصدا. بشود او ی هیگر متوجه آرش تا بود یکاف هم به دهیچسب حرؾ سه همان

 :گفت بدهد یسالم

 

 ؟یکنیم هیگر یچ یبرا شده؟ یچ -

 

 .داد ینم او به زدن حرؾ ی اجازه گردنش در رفته فرو خنجر و بود گرفته را آسمان یگلو بؽض



 

 ؟یشنویم صدامو! توام با آسمان -

 

 ؾیرذ چشمش یجلو هم را ها تیوالع انگار دیشن را شیصدا یولت. دیبگو چه آرش به خواستیم کرد فراموش یحت

 .دیبگو تلفن پشت نتوانست یول شد تر مصمم یلیخ اتفالا! کند نظر صرؾ مشیتصم از که نه. دید شده

 

 ؟ییکجا -

 

 همراه هم شیصدا و دیلرز دلش. شد پرتاب اش گونه یرو اشک درشت یها لطره گذاشت، هم یرو که را شیها پلک

 .شد دلش
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 ؟یکنیم هیگر یچ یبرا گمیم -

 

 شده آرش خم و چیپ پر یزندگ گرفتار که بود خودش مهم. گفت یم چه او که نبود مهم. نداشت آرش پرسش به یتوجه

 .شناخت ینم را خودش هم خودش که بود شده یمعلوم نا و دهیچیپ مرد ریگ که بود یا ساده آسمان مهم. بود

 

 ؟ییکجا توام، با آسمان -

 

 ...ییکجا دمیپرس ازت من -

 

 جا همان بود مانده کم که بود یآسمان مهم. خورد یم حرص چمدر آرش که نبود مهم. دیشن را آرش كیعم نفس یصدا

 .کند یخال شانه یزندگ از و کند سکته

 آرش با کردن صحبت. کند صحبت او با اصالا  خواست ینم یحت گرید. زد یم دنینشن به را خودش که نبود که بیعج

ا یدل  !خواست یم دلش لحظه آن که بود یکار نیآخر ما

 به متظاهر. بود متظاهر عاشك کی هنوز هم دیشا. شد یم متنفر شتریب و شتریب و شد یم عوض مودش لحظه در

 ...حصر و حد یب نفرت

 دروغ بود زده لبل یمیدلا در که ییها حرؾ ی همه دیبگو او به که بود دکتر تماس کرد یم آرامش که یزیچ تنها فمط 

 دستانش در را اوضاع توانست یم دیشا. باشد آرام یکم توانست یم دیشا نبود شیرو شیپ مسخره تیمولع آن اگر.بود



 یشدن یول بود سخت که چمدر هر دوباره شروع. کند شروع خواست یم دلش که یطور آن را یزندگ یحت و ردیبگ

 ...یول بود دور ذهنش از هرچمدر آرش نبودن. بود

 !نداشت یول گرید 

 یپرواز بلند چطور خودش یبرا رفت یم ادشی شد، یم آرش نبودن ریگ در که شیها فکر دیرس یم که کار ینجایا به

 لدم دیبا که کرد یم فراموش! دیکش یم نمشه او یها نبودن یبرا لبل مهیدل چند تا چطور که رفت یم ادشی است کرده

 .بردارد تر مصمم را شیها

 .ستدیبا لرص پا و پر طور آن شیها حرؾ یرو بتواند که بود دهینرس مرحله آن به هنوز. نداشت را توانش

 

 .هستم شما با خانوم زمیعز آسمان -

 

. کند ناراحت را او که نزند یحرف یحت و نکند وارد آسمان به یاضطراب. باشد آرام که کرد یم را تالشش تمام آرش

 . کرد یم هم را آسمان مراعات دیبا یول دانست ینم ممصر را خودش

 .بود مرگش متیل سکوت نیا اگر یحت کرد یم سکوت دیبا. بود شده زده لفل هم دهانش. بود بسته زبانش فعالا 

 جلد. بود شده نیعج او با بیعج روز چند نیا که یجلد. رفت فرو خودش خشک و سرد جلد در هم باز یول آسمان

 !مسکوت آسمان... سکوت از پر یتیشخص. بود کرده کشؾ تشیشخص از که یدیجد

 

 .رونمیب -

 

 با یبر یخواست یجا که بودم گفته بهت رون؟یب یرفت یشد پا تنها شدم نگرانت. ینداد جواب خونه زدم زنگ یهرچ -

 .فرستم یم رو یکس نباشم خودم اگر. برمت یم امیم خودم کن هماهنگ من

 

 ...یشگیهم یها حرؾ نیا از رفت یم سر اش حوصله

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 2۸1_پارت#

 

 یال گرشید یها انگشت و داد یم فشار را شیشانیپ کوچکش انگشت. رساند یشانیپ به یسخت به را لرزانش دستان

 .بود رفته فرو شیموها

 گرید یزیچ چیه. برسد نظر به ختهیر هم به و زشت رونیب از ظاهرش ای و زدیبر هم به شیموها که نبود مهم اصال 

 .ماند یم یبال شیرو تا خطوط هم باز شد یم اتو اگر یحت که بود ینازک کاؼذ هیشب اش شده مچاله روح. نبود مهم

 



 .خونه رمیم -

 

 یم هم دیشا. کرد یم یلجباز خودش با فمط دیشا. برود هم خانه به خواست ینم. بدهد را آرش جواب نداشت دوست

 .است حساس مسائل نیا یرو چمدر آرش که دانست

. نداشت یاعتماد هم احساساتش به اصال. نداشت یاعتماد آرش یها تیحساس به گرید ها تیوالع دنیفهم از بعد البته 

... بود شده کینزد آسمان به که بود ینفع دنبال کنارش! آمد یم بر یزیچ نیچن بود منفعت دنبال که یکس از فمط

 ی خسته دل و عاشك را آسمان بتواند که طور آن مایدل. بود كیدل و درست شیها یزیر برنامه ی همه و ها ه نمش ی همه

 .کند خودش

 توانست ینم یزیچ چیه که بود کرده خودش ریاس را او یطور. بود نداده یکس به دل ولت چیه که یا ساده دختر

 .شود جلودارش

 !بود بلد خوب یلیخ را کارش آرش... کرد یم فکر درست آره! پدرش یمخالفتها یحت. نبود آسمان مانع زیچ چیه 

 

 یدون یم خودت یولت چرا اد؟یب سرت یاتفال چه ممکنه که یدونیم ؟یستین امان در که یدون یم. دمیپرس سوال ازت -

 !یدونفر یستین نفر هی االن تو آسمون ؟یدیم انجام رو خواد یم دلت یکار هر خود سر بازم یهست یتیمولع چه یتو

 

 :دینال دلش در آسمان

 

 «نفر سه »

 

 و درست و کن جمع رو هات لب یرو پوزخند پس یمهم چمدر برام که یدون یم. ستین دستت یتو نفر کی جون -

 .بده جواب بهم یحساب

 

 .اتمیآ با -

 

. فشرد هم را یگوش خاموش دکمه بلکه را لرمز ی دکمه تنها کرد لطع آرش یرو را یگوش و گفت را کلمه دو همان

 :گفت اتیآ روبه و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 

ا  شهیم -  .نده رو جوابش زد زنگ هم آرش. شوهرم پدر خونه یببر رو من لطفا

 

 یخو آنها... خانوم نرگس یحت. داشت اعتماد یهرکس از شتریب ناصر حاج به یول دانست ینم هم خودش را لشیدل

 لاچاق بزرگ باند کی وسط آرش است ممکن که کردند ینم هم را فکرش اصالا  و شناختند ینم را پسرشان یوالع

 به بودند کرده بزرگش حالل ی سفره سر که یهمان شان نازپرورده پسر که کردند ینم را فکرش اصالا . کند یزندگ

 پدرش شؽل در اگر همانطور که یپول. باشد مهم شیبرا شد، یم یمنته پول به که خودش منافع تنها که برود یسمت

 .اوردیب دستش به درست راه از توانست یم ماند یم

 ...بود کرده زده آرش از یزندگ اول یروزها همان را آسمان که بود کرده او با یکار یبلندپرواز
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 یم آسمان یها دست. آمد دستش ریز انگشتانش استخوان. لرارداد آسمان سرد یها دست یرو را دستش اتیآ

 مشخص گرفت یم صورت کبارهی به که ییها العمل عکس و بدنش و صورت حرکات تمام از خرابش حال... دیلرز

 .بود

 

 یحت اونا یایب کنار هیلض  با دیبا یشوک یتو االن تو. باشم مرالبت تونم یم هستم من اونجا ما؟ ی خونه میبر یخوایم -

 .افتاده یاتفال چه که ندارند خبر

 

 .کرد یم جلب را اتیآ اعتماد یطور کی دیبا یول بخندد که بود سخت. دیکش باال به رو یکم را شیلبها

 

 .مونم ینم ادیز. کنه یم آرومم خانوم نرگس شیپ برم دارم ازین االن هست من به حواسشون اونا -

 

 به مجبور را گریهمد و بزنند حرؾ گریهمد حرؾ یرو یراحت به بتوانند که بود نشده محکم و یلو شان رابطه لدر آن

 .بکنند یکار

 بودن دوللو از یخبر آمد هم باال اگر که کرد خواهش اتیآ از آسمان برسند، ناصر حاج ی خانه به که آن از لبل 

 .بزنند صدا کرنا و بوق در را آن که نبود ازین دیایب ایدن به یفرزند نبود لرار یولت نظرش از. ندهد آنها به فرزندانشان

 .بود مسئله نیهم شد یم آنها به دادنش خبر مانع که یزیچ تنها یول است نیا لشیدل که بود نگفته اتیآ به 

 که بود ها مدت از بعد روزها آن. است ناصر حاج با صحبت مشؽول او که داد یم نیا از خبر در یجلو فرهان نیماش

 نشده دهیبخش ناصر حاج هنوز فرهان نظر از البته. ندیایب کنار هم با بودند توانسته ییجا تا و دید یم جلو از را پدرش

 ی خانواده انمدر. بود شده شناختن مشؽول که بود نام کی فمط ناصر حاج او یبرا. گفت ینم پدر او به هم هنوز و بود

 یها تیمامور نه و شیها آمدن و رفتن در نه. کرد ینم هم شک آرش به یکس یحت که بود دیجد موضوع ریدرگ آرش

 .کند یم کار چه آرش دانست ینم اصال دیپرس یم را آرش یزندگ ازیپ تا ریس شهیهم که یپدر. دشیجد کار

 دیبا. انداخت دوشش یرو هم را لشیوسا و ؾیک گرفت دست به را بود دیخر آسمان یبرا راه سر که ییداروها اتیآ

 .بکند آنها به یسالم خواست یم هم یطرف از. کرد یم آسمان به را الزم یها هیتوص

 یول یارتباط چه در دانست ینم. بودند اتاق داخل کرد یم فکر آسمان که یطور همان مایفرهادندل و ناصر حاج

 به فرهان. بکند سوال شان یپسر و پدر ی رابطه با ارتباط در دانست ینم صالح گرید. نداشت یتمام شانیها حرؾ

 او به نسبت دشید اصال. زد ینم آسمان ی نهیس به رد دست بود ازین یهرجا هم باز و بود کرده کمک او به یکاف لدر

 .بود کرده روشن را چشمش فرهان کرد یم حس بلکه نبود برانداز خانمان فرد کی

 هم او از شتریب یحت دیشا چ،یه نداشت که خودش دختر از کم که بود یعروس همان مایدل ناصر حاج یبرا آسمان 

 .داشت دوستش

 



 نجا؟یا یاومد که یگفت آرش به جان مامان آسمان -

 

 نرگس به رو و لرارداد مبل یرو که را شیلباسها. بود کرده خاموش او یرو را یگوش بلکه بود نگفته آرش به تنها نه

 :گفت و کرد خانم

 

 .رمیبگ تماس باهاش نجایا امیب گفتم شد خاموش میگوش -

 

 .نجایا ادیب شب گمیم بهش من رمیگیم تماس من با داره -
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 به کجا چیه که یآرامش. شدن آرام و بود یفراموش یمعنا به او یبرا که یزدن سر. بزنند آنها به یسر تا بود رفته فمط

 سابك آرامش آن باز هم فرهان یناگهان حضور با که یا خانه. کند دایپ توانست ینم ها آن یمیصم و گرم ی خانه جز

 . بود کرده حفظ را

 :گفتم نیهم یبرا بماند هم شب که خواست ینم

 

 .کنم یم هماهنگ باهاتون هفته آخر یبرا... خونه گردمیبرم. دارم کار کمی فردا یبرا من جون مامان -

 

 حضور بود توانسته تر راحت همه از خانوم نرگس انگار. کند یخداحافظ خواست یم و بود ستادهیا پا لنگ کی فرهان

 ینم یحرف چیه. آمد ینم رونیب اتالش از داشت آمد و رفت خانه آن به فرهان که یمدت تمام تایآن چون ردیبپذ را فرهان

 یکالم یحت. داد یم نشان طور نیا را او حضور با مخالفتش و کرد یم یدور او از واضح یول داد ینم نظر زد،

 فرهاد حضور با کامل طور به که یکس تنها او. بود نکرده بازخواست اورا و بود نگفته پدرش به گونه اعتراض

 ... بود تایآن است داشته یا خانواده آنها از لبل پدرش که ردیبپذ توانست ینم و بود مخالؾ

 شیبرا زیچ همه رشیپذ هم و بود یخاص سن در هم تایآن یول کند فکر مسائل نیا به نتواند اصالا  که بود ریدرگ انمدر

 .بود تر سخت

 

 .رسم یم خدمتتون انشاهللا آلا حاج کند زحمت رفع اجازتون با من -

 

. بود یا کدفعهی اتفاق بودند شده مواجه هم با ناصر حاج و فرهان که یبار نیاول. بود برخوردشان حالت نیبهتر نیا 

 و و بود آمده در یجلو بار نیاول یبرا فرهاد که یزمان. اند شده مواجه هم با که رندیبپذ توانستند ینم چکدامیه که یاتفال

 در یبستر ناصر حاج که یا هفته کی و شدند مواجه او للب یگرفتگ با تنها بود کرده یمعرف ناصر حاج به را خودش



 همه که بود گفته خانم نرگس و بود دهیفهم را ها تیوالع آسمان. بود دهیچیپ هم به زیچ همه آن از بعد. بود مارستانیب

 از للبش تنها یول نداشت آن در یادیز ریتمص هم خودش که یا گذشته. داند یم ناصر حاج گذشته با ارتباط در را زیچ

 تالش که هم هرچمدر حاال. بود شده بزرگ پدر بدون پسرش و است بوده تیوالع از دور سال همه آن که بود گرفته آن

 با که بود یخانم نرگس فمط خانه آرام جو باعث. کند برلرار او با را یپسر و پدر ارتباط آن توانست ینم کرد یم

 .زدیبر هم به یزیچ داد ینم اجازه یصبور

 .دیبوس را آسمان صورت و شد بلند جا از یخداحافظ با اتیآ

 

 دنبالت؟ امیب یبزن زنگ بهم برم یخوا یم اگر ای بمونم منتظرت یخوا یم -

 

 .کردیم لل لل اش یمهتاب و دیسف پوست ریز که بود نیریش انمدر خواهرانه یها محبت

 

 تو خونه رمیم ناهار از بعد دمیم خبر بهت خودم حال از. امیب کنار تونستم االن. بهتره یلیخ حالم نباش نگران نه -

 .نباش نگران

 

 خبر با آسمان و فرهان یلبل ارتباط از کس چیه. نکند بلند را خانواده یاعضا دوباره تا افتاد راه فرهان همراه اتیآ

 هنوز و بودند ارتباط در هم با دو هر که آن با. بود گرفته صورت هیاول ی نمشه با کامالا  شان خانه به او آمدن. بود نشده

 .شناسند یم را گریهمد ها آن که دانست ینم کس چیه یول دادند یم اطالعات هم به هم
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 پدر ی خانه آنکه با. افتاد دور ها دؼدؼه تمام از یکم. است گرفته آرامش یکم که کرد احساس آسمان آنها رفتن از بعد

 آرش ی خانواده از را خوب احساس نیا داد یم حیترج که داشت آرامش آنجا آنمدر او یبرا یول بود آرش مادر و

 .ندشیبب که خواست ینم یول دیکش یم پر دلش آنکه با... نباشد خودش که داشت ازین فمط. کند افتیدر

 .شد خارج خودش امن ی دخمه از هم تایآن ها آن رفتن با

 لبل یساعات که یخبر از هم آسمان و کرد ینم صحبت ادیز تایآن. شد یسپر خنده و یشوخ انیم در یخوش اولات

 کند تحمل را یدرد دیبا ببرند ادشی از که یکسان با معاشرت خواست یم هم را نیهم. بود شده دور بود کرده افتیدر

 .کرد ینم را تصورش ولت چیه که

 که نیهم و بود نکرده روشن را اش تلفن هنوز. رفت خانه سمت به شد بهتر حالش و بود آنها کنار یکم آنکه از بعد

 .بود یکاف شیبرا بود داده آرش به را آسمان بودن مهمان خبر خانوم نرگس

 . کرد استراحت یکم و رفت شان اتاق به. داشت ولت آرش برگشتن یعاد ساعت تا هنوز

 احساس اول. بپرد بود کرده گرم را شیها چشم تازه که یسبک خواب که شد باعث دیرس گوشش به نییپا از که ییصدا

 به که بود یادیز مدت که کرد یم فکر. آمد خودش به شد شتریب و شتریب صداها و سر یولت یول کند یم اشتباه کرد



 اتالشان از و شد بلند جا از. باشد یعاد ریؼ دیبا صداها که شد متوجه کرد نگاه را ساعت یولت یول بود رفته خواب

 توانست یم که ییها گلدون افتادن نیزم یرو و لیوسا ختنیر هم به یصدا یول دیکش سر نییپا به یکم. شد خارج

 .کرد شتریب را ترسش کند تصور تسلط را تکشان تک

 .گرفت فرا را وجودش ی همه ترس. بود کرده شیرها شارژ در همانطور بود برنداشته اتاق داخل از هم را تلفنش 

 آن نبود درخواست لبل یساعات خودش آنکه وجود با. دهد لرار شکمش یرو را دستش که بود نیا العملش عکس نیاول

 .بودند فرزندانش کرد یم مرالبت آنها از که یکسان نیاول هم باز یول داشت را کوچک ایلوب دو

 همان و گرفت را آرش ی شماره.  کرد روشن را اش یگوش و کرد لفل پشت از را در رفت خوابشان اتاق به عیسر 

 .دهد جواب تا ماند منتظر زد یم نفس نفس که طور

 به بود آسمان که یا طبمه همان در یکس یپاها یصدا. داد را جوابش آرش که گرفت یم را شما که بود بار نیسوم 

 .دیرس یم گوشش

 

 !جانم -

 

 نشنود را آن اتاق از رونیب شخص داشت یسع که یآرام یصدا با توانست ینم. زد یم حرؾ دهیبر دهیبر آسمان 

 .کند صدا را آرش

 

 !است خونه تو یکی آرش -
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. شد برلرار سکوت لحظه چند. نداشت آسمان جانب از را یحرف نیچن انتظار هم او شد لطع هم آرش جانب از صدا

 :کرد کردن صحبت به شروع آرام است دهینترس آسمان از کمتر هم او بود مشخص که آرش

 

 ؟ییکجا االن تو -

 

 !خودمون اتاق -

 

 بود شده یطراح یطور شان همه. بود کرده عوض دلت با را خانه یها لفل تمام. کند کار چه دیبا که دانست ینم اصال

 یم. بود زده را جا آن رد یکس بود خانه داخل آسمان که یزمان مایدل یول برسد اش خانواده به یبیآس نیکمتر که

 از یسر کی برداشتن یبرا بابازاده طرؾ از که بود مطمئن. است لرار چه از داستان که بزند حدس توانست

 .کنند یهمکار ها آن با هم باز تا بترسانند را آرش خواستند یم فمط هم دیشا. اند رفته اش خانه به اطالعات



 

 رمیگ یم تماس االن من نباش نگران. نداره یکار تو با یکس اونجا. کن حفظ رو خود یخونسرد تو زمیعز آسمان -

 .کنه حل رو مشکل ادیب رحمت

 

 از شیب شان ساختمان. بود گذشته رحمت سد از چطور شخص آن یحت که نبود معلوم. بود ساختمان نگهبان رحمت

 .شود ساختمان وارد توانست ینم یکس هر بود تیامن تحت کرد را فکرش شد یم آنچه

 

 .ترسمیم آرش -

 

 .بود گرفته را اش ینگران تمام آسمان چون کند پنهان را آن نبود ازین. بود نگران آرش لحن

 

 .کن لفل ازپشت اتالم در. ببند پشت از هم رو سیسرو در... سیسرو داخل برو باش آروم نباش نگران کمینزد خودم -

 

 !نکن لطع خدا تورو -

 

 ...کنم لطع دیبا آسمون -

 

 در دهانش از هرچه و گرفت را بابازاده ی شماره عیسر دیایب اش خانواده سر ییبال آنکه ترس از بود فرمان پشت رش 

 .کرد او بار آمد

 

 زده زنگ نگهبان من؟ ی خونه یفرستاد آدم چرا میبود گذاشته  رو لرارهامون که ما فطرت پست نامرد شرؾ یب -

 منه؟ یشخص یزندگ اونجا یفهم است؟ حامله من زن یفهم یم خونته تو یکی گهیم

 .کند تصور هم را لبش ی گوشه کجخند توانست یم آرش که بود خونسرد انمدر بابازاده یصدا 

 

 کار به دست خودمون تا یکرد مجبور رو ما خودت. بشه سبز علؾ پامون ریز یکرد یکار من زیعز جان آرش -

 اگر... یکرد تیزندگ وارد نمشه با که هیکس همون دختر نیا! مهمه برات یلیخ انگار که یکن یم زنم زنم یطور. میبش

 ...زیبر دور صحنه از رو زن نیا. یشد ینم آشنا اون با ولت چیه یبش کینزد  لاسم به نبود لرار

 

 وانهید. برد یم سر به یپراضطراب تیوضع چه در آسمان آنکه تصور. دیکوب فرمان یرو را مشتش تیعصبان با آرش

 .برساند آنجا به بود اش خانه در که یشخص آن رفتن از لبل را خودش تواند ینم که بود مطمئن. کرد یم اش
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 یم! ختیر یم هم به را ذهنش هم تصورش یحت که یاتفال از دیترس یم... هم با دو آن ییارویرو از دیترس.یم

 !دیترس یم هم یلیخ... دیترس

 

 خوش آب هی زارم ینم. کنم یم تون چارهیب ادیب سرش به ییبال اگر تنهاست خونه یتو من زن شرؾ یب ی زاده حروم -

 .بره نییپا گلوت از

 

 انگار. انداخت یم بود دهید لمهایف در فمط که یلاچال یباندها ادی را او بابازاده تمسخر پر و وحشتناک ی خنده یصدا

 تا زدند یم زیچ هر به دست که بود یبدجنس یها سردسته آن از هم بابازاده. کرد یم یزندگ ایماف یویسنار کی وسط

ا یدل بابازاده. رندیبگ را دلخواه جهینت  در که بود یاشتباه نیبزرگتر ها آن باند به آرش ورود... بود ها آدم همان از ما

 خارج آنجا از توانست ینم هم خودش و بود رفته فرو آن در که یگودال نیتر كیعم. بود شده مرتکب عمرش طول

 .شود

 

 ارتونیاخت در خودم دیبخوا که یاطالعات هر. کنه گم گورشو من ی خونه از دیگیم و دیریگیم تماس باهاش االن نیهم -

ا  فمط زارمیم  .ینیبیم بد وگرنه برن اونجا از دیبگ بهشون تر عیسر هرچه لطفا

 

 فعال یول بزند نیزم را بابازاده بخواهد لاسم حاج از توانست یم. داد فشار گاز یرو شتریب را شیپا و کرد لطع را تلفن

 .داد یم دست از را ها آن فعال دینبا. داشت ازین ها ان به

 درش یراحت به یول داشت سرلت ضد لفل چند و نیچند واحدشان در. بود باز خانه در دیرس زدهمیس ی طبمه به یولت

 هم ها مبل بلکه بود شکسته خانه یها یدکور تمام تنها نه. داشت لرار تیوضع نیتر آشوب در خانه و بود شده باز

. بود ختهیر خانه ی گوشه ها نهییآ خرده و بود شکسته وارید یرو مشبک ییطال ی نهیآ. بودند شده دمر شانیها یبعض

 . بود شده خانه وارد اموال بیتخر لصد به فمط و کنند بیتخر را آنجا که بود آمده شخص آن انگار

 حیتوض به را تیوضع هم سر پشت طور همان و آمد یم دنبالش به هم رحمت دیکش ها پله سمت به عیسر را شیپاها

 .داد یم

 

 نییپا رفت کرد فرار یاضطرار پله از دید منو که یمولع همون. دمیدو دنبالش مادرم جان به خدا به یچ فتوره یآلا -

 یتو. بود زده رونیب که داشت شکم یکم هی یول چاق نمدریا نه. بود چاق کوتاه مرد هی. رمشیبگ نتونستم دمید یهرچ

. نمیبب را صورتش. نتونستم من نیهم خاطر به بود گذاشته هم نمابدار کاله کی. بود زده چشم به یدود نکیع هم خونه

 .بود دستش یتو چالو هی فمط یعنی برد ینم خودش با هم یچیه. بود شده خانه وارد یک دمینفهم یحت

 

 !لعنت مادرش و پدر بر  -

 

 :دیپرس و کرد درشت یکم را زشیر یچشمها رحمت

 

 ست؟ین خانمتان دن؟یدزد یزیچ بودن؟ دزده آلا -
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 یتو ومدهین یکی دوباره تا کارت سر برو. کنم یم یریگیپ رو زهایچ هیبم خودم من نکنه درد دستت رحمت دونم ینم -

 .ساختمون

 

 .رمیبگ تماس سیپل با آلا -

 

 :گفت شود لرمز چشمانش بود شده باعث که خورد اعصاب همان با و گذاشت رحمت کمر پشت را دستش

 

 .دیکرد کمکم که یمرس برس کارت به برو شما کنم یم یریگیپ خودم نکنه درد دستت نه -

 

 را در. رساند شان اتاق به را خودش. کند اطاعت آرش از شد مجبور یول کرد یم پا آن و پا نیا رفتن یبرا رحمت

 یرو به را در و دیکش رونیب سیسرو داخل از را خودش عیسر آسمان. کند باز را در کرد خواست آسمان از و دیکوب

 . کرد باز آرش

 را او توانست ینم یحت. کند صحبت هم آرش با توانست ینم. بود شده وارید گچ یدیسف به رنگش دیلرز یم شیدستها

 و دیکش یم صورتش به دست. داد یم تکان را او و بود گرفته آسمان یها بازو به را دستش دو هر آرش. بزند پس

 .بود شده اووارد به شوک چمدر که بود مشخص کامال. زد یم عمب را شیموها

 را شیها دست و دیکش خودش آؼوش در را آسمان کند، مرور ذهنش در را لبل اتفالات که آن بدون و یفکر چیه بدون

 آنمدر. نداشت خوردن تکان لدرت هم آسمان اصالا . بخورد تکان آسمان داد ینم اجازه و بود دهیچیپ او دور به محکم

 بود گذاشته سر پشت که یاتفال از حس یب و بود افتاده بدنش کنار شیدستها بود ستادهیا جا همان که بود شده شوکه

 .دیلرز یم

 دو هر واشی واشی. بود زده چمباتمه آرش آؼوش در جا همان لبل لحظه چند اتفالات و بود دهیشن که ییصداها ترس از

 به و بود دهیچیپ آسمان کتؾ دور به را شیها دست آرش. کردند ینم جدا هم از را دستانشان و نشستند نیزم یرو هم با

 .دیلرز یم ترس از و بود داده لرار شانیها بدن بدن انیم را دستش دو هر هم آسمان داد.یم فشار خودش

 .زمیعز باش آروم باش آروم. نباش زیچ چیه نگران. اومدم نترس

 

 کنار بود نشسته صورتش پوست یرو ادیز ترس از که را عرق یسیخ. دیکش آسمان صورت کنار هم باز را دستش

 و بود سیخ صورت یپهنا به صورتش طرؾ دو هر. بود شده چسبناک اشک یسیخ با اش یمهتاب پوست ینرم. زد

 .است افتاده ریگ یبریس یسرما وسط لحظه همان انگار که دیلرز یم یطور بدنش

 

 نگران نباشه یکس دمیم لول بهت. ستین نجایا چکسیه... شده تموم! برم لربونت شده تموم. نکن هیگر شم فدات -

 ...نباش
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 آسمان یشانیپ به را سرش آرش. کرد نگاه او به رهیخ فمط و کرد وصل آرش چشمان به را چشمانش زده بهت آسمان

 .فرستاد یم صلوات و کردیم شکر لب ریز را خدا. دیکش یم نفس كیعم و بود چسبانده

 

 نیهمچ ذارم ینم گهید. کشوندم یباز نیا وسط رو تو که دیببخش. باشن داشته یکار تو با زارمینم. ندارن یکار تو با -

 .فتهیب یاتفال

 

 با و دیکش یم خانه کؾ یها پارکت یرو را شیپا و رفت عمب خودش و داد فشار آرش ی نهیس به را دستش آسمان

 . رفت عمب و کرد جور و جمع را خودش دوباره یول کرد ریگ شیپا. رفت یم یعمب زانو

 گرفته فرا را تمامش ترس از که بود عرق و اشک از سیخ هنوز صورتش. داد یم نشان یخوب به را ترسش چشمانش

 .دیلرز یم و رفت یم یدیسف به لبانش. بود سیخ یحت هم شیموها. بود

 

 من یبرا اتفالا نیا که یمدت نیا همه. یبود زده بهم رو ها حرؾ نیهم مدت نیا ی همه. نزن دست من به نزن دست -

 رو تو مواظب من... یکن یم مواظبت من از یگفت بهم یکرد دایپ منو خرابه اون یتو که یروز اون. افتاد

 حضور از... آرش اسم از اطرافم...باشم دور که نیهم ینباش تو که نیهم! ینباش خوام یم... خوام ینم... خوام ینم

 !برو فمط... برو آرش. شمیم آروم من... باشه یخال مربوطه آرش به که یزیچ هر از... آرش

 

 هوا به ازین و بود ستادهیا شان خواب اتاق وسط. شود دور آرش از تا. دیبخش توان را جانش یب یپاها و شد بلند آسمان

 وارید تمام که یسرتاسر بزرگ یها پنجره. کرد باز توانست یم که ییجا تا را پنجره و زد کنار را ها پرده. داشت

 .بود گرفته فرا را اتاق

 که بود دهیچیپ هم به یطور زیچ همه. کند هضم خودش یبرا را زیچ همه توانست ینم هم باز یول دیکش یم نفس كیعم

 مادر بار توانست ینم اصال یطرف از. کرد یم تر سخت را زیچ همه شیللوها دو حضور. ردیبپذ را آنها توانست ینم

 وجود گرید طرؾ از و ردیبگ برعهده را کودک دو تیمسئول بخواهد که نبود یتیمولع در اصالا . کند تحمل را شدن

 بچه. فتدیب شیبرا است ممکن یاتفال چه نبود معلوم که یآرش. باشد آرش آنها پدر بدهد اجازه توانست ینم. بود آرش

 .است مشؽول یکار چه به ها سال نیا تمام در پدرش نداند که یکس. شدند یم خودش به هیشب یکسان دینبا شیها

 

 نکن آشفته و فکرم ییجا برم دیبا روزا نیا من. میکن یم صحبت هم با بعد ادیب جاش سر نفست نیبش مهیدل کی آسمان -

 بدون... کل کل بدون...  دعوا بدون بذار. برم بعد کنم ؾیرد جا نیا رو زیچ همه بزار. باشم مطمئن تو جانب از بزار

 !بسپارم بابام و مامان به رو تو و باشه راحت المیخ تیعصبان
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 تمام زیچ همه خواست یم فمط ببرد، باال را شیصدا که خواست ینم دلش اصال. نداشت کردن دعوا تاب اصالا  آسمان

 !کند تمام را زیچ همه... لحظه همان جا، همان خواست یم... خودش یزندگ یحت. شود

 

 .میریبگ طالق -

 

 تخت ی لبه. بود شده رهیخ وارید یرو نامعلوم ی نمطه به آسمان. گرفت فرا را اتاق یفضا تمام سکوت لحظه چند

 . کرد یم نگاه وارید به و بود نشسته بود شانیها معاشمه شاهد را یادیز چندان نه یها شب که مشترکشان

 آن در توانست یم که بود یا نمطه تنها یول کند کشؾ توانست ینم آن در یزیچ چیه که یرنگ یطوس وارید به رهیخ

 .کند جستجو را یپوچ اوج

 

 ؟؟؟یچ یعنی یزد که ؟؟؟؟یحرف نیا نیا یچ یعنی -

 

 .کند حل آرام را زیچ همه خواست یم آسمان هیشب هم آرش... بزند داد توانست ینم

 

 چه ما مگه اصال ؟یریبگ طالق یخوا یم حاال که میکرد ازدواج ولته چند مگه آسمان م؟یریبگ طالق یچ یعنی -

 ؟یکن یم فکر یزنیم که یحرف به ؟یگیم یدار یچ یفهم یم م؟یدار یمشکل

 

 چیه اصالا  انگار. بود شده کشته لبل ماه چند عاشك  دختر آن انگار... یحس چیه بدون. کرد نگاه آرش به احساس یب

 !نداشت وجود ولت

 عشك. نبود مهم شیبرا گرید یزیچ چیه که یکس. شود لیتبد ایدن زن نیتر احساس یب به توانست یم لحظه در

 ...نبود مهم شیبرا یزندگ اصال! بماند گرید که مادرانه

 

 ...بده طاللم کنم تحمل رو نکبت یزندگ نیا تونم ینم گهید من...  آرش خوام یم طالق من_     

 

 : گذاشت رتشیؼ یرو دست شتریب کرد یم نگاهش نیخشمگ که او به توجه یب

 

 .آرش کنم نگاه بهت یحت شهیم چندشم!  ادیم بدم یزندگ نیا و تو از -



 

 سرش یاجزا تمام است ممکن لحظه آن که کرد یم احساس و زد یم رونیب اش یشانیپ یها رگ شد یم سرخ آرش

 .زدیبر رونیب

 دهیپاش رونیب به اجزا تمام و بشکافند را آن توانست یم که شد یم وارد اش جمجمه به اش مؽز داخل از فشار انمدر

 .شود

 

 منو... کن نگاه منو آسمان ؟یاریم تیلعنت زبون به یچ یدار یفهم یم چیه ؟یگیم یچ یدار یفهم یم چیه -

 !همونم... یدید یم کافه تو روز هر که میآدم همون من هستم؟ یک من ادیم ادتی اصالا  ؟یشناس یم

 

 نیا و بود شده عاشمش آسمان که نبود یآدم همان آرش کرد، یم یادآوری روز هر که هم چمدر هر. نبود آدم همان

 که یکس! بود طلب منفعت کی آرش او نظر از... دیپرست یم آسمان که نبود یآدم از بیؼر و بیعج یرفتارها

 ...بود شده کینزد وهیش نیتر ماهرانه با او به یول چه، یبرا دانست ینم
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 .کنم ینم تکرار هم دوبار رمیگ ینم پس رو حرفم من -

 

 تر یعصب لحظه هر... بود موفك هم کامالا . کند تر یعصبان را آرش تا دیچ یم هم کنار را کلمات شمرده شمرده و آرام

 که یادیفر. زد ادیفر تر تمام هرچه تیعصبان با و دیکوب نیزم یرو را یعسل زیم یرو گلدان که آن تا شد یم

 .لرزاند هم را خانه یستونها

 

 کفنت که خودمم باز هم اونولت. بشن دیسف دندونات هیشب هم موهات که یذار یم رونیب خونه نیا در از پاتو یولت_ 

