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 خالصه:

گرفته بود، شهری که باد به بند بند وجودش در شهری که تنها ظلمت و تاریکی در آن بود، شهری که با سرمای زمستان خو 

تازیانه می زد، آیا نوری وجود داشت؟آیا گرمایی هم پیدا می شد؟ آیا شهر قلبش میان آن همه تاریکی می توانست نوری 

 در خود جای دهد؟ آن گرما چیست؟
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 :مقدمه

 و سرد غرور؛ کوه دم. من آرشم، از جنس یخ وآور در پا از را او چنین این. اوست درد پر نگاه یشده مسخ اماینگاه شیشه

 شلیک و گیرممی نشانه سویش به نفرت یاسلحه با. سوزانممی خود خشم یشعله با کند، سد را راهم چهآن هر! ناپذیر نفوذ

 !تقامان برای شلیکی. بود آخر شلیک این. محض تاریکی از مملو دنیایی و ماندمی خود و ایستدمی تپش از قلبش. کنممی
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 «آرش»

نفسی به سرفه افتاده. خم ذارم و تا جایی که نفسش قطع بشه، فشار میدم. از شدتِ بیام رو روی گلوش میپ

ی یکه به دو کردن اعصاب و حوصله»ولی با جدیت میگم:  خونسرد ندازم.میشم و نگاهی به صورت ملتمسش می

ده به سرم و یه کاری دستت ندادم، با ی انجام کارهای کفن و دفن هم ندارم! پس تا نزباهات رو ندارم. حوصله

 خنده «...خودم... خو»: میگه سخت «!بزنی؟ چوب رو ما زبون خوش بگو ببینم کی اَجیرت کرده که زاغ سیاه

 !نیست؟ دونه پیچوندن من به این راحتیکنم. هنوز نمیمی آمیزی تمسخر

  آد؟ دور زدن من بر نمیفکر کردی با بچه طرفی مردک احمق؟! هنوز نفهمیدی هیچ خری از پسِ _

برم! چرا که نه؟! من به کنم. دارم لذت میی پُر دردش نگاه میصورتش کبود شده بود. پیروزمندانه به چهره

 .ی دُم تکون دادن و فضولی کردن توی کارهام و زندگیم رو نمیدم. بهزاد جلو میادکس اجازههیچ

 .یم گیر بیاریم. بهتره ولش کنیتونآرش اگه بخوای بکشیش که دیگه سر نخی نمی _

 به پوزخندی. خرابه حد چه تا حالش مشخصه! کنهمی سرفه پی در پی دارم کهپام رو از روی گلوش بر می

ببریدش انبار و چشم ازش برندارید! بفهمم دست از پا خطا »ها میگم: زنم و رو به نگهبانمی درموندش یچهره

 :میگه احمد و میدن سرتکون هردوتاشون «!مفهومه؟ گیرم.کرده، یقه شما رو می

 .خیالتون راحت آقا؛ حواسمون هست بهش _

کنم و مسیرم رو ینم. حرکت میشمی فرمون پشت و میرم ماشینم سمت به. میگم ای« خوبه»سر تکون میدم و 

ون روزی که جا رسیدم؟! شاید همام. کِی به اینام! از همه جا و از همه چیز خستهکشم. خستهسمت خونه می

 ولی نکرد گوش کسهیچ و دادم هشدار همه به عوضی اون بابت که تَرشقبل حتی شاید الما خودکشی کرد! نه؛

ام. دنبال ی ساده و زود باور نیستم. من االن یه مرد زخم خوردهربچهپس یه دیگه من. گذشت دوران اون دیگه

کشم. حتی اگه شده برسم به ته خط، باز هم عقب نمیانتقامم! دنبال آتیش زدن کسی که زندگیم رو آتیش زد. 