 .لبرستون ی نهیس برمت یم کنم یم

 

ا یدل. بود دهیند آرش از را تیعصبان نیا  کرد یم یسع شهیهم. است مانده دور ؼذا از که بود شده گرسنه گرگ به هیشب ما

 رفت جلو. نبود جلودارش زیچ چیه و چکسیه که بود شده خود یب خود از یطور یول کند حفظ را خودش آرامش

 انگشت با را آن کنار استخوان و گرفت اش اشاره و شصت انگشت نیب را اش چانه. دیچیپ آسمان گردن دور دست

 :گفت تمسخر با و داد فشار شیها

 

 ! زمیعز_ 

 



 اگر یحت تیعصبان آن وجود با یحت. آورد تاب  آرش یجلو که کرد یم را تالشش تمام. دیلرز حرص شدت از آسمان

 فمط دیترس ینم گرید یزیچ چیه از... را بدنش یحت ای ردیبگ هدؾ را صورتش فکش یجا به یبعد ی ضربه بود لرار

 انیجر در را او و دیبگو آرش به را تیوالع تا خواست یم و شود خالص ها مخمصه نیا از خواست یم دلش

 .بگذارد ماتشیتصم

 

 !زمیعز نگو من به ستم،ین آشؽال یتو زیعز من_ 

 

 .زمیعز باشه -

 

 . زد یم پوزخند و گرفت یم تمسخر به. بود شده وانهید انگار لحظه کی

 :گفت آرش به رو و آورد باال را را وارش دیتهد  دسته رفت پنجره سمت به و داد هل عمب به را آرش

 

 خوام ینم من... کن گوش منو یحرفا! نشو کینزد... نییپا ندازم یم پنجره نیا از رو خودم من یبش کترینزد اگر-

 !یباش من ی بچه پدر تو خوام ینم بشم مادر

 

 را دستش و کرد نگاه را آرش بود یعصب که طور همان. کرد کردن صحبت و شروع دیلرز یم که همانطور آسمان

 .گرفت پنجره لبه به

 

 !کس همه و زیچ همه یبابا گور! شکممه یتو که یا بچه نیا و تو یبابا گور من، یبابا گور -  

 

 و تیعصبان با. گرفت پنجره به را دستش و کرد گشاد را شیها چشم آسمان  یول برداشت سمتش به لدم کی آرش

 .کرد کردن صحبت به شروع و کند دیتهد را آرش داشت یسع که همانطور
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 وفتهیم نفر سه خون یایب جلو! شکممه توش که یا بچه دوتا نیا هم و ندازمیم رو خودم هم جلو یایب لدم هی! این جلو -

 .گردنت

 

 نفر؟ سه -

 



 خودش و گذاشتند یم یدزد فمط را نامش که یدزد آن از... افتد یم اتفاق هم با دیبا زیچ همه. شد خشک جا در آرش

 . کننده شوکه خبر نیا تا گرفته است هیلض نیا پشت یزیچ چه دانست یم

 .هستند للو دو که نداشت خبر اصالا ... بود رفته کجا آسمان که نداشت خبر او اصال! نبود بچه کی  یعنی شانیها بچه

 

 .کشم یم خودمونو وگرنه این جلو... نفر سه آره -

 

 زد یم ادیفر فمط و بود دهیرس جنون به.دیکش یم ػیج آسمان

 

 . میبزن حرؾ بذار باش آروم -

 

 یبگ یخوا یم! یعاشمم که شرؾ یب یخورد گوووووه آره ؟یعاشمم یبگ یخوا یم و؟یچ هان؟ میبزن حرؾ ویچ -

 .زنتم اگر هرزه شرؾ یب یتو با خوردم گووووه من زنتم؟

 

 هر. دیرس یم جنون به هیشب یحالت به آنها از یکی لحظه هر. شود آسمان ؾیحر توانست ینم کرد یم هرکار آرش

 .شد یم تر سخت زیچ همه مهیدل هر کند دیتهد را یکی آن تا داشت یسع آنها از یکی لحظه

 نشان  هم هنوز که را یعصبان آرش یها مردمک شیها هك هك انیم همانطور زد حرؾ کرد یم هیگر که همانطور

 .گرفت هدؾ شد یم دهید شیها چشم در خون انیجر

 

 یزندگ نیا از یچ من مگه کردم؟ یزندگ چمدر من مگه! بشم مادر خواد ینم دلم اصال. بشم دار بچه خوام ینم_ 

 مگه ه؟یزور یزندگ مگه ه؟یزور مگه باشم تو کنار خوام ینم اصال... کنم تحمل رو یزیچ گهید خوام ینم دم؟یفهم

 یلاط بفهمم رو زیچ همه من اگر یدونست یم تو دونمیم که من آره نبوده؟؟ حواست چرا اصال بشم؟ مادر من که زوره

 به کارمون یذاشت ینم یشناخت ینم اگر یشناخت یم منو تو! حساسم مسائل نیا یرو چمدر من که یدونست یم تو. کنم یم

 !برسه نجایا

 

 را خودش کنترل. ختیر نیزم یرو را بود آن یرو هرچه و دیکش آسمان شیآرا زیم یرو را دستش آرش

 .دیچیپ اتاق در شان تک تک شدن خرد  یصدا. بود یشکستن زیم یرو لیوسا تمام  .نداشت

 یم نفس آرام. نخورد حرص تا گذاشت یم هم یرو آرام را چشمانش و دیلرز یم آنها شدن تکه تکه با فمط آسمان

 !بزند کامل را شیها حرؾ بتواند... کند کنترل را خودش بتواند تا دیکش

 

 !نکن باز دهنتو یدون ینم یزیچ یولت یدون ینم یچیه تو. بشنوم صداتو خوام ینم ببر تو صدا آسمان... شو خفه -
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 دمینم اجازه! شوهرتم من... کن نگاه. شو ساکت یدون ینم یزیچ یولت! یبگ رو نهایا هم هم سر پشت یجور نیهم...

 یتو یها بچه ای خودت سر ییبال اگر. یبکن یباز هردومون یزندگ با خود سر دمینم اجازه! یبکن یؼلط نیهمچ

 !کشمت یم خودم یدستا نیهم با یاریب شکمت

 

 و کرد استفاده سوء او شدن ؼافل از آسمان یول بود ختهیر هم به را جا همه آرش. دیشن ینم را آرش یدهایتهد آسمان 

 :گفت رفت یم سمتش به کشان ادیفر که همانطور آرش که نتوانست برود باال آن از خواست چه هر. کرد باز را پنجره

 

... ینذار تنهام و یکن درکم ،یباش کنارم یتونست یم... یکن یپادشاه روزا نیا تمام یتونست یم! آسمان یکرد اشتباه -

 چماق که ستین نیا کردن کمک! یکن کمکم یستیبا من ممابل نکهیا یجا به و یایب من یهمپا زن هی مثل یتونست یم

 نیا بودن زن... ینکش نشون و خط من یبرا انمدر که نهیهم کردن کمک! یبجنگ من با یبخوا و یریبگ دست

 !است نهایا یزد یم من به ازدواج از لبل که ییها حرؾ اون! زاستیچ

 

 فشار پنجره ی لبه به را آسمان کمر. کرد لفل را آن و بست را پنجره صدا با. دیکش خودش سمت به را آسمان یبازو

 .کرد محاصره دست دو هر با را دستانش و داد

 

 یها بچه با هم و یکرد بد خودت با هم... یکرد بد آسمان! یکن یپادشاه باردار یها زن از یلیخ مثل یتونستیم -

 یخوایم هم طرؾ هی ،یگرفت میتصم طرفه هی ،یرفت یلاض به طرفه هی... یزندگ نیا با هم. یکرد بد شکمت یتو

 ؟یریبگ میتصم دیبا تو مگه باتوعه؟ فمط مگه خوام ینم رو ها بچه یچ یعنی! یکن عمل بهش

 

 آرش تا داشت زور شیبرا انگار... بود زده زل آرش چشمان به مصمم هم هنوز. بود امدهین کوتاه هم هنوز آسمان

 .بنشاند یکرس به را را حرفش

 

 !یندار دوسم -

 

 که یا سرمه ی چهارخانه راهنیپ یباال یها دکمه و کرد رها را دستش کی خشم یها رگه همان با. زد پوزخند آرش 

 .بکشد نفس کرد یسع و کرد دور یکم را مهی. کرد باز را بود شده نیمز رنگ سبز یها خط با

 مگر هم آرش یول بود فشار او یرو که بود درست. بود درست بود زده را شیها حرؾ طیشرا نیبدتر در آسمان 

 گرفتن میتصم درست توان چمدر مگر کند؟ هندل یدرست به را طرؾ همه توانست یم چمدر مگر داشت؟ شیگنجا چمدر

 داشت؟ را
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 آدم نیاول برام شیپ مهیدل چند نیهم تا! دادم یم برات هم رو جونم شیپ ی مهیدل چند نیهم تا... داشتم هم یلیخ داشتم

 یکار هر اد،ین ابروت به خم تا کردم یم یکار هر... ینداشت هم بیرل دونه هی یحت واسم! یبود ایدن یتو مهم

 مهم من یبرا تو فمط و فمط! زیچ همه یبابا گور من، یبابا گور بچه، یبابا گور... یباش خوشبخت تو با کردم یم

 واسه ینطوریهم ؟یدار خبر یچ از تو! انداختم خطر به تو خاطر به رو زمیچ همه و یزندگ و کار همه من... یبود

 مهم برات کردم یم فکر بگم دیبا من... یداشت دوستم کردم یم فکر بگم دیبا من زدن؟ حرؾ به یکن یم شروع خودت

 که یکرد ثابت... آسمان بود کشک همش ؟یزد یم بهم ها مولع اون که ییحرفها نهیا داشتنات؟ دوست نهیا. بودم

 عاشمت... بودم عاشمت. داشتم دوستت بعدش یول بود نمشه زیچ همه اولش دیشا. داشتم دوستت من. بود کشک همش

 به گفتمیم وگرنه بده تیرضا بابات تا اومدم و رفتم که بودم عاشمت. کردم فراهم برات رو یزندگ و خونه نیا که بودم

 ...هه. برسم هدفم به تا کردم یم خرت یطور هی و کردم یم کنارت حالمو عشمو من درک

 

. بود کرده ریاس دوباره بود شده آزاد که هم را دستش آن. بکشد رونیب آرش دست ریز از را شیها دست توانست ینم 

 هر و داد باال را اش ینیب کرد، جمع هم در را لبانش. کند دایپ یخالص اش دست از توانست ینم کرد یم یکار هر

 .بکشد رونیب را دستش نتوانست هم باز کرد تالش چه

 

 ؟یگفت دروغ بهم چرا ؟یگیم دروغ بهم چرا!  یندار -

 

 خونه نیا بود لرار ،یکرد انتخاب خودت رو راه نیا. بدم پس جواب تو به که دونم ینم موظؾ گهید رو خودم من -

 ایدن به هامو بچه که یولت تا فمط! کنم یم جهنم برات رو ایدن تمام بلکه خونه نیا تنها نه یول بشه بهشت تو یبرا

 هر... یایب زدن حرؾ بدون دیبا رفتم جا هر. ندارم تیکار چیه یاریب ایدن به رو ها بچه که یولت تا فمط... یاریب

 .یبد انجام مخالفت بدون دیبا گفتم من یکار

 

 کرد کردن صحبت به شروع هم باز و شود ساکت که کرد اشاره ابرو و چشم با آرش که دیبگو یزیچ خواست آسمان

 .بزند یحرف نتواند آسمان تا

 

 اگر یحت. کنم یم چارتیب یبزن ها بچه به یبیآس. کنم یم چارتیب یکن خطا پا از دست تا مرالبم یچشم چهار -

 که آشوبته ذهن و تو ممصر. نتهییپا سطح پوچ افکار نیا و تو ممصر... ییتو ممصر برسه ها بچه به بیآس ناخواسته

 .یدونیم کار ریتمص رو من زیچ همه یبرا
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 شده حبس آرش زندان در حاال بود چه هر یول بود رفته اشتباه را کار یکجا دانست ینم. بود آمده بند آسمان زبان

 گذاشته جا آن به پا آرزو هزار با که یا خانه. باشد داشته یفرار راه چیه نبود لرار بعد به آن از گرید انگار... بود

 او به تا بود نشده حاضر. بود داده حیترج او به را شیها بچه آرش. بود تر کیتار و تنگ هم زندان از شیبرا بود،

 دیکش یم ادیفر فمط آسمان... خواست ینم یحیتوض او از اصال آسمان البته! ستیچ شیها رفتار نیا لیدل دهد حیتوض

 .داشت ییرها لصد و

 که بود مطمئن نداشت، را کار آن انجام توان اصالا . کند دیتهد را آرش پنجره از خودش کردن پرت با خواست یم فمط

 .بود دیتهد فمط شیکارها و ها حرؾ... ندارد را جراتش

 بهم لیس با را آسمان و شد خارج اتاق از کند نگاه سرش پشت به آنکه بدون. کرد شیرها و داد هل را شیدستها آرش

 :گفت و کرد اتاق داخل را سرش تنها و برگشت دوباره بعد لحظه چند. گذاشت تنها اتاق ی ختهیر

 

 هم دیخر یبرا یحت ممکنه... بردار رو یخوایم که چمدون تا چند هر کن جمع الزمه یکن یم فکر که یزیچ هر -

 !گمیم شکمت تو یها بچه یبرا گم،ینم خودت یبرا میبر ییجا مینتون

 

 یبرا را ریشمش فمط که دیفهم آسمان لحظه همان. دندیکش یم آسمان للب بر خنجر انگار گفت یم که را آخر ی جمله

 خواستیم را او آرش یولت. بود کدر و کیتار جا همه که انگار دیدو ینم او دنبال به آرش اگر. بود بسته رو از آرش

 مطمئن آنکه یبرا بود کرده مخالفت آرش با ها هفته آن تمام! کند مخالفت آرش با تا داشت جرأت داشت یخوب رفتار و

 درست یول زد،یم در آن و در نیا به خودش کردن ثابت یبرا که بود مطمئن... دیکش یم را نازش شب هر آرش بود

 خراب سرش یرو شیاهایرو کاخ انگار دیتهد با و تیعصبان با طور آن هم آن دید را آرش ینینش عمب که لحظه همان

 .شد

. بود شده دیام نا محکمش کوه یول کند اعتراؾ خودش به را نیا توانست یم و داشت دوست را آرش هم هنوز آسمان 

 یول زد یم پس را او ذهنش در اگر یحت. آمد یم حساب به امن پناهگاه کی هم باز یول بود که هرچه آرش او یبرا

 از که یبت انگار آرش یول ندازدیب دور را او توانست ینم همچنان. بود کرده هیتک او به که بود یمرد او یبرا همچنان

ا یدل شب، همان... کرد خورد خودش یدستها با را بود ساخته آسمان  را شانیاهایرو که یاتال همان در لحظه همان ما

 ...بودند ساخته
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*** 

 ؟یریم کجا -

 

 آرش بود، کرده جمع ییتنها به را اتاق آسمان. بودند شده همکالم هم با لبل روز سه یدعوا آن از بعد بار نیاول یبرا

 . بود نزده هم دیسف و اهیس به دست یحت

 .کرد ینم هم را تصورش یحت هرگز که یا چهره دیدیم آرش از یدیجد یرو که بود روز چند



 کرد یم فکر که یزمان یحت بود دهیندزد او از رحمانه یب طور آن را نگاهش ولت چیه بود مهربان شهیهم آرش 

 .بود دهیند او از یرفتار نیچن است طرؾ کی آرش به عشمش

 در و کرد یم او به را پشتش آرش. دیکش یم یداریب شب آؼوشش یتمنا در صبح تا اما دندیخوابیم تخت کی یرو 

 رحم یب... دیلرز یم و برد یم فرو بالشت انیم را سرش صبح تا که بود آسمان یول دیخواب یم تخت ممابل ی گوشه

 را تصورش که باشد بد لدر همان او با توانست یم آرش! بود تر رحمیب کرد یم هم را تصورش که یزیچ از بود شده

 .برگرداند یرو او از و ردیبگ آسمان از چشم یمروت و رحم چیه بدون که باشد یمرد توانست یم آرش. کرد ینم

 

 .کنم مشورت کارام به راجع تو با ندارم یازین من بدم؟ پس جواب شوهر اصطالح به تو به دیبا -

 

 نشده خارج خانه از او روز سه. کرد یم کار ییرایپذ در مدت تمام شان یاساس یدعوا از بعد بست را تاپش لپ آرش

 شد یم حاضر شام و ناهار زیم سر نکند ضعؾ که آن یبرا فمط. بود نرفته گرید یجا به کارش اتاق از آسمان و بود

 گاه تهوع حالت با و گشت یم آرش حوش و حول فکرش فمط که آن با. بود کرده سرگرم کار با را خودش مدت تمام و

 .کند مشؽول را خودش تا داشت را اش یسع یول کرد یم نرم پنجه و دستت گاهشیب و

 

 در نیا از پاتو تنها یتون ینم تنها نه! کرده رییتؽ طیشرا و اوضاع که یباش شده متوجه دیبا خودت کردم یم فکر -

 !یکن صحبت یطور نیا من با یتون ینم یحت بلکه یبذار رونیب

 

 آمد یم باال شیگلو تا است معده یمحتوا ی همه ناگهان که شهیهم مثل. سوخت یم اش معده یباال گرفت درد اش معده

 یم یعصب شتریب چه هر. کند یعصب را او بود توانسته کامالا  اش گرفتن دهیناد با آرش. بود افتاده حال همان به هم باز

 .آمد یم فشار بدنش به شتریب شد

 .کرد تند در یجلو سیسرو سمت به را شیها لدم و گذاشت اش معده سر را دستش
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 یها یتیاهم یب نیا نخواهد هم خودش اگر کرد یم حس. نزد هم شیصدا یحت آرش بود، ییدستشو داخل که یمدت تمام

 دلش و کرد یم طلب را او آؼوش وجودش که حاال... کند کشش زجر است لرار کرد یم حس. کشت یم را او آرش

 !زد یم پس را او آرش بخوابد، کنارش خواست یم

  طلب را همسرشان اریبس آنها از یبعض و زنند یم پس را همسرشان یباردار دوران در ها خانم یگاه که بود دهیشن

 یم را آرش طلب لحظه هر. بود آمده سرش بال همان انگار. باشند او کنار لحظه هر خواهند یم والع در... کنند یم

 .باشد کنارش همسرش که خواست یم فمط! خواست یم انار نه و یفرنگ توت دلش نه. کرد

 چند تا که بود کرده فراموش انگار اصالا . کرد یم چندان دو را آسمان احساسات نیا آرش یها زدن پس نیا هم دیشا

 .نباشد مرد آن تن به سر خواست یم دلش شیپ روز



 گرفته یحساب و بود سیخ صورتش تمام. بود روح یب چشمانش. کرد پاک سیسرو داخل نرم ی حوله با را دهانش

 .بود افتاده جانش به ضعؾ. دهد تکان را شیپاها که توانست ینم اصال... بود

 یخوب به بودند نتوانسته روز آن آنکه خاطر به و داشت دکتر ولت. دیکش رونیب سیسرو داخل از را خودش یسخت به

 خودش و نشود همراه او با تا بود خواسته اتیآ از. برود دکتر به خودش بعد یساعات بود لرار کنند صحبت دکتر با

 .بکشد دوش به را ها بچه بار ی همه خواست یم ییتنها

 :دیکش ادیفر و آرش که بگذارد درب ی رهیدستگ یرو را دستش خواست

 

 یتونینم. امیب همراهت تونمیم یک نمیبب تا یبد اطالع دیبا اول یبر یخوایم هرجا بودم تو با. زدم ینم حرؾ وارید با -

 .رونیب یبر خونه از نییپا بنداز سرتو سرخود

 

 را شیدستها. داد هیتک یورود در به و برگشت او سمت به. درآورد را آسمان ی هیگر لحظه در آرش زدن حرؾ لحن

 .بود التماس از پر لحنش کرد یم التماسش انگار کرد صحبت آرش با کرد یم هك هك که همانطور و گذاشت در یرو

 

 حیصح. ندارم یکار ها بچه با نترس برم؟ تونم ینم هم دکتر هی... دکتر برم خوام یم کن ولم ؟یخوا یم جونم از یچ -

 لتیتحو سالم و حیصح نترس... شون کشم ینم رونیب برم اگر در نیا از نباش نگران. ارمشونیم ایدن به سالم و

 .دمشونیم
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 و دیکش باال را شلوارش. کرد مرتب تنش در را لباسش. شد بلند جا از. بود گذاشته ممابلش زیم یرو را تاپ لپ آرش

 .افتاد راه به آسمان سمت به داشت یعصب یحالت چشمانش و بود داده باال به را شیابرو کی که همانطور

 آن و شیرفتارها آن از. بود دهیترس او از نبود خودش دست... انداخت یم آسمان اندام به لرزه هم حضورش یگاه

 .اوردیب او سر به ییبال دیترس یم یحت! بود دهیترس شیها زدن آخر میس به طور

 مردمک د،یلرز یم چشمانش. بخورد تکان شیجا از یحت دیترس یم و بود چسبانده یورود در به محکم را دستش کؾ

 که انگار و بود ستادهیا شیروبرو که کرد یم را یترسناک مرد یتمنا. دیکش یم نفس یسخت به. خوردیم تکان شیها

 .داشت طلب او از را پدرش ارث

 شیها یخورد اعصاب آن ی همه انگار. بود کرده رییتؽ ذهنش در زیچ همه یناگهان طور آن که خورد یم هم به حالش

 ...بود نیتلم فمط زیچ همه! شود متنفر او از که بود افتادهین یاتفال چیه انگار و بود کشک

 با نه و داد یم فشار را شیبازو نه! نبود رفتارش در خشونت. دیکش ییرایپذ سمت به آرام و گرفت را شیبازو آرش

 .نبود همراهش لبل مهیدل چند لحن زد یم حرؾ تیعصبان

 

 .میبر باهم تا بشم حاضر برم نجایا نیبش ایب -



 

 ...خودم من -

 

 نفس. دیکش خود سمت به را او و داد فشار را شیبازو یول بار نیا و ستادیا جا همان آرش دیبگو یزیچ خواست تا

 ضیمر خودش که انگار... باشد کشینزد خواست.یم تمام روز سه که بود ستادهیا یکس کینزد. بود آمده بند آسمان

. است ضینم و ضد شیکارها که دانست یم هم خودش! بکشد شیپ دست با و بزند پس پا با که خواست یم انگار! بود

 یم التماس به شد یم زده پس آرش طرؾ از که یولت تا و بزند پس را آرش خواهد یم  نزند پسش آرش یولت تا انگار

 !افتد

 

 .امیم االن نجایا نیبش -

 

 نییپا را سرش اما آسمان. کرد یم گزارش آسمان به را شیها لدم تک به تک ها پارکت یرو آرش یپاها یصدا

 چرا که دانست ینم. بود کرده اشتباه کجا دانست ینم. گشت یم اشتباهاتش دنبال به یلال یها گل شمردن با و بود انداخته

 نیا که بود شده باعث آنها بیؼر و بیعج شؽل فمط ای بود، پدرش و آرش ریتمص زیچ همه. بود افتاده تیوضع نیا به

 کنند تحمل را طیشرا

 .دیایب سراؼش به عیسر انمدر کرد ینم را تصورش یحت که یطیشرا. گذراند یم سر از را یاسترس پر یباردار 

 یم سوال آرش. افتادند راه به نشانیماش سمت به فاصله تیرعا با هم با دو هر و رفت نییپا آرش مهیدل چند از بعد

 .بود یا کلمه تک طور همان هم شیها سوال البته. کرد یم افتیدر جواب یا کلمه و دیپرس
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 !نبود دلش یتو دل گرفت، لرار آسمان شکم یرو یسونوگراف پراب دوم بار یبرا یولت

 .ندیبب بود سخت میبرا باورش که را یزیچ تا بود دوخته چشم توریمان به یول آورد ینم خودش یرو به آرش

. زد یم هم به آسمانرا حال بودند آمده نوزادشان دنید یبرا لب به لبخند و گشاده ییرو با که ییها شوهر و زن دنید

 !گرفت یم آسمان یرو از را نگاهش که یآرش و بود شانیها همسر به حواسشان که ییها مرد

 

 د؟یراوبشنو للبشون یصدا نیخوا یم -

 

 هنوز. دیکش یم نفس یسخت به. داد تکان نییپا به را سرش آرام و کرد نگاه دکتر خانم به آرش. دیگز را لبش آسمان

 طنتیش از و بود کرده شان کیتفک واضح دکتر که ییها بچه. بود دهید را شانیها بچه آن در که بود یتوریمان به رهیخ

 ...کنند یم یزندگ آرامش با هم کنار طنتیش نیع در بود گفته. گفت یم شان



 اشک صدا یب آسمان و بستند را شانیها چشم. ستادیا زمان دو هر یبرا گرفت بر در را اتاق تمام که للبشان یصدا

 و کرد یم نگاه آسمان شکم به فمط سکوت در اما آرش. بود شده سیخ گردنش انیم ییجا تا چشمش ی گوشه. ختیر

 ...رفت یم طرؾ آن و طرؾ نیا به را او شکم یرو که یدستگاه

 

 مرالب یلیخ که بگم بهتون دیبا یول. ستین ینگران چیه و خوبه شون وضعشون که شد مرتبه هزار صد رو خدا -

 .نیباش مرالب یلیخ دیبا و یدار  رو شیپ یخطر پر یباردار هستند دوللو ها بچه چون نیباش

 

 توانست یم. ستادیا حرکت از شیبرا ایدن که انگار گرفت را آسمان دست مچ آرش یولت و کرد پاک را شکمش آسمان

 نییپا دلش. کند احساس را آرش بودن آرام توانست یم و کند لمس را است انیجر در شانیها پوست نیب که یاحساس

 .بود دهیکش  آؼوش به را او رستوران رونیب که یروز همان هیشب درست ختیر

 لوت هم نیهم. نرفت سمتش به یول بود جا آن گرید یا یصندل. ستادیا کنارش خودش و نشاند یصندل یرو را آسمان

 .شود رهیخ او صورت به و ردیبگ باال را چشمش تا شد آسمان یبرا یللب

 

 م؟یبکن دیبا یخاص کار -

 

 .بدهد کؾ از کامل دوم بار یبرا را دلش آسمان تا بود یکاف آرش از جمله کی

 نه بودن اضطراب بدون یرو دشیتاک شتریب. داد شرح آنها یبرا را بود الزم که ییها هیتوص تمام کامل طور به دکتر

 .باشد داشته یخوب حال تا کند ایمه آسمان یبرا را طیشرا تمام تا خواست آرش از. بود یباردار ماه

 .باشد تواند ینم روزها آن بدتر یزیچ چیه کرد یم فکر که بود دهیکش اضطراب آنمدر اما آسمان 
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 را بود مانده شیگلو در خانه از که یبؽض هنوز آسمان. بود برلرار سکوت نشانیب. رفتند رونیب که دکتر مطب در از

 .بود نگرفته آرام هم هنوز و کرد یم حمل خود با

 تا بود کرده توبه انگار. نکند صحبت آسمان با که بود خورده لسم انگار آرش. بست را کمربندش و نشست آرش کنار

 .بدهد دق را او و برسد آسمان گوش به شیصدا ندهد اجازه

 

 هم تو... هامون بچه اسم انتخاب... بدم مویباردار خبر بهت نکهیا یبرا. بودم دهیکش نمشه تا هزار روزا نیا یبرا -

 ادته؟ی یبود دهیکش نمشه اتالاشون یبرا

 



 زیچ چیه که یا یسنگ یوارهاید یسخت به. ها کوه یباال ی هزارساله یها سنگ یسخت به. بود شده سخت یول آرش

 .داد نشان را بمد شده پنهان آن ریز که یریت هفت و زد کنار را کتش تنها آسمان حرؾ با. داد ینم تکانشان

 

 .هستم یک که کنم یاداوری یبرس نجایا به خودت که نیا از لبل خواستم -

 

 خودش. بود کرده سنگ از را دلش آرش... آسمان شیها حرؾ مخاطب یول بود روبرو به نگاهش. بود یرانندگ نیح

 .بود کرده دشیتشد آسمان روز آن یرفتارها و باشد آنطور که خپاست یم

 

 یرفتارا کنم یاداوری خواستم ؟یفهم یم. اس وونهید و یلاچالچ آدم مشت هی وسط نشسته کنارت که یمرد نیا -

 چیه که مواد ؟یفهمیم کننیم وارد مواد که شرفهیب ی وونهید لماش اون از یجزو شوهرت! بوده یچ یبرا رتیاخ

 ...لاچاق آسمان لاچاق. مردم یجوونا دست دمیم کنم یم وارد هم هارو اسلحه نیهم

 .دیکش یم آسمان رخ به را بود شیپهلو یرو که یا اسلحه و بود زده کنار را کتش

. شدند شیها گونه ی روانه لرارش یب یها اشک و داد فشار محکم. گذاشت شیها گوش یرو را شیها دست آسمان

 .بود رفته تند. شد یم اکو سرش در آرش یصدا و دیلرز یم. گفت ینم چیه و دیلرز یم

 

... مالجت وسط بزنه واحد از یآن در و ارهیدرب رو اسلحه نیا تونه یم. یندار اعتماد بهش که هیهمون شوهرت نیا -

 کجاست؟ مالج یدونیم

 

 را آرش و بود رفته تند انمدر گفت یم هم درست. نداشت را او حال تیرعا اصال آرش. بست هم را شیها چشم آسمان

 .داد یم حك او به که بود شکسته

 

 شون؟ وسط یرفت چرا! چرا...    چ -

 

 :کرد تیهدا باال به رو را لبانش و چرخاند آسمان سمت به مسخره یحالت با را صورتش. داد تکان هوا در را دستش

 

. یزد گند بهش رفتارت با که بود یزندگ نیا اول شرط اعتماد آسمان؟ یمونیزندگ یها آواره رو ساختن خونه دنبال -

 .کن بس

 

 .دیبار زار زار و گرفت دهانش یجلو را دستش آسمان
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 سمت به ولت کی تا کرد یم مشت شیپاها یرو را دستش... نخواستن و خواستن احساس نیا از بود دهیبر اما آسمان

 در نیماش که همانطور و نچرخد ولت کی تا بود داشته نگه نیماش یصندل یرو یسخت به را خودش. نشود دراز آرش

 .ببرد پناه آرش آؼوش به بود حرکت حال

 را آرش رفتار یولت یول شود، جدا آرش از و ببرد نیب از را شانیها بچه خواست یم لبل روز تا که بود یآدم همان

 . بود شده دهیکش سمتش به دید یم ییاعتنا یب او از که یاول یروزها به هیشب درست بود دهید

 که یا اسلحه دنید با یحت. است شانیرو شیپ یاتفال چه که نبود مهم شیبرا گرید اصالا ... باشد او که خواست یم فمط

 نبود، مهم گرید کرد یم حمل اسلحه آرش که نیا. بود شده شوکه نه و دیترس نه بود کرده خشک جا آرش یپهلو کنار

 .شود خوب حالش تا گرفت یم او از آرامش یکم تر عیسر هرچه دیبا فمط

 

 شهیهم... ترسوندن منو شهیهم بودم، یفرار مسائل طور نیا از شهیهم من. بشه ینطوریا خواستم ینم من! آرش... آ -

 و افتادم ریگ برزخ هی تو من. کنم کار یچ دیبا دونم ینم. فهمم ینم اصال حاال... حاال. کنم جمع رو حواسم خواستن ازم

 ؟یکن کمکم دینبا مگه ؟یستین من شوهر تو مگه. زنمیم پا و دست دارم فمط

 

 كیعم خط چند اش یشانیپ انیم. بود رفته باال واضح لبانش. دیکوب یم آسمان یرو به را پوزخندش آرش صورت تمام

 او با آرام توانست ینم که بود یعصبان آسمان از انمدر لحظه آن یول نبود، مهم ادیز احساساتش. کرد یم یینما رخ

 ینم هم نیهم یبرا و دارد یبستگ آسمان حال به شانیها بچه جان که دانست یم یخوب به هم خودش. کند برخورد

 .برود تند ادیز خواست

 آرامش یکم باد تا داد اجازه و برد رونیب پنجره از را دستش. گرفت نفس رونیب از یکم. دیکش نییپا را نیماش ی شهیش

 .کند

 

 .بگو یزیچ هی حدالل شمیم وونهید دارم من آرش -

 

 تا ها شب که یمرد همان زد، یم یعاشم از دم که یکس همان. بود شده نیزم یرو مرد نیتر احساس یب اما آرش

 از را شیها یخستگ ی همه و گرفت یم آرام آؼوشش در که یمرد... کرد یم عاشمانه یها زمزمه گوشش کنار صبح

 . شناخت یم را او شد ینم باورش که بود شده احساس یب یطور برد، یم ادی

 شده عوض کامالا  شیخو و خلك. داشت همراه به را آرش ظاهر فمط و بودند گذاشته شیرو یجلو دیجد آدم کی انگار

 !کجاست اعتنا یب آرش نیا و کجا گفت یم که ییها یعسل آن. نبود آسمان آرِش  هم زدنش حرؾ لحن یحت و بود
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 .کنم یم سکوت فمط گم،ینم یچیه بهت هامون بچه حرمت به -

 



 و بود رو روبه به نگاهش و داد تکان آسمان سمت به را اش اشاره انگشت و برداشت دنده یرو از را راستش دست

 .کرد ینم کم کالمش یخشک از یزیچ یول یرانندگ به حواسش

 

 .مهمه برام هام بچه یسالمت فمط فعالا  -

 

 و بود ابانیخ جدول یرو نگاهش. داد در به را اش هیتک و چسباند هم به را شیپاها. شد مچاله یصندل یرو آسمان

 .شد یم محو دنشید از سرعت با که یکنارگذر

 به آنکه بدون آرش و دیرس گوشش به آرش یگوش زنگ یصدا لحظه همان. بود جان یب شیگلو یول گرفت ینفس 

 .داده پاسخ را تماس کند توجه او حضور

 

 .دییبفرما جانم -

 

 کنجکاو یول دیشن ینم آسمان. داد گوش بود تلفن پشت که یشخص یها حرؾ به دلت با و کرد جابجا دستش در را تلفن

 .شود یم بدل و رد تلفن خطوط نیب یزیچ چه بفهمد خواست یم دلش. بود

 

 ...درسته بله کنم؟ حل رو مشکلش کم میتا نیا یتو دیبا یچجور. هیواه دیام یول. درسته بله -

 

 .شد تلفن پشت شخص به دادن گوش مشؽول دلت با و گذاشت شهیش ی برنده باال ی دکمه یرو را انگشتش آرش

 

 ...ستین یمشکل! همراهمه خانمم نه.... نیگیم درست بله. رمیم االن واجبه یلیخ اگر ستین یمشکل نه -

 

 . است آرش یرو شیپ یمهم کار که بود دهیفهم جمله چند همان از یخوب به آسمان و کرد لطع را تلفن

 

 .یایم باهام هم تو ییجا برم دیبا -

 

 که آن رشیپذ. آمد ینم خوش مزالش به هم آرش یها دادن دستور طور نیا یول کند مخالفت خواست ینم که دلش

 یجد یآرش با ولت چیه بود طرفه کی عشمش که هم ییروزها آن. نبود یشدن اصال باشد خشک و یجد طور آن آرش

 .نبود طرؾ خشک و

 

 .برو یخواست هرجا بعد! خونه ببر منو -

 

 شبه کی اش چارهیب دل کرد یم احساس. داشت یدگیپوس احساس آسمان. کرد ینم یریجلوگ هم شیها اشک زشیر از

 که بود اش یباردار احوال دیشا. دیدیم وحشت گردباد وسط را خودش. نداشت شان ندهیآ به یدیام چیه و بود شده ریپ

 .کرد یم حالش افسرده طور آن

 