 .ندارم شوخی چیز هیچ و من با هیچ کس

 صدا رو طوبی. میشم خونه وارد و کنم. از ماشین پیادهدرِ پارکینگ باز میشه و من ماشین رو داخل پارک می

 :زنممی

 طوبی؟_

 :کنهمی حرکت سمتم به و با عجله از آشپزخونه بیرون میاد

 !قا؛ رسیدن به خیرسالم آ_

 «!وقتی من نبودم، اتفاقی که نیفتاد؟»سر تکون میدم و میگم: 
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 .نه آقا؛ خیالتون راحت _

 دیوار روی عکسِ به چشمم میشم، وارد که اتاقم میشم. همین وارد و میرم باال ها پله از سری تکون میدم.

. زنممی عکس به پوزخندی. انتقام توی بازیی شانس من برای بُرد مهره! آدم همون دختر! دختر همون. خورهمی

 جلو! شبش رنگ به چشمِ به خورهمی درست .گیرممی نشونه عکس سمت به و دارممی بر رو میز روی چاقوی

 «!جالب خیلی کنیم؛ شروع هم با رو جالبی قراره بازی»یره به عکس میگم: خ و میرم

 )آسمان(

 !تونی بگیآسمان؟ این رو که میخوای چی کار کنی می_

 نازیال به زارم. رودارم و روی گوشم میزارم. گوشیم رو از روی اسپیکر بر میخسته، وسایلم رو توی کولم می

کولم رو روی دوشم « تونم زندگی کنم!، غیر از این خونه؛ اینجا دیگه نمیجایی هر میرم .دونمنمی»: میگم

 .ندازم و از روی زمین بلند میشممی

 ش من؟چرا نمیای پی_

 !بیام که باز مامانت بگه این دختره کار و زندگی نداره؟_

 :کالفه میگه

 !زنمباهاش حرف می_

 :از اتاق بیرون میام

 یه باالخره که؛ مونمنمی مکان و جا بی هم من! شو زنه! بی خیالی من رو با تیر مینمیشه نازی، مامانت سایه_

 !کُلیه خودش نباشم، خونه این توی که همین. کنممی پیدا رو جایی

 .نذار خبر بی رو من الاقل پس زنیچی بگم واال! هر چی هم که بگم، تو باز حرف خودت رو می_

 !باشه، حتما_

 .پس فعالً خداحافظ_

 .خداحافظ_

کنم که قامت بابا توی چهارچوب در نمایان میشه. دست به سینه و کنم. درِ خونه رو باز میگوشی رو قطع می

 بگذرم کنارش از خواممی« جا!هر جایی غیر از این»کنم و میگم: نگاهش می« کجا با این عجله؟» خونسرد میگه:

 .میشه مانع و ذارهمی دیوار روی رو دستش که

 !هوم؟ دادم؟ پارسا یخونواده به رو قولت من یادت که نرفته_

 :زنمپوزخند می
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 !خوام برمبرای همین هم می_

 :هولم میده داخل

 !ذارم؟مگه من می_

هایی که توی این خونه زندگی کردم، فهمیدم تو کسی هستی که حتی لیاقت دونی چیه؟! توی این سالمی_

 ...توهین هم نداره! یه آدم عوضی ک

 :زنههای پُر خشمش میفته و اون داد میخوره! نگاهم به چشمدستش محکم توی صورتم می

 !کن رارتک رو زدی که زری دیگه بار اگه جرئت داری یک _

 تا زندگیم توی وقت هیچ. میرم فقط هدف بی. میرم بیرون خونه از بشه، مانعم کهاین زنم و تا قبل ازکنارش می

جا برسم. آخرش چی؟! کردم که به اینکرده بودم! هیچ وقت فکرش رو هم نمین تباهی و پوچی احساس حد این

 !کس هیچ برم؟ خواممی یک پیش! جا هیچ! برم؟ که دارم رو کجا خوام برم؟کجا می

 نهادم از آه خلوت، خیابون دیدن با. دونمنمی خودم با رو تکلیفم بینم کنار خیابون هستم.آم، میبه خودم که می

تر از من هم تر و بدشانسای جایی برم. بدبخت. حتی تاکسی هم نیست که بتونم تا مسافرخونهمیشه بلند