 !یایم من با -

 

 فرمان دور که ییها دست. کرد ینم کم دستورش از یزیچ آرامش لحن... لدرت پر و یدستور. داشت تحّکم اش جمله

 !نداشت شیها اشک کردن پنهان یبرا یتالش چیه که یآسمان و زد یم  رونیب که ییها رگ و شد یم دهیچیپ
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 .بود شده چسبناک اش گونه یرو و بود شده نوچ اشک زشیر از صورتش

 

 صحبت نگفتم من یولت تا. برم خوام یم یمهم یجا کن پاک رو اشکت. کن پاک رو صورتت ریبگ رو یبطر نیا ایب -

 .یکن ینم یکار نخواستم ازت یولت تا و یکن ینم

 

 لرزان ییصدا و بؽض با همانطور. ختیر هم به را فشیک مرطوبش دستمال دنبال به و گرفت آرش دست از را یبطر

 :داد را آرش جواب

 

 .یبر یخوا یم کجا -

 

 .گفتم یم بهت بود ازین -

 

 یم شیتالشها با دیشا تا نداشت انعطاؾ یا ذره که بود آن تر سخت. نشستن ترسناک و سخت مرد نیا کنار بود سخت

 .کند نرمش توانست

 

 .کن شیآرا کمی فمط هیمهم لرار -

 

 !کرد ناله لب ریز را آرش نام... دینال

 

 ...آرش -

 

. باشد آرش بیؼر و بیعج یکارها انیم وجه چیه به خواست ینم دلش. رساند یم خانه به را او آرش حدالل کاش

 .داشت یم نگه دور را او حدالل کاش



 

 ؟یفهم یم ام حامله یداشت یم نگه دور فتیکث یکارها نیا از رو من حدالل کاش -

 

 خونه یتو. یمن نظر تحت جا همه بعد به نیا از گفتم که بهت. یباش من کنار دیبا االن و دمیم صیتشخ من رو نایا -

 .ییجا میبر دیبا روز دو یکی نیهم... یباش که ستین ازین البته یبمون تنها یتون ینم هم

 

 خواست یم و داشت یسوال داشت گفتن یبرا یحرف هم باز آسمان و کرد یم فرار او با کردن صحبت از آرش هرچه

 اش یکار روابط و آرش نیب که ییها اتفاق و معامالت انیم خواست ینم و زد یم پس دست  اوردیب در سر زیچ همه از

 .دیکش یم شیپ را زیچ همه پا با یول باشد افتاد یم

 

ا  پس. بدم انجام کمال و تمام رو کارم دیبا من. باشه داشته کارم یرو یریتاث تونهینم تو یباردار -  و باش آروم لطفا

 .نکن تمیاذ

 

 کردند پارک را نیماش نگیپارک در. کرد سکوت رسما بود یمشهور و بزرگ هتل یالب که آرش، ممصد به دنیرس تا

 عده کی فمط نبود یالب در چکسیه. شد یم پخش فضا در یآرام کیموز. برود همراهش به که خواست او از آرش و

 به. شدند داخل یسوال چیه دنیپرس بدون و گفت آمد خوش آنان به در یجلو یشخص. بودند آمد و رفت حال در پرسنل

 یلیخ ظاهر آسمان. بودند نشسته ها مبل یرو ییآلا و خانم. رفتند بودند یالب یها شده اِشؽال تنها که یمبل سمت

 یب آن از را صورتش بود فشیک پاخل که آب دیسف و سرخاب یکم. نبود بد هم یلیخ حال نیا با یول نداشت یمناسب

 .بود کرده خارج یروح

 آن شناخت ینم که یافراد یجلو بود شده مجبور داشت، را ظاهر نیبهتر و دیرس یم خودش به شهیهم که یدختر 

 یظاهر با یزن که نبود مهم. نبود مهم شیبرا مسئله نیا اصال حال نیا با یول شود ظاهر تجمالت یب و ساده طور

 ...گفت یم آمد خوش آرش به ضیعر یلبخند و یجوگندم یموها با یمرد و بود گرفته لرار ممابلش در کیونی اریبس
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. شد دراز آرش سمت به بود شده حاضر شانیجلو یدوخت خوش رنگ یطوس شلوار و کت با که یگندم جو مرد دست

 .فشرد بزرگش دست انیم را دستش و کرد استمبال او از گشاده یرو با آرش

 

 و هستند جان مهتاب خانومم شونیا. دینزد من ی نهیس به رد دست نکهیا از ممنون ،یچ فتوره یآلا دیآمد خوش یلیخ -

 حرؾ ازشون شهیم تجارت یتو که ییکسا نیتر نام به و نیتر بزرگ از یکی یچ فتوره جناب هم شونیا جان مهتاب

 .زد

 



 او بند، و زد و یپارت یکم فمط او نظر از. نشست لبش یرو لبخند بود نگفته را نامش که یمرد یینما بزرگ از آرش

 .بود انداخته روز آن به را

 .کرد یاحوالپرس و سالم او با هم آسمان بعد و داد دست بودند شده دهینام خانم مهتاب که یخانم با آرش

 ندارد وجود یزیچ دانست یم که آن با. بود کرده ریگ خانوم آن و آرش یها دست یرو نگاهش. بود آشوب دلش در

 .بود صحنه در حاضر شهیهم زنانه حسادت. ختیر یم هم به دلش یول

 یزیچ چه آنها که دیشن ینم اصالا  گذاشت ینم آرامش الیخ و فکر. کند ترک را تیمولع آن عتریسر چه هر خواست یم

 .بروند خانه به و بگذارند جا آنجا را زیچ همه تا بود زمان گذر فکر به فمط و گفتند یم

 

 بتونم تر راحت تا کنم صحبت شما با یحضور خواستم من. ستین باخت و برد بحث فمط گهید نجایا جان آرش نیبب -

 نیتر کوچک یحت. ارزشن با و مهم ما یبرا یواردات یجنسها یدو هر. ببرم شیپ دیبا رو کار نیا. بزنم حرفامو

 به کار نیا که دوارمیام پس. ندارم سراغ رو شما از تر معتمد و کردم اعتماد شما به من. کنه یم خراب رو کار ضرر

 .بره شیپ یخوب

 

 :داد لرار خطابش مورد را یجوگندم مرد و زد هیتک آرنجش یرو آرش

 

 یها بند و زد به ازین جواهرات کردن وارد یبرا. ستین اجناس یمعنو ارزش و یمال ارزش بحث سخاوت جناب -

 .میبگذرون سر از رو برحه نیا میبتون تا خوام یم ولت یکم شما از من. میدار خودمون

 

 تا خواست یم او از هرچه. داشت آنها به دنیبخش سرعت و امور انجام در یادیز اصرار سخاوت جناب انگار اما 

. برسند دستش به و شوند رد مرز از تر عیسر اش ییایتالیا جواهرات تا کرد یم اصرار شتریب او دارد نگه دست

 ...بود یرلانونیؼ کامالا  آنها کردن وارد که یجواهرات

 مدارک یسر کی فمط پدرش از اگر. شد یم تر عیوس و عیوس آرش یکارها روز هر چمدر که کرد یم فکر آسمان 

 .کرد یم رو دیجد یزیچ روز هر آرش یول داشت، را افؽان نمونه چند کردن رد یحت و مخدر مواد لاچاق عنوان به
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 از. شد یم ؼرق آن در شتریب روز هر و بود بابازاده نام به یمرد بزرگش که یجمع در حضور با انگار که یزیچ

 .کرد یم صحبت جواهر و طال به راجع حاال یحت و اسلحه تا گرفته مخدر مواد

 

 ممدار هی نیهم خاطر به و نبوده جواهرات واردات ما کار یول دیهست انیجر در چمدر شما دونم ینم سخاوت جناب -

 که ستین هم طورها نیا یول میکن سازش جا گهید یها جنس نیب میتون یم و کنیکوچ جواهرات که درسته. شهیم سخت

 .میکن وارد یراحت به رو نیخوا یم شما که رو یجواهر از حجم نیا میبتون



 

 .ادیم رتونیگ یخوب پول یول -

 

 .دیکن یصبور ممدار کی دیبا هم شما یول ستین یشک که نیا در بله -

 

 مداربسته یها نیدورب دانست یم که ییجا تا چون. بودند گذاشته لرار طیمح آن در چرا که بود بیعج آسمان یبرا

ا . کنند شانیدایپ ها آن توسط توانستند یم یخوب به رفت یم لو یکس اگر و داشتند وجود یالب یجا همه  لحظه آن تا لطعا

 . بود شده ثبت و ضبط مداربسته یها نیدورب در شانیها چهره بار چند و نیچند

 ...است داده انجام یبزرگ اشتباه آرش کرد یم احساس

. رفتیپذ را معامله هم سخاوت و کرد تر کوتاه را زمان یکم آرش ها، آن با یصحبت.هم و مذاکره یطوالن میتا از پس

 .کردند یخداحافظ و دادند دست هم با دو هر

 به رو شود یم آرش که آن از لبل و کرد زانیآو در یجلو یلباس چوب همان در را شیلباسها آسمان دندیرس که خانه به

 .دیپرس او

 

 ن؟یک نایا آرش -

 

. بردار هیضرور یکن یم فکر که یزیچ هر... خودت یها لباس هم خودم یها لباس هم. کن آماده چمدون تا سه دو -

 .میباش دینبا مدت هی بده انجام را کار نیا تر عیسر زیچ هر فمط ینکرد عمل یول بودم گفته بهت

 

 ینم و بود مبهم و جیگ. دانست ینم یزیچ چیه یول بفهمد، شتریب و شتریب که آن از. بود آمده سر صبرش گرید آسمان

 .است یمنجالب چه وسط که دانست

 

 !امینم ییجا چیه من ای یکن یم کاریچ یگیم من به ای -

 

 عوض را شیها لباس هنوز خودش. برد کشان کشان ها پله سمت به را آسمان و شد او رحم یب دست ریاس شیبازو

 آن از شتریب او زور. توانست ینم یول کند ممابله آرش یجلو تا گرفت کار به داشت توان در چه هر آسمان. بود نکرده

 .بچربد آن به آسمان زور که بود

 

 .یوحش کن ولم گرفت درد دستم کن ول یآ -
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ا یدل  دست با که بود گرفته درد شیبازو انمدر کرد، رها را آسمان دست یولت. دیکش خود با را آسمان شان اتاق داخل تا ما

 .شود آرام تا دیمال را آن یرو گرید

 

 بدون گمیم من یهرچ بعد به نیا از... شنومینم زبونت از رو ها حرؾ نیا گهید گمیم بهت شهیهم یبرا بار کی -

 یهرچ... نجایا از باشم دور دیبا... شمال یروستاها از یکی میبر دیبا! یکن یم عمل یچجور کجا هیچ و چرا دنیپرس

 .میبر تا کن جمع رو لتیوسا زودتر

 

 .بود گرفته یناسازگار سر هم باز حاال کرد یم را آرش آؼوش یتمنا لبل ساعت چند تا که یدختر

 

 تو! یستین من مال که تو... برو یخوایم که جا هر برو، ییتنها خودت. امینم جا چیه من. امینم ینگ رو لشیدل بهم تا -

 ام؟یب باهات دیبا یچ یبرا یریگ یم من از خودتو که

 

 چمدان و رفت شانیها لباس کمد سمت به خودش. شد یم ختم بزرگ یدعوا به دادن را آسمان جواب. نداد یجواب آرش

 کار به را سرعتش آنها برداشتن یبرا و بود یبؽل اتاق در گرید چمدان دو. دیکش رونیب کمد یباال از هم را شانیها

 یجلو که همانطور لباس دست نیچند. ختیر چمدان داخل را زیچ همه بزند تا درست را یلباس که آن بدون و گرفت

 و خواند یم را یامیپ انگار و کرد یم نگاه اش یگوش به بار کی مهیدل چند هر. کرد فرو چمدان داخل آمد یم چشمش

 .کرد یم شتریب را عمل سرعت

 کرد یم فکر و دیرس یم نظرش به که را ییها لهیوس حدالل تا شد بلند جا از دید مماومت رلابلیؼ را فضا که آسمان

 . دیکش طول ساعت دو از کمتر ها چمدان کردن جمع. کرد جمع دیایب کارش به است ممکن

 دهینکش را آن اش یزندگ در ولت چیه که کرد یم نرم پنجه و دست یاسترس انیم آسمان. کردند ینم صحبت چکدامیه

 ولت چیه که دیبگو توانست یم حدالل. بود نکرده  تحمل را اضطراب آن هم بود شده دهیدزد که ییها ولت یحت. بود

 ...بود دهینچش دیام نا آنطور

 :دیپرس آرام آسمان دادند، لرار اتاق ی گوشه آماده و بستند را ها چمدان ی همه یولت

 

 م؟یگرد یم بر یک اصالا  ؟یدیم رییتؽ رو حرفت خودت یه چرا گهید روز سه دو ینگفت مگه -

 

 .میبمون چمدر دونم ینم. بدم حیتوض بهت تونم ینم نیا از شتریب. میافتیب را االن میمجبور آسمان دونمینم -

 

 و استرس که بود گفته دکتر داد لرار شکمش یرو را را آزادش دست و فشرد دستانش در را اش یگوش آسمان

 .ستین خوب شیبرا اضطراب
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 تیاذ پاشو خانم پاشو میا چارهیب سرمون باال انیم صبح فردا تا دارم عجله. میبر شو حاضر پاشو. رونیب بکش آسمان -

 .نکن

 

 یم یخوب به را بود آرش جان به که ییوال و هول آن یول شد تر آرام بود گفته آرام لحن با که یخانم آن از آسمان

 در زیچ همه. کند ترک را خانه عتریسر چه هر خواست یم آرش و بود افتاده یمهم اتفاق انگار. کند لمس توانست

 .افتاد یم اتفاق لحظه

 .شد یم خواسته آنها از که دادند یم انجام را یکار همان مایدل دیبا آنها و زنگ کی... امکیپ کی

 آرش را ها چمدان از یکی. شد آرش راهنیپ نیآست زانیآو و کرد تن به را شیها لباس بود دهیترس یحساب که آسمان 

 .کند صبر تا کرد یم مجبورش آسمان وزن یول دیکش یم خودش دنبال به

 

 .افته یم داره یاتفال چه بگو بهم حدالل ترسمیم من و آرش -

 

 طبمه در آسانسور راهشان سر گذراندند هم سر پشت و تند را ها پله. کشاند خودش دنبال به و گرفت را دستش آرش

 خودش همراه به که یچمدان و نشاند نیماش داخل را آسمان. برود کمکش به تا خواست نگهبان از آرش و ستادیا همکؾ

 .گذاشت عمب صندوق داخل بود برداشته

 

 .امیم نیبش گردم یبرم االن نرو ییجا جا، نیهم نیبش -

 

 انگار. ستادیا یم یکنار کردن صحبت تلفن یبرا مهیدل چند هر نداد حیتوض آسمان به یزیچ چیه ریمس طول در آرش

ا یدل آخر در. شود شیها صحبت متوجه آسمان خواست ینم که  انتخاب آرش که یممصد به مین و ساعت سه از بعد ما

 شمال یها جنگل از یکی انیم در تو در تو ییروستاها و چیپ در چیپ ریمس نیچند از گذشت از بعد. دندیرس بود کرده

 و کرد یم روشن را شانیجلو فمط نیماش چراغ نور. نبود تیرو لابل شب یکیتار آن در که دندیرس یا مزرعه به

 .بود جهینت یب معمول طبك هم آرش با کردن صحبت. ندیبب را جا همه توانست ینم یخوب به آسمان

 

 کجاست؟ نجایا -

 

 .امنه جامون جا نیا فعالا  -

 

 .آورد رونیب بیج داخل از یدیکل و دیچرخ آسمان سمت به آن کردن خاموش بدون یول داشت نگه را نیماش آرش 

 

 .ارمیب رو ها لهیوس منم کن باز رو خونه در برو -



 

 .کرد باز را در لرز با و گرفت آرش دست از را دیکل دسته. نبود آسمان دل یتو دل 

 که یا خانه یآهن در به لفل چند و نیچند. کرد باز خودش را یبعد یها لفل و رفت کمکش به آرش بعد ی مهیدل چند

 .بود شده زده بود شانیرو یجلو

 

 .ترسم یم والعا من آرش -

 

 .نجامیا من نترس ایب... تو ایب -

 

 به ترس خودش آرش حضور نترسد توانست ینم. بود نشده آرام اصالا  یول کرد یم آرام را آسمان حرؾ نیا دیبا دیشا

 .آورد یم همراه
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 چیه ستیادیز مدت که بود مشخص یخوب به و بود گرفته نم یبو فضا. نبود یبزرگ کلبه. زد یم سو سو چراغ نور

 . است نشده آنجا وارد کس

 یچوب یها نتیکاب با یا آشپزخانه. خورد یم چشم به طیمح در که بود یزیچ تنها سکوت و سکون. گرداند چشم آسمان

 یگاو پوست و مبل دست کی خورد یم چشم به فضا ی گوشه بود شده ساخته درخت ی درسته یها کنده از انگار که

 ست آشپزخانه با که ینهارخور زیم کی و خواب تخت. بود کلبه ی استفاده مورد لیوسا مختصر بود نیزم یرو که

 .بودند جا آن یها لیوسا گرید بود

 و اسب ی ههیش یصدا آن رونیب از که کلبه  آن به دنیرس تا ریمس در ساعت همه آن تحمل کرد یم احساس

 ازشانین مورد مواد. گرفت آرام یکم و کرد ضیتعو را شیها لباس. بود کرده اش کالفه شد یم دهیشن ها رکیرجیج

 .شدند یکار مشؽول هرکدام کنند صحبت هم با که آن بدون و کرد جابجا بود آورده داخل به آرش که را

 

 نجا؟یا میبمون ممکنه چمدر -

 

 را سوالش شد یم سخت شیبرا دنیکش نفس و داد یم یجا خچالی یا وهیم جا داخل را ها وهیم که طور همان آسمان

 و بود نشسته یخور نهار  زیم دور. نبود آسمان به حواسش و کرد یم یبررس را یزیچ تبلتش یرو آرش. بود دهیپرس

 .کرد یم نگاه یزیچ به دلت با

 

 هوم؟ -



 

 م؟یبمون ممکنه روز چند گمیم -

 

 اش چهره ی دهیپر رنگ آرش نگاه مین یول بود دهیپر رنگش دخترک. چرخاند آسمان سمت به یا لحظه را چشمانش

 .دینفهم را

 

 ...دونم ینم -

 

 .شهینم روزمونم سه دو حتاجیما نایا -

 

 نفس و داد هیتک ناراحت یچوب یصندل یپشت به. داد باال را شیابرو و دیخار را اش یشانیپ ی گوشه پرت حواس آرش

 .دیکش یمیعم

 

 .کنمیم شیکار هی -

 

 یها مهره بود ستادهیا سرپا انمدر. گرفت کمرش به دست آسمان. نبود آسمان کنار و کلبه داخل بود، که هرجا حواسش

 دست در را یللم کوچک اریخ که همانطور و دیکش ینهارخور زیم کنار تا را اش خسته یها لدم. کرد یم درد کمرش

 .نشست آرش کنار زد یم آن سر به یگاز و داشت

 .بود دهیچیپ اش ینیب در گاز کی همان با اریخ یبو و بود رفته هم در آرش یها اخم

 

 کنم؟ یکار تونم ینم من -

 

 !ببرد بود تبلت داخل که یاحواالت متوجه تا دیکش یم سرک آسمان. کرد بلند را سرش حس یب آرش

 

 .ندارم یکار -
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 با یمحتو از تا دیکشیم سر چه هر آسمان. شد بود گذاشته شینما به تبلت داخل که یا ویدیو مشؽول را خودش دوباره

 :گرفت آرش سمت به را اریخ. توانست ینم شود خبر

 

 ؟یخور یم اریخ -

 

 که کرد احساس آسمان زد که را یبعد گاز. دیکش رونیب آسمان انگشتان انیم در را اریخ و برد باال را دستش آرش

 .شود درست نشانیب ییزهایچ تواند یم هم هنوز

 ولت چیه و بود صورتش یرو که یشیر ته به. شد رهیخ ارش به دلت با و کرد خم اش سرشانه یرو را سرش آسمان

 بود ختهیر یشانیپ یرو شیموها. داشت یهماهنگ صورتش با که بلندش یاستخوان ینیب به. کرد ینم رییتؽ زیسا آن از

 به راجع! شود شکنجه او توسط خواست یم دللش بود هم گر شکنجه اگر مرد نیا. بود پوشانده را اخمش خطوط و

 اش خنده شود سندرم نیا ریدرگ خودر که آن تصور با. بود خوانده آن از بارها و بود دهیشن اسکهلم سندرم

 .دید یم آزار او توسط که شد یم یشخص عاشك ماریب که یا یماریب.گرفت یم

 نظر ریز را او كیدل انمدر آسمان و بود ها لمیف یمحتو در ؼرق آرش. کند فراموش را افکارش تا گرفت یمیعم نفس

 یرو از را آرش یمو از یا طره و برد جلو را دستش. بکشد بسته چشم را صورتش بند بند توانست یم که بود گرفته

 . شد دهیکش سمتس به آرش نگاه که زد کنار صورتش

 .دیکش عمب را دستش آرام بعد یول دیپر جا از آرش یناگهان العمل عکس از یا لحظه

 

 !یچیه -

 

 است؟ شده چه یحت ای... یدار کار چه باشد دهیپرس او از آرش که انگار. بود داده نشان العمل عکس ناخودآگاه کامال

 ارتباط او با تا گشت یم یا کلمه دنبال و کرد یم نگاه را آرش یچشم ریز. رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جا از

 .کند برلرار

 

 ؟یخور یم یزیچ -

 

 .بود نزده لب یزیچ چیه هاست ساعت آرش که دانست یم. بود شده جمع حواسش

 .داد لم شتریب و کرد خاموش را تبلت آرش

 

 .کن استراحت نیبش شم یم پا خودم -

 

 .بود لمس لابل مشؽولش فکر. برد فرو شیموها داخل را دستش

 داخل آسمان که بود یزمان کمتر شان یزندگ اول یروزها همان از. کرد دم را یچا و نکرد یتوجه حرفش به آسمان

 .بگذراند آشپزخانه
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 یرو رو را او نگاه ینیسنگ یول کرد ینم نگاه آرش به. کرد دایپ ها نتیکاب داخل از یا یفلز ینیس و کرد دم یچا

 چیه که زد یم گول را خودش. ختیر یم نییپا یهر دلش اش یعاشم اول یروزها به هیشب. کرد یم احساس خودش

 .بکشد نفس بتواند تا است نشده عوض زیچ

 یحال چه آرش شود متوجه بخواهد که آن از شتریب آسمان و بود گذشته ییاعتنا یب و یتوجه یب به لحظاتشان ی همه 

 .شود بهتر شان روابط خواست یم دلش است یکار چه مشؽول ای و دارد

 سمت به او نیسنگ نگاه دید یم که نیهم. نبود تحمل لابل شیبرا کرد یم احساس آرش جانب از که یسرد از حد آن

 ینم آسمان. ندیبب تاپش لپ ای و تبلت به معطوؾ را اش توجه تمام که بود آن از بهتر چرخد یم خودش حرکات

 ...بود نشده ؾیتعر توجه یب با یزندگ او یبرا. کند تحمل را یتوجه یب توانست

 بدون هم خودش و دارد لرار آرش یجلو خورد یم چشم به اش گوشه شده دهیچ مرتب یها تییسکویب که را یچا ینیس

 هم خودش یبرا و داد لرار او یجلو را یچا وانیل نگفت یزیچ. نشست کنارش کند نگاه او صورت به که آن

 .زدند یم حرؾ ایرو در شود باز شانیها لب آنکه بدون که انگار کرد یم صحبت شان نیب سکوت. برداشت

 یم را نازش آرش و کردیم ناز آرش یبرا که بود شیایرو. کرد یم نوازشش آرش و دیخند یم که بود روحش 

 ...دیخر

 

 .کرده ات خسته راه بخواب برو -

 

 جا همان خواست یم دلش یول کرد یم درد هم کمرش عضالت یحت بود، تنش در راه یخستگ گفت یم درست آرش

 .بدهد دست از را یا لحظه یحت خواست ینم هم باز باشد حاکم بود لرار سکوت اگر یحت ندیبش آرش یروبرو

 .دیایب لبش به لبخند دوباره آسمان تا بود یکاف هم نیهم... دیتوپیم او به نه نه و زدیم داد سرش نه بود شده آرام آرش 

 

 .رمیم کنم جمع رو نایا -

 

 به. کرد جمع منظم را زیچ همه و شد بلند جا از. بماند کنارش شتریب و باشد داریب شتریب خواست یم دلش. بود بهانه

 . آمد یم سراؼش به زودتر یخستگ داا یجد بود شده خسته بدنش. سپرد گرم آب دوش به را خودش و رفت حمام سمت

 کی یحت یبرا یا دهیا چیه کرد یم فکر که شان لحظات به. گرفت آب ریز را تنش و نشست یکیپالست یصندل یرو

 .نداشت هم بعدش ساعت

 .کرد خشک آرام آرام را بلندش یموها و انداخت سرش یرو را حوله

 شب که یخوش یبو همان دیشا. بود بس شیبرا نبود باز شیجلو که نیهم فمط فمط... نبست محکم را حوله کمربند

 .کرد یم برلرار یآشت نشانیب دیبا بود کرده پر را آرش مشام یعروس

 دنبال درونش و رفت ها چمدان از یکی سمت به. شد یم ختم اتاق کی همان در زیچ همه و نداشت یاتال چیه کلبه 

 را چشمانش گشت یبرم او سمت به که بار هر یول لؽزد یم شیرو آرش نگاه که کرد یم احساس. گشت شیها لباس

 رشیت یول زدیبرانگ را احساساتش و کند جلب را او نظر یطور خواست یم دلش بار هر دید یم یگرید زیچ منعطؾ

 ...خورد یم سنگ به



 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 3۶۹_پارت#

 

 .ینکن چارمونیب بپوش... ستین درمون و دوا و دکتر نجایا یخوریم سرما بپوش لباساتو -

 

 .کند یم یینما ظاهر فمط و اوست جلب آرش حواس ی همه که بفهمد آسمان تا بود یکاف جمله کی و

 هم کنارش نبود لرار آرش اگر یحت. بود شده آرام. رفت تخت به دهیپوش لباس و کرد جمع حوله با را را شیموها 

 .کند جلب خود سمت به را نظرش دوباره تواند یم که کند مطمئنش توانست یم او توجه ذره کی نیهم بخوابد

 نداشته الیخ و فکر و بگذارد هم یرو آرام را چشمانش توانست یم و بخوابد آرامش با روزها از بعد توانست یم گرید

 گذاشت ینم اون یبرا آرام دنیکش نفس یجا اتفالات و داشت وجود دنیفهم یبرا یادیز یزهایچ هنوز که آن با. باشد

 .است دهینبر دل او از آرش که باشد مطمئن توانست یم الالل یول

 .زدیبر هم به را ذهنش که نبود یزیچ شان رابطه گرید و بود او پرده پشت یکارها مشؽول فکرش ینطوریا

 آرش که ییجا به پشت و دیکش خودش یرو را پتو. دیخز بود شده بلند ش ریج ریج یصدا نشستن با که یتخت یرو

 بودن خواب به تظاهر با را چشمانش و بود دهیکش باال اش نهیس یرو تا را پتو. دیکش دراز بخوابد آن یرو بود لرار

 تا اضطراب از آسمان که نبود لبل یها شب مثل گرید یول دیکش دراز کنارش آرش تا دیکش طول یساعت. بود بسته

 .برد خوابش یراحت به شانیها بچه یدلگرم به و گذاشت شکمش یرو دست. بماند داریب صبح

 خودش با را بالشتش تیوضع آن در که بود رفته ادشی. نبود راحت اصال دیجد بالشت. بود گرفته درد یکم گردنش

 باز تعجب با را چشمانش. ستادیا حرکت از کتفش یرو یدست ینیسنگ احساس با و کرد بلند آرام را سرش. بردارد

 بود دهینفهم اصالا . بود کرده خشک جا آرش آؼوش در هم خودش و بود دهیچیپ او شکم دور به که بود آرش دست. کرد

 .بودند آمده در تیوضع آن به چطور و بودند رسانده صبح به را شب چطور که

ا  انگار حاال و بخوابند هم پشت به پشت که کرد یم را تالشش آرش روزها آن تمام  تکان. بود کرده فرق زیچ همه والعا

 ادامه گرید و شود تمام اش یزندگ جا همان بود حاضر. کند رییتؽ شان تیوضع خوردنش تکان با دیترس یم... نخورد

 .شود خشک بدنش و بکشد دراز طور همان ها ساعت بود حاضر یحت. باشد نداشته

 داد اجازه و نخورد یتکان... کرد یم بودن خواب به تظاهر یول آسمان. شد بلند شیجا از آرش تا دیکش طول یساعت

 !باشد خودش الیخ به آرش
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 یکیتار در ؼرق جا همه. شد ینم روشن بود شده وارد پرده گوشه از که ینور روزنه با کلبه و دیکش یم سوت یکتر

. زد کنار را ها پرده و کرد دم یچا. شد بلند شیجا از عیسر آسمان. رفت رونیب و کرد باز را اتاق در آرش که بود

 و کرد روشن را چراغ خاطر نیهم به کند روشن را کلبه نتواند دیخورش نور ییتنها به که بود کوچک آنمدر ها پنجره

 ...شد رهیخ آرش به و کرد باز را در. برود رونیب تا دیچیپ خودش دور به یاشارپ

 بود یسبز تنها شیروبرو و خورد یم چشم به یمیلد ساختمان چند کلبه راست سمت. بود کلبه یروبرو یبزرگ دشت 

 .شد یم ختم درخت از شده دهیپوش یها کوه به انتها در که دشت و

 اجازه کیشل یصدا. کرد کیشل شد بند او یرو آسمان نگاه که نیهم و بود گرفته هدؾ  را ییجا بدست تفنگ آرش

 سوت آسمان یها گوش که کرد یم کیشل یمعطل بدون و تند انمدر یول بشنود را ها یبطر شدن شکسته داد ینم

 .دیکش

 او که کرد ینم را تصورش ولت چیه. است یمهم تیمولع یبرا نیتمر حال در آرش که کرد یم احساس. بود دهیترس 

 .ندیبب یتیمولع نیچن در را

 نگاه او به تعجب با فمط و بود کرده بؽل را خودش آسمان... دیخواب پهلو به بعد بار یحت و کرد کیشل درازکش بعد بار

 .کرد یم

. آمد خودش به عیسر آسمان. شد بلند جا از و کرد پرتاب یکنار را تفنگ بعد و بود یراندازیت مشؽول آرش یساعت

 از آه آمد ینم در یکتر از گرید که ییصدا و یسوختگ یبو! نه ای بود دهید را او آرش دانست ینم... رفت داخل

 .ختیر هم به را اعصابش بود دهیرس انتها به آبش که یکتر دنید با و رفت داخل عیسر. کرد بلند نهادش

 یا زنگوله یصدا و شد داخل آرش. بود کرده بلند را آن یسخت به که بود داغ انمدر. انداخت نکیس داخل را آن یفور

 .دیرس آسمان گوش به بود زانیآو در یباال که

 

 ؟یشد داریب -

 

 آن.  کرد آب دوباره را یکتر و برد دهانش داخل بود سوخته یکم یکتر به اصابت با که را اش اشاره انگشت اسمان

 :داد را آرش پاسخ و آورد در دهان از را انگشتش دارد، لرار گاز یرو را

 

 ؟یبود کجا ولته یلیخ -

 

 :گفت و چرخاند در سمت به را سرش

 

 .رونیب نیهم چیه -

 

 ...کرد تند آشپزخانه تا را شیها لدم که بود شده جلب آسمان دست به نظرش که انگار

 

 شده؟ یچ دستت -

 

 !گرفت آب ریش ریز را دستش... کرد آرش به را پشتش 
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 !سوزوند رو دستم... سوخت یم داشت یکتر... نشده یزیچ -

 

... گشت یم اضطراب با و دهیبر دهیبر. کرد یم صحبت مرد کی با بار نیاول یبرا که بود ینوجوان دختر انگار آسمان

 !گفت یم و دیلرز یم نهیس در للبش

 یجار شیرو آب یکم تا داد اجازه. داشت نگه آب ریش ریز خودش دست با و گرفت خودش سمت به را آسمان انگشت

 .شود

 

 !ستین یزیچ خوبه -

 

 ...گهید یستین مرالب -

 

 ینم نگاه صورتش به بازهم. کرد خشک را آسمان دست داشت لرار نکیس کنار که یدستمال با و بست را آب ریش 

 .دیدزد یم او از را چشمانش کرد،

 

 ...اومد یم کیشل یصدا -

 

 یا کلمه چند. نبود کردن صحبت به مشتاق ادیز. کرد تکرار را" اوهوم" یآوا لب ریز و داد تکان را سرش تنها آرش

 .بود یم لشیم مطابك دیبا کرد یم صحبت که

 

 ؟یبود تو -

 

 ...اوهوم -

 

 یسوختگ از ینشان چیه که یدست. کرد یم نوازش را دستش آرش! نه ای بزند صدا را او هم باز که بود دل دو آسمان

 بودنشان نرم از روز کی که ییها همان. داشت لرار آرش انگشت دو نیب سوخت ینم گرید یحت و بود نمانده شیرو

 .فشرد یم یمهربان با را دستانش که یبزرگ و بلند یها انگشت. بود رفته ؼنج دلش



 

 ؟یزنینم حرؾ من با چرا -

 

 .ستین زدن یبرا یحرف -

 

 و دیکش رونیب آسمان دست انیم از را شیها دست اما آرش. داشت نگه را آرش یها دست و زد هیتک ها نتیکاب به

 را بود تخت هنوز که یشکم. کرد یم لمس را ها بچه حضور واضح طور آن که بود بار نیاول. داد لرار او شکم یرو

 .بود گرفته دستش ریز

 

 نجان؟یا -

 

 .دیلرز یم شیگلو و بود آب از پر چشمانش. بود شده خشک شیگلو. داد فرو را بؽضش آسمان

 

 ...کنم فکر -

 

 نگاهش تا کند خم نییپا به را سرش شتریب بود مجبور لدشان تفاوت بخاطر. نکرد نگاه آسمان به و نبرد باال را سرش

 .باشد آسمان شکم یرو

 

 ...کن مرالبت ازشون خوب نبودم اگر -

 

 گوشه. کند نگاه را چشمانش شد مجبور آرش و گرفت را آرش یها دست زده وحشت... دیترس. ختیر فرو آسمان دل

 ...شود پاره است ممکن لحظه هر کرد یم احساس دهانش کردن بسته و باز با. بود شده خشک آسمان لب ی
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 ؟یگفت برام رو ناپلئون و رهیدز ی لصه ادتهی -

 

 !دینرس اش رهیدز به ناپلئونم -

 

 ...دنینرس. بود زده را خالص ریت

 .بزند را حرفش کرد یم یسع آرش از اش یناراحت وجود با اش، یریگ دل وجود با آسمان



 

 ...نباش ناپلئون تو -

 

 .مرد یم رهیدز یبرا ناپلئون -

 

 .باشه داشته رو اش رهیدز نذاشت شیطلب جاه یول -

 

 ...داد یم لورت را شیها اشک آسمان

 

 مدت هی رو تیگوش. نده یکس به رو شنیلوک نه و آدرس نه نبودم هم من اگر. کنه داتونیپ تونه ینم یکس. امنه نجایا -

 .تونن یم تورو خط یول کنن یریگیپ تونن ینم رو من خط کن استفاده تیسرگرم یبرا من یگوش از کن خاموش

 

 که یمرد اون ؟یکنینم روشنم چرا ؟یکنیم کاریچ یدار و شده یچ یگینم بهم شهیهم یبرا بار کی چرا آرش -

 بود؟ یک دمید روزید

 