 .نیست واقعاً نه، هست؟

 :کشممی رو رنگ سبز فلش کالفه خوره. با دیدن اسم نازیالگوشیم زنگ می

 شده نازی؟چی_

 آسمان بهت نگفتم من رو بی خبر نذار؟! کجایی االن؟_

 :کنمتوی پارک، روی نیمکت سقوط می

 .دونمنمی_

 !دونم؟ نکنه گم شدی؟یعنی چی که نمی_

 :کنمپوفی می

 که زنگ زدی؟ نازی میشه بس کنی؟! حوصله ندارم. چی کار داشتی_

 کنی؟ کارچی خونه بدون خوایمی آسمان برگرد خونتون._

 .خوای نصیحت تکراری کنی، بگو تا قطع کنماگه می_

 کنی؟کار میکنم. دانشگاه رو چیخیلی خب، باشه؛ نصیحت نمی_

 .ندازمنگاهی به پارکِ خالی از هر آدمی می
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 ...میام دانشگاه و_

 .تم رو بگذرونمکنم تا امورایه کاری پیدا می

ی من چند سال پیش، کل خونوادش رو توی تصادف از دست داد. هیچ کدوم از فامیل ببین آسمان، دخترخاله_

 .کردکردن. خونه خودمون هم خواستیم بیاریمش ولی بابام مخالفت میهای مامانم هم سرپرستیش رو قبول نمی

 !داره؟ من به ربطی چه خب؟ این_

که توی همین تهران توی یه خونه بزرگ شه دیگه! اون هم خودش دنبال کار گشت تا این ذاری حرفم تمومنمی_

 .برای کار کردن رفت

 :زنمنیشخند می

 !انتظار نداری که برم و کلفتی کسی رو بکنم؟_

 !کنم جایی کار بدن بهتآخه آسمان، عزیزم، تو هنوز درست تموم نشده؛ با دیپلم فکر نمی_

ن بیشتر جا ها دنبال یه آدم تحصیل کرده هستن. منی که هنوز دانشگاه میرم و دنبال آره، راست میگه. اال

 .لیسانسم، به کارشون نمیاد

 !کنی زندگی تونیمی جا دیگهبه خدا کارش خیلی خوبه آسمان، اون_

 :بندمچشم می

 !ی طرف رو بهم بده نازیآدرسِ خونه_

 کنی یا یادداشت؟بگم حفظ می_

    .کنمیش میبگو حاال یه کار_

کنم و نفسم رو عمیق بیرون میدم. تنها راه چارم برای اینکه بتونم زندگی آدرس رو ک میگه، گوشی رو قطع می

کنم همینه. حاال دیگه بستگی به شانسم داره که طرفم چه جور آدمی باشه؛ البته من به شانس اعتقادی ندارم 

 آدم اون دیگه یم هیچ وقت جفت شیش نیفتاد و من همچون هیچ وقت شانس نداشتم! از بخت بدم، تاس زندگ

 .نشدم سابق

 تنهایی؟ خوشگل خانمی_

 :کنمافته! اخم میچرخونم و نگاهم به پسری با یه ظاهر زشت و زننده میسر می

 !نشو مزاحم خوام داد و بیداد کنم که ابروت بره پس خودت جمع کن، برو!نمی_

 :شینههاش میلبخند بدی روی لب
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 !بینم سر و زبون داری. بلبل زبون که هستی، خوشگل هم که هستی؛ واقعاً چی بهتر از این، مینه_

 :گیرهخوام برم که مچ دستم رو میمی« برو این نسخه ها رو واسه یکی دیگه بپیچ!»عصبی بلند میشم و میگم: 

 !گذرهکجا سیندرال؟ بمون، خوش می_

 :کشمدستم رو با ضرب از دستش بیرون می

 !نریختم رو نداشتت آبروی تا گمشو میگم_

کنم و محکم با زانو تو شکمش می کوبم! صورتش از درد جمع میشه آد چیزی بگه که از غفلتش استفاده میمی

دونم چقد دور میشم ولی دیگه بینم و از اون جا دور میشم. نمیکه خم میشه. موقعیت رو برای فرار مناسب می

 جمع شکمم توی رو زانوهام. خورممی سر دیوار همون روی و میدم سرم پشت واردی به بینمش. تکیم رونمی

 .ذارممی روشون رو سرم و کنممی

کنن. توی بیست و سه سالگی، م صورتم رو خیس میشکنه و اشک هاای توی گلوم میبی اختیار بغض کهنه

 !ای، یعنی خودِ فاجعهرسیدن به همچین نقطه

** 

ایستم. خودم هم باورم نمیشه اومدم اینجا عمارتی که آدرسش رو از نازیال گرفته بودم میجلوی در خونه که نه، 

تونم برگردم. این چیزیه که خودم انتخاب کردم. دستم رو روی زنگ فشار میدم. صدای زنی رو اما دیگه نمی

 «!کیه؟» :شنوممی

 :کنملبم رو با زبون تر می

 .برای استخدام اومدم _

 بفهمم و ببینم رو جا این صاحب خوادمی دلم خیلی. میشم عمارت وارد و کنهمی باز ایدیگه حرف هیچ در رو بی

 !کجا آورده از رو منال و مال همه این

« سالم دخترم. بیا تو.»کنه و میگه: بینم که با مهربونی نگام میزنم و در باز میشه. پیرزنی رو میتقه ای به در می

ندازم. کلی از خدمه ها مشغول به کنم. وارد میشم و نگاهی به اطراف میوتاهی میک "سالم"زنم ولبخندی می

 .کار هستن

 دخترم؟ _

 ندازممی نگاهی به همون خانمه.

 بله؟ _

 .بیاد آقا خود تا وایستی باید استخدام برای. خدمتکارهام سرپرست ست،اسم من طوبی _
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 .ندازهمی دیوار روی ساعت به نگاهی «میاد؟ کِی» سر تکون میدم و میگم:

 .زنماومد من باهاش حرف می که آقا دونم ولی خیلی نمونده. تو همین جا بشین؛واال دقیق نمی_

شینم. پاهام رو مدام تکون میدم و ناخن هام رو کف دست هام فشار میدم. در باز میشه سری تکون میدم و می

 ایورزیده هیکل و جذاب العاده فوق یچهره که میشم روبرو ایساله سی حدوداً مرد با گیرم،می باال که و سرم رو

کاره؟!همین اول کاری بخواد این جوری این چرا انقدر طلب« فرمایش؟!»میگه:  و کنهمی نگاهم اخم با! داره

 آشپزخونه از آم چیزی بگم که طوبی خانمکنم و میگوشت تلخی کنه که کالهم پسِ معرکست! صدام رو صاف می

دنبالم »یگه: م و کنهمی نگاهم جدیت با «.آقا اومده استخدام برای»: میگه و کنهمی اشاره من به .آدمی بیرون

 «!بیا

 بدی آدم ازش، نترس»: میگه گوشم دم خانوم طوبی که میره من از جلوتر و میده خانم طوبی دست کتش رو

 نیمه در. میرم باال ها پله از مرد، اون بالدن و زنممی تصنعی لبخند «!نبین رو هاش اخم تو ولی داره اخم. نیست

 بهم نگاهش. میرم داخل و کنممی باز کامل رو در زنم،می ایتقه .جاست اون فهمممی و بینممی رو اتاقی باز

 موضع کنممی سعی «!کردم؟ استخدامت»: میگه سرد «کنم؟ شروع باید کجا و کی از من»: میگم که افتهمی

 :کنم حفظ رو خودم

 .تم شاید نظرتون مثبت باشهگف_

 !اشتباه فکر کردی_

ی اون گیس های جذابش رو از جا بکنم! آدم ضایع کن بیشعور! مثل خواد دست جلو ببرم و دونه به دونهدلم می