 .دیبگو دروغ و کند نگاه آسمان چشمان به توانست ینم آرش

 

 .میدیکش زحمت کار نیا یبرا یکل ما شه؟یم یچ پاساژ شه؟یم یچ کارمون -

 

 .شهیم ات پشتوانه نبودم اگر -

 

 شیهما سالن یتو میتون یم یگفت تو. کردم یم یزیر برنامه تابستون نگیتیم یبرا داشتم. داشتم آرزو یکل من آرش -

 ؟ینگفت مگه... میکن برگزارش پاساژ

 

 صورتش یرو آسمان آرش ماسک. بود آسمان آرِش  از دور که بود یآرش همان. ستادیا کم ی فاصله همان در آرش

 !بود سکون به هیشب یمرد خودش... خودش و بود

 فمط که یوجب کی ی فاصله همان به. کرد یم لناعت همان به آسمان دیبا یول بود داشته نگه دستش در را آسمان دست

 ...کرد ینم احساس را حضورشان هنوز هم خودش یحت که ییدوللوها. بود شده جادیا شان یدوللوها حضور خاطر به

 

 میبرسون کارا میتونست مولع اون تا دیشا. بدن انجام میسپر یم مجوزشم یکارا. یکن استفاده اونجا از یتون یم هنوزم -

 ...نشد هم اگر. یایب بر پسش از ییتنها خودت یشد مجبور هم دیشا

 

 ؟یکن یم عوض و بحث چرا -

 



 ...ینداد دست از را یزیچ یکن یم الدام زییپا یبرا -

 

 آن انگار. کرد یم ینیسنگ اش معده یرو بؽضش. فرستاد فرو هم را شیگلو بؽض نفسش کردن فوت با آسمان

 تر کینزد آرش که نیهم... بود کرده کم را شیها اریو از یکم بود کرده تجربه که یصبحگاه آؼوش و کم ی فاصله

 .بود بهتر زدینم پا و دست او خواستن در و بود

 

 نباش؟ ممکنه که یبفهمون بهم یطور هی یخوا یم چرا ؟یکن یم عوض و بحث چرا -
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 او از بود رونیب که یدشت همان ی اندازه به دوباره آرش. بود رفته نیب از شان نیب کم ی فاصله. رفت عمب عمب آرش

 کرد یم یسع و خاراند یم را اش ینیب ی گوشه عادت طبك کباری مهیدل چند هر... کرد ینم که نگاهش. داشت فاصله

 .دینگو را خواهد یم آسمان که یزیچ

 

 به کن یسع هم تو. باشه روم شیپ یزیچ هر ممکنه پس کردم لبول رو کار نیا سکیر من فتهیب یاتفال هر ممکنه -

 .باش هام بچه مرالب فمط. یشد جدا ازم کن فکر نداره یفرل که تو یبرا البته. یکن عادت من نبود

 

 با گرشید مشت  نشد خنک یول آورد فرود آرش نهیس یرو را مشتش. کرد تند را شیها لدم کانتر تا آسمان بار نیا

 بار هر با. دیرس ینم زورش. آمد یم فرود آرش ی نهیس یرو شیها مشت انیم در یکی طور نیهم و یبعد دست

 .خورد ینم تکان آرش زدن ضربه

 

 هم خودت که یکرد ییکارها ریدرگ منو یچ یبرا م؟ینش دار بچه که ینبود مرالب یچ یبرا یباش یخواست ینم اگر -

 ه؟یچ سرانجامش یدون ینم

 .یبود مسائل نیا ریدرگ تو تو؟؟ بدون

 

 تا که باشه زرنگ دیبا یلیخ برن یم رنشیگ یم گهید روز چند هی. نذاشته یبال اضافه یخرابکار یبرا ییجا بابات -

 .کنه گور و گم رو خودش بتونه مولع اون

 

 اندازه به کوچک یلیخ. کرد یم روشن آسمان یبرا را کارشان از کیکوچ زیچ کی کرد یم صحبت که بار هر آرش

 چیه انگار که یطور. کرد یم پاک را ها اطالعات ی همه خودش تینها در و داد یم اطالعات آسمان به سوزن نوک

 .باشد نگفته یزیچ



 چشمان به رهیخ زانیر اشک که طور همان دیبا دیرس ینم آرش به که زورش. گرفت شیها دست در را آسمان دستان

 با که یا یزندگ التماس هم دیشا و دوباره یعاشم... دوباره یزندگ التماس... کرد یم التماس نگاهش با شد، یم اهشیس

 .بودند داده دست از یزدن هم بر چشم

 

 به خواد ینم اصال. گهید کشور هی میبر ایب. بگو رو زیچ همه سیپل به برو... خونه میبرگرد ایب. نکن کنم یم التماست -

 سالمه؟ چند مگه من. ندارند ازین مادر به فمط ها بچه نیا آرش. امیم باهات یبر هرجا... میبر ایب. یبگ یزیچ هم سیپل

 بدون یجور چه کنم؟ یمادر نایا یبرا یخوا یم من از... ام بچه هنوز خودم من بسوزم؟ پاشون به تونم یم چمدر مگه

 تو؟ بودن
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 آسمان یحرفها دنیشن با که داد یم نشان یطور. نداشت هم تیاهم شیبرا اصال آرش یول بود دهیرس التماس به کارش

 شانیها بچه بودن احساِس  با یگاه فمط، دیشن ینم و دید ینم اصالا  انگار. است امدهین وجود به درونش در یاتفال چیه

 .شد یم عوض حالش یکم

 

 ...حرفارو نیا کن بس آسمان تونمینم -

 

 یم چنگ سمانیر کدام به گرید کرد؟ یم التماسش دیبا چمدر گرید. شد خارج آشپزخانه از و زد کنار را آسمان

 راه چیه دیچرخ یم که یطرف هر به... توانست ینم کرد یم یکار هر بازدارد؟ شیکارها از را آرش که انداخت

 .بود کرده خاموش هم را آسمان یگوش خودش آرش. نداشت یفرار

 

 .ییجا برم دیبا بخورم؟ یکن یم آماده یزیچ هی -

 

 او به را آرامش تا کرد یم التماس امامان ها ؽمبریپ تمام به آسمان دیبا برود رونیب کلبه در از خواست یم که هربار

 .برگرداند

 

 ؟یبر یخوایم کجا -

 

 .یپرس یم سوال یلیخ آسمان -

 



 با و آورد در خامه بسته کی. شد صبحانه کردن آماده مشؽول ردیبگ ارش از یجواب چیه توانست ینم آنکه از ناراحت

 دید را او یحرکت یب که آرش. نداشت خوردن به لیم یول نشستم کنارش هم خودش. داد لرار آرش یجلو ینان تکه

 .برود سیسرو سمت به که شد مجبور و شد خراب آسمان حال. کرد دراز سمتش به و گرفت یا لممه

 که بود ها مدت انگار. کردند یم یینما رخ ؾیکث کوچک ی نهیآ یرو آب یها لطره. دیپاش آب صورتش به یبار چند

 . بود مانده یبال آن یرو شان شده کدر یجا و بودند نشده پاک نهیآ یرو از ها لطره

 صورت از یمین مورب یخط. دیکش نهییا یرو دست پشت با آسمان و کردند جادیا دیجد یها لکه دیجد یها لطره

 .داد یم نشان را آسمان

 

 اد؟یبرم من از یکار خوبه حالت -

 

 کرده گرفتار را شان یزندگ که بود یتیمولع از دنیکش دست آمد، یم بر آرش دست از که یکار تنها آسمان نظر از

 .بود

*** 

ا یدل. نداشت او از یخبر بود گذاشته تنها را آسمان آرش که یشب آن از . بود کرده یسپر ییتنها را کامل شب کی ما

 ینم که ییجا در ماندن تنها. ترساند یم را او شتریب است یوانیح چه به متعلك دانست ینم که ییها زوزه یصدا

 داشت هینمل ی لهیوس نه. بود تر ترسناک زیچ همه از شود یم دایپ یزادیآدم یحت ای خانه اصالا  اش یلدم چند در دانست

 .نرود ییجا که بود خواسته او از آرش آخر لحظه فمط... بعد ساعت کی یبرا یدیام چیه نه و
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 مهم شیها بچه و خودش و بود او نگران گذشت یم آرش رفتن از ساعت یس درست یولت نبود خودش نگران گرید

 توانست ینم را وجودشان اصالا  نبود او اگر... خواست یم آرش حضور با خواست یم را شیها بچه اگر. نبودند

 .ردیبپذ

 و داشت تهوع حالت اضطراب از مدت تمام. کند حالش سر توانست ینم هم اش محدود یها شبکه و ونیزیتلو یحت

 ینم ییمحتوا چیه به بود کرده رو و ریز را آرش تبلت یمحتوا تمام. کرد ینم دایپ خودش کردن آرام یبرا یزیچ چیه

 یچوب یجاکفش یرو از آخر ی لحظه که یزیچ تنها بود نبرده خودش با یزیچ چیه آرش. کند دایپ یدسترس توانست

 .کرد یم نیتمر آن با روز همان که بود یا یوجب کی ی اسلحه بود برداشته

. کرد یم خوب را حالش خودش یاجتماع یها شبکه در دنیچرخ جهت یب و خودیب روز دو از بعد. اوردین طالت دلش

 امیپ چند ها انیم آن. شد رو روبه فرهان یها امیپ میعظ لیس با کردن روشن از بعد و آورد در فشیک از را اش یگوش

 .باشد رشیگیپ نیچن نیا او که کرد ینم هم را فکرش اصالا . بود فرهان یبال یول خورد یم چشم به یعل یحت و اتیآ از

. بود زده صدا را نامش فمط امیپ ستیب از شیب ها آخر. شد یم کمتر ها ینگران زانیم رفت یم که اول به آخر از

 دروغ بهداو لحظات همان درست. باشد دروغ شیها حرؾ که نکند کرد یم فکر یگاه. دیترس یم فرهان از اولات یگاه

 .داد ینم نشان را یاصل راه او به و گفت م



 .باشد خودش منفعت خاطر به همه که دیترس یم هم باز یول بود کرده روشن او یبرا را یادیز یها تیوالع که آن با

 .شود نیآنال تا بود خواسته آسمان از بود ینگران بدون که یامیپ نیاول

 

 .«بفرستم یزیچ هی برات کن روشن رو نت لحظه هی»

 

 .«واتساپ ایب سر هی ؟یستین آسمان»

 

 «؟ییکجا آسمان»

 

 .«ینیبب دیبا که کردم دایپ مهم مدرک هی»

 

 .«خطره در جونت آسمان»

 

 .«خطره در جونتون. یکن یم نگرانم یدار»

 

 .«باش آرش فکر یستین خودت فکر خطره در آرش جون»

 

 .شد یم مهم فرهان یبرا آرش که بود یبار نیاول نیا و
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 :داشت کلمه دو فمط یعصبان یموجیا با امیپ نیآخر

 

 .«بهت لعنت »

 

 روشن که را نترنتیا بود؟ داده امیپ او به هم سر پشت لدر آن فرهان که باشد یزیچ چه بود ممکن. کرد یم تعجب

 باز را شیها رسان امیپ بتوانند تا دیکش طول مهیدل چند. آمد ینم باال و بود کرده هنگ یگوش ها امیپ لیس خاطر به کرد

 .خورد زنگ یگوش کرد دیکل واتساپ رنگ سبز کونیآ یرو که نیهم و کند



 :داد لرار گوشش کنار را یگوش و دیکش رنگ سبز کونیآ سمت به را خط دیترد با. بود فرهان یآشنا ی شماره

 

 ؟یخودت شهینم باورم آسمان -

 

 :داد جواب و داشت نگه تر طرؾ آن یکم. داد فاصله گوشش از را یگوش ادشیفر شدت از آسمان

 

 افتاده؟ یاتفال سالم -

 

 شود مجبور آسمان تا کرد سکوت لحظه چند فرهان. دیرس گوشش به خط طرؾ آن از که بود ییصدا تنها" پوؾ"

 :کند صحبت او با دوباره

 

 ؟یخط پشت هنوز الو -

 

 منطمه آن یده آنتن از شد یم  باعث هم نیهم و کرد ینم کار یخوب به آنجا نترنتیا شد یم وصل و لطع یکم صدا 

 داشته نگه محکم شکمش درون را زانوانش و بود زده چمباتمه داشت لرار سالن گوشه که یال مبل یرو. شود خبردار

 .دوخت چشم آن به فرهان منتظر و داد لرار بلندگو یرو را یگوش. بود

 

 گردم؟یم دنبالت روز چند یدونیم دختر ییکجا تو -

 

 .نداشت یدسترس او به یکس چیه گرید بود کرده خاموش را آسمان یگوش آرش که یا لحظه همان از. دانست یم كیدل

 

 خواسته دکتر. داره ضرر ها بچه یبرا هم یکم هی  بودم کرده خاموش رو یگوش. کنم یم لکسیر دارم مدت هی آره -

 .کنم استفاده یگوش از کمتر

 

 یرو پا هم نیهم. نکند صحبت یکس با بود خواسته او از آرش آنکه خاطر به فمط. بود دروغ شیها حرؾ تک به تک

 اش یخرابکار نیا تواند یم چطور دانست ینم حاال. رفت یم شیپ دینبا هم جا نیهم تا. بود گذاشتن آرش یحرفها تمام

 بود؟ کجا آرش اصال. کند یمال ماست را
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 .دنبالت امیب تا یبفرست برام كیدل شنیلوک دیبا فمط دونمیم هم رو تون یحدود یجا یحت شمال دیرفت که دونمیم -

 

 خواست ینم و داشت آرش از یخبر نکند رفت؟ یم دنبالش به فرهان دیبا چه یبرا. دیلرز فرهان حرفه نیا از آسمان 

 :دیپرس عیسر نیهم خاطر به... بود افتاده او یبرا یاتفال دیشا د؟یبگو آسمان به یزیچ

 

 افتاده؟ آرش یبرا یاتفال -

 

. شده نایرزمیز کار خرده یکارکنا از عده هی شدن ریدستگ باعث که بوده کشور شمال یتو یریدرگ هی دونمینم -

 بوده لرار آرش دارم خبر که ییجا تا فمط... افتاده براش یاتفال چه که دونم ینم اصالا . نه ای بوده اونجا آرش دونمینم

 .شدند ریدستگ سیپل توسط هم عده هی گرفته شیآت سوله. نهیبب رو نفر هی سوله اون یتو

 

 ؟یبد حیتوض من به واضح شهیم ؟یدونیم کجا از رو نایا تو فرهان -

 

 همن انگشتانش نوک. خورد یم هم به شیها دندان داشت لرار اش یلدم کی در که یا نهیشوم وجود با. بود سردش 

 .نداشت خوردن تکان ییتوانا و بود شده لمس

 

 شناسم یم آدم انمدر من گفتم بهت هم بار هزار ستین مهم دونم یم کجا از رو نایا من نکهیا. ضررته به اونجا موندنت -

 .کنند کمک مسائل نیا یتو بهم که

 

 کدام چیه. بود کرده یرو شیبرا را ها تیوالع لحظه آن تا نکهیا خاطر به! کرد یم باور را فرهان... کرد یم باورش

 که بود گفته او به آرش. دیترس یم هم باز یول بود نشده ثابت خالفش که بود دهیشن او از روز آن تا که ییحرفها از

 .گرددیبرم که بود داده لول و نرود ییجا وجه چیه به که بود کرده خواهش او از. بماند همانجا

 للبش یا لحظه. بچرخد در سمت به چشمش شد باعث کرد جادیا گریهمد انیم در یها لوال دنیچرخ که یژیل یصدا

 عتریسر هرچه تا داد فشار یگوش رنگ لرمز ژ دکمه یرو را انگشتش ادیز سرعت با آرش دنید با یول ختیر نییپا

 .شود لطع

 گرشید طرؾ و بود یِگل کامال شرتیت طرؾ کی. بود خون ؼرق اش یطوس شرتیت. رفت آرش سمت به وحشت با

 از را خون رد توانست یم آسمان یول داد یم فشار و بود داشته نگه را گرشید یبازو دستش کی. بود دهیپاش خون

 پاره شلوارش. است شده دهیکش رونیب آتش از یانبوه انیم از که انگار درهمش ی چهره. ندیبب آرش انگشتان یالبال

 .بود یخون هم شلوارش یها پاچه از یکی و بود
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 !من سر به عالم خاک -

 

 هر با را چشمانش. داشت اش یزندگ روز نیبدتر در مادرش که یلحن هیشب درست. آورد فرود سرش یرو را دستانش

 ...نداشت طالت یول ندینب تیوضع آن با را آرش و نکند نگاه تا گرفت دستش دو

 را دستش یحرف چیه زدن بدون کرد که یکار نیاول آرش. برد هجوم آرش سمت به و برداشت را دستانش عیسر 

 یم برداشته لنگان لنگ لدمش هر آرش. باشد داشته را نشیسنگ وزن تحمل توانست ینم. داد لرار آسمان ی شانه یرو

 .شد

 

 .نجایا نمیبش کن کمکم -

 

 .شود لیتبد خاکستر به شیها چوب بود مانده کم گرید که یا نهیشوم. بود نهیشوم یجلو نیزم یرو منظورش

 یخون که است انگشتانش که دیفهم ینم و بود گرفته آرش بؽل ریز را دستش. دیلرز یم دستانش بود، آمده بند زبانش

 لدر نیا. کرد ینم حس را خودش که دیلرز یم انمدر! کند یم سیخ را دستانش که است آرش تن عرق ای شود یم

 !بود آمده بند زبانش که بود دهیترس

 

 .اریب هم زیتم دستمال چندتا ار،یب ولرم آب تشت هی -

 

 لحظه و دیایب بند نفسش که بود ادیز آنمدر دردش انگار یول دهد تکان را بود یخون که یسمت آن نیآست کرد یسع آرش

 .رفت یم جیگ  فشار افت شدت از سرش و رفت یم یاهیس چشمش یجلو. ندینب را جا چیه یا

 گونه یرو یجار ی ها لطره از کدام چیه یجلو توانست ینم و ختیر یم اشک که طور همان... زد هیگر ریز آسمان

 :گفت و زد ضجه ردیبگ را اش

 

 ...آرش یوا آرش؟ یآورد خودت سر ییبال چه ؟یآورد خودت سر ییبال چه -

 

 اش یشانیپ خطوط که بود شده کینزد هم به انمدر ابروانش. دیکش ادیفر بود مانده بدنش در که یجان تمام با آرش

 یاجزا تمام یرو ها دوده که طور همان و بود شده دهیکش شیها مهیشم کنار. بود رفته فرو هم در یافم و یعمود

 .گرفت شیها العمل عکس از را درد شد یم یخوب به بود نشسته صورتش

 خشک را چشمانش دست پشت با چه هر و بود کرده پر را صورتش و سر تا سر تمام شیها اشک که همانطور آسمان 

 هم به ادیز یصدا و سر با را نتیکاب... رفت آشپزخانه سمت به ند،یبب را شیجلو درست توانست ینم هم باز کرد یم

 گرید طرؾ به... کرد ینم دایپ یتشت چیه. بود شده دور دنشید یجلو از زیچ همه انگار یول کند دایپ یزیچ تا ختیر

 .داد لرار خودش مخاطب را آرش بلند بلند وحشت و ترس انیم طور همان. ندیبب را یبعد نتیکاب تا دیچرخ

 

 چیه  و داستانه همش کردم یم فکر... حوادثه صفحه و ها روزنامه مال گهیم بابام که ییزایچ نیا کردم یم فکر شهیهم -

 یم کاریچ یدار! ترسم یم من آرش! بشم مواجه تیخون بدن با کردم ینم فکر ولت چیه. بودم نگرفته یجد انمدر ولت

 ؟یآورد خودت سر که هییبال چه نیا کجاست؟ نجایا ؟یکن
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. نکرد پر هم را کفش که بود یکم آب انمدر. ختیر آن در را یکتر آب و کرد دایپ را تشت باالخره. نگرفت یجواب

. بود زده هیتک مبل آن به دیرس یم سالم نظر به که بدنش طرؾ کی با و بود داده هیتک مبل ی دسته به را سرش

 .شود کمتر دردش یکم فمط تا داد یم فشار هم یرو را چشمانش

. است برنداشته زیتم دستمال که آمد ادشی تازه. رفت آرش سمت به و کرد پر ریش آب با را تشت بدو بدو آسمان 

 درد به یول بود آشپزخانه دستمال. کرد رو و ریز را کشوها زیتم یدستمال دنبال به و برگشت را ریمس تمام دوباره

 .رفت آرش سمت به شتابان و درآورد تنش از را شرتشیت. خورد ینم خواست یم که یکار

 ...بود یزندگ نیا در ندارش و دار که یکس یجلو هم آن. بود لباسش نبودن نداشت تیاهم لحظه آن که یزیچ تنها

 .دیکش یم ادیفر را همه صورتش که داشت درد انمدر یول گشت یم آسمان بدن یرو آرش چشمان

 آن یا.ذره اگر یول بود نیآست کردن منفجر حال در آرش بزرگ یبازوها. اوردیب در تنش از توانست ینم را لباسش 

 . دیکش یم درد و رفت یم فرو هم در اش چهره آرش دوباره داد یم تکان را

 کار و بود شده پاره آرش شرتیت مختلؾ یجاها. کرد پاره آرش بدن درون مهی لسمت از را لباس. دیلرز یم تنش تمام

 و دیکش ادیفر ناگهان آرش دیرس که بازو لسمت به. بود جاها نیتر سخت مهی و نیآست لب. کرد یم تر راحت را آسمان

 .شد منتمل هم آسمان به یکشیم که یدرد ممدار

 یلباسها سمت به شد الیخ یب یول بشورد را زخمش خواست لباس از یا گوشه با عیسر. بود افتاده هك هك به آسمان 

 آرام. کند تنش به لباس خودش که نبود نیا فکر به اصال. کرد خارج آن از را دشیسف شرتیت و رفت چمدانش داخل

 . داد یم شستشو را آرش یبازو یرو بزرگ زخم ختیر یم اشک که طور همان

 پاره دست آرنج ریز سالم دست با. دهد تکان را دستش توانست ینم آرش! کند عفونت ولت کی دیترس یم بود، كیعم

 افتاده فشارش که داد یم نشان صورتش یرو دیسف رنگ. کند کم را آن وزن کرد یم یسع و بود گرفته را اش شده

 ...بود
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 تا طول به را یبعد زیتم لباس. آورد در یخشک از را دهانش اش یشور و رفت داخل بازش دهان ی گوشه از اشکش

 بست محکم. دیچیپ شیبازو دور را زیتم لباس و گرفت باال را دستش آرام آرش یبازو یرو زخم، شستن از بعد و زد

 .ردیبگ را اش یزیخونر یجلو تا

 

 نیا نداره یزیچ یبهداشت مرکز هی یدرمونگاه هی باالخره میبر پاشو اد؟یم بند خونش مگه نیا شه،ینم خوب ینطوریا -

 شده؟ خراب

 

 هم را شلوار ی هیبم دست با و رفت کتانش شلوار یپارگ سمت به آسمان نگاه. گذاشت هم یرو را شیها چشم آرش

 .کرد پاره

 

 مگه. ارمیب هات بچه سر ییبال دینبا که یکن یم دیتهد خودمو بعد یکن یم سر به جون منو. یزن ینم که هم حرؾ -

 هان؟ باشم آروم تیوضع نیا با یچجور تونم؟ یم

 

 از را نگاهش آسمان. بود برداشته دراز و طول یول یجزئ خراش کی شیپا. گرفت ترش سالم دست با را آسمان دست

 را آب داخل دستمال شد یم تر درشت اشکش لطرات که طور همان. برد صورتش سمت به آرش یپا خراش یرو

 . دیکش صورتش یرو و برداشت

 

 .شورم یم شم یم بلند کن ولش -

 

 دور به تنش لباس که طور همان. بود پاره شانیها لباس که طور همان. انداخت آرش آؼوش در را خودش آسمان

 .بکشد باال را اش یزخم دست توانست ینم آرش و بود دهیچیپ آرش یبازو

 

 ...بسه اتفالا نیا بسه. آرش یکش یم منو یدار. یکن یم ام وونهید یدار -

 

 شد؟ یم مگر اصال. دیکش خودش سمت به را آسمان و نشست گردنش پشت که است آرش دست که شد ینم باورش

 دایپ ها شنیمیان و ها کتاب در که ها همان. ندیبب آرش از را رفتار نیا توانست یم یافتنین دست یها افسانه در که انگار

 . شد یم

 . بود مخلوط هم با همه بود شده زیسرر دلش به که یجانیه با آرش یبازو درد فکر. آمد ینم در شیصدا

 

 .ستین خوب حالم نجایا بمون... نلرز -

 

 .بود شده گم آرش آؼوش در و کرد یم هك هك. کرد پنهان آرش گردن یگود در را سرش

 دوده کرد یسع تند و دیکش صورتش سرتاسر به را دستمال. گرفت آرش صورت به را دستش و دیکش عمب را سرش

 .کند پاک را ها
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 از یلو  و تنومند اندام آن. بود انداخته را فشارش بود رفته بدنش از که یخون یول شود بلند شیجا از کرد یسع آرش

 . بود شده جان یب درد

 یپا هم آرام یکم دیلنگ یم هم شیپا کرد بلند اش سالم یبازو سمت از را او و زد آرش یبازو ریز را دستش آسمان

 .رفتند مبل سمت به و و آرش

 

 روشنه؟ چرا تیگوش -

 

 .داد هیتک عمب به را سرش. ردیبگ آرامش یکم و بخوابد که داشت ازین و ماند یم باز یسخت به چشمانش

 

 .بزنم زنگ مامانم به خواستم یم کردم روشنش االن نیهم -

 

 .بود من یگوش -

 

 .نداشت آنتن یگوش -

 

 یبرا آسمان و دیکش دراز مبل یرو بدنش سالم سمت به. گرفت یم او از را احازه نیا حالش نشد، ریگیپ گرید آرش 

 اگر که سرد انمدر بود سرد. دیکش را آرش یرو و گذاشت نهیشوم داخل زومیه عدد چند. شد دور او از پتو برداشتن

ا  رفت، یم اتمام به رو و شد یم کوچک شیها شعله نهیشوم  .خورد یم هم به شانیها دندان حتما

 یا یخوردن چیه به لشیم و بود نخورده یزیچ چیه نگذاشت گریهمد یرو چشم و نشست کنارش صبح تا آسمان

 حال. باشد افتادهین یزیخونر به تا کرد یم چک را زخمش کباری مهیدل چند هر و بود آرش به حواسش تمام. رفت ینم

 ... شد یم آرام دید یم بهتر که را او

 ...فرهان به هم و بود گفته دروغ آرش به هم. کند کار چه دانست ینم هم خودش که بود دهیرس ییجا به

 یمعمول یگوش کی بشیج از ندازدیب آشؽال سطل در خواست که نیهم و برداشت نیزم یرو از را آرش پاره شلوار

 .بود متر یسانت دو از کمتر ششینما صفحه و داشت ینرم یکونیلیس یها دکمه که یمیلد یگوش. افتاد رونیب ساده

 داخل را یمشک کتان شلوار. نکرد دایپ یزیچ چیه پاره کاؼذ چند و یگوش آن جز به گشت را شلوار یها بیج تمام

 .دیرس گوشش به دور از آرش یصدا که شد یگوش کردن باز مشؽول و کرد مچاله زباله سطل

 

 ؟یکن یم کاریچ یدار -

 



 .دیچرخ آرش سمت به هراس با و افتاد دستش از یگوش داد، یم انجام یخالف کار که انگار 

 

 .آشؽال سطل یتو انداختم یم رو شلوارت داشتم یچیه -

 

 !من به بده اریب رو لیموبا اون -
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 ل؟یموبا کدوم -

 

 بود آمده خودش به یکم. بود رفته یبهبود به رو حالش ساعت چند گذشت از بعد انگار هم آرش و بود نهیناش انکارش

 شیبازو دور به آسمان لباس بستن محکم خاطر به دستش یزیخونر. بود شده خارج یهوشیب مهین حالت آن از یکم و

 .کنند کنترل را آن بودند توانسته انگار یول بود افتاده شیبازو یرو كیعم زخم که آن با. بود شده لطع

 

 .یبرس یزیچ به یگوش تو از یتونینم بدم حیتوض بهت ندارم حوصله آسمان -

 

 به کردن نگاه با یحت ای و کند دایپ یزیچ توانست یم شیها امکیپ کردن چک با حدالل دیشا... توانست یم دیشا

 .بود کرده برلرار او با را ها تماس نیآخر که ییها شماره

. گرفت دستانش در بود آورده در آرش بیج از که هم را کاؼذ یها تکه. برداشت نیزم یرو از را لیموبا و شد خم

 :گفت و لرارداد مبل یرو آرش کنار را دو هر

 

 .بود بتیج یتو هم نایا ایب -

 

 .ممنون اوهوم -

 

 را ها زباله و بود شده پاک بودند کرده نهیشوم کنار که ییها یکار ؾیکث تمام. بود کرده جمع را زیچ همه آسمان 

 .بود کرده دایپ را وزنش تحمل توان گرید. داشت گرفتن دوش به ازین آرش. بود انداخته زباله سطل داخل

 :کرد آسمان به رو گذاشت جا همان را ها کاؼذ و یگوش 

 



 کنم؟ حمام یکن یم کمکم -

 

 .باشد داشته یخواست در نیچن او از و کند دایپ ازین او به آرش یروز که کرد ینم را تصورش یحت

 به یلونینا یها سهیک. کرد یم اجرا سوال دنیپرس بدون را آرش دستورات تمام گوش به حلمه برده کی به هیشب آسمان

 آرش چشمان مدت تمام. کرد زیتم را بدنش و شست را او صورت و سر. رفت حمام به همراهش و بست شیبازو دور

 .کنند نگاه دلت با را اش نهیس شده دهیخراش یها عضله که کرد یم یسع آسمان و بود بسته

 پر صورت یتماشا محو و کرد باز را چشمانش لحظه آرش. نشست یم هم آسمان صورت و موها یرو آب لطرات

 . بود انیع او للب تمام در گاهشیجا که شد یدهترک آشوب

 به را آسمان دل که یهمان. بود میلد آرش نافذ نگاه همان نگاهش یول. بود شده لرمز و بود کرده نفوذ چشمش به آب

 .بود ننشسته آن در ها یدلخور از چکدامیه که ینگاه همان. کرد یم پرتاب نیزم ریز هفتم ی طبمه

 

 کرده من نگاه یجور نیا که بود ولت یلیخ. جوابه به دنیرس دنبال و سرزنشگر فمط هات نگاه گهید کردم یم فکر -

 !یبود

 

 چطور. کرد یم پنهان را زیچ همه او از آنطور که باشد تواند یم مرگش چه آرش که کرد یم فکر دلش در آسمان 

 ینم زبان به یحرف چیه. بود دلش در زیچ همه ببرد؟ جلو نفره کی را نفره دو یزندگ و اوردین زبان به توانست یم

 دوش ریز را دستش کرد یم یسع. کند کمکش تا بود مانده آرش کنار فمط و کرد ینم شدن کینزد به یسع... آورد

 ...نرود فرو زخم داخل آب تا ردینگ
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 ینم یحرف هم آرش باشد، آورده حمام هم از را کودکش یمادر که انگار. کرد تنش تک به تک را آرش یها لباس 

 .کرد یم نگاه رهیخ او به فمط بود دهیچسب صورتش کنار هم شیموها و بود شده سیخ آسمان لباس آنکه با. زد

 .دیکش آرش بدن یرو را بود رفته فرو هم در اش یخاکستر و یمشک خطوط که یدیسف ی چهارخانه راهنیپ 

 با و بود گشاد یکم که بود آرش یها لباس معدود جزو. کند تنش به رشیز یشرتیت ای و یپوش ریز چیه آنکه بدون 

 .ندیب ینم یبیآس دستش که بود مطمئن آن دنیپوش

 مچ شود دور او از و برگرداند رو خواست که نیهم و کرد مرتب را لباسش ی مهی آسمان که بود نشسته تخت یرو

 :گفت و کرد سالمش دست ریاس را دستش

 

 ...بمونه ینطوریا یزیچ ذارم ینم. کنم یم عوض رو زیچ همه تهران میبرگرد -



 

 جوابش که دیترس یم. ردینگ یجواب هم باز دیترس یم. زدن حرؾ یبرا بود مردد یکم. کرد نگاهش یچشم ریز آسمان

 ...یخودخور و باشد سکوت

 

 صحبت من با گمیم بهت دارم روزه چند آرش ؟یکن ینم صحبت من با چرا ؟یکنینم تموم رو زیچ همه جا نیهم چرا -

 .خوام یم لیدل ازت روزه چند. کن

 

 چمدر که دانست یم یخوب به هم خودش کرد ینم نگاه آسمان چشمان به. انداخت نییپا را سرش و داشت نگه را دستش

 .بود شکسته را او دل

 

 بابت تونمینم فمط. یکرد آروم که دلم یدردا مثل کنم یم آرومم تو درد... یبست که ییزخما همه مثل بندمیم زخماتو -

 .ببخشمت یزد بهم خونه یتو شب اون که ییها حرؾ

 

 ییها خط اون هنوز کنهیم کجا دهن بهم داره یچرک دمل هی مثل... ننداخته پوست هنوز یکرد درست که ییها زخم -

 شتریب خودم یول رمیم دارم. یزد بار نیاول که یا بوسه یجا اون سوزه یم هنوز. کنهیم درد یدیکش للبم یرو که

 .افتم یم پا از دارم که داره درد انمدر زخما نیا یجا... رمیم دارم یشتریب عذاب با ؟یفهمیم کشمیم عذاب ازت

 

 دستش دوباره که کرد یم التماس آسمان یها عصب یول کرد رها را آسمان دست و دیکش باال صدا با را اش ینیب آرش

 .شود دراز سمتش به

 ...بود شتریب هم آرش یبازو زخم از دردش! دیشا داشت درد... دیکش یم عذاب بود زده را دلش حرؾ
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 ...نجایا نیبش ایب نکن تمیاذ آسمان -

 

. فرستاد سرش یکیتار پس به کرد، یم دور آرش از را او و بود کرده خشک یجا ذهنش در که را چه هر! کرد رها

 به کردن نگاه یحت که ییبازو. بود نشسته شیرو كیعم یزخم که بود ییبازو همان درست دشید راس. نشست کنارش

 .زد یم هم به را آسمان دل آن

 

 بشه؟ یچ لراره میبرگرد نجایا از -



 

 .رفته بابات -

 

 ها داستان کلمه دو آن خود. بود یا صفحه هزار رمان کی انگار خودش! محتوا پر کلمه دو... یا کلمه دو ی جمله کی 

 کجا؟! بود رفته پدرش. داشت اش نهیزم پس در

 آرش چشم دو انیم چشمانش.   دیلرز ینم هم نگاهش یحت. دهد نشان یالعمل عکس چیه نتوانست که اول ی لحظه چند

 کرده خی داخل از بدنش یاجزا تمام بلکه شیپا و دست تنها نه. بود زده خی یول کرد یم نگاه میمستم فمط. زد ینم دو دو

 .بود

 

 .شهیم داشیپ یول کجاست دونم ینم -

 

  ..مامانم -

 

 بعد سالها تمام. دیایب بر خودش پس از ییتنها به توانست ینم  بود تنها مادرش. نبود مادرش جز به یزیچ چیه نگران

 کرد ینم دخالت. دیکش یم را همسرش انتظار یول زد ینم حرؾ. بود همسرش به دشیام چشم فمط خواهرش مرگ از

    بود لاسم حاج زشیچ همه یول داد ینم نشان یالعمل عکس. ندیبب را او که بود منتظر شب هر یول

 

 بود من با اگر. نجامیا نیهم خاطر به هم االن. ذارم یم ونیدرم هم تو با دمیفهم ولت هر!  نپرس... دونم ینم آسمان -

 .افتد یم یاتفال بودن خطر در یکس جون نه میبکن رو مونیزندگ راحت میتونست یم

 

 و شد خم عمب به... نکشد داد آسمان سر تا فرستاد رونیب یعصب را نفسش. نشود یعصبان تا دیکش نفس كیعم آرش

 :داد حیتوض آسمان یبرا و کرد هیتک سالمش دست یرو

 

 .باشه ها بچه و خودت به حواست. نخور اونو ی ؼصه تو هستن ششیپ اتیآ و نایم نباش نگران خوبه حالش مامانت -

 

 را شان بیعج یزندگ! ردیبگ دهیناد را زیچ همه چطور. باشد ها بچه و خودش به حواسش دیبا چطور دانست ینم

 نظرش در که آن با دیترس یم یول آورد یم زبان به! باشد نداشته را نشود شیدایپ ولت چیه پدرش نکهیا ترس... ندینب

 را استخوانش خورد یم هم را گوشتش اگر گرید بود پدر هم باز یول بود نیزم یرو آدم نیبدتر پدرش لحظه آن در

 !انداخت ینم دور
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 کرد یم یسع هم آرش و گفت ینم یزیچ. برد ادی از را خودش یدردها که بود گرفته را اش خانواده استرس نمدریا

 چون نباشد نگران تا بخواهد آسمان از توانست ینم... هودهیب یدلگرم با بود یمساو زدنش حرؾ. نزند حرؾ ادیز

 !بود نگران هم خودش

 .داشت یبستگ او به شانیکارها از ینصف. بود معرکه پس کالهشان کردند ینم دایپ را لاسم حاج اگر 

 

 ؟یگذاشت کجا منو ی اسلحه. افتاده فشارت کنم یم فکر آسمان -

 

 .دیپرس آسمان از را سوال نیا دیایب ذهنش به یزیچ کبارهی که انگار... بود آمده ادشی ناگهان

 

 بود؟ دستت اسلحه مگه -

 

 همانطور و شد بلند جا از. بود داده انجام ییکارها چه برگشتن از بعد که دیایب ادشی تا گرداند کلبه داخل را سرش آرش

 تنها را آسمان یحرف بدون. نکرد دایپ یزیچ یول کرد کنکاش را یکفش جا داخل یکم. رفت در یجلو زد یم لنگ که

 .رفت رونیب و گذاشت

 با او اگر دیشا... ردیبگ را پدرش ی شماره و شود بلند خواست یم بود مانده حال همان در آسمان یا مهیدل چند

 شد یم خارج هم کشور از اگر یحت! رفت ینم ییجا او بدون پدرش. کرد یم افتیدر یجواب گرفت یم تماس لاسم حاج

 .رفت ینم آسمان بدون

 کی از. شد داخل داشت اندازه وجب کی از بزرگتر یفمطکم نبود، بزرگ ادیز که یمکعب ی جعبه و اسلحه با آرش

 .داد یم آزارش یکم اش بودن زانیآو که انگار یول دیکش ینم کار کل به دستش

 .فرستاد تخت ریز و داد لرار جعبه درون را اسلحه

 

 .دهیم جواب بزنم زنگ بهش من اگر بزنم؟ زنگ بابام به -

 

 .دهینم جواب زدم زنگ بهش تو ی شماره با بار هزار گذشته ی  هفته کی یتو -

 

. برود کشور از خارج به آسمان که داشت اصرار پدرش. شد یم تکرار ذهنش در روز همان تا اول از اتفالات ی همه

 خودش با را اش هیسرما تمام بتواند که ییجا. شود محکم رانیا یمرزها از دورتر اش خانواده یپا یجا خواست یم

 چطور آخر! باشد رفته ییتنها پدرش که بود نیا بزنند توانست یم که یحدس تنها. کند لیتکم را فرزندانش ندهیآ و ببرد

 !کند تصور سنگدل آنطور را لاسم حاج توانست ینم برود؟ و بگذارد تنها را مادرش که بود ممکن
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 .ببره رانیا از هم با رو خونواده کل کرد یم یسع داشت اون. بره ییجا ما بدون بابام نداره امکان اصال -

 

 ریز را جعبه و گرفت یمیعم نفس. دیچیپ هم در صورتش و داد تکان خودش به یکم داشت، درد بدنش که انگار آرش

 .دهد انجام را یعاد حرکات تمام یدرست به توانست ینم و بود سخت شیبرا شدن خم. داد لرار تخت

 

 .دونمینم رو هیبم گهید موندم پا لنگ هی که یکی من و حنا یتو گذاشته رو مون همه دست. رفته هم بد رفته، که فعال -

 

 ؟یبگ بهم یخوا ینم آرش -

 

 آرام را اش یزخم دست و انداخت هم یرو را شیپاها یضربدر. کرد دراز را شیپاها و داد لم تخت یرو آرش

 رونیب ها آن داخل از یا ساده شال و رفت شانیها لباس سمت به آسمان. ندهد آزارش شتریب دردش تا گذاشت کنارش

 .کرد چشیپ سوال گشت یم بر آرش کنار که طور همان. دیکش

 

 نیا من یبابا. یکرد یم رو تجارتت تو و انداختم یم راه رو برندم من بود، خوب کارمون یکاف ی اندازه به ما -

 مایدل اونم کنم؟ یپرستار ازت دیبا الش و آش تیوضع نیا با حاال که یشد رشیدرگ انمدر که رسوندیم بهت یچ وسط

 .دارم یپرستار به ارین شتریب همه از خودم که یتیمولع یتو

 

 سمت به را شال. نشود باز وجه چیه به تا گریهمد یرو گره چند. زد گره هم به را شال طرؾ دو و نشست شیپا کنار

 .گرفت آرش

 

 .ادین فشار که کن زونیآو بهش رو دستت گردنت دور بنداز نویا -

 

ا یدل آسمان  فرو هم در کودکانه و مظلوم صورتش طور آن که را او یناراحت با و بود نشسته آرش یزخم دست کنار ما

 و نشست کنارش سمت آن از. رفت تخت گرید سمت به و شد بلند جا از  کرد عوض را شیجا. کرد یم نگاه بود رفته

 او ی نهیس یرو را سرش و کرد فرو آرش آؼوش در گربه بچه کی به هیشب را خودش. دیکش باال تخت یرو را شیپاها

 .گذاشت

 از دو هر که انگار. دیپرس او از یزیچ آسمان نه و داد را آسمان یها سوال پاسخ آرش گرید نه. کردند سکوت دو هر

 .آوردند ادی به را خود یازهاین و کردند استشمام آرامش یکم گریهمد وجود

 یبرا را آسمان به اش عالله زانیم هم آرش و داشت لرار یگاهیجا چه در او یبرا آرش که آورد ادی به آسمان 

 نشانیب هم هرچمدر بود، بهتر آنطور. چاندیپ بدنش دور و دیکش رونیب او بدن ریز از را دستش. کرد بازگو خودش

 آؼوش شدند، یم گرم یکم نهیشوم داخل یها چوب با فمط که سرد یفضا نیا در حدالل بود مانده یبال نگفته یرازها

 .باشند داشته پناهگاه نیبهتر عنوان به توانستند یم را گریهمد
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 اون شهینم باورم کنم یم فکر که شبت اون یرفتارها به هم هنوز ؟یبزن من به رو حرفا اون اومد دلت یجور چه -

 .باشه بوده من آسمون دختر

 

 یم سیخ ها شب را بالشت ی گوشه که ییها اشک. بود چشمانش اشک داشت که یهمدم تنها اش یزندگ تمام آسمان

 .دندیکش یم آؼوش در را شیها ؼصه و کردند

. شدند یم اش ؼصه پر دل نیتسک شدن یجار با و رفتند یم اش یاری به بود ناراحت یکم ولت هر که یچشمان 

 ها یلیخ یبرا دیشا که داشت ییزهایچ به ازین دلشان در یگاه هم ها آن! نبودند نیتر خوشبخت ها نازپرورده شهیهم

 ...دیرس یم نظر به مسخره

 

 اومد یم ذهنش یتو که یزیچ نیاول آرش اون. ینبود شناختمش و کردم انتخاب من که یآرش... ینبود من آرش تو -

ا  کردم حس. ادیب ابروم به خم یذاشت ینم و یبود کنارم روز هر! بودم دهید تیحما تو از فمط شهیهم من. بودم من  والعا

 .نمیب ینم تو ها محبت گهید که کرده کورم تو عشك

 

 :زد لب آسمان گوش کنار نبود یمتیمال چیه آن در که یذهن و یرحم یب تمام با آرش 

 

 .یبگذر ازش راحت انمدر یتونست که نداشت تیوالع و بود گذرا عشك کی فمط هم دیشا -

 

 خودش یبرا یگاه هم آسمان خود که یحرف د.بو تلخ حرفش یول بود نکرده جدا آسمان بازوان حصار از را دستش

 به اش عالله که نداشت لبول اصالا . است تیوالع یزیچ نیچن که ردیبپذ توانست ینم اصال یول کرد، یم یادآوری

 یبرا دانست ینم بعدها یول داشت را یتصور نیچن بود شده آشنا فرهان با که یاول یروزها دیشا. باشد شده کم آرش

 . کند تحمل هم را آرش یدور توانست ینم یول چه

 باشد؟ داشته را وجودش یتمنا انمدر و ردیبگ آرام او کنار توانست یم چطور

 از لبل و داشت نگه تر محکم را دستش. نداد اجازه آرش که شود خارج آرش آؼوش از و بخورد یتکان خواست آسمان

 :گفت بود اش دنیکش دراز مدل از یناش که گرفته یصدا با و بزنند یحرف آسمان آنکه

 

 .بزن حرؾ یجور نیهم نخور تکون -

 

 اصرار آسمان و بکند آؼوشش در را شیها صحبت ی همه خواست یم اون از آرش که شان یزندگ اول یشبها ادی به

 صورت و گشت یم بر هم اتاق تیمولع نیکتریتار در یحت! کند نگاه را آرش چشمان کردند صحبت مولع که داشت

 .داشت یم نگه محکم و دیکش یم خودش آؼوش به را او بار هر آرش و کرد یم نگاه را آرش
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 کنم یم فکر هم هنوز اصال. بوده نمشه با فمط من کنار تو بودن کردم یم فکر همش. بودم یعصبان یلیخ دستت از -

 تونم ینم درموندم یطور نیا که نیا خاطر به فمط بزنم، پست تونم ینم عاشمتم انمدر نکهیا خاطر به فمط ،یندار دوستم

 ؟یدیکش شیآت به ینطوریا رو مون یزندگ یچ یبرا یبود عاشمم اگر... ندارم باور هم هنوز! بزنم پست

 

 باشند، رفته هم با دونفره عسل ماه یبرا که باشد ییهاوا سواحل آنجا و باشد فتادهین یاتفال چیه انگار که یطور آرش

 :گفت و داد تکان طرؾ آن و طرؾ نیا به را سرش یکم یعاد یلیخ

 

 ؟یچطور -

 

 از یکی یرو بر. شد خارج آؼوشش از سرعت به که بود بیعج انمدر آسمان یبرا آرش ییاعتنا یب و یخونسرد نیا

 .شد آرش به رهیخ زده وق یچشمان با زد هیتک شیها آرنج

 

 نیچن با ینطوریا یشد حاضر که یهست پول چمدر دنبال کنم یم فکر خودم با همش ؟یداشت کم مونیزندگ یتو یچ -

 .یکن یدست هم ییها آدم

 

 نگاهت نهیریش کن نگام چشم عسل»

 «نگاهت نهیشیم دل بر چه چشم عسل

 

 البته. خواند یم چشم عسل شیبرا دهد، گوش آسمان یحرفها به آنکه یبجا. خواند یم چشم عسل او یبرا که بود آرش

 خودش با اش همه. بود آسمان یها حرؾ به معطوؾ حواسش تمام آرش و کرد یم فکر که طور آن که بود آسمان فمط

 !شود ناراحت کمتر که دیبگو چه و کند ؾیتعر او یبرا چگونه که کرد یم فکر

 ی خلسه در انگار شد یم خوانده گوشش در آرش دار خش و گرفته یصدا با که آهنگ نیهم دنیشن با اما آسمان

 .بود رفته فرو یا ناباورانه

 کنار شب کی همان را ها کدورت. انداخت شکمش دور به را دستش و داد یجا آرش ی نهیس و بازو انیم را سرش

 .بودند گذاشته

 

 دوست اگر هم تو. پرسم ینم ازت شده ذره کی کردنت بؽل یبرا دلم که امشب نیهم. گمینم یزیچ بهت امشب نیهم -

 .کنم مار زهر رو مون شب خوام ینم. کن ؾیتعر برام خودت یداشت



 

 لب ریز را چشم عسل که همانطور کند ؾیتعر او یبرا خواست یم دهد جواب که خواست یم دلش بار نیا آرش یول

 .کند کیشر شیها ؼم در یکم را آسمان و بزند یحرف خواست یم دلش کرد یم زمزمه
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 ازین یدون یم خودت نه؟ مگه میکن لیتکم گرویهمد دیبا! رهیبگ آرامش بده آرامش که نهیا واسه یزندگ کیشر گنیم -

 فرحزاد تا ؾ بگو تو. کنم یم تتیحما یبکن یبخوا یهرکار هم هنوز یدون یم یهرکس از بهتر خودت! ندارم یمال

 دم؟یکش شیآت به خاطر به رو ایدن یچطور که یدید. زنم یم زیچ همه به دست برات من کن اشاره فمط. رمیم برات

 .گذشته از تر یشیآت یحت آدمم همون هم بعد به نیا از... شده تموم زیچ همه نکن فکر

 

 از انگار کهیطور وار زمزمه آرش و بود رفته فرو آرش یها حرؾ فکر در آسمان. شد یطوالن یکم نشانیب سکوت

 .کرد یم تکرار آسمان گوش در را کیموز بخواند آرام یمتن یرو

 

  دلتنگ دو هر عاشك دو هر»

 جنگ میبکن ؼم با ایب

 باستیز چه آخ میباش تا دو

 تنهاست شهیهم کی عدد

 نگاهت نهیریش کن نگام چشم عسل

 «نگاهت نهیشیم دل بر چه چشم عسل

 

 ؟یدار دوستم هنوز که کنم باور -

 

 را شیصدا خش که تر آرام یصدا با بار نیا. زد لب گوشش کنار را کیموز ی ادامه عوض در. نداد را جوابش آرش

 .کرد یم حل خودش در شتریب را آسمان لحظه هر که یآؼوش و دیکش یم رخ به شتریب

. بودند شده جدا مکان و زمان از دو هر... شد یم بدل و رد انشانیم آرش یزخم یپا و دست وجود با یحت که یآرامش

 !زیچ همه الیخیب... شوند ایدن الیخیب توانستند یم. کردند یم فکر بود یجار انشانیم که یحس آن به فمط دو هر

 

 یدیب شاخه مثل تو روونم آب مثل من»

 یدیدیم باالتو و لد چشمام نهیآ یتو کاش



 یدیکش سر جامو که تو شرابه جام من دل

 تو ینزن سنگ بر بپا

 دونه هی ایدن تو من دونه هی ایدن تو تو

 دونهیم خود از اونو دونه هر دونه دونه

 میبش تا دو تو و من هم کنار تا ایب

 «مونهیم تنها و تک شهیهم کی عدد

 

ا ! بشه یچ ندمونیآ لرار نکهیا از تا ترسم یم شتریب یهست یک تو نکهیا از ولتا یگاه... ترسم یم ازت آرش -  والعا

 یجور چه بگردم؟ دنبالش دیبا کجا کجاست؟ من آرش کنم یم فکر خودم با و یشیم ایدن آدم نیتر وحشتناک ولتا یگاه

 وگرنه بوده دیام ی روزنه هی فمط کشمیم نفس دارم و هستم هنوز ینیب یم اگر... کردم دق مدت نیا من کنم؟ داشیپ دیبا

 ...کردم یم تموم خودمو کار خودم ای مردم یم خود به خود ای زودتر یلیخ
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 لولم یپا بدم لول اگر من که یدونست یم... یدار رو ایدن یجا نیتر امن من خونه یتو که یدونست یم شهیهم -

 بر لیدل شدم یعصبان ای شدم ناراحت اگر. هستم هم حرفام ی همه یپا کنم، یم خوشبختت گفتم بهت روز هی! مونم یم

 .بخوره تکون دلت یتو آب زارم ینم کنم، یم خوشبختت بودم گفته من! بزنم لوالم ی  همه ریز که شه ینم نیا

 

 افتاد ینم یمکث کالمش انیم و کرد ینم بؽض اگر که یطور. بود شده آسمان یها شب و روز همدم بؽض که انگار

 .شدند یم آب پر یها کاسه به هیشب که یچشمان و بود بؽضش آسمان یروزها نیا یها نشانه. نبود آسمان

 

 ینیبب که یبود کجا تو ومدیم خونه از صدا و سر که یولت یول بود ما امن خونه خونت! یشکوند رو دلم یول آرش -

 رو خودم ترس از تیوضع اون ی تو داشتم بعد باردارم دوللو که بودم دهیفهم تازه من لرزه؟یم پام و دست یجور چه

 رو ترس نیا بارها من مدت نیا یتو... جمع حواس اون بود؟ کجا اعتماد اون ؟یبود کجا ؟یبود کجا تو کردم یم سیخ

 .نمیبب خودم یچشما یجلو رو مردنم تونستم یم یحت که دمیترس انمدر. کردم تجربه

 

 .بود من اشتباه. کردم یم یزیچ ریدرگ رو تو دینبا -

 

 .فشرد شیها ناخن انیم را لباسش. کرد مشت آرش نهیس یرو را دستش شوق با باشد گرفته دیام که انگار آسمان

 



 آرش. امینم گهید بگو بده امیپ بابام به یکن یم کار براش که یکس هر به بزن زنگ  کن تموم رو یچ همه جا نیهم -

 ندارم یارزش چیه مونیزندگ یتو کنم یم حس کن نیا یول کنه ینم تیاذ منو لدر اون یکن یم خالؾ یدار که نیا

 .کنهیم تمیاذ

 

 آن را آرش بشانیؼر و بیعج یدعواها آن و روزها آن از بعد بود شده چه که دانست ینم و بود شده مهربان اما آرش

 لبل روز شبانه که ییها عاشمانه و آسمان یها مو انیم آرش دنیکش بو. نبود هضم لابل شیبرا اصال. دیدیم آرام طور

 !نبود درک لابل اصالا  آسمان یبرا شد یم بدل و رد انشانیم اتفالات دنیفهم از

 

 لول. بخوره تکون دلت تو آب گهید ذارمینم. نرسه بهمون یکس چیه دست که ییجا میریم ییچهارتا. کنم یم تمومش -

 .دمیم

 

 .آمد یم بر دستش از که بود یکار آرش به کردن اعتماد. داشت لبول را لولش و بود مردش
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 گفتم، شهیهم بهت. شدم بزرگ اون لواعد و اصول با... ناصرم حاج پسر من. ستمین زدن دور و چوندنیپ آدم من -

 نون ذارهینم. کرده تیترب ینطوریا منو من یبابا... بود نگرفته شکل نمونیب یزیچ هنوز که یاول یروزا اون یحت

 شک کارهام و من به ولت هر. بره نییپا هم ام بچه و زن یگلو از یحت ذاره ینم یچیه که خودم یگلو از حروم

 متریلیم کی یحت بشه، جابجا لرمزام خط دمینم اجازه بره سرم من که ادیب ادتی... اریب ادتی منو یها حرؾ نیا یکرد

 .کنم ینم جابجا هامو لرمز خط هم

 

 کند باور توانست ینم یطور چیه. داشت تفاوت آسمان تا نیزم او عملکرد با آرش یحرفها. رفت فرو فکر به آسمان

 شاهد یحت... او بیؼر و بیعج مکالمات نه و داد یم نشان را نیا تخت ریز ی اسلحه نه. کند ینم یخالف کار آرش که

 !بود شده ختهیر که شیبازو خون ،.بود هم یگرید ینیع

 از او که نداد اجازه و نکرد رها آسمان دور از را دستش یا لحظه آرش. کردند سر صبح تا هم آؼوش در شب آن

 امکان دیترک یم سرش یباال هم بمب اگر که دیخواب آرام انمدر لبل شب چند هیشب درست هم آسمان. شود دور آرش

 .شود داریب که نداشت

 کبارهی شدن داریب از سرش آرش. کردند باز را چشمانشان ی گوشه دو هر در به یزیچ محکم شدن دهیکوب یصدا با

 از هیثان از یکسر در باشد داشته یخطر در پشت شخص آنکه ترس از و شد خم تنه مین یرو آسمان و بود گرفته درد

 .دیرس آسمان گوش به در پشت از ییصدا سپس و شد دهیکوب در بر مشت باره چند و دوباره. شد بلند جا

 

 .دیکن باز رو در ست؟ین داخل یکس -



 

 را دستش یسخت به و شد بلند جا از آرش. کرد یم شانیصدا در پشت از بود ادیز هم ؼلظتش که یشمال لهجه با یمرد 

 . گرفت باال

 دستش اوضاع متوجه یکس خواست ینم که انگار. کرد باز را بود انداخته گردنش دور به آسمان لبل شب که یشال

 آسمان سمت به. داشت نگه در لفل یرو را دستش و برد کشان کشان در یجلو تا را آلودش خواب یها لدم. شود

 .کرد الدام در کردن باز یبرا دوباره و کرد ینگاه و دیچرخ

 چشمانش آرش... نه ای دارد را احواالت همان هم جلو از که دانست ینم. بود شده یخون پشت از بازو لسمت در لباسش

 .برد رونیب را سرش در انیم از و دیمال را

 

 .دییبفرما -

 

 که کنم یم فکر. هست محدوده نیا یتو یمشکوک مورد که کردند گزارش نجایا یها یمحل شمیم مزاحم یکالنتر از -

 .دیستین یمحل شما
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 خونسرد انمدر. نشود باز تا داد فشار دهانش یرو را سالمش و دست پشت و خورد فرو را اش ازهیخم یسخت به آرش

 .است راست بزنند بود آمده یکالنتر از که یشخص به خواهد یم که ییها حرؾ بود شده باورش هم خودش که بود

 

 یول دیکن یم صحبت یچ از دونم ینم هیا اجاره هم نجایا. نجایا میاومد اعصاب تمدد یبرا یروز چند همسرم با ما -

 .خدمتم در که نیبگ  ادیبرم من دست از یکمک اگر

 

 از شتریب است یمسائل چه ریدرگ آرش دانست یم که او. بود وحشتناک آنجا در سیپل حضور. بود دهیترس یول آسمان

. بود شده رسوا بار هزاران حال به تا رفت یم پدرش درز یال مو اگر که بود مطمئن البته. دیترس یم ها سیپل بودن

 .افتدیب شیبرا یاتفال که نداشت امکان و بود آنها ی دسته و دار و پدرش از یجزئ هم آرش

 

 م؟یبنداز داخل به نگاه هی میتون یم -

 

 چشمانش. کرد مهار را بود گرفته شیپ را دهانش راه دوباره که یا ازهیخم و فرستاد شیها مو انیم را انگشتانش آرش

 .کن بهتر را چشمانش حال نتوانست هم مشیعم نفس و بود شده سیخ ازهیخم خاطر به

 



 .کنه تنش مناسب لباس خانومم بگم کنه صبر لحظه چند -

 

. بودند شده داریب هم طور همان بود، رفته خواب به آرش آؼوش انیم لبل شب که همانطور. بود مناسب آسمان لباس

 انجام یکار چه مایدل که دید ینم آسمان شد، خم تخت ریز. رفت تخت سمت به عیسر خودش و کرد شیپ را در آرش

 .بود برافروخته صورتش شد بلند جا از یولت که بود دهیچیپ خودش به درد انمدر یول دهد یم

 را خون رد پشت از آسمان یول نبود مشخص یزیچ جلو از بود آرش یبازو یرو شانیها نگاه دو هر شدن بلند از بعد

 بعد یول نشد متوجه یخوب به آرش اول. داد نشان انگشت با را آرش لباس پشت دور از و زد اشاره. بود دهید آن یرو

 .داد تکان را سرش شود بدل و رد انشانیم یحرف که آن بدون

 بود داشته نگه یطور را دستش. ستادیا در کنار نباشد مشخص دستش که یطور و کرد باز سیپل یبرا را در آرش 

 مجوز که بود مشخص یخوب به داشت تن به را یکالنتر رنگ سبز لباس که یمرد. باشد شدنش انینما مانع در که

 تکان آرش یبرا را سرش و دیند یمشکوک زیچ یولت و چرخاند داخل یسر در یجلو همان از نیهم یبرا ندارد ورود

 .دادند

 

ا  -  .دیکن یم یهمکار باهامون که شمیم ممنون. دیریبگ تماس ما با حتما نیدید یمشکوک زیچ هم شما اگر لطفا
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 هم و بکشد رونیب بشیج انیم از یکارت آرش داشت انتظار. شد دیناام آسمان دیام تمام کلبه یِ چوب درب شدن  بسته با

 آرش... نبود یول است، سیپل خودش که دیبگو یکالنتر مامور به هم و کند خارج دردناکش و بیؼر افکار از را او

 . شدند یم سابك از تر ترسناک روز به روز که بود ییخالفکارها باند از عضو کی فمط

 همه او به بعدا که گفت یم او به آرش نیهم بخاطر مدت نیا تمام کرد یم فکر که یانتظار... بود جا یب آسمان انتظار

 ی پرونده توانست ینم بود ناصر حاج پسر که هم هرچمدر... خوب که هم هرجمدر آرش. گفت خواهد را زیچ

 هر. کند پاک را بود ها آن یاساس عضو هم پدرش که یخالف یها باند جمله از ینیرزمیز یها گروه در تشیعضو

 را ها تیوالع توانست ینم یول گفت یم روشن ی ندهیآ و داشتن دوست از و دیکش یم آؼوش به را آسمان که چند

 .کند پنهان

 دیچک یم آن از خون شتریب لحظه هر که یدست و لنگان یپا آن یبرا شتریب و شتریب دلش تا گرفت آرش از را نگاهش

 زیتم یشرتیت برداشتن با آسمان. گفت یآرام شیآخ و نشست تخت ی لبه یرو آرش. نلرزد کرد یم ؾیکث را لباسش و

 .کند عوض را آرش دست پانسمان تا رفت سمتش به کرد یم خارج اش یبند بسته لونینا داخل از تازه که

 

 بودن؟ کرده شک یزیچ به -

 



. کرد باز تک تک و آرام را شیها دکمه و کرد یدست شیپ آسمان یول بکشد رونیب تنش از را لباسش خواست آرش

 ذهنش در که ییها یپرداز داستان. کرد ییگو داستان به شروع و داد لرار آرش ی نهیس ی لفسه یرو را دستش کؾ

 :گفت آرش یبرا و آورد زبان به را ساخت یم روز شبانه

 

 یایدن یتو دخترا آرش یدونیم. کردم یم نگاه تورو و شستم یم خودم دنج ی گوشه همون کافه یتو اومدم یم -

 .ستین دارن دوست که یاون لشنگ لبخند و عاشمانه نگاه از تر لشنگ یزیچ. ؼرلن عاشمانه یلمایف و داستانا

 

 که دیبگو یزیچ خواست یم. کند یم شانیجدا آور دلهره و نیسنگ یفضا آن از که باشد او حاال خواست یم دلش

 .کنند تنفس یدرست به توانستند ینم و بود شده حبس شانیها نهیس در نفس لبل مهیدل چند چه یبرا برود ادشانی
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 اول یروزها که یدختر همان هیشب. کرد یم ماریت را او دیبا. بود یزخم مردش و کرد یم یباز را خانه زن نمش

 درد فکر و بود زده لدم شانه به شانه کنارش را بزرگ بازار تا خرداد پانزده ابانیخ که یهمان... بود آرش کنار

 .نداشت را شیپاها

 

 یافتنین دست مرد نیا گفتم یم خودم شیپ. یزد یم حرؾ همه با و یگرفت یم گرم همه با. یرفت یم و یاومد یم -

 تو کنار یول نبودم یاپردازیرو دختر من. کردم یم حال خودم ی طرفه کی عشك همون با و استیدن آدم نیتر

 خواسته و سمیوا بابام یعنی میزندگ سنگ نیتر نیسنگ یجلو تونستم. شدم شجاع بلکه اپردازیرو فمط نه. شدم اپردازیرو

 .بخوام هامو

 

 کنار را دستش. فرستاد گوشش پشت بود ختهیر صورتش یجلو که را آسمان یموها و دیکش باال را سالمش دست آرش

 شیکارها نیا و کرد لمس را ابروانش کنار. دیکش اش یآسمان ؾیلط و ؾیظر پوست به لذت با و داشت نگه صورتش

. رفت یم نیب از کامال تکلمش لدرت بود کینزد آرش به یولت. کند صحبت رفت یم ادشی. دیبر را آسمان نفس همه

 یم سرزنش را خودش و شد یم آرش فمط زیچ همه. ببرد کار به کجا را فاعل و کجا را فعل دیبا که رفت یم ادشی

 . بکنند را شان یزندگ بود نداده اجازه و بود گرفته دیناد را اش عالله و عشك مدت تمام چرا که کرد

 

 ی کله و سر یتو و میکرد دعوا که ییروزا نیا تمام. کردم مار زهر خودمون به رو یزندگ بخش هی کنم یم حس -

 یبرا میبر میکن تحمل رو ایسخت نیا تمام که نیا یبجا شد یم. باشه یخوب خاطرات برامون تونست یم میزد گهیهمد

 . مینیبچ گهیهمد با و میبخر رو اتالشون لوازم ها بچه

 

 .نکن زهرمارمون گهید -



 

 آسمان. دیکش خودش سمت به را آسمان کمر و شد خم بود آرش یزخم دست نگران آسمان که تیوضع همان یتو

 یها دکمه به دستش طور همان آرام. نشست شیپا یرو و داد لرار آرش یپاها طرؾ دو را شیپاها عانهیمط کامال

 .کند کنترل را خودش کرد یم یسع و بود آرش

 :گفت و دیبوس را او یگلو ریز استخوان و گذاشت آسمان شکم یرو را دستش آرش

 

 یآدما نیتر خوشبخت هم با نفر چهار خودمون.. بره ادتی از همه نایا که یزندگ هی. سازم یم برات آروم یزندگ هی -

 ...بشم یخوب یبابا چه نیبب بده من دل به دل تو. میشیم نیزم یرو
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 ...یخوب همسر -

 

 آن و بود آمده کلبه در یجلو یکالنتر مامور که بود رفته ادشی اصال و داد یم یجا آرش حرؾ انیم را خودش آسمان

 .کرد یم میج نیس را ها

 

 .مهیزندگ اول تیاولو بودن خوب همسر -

 

 میترم... زمانه یها کتک از بعد نوازش. داشت را نوازش حکم آسمان یبرا و نشست یم پوستش یرو آرش داغ نفس

 ...كیعم یها خراش از بعد

 تمام که آرش یها لب یور را لبانش نرم شود بلند شیپا یرو از که آن از لبل و آورد در آرش تن از را لباس آرام

 .گذاشت بود کرده فتح لحظه چند آن در را صورتش

 .باشد زیتم زیچ همه دیبا دانست یم یول نبود بلد. شست دوباره و کرد نگاه دلت با را زخمش

 

 ؟یدار درد -

 

 !نه یکنارم تو یولت -

 

 .داد لرار هم یرو آرامش با را چشمانش آرش و دیخند زیر آسمان



 

 !آسمان وزن بر. انینو میبذار رو اسمش -

 

 شانیبرا خواست یم که دانست یم را تشانیجنس کجا از اصال! گفت یم شانیها بچه از آرش. ختیر فرو آسمان دل

 کند؟ انتخاب اسم

 .کرد شکار هوا یرو را آسمان نگاه و کرد باز را چشمش ی گوشه

 

 .رو چشمت ی خوشمزه عسل اون ندزد -

 

 :داد را جوابش دیلرز یم هوا یرو که یدست و پته تته با و انهیناش آسمان

 

 .کنم یم زیتم زخمتو دارم. دزدم ینم -

 

 ...زهیتم زخمم -

 

 .برد فرو رفتند یم طرؾ آن و طرؾ نیا به شیرو ها خونابه که یآب تشت یتو را دستمال دوباره و نزد یحرف آسمان

 

 خوبه؟ نینل م؟یبذار یچ رو یکی اون -

 

 .کرد متصل آرش چشمان به میمستم را چشمانش و دیکش دستمال شستن از دست. ختیر کامل دلش گرید بار نیا

 

 ه؟یچ تشونیجنس یدونیم کجا از -

 

 .خورد تکان بدنش یبایز و دهیچیپ عضالت. زد هیتک سالمش دست یرو و داد باال را شیابرو یتا کی آرش

 

 .کمتر یکمی هم دیشا مهیدل پنج. تره بزرگ دخترم. گهینم دروغ پدرانه حس -
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 بدون آرش کنار. رفت یم ضعؾ دلش آرام لدر همان و خوب لدر همان مایدل هم آن شدن پدر و مادر تصور از

 یادیز یها شب و بود کرده شیآرزو یادیز یروزها که یمرد کنار! ترس و ؼصه بدون... ینگران دل و اضطراب

 .بود گذاشته بالشت بر سر آوردنش بدست یدعا با

 

 .کنه صحبت که زوده یلیخ ات پدرانه حس -

 

 خارج دید از چشمش یها مردمک و افتاد یم خط چشمش کنار که یطور آن د،یخند یم شهیهم که طور همان آرش

 .دیخند شد یم

 

 .گمیم یجد نخند -

 

 ؟یبش مامان یبخوا که یبش بزرگ انمدر یکرد ولت یک -

 

 :دیکش هم در دار خنده یکم را صورتش و آورد در را آرش یادا آسمان

 

 .بشه بزرگ کرد ولت پدرشون یآلا که مولع همون! یبش بزرگ یکرد ولت یک -

 

 .تره بزرگ سال هشت مامانشون از پدر یآلا -

 

. نشست آرش یپا یرو و شد بلند. زد گره دورش به را لباس و بست کامل را زخمش و کرد نازک را پلکش پشت

 :گفت و چسباند آرش لپ به را صورتش و زد حلمه او گردن دور را دستش

 

 ...روز چهار و ماه پنج و سال هشت -

 

 .گذاشت آسمان ی گونه یرو کج طور همان را لبش و گرفت را کمرش سالم دست را آرش

 

 .من یکوچولو دختر -

 

 !بعد انیب ایبدن بذار -

 

 !گمیم مامانشونو -

 



 یداشتن دوست آرش انگار چیه که خودش آرش. بود داده دست از را رشیمشاه. داشت الزم کمک دنیکش نفس یبرا

 .بود برگشته یتر

 

 .رهیم ادتی منو اومدن نایا -

 

 دهیچسب هم به پوستشان و بودند نشسته هم کنار که نیهم. آرام و بود امن. بدهند رییتؽ را شانیجا نداشتند لصد کدام چیه

 . بودند آرام بود

 

 .بشه بزرگ مون خونواده باشه لرار زود انمدر کردم ینم فکر -

 

 .بچه دوتا اونم -

 

 .کرد کج آسمان سمت به را سرش و گفت لب ریز یشکر خدارو آرش

 

 ست؟ین گاز رو ؼذا اد؟ینم ییبو هی -
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 یحت. ردیبگ صورت نشستنش تیوضع در یرییتؽ خواست ینم دلش. کشاند آشپزخانه سمت به را نگاهش آسمان

 با خواست یم و بود انیجر در ها نیهم سرش انیم. کنند یزندگ هم با و بماند کلبه همان در عمر آخر تا بود حاضر

 .بنشاند شیسرجا را آرش زور

 

 .خاموشه هم گاز یرو یکتر یحت -

 

 .ادیم یسوختن یبو -

 

 .نخورد مشامش به ییبو یول بکشد بو محکم کرد یسع آسمان

 



 .شو بلند لحظه هی -

 