 .کنه که بشینمشینه و با چشم و ابرو به صندلی روبروش اشاره میخان ها پشت میزش می

سر تکون میدم. از « اول قوانین رو گوش کن، بعد تصمیم بگیر!»گه: شینم که میجلو میرم و روی صندلی می

 .هاش رو پشتش می بره و راه میرهروی صندلیش بلند میشه، دست

 ...قانون شماره یک _

 .کنمنگاهش می

 !گیرن که من بخواماین جا هر وسیله ارتباطی مثل گوشی، از خدمتکارها گرفته میشه و وقتی تحویل می _

 !مشت می کنم؛ این حجم از زورگویی برای من غیر قابل تحمله هام رودست

 این کارتون زورگویی محضه؟ کنین نمی فکر ولی ببخشید _

 .بینمهاش نمیشینه. عجیبه که هیچ حسی توی چشمهام مینگاه یخ زدهش، روی چشم

 الزم به یادآوریه که این جزو قوانین این جاست؟ _
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بعد « مجبورت نکردم واسه کار بیای این جا!»خونسرد میگه: « نهایت زورگوییه!نه، ولی این کار »عصبی میگم: 

 «!اگه قرار باشه این جا کار کنی، باید شرایطش رو بپذیری. این هم جزو قوانینه»میگه:  مکث از کمی

قانون »هم چنان راه میره و میگه: « قبوله.»نفسم رو عصبی و خسته بیرون میدم و بر خالف میل باطنیم میگم: 

 .کشمابرو درهم می« شماره دو؛ هیچ خدمتکاری حق خروج از این جا رو بدون دستور من نداره!

 .قراره زندونی باشیم _

 .زنهپوزخند می

 !خوبه که باهوشی _

 !مگه حکومت دیکتاتوریه؟ بریم زندان ک بیشتر به نفعمونه _

 !ه؟ پس بفرمایید زندان! راه باز، جاده درازکنه و با لحن پر از تمسخری میگه: عدستش رو سمت در دراز می

 ایچاره ظاهراً اما زدم می رو قیدش مچین شرایط مزخرفی که دارهه یک با حتما نداشتم، نیاز کار این به اگر

 :نمونده برام

 .قبوله _

 ...قانون شماره سه _

مرد، چه زن. نه مردها حق کنن؛ چه این جا خیلی ها هستن که کار می»نفسم رو عمیق بیرون میدم که میگه: 

 من»: میگم خونسرد من حاال باز خوبه این جزو قوانین خودمه.« گرم گرفتن با زن ها رو دارن، نه زن ها با مردها!

 :زنهمی نیشخند «!قبوله پس بگیرم؛ گرم بخوام که نبوده کسی دنبال چشمم هم اول از

 .مونهپس فقط یه نکته این وسط می _

 چی؟ _

 دم صادق باشم نگاهش بگی نگی، خباثت داره.بخوام با خو

 !ظرفیت خدمتکارها پره؛ تنها جایی که به خدمتکار نیاز داره، اتاق منه _

 !خونم. آقا رو باش! من بشم خدمتکار شخصیش؟ خنده دارهدیگه تا آخر حرفش رو می

 تون؟یعنی من بشم خدمتکار شخصی _

 !آره _

سمان مهرپرور، کسی که حاضر نبود زور کسی رو باالی سرش تحمل نه! انگار جدی جدی قصدش همینه. من، آ

 .نمیره جوب یک توی باهاش آبم کنه، حاال باید بشم خدمتکار شخصی یک مرد بدعنق و بد اخالق که اصال و ابدا
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 !بهتره بدونی جای دیگه کار نیست _

 :نگاهش می کنم

 !تپید؟ آسمون رسید، که من به بعد جا برای همه بود؛ _

 :کنهاهم مینگ

 !اومدی خوش هم خواینمی خوای، بخواه؛دقیقا همینه. می _

تونم تا آخر عمر بی دغدغه بین دو راهی بدی گیر کردم. از طرفی زندگیم و از طرفی، غرورم. اگه قبول کنم، می