 چیه و کرد یوارس دلت با را آشپزخانه. شود بند شیجا از هم او تا داد اجازه و شد بند آرش یپا یرو از یلیم یب با

 .نشست هم آسمان ینیب در چوب سوختن یبو آرام آرام یول نکرد دایپ یزیچ

 

 .ادیم سوخته چوب یبو -

 

 !آسمان -

 

 او و گرفت دست به را آسمان یبازو سالم دست با. خورد ینم تکان و بود شده خیم آسمان سر پشت به آرش مات نگاه

 .کرد تر کینزد خودش به را

 

 کجاس؟ ها شناسنامه -

 

 آرش که دید یم دلت با خودش دیبا که بود انداخته دلش در یاضطراب آرش نگاه. دیچرخ سرش پشت به ناگهان آسمان

 .بود شده رهیخ یزیچ چه به

 یا پنجره از درست آتش. کرد حرکت یب را آسمان دیکش زبانه داخل به باز مهین ی پنجره از که آتش ی شعله دنید

 چیه و بود چمدان سه آن داخل ندارشان و دار ی همه. داشت لرار آن ریز شانیها لباس و لیوسا تمام که بود شده وارد

 .نداشتند ها آن بجز یزیچ

 

 !آآرش -

 

 آرش ی جعبه و کرد الدام زودتر آسمان که تخت ریز شود خم خواست. دیکش تخت سمت به خود با را او عیسر آرش

 در را بود افتاده مچازه تخت یرو که ییپتو و برداشت یجاکفش یرو از را مدارکش ؾیک عیسر آرش. کرد خارج را

 .کرد مچاله شتریب دستش

 

 ...میبر باش زود -

 

 پرده همراه بود ختهیر رونیب ها آن از که ییها لباس و ها چمدان ی همه در یجلو دنشانیرس تا. رفت جلوتر خودش

 .بودند شده ور شعله نداشت یفرل نبودش و بود که یرنگ یا سرمه ی

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 



  شمرون_چیپ#

 34۷_پارت#

 

 .دیکش عمب را دستش عیسر آن یداؼ شدت از یول گرفت در ی رهیدستگ به را دستش آرش

 

 ده؟یرس هم نجایا به -

 

 بر در را کلبه اطراؾ آتش که بود مشخص و شدیم تر گرم و گرم خانه یفضا لحظه هر و دیپرس یم لرز با آسمان

 .بود گرفته

 .دیکش یبلند ػیج آسمان و ختیآم هم در آرش جواب با ها پنجره از گرید یکی شکستن یصدا

 

 .رونیب برمت یم شم فدات نترس -

 

 ...هام بچه آرش آ. ترسمیم من یوا... آرش -

 

 عمب به را دو هر شد داخل در از که ییها شعله شدت یول کرد باز را آن و گرفت را در ی رهیدستگ پتو با آرش

 .افتدین نیزم یرو تا داشت نگه هوا و نیزم نیب را آسمان و کرد رها را پتو. کرد پرتاب

 فاصله همان از را ها پنجره تمام آرش. نبود رفتن رونیب یبرا یراه چیه و بودند دربرگرفته را در ی دروازه ها شعله

 در ها شعله. بود سوخته مهین تا و بود گرفته آتش بود افتاده باز شیرو ها چمدان که یلسمت از فرش یحت. کرد چک

 .بودند گرفته را جا همه لحظه چند

 .شوند خالص جا آن از تا چاره فکر در آرش و کرد یم هیگر آسمان

 

 .دورت چمیبپ نویا بذار. رونیب برمتی م االن -

 

 .چدیبپ او دور به را پتو آرش تا داد ینم اجازه و کرد یم مماومت آسمان

 

 .باش پتو ریز خودتم. میبر هم با. خوامینم تنها من... تنها نه -

 

 :گفت و انداخت آسمان دوش یرو را پتو یعصب آرش

 

 .دورت چیبپ نویا تو رونیب امیم منم -

 

 .دیچیپ شانیهردو دور را پتو یسخت به بود شده سرخ ادیز یگرما از صورتش که آرش و داد تکان را سرش آسمان

 



 .کن ول رو پتو رونیب میدیرس ایب من با یول کجاس تا شیآت دونم ینم -

 

 یؽیج هیگر انیم آسمان. کرد جادیا بیمه ییصدا و شکست ها المپ از یکی. داد تکان را سرش هك هك با آسمان

 به آتش رنگ ینارنج یها شعله انیم از و تندکردند پا هم با دو هر. کرد تر کینزد خودش به را او آرش و دیکش

 اش سوخته ی تکه تا گذاشت سر پشت را پتو هم آرش و کرد رها را پتو آسمان که بود داغ جا همه هنوز. رفتند رونیب

 .ردیبگ شعله
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 آسمان. شد یم نییپا و باال شانیها نهیس ترس شدت از و رفت یم تر باال و باال آتش. برگشتند کلبه سمت به هم با

 .شد صدا پر شیها هیگر و رفت فرو او آؼوش در گرفت دست به را آرش دست که نیهم و رساند آرش به را دستش

 

 .ام نجایا من. باش آرم زمیعز باش آروم... برم لربونت -

 

 آن یسرما سوز مناسب لباسش و بود دهیپوش را کرد یم تن به شیها راهنیپ ریز یبرا که ینازک شرتیت تنها آرش

 .بود یزیهرچ از شتریب شیسرما دستگاه به ازشین کش زبانه یها شعله با و ولت آن در که البته نبود لحظه

 .کرد پنهان شلوارش کمر پشت را اسلحه و کرد باز را آسمان دست در ی جعبه

 

 ؟یبرداشت رو چییسو -

 

 شان یمشک پانامرا دنید با که دیکش نیماش سمت به را آسمان چییسو کردن دایپ با و کرد فرو بشیج در را دسش آرش

 !شدند منگ و جیگ آتش یها شعله انیم

 

 ...یوا -

 

 .شد یم تر تند لحظه هر آتش یها شعله و بود هوا یرو شانیزندگ ی همه. بود آمده بند هم زبانش آسمان

 .کرد تند را شیپا و دیکش بود کلبه یروبرو که یبزرگ دشت سمت به را آسمان دست آرش

 

 .شهیم منفجر االن بدو... بدو -



 

 و ها کوه تمام در یوحشتناک انفجار یصدا بعد ی مهیدل چند چون بود زده حدس درست و بود نیماش به منظورش

 ...شد اکو اطراؾ یها جنگل

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

🧿❄🧿❄🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 34۸_پارت#

 

 للب ضربان کدام چیه هنوز. کردند گذر جنگل انیم از بودند ختهیآم هم در نیزم یرو که ییها برگ و شاخ وسط

 ستادیا یدرخت کنار آسمان. دیکوب یم نهیس به لبل یمیدلا انفجار یصدا از للبشان و بودند نکرده دایپ را خودشان یعاد

 . بود آمده بند نفسش. زد هیتک آن به و

 دهیچسب یشانیپ یرو شیموها. بود شده ؾیکث و اهیس همه شیها لباس و بود گرفته دوده تماما را آرش صورت و سر

 :شد حالش یایجو و ستادیا کنارش آسمان ستادنیا با. بود

 

 خوبه؟ حالت افتاده؟ یاتفال ؟یسادیوا چرا -

 

 یبرا ینگران شدت از. شد یم نییپا و باال ترس و اضطراب با نفسش. داد لرار شکمش یرو را دستش دو هر آسمان

 . دهد انجام یکار چه دیبا که دانست ینم شیها بچه

 

 ...ها بچه -

 

 انمدر بود شیصدا در که یالتماس.  گرفت آسمان به رو را سرش و داد لرار آسمان شکم یرو را دستش دیترد با آرش

 :نداشت توجه و دلت به ازین که بود واضح

 

 .برم یم پناه خودت به ایخدا -

 در یاحساس نه و داشت درد نه آسمان. نشد متوجه آسمان که شد یزیچ گفتن مشؽول بعد و فرستاد صلوات چند لب ریز

 .بود رفته کردن سکته مرز تا دیایب شیها بچه سر به ییبال که نیا از یول کرد یم شکمش

 

 ...نیماش آرش -

 

 آسمان به پشت و برگرداند را سرش. داد هل باال به رو را شیموها و دیکش اش یشانیپ یرو را دستش دو هر آرش

 .ستادیا



 

 .ستین انصاؾ نیا و سوزهیم شیآت وسط داره. بودم دهیکش زحمت آوردنش دست به یبرا وجودم ی همه با -

 

 :گفت ادیفر با و برد تر باال را شیصدا

 

 !ستین انصاااااؾ نیا -

 

 تمام کنار... بود شیها لباس کنار دلش. کرد یم درد ستادنیا سرپا از کمرش. بود جان یب و خسته آسمان یپاها

 .بود دهید را همه سوختن خودش یها چشم با که یلیوسا

 

 شه؟یم یچ آرش -

 

 هست کنن دامونیپ و برسن ییجا هر ممکنه که نیا با راحته المیخ کنارتم که نیهم. میکن یم دایپ امن یجا هی. میبر ایب -

 .کنم مرالبت ازت تونم یم و یشمیپ که بهتره یول
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 دو با ای. بجنگد او از یدور اضطراب با بخواهد تا باشد همسرش کنار داد یم حیترج. بود بهتر هم آسمان یبرا

 .شود بدتر زیچ همه و دیایب سرش به ییبال داشت شکم در که ییللوها

 

 .تهران میبر میکن دایپ یراه هی ایب. تهران میبرگرد ایب -

 

 اده؟یپ ؟یچجور -

 

 . شد بلند جا از و زد شیپاها به دست خسته آسمان

 

 .بفرسته کمک برامون سیپل میبزن زنگ. کنه کمک بهمون میکن دایپ رو یکی دونم ینم. ییجا یا جاده به میبرس میبر -

 



 .میکن یم رو کارا نیا همه مولعش به -

 

 را اعصابش شیپاها ذوق ذوق و برود راه تند توانست ینم. کرد یم درد شیپاها یول برداشت لدم دو یکی آسمان

 حرؾ اش معده دیاس آمدن باال از خواست ینم یحت. دیبگو تشیوضع از آرش به خواست ینم. ختیر یم هم به شتریب

 .بود نشده کاسته تپشش سرعت از هنوز که یللب و بزند

 یرو را شیها دست و کرد هیگر بلند یصدا با. نداد ادامه را راه گرید و ستادیا ها درخت نیب درست راه انیم

 .دیکش آؼوش در را او و برگشت سمتش به عیسر آرش. گذاشت صورتش

 

 .باش آروم من خوشگل باش آروم -

 

 ...آرش -

 

 آرامش هم آرش یها نوازش یحت که بودند دهیرس ییجا به حاال. کرد نوازش را او و دیکش شیموها یرو دست آرش

 .یخبر یب اوج در یزندگ. خواست یم را اتفالات نیا از لبل یزندگ... کرد ینم آرامش زیچ چیه. کرد ینم

 یجد انمدر که بود بار نیاول. کند آرام را او کرد یم یسع وجود تمام با و نشست یم او یموها یرو آرش یها بوسه

 .دیترس یم مرگ از و بود بعد لحظات نگران یجد انمدر. داشت ندهیآ از ترس

 

 .میریبم اگر -

 

 .میمریم ینم -

 

 همان. کند تجربه توانست یم که بود ییجا نیبهتر حا همان. شود خارج آرش آؼوش از خواست ینم دلش و دیلرز یم

 .کند تر آرام و آرام را بدنش لرزش توانست یم که بود ییجا تنها جا وجب چند

 

 .برم راه تونم ینم. کرده ورم. کنه یم درد پاهام. آرش ستین یچیه جا نیا -

 

 .کنمیم بؽلت -
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 لباس و بودند خودشان... ییجابجا یبرا یا لهیوس چیه نه و داشتند ینیماش نه. بروند راه دیبا چمدر دانستند ینم یحت

 .نداشت آنتن انبوه جنگل آن انیم که آرش یگوش و تنشان یها

 با. کردند کمتر را سرعتشان یول کند بؽل را او تا نداد اجازه آسمان. نتوانست یول ردیبگ تماس یکس با کرد یسع آرش

. رفت یم فرو شانیپا کؾ در یزیچ کردند یم احساس بار کی مهیدل چند هر و رفتند یم راه جنگل وسط برهنه یپا

 و افتاده نیزم یرو که یدرشت و زیر یها شاخته گرید بار و رفت یم شانیپا ریز که بود درشت یها سنگ بار کی

 که آرش و کرد یم شتریب را نفر دو هر للب ضربان هستند کجا دانستند ینم که ییها وانیح یصدا. بودند شده خشک

 .کند رها را آسمان دست که نبود حاضر هم لحظه کی یحت

. کرد ینم احساس را شیپاها گرید آسمان که بودند رفته راه یا یطوالن زمان مدت انمدر یول بود چمدر دانستند ینم

 بعد و رفت باال یبلند از آرش. کردند دایپ یخاک یا جاده که کرد یم احساس پوستش یرو را آتش یگرما شدت هنوز

 بود مشخص که یخاک یراه در و نبود ها درخت انیم رشانیمس گرید. دیکش باال جا آن از خودش دنبال به را آسمان

 . رفتند یم راه بود کرده گذر نیماش آنجا در لبال

 :دیکش آه و کرد ناله. کرد زده جانیه را آسمان خواندند یم آواز خودشان یبرا که ییها خروس و مرغ یصدا دنیشن

 

 .ادیم خروس و مرغ یصدا شهینم باورم -

 

 ...طرفه نیا از -

 

 .رفتند جنگل دل به و شدند دور یخاک ریمس از هم باز و زد اشاره جنگل چپ سمت در یا نمطه به آرش

 

 .زنه یم شور دلم -

 

 .خانم نباش نگران. باالخره شهیم یزیچ هی -

 

 طور ها نمشه. نبود شانیها برنامه در وجه چیه به بیمه انفجار آن و یسوز آتش. داشت اضطراب هم آرش خود

 ...یسوز آتش آن یول بود آمدن در اجرا به حال در وهیش نیبهتر به همه و بود شده یطراح یگرید

 

 .کنم دایپ نترنتیا دیبا -

 

 .ستین هم آنتن یحت جا نیا -

 

 تنها و جنگل انیم که برود ادشی تا زد یم حرؾ. ندارد آنتن جا آن که داند یم او از بهتر خودش آرش که دانست یم

 .باشد ترسناک تواند یم چمدر فضا آن در بودن

 

 .شده خارج دستم از تیوضع. شهیم دایپ باالخره -



 

 ؟یتیوضع چه -

 

 لو را زیچ همه داشت امکان لحظه هر که بود یموم به هیشب آرش و دیکش ینم شیها یکنجکاو از دست هم هنوز

 .بدهد
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 .افتاده یاتفال چه که بشم خبر با دیبا و شد یم انجام کارمون بخش نیتر یاصل. میداشت ییجابجا یسر دو امشب -

 

 .بفهمم منم بگو یطور هی آرش؟ یچ یعنی -

 

 دو هر اگر که بود بزرگ یلدر به کنده. ستادیا داشت شهیر و بود نیزم داخل هنوز که یدرخت ی ُکنده کنار آرش

 ی جمله شیآخ یآوا با و نشست کنده یرو آرش. ماند یم یخال هم گرید نفر کی یجا نشستند یم آن یرو نفرشان

 .گذاشت جواب یب را آسمان

 

 .میکن استراحت کمی. شدم خسته -

 

 شصت انگشت با و دوخت آرش نگران یها چشم به را صورتش. ننشست او کنار یول زد هیتک آرش یپا به آسمان

 .فرستاد سرش یباال به را شیموها

 

 .آسمان ام خسته -

 

 ...دونم یم -

 

 .دیطلب یم آرام یزندگ کی دلش. بود خسته هم آسمان

 

 پول به تا زنه یم یزیهرچ به دست که یمرد هی. دستشه ریز کشور لاچاق باند نیتر بزرگ کنه یم فکر بابازاده -

  داره؟ اموال و مال چمدر یدونیم. برسه



 

. است شده بهتر آرش با اش انهیم یکم کرد یم احساس یول بود نشده آرام هنوز للبش. داد تکان را سرش آسمان

 و بود داشته نگه نهیس انیم را اش نگفته یها حرؾ ها مدت که انگار... دارد همدم به ازین آرش که کرد یم احساس

 .بود اوردهین زبان به  چیه

 

. داره نفوذ یکن فکر ایدن یهرجا. هاشه هیسرما نیتر کیکوچ از یکی نیا.اس بابازاده دست هیترک یساز برج نصؾ -

 ه؟یک مانعش نیتر بزرگ یدونیم

 

 پشت را آسمان یموها و برد باال را دستش بار نیا آرش و خورد تکان طرؾ آن و طرؾ نیا به آسمان سر هم باز

 .فرستاد گوشش

 

 .بابات... لاسم حاج -

 

 دهیشن آرش مکالمان از را بابازاده نام. بود دشوار یکم شیبرا گریهمد به مسائل نیا ربط یول بزند حدس توانست یم

 .کنند یم یهمکار هم با ها آن که کرد یم احساس و بود

 

 ؟یکن یم کار باهاش تو -

 

 شیرو به ها تیوالع از یدیجد یها درب انگار دیشن یم آرش از که یدیجد ی کلمه هر با. داد تکان را سرش آرش

 با یول است دو آن سر ریز هست هرچه و کند یم یهمکار پدرش با آرش که کرد یم فکر لبل یمیدلا تا. شد یم باز

 .است نبوده تصوراتش به هیشب زیچ چیه که دیفهم یم او یها حرؾ

 یکی را شیها سوال اگر. بود جواب یب سواالت از پر آسمان. دیپر نییپا کنده یرو از و گرفت باال را سرش آرش

 .بکشد طول فردا تا دنشانیپرس فمط بود ممکن دیپرس یم یکی

 

 م؟یکن دایپ جا نیا میتون یم زنده آدم هی مینیبب میبر ایب... آره -

 

 .دیرس یم گوش به سمت آن از یاهل واناتیح السام و انواع یصدا که بود ییجا به منظورش

 .شد دادن حیتوض مشؽول خودش آرش بپرسد سوال دوباره آسمان که نیا از لبل

 

 و نرفتم شیپ هاش برنامه طبك یولت و میکن ازدواج تو و من نبود یراض. رهیگ بابات به کارش شهیهم بابازاده -

 بابازاده یایباز وسط مون همه ما. کرد شروع رو شیباز داشت انتظار خودش که شد یزیچ از شتریب بهت یکینزد

 چون افتهیب اتفاق نیا اگر ضررشه به البته. کنهیم خارج دور از رو بابات داره که لدرتمنده انمدر اون و میافتاد ریگ

 .مشکالتشه درصد نود حالل که هیا مهره بابات
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 دوخت شانیها دست به را چشمش. کرد پر را کشیبار و کوچک یها انگشت انیم اندک ی فاصله آرش یها انگشت

 یکاف داشت را آرش که نیهم. بود بایز شیبرا گرفت یم آرامش او کنار که نیهم. برداشت لدم آرش کنار پا به پا و

 .بود شده مخلوطش دوده یبو یکم حاال که یتن یبو. داشت ازین تنش یبو به روز هر انگار. بود

 

 ؟یکنیم کار نایا با چرا آرش -

 

 !تهیمامور -

 

. زدیبر بهم تصوراتش و کند رو را زیچ همه آرش دیترس یم. بپرسد شتریب که دیترس یم و یتیمامور چه دانست ینم

 ...بترسد او از که نیا از. دیترس یم ردینگ آرامش ها دست نیا از که نیا از

 :کرد عوض را حرؾ

 

 ؟یستین خوب فرهان با چرا -

 

 !کرده پر تورو دونمیم چون -

 

 کجا از آرش دانست ینم اصال. بفهمد یزیچ فرهان با ارتباطش از یکس بود نداده اجازه ولت چیه او. شد ینم باورش

 .بود اوردهین هم او یرو به یحت. داند یم

 

 ...عنی... نه -

 

 نمانده کلبه در به دنیرس تا یزیچ یول کرد یم درد شانیپاها کؾ. برساند اتمام به را حرفش آسمان نداد اجازه آرش

 .بود

 

 .دونمیم بهتر تو از رو زیچ همه. آسمان دونمیم -

 

 .بود نگرفته یجواب چیه سرش در یها سوال یبرا هم باز یول بود شرمش از آسمان سکوت

 



 هم یطرف از کنم یریگیپ کنم ینم ولت. نه ای داشته بچه زن اون دونمینم یول متهیحم داستانش. بگه راست دارم شک -

 .دهیدزد رو یحاج لاپ داره مار ی مهره

 

 دید یم هم کنار را ها آن یهرکس باشند؟ داشته شباهت لدر آن توانستند یم چطور نبود یوالع آرش و فرهان نسبت اگر

 .بزند حدس را نسبتشان تونست یم

 

 .نیهیشب یلیخ آخه -

 

 .تره مهم زیچ همه از خودمون موندن زنده فعال... دونمینم. وجودم یتو ندازهیم شک که هیزیچ تنها -

 ها درخت یها چوب معوج و کج یها حصار با که یا طبمه کی ی خانه و یچوب تراس. بودند دهیرس کلبه در یجلو

 . بود شده جدا اطراؾ یفضا از

 

 هم در صورتش دیچیپ شیبازو در که یدرد از و داد هل را بود شده نصب در عنوان به که ییها چوب تکه آرش

 .رفت
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 ؟یدار درد -

 

 یم مشخص را اوضاع وخامت داد ینم جواب و شد یم دهیکش هم در صورتش که طور آن. دارد درد که بود مشخص

 .کرد

 

 .نمیبب رو دستت کن صبر. گهید یدار درد معلومه -

 

 شده رها محوطه در که ییها خروس و مرغ تعداد. استدیب راه انیم جا همان که خواست و دیکش را آرش سالم دست

 گوشه یحت. خودش یبرا بود یوحش باغ. آمد یم یدوم کرد یم عبور شانیپا انیم از یکی. نبود شمارش لابل بودند

 .داشتند هم گوسفند و گاو آنجا از یا

 

 .یکن یم نگاه هم رو دستم تو اون نه ای داخله یکس مینیبب میبر ایب -

 



 از که یرزنیپ نازک یصدا بعد یول دندینشن ییصدا اول. زد یچوب در به تمه چند آرش. شد همراهش عانهیمط آسمان

 .باشند دهیرس یامن ی نمطه به انگار. بزنند لبخند و کنند نگاه را گریهمد شد باعث آمد یم داخل

 

 ه؟یک -

 

 ن؟یکن باز رو در لطفا شهیم جون مادر -

 

 .نترسد رزنیپ آن تا بود شده لدم شیپ آرش از لبل. بود کرده صحبت آسمان

 .شد باز در آن طبع به و دندیشن را در ی رهیدستگ دنیچرخ یصدا

 

 .جان مادر سالم -

 

 انمدر دشیسف صورت. بود یکوتاه لد و تپل رزنیپ. بود آرش دست به نگاهش کی یول داد سالم آرام هم آسمان

 لحظه چند هر آسمان و داشت یزیر خون آرش دست. بود آورده آسمان و آرش لبان به خنده ناخواسته که بود دلچسب

 .کرد یم نگاهش نگران

 

 مشکل براش میگذاشت رو نمونیماش جنگل سمت اون دهینم آنتن هامونم یگوش. اومده شیپ یمشکل هی برامون ما مادر -

 ن؟یندار تلفن شما. رهینم راه اومده شیپ

 

 :گفت و رفت کنار یول داشت دیترد خانه داخل ها آن ندادن راه و دادن راه نیب انگار زن ریپ

 

 برگردن اونا داخل نیایب. گردنیبرنم فردا تا شهر رفتن دومادم و پسر. دهینم آنتن تلفن جا نیا. خداست بیحب همانیم -

 .کنن کمک بهتون توننیم

 صورتشان و سر و ؾیکث یها لباس از رزنیپ. شد داخل لنگان لنگ آرش و کردند نگاه گریهمد به آرش و آسمان

 اعتماد بخاطر آرش کار نیا که دیفهم ینم آسمان. داد حیتوض او یبرا و شد لدم شیپ زودتر آرش یول بود دهینپرس

 لیدل یب شیکارها توانست ینم شناخت یم را آرش که ییجا تا... نداشت یخاص لصد والعا آرش ای بود زن ریپ شتریب

 .باشد
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 ننه؟ هیک -

 

 یپا به را خودش و دیدو یا ساله سه دو ی بچه دختر آن طبع به و دیرس گوششان به داخل از یخانم یصدا

 یپشت خانه یها گوشه. آمد رونیب اتاق داخل از بود دهیچیپ سرش دور را یروسر که یجوان خانم. رساند مادربزرگش

 یرنگ یطوس یبخار و بود پهن شده یدوز تکه چهل یها چهیلال نیزم کؾ. بود شده دهیچ رنگارنگ یها بالشت و

 در هم یرنگ یآب در. داشت خواب اتاق دو و منینش کی. نبود کوچک کلبه داخل. خورد یم چشم به اتاق ی گوشه

 .آمد یم مطبخ نظر به که بود خانه ی گوشه

 

 !سالم -

 

 .کرد یگرس احوال ها آن با و آمد شانیجلو بزند لبخند تا شد باعث شکمش یرو آسمان نگاه که سوخته آفتاب دختر

 

 .نوریا ایب کن ول رو ننه دامن مامان آفتاب -

 

 . ندهد آزار را بزرگش مادر تا دیکش یم خودش دنبال به را دخترک دست

 

 .کنم روشن رو یچا من نینیبش. خودتونه منزل... دخترم نینیبش. پسرم نینیبش -

 

 . کرد کنکاش خانه لیوسا تک تک یرو دنبالش به هم آسمان نگاه و رفت مطبخ به رزنیپ

 

 .آفتاب دخترم نمیا... هستم مطهره من -

 

 نشان یخوب به او ی آمده بر شکم. بود هیشب گرید یکی با تشیوضع که بود بار نیاول یبرا. برد جلو را دستش آسمان

 .است نمانده اش بچه آمدن به هم یزیچ که داد یم

 

 یم زخمه شوهرم یبازو. زیتم ی ملحفه ای ن؟یدار زیتم دستمال جان مطهره. آرش همسرم... هستم آسمان هم من -

 .کنم عوض رو پانسمانش خوام

 

. دیکش جلو یکم و کرد مرتب بود دهیچیپ گردنش دور به هم دور کی و بود برده سر پشت به که را اش یروسر دختر

 .بود گذاشته هم یرو را چشمانش درد از آرش و بود زده رونیب یروسر یها گوشه از فرش و بور یموها

 

 .ارمیم براتون االن -

 

 یها لباس و بودند خودشان. نداشتند یزیچ چیه. دیکش رونیب تنش از را آرش لباس و نشست زانو دو یرو آسمان

 .نبود دنیپوش لابل اصال خودش نظر به که یفیکث
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 .کند عفونت آرش دست که بود آن ترسش تمام. بود ادیز هم همان یول بود کمتر کرد یم فکر که یزیچ از یزیر خون

 لهیوس که یا خانه در هم آن جنگل انیم جا آن کردند ینم هم را فکرش یحت. برگشت لهیوس یسر کی با مطهره

 .کنند دایپ دست زاتیتجه آن به بتوانند بود اندک هم شیها

 

 کنم؟ نگاه رو زخمتون تونمیم -

 

 کرده باز کامل را آرش زخم آسمان. داد یم فشار بؽلش در را اش یبافتن عروسک و بود ستادهیا مطبخ در یجلو آفتاب

 :گفت خاطر نیهم به باشند نداشته نانیاطم اش ییتوانا به است ممکن ها آن که کرد احساس مطهره. بود

 

 بهتره برام هواش و آب که نجایا میاومد ننه با مدته هی. میدار هم لهیوس. کنم کمک تونمیم. دارم یپرستار سانسیل من -

 .میکنینم یزندگ نجایا وگرنه

 

 .رفت عمب عمب زانو یرو طور همان و داد تکان را سرش آسمان

 

 ...اطراؾ نیا ادینم ادیز یکس -

 

 .کرد زمزمه آرام و کرد باز را شیها چشم انیم آرش

 

 .بشه مادر دیبا زود انمدر که بود شوکه آسمان. میکن استراحت مدت هی میبود اومده -

 

 ؟یباردار دلم جان یا -

 

 .کرد دییتا سرش دادن تکان با آسمان. نشست آسمان کنار زانو دو و شد تر كیعم مطهره لب یرو لبخند

 

 سالته؟ چند -



 

 یم هم یرو را شیها دندان و بود بسته را چشمش آرش. کرد زیتم را آرش زخم اطراؾ و کرد آؼشته الکل به را پنبه

 . نکشد ادیفر که فشرد

 

 .چهار و ستیب -

 

 .میهمسن. آوردم ایدن رو آفتاب بود سالم دو و  ستیب من -

 

 .کرد یم هم را صحبتش یول بود آرش زخم کردن زیتم شیپ حواسش تمام

 

 نیرفت یم زودتر کاش. شهینم لطع شیزیخونر خوره ینم جوش ینطوریا بزنمش هیبخ دیبا. مهیعم زخمتون چمدر -

 .دکتر

 

 انیم محکم را دستسالمش و بود آرش صورت خیم آسمان. شد کارش انجام به شروع و گشت را لشیوسا انیم دلت با

 ینم. کند نگاه آرش زخم به توانست ینم و شد یم مچاله دیکش یم که یدرد از للبش. داد یم فشار و بود گرفته دستش

 تشیمولع در یول دیترس یم ییکارها نیچن از شهیهم. بود آورده دوام و بود بسته را او زخم یجرات چه با دانست

 ریدرگ همه انمدر یول بود نشسته کنارشان بود دهینام ننه را او مطهره که رزنیپ. کند ؼلطه ترسش بر که بود مجبور

 .بودند نشده متوجه اصال که بودند آرش
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 ؟یآورد هم آب ننه -

 

 :گفت و آورد در یلرص مطهره و داد مطهره دست به آب از پر یوانیل رزنیپ

 

 . شهیم کمتر دردتون نیبخور رو لرص نیا آرش آلا -

 

. شد یم متحمل یدرد چه بود دهینفهم آسمان که داد یم نشان یلو را خودش انمدر. کرد باز را شیها پلک انیب آرش

 از را وانیل و گذاشت دهان در را لرص کردیم تشکر یلب ریز که طور همان آرش و کردند رها را گریهمد دست

 .گرفت مطهره



 .داد لرار آرش کنار را آن و برگشت ییپتو و بالشت با. رفت اتاق به و شد بلند کنارشان از رزنیپ

 

 .میهست زنت مرالب ما... بخواب. پسرم بخواب -

 

 .کند ؼلبه خوابش به توانست ینم یول بود کرده ریگ آسمان یرو آرش نگاه

 

 .شمیپام زود -

 

 .گذاشت هم یرو را شیها چشم آرش و زد لبخند او یرو به آسمان

 

 ولتته؟ چند -

 

 !هفته هشت -

 

 لرار آسمان یجلو را یچا کیبار کمر فنجان. بود نشسته کنارشان هم ننه و بود چسبانده مادرش به را خودش آفتاب

 :گذاشت کنارش را لندان و داد

 

 .شهیم سرد ننه بخور -

 

 که بشه دایپ جا هی میکرد یم خدا خدا نیبود دومونیام تنها وشما میشد مزاحمتون ما دیببخش. نکنه درد دستتون چشم -

 .میبود دیام نا پاک. مینیبب آدم تا جند

 

 :گفت کرد یم نوازش را دخترش یموها که طور همان مطهره. دینوش آن از یکم و  گرفت دست در را فنجان آسمان

 

 شد نطوریا. رمینم سرکار گهید شکم نیا با که هم من داره یتنفس مشکل یکمی ننه. داره فاصله یلیخ روستا تا جا نیا -

 .القیی میاومد که

 

 هستن؟ مادرتون -

 

 !دمحمه و من کس همه. برام نبوده مادر از کم یول مادربزرگمن -

 

 :گفت و دینوش گرید یکم آسمان

 



 .کنه حفظتون هم یبرا خدا -

 

 :گفت آسمان که بود شده بلند کنارشان از ننه

 

 .ولتتونه چند شما -

 

 !یبندیم جمع ها میهمسن! هیچ ولتتونه چند باش راحت -

 

 که بود یولت چند. بود کرده مزه زبانش ریز یچا ها مدت از بعد. گذاشت دهانش داخل یگوچک لند و دیخند آسمان

 .بود آشفته و ختهیر بهم یجساب

 

 .مونیزر کاکل ادیم گهید ماه. آخراشه -

 

 ...پسره زمیعز -

 

 :گذاشت دهانش داخل و برداشت ینیس داخل از ییخرما مطهره

 

 .بوران و آفتاب... بوران میذار یم رو اسمش آره -

 

 ...ان دوتا من یها بچه. لشنگ هم یلیخ -

 

 .دیچیپ شیابروها انیم ذوق سر از ینیچ و کرد جمع را لبانش مطهره

 

 .مادر و پدر ی هیسا ریز سالم و حیصح. داره نگهشون برات خدا زمیعز -

 

. بودند عشك ی ثمره بود که هرچه. باشد داشته دوست را وجودش انیم رشد حال در یها ایلوب توانست یم تازه تازه

 آؼوش به که بار هر خودش حدالل. دید یم عشك ی ثمره را ها آن یول بود کرده یبد آرش کرد یم فکر هم هرچه

 .بود خواسته را او دل ته از و وجود تمام با بود رفته آرش

 چک را آرش دست هم با دو هر و بشود گرم سرش. کند دایپ یدوست درندشت جنگل آن انیم کرد ینم را فکرش یحت

 .بود کرده پانسمان را دستش یخوب به مطهره و  نداشت یزیخونر گرید. کنند

 شیها ترس از آسمان. بودند شده آشنا گریهمد با یخوب به آسمان و مطهره و گذشت یم آرش خواب از یساعت کی

 .بود داده لرار او اریاخت در را اتشیجرب هم مطهره و شود مادر دیترس یم که نیا و بود گفته
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 به آفتاب خواباندن یبرا مطهره. بود گذاشته بالشت یرو او کنار را سرش و بود داشته نگه دستش در را آرش دست

 .بافت یم جوراب ننه و بود رفته اتاق

 یکم پشمانش و بود گرفته شیصدا. کرد باز را چشمانش و کرد پاره را آسمان خواب ی رشته خورد آرش که یتکان

 .بود باز

 

 کردم؟ دارتیب -

 

 .بود بسته را چشمانش فمط و بخوابد توانست ینم که خواست یم یشکالت کیک دلش انمدر نشست شیجا در آسمان

 

 .نبودم خواب نه -

 

 دهیرس کردن عمل به زودتر او یول کند کمکش خواست آسمان. دیکش باال را وزنش و کرد گاه هیتک را سالمش دست

 .بود

 

 ؟یدار درد -

 

 شیرها یشکالت کیک هوس یول بود کرده راحت را آسمان الیخ یکم بود شده همراه مهربانش لبخند با که سرش تکان

 .کرد ینم

 

 ؟یخوب تو -

 

 :گفت یتر كیعم لبخد با و دوخت او شکم به را نگاهش

 

 خوبن؟ توله دوتا نیا -

 

 تنها و بود شان ییدارا تنها که را لشیموبا یگوش آرش. داد تکان آرش یبرا را سرش و نشست زانو چهار آسمان

 یسع و کرد خاموش را آن دوباره بودنش آنتن یب از. برداشت را دهند نجات آتش انیم از بودند توانسته که بود یزیچ

 .ندیبش شیجا سر کرد

 



 . گرفت تماس هی شد یم کاش -

 

 .میمرد کنن یم فکر همه نداره بیع -

 

 :گفت و گرفت را آسمان لپ وسط و اشاره انگشت دو با

 

 من؟ یوجب هی تو یگ یم یچ -

 

 از روز و یشیم دور من از و کردن کار به یکن یم شروع باز بدونن اگر. میا زنده ندونه کس چیه دمیم حیترج خب -

 .نو از یروز نو

 