 قبول هم اگر! غرورم به زنه می گند همین جا کار کنم و بمونم اما باید غرولندهای این رو تحمل کنم که مطمئناً 

 میزش پشت باالخره «!باشه»: میگم رناچا به. کنم غلطی چه باید دراندشت شهر این توی نیست معلوم نکنم،

. داره رو امکانات نوع همه که هست راست سمت و اتاق همین دست بغل اتاق یه خب، خیلی»: میگه و شینهمی

 «.بپرس طوبی از هم وظایفت

 اتاق کل به نگاهی و میشم گفت که اتاقی همون وارد. میرم بیرون اتاقش زا و کنممی تشکری بلند میشم.

 اول بهتره. ندازممی تخت کنار رو کولم ای و سفیده. رنگش رو دوست دارم!. ترکیبی از رنگ های سرمهندازممی

 کنممی زبا رو کمد در. میام وبیرون گیرممی کوتاهی دوش. میشم وارد و میرم حموم سمت به. بگیرم دوش یک

ای بود، چشمم رو ت دخترونهدوخ خوش و خاکستری سارافون که لباس، یک. میشم روبرو لباس دست چند با و

 همون بشه، محسوب تزئیناتش جزو شاید که چیزی تنها. ندازممی بهش کلی نگاه و آرمگیره! بیرونش میمی

 کار واسه دونمنمی فقط. وصله بهش هم رنگ طالیی زنجیر یه و شده کار یقش راست سمت که کوچیکیه گل

 !کنن؟ مسخرم و بشینن ساعت عد از یکب برم، و نپوشم االن نه؟ یا بپوشم رو این باید

 تعریف. ندازممی پوشمش. بعد از پوشیدن لباس، نگاهی به خودم توی آئینهخیال، هرچه بادا باد. میای بابا! بی

. پوشممی و دارممی بر هم رو رنگش هم کفشِ جفت یک کمد، همون توی از! شدم ماه عین نباشه، خود از

 ایتقه که کنممی باز رو موهام آئینه، جلوی دی نیست که نشه باهاش راه رفت.ح اون در ولی داره پاشنه کمی

 بهم نگاهی .میاد داخل و کنهمی باز رو در. میدم ورود یاجازه خانم، طوبی صدای شنیدن با و خورهمی در به

 :زنممی لبخندی «!شدی خوشگل چه دخترم، ماشااهلل»: میگه و ندازهمی

 ممنونم. فقط... اشتباهی که نپوشیدم؟ _

 :خندهگیره و میمنظورم رو می

 .نه عزیزم، اتفاقاً درست پوشیدی. آقا گفت به عنوان خدمتکار مخصوصشون انتخاب شدی _

 !دقیقاً؟ چیه آقا این  ببخشید ولی اسم_

 :خندهباز هم می
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 آرش. نگفتم بهت؟ _

 :خندمشونه باال میندازم و می

 .نفهمیدم و بودم پرت حواس من گفتید؛ هم شاید دونم واالنمی _

 :با همون خنده، سری به طرفین تکون میده

 !های امروزیاز دست این جوون _

 کنی کار چی باید که بگم بهت و بیام گفت خان آرش» شینم که میگه:شینه و من هم کنارش میروی تخت می

 من! پوف «!مادر که گوشیت رو ازت بگیرم البته ببخشید گفت اول»: میگه که میدم تکون سر «.نکنی کار چی و

 :فرستاده مامور آقا نگو رفته؛ یادش کل به کردم فکر

 .آخه چرا ببخشید نه طوبی خانم،_

خب »کنه و میگه: بون نگاهم میگیره و مهرگیرم. گوشی رو میآرم و سمتش میگوشیم رو از توی کولم در می

 :پاشملبخندی به روش می« دخترم، اول اسم و فامیلت رو بهم بگو؛ آقا گفت ازت بپرسم و بهش بگم.

 .اسمم آسمانه؛ آسمان مهرپرور _

 :ذارهدستش رو روی شونم می

 .الحق که آسمونی! خب عزیزم، این چیزهایی که بهت میگم رو خوب گوش کن _

 .سر تکون میدم

گیره. وقتی میره حموم، تو وظیفه که آقا همیشه ساعت هفت صبح از خواب پا میشه و دوش میاولیش این _

 .خواد رو آماده کنیداری حوله و لباس هایی که می

 !خواد بپوشه؟خب من از کجا باید بدونم کدوم لباس رو کدوم روز می _

 خوشش اصالً نظمی بی از آقا. بشی بیدار وقت سر صبح، که باشه حواست باید خودش میگه بهت ولی تو هم _

 .نمیاد

 :خندممی

 !بگو رو این خانم؟ طوبی میاد خوشش چی از آقا اصالً _

 :خندهمی

 !دونمبین خودمون بمونه واال من هم نمی _
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تا  ها... خالصه مادر لباس های آقا رو باید هر صبححاال جدا از شوخی، بریم سر ادامه حرف»خندم که میگه: می

گرده. توی دوداً هشت، هشت و نیم شب برمیح وقتی توی حمومه، اتو بکشی. آرش خان که بره سرکار، ساعت

ها قبل از خواب اون مدت، باید یا اتاقش رو تمیز کنی و یا اگر هم تمیز بود، آزادی واسه خودت. آها راستی شب

 «حتما یه سر بهشون بزنی و ببینی کاری دارن یا ندارن!

 !چی؟! ساالد، مرغ اضافه، دوغی چیزی؟ دیگه _

 «!وای از زبون تو دختر»و میگه:  خندهمی بلند طوبی خانم

 داد؟می انجام رو کارها این کی بیام، من اینکه از قبل طوبی خانم _

ش حیرت زده نگاه« قبل از تو خدابیامرز خواهر من اینجا بود، طهورا...»ندازه و میگه: نگاهی به دیوار روبرو می

 !کنممی

 .بعد هم نوبت به تو رسید و اومد دیگه یکی هم بعدش و کرد سکته پیش وقت چند _

لبخند تلخی « خواستم ناراحتتون کنم.الهی بمیرم! ببخشید طوبی خانم، نمی»گیرم و میگم: شونه هاش رو می

 :کنهزنه و نگاهم میمی

 .دونستی چی به چیهخدا نکنه عزیزم. تو که نمی_

 :بوسمزنم و بی اختیار گونش رو میلبخند می

 !مهربونید و خونگرم هردوتون وبی خانم؛ط شما شبیه مامانم هستید_

 مادرت خیلی خوشبخته که تو دخترشی ولی مادرت کجاست االن؟ _

 که میشه سالی چهار مامانم»: میگم با شنیدن کلمه مادر آه از نهادم بلند میشه و پر از غم و حسرتِ نداشتنش

ممنون. راستی »زنم و میگم: سختی می لبخند «!نباش ناراحت. دخترم بیامرزه خدا»: میگه غمگین «.ردهک فوت

 «!شما که گفتید آرش خان ساعت هشت، هشت و نیم شب میاد پس چطور االن سر ظهر اومده؟

 !ها حساب و کتاب نداره؛ ممکنه براش یک کاری پیش بیاد و زودتر برگردهکارهاش بعضی وقت _

لبخندی پر از مهربونی و آرامش بهم « راستی من کارهام رو از شب باید شروع کنم؟»انی میگم و بعد میگم: آه

 :زنهمی

 .آره دخترم _

 بلند هم من «.عزیزم برسم کارهام به برم دیگه من خب،»: میگه و میشه بلند زنم که طوبی خانملبخندی می

 :میشم

 !ممنون _
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 میرم از اتاق میره. سمت آئینه سر تکون میدم و طوبی خانم« موفق باشی مادر!»بوسه و میگه: پیشونیم رو می

 در لباس با رنگهم شال یک. بندممی کش با رو موهام و کشممی عمیقی نفس. ندازممی خودم به نگاهی و

 !نیست دیر دوباره شروع یک یواسه هم هنوز. ندازممی سرم روی و آرممی

 )از زبان سوم شخص(

م برایش گنگ و مبهم بود. دختری که قرار بود خودش او را شکار کند، با پای خود پا به دامش گذاشته هنوز ه