 :گفت آسمان به تیلاطع با و شد بلند جا از یسخت به

 

 .بشه رو زیچ همه که نمونده یزیچ نباش نگران -

 

 بخورد هوا یکم خواست یم هم. شد رونیب یراه نکرد دایپ را ییجا داخل یولت و گشت ییدستشو دنبال به چشمانش با

 .بزند صورتش و سر به یآب هم و

 .بود شده دیسف باال آن کوچک آنتن کی شد روشن اش صفحه که نیهم و برداشت را آرش یگوش آسمان
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 هم هنوز دانست ینم. کرد شتریب را اش یکنجکاو بست نمش صفحه یرو که یامیپ یول کند صدا را آرش خواست

 .نشود دیام نا تا کرد را اش یسع یول نه ای بود آرش یگوش یرو انگشتش

 

 .«مینگرانتون. بده خبر ما به خودتون از ولت اصرع در »

 

 :بود نوشته که بست نمش امیپ نیا رنگ سبز باکس ریز گرید یامیپ لحظه همان

 



 یول بشه خارج کشور از تونهینم تمومه بابازاده کار آرش. هست بهشون حواسشون همه مرز لب لهیتکم مدارک »

 .«بده خبر بهم خودت از... لاسمه حاج مشکل االن

 

 ینم. کرد یم هم در را آسمان فکر و بود مشکوک شد یم بدل و رد انشیاطراف و آرش نیب که ییها امیپ ی همه

 نیبهتر او یبرا لاسم حاج هم. نبود همسرش آرش که نیا ای نبود پدرش لاسم حاج که خواست یم خدا از دیبا دانست

 .بود کرده ریگ نفر دو آن انیم درست... آرش هم و بود ایدن پدر

 خوانده را ها امیپ آسمان که شد متوجه یگوش کردن باز با. بود کرده یشکالت کیک پختن عزم مطهره برگشت که آرش

 .شد یم مواجه تیوالع با کم کم و دیفهم یم را زیچ همه هم آسمان دیبا گرید. اوردین خودش یرو به یول بود

 که هوا. نداشتند هم ونیزیتلو یحت و داشت وجود جا آن یمیلد ابعاد در زیچ همه. بود یتکنولوژ هرگونه از دور کلبه

 پهن تشک آرش و آسمان یبرا بزرگش شکم همان با مطهره. بودند شده حاضر دنیخواب یبرا همه رفت یکیتار به رو

 .کرد آماده ها آن یبرا را ها اتاق از یکی ی گوشه و کرد

 

 .کنم پهن تشک براتون گهید یجا نیستین راحت جا نیا اگر -

 

 :گفت و نشود رهیخ شیها چشم تخم به میمستم تا انداخت نییپا را سرش و گرفت او از چشم دان لدر آرش

 

 .میکن کم رو زحمت و میبر جا نیا از میبتون یزود به انشاهللا. تونینواز مهمون از میممنون -

 

 شما. فرستاد برام رو آسمان که دارم صحبت هم به ازین و تنهام چمدر دونست یم خدا انگار. رو ها حرؾ نیا نینزن -

 .هست یسرگرم یبرا یادیز یزهایچ اطراؾ نیا نیباش راحت هم

 

 یخبر چیه که یجنگل انیم. خواندند یم ریخ یدعا شانیبرا و کردند یم تشکر ها آن از مهیدل چند هر آسمان و آرش

 .بودند دهیرس دادشان به که بودند یکسان تنها نبود ها انسان از
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 مخمل شیها کنار از و بود شده دهیکش شیرو دیسف ی شده یگلدوز ی پارچه هیال کی که لرمز مخمل یها متکا یرو

 و داد لرار اش نهیس یرو را سرش. بست چشم و دییبو را آرش تن كیعم آسمان. دندیکش دراز بود زده رونیب ها

 :گفت آرش که دیبگو یزیچ خواست

 

 .رسن یم فردا پس حتما نرسن فردا اگر. بزنن رو ردمون بتونن هیکاف همون اومده آنتن لحظه کی فمط -



 

 را زیچ همه خواست یم آرش و نبود مناسب اصال ها تیوالع گفتن یبرا هم آسمان تیمولع. یکسان چه بپرسد دیترس

 .ردیبگ نظر در

 

 ؟یکن یم فکر تو که ستمین یکس من یدونیم -

 

 لهیوس السام و انواع که یبیؼر و بیعج شؽل نیا فمط اگر... داشت یگژتاب اش جمله. بود سکوت آرش جواب هم باز

 . بود خوب گفت یم را بردند یم سمت آن به مرز سمت نیا از را

 

 دارم دوست من یول نداره طمیشرا نیا از یخبر هم االن البته. نکرده تیترب یلاچالچ رو من ناصر حاج گفتم بهت -

 ولت چیه که یکس تنها. یبدون رو زیچ همه بخوام تا هیکاف من یبرا نیا و یمن یها بچه مادر تو. بگم بهت رو تیوالع

 .ییتو باشه خطرناک من یبرا تونهینم

 

 آرش و بود باز مهین اتاق در. نکند پر را کلبه یفضا ی همه شیصدا تا داد ینم لورت را دهانش آب. زد یم کند للبش

 .کرد یم پچ پچ آسمان گوش ریز

 

 ؟یبشنو یخوا یم -

 

 :دوخت آرش به را چشمانش یکیتار آن در و شد بلند دستش یرو

 

 بگو؟ گفتم بهت چمدر -

 

 .ندارم هم هنوز... نداشتم اجازه -

 

 ؟یگیم بهم چرا پس -

 

 .بود تر بلند شان مکالمه از آرش كیعم نفس یصدا

 

 .ندارم هم تر اعتماد با تو از. ندارم تر کینزد تو از. رومه فشار یلیخ آوردم کم. نهیسنگ نجامیا -

 

 .داد یم مالش را للبش بود کرده باز یجا آرش یزندگ در انمدر که نیا. کردیم آرام را آسمان دل ها حرؾ نیا

 

 بهم االن بلکه ستین اخمو اخالق بد تنها نه پسر نیا یول شدم اریشهر یالیو اخالق بد یاخمو پسر اون عاشك من -

 .کرده اعتماد
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 .دیبوس جان یب و برد لبش یجلو را آسمان دست

 

 حرفام؟ از ینش تیاذ یدیم لول -

 

 .نشم تیاذ که دمینم لول یول نشم تیاذ که کنم یسع دمیم لول -

 

 .گمینم باشه ینطوریا -

 

 :کرد اعتراض و شد بلند شیصدا یکم

 

 ...آرش ا -

 

 :گفت و داد فشار را آسمان ینیب

 

 .شمیم هم اتیفضول نیا یفدا من آخ -

 

 .باشد نشسته و کش دراز انیم که زد هیتک یطور و کرد میتنظ کمرش ریز را بزرگ یمتکا دو آرش

 

 کشوره یبزرگا از یکی شونیا. یتمدن یآلا اسم به... میدار آمد و رفت هم با ساله یلیخ که داره یمیلد دوست هی بابا -

 خودش دینبا یمدت هی که نیا بخاطر شیدیند. معتمده نظر همه از. هیدرست آدم یلیخ. کرده مملکت نیا به خدمت یلیخ

 لبل سال دو. شناستش یم شیب و کم هم بابات. میارتباط در هم با ما که شد یم مشخص دینبا یحت و داد یم نشون رو

 .بودنم گرفته نظر ریز سال سه از شتریب که نیا مثل یول داره کارم یچ دونستمینم مولع اون دفترش برم خواست ازم

 

 با اش یکنجکاو. بشنود را جهینت و برسند داستان یانتها به تر عیسر هرچه خواست یم دلش آسمان. بود داستان هیشب

 .بود شده ختهیبرانگ آرش جمالت نیاول همان



 

 ؟یدونیم دهیند کس چیه رو یدید تو که یگذرون خوش کن یپارت پسر -

 

 انگار یول ندارد یتیشخص نیچن خودش و بوده او آوردن دست به یبرا زیچ همه که بود گفته او به هم تر لبل آرش

 .کند درک توانست یم بهتر آسمان بار نیا

 

 ؟یکرد کارو نیا چرا پس -

 

 آسمان تنها نه و نبود امن براش جا اون جز ییجا چیه. کاوه یپارت رفت یم ها شب پنجشنبه... لاسم حاج دختر آسمان

 از تر امن کاوه یها یپارت. نبود سیپل از یخبر اول شب. بودن جا اون هم خاص یها خانواده یها بچه ی هیبم بلکه

 یاردیلیم یها یپارت یشگیهم شدن جمع و تو دادن یفرار یبرا بود ترفند هی فمط نیا. یبکن رو فکرش که هیزیچ

 ...کاوه

 :کرد زمزمه شیها دندان انیم از یسخت به. بود شده سخت شیبرا دنیکش نفس

 

 ؟یچ یعنی -
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 مسئله. کنم یهمکار باهاشون خواست ازم یمصب و ممام چیه انتصاب بدون. داد یهمکار شنهادیپ بهم یتمدن آلا حاج -

 پاساژ داشتم تازه مولع اون. بود ها حرؾ نیا از شتریب میعاد درامد چون نبود رمیبگ تونستم یم کار نیا از که یپول

 .گرفت لرار دوشم یرو که بود یا پروژه لاسم حاج و انداختم یم راه رو

 

 .بشنود تر عیسر را شیها حرؾ ی هیبم تا شد رهیخ و نشست آرش یروبرو هوا یب آسمان

 

 !مجرم هم من یبابا و یسیپل تو یعنی -

 

 پدرش کرد یم فکر لبل ماه چند تا. کند یهالج ذهنش در را کلمات خودر تا زد یم حرؾ شمرده شمرده و آرام آسمان

 بود دهیفهم  رفته رفته... بزرگ سازمان نیا سیرئ بلکه یمعمول سیپل کی نه هم آن است مخدر مواد با مبارزه سیپل

 .بزند را ردش که بود نتوانسته یکس چیه که بوده زیتم کارش انمدر فمط و است نبوده شیب یخائن او که

 



 .گرفت کمش دست دینبا اصال. نره درزش یال مو که کنه یم کار یطوز. هیا حرفه بلد کار هی تو یبابا -

 

 نیب از شانیها بدن اتصال خواست یم. گرفت یباز به را آسمان ی کرده ورم یول ؾیظر انگشتان آرش سالم دست

 تیوالع دنیشن یبرا یخوب طیشرا اصال آسمان. کند آرام را آسمان تواند یم چمدر دست گرفتن نیهم دانست یم. نرود

 سم شیبرا بود ختهیر هم به را فکرش و بود افتاده یگرید از پس یکی که یاتفالات. بود بدتر دنشینشن یول نداشت ها

 !نداشت وجه چیه به که یزیچ. داشت ازین آرامش به فمط روزها نیا. بود

 

 ؟یدار نگه دلت یتو راز همه نیا یتون یم یچجور. ترسم یم هم تو از دارم چون. نطوریهم هم تو -

 

 بود توانسته چطور آرش که کرد یم تعجب نیا از. بود ها تیوالع دنیفهم دنبال به والعا. کرد ینم مواخذه را آرش

 .دارد نگه دور اش یزندگ از را تیوالع از نیسنگ حجم نیا و باشد رازدار

 

 !یکرد دایپ رو من یاومد که یداشت یهمکار نایا با تو... دنیدزد رو من که بار هر -

 

 ...بود خودم کار اول بار -

 

 به ها شؽال ی زوزه یصدا تنها جنگل سکوت و شب یکیتار آن در. گرفت آسمان چشمان از را چشمش آرش

 .دیرس یم گوششان
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 .دیکش ینم رونیب آرش یها دست از را دستش یحت و بود مانده باز دهانش. بود زده شوک آسمان

 

 .یشد یم عاشمم شتریب و یکرد یم اعتماد بهم دیبا -

 

 ...بشم عاشمت که یداد سکته رو من -

 

 .است رشیپذ رلابلیؼ و تلخ شیبرا ها تیوالع چمدر که برد آسمان ادی از که یا جمله. زد را خالص ریت اما آرش

 



 حاضر عسلش کردن مزه یبرا که شدم یعسل چشم دوتا گرفتار. افتادم ریگ خودم یول یبش عاشمم تو که خواستم یم -

 .زمیبر هم به رو ایدن بودم

 

 یم زودتر و افتاد یم هیگر به زودتر بود شده باردار که یولت از. کرد یم برابر چند را احساساتش ها للو دو حضور

 که یمرد... بود مردش حضور اش خواسته تنها. دیخر یم جان به را آرش یها عاشمانه تمام عوض در یول دیرنج

 .بود شده خبر با شیها نمشه از تازه

 

 .بگو بهم رو اش هیبم -

 

. یکار پنهان همه نیا از بود خسته. بماند یبال نشانیب یزیچ که نبود ازین گرید. چسباند لبش به را آسمان دست آرش

 به زدیبر هم به اش یزندگ است ممکن یاتفال هر افتادن با که بود مطمئن. داد یم سامان و سر را اش یزندگ دیبا

 .بود مربوط زنش پدر به زیچ همه که خصوص

 

 هم بابازاده یول مینداشت خبر یزیچ از هنوز مولع اون. هیک داستانا نیا ی سردسته میبفهم تا شدم بابازاده باند وارد -

 آسمان. ریش دهن یتو بفرستن رو من تونستن ببند ریبگ و یباز باند هزارتا با. بود ها نفوذ رلابلیؼ از یکی خودش

 بذار یدونیم مخدر مواد اسم یهرچ. کنن یم کار مواد یرو فمط آدماش و بابازاده. ان حرومزاده چمدر شهینم باورت

 ان کننده دیتول شتریب نایا البته. هستن موادفروشا بازار سلطان. کننیم کار روش که هست مورد اونا برابر سه دو کنار

 .فروش مواد تا

 

 .کرد یم گوش دلت با آسمان و گفت یم لصه آرش که انگار

 

... شناسنش یم آهنگر اسم به همه. شناسه ینم کس چیه که هیا گنده کله هی زاده بابا بزرگ بیرل دمیفهم اونجا از -

 .دونمینم رو لشیدل اصال و لمبشه

 

 نیا که دانست یم. بوده یمشهور آهنگر اش یپدر پدربزرگ. بود شده بسته دهانش یول دانست یم را لشیدل آسمان

 .است لاسم حاج همان آهنگر که بود دهیفهم کند انیب آرش که آن از لبل و بودند داده پدر به لیدل نیا به را لمب
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 به و خوردند یم لسم سرش بر شهر ی همه که دانست یم. نباشد خبر با آن از که نبود یزیچ پدربزرگش یمیلد شؽل

 .است بوده معروؾ یکار درست



 

 .بود آهنگر پدربزرگم -

 

 .بود کرده روشنش آسمان و دانست ینم. کرد مکث لحظه چند و خورد یتکان آرش

 

. بشم کینزد آهنگر دختر به که بود خودش خواست. شدم تر کینزد هم آهنگر به شدم تر کینزد بابازاده به یهرچ -

 کم یلیخ هم االن نیهم. نداره یکس دست ییآتو اصال. داد ینم راه هم بابات و بود بابات انداختن ریگ بابازاده هدؾ

 یزیچ. اونوره یبانکا یتو اش هیسرما ی همه. بره و بذاره دیبا دونهیم یول نداده یا یسوت چیه والع در. داده یسوت

 .نداشته نگه

 

 ینم. بود مسئله نیهم بود مخالؾ آسمان ازدواج با اول که یلیدل تنها. بود نیهم رفتن به پدرش اصرار لیدل ی همه

 طور همان والعا هم دیشا و بود بودنش یتؽار ته بخاطر دیشا. شد یم والع پدرش تیاهم مورد انمدر چه یبرا دیفهم

 .بود متفاوت پدرش یبرا آسمان والعا گفتند یم اتیآ و یعل که بود

 تیوالع با رفت یم جلوتر هرچه یول داشت یخوب احساس شیبرا بود گذاشته انیدرم او با را زیچ همه آرش که نیا

 .کرد یم بد را حالش ها تیوالع و شد یم مواجه یشتریب یها

 ...دهد ادامه را حرفش آرش نداد اجازه و دیجوش اش معده انیم یزیچ

 

*** 

 

 .نمشیبب خوام یم. داخل برم دیبد اجازه -

 

 !نتتیبب خواد ینم جان آرش -

 

 نرگس آؼوش در یگرید و بود گرفته بؽل به را ها بچه از یکی اتیآ. کرد یم متر را ییرایپذ سالن طور یعصب آرش

 یم. ندینب را آرش که برود آرش یپدر ی خانه به که بود شده یراض یشرط به آسمان. بود کرده خشک جا بانو

 .نکند اضافه شیها ؼم به حضورش و باشند دور خواست

 .دیکش رونیب آؼوشش از را بچه و رفت سمتش به دید که را اشکش از سیخ صورت و نشست اتیآ یرو فرهان چشم

 

 خوبه؟ حالت -
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. کند افتیدر اتیآ از یجواب فرهان تا نداد اجازه دیکوب ینهارخور زیم ی هیپا به که یلگد و شد بلند که آرش یصدا

 و دختر آسمان. بود بازنگشته هیاول حال به کس چیه روز چهل بایتمر گذشت از بعد و داشتند تن به یمشک لباس همه

 . بود کرده حبس آرش یمیلد اتاق در را خودش و دید ینم را پسرش

 

 ! مه...ن...ز... زنمه المصب د بابا -

 

 .باش آروم کمی. زمیعز آرش جان مامان -

 

 .ردیبگ نفس یکم بتواند تا کرد دور گردنش از را لباسش ی مهی و کرد مادرش به رو برافروخته یصورت با آرش

 

 .کنم صحبت باهاش خوام یم! ستین زنم! زنمه و؟یچ مامان؟ باشم آروم ویچ -

 

 .یکنیم هم صحبت -

 

 از تر کوچک یلیخ هنوز. داد صیتشخ شد یم بود سرش یرو که یسبززرد کاله از. بود بانو نرگس آؼوش در انینو

 .داد صشانیتشخ بشود یراحت به که بودند آن

 

 .برم لربونت یکن درکش یتونینم. روشه فشار دختر نیا. بشه فدات به مامان ستین خوب حالش -

 

 .کنه یزندگ کنم مجبورش و خودش ی خونه یتو ببرم رمیگینم دستشو که کردم درکش. نجامیا االن که کردم درکش -

 

 بود فرهان آؼوش در نینل. بود روزمره از یجزو یبهداشت سیسرو سمت به دنشیدو آن از بعد و اتیآ ی هیگر یصدا

 . بود خانواده از یجزو هم او روزها نیا و

 اتفالات تمام ی نهیزم پس شان یداشتن دوست و نازک یصدا و زد هیگر ریز هم انینو ناگهان نینل ی هیگر یصدا با

 .شد منزل

 .کنند آرام را ها نوزاد پستونک با تا داشتند یسع گرید طرؾ از فرهان و طرؾ کی از بانو نرگس

 

 .بشن آروم لراره ینطوریا. خوان یم مادر نایا بابا. میدار یوضع چه یلیوک هللا نیبب -

 

 چهل مادرش اد؟یبرب فشار همه نیا پس از بتونه که سالشه چند دختر نیا. میدونیم هم ما یدونیم هم خودت مادر آرش -

 یزار و هیگر انمدر دیکش عذاب انمدر کرد؟ یم مانیزا دیبا وسط نیا. مرد کرد دق یوونکیح لبرستونه ی نهیس روزه

 ...ضهیمر دختر نیا روح کنه؟ یمادر االن تونهیم یچطور... کرد

 



 یول برگردد سابك شکل به تیوضع تر عیسر هرچه خواست یم. زد یم دنینفهم به را خودش یول دیفهم یم آرش

 .کند گذر ها یراحت نیا به که نبود یزیچ اتفالات

 همان از مایدل. بود شده یبیعج راتییتؽ دستخوش زیچ همه. زد رونیب خانه از یحرف چیه بدون و برداشت را کتش

 عیسر انگار زیچ همه. بود تند دور یرو یزندگ ها للو دو آمدن ایدن به تا بود رفته کردنشان دایپ یبرا سیپل که یروز

 .آورد یم فشار لبل از شتریب و افتاد یم اتفاق سابك از تر
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 ...داره درد دل هم بچه نیا! چطوره دختر نیا حال نیبب باال برو مادر جان تایآن -

 

 ..بره یذاشت ینم کاش. داره گناه آرش مامان -

 

 لباس با آسمان و کرد یم هیگر چارهیب نوزاد. داد ماساژ را کتفش پشت آرام و داد لرار اش نهیس یرو را انینو مادرش

 .بود شده جمع خودش در کاموا ی گلوله به هیشب باال ی طبمه در اهیس

 

 ستین معلوم باباش. خورده دختر نیا به یا ضربه چه میدون یم همه گهید نداره؟ حك آسمان زم؟یعز کنم کارشیچ -

 شناسم یم رو پسرم من راحته؟ یکرد فکر. داده دست از هم رو مادرش و دونه یم اتفالا نیا ممصر رو آرش. کجاست

 بره روز ده بذاره که نه موندیم کنارش شیپ ماه کی همون دیبا بچه نیا. کنه یم نگاه دور از سادهیوا ییدلجو یجا به

 .بشه افسرده ینطوریا دختر نیا که یچ یپ باز ستین معلوم

 

 هك و کرد بهمون رو پشتش. نکرد نگاهشم بده ریش بهش که میبد رو نینل میرفت اتیآ با. خوام ینم هامو بچه گهیم -

 .کرد هك

 

 :داد تایآن دست به را بچه و زد صدا را خدا بؽض با بانو نرگس

 

 .هیحال چه یتو آسمان نمیبب برم من بخوابه رشیبگ بؽلت یتو شده آروم کمی -

 

. دارد را اتیآ یهوا یخوب به فرهان دانست یم و بود مطمئن فرهان و اتیآ از. برداشت ها پله سمت به را شیها لدم

 حضور و ها آمد و رفت. نداشت انیب به یازین که بود واضح انمدر بود شده زده نشانیب مدت نیا در که ییها جرله

 .داد یم نشان یخوب به را زیچ همه داشت حضور هم اتیآ که یزمان درست فرهان یشگیهم

 .کرد باز را در شد دیام نا آسمان یصدا دنیشن از یولت و زد اتاق در به تمه چند



 

 ؟یداریب جان مامان -

 

 بانو نرگس یرو حالش یب نگاه و بود شده روشن رنگ لرمز خواب شب چراغ با صورتش. دیچرخ تخت یرو آسمان

 .کرد دنیخواب به وادار را او دست ی اشاره با بانو نرگس که ندیبش شیجا سر خواست. نشست

 

 .زمیعز بکش دراز -

 

 .دیسنج را بدنش یدما و گذاشت دختر یشانیپ یرو را دستش. نشست آسمان کنار و رفت جلو

 

 رفت؟ آرش -

 

 بمونه؟ یداشت دوست -
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 آسمان مادر. داشتند مادرشان رفتن از بعد ها بچه کردن آرام در یسع که کودک مهد یها یمرب هیشب. بود آرام لبخندش

 اش ینشدن وصؾ آرامش با و بود شده کینزد او به شتریب یهرکس از که بود بانو نرگس فمط روزها نیا و بود رفته

 با بود شده گرفته لاب محکم یروسر با شهیهم که ینوران صورت و مهربان یلبخند با که یزن. بود مانده کنارش

 شده حاضر و برساند صبح به را شب کنارشان همسرش پسر بود داده اجازه که یزن. کرد یم حل را مشکالت آرامش

 .کند تحمل را زیچ همه فرهان با بودن نامحرم و یسخت وجود با بود

 هم به شیموها. کرد فوت رونیب به را نفسش و گرفت بانو نرگس صورت از چشم. انداخت باال را اش شانه آسمان

 . نداشت یحس چیه نگاهش و بود فروغ یب چشمانش. بود دهیچسب سرش کؾ به حالت یب و بود ختهیر

 

 ؟ینیبب رو کوچولوهات یخوا ینم -

 

 !نه -

 

 ها آن از و بود گفته مانیزا از پس یافسردگ از دکتر. گفت یم حس یب و آرام. گفت ینم محکم سابك مثل گرید

 .کنند تیریمد بود خواسته که یطور را مدت نیا و باشند کنارش تا بود خواسته



 

 ؟یبدوش ریش کنم کمکت -

 

 شد یم یراض موعظه ها ساعت از بعد و کرد یم مماومت اول روزها نیا ی همه. نکرد مماومت گرید بار نیا آسمان

 .داد هیتک آرش تخت یپشت به و شد بلند بار نیا یول کند وصل را ردوشیش دستگاه تا

 

 ...مامان -

 

 زم؟یعز جانم -

 

 ییتنها به. کرد اضافه او دل ؼم به ؼمش و لرزاند را دلش نگاهش. کرد پر هم را بانو نرگس چشمان آسمان بؽض

 هم حضور مادرش اگر دیشا. کرد یم احساس را مادرش فمدان چمدر مانیزا از بعد که نیا به. کرد یم فکر دخترک

 را ها یبعض خواهدی م دلشان ها آدم یگاه. داشت فرق شهیهم نبودن با بودن یول کرد ینم حالش به یکمک داشت

 .باشند نداشته شان یزندگ در یریتاث چیه و باشد جسم کی فمط اگر یحت. باشند داشته کنارشان

 :گفت هیگر انیم و برد فرو نبود مادر از کمتر روزها نیا که مادرشوهرش آؼوش انیم را سرش
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 .بده حالم یلیخ -

 

 ...کن هیگر. زمیعز یبش آروم کن هیگر -

 

 :گفت شیها دنیکش نفس انیم و زد هك

 

 .رمیبم خوام یم کنم یم فکر کارهاش به یولت یول کشه یم پر براش دلم. تنگشه دلم. شمیم خفه دارم. شمینم آروم -

  

 هك هك یحت و کند یخال را خودش داد یم اجازه. مفهوم نا و دهیبر دهیبر شده یحت. بزند حرؾ آسمان تا داد یم اجازه

 .کرد یم اش یهمراه هم خودش بلکه کند تمام را هیگر خواست ینم او از. کند

 



 .نمشیبب خوام ینم -

 

 .نداره یبیع -

 

 تر شکسته شهیهم از آسمان. کرد پاک را شیها اشک کودک کی هیشب و دیکش آسمان یها چشم ریز دست بانو نرگس

 تحمل را آن توانست ینم هم خودش که مادر نه و داشت پدر نه یزندگ از ییجا پدرش ی نازپرورده دختر. بود شده

 .کند

 بود اعدام حکمش. بودند دنبالش به ایدن تمام بلکه نبود تنها نه. نبود پدرش حاال و داشت را پدرش تیحما شهیهم آسمان

 از یادیز یها سال یحام انگار. کنند دایپ را او بودند نتوانسته هنوز یول بود کرده فرار که بود ها مدت. نبود او و

 .دیایب کنار موضوع نیا با توانست ینم و بود داده دست از را اش یزندگ

 

 ببخشم؟ رو آرش نتونم اگر -

 

 ریؼ به یچیه االن. ساله چهار و ستیب زن هی. یهست یا یلو زن تو... یمهم تو االن. یکن فکر دینبا ها اگر به االن -

 .نداره یتیاهم تو از

 

 دنیدوش مشؽول خودش. داد یم خاطر نانیاطم او به آرش مادر لبخند. کرد کج را سرش و گرفت را دوش ریش آسمان

 :گفت و شد ریش

 

 ...ها بچه -

 

 را زیچ همه خواست یم یول بود کنارشان فکرش ی همه. شود ینم نوزادانش الیخیب آسمان که بود مطمئن بانو نرگس

 تصور خودش با. نرود فرو ذهنش یها یاهیس انیم شتریب تا کرد یم انکار هم را لندک دو آن حضور یحت. کند انکار

 .نشود شتریب و شتریب شیها مشؽله تا... زدینر بهم شتریب تا ستندین که کرد یم

 

 .نمردم که من -

 

 .بود داده یجا خود در را ریش یکم که دوخت شهیش ته به را نگاهش

 

 .آرشه تنگ دلم -

 

 اد؟یب بگم -

 

 ...گفت یلاطع نه و داد تکان طرؾ آن و طرؾ نیا به را سرش عیسر

 



 .دمشینبخش هنوز -

 

 .یببخش یتون ینم یند فرصت تا -

 

🧿❄️🧿❄️🧿 

 

🧿❄️🧿❄️🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 36۸_پارت#

 

 . نبود آرش رشیپذ ی آماده هم هنوز یول داد تکان دییتا یمعنا به را سرش

 چه آرش که دانستند یم همه گرید. بود تیمامور آرش بود کرده یاضطرار مانیزا او که یزمان درست. نبود آرش

 یها تیمامور تمام راس در که یآرش. بود شده پر مطبوعات در بود شده او از که ییها یلدردان یتمام. است کاره

 چه که دانستند یم همه. بود گرفته که یدیجد شؽل و بود شده داده او به یمیتشو عنوان به که ییها درجه. بود ریاخ

 . بود آسمان شد ینم صاؾ او با دلش که یکس تنها و بود افتاده یاتفالات

 یروهاین که آن از بعد. کرد یم یط را اش یعاد روال زیچ همه. بود شیجا سر زیچ همه مادرش فوت از لبل تا

 اش دسته و دار و بابازاده. بودند سیپل محافظت تحت و بود شده رو زیچ همه کم کم بودند کرده دایپ را ها آن سیپل

 .بود شده رو هم لاسم حاج هیعل مدارک یتمام و بودند شده ریدستگ هفته همان

 

 .دهیم حیترج ایدن ی همه به رو کارش که هیطور هی. میستین مهم براش ها بچه نه و من نه کنم یم حس یگاه -

 

 نایا انمدر. بود شده اش عالله مورد لمیف خشن و عیسر شد که تر بزرگ. بود یسیپل یلمایف عاشك بود کیکوچ یولت -

 یم درد سرش چمدر میدونستیم یول اوردینم زبون به. بود ییماجراجو عاشك ولتا همون از. بود حفظ از که دیدیم رو

 یزندگ و اومد ایدن به باهاش اول همون از که هیا هیروح نیا و نبود بیعج برام دمیفهم یولت. یباز گاراگاه یبرا کنه

 شینطوریا... هیحاج اصل برابر یکپ آرش. بره اونو راه هم پسرش داشت دوست. داشت اعتماد تجارت به یحاج. کرد

 که باش مطمئن و ستین براش تر مهم تو از ایدن یتو گمیم بهت. منه خون و گوشت از پسرمه! نکن نگاه رو

 .هینطوریا

 

 .دوخت یم معلوم نا یا نمطه به نگاهش و گرفتند یم راه اش گونه کنار صدا بدون گرید آسمان یها اشک

 

 . بشه دیام نا ازت نذار یول بخواب و کن بهش رو پشتت اصال. کن دعوا. کن هشیتنب -

 

 اصال که بود شده الؼر یلدر به روز چهل نیهم در. زد یم زار تنش به اهشیس یها لباس. رفت فرو فکر در آسمان

 .بود شده هم تر الؼر بلکه بود برگشته سابمش وزن به تنها نه للو دو هم آن مانیزا از بعد. کرد ینم را تصورش
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 را بانشیگر که یبیعج یزندگ به و بود باز چشمانش. بود کرده کز تخت از یا گوشه آسمان که بود شب آخر

 کارش که یکارگاه به. بودند نداده و دهند لیتحو فروشگاه به بود لرار که ییکارها به. کرد یم فکر بود گرفته

 چهل نیا در یحت که کرد یم فکر انینو و نینل به. نداشت سابك آسمان به یشباهت چیه که یآسمان و بود دهیخواب

 و بود شده ریزنج و لل انگار. بود گرفته را شیپا و دست که انگار حضورشان. بود نکرده نگاهشان درست روز

 . نداشت خوردن تکان ی اجازه

 داریب متوجه یکس تا گذاشت هم یرو را چشمانش فمط یول بخورد تکان یکم تا شد باعث در شدن باز یصدا

 یم را حضورتش هم باز بود نزده هم ادکلن اگر یحت. است آرش که دیفهم یم ادکلنش یبو از. نشود بودنش

 .برود نییپا سمت به تخت گرید سمت و کند ضیتعو را شیها لباس تا دیکش طول مهیدل چند. دیفهم

 و بود زده در هفته سه آن تمام. بود امدهین کنارش طور آن آرش که بود یادیز مدت. کرد حبس را نفسش آسمان

 نیا. بود نداده ورود ی اجازه او به و بود کرده لؾ را در آسمان روز کی و ستیب آن تمام. بود خواسته اجازه

 ییزورگو تمام با بخواهر. کند خوب را حالش بخواهد و دیایب اجازه بدون. خواست یم را آرش یها ییرا خود

 .کند حل آسمان آؼوش انیم را خودش شیها

 آرام آرش. است داریب نفهمد آرش که دیکش ینم نفس آسمان. انداخت آسمان دور به دست و دیکش دراز تخت یرو

 .دیکش نفس شیموها انیم و کرد بؽل پشت از را او

 

 نمونیب ذارمینم... یریبگ من از رو خودت سالم ده هفته سه یجا... یکن یدور ازم هم سال کی هفته سه یجا -

 .وفتهیب فاصله

 

 .بود گذاشته تنها را اندوه بار کوله کی با یآسمان. بود کرده رها تنها رو دهیداؼد آسمان و بود رفته... بود گذاشته

 

 لربون ستین تو و من حك یزندگ نیا... نمیبب وارید گچ رنگ رو تیبرف صورت دینبا. نمیبب خی رو لبات دینبا -

 .برم ماهت شکل

 

 بعد و داشت نگه آؼوش در را او طور همان. دیبوس را شیرو و زد گوشش پشت را آسمان یموها پشت همان از

 شد هوشیب چطور دینفهم دیخواب ینم صبح تا را یشب چیه که یآسمان. بگذارد هم یرو چشم توانست روز چهل از

 .نبود کار در یآرش کرد باز چشم یولت چطور و

 تن به ینیج شلوار یمتوال یروزها از بعد. کرد ضیتعو را شیها لباس و شد بلند جا از روز چند و نیچند از بعد

 و نبود باال ی طبمه در یکس. بست سرش پشت ساده و زد شانه را شیموها. دیپوش یرنگ اهیس شرت یت و کرد

 .کرد یم تر راحت را کارش

 خودش ی زده بتیمص صورت از را نگاهش و گرفت ینفس. بود شده نامرتب رشیز و بود آمده در شیابروها

 .گرفت

 آرام خواب در یراحت یها مبل کنار شانیها تشک یرو نینل و انینو. گذاشت سر پشت یکی یکی را ها پله

 دهیکش ها آن به دادن ریش یبرا تالش از دست که هفته سه از بعد. نشست کنارشان و رفت سمتشان به. بودند



 را سرش نوزاد. دیکش آؼوش به را او و برد انینو کوچک جسم ریز دست. بود رفته دنشانید یبرا خودش بودند

 .دیکش هم در را صورتش و داد تکان طرؾ آن و طرؾ نیا به
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 به تمال یب و شد آرام نوزاد چسباند خودش به را فشینح و ؾیضع بدن و داشت نگه آؼوشش در را انینو که یکم

 محروم ها آن دنید از را خودش. ختیر اشک صدا یب و برد فرو او گردن یگود انیم را سرش. رفت خواب

 آن جا کی رنج و درد همه نیا رشیپذ. ندیبب را ها آن خواست ینم دلش و کرد یم یدور نوزادانش از. بود کرده

 از بعد همان درست دیبا حاال و داشت خواست یم چه هر که یدختر. نبود یشدن نازپرورده یدختر یبرا هم

 .کردیم خم شانه بازشش ریز دیبا حاال و بود نخواسته را شدن مادر. شد یم مادر ازدواجش

 از هر آرش و بود داده مطلك استراحت او به دکتر. داشت دیشد ورم شیپاها گرید که ها آخر و سخت یباردار

 هر یول بود خوب آرش با اش رابطه شمال از بازگشتشان از بعد که آن با. گذاشت یم شیتنها روز چند یپاه چند

 ...دنشیند و آرش نبود حس... نبود امن حس. بخورد تکان دلش در یزیچ شد یم باعث او رفتن بار

 نگاه را برد یم لذت نوزادش حضور از و بود بسته را چشمانش که را آسمان آشپزخانه درگاه انیم از بانو نرگس

 .بود بانو نرگس داد یم دیام آسمان به و بگذرد ها روز نیا ی همه داشت دیام که یکس تنها. کرد یم

 خودش ی خانه به خواست ینم دلش آسمان. بود رفته خودش یکارها سراغ هم تایآن و بود کرده باز را مطب اتیآ

 .کرد یم درک بانو نرگس فمط را نیا و برگردد

 

 ! نازم پسر... لشنگم مامان -

 

 یم دید را او شیها چشم انیم اشک با آسمان و شد یم بدل و رد آسمان و انینو انیم یپسر و مادر کلمات نیاول

 .بزند صورتش به را دستش دیترس یم یحت. دیلرز یم دستانش. زد

 

 .من دل زیعز یاومد خوش مامان پسر -

 .کرد لمس آرام و گذاشت انینو یشانیپ کنار را لرزانش انگشت

 

 ؟یمن پسر والعا -

 

 و نرم بدن ریز دست و شد بلند زانو دو یرو. داد لرار خودش تشک یرو را انینو و دوخت نینل به را نگاهش

 و دییبو. دییبو را او بعد و گذاشت شیموها یرو را بوسه نیاول. دیکش آؼوش در را او بار نیا و برد نینل نازک

 .فشرد خود به را او و دییبو... ختیر اشک
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 نه؟ مگه رو مامان دیبخشیم -

 

 و کرد برخورد بانو نرگس با چشمانش راه انیم. دیکش اؾ اؾ سمت به را آسمان نگاه خانه در زنگ یصدا

 :گفت

 

 !مامان ا -

 

 .نیبش زمیعز کنم یم باز من -

 

 بعد ی لحظه چند. دیبگو یگرید زیچ آسمان بود نداده اجازه حرؾ نیا با بانو نرگس یول شود بلند خواست ینم

 :گفت دور همان از و برگشت

 

 .بود برادرت -

 

 خواست ینم و بود دلخور آرش از که انگار. برود جا آن به یعل که آمد یم شیپ کمتر روزها نیا. دیگز را لبش

 پدر حال هر به یول است پدرشان گردن بر ییها جرم چه که بودند دهیفهم همه که آن با. شود چشم در چشم او با

 .زیعز شانیبرا و بود

 صفر به آرش با را اش رابطه یعل. بود شده خراب کل به ماه شش نیا در آرش و یعل ی رابطه و رفالت تمام

 به در به در. رفت ینم هم خواهرش دنید یبرا یحت داشت حضور ییجا در آرش که ولت هر و بود رسانده

 ینم او کردن دایپ اش دست هم باز یول بود شده بازخواست او با نسبتش یبرا بار هزاران و گشت یم پدر دنبال

 یاتهامات چه که بودند کرده باور همه گرید. بود یعل کند اثبات را پدرش یخوب داشت یسع که یکس تنها. دیکش

 .است لاسم حاج گردن به

 

 ...هللا ای -

 

 .گذشت خانه انیم از و دیکش سر به را دارش یزر رنگ یا لهوه دار گل چادر بانو نرگس

 



 .داخل دییبفرما. پسرم بفرما -

 

 .خانم نرگس سالم -

 

 .رفت یورود در سمت به و شد بلند جا از بود گرفته آؼوش در را نینل که طور همان لرز و ترس با آسمان

 

 .جاست نیهم آسمان داخل ایب. پسرم یاومد خوش -

 

 ست؟ین آرش -

 

 جور را یعل شهیهم که آسمان. نشست دو هر لب یرو یمیعم لبخند و گرفت لرار یعل نگاه راس ریت در آسمان

 اش یناراحت یپستو کنج از آمده رونیب ماه کی از بعد را شان خانه یسوگل که یعل و داشت دوست یگرید

 .دیدیم

 

 .ستین آرش داخل دییبفرما نه -

 

 ما؟ ی دردونه ناز یچطور -
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 .دیبوس را آسمان سر و شد داخل انیگو هللا ای داشت دست در که یپاکت با. بود آسمان بار نیا یعل مخاطب

 

 .نمیبب من بؽل بدتش. داره لد وجب هی برم لربونت. یفسمل بشه فدات ییدا -

 

 :گفت کند نگاه خانم نرگس صورت به که آن بدون نییپا یسر با و داد خانم نرگس دست به را دیخر پاکت

 

 ن؟یدار یم نگه رو نیا زحمت یب -

 



 .شناخنتند یم را او صهیخص نیا به هم کار طیمح در یحت همه. بود مشهور یپاک چشم به یعل

 

 شیبرا یعل و آمد در حرکت به نینل لبان. داد لرار خودش ی نهیس یرو و دیکش رونیب مادرش آؼوش از را نینل

 .کرد ضعؾ

 

 .یعل ییدا سر به بالت و درد -

 

 .داد لرار ییرایپذ زیم کنار را پاکت خانم نرگس و کرد تیهدا همانیم یها مبل سمت به را او آسمان

 

 .دیدیکش زحمت یلیخ ممنون -

 

 .ستین که بهیؼر خواهرمه یبرا هیچ ها حرؾ نیا -

 

 :گفت آسمان به رو و

 

 ؟یدار دوست نیبب کن باز -

 

 پلکش پشت یبلند چشم خط نه گرید. کرد نگاه یعل به نداشت رو و رنگ سابك هیشب گرید که یچشمان با آسمان

 بود زده رونیب ییطال یتارها شیابرو ریز از که پشتش کم یابروها یحت. بود خورده ملیر شیها مژه نه و بود

 .زد یم ذوق یتو هم

 

 ؟یدیخر زیم زیچ یچ یبرا -

 

 .نمیبب کن باز. خودم دل -

 

 :گفت و فرستاد نینل گردن یگود انیم را اش ینیب

 

 .نجایا بهشته. آخه دنیم ییبو چه نایا -

 .کرد تشکر یعل از لب ریز و دیخند آسمان

 

 یبرا که هیا افهیل و ختیر چه نیا ییجا یشگاهیآرا هی نیبر فرستم یم رو نایم فردا. ها یشد ثهیخب ارواح هیشب -

 .اون به رحمت صد باز. یشد مرده عروس هیشب ؟یکرد درست خودت

 

 .خوبم. داداش کن ول -



 

 .بود آورده برادرش که بود یبزرگ ییکادو پاکت با یباز مشؽول آسمان و کرد اخم یعل
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 من حرؾ یرو حرؾ. خواما یم خودم ییطال آسمون هیشب خوشگل عکس هی فردا. میندار حرفا نیا و کن ول

 .نده حرصم نه ای یدار دوس نیبب کن باز نویا. تو با  دونمیم من یاریب

 آسمان یبرا یسرخاب شرت یت کی و رنگ دیسف زیشوم. دیکش رونیب پاکت داخل از را تر کوچ یها بسته آسمان

 دیبگو یزیچ که نیا از لبل و داد فشار مشتش در را ها لباس آسمان. بود پاکت ته هم یا یسرخاب شال. بود دهیخر

 :گفت یعل

 

 .نمیبب کن عوض رو لباست برو پاشو -

 

 .تنته یمشک هنوز خودت -

 

 :دیتوپ آسمان به و رفت ؼره چشم یعل

 

 .نمیبب کن عوض عیسر برو. نخور رو من ی ؼصه کنم یم عوض منم -

 

 !آخه -

 

 .نداشت شیها لباس آوردن در یبرا هم یدماؼ و دل یول نداشت یاعتماد دنیپوش اهیس به

 

 .ایب بپوش رو لباست. من زیعز برو. یباش سرزنده و شاد دیبا... یمادرشون. نیبب رو دوتا نیا -

 

 نرگس و یعل یصدا یول رفت بود نییپا ی طبمه همان در که مادرشوهرش و شوهر پدر اتاق به یناراض آسمان

 .دیشن یم یخوب به را بانو

 



 .دیدیکش زحمت یلیخ نکنه درد دستتون -

 

 .باشه آخرتون ؼم انشاهللا. امرزهیب هم رو مادرتون خدا -

 

 .شد زمان هم آسمان و یعل آه

 

 .نینینب ؼم. ممنون -

 

 ؟یکرد صحبت آرش با... پسرم جان یعل -

 

 .بشنود را یعل یها حرؾ تا شد گوش وجودش تمام آسمان و کرد مکث یعل

 

 .میکرد دایپ پدرم از ییها رد هی. کردم صحبت امروز بله -

 

 داره گناه آسمان نیبذار کنار رو ها کدورت نیایب پسرم. نیکن داشیپ سالمت و حیصح که انشاهللا شکر خدارو -

 هم کنار و نیایب کوتاه شما. ستین خوش حالش دختر نیا باشه؟ خوش دل بهش که داره ویک مگه شما از ریؼ

 .نیکن بهتر حالشو

 

 :گفت عیسر یمکث و ولفه چیه بدون یعل

 

 .هستم خواهرمم نوکر من -

 

 از ماه کی از بعد را اهشیس لباس. رفت رونیب اتاق از که باشد داشته ادامه شتریب ها آن یها حرؾ نخواست

 :گفت یعل به رو و کرد تا را یلبل لباس فمط نهیآ در کردن نگاه بدون و بود آورده رونیب تنش

 

 .لشنگه یلیخ داداش ممنونم -

 

 .شد تموم انگشتش خوادیم ریش تیوجب هی نیا ایب -

 

 :گفت و شد بلند جا از بانو نرگس

 

 .ارمیب رو اش شهیش رمیم -

 



 .بهش دمیم خودم مامان نه -
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۶ 

 .میباش داشته یهمکار هم با شتریب میداشت دوست ما. یبود کنارمون که ییروزها نیا بابت میممنون -

 

 پدر کار اتاق یجا یجا که یتیامن یها ستمیس ی همه. بود کار نیا عاشك هم خودش. کرد صااؾ را کمرش آرش

 که نیهم. بود هم با شانیهمکار یروزها نیآخر گرید و بود آورده پس آلا حاج یبرا را بود کرده نصب زنش

 صدا ضبط یها کروفونیم و ها نیدورب آن به یازین نداشت حضور دفتر و خانه آن در و نبود آسمان  پدر گرید

 ی اندازه به و کنند کسب اطالعات آرش کمک با بودند توانسته یکاف ی اندازه به. کنند ضبط را یزیچ تا نبود

 . داشتند مدرک لاسم حاج یبرا یکاف

 

 دوست رو کار نیا عاشمانه هم هنوز. کنمینم فراموش رو روزها نیا ولت چیه. بود افتخارم باعث یهمکار نیا -

 ... یول. دمیجنگ یم کشورم یبرا و موندم یم کنارتون جون یپا تا بودم مالک خودم فمط اگر و دارم

 

 :گفت داد رونیب که یآه همراه و کرد مکث

 

 !که نیدون یم خودتون گهید -

 

 بدش یکس چه. داد تکانن را سرش و کرد کسیف زیم یرو را شیها دست. داد لرار زیم یرو را اش یچا وانیل

 کردند یم یراحت احساس گریهمد با هم. باشد داشته خودش کنار را نفس تازه باهوش و فعال ی مهره نیا آمدی م

 .بود رسانده انتها به تنه کی را شمرون چیپ تمام آرش هم و

 

 که یولت تا هنوز البته. بشه تموم یزیتم نیا به تونست ینم تیمامور نیا ولت چیه. شمرون چیپ هی و یبود تو -

 .نشده تموم یزیچ میرینگ رو لاسم

 



 یم را او اگر... بود طور آن آسمان حال بود افتادهین ریگ لاسم حاج که هم حاال نیهم. داد تکان را سرش  آرش

 ریگ لاسم حاج خواست ینم دلش یول بود ینامرد. کند سرپا را اش یزندگ توانست ینم ولت چیه گرید گرفتند

 یپدر که دانست یم دخترش حدالل  یول بود تر بزرگ یننگ شیبرا ها مرز طرؾ آن به او فرار که البته. افتدیب

 .بود یم ایدن پدر نیبدتر اگر یحت. دارد

 

 یم تونیکی زبون از ای دمید یم میگوش یرو رو اسم نیا که بار هر. بود یزندگ درس من یبرا شمرون چیپ -

 نیتر بزرگ از یکی شمرون چیپ ها نیا ی همه از جدا. رمیگ یم ازش رو یخوب یدرسها دارم دونستم یم دمیشن

 .کرد برآورده رو میزندگ یآرزوها
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 شؽل نیا به یا یمال ازین. بود اش یزندگ فکر اما آرش. برداشت را وانشیل دوباره و داد تکان را سرش یحاج

 خواست یم سال دو از بعد و بود شده ها یباز نیا وارد که بود اش عالله و بودن نفس تازه یبرا صرفا نداشت

 .کند یخداحافظ هم بودند کرده یهمکار ها آن با که ییها آدم از یحت چیه که پروژه از

 دربش یرو به زبان که ها یمیلد همان از. بود نامه پاکت کی داخل بود نوشته آن یرو را شیاستعفا که یا برگه

 .دیکش كیعم ینفس یتمدن آلا حاج و گذاشت یحاج زیم یرو را نامه پاکت و شد خم یکم. دندیکش یم

 

 یخواست و یشد مونیپش یروز کی دیشا بمونه یبال روند نیا یتو اسمت یذاشت یم. نبود کارها نیا به ازین -

 .کنارمون یبرگرد

 

 :دیکوب یگرید یرو را دستش و دیخند آرش

 

 نسیزیب هم خانمم یطرف از. سرپناهه یب شیکاسب و کار کنه بازنشست رو خودش خواد یم. هیشاک دستم از بابا -

 بود یزندگ از دوسال هم نیا! بود ما یروز نمیا. ادیدرب هوا و حال نیا از کنم سرپاش دوباره دیبا داره رو خودش

 .گذشت شکل نیبهتر به شما کنار که

 

 .متاسفم دیرس تیزندگ و خودت به که ییها بیآس تمام بابت -

 

 منجر و بود خورده لبل ولت چند نیهم را ریت نیآخر. دیلنگ یم حاال که بود ییپا و خورده ریت کتؾ به اش اشاره

 . بود شده شیپا عصب دنید بیآس به

 :گفت و دیخند آرش



 

 !داره اشکنک یباز -

 

 !خودت با یبر یم یادگاری -

 

 را شیها یبزرگ خدا. بود دهیچ شیبرا ییبایز یها برنامه یزندگ. شد بلند شیجا از آرش و دندیخند هم با هردو

 .شود اش یزندگ رونك تا کرد یم جمع یظرف در را دهیتاب یها اشعه تمام دیبا... تاباند یم شیبرا

. شد یم اداره شیها دوست دست به جا آن که بود یادیز مدت. رفت پاساژ به و نشست نیماش فرمان پشت

 یم دایپ آسمان یها یطراح از یاتود که یگاه چند از هر. شد یم فروخته و دیتول همچنان آسمان یها یطراح

 شؽل نیا. سابك لوت به نه یول داشت انیجر همچنان او نبود در زیچ همه. بدوزد تا داد یم اطشیخ به کرد

 .برساند ثمر به را آن دیبا چطور دانست یم بهتر خودش و بود آسمان
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 اوضاع یولت. داشت یا تازه یها برنامه همسرش یبرا آسمان و بود شده صادر که بود یمدت برندش مجوز

 نیا با را خودش نداشت تولع. بود دلخور او از هم پدرش. رفت پدرش دفتر سمت به دید مرتب را مجتمع

 .کنند حل هم با را مشکالت و ستدیبا خودش دست کنار که بود نیا حشیترج. کند یلاط اناتیجر

 سرپرست و ازمندین افراد شرکت کارکنان تمام. شد بلند جا از ورودش با بود پدرش یمنش که انمهریک خانم

 را تالشش تمام کارمندانش یازمندین اثبات یبرا و داشت مسئله نیا یرو یادیز دیتاک ناصر حاج. بودند خانواده

 . داشت معلول یدختر که بود یا ساله چهل زن هم انمهریک خانم. کرد یم

 

 .آرش آلا دیاومد خوش -

 

 :دیپرس و داد سالم او به ییخوشرو با آرش

 

 ست؟ین داخل یکس -

 

 .بدم خبر بهشون نیبذار نه -

 

 .شد وارد و زد در به تمه چند. بود دهیرس اتاق در به خودش آرش ردیبگ را پدرش اتاق یداخل تا



 

 داخل؟ امیب تونمیم سالم -

 

 دنید یبرا و بود یچشم ریپ مخصوص نکیع. کرد نگاه آرش به و دیکش نییپا اش ینیب یرو را نکشیع پدرش

 .داشت یبرم چشمش یرو از را آن دیبا آرش

 

 .پسرم یاومد خوش. سالم -

 

 . شود یم خوشحال حتما شود متوجه را استعفا انیجر پدرش اگر بود مطمئن. بودند نیسرسنگ هم با یکم

 .اوردیب یچا تا خواست یآبدارچ از یحاج نشست که پدرش زیم یجلو

 

 !ورا نیا از. یکرد گم راه -

 

 .رمینم ییجا. خودتم دل ور گهید بعد به نیا از -

 

 خواستی م. شناخت یم را اش چهره نیا یخوب به آرش. شد رهیخ آرش به متعجب و داد باال را شیابروها یحاج

 .نپرسد یزیچ خودش و دهد حیتوض آرش خود تا

 

 .نوشتم رو استعفام یتمدن حاج شیپ رفتم -

 

 :گفت و داد باال را شیابروها پدرش

 

 ؟یدیرس حرفم به -

 

 دهیفهم را زیچ همه شمال از بازگشتشان از بعد هم پدرش البته. بود کرده مخالفت تیلاطع  با بود دهیفهم یولت از

 .ردیبپذ را نیا توانست ینم و بود اش خانواده و آرش گوش خیب خطر. بود
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 .نداشتم باهاش یمشکل نبود میزندگ بخاطر -

 

 حساب نفر چهار رو خودت دیبا یکن ینم یزندگ نفر هی یبرا. بچه دوتا اونم یدار بچه و زن تو. میزندگ یگیم -

 ؟یفهم یم یکن نظر صرؾ خودت از بخاطرشون دیبا یگاه. یکن

 

 یدور کار نیا از دید ینم خطر در را زانشیعز جان و بود دهینرس دهیعم نیا به خودش اگر. داد تکان را سرش

 .کرد ینم

 

 .ام جا نیا نیهم یبرا -

 

 !خوبه -

 

 .شکست را سکوت نیا آرش که شد برلرار سکوت نشانیب یکم

 

 . رمیبگ تولد آسمان یبرا خوام یم -

 

 .شده تموم مادرش چهلم تازه -

 

 کرد یم نرم پنجه و دست یافسردگ با که یمدت تمام. داشتند خبر لاسم حاج به خانم میمر ادیز یوابستگ از همه

 لاسم حاج وجود با بود خانم میمر از که هم یاندک همان. بود داشته نگه سرپا را او که بود لاسم حاج به دیام فمط

 .بود

 :داد ادامه پدرش که نگفت یزیچ آرش

 

 .ختیر بهم ماهارم بلکه خودش ی خونواده تنها نه لاسم نیا. کرد دق یطفل -

 

 ن؟یختینر بهم خودتون شما -

 

 یم پدرش یرو به هیکنا با را فرهان وجود تنها آرش و بزنند حرؾ بودند نکرده ولت. بود بار شماتت پدرش نگاه

 .آورد

 

 .جداست ما یزندگ بحث -

 



 هی نیباش ما یجا شما! نیکرد خراب کنارتون یزندگ عمر هی از رو تا دو ما تصورات من؟ پدر جداست شیچ -

 !نیکنیم کاریچ برادرتونه بگه ادیب ساله چند و یس پسر

 

 یول گفت یم تایآن و مادرش بخاطر آرش. رفت یم نیب از ها کدورت و کرد یم صحبت آرش با دیبا گرید دیشا

 .داد یم نشان جا همه از خبر با را خودش آمد یم در همسرش پشت شهیهم خانم نرگس که ییجا آن از

 

 .مونه یم هم جا همون بوده گذشته یتو که یزیچ -

 

 به داره هاش ترکش فرهان با شما یزندگ که همونطور. رسه یم هم حاال نیهم تا هاش ترکش من پدر نه -

 .زنهیم من یزندگ به رو هاش ترکش داره کارهاش و آسمان پدر که همونطور. خوره یم االنمون یزندگ

 

🧿❄️🧿❄️🧿 

 

🧿❄️🧿❄️🧿 

 

  شمرون_چیپ#

 3۷۸_پارت#

 

 خراب باعث را او یحت. شود دل کی فرهان با توانست ینم آرش گفت یم هم هرچه. گرفت یمیعم نفس پدرش

 و گفت ینم آسمان به رحمانه یب طور آن را ها تیوالع فرهان اگر دیشا. دانست یم هم خودش یزندگ شدن

 بتواند تا بود بابازاده یها نمشه همه که البته. شد ینم نطوریا گذاشت ینم انیدرم او با دانست ینم که هم هرچه

 حاضر که بود نیریش شانیبرا انمدر صاحب یب پول نیا. ندیبش ها لدرت راس در خودش و بزند پس را ها آن

 .بکشند هم آدم یحت داشتنش شتریب و شتریب بخاطر بودند

 

 و خونه یتو چه رو فرهان حضور دیبا سال همه نیا از بعد میخوا یم شمارو اگر میدون یم هم ما. بابا الیخیب -

 یم من. خوام یم یکمک هی شما از فعال. اومده شیپ که هیزیچ گهید. برادرمونه که میکن لبول و میریبپذ نجایا چه

 .افتهیب اریشهر باغ یتو اتفاق نیا خوام یم دیبد اجازه شما اگر کنم ریؼافلگ رو آسمان خوام

 پدرش با مردانه که بود شده بزرگ انمدر. کند لج اهدافش به دنیرس یبرا که نبود ساله ستیب ی بچه پسر گرید

 .کرد یم عمل تر دهیسنج و کرد یم فکر رفتارش یرو و بود شده پدر هم خودش گرید حاال. کند صحبت

 

 یول نبود دارشانید نیاول. بود داده یفرار جا آن به را آسمان بار نیاول یبرا که بود ییجا همان اریشهر یالیو

 جا آن به را آسمان بود دهیچ را بشیتخر ی برنامه خودش که یهمانیم آن از بعد. بود شان یوالع دارید نیاول

 دختر آن گرید هم آسمان بلکه بود شده پخته ریمس نیا در خودش تنها نه. بودند کرده رییتؽ چمدر. بود داده یفرار

 گرید. باشد تر عالل و ردیبگ میتصم بهتر بتواند که بود داده درس او به یزندگ انمدر گرید. نبود ها زمان آن خام

 .شد ینم دهید جون یب مادر نیا در بود هفته آخر یها یهمانیم اش یخوش تنها که دختر آن

 

 کار؟ نیا با ینکن ناراحتش -



 

 از حدالل. ممیتصم بابت کنم یم صحبت اونم با میزیبر دور هارو کدورت یکمی. یعل شیپ رمیم جا نیا از بعد -

 .دادم یم طالق رو زنم دیبا االن وگرنه نیپا اوردمش حرفش یرو

 

 :گفت و دیخار را شیابرو ی گوشه یحاج

 

🧿❄️🧿❄️🧿 
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 .خونشون از میریگ یم هم گهید عروس هی میدار ادیب کوتاه دیبا نخواد بخواد یعل -

 

 گرفته شکل اتیآ و فرهان نیب یزیچ که دانستند یم همه گرید. نشست لبش کنار ینرم ی خنده و دیکش آه آرش

 فرهان داشت را شیهوا لحظه هر که یکس تنها. بود کرده تیتمو را مسئله نیا اتیآ ییتنها روز چهل نیا و است

 بودند نتوانسته و بودند مهاجرتشان یکارها ریدرگ هم بودند دوللو که شان خاله پسر و خاله دختر یحت. بود

 .برسانند را خودشان

 

 هست؟ یا گهید مشکل چه یعل از نمیا -

 

 .خودت دست یچیل و شیر گهید. بردار اتالم کهیکوچ گاوصندوق از رو الیو دیکل. چیه -

 

 :گفت یخوشحال با و دیخند آرش

 

 !یحاج یمرد یلیخ -

 

 .زینر زبون برو -

 

 .کرد یراه را پسرش و دیخند هم یحاج

 

 ؟یراست -



 

 .کرد نگاهش ناصر حاج منتظر چشمان

 

 یالیو نیاریب هفته آخر هواش و آب شدن عوض یبرا رو عروستون دیبکش زحمت دیبا یچ فتوره آلا حاج -

 .اریشهر

 

 ؟یکن دعوت مهمون یخوا یم -

 

 .گمینم رو یخاص کس. آشناها از دوتا یکی و خودمون نیهم مگه؟ میدار رو یک -

 

 که هم یعل با کدورتش. شد یراه الزم یها یهماهنگ یبرا پدرش دییتا گرفتن از بعد آرش و کردند یخداحافظ

 اسلحه یخال یجا که بکشد رونیب نشیج شلوار بیج داخل از را چشییسو خواست. بود تمام زیچ همه شد یم حل

 بعد به نیا از تازه که دارد ییها ییبایز یزندگ که داد دیام خودش به و دیکش یآه. کرد احساس کمرش یرو را

 .کند ریدرگ را او خواهد یم

 آن. شود آسمان حال یخراب باعث یزیچ چیه خواست ینم. بود دهیخر تر کوچک ییجا و بود فروخته را خانه

 .داشت همراه به هم را یبد خاطرات بود شان عاشمانه محفل جا آن که آن بر عالوه. بود شانیدعواها شاهد خانه

 

*** 

 

 م؟یاین ما شد ینم -

 

 ی نفره دو تخت یرو ها بچه. نشست کنارش هم خودش و گذاشت آسمان یپا یرو را شیآرا لوازم ؾیک تایآن

 .کردند یم صدا و سر و بودند یباز حال در آرش اتاق

 

 .دهیچ تو ی هیروح شدن عوض بخاطر رو ها برنامه نیا کل بابا ؟یاین رو یچ. ییتو کار اصل -
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 .کنم نگاه نهیآ یتو خواد ینم دلم اصال. تایآن ندارم حوصله -



 

 آمده حمام از تازه و بود دار نم حاال که را برالش و روشن یموها. نشست آسمان پشت و برداشت را برس تایآن

 .زد شانه بود

 

 .بشه عوض هوامون و حال عتیطب یتو میبر میخوا یم. میندار ندارم حوصله -

 .آورد یم در کمد داخل از را مختلفش یها لباس تایآن و شد کردن شیآرا مشؽول یناراض آسمان

 

 راهن؟یپ حاال چرا -

 

 گرفت شیجلو را آن تایآن. بود مانده آرش کمد داخل و بود دهیخر شان ینامزد دوران در آرش که بود یینو لباس

 .دیچرخ نهییآ ممابل ذوق با و

 

 ؟یدینپوش حاال تا! که روشه کتیات هنوز نیا -

 

 .نجاسیا که نبود ادمی اصال  نه -

 

 به بار کی لحظه چند و دیخند یم تایآن حرکات به آسمان. دیرلص آن با دور کی و گرفت خودش یجلو را لباس

 .کرد یم نگاه انینو و نینل

 

 بردارم نممیدورب بذارم لباس ییتا چند هی رمیم منم. میبنداز عکس یکمی میبپوش دارم یم برش. خوشگله چمدر -

 .هیعال عکس یبرا فضاش اونجا. میبنداز عکس یکمی

 

 .زد لبخند تایآن ذوق و شوق به آسمان

 

 اد؟ینم آرش -

 

 :گفت و داد تکان را سرش افتاده فرو یلب با تایآن

 

 .کن ولش -

 

 .شمینم ناراحت -

 

 :دینال و کرد فوت رونیب به را نفسش تایآن

 



 .میگذرون یم خوش خودمون ما. گهید آرشه -

 

 که بود شب دو. بود کرده استپ آرش دیایب سمتش به او که خواست یم دلش و زد ینم پس را آرش گرید که حاال

 دهیچ آسمان ی هیروح شدن عوض بخاطر هم را اریشهر باغ ی برنامه نیا دانستی م یحت و بود امدهین خانه

. باشد خودش یپا یرو خواست یم. برگردد خودش استمالل دوران به و باشد یلو خواست یم دلش. بودند

 .بود گرفته را وجودش ی همه ضعؾ احساس

 خاطرات اگر یحت. گشت یم باز اش خانه به کاش. ببندد هم را ها بچه ساک تا شد بلند جا از و کرد شیآرا یکم

 کرد یم حس که نیهم. شد یم خالص بودن سربار از دیبا یول بود دهیند را جا آن که بود ها ماه و نداشت یخوب

 .کرد یم اش وانهید است آرش ی خانواده مزاحم
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 . نبود همسرش از یاثر صبح یول رساند یم صبح به آرش آؼوش در صبح تا که بود ییها شب همه از بدتر

 

 ؟یحاضر -

 

 هم بدش. شد یم پخش نیماش داخل یدمحماصفهان یصدا و بود دوخته جاده به را نگاهش آسمان ممصد به دنیرس تا

 .بود خورده اش کله به باد یکم و بود شده دور خانه یفضا از یکم حدالل. بود امدهین

 خودش یبرا آرش که بود جا همان. ختیر یهر را دلش بودند شده وارد یاصل در از که آن با الیو نیا یاداوری

 شب آن از بعد که بود بار نیاول انگار. بود نزده تعارؾ هم آسمان به یحت و بود شده شکالت خوردن مشؽول

 به را شیها عاشمانه ی همه که بود کرده آسمان دل با یکار جا آن یول داد یم لرار الیو داخل را شیپا یکس

 .بود آورده ادشی

 

 نجا؟یا دیومدین ولته یلیخ -

 

 .اندازندیب نگاه رونیب به تا کرد مجبور را همه فرهان نیماش بوق یصدا که دیبگو یزیچ خواست خانم نرگس

 

 .اومدن هم ها بچه -

 

 تا نشد فرصت گرید. کند استمبال ها آن از تا رفت در یجلو بود آمده لبش به لبخند خواهرش آمدن از که آسمان

 . دیکش یم فرو هم در را آسمان للب آرش نبود یول کنند صحبت الیو ی درباره



 :گفت اتیآ که بود ریکر یرو نینل خواباندن مشؽول آسمان و بودند نشسته هم دور

 

 .ارمیب رو ساکم نیماش یتو از برم لحظه هی من -

 

 !امیم منم -

 

 دخترک. نکند پرتاب رونیب به را آن تا گذاشت نینل پستونک یرو را دستش و کرد یهمراه را ها آن لبخند با

 که بود نگرفته ادی یخوب به هنوز. کرد یم پرت رونیب به را آن باره کی که زد یم مک را پستونک ولع با انمدر

 .دارد نگه دهانش داخل را آن

 

 کن نگاه شمعو یشاد اشک

 چکه چکه چکهیم واست که

 کن نیریش ایب رو همه کام

 تکه تکه ببر رو کیک ایب

 

 در هم هنوز. بود فروغ یب هنوز شیها چشم. دید دنیرلص مشؽول دست به کیک را اتیآ کرد بلند که را سرش

 یم شعر آسمان یبرا و دیرلص یم خانه انیم دست به کیک یول زد یم پا و دست مادرشان دادن دست از ؼم

 .خواند

 بود زده حلمه چشمانش انیم اشک که طور همان یناباور و بهت با و کرد رها نینل پستونک از را دستش آسمان

 .شد بلند جا از

 که کرد ینم هم را فکرش یحت آسمان. رفتند فرو هم آؼوش در خواهر دو و گرفت اتیآ دست از را کیک فرهان

 روان گونه یرو اشکش زیسورپرا نیا شوق از و دیکوب یم دهانش درون للبش.باشد داشته ادی به را تولدش یکس

 .بود

 

 .کهیکوچ خواهر نکنم هیگر -

 

 ن؟یخوا ینم مهمون -

 

 پسرشان همراه به نایم و یعل. آمد ینم بند گرید شیها اشک. واداشت زدن ػیج به را آسمان که بود یعل یصدا

 .رفت فرو برادرش آؼوش در هم گرید دور کی آسمان. کردند یروبوس همه و شدند وارد

 یانصاف یب. شد یم یخال و پر چشمانش آرش یخال یجا دنید و بودند شده جمع هم کنار که یتیجمع به نگاه با

 .رندیبگ یدورهم یهمانیم آسمان یبرا اش خانواده.  نباشد آرش که بود

 

 ؟یندار خبر آرش از -

 



 یب ابراز و بود انداخته باال شانه تایآن ظهر به هیشب هم باز. بود گرفته را آرش سراغ و بود شده خم تایآن گوش در

 .بود کرده یخبر

 

 ؟یکن فوت رو شمعت یخوا ینم جان بابا -

 

 .بود افتاده شکل از که بود سوخته مهین تا یطور و بود مانده روشن یشکالت کیک یرو رنگارنگ شمع عدد چند

 :گفت تایآن که بودند ستادهیا همه. نشست اش یصندل یرو آسمان و گذاشتند ینهارخور زیم یرو را کیک

 

 .بگو رو یخوا یم خدا از یهرچ. کن آرزو ببند رو چشمات -

 

 بودن خدا از یحت که آن از لبل. دیکش یمیعم نفس و بست چشم. کرد یم تمنا را آرش حضورت فمط لحظه آن

 نشست صورتش یرو آرش دستان یولت یول است توهم که کرد فکر. کرد احساس را تنش یبو بخواهد را آرش

 به و شد بلند جا از. کند آرزو نشد فرصت گرید. داد لرار آرش یها دست یرو را خودش یها دست و زد هك

 .گذاشت شیها چشم یرو بوسه و کرد پام انگشتانش نوک با را شیها اشک آرش. دیپر آرش آؼوش

 

 بود؟ تو کار -

 

 یرو را لبش است خواب آسمان کند فکر که آن بدون. دیبوس یم را او یکار پنهان بدون ها مدت از بعد آرش

 .گذاشت آرش ی نهیس یرو را سرش آسمان و داد تکان را سرش. گذاشت یم اش یشانیپ

 

 .برنگرد لبل یروزا به ولت چیه -

 

 .نشو روزها اون آرش -

 

 یم باال صدا با را اش ینیب آسمان و بود دو آن یرو ها چشم ی همه. کرد یم سیخ را آرش ی نهیس اشکش

 .دیکش

 

 .کنارتم... شیه -

 

 .بمون کنارم -

 

 .مونمیم -

 

 :گفت و کرد پاک اشک از را صورتش



 

 م؟یکن فوت هم با -

 

 ...بست را چشمانش آسمان

 

 م؟یکن فوت باهاش هم رو گذشته ی همه -

 

 ...داد فشار محکم را آرش دست و بست را چشمانش آسمان هم باز

 

 

 13:4۷ ساعت 5.3.۸۸ انیپا

 

 ��آسمونم و آرش سرانجام هم نیا و

 ��من یداشتن دوست پسر و دختر

 ...لاصره زبونم بگم یچ دونمینم

 ️❤داد مضاعؾ یانرژ اوردم کم ییهرجا که للبم ی دونهی از یمرس

  بودن همراهم که ییکسا تک تک از یمرس

 . بودن مشولم شهیهم مثل که ام خونواده از یمرس

 ��نیبود کنارم که تکتون تک از یمرس

 ️❤دارم دوستون

 ��میمر از ژهیو تشکر و

 دشییتا شخصه به من نیببر لذت ازش و نیبخون هست زمیعز یالیل کار که رو سرسخت دوارمیام گلم یدوستا

 ��هستن زمیعز و خوب دوست و کنمیم

 .شهیم منتشر رمانم جیپ یتو هم و نستاگرامیا یتو هم هام رمان چاپ هیاطالع انشاهللا

 ��شهیم چاپ یزود به رمان نیا چون نیکن اجتناب کردنش یکپ از لطفا و شهینم لیفا شمرون چیپ رمان