کشید. از روی بود اما مهم نبود. تنها هدفش، چشیدن طعم شیرین انتقامی است که چند سال انتظارش را می

 .دهدی اتاق سوق میشود و مسیرش را به سمت پنجرهاش بلند میصندلی

 جای در صداهایی! گیرندمی دوباره جانی باره یک به اش،ایستد. خاطرات تلخ و مدفون شدهپنجره می مقابل

 !است دردی هر از تردردناک برایش هم هنوز که کنندمی پیدا انعکاس مغزش جای

 ...فرید! فرید به خدا من مقصر نیستم! گولم زد! من_"

 :لرزاندمیاش، چهار ستون خانه را فریاد پدر زخم خورده

خواستی همه به ریشم بخندن که عه! بیا و ببین خواستی آبروی من رو ببری؟ میخفه شو! خفه شو فهمیه! می_

 !زنت چه جوری دست تو دست یک مرد غریبه پیدا شده! آره؟

ع قلبش کشد و با وجود درد فجیزند و به طور ناگهانی و با تمام قوا میموهای پریشان و زیبای فهیمه را چنگ می

 :زندداد می

 نکشیدی؟ خجالت! شدم متنفر ازت! نیستم دیگه اما فهمی؟! عاشقت بودمعـاشقت بودم فهیمه... می _

 :کشدباز هم هوار می

 !با وجود داشتن یه پسر و دختر بزرگ، خجالت نکشیدی؟ _

کند و سرسختانه ر میرا از مادرش دو او کشد.رود. بازوی پدرش را عقب میدل آرش تاب نمی آورد و جلو می

 :گویدجنگد و رو به پدرش میدهد، میای از غم که گلویش را در چنگش فشار میبا توده

 !آروم باش بابا _

 :کندحرف پدرش، خانه را روی سر هر سه نفرشان آوار می

 !"درخواست طالق توافقی کردم! تا چند روز دیگه، همه چیز تموم میشه _

تر از چیزی هستند که کشد. یادآوری خاطرات، آزار دهندهاش میورت داغ کردهبندد و دستی به صچشم می

کند، می نگرد. ی سفید رنگ و براقی در آن به زیبایی خودنمایی میکرد! به آسمان شب که تیلهفکرش را می

را با دنیای  مان تیره و تارآس این که ندارد دل در نوری اما. است شده رنگ سیاه طوراین گویی آسمان دلش هم
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 باال اون نفر عجیب نیست که میگن یک»گوید: روشن خود آشنا کند. خیره به عکس ماه در قاب آسمان می

 :دهدمی ادامه و کندمی مکثی «کنه؟می نگاهشون و داده کس همه و چیز همه و جا همه به رو حواسش و هست

کنم؛ پس االن کجایی؟ تو شه دارم نگاهتون میکنی اون باالیی! تویی که میگی همیآهای تویی که ادعا می _

 .نبودم انگیزه بی آرش این اگه بودی، این من نبودم؛

 :شودصدایش خش دار می

 !نیستی جا هیچ تو اون باال نیستی! این پایین هم نیستی! تو _

شود کوتاه باز می دهد. در با صداییی ورود میشنود، اجازهخورد. صدای آسمان را که میتقه ای به در اتاقش می

 رخ به شدت به رنگش سفید قاب داخل چشماش، رنگِ سیه چادر .شودمی اتاق وارد زیبا و نقش ریز دخترک و

 در را زیبایی از دیگری یجلوه بود، ریخته بیرون شال از کمی که چشمانش رنگهم موهای! شدمی کشیده

 .ه عجیب به صورتش می آمدندهایی کرم و لبف خوش بینی. گذاشتمی نمایش به اشچهره

 ...که گفت طوبی خانم  _

 « بیا!»گوید: ی همیشگی میآرش با همان اخم و جذبه

 گوید:شود و میاش میرود و آرش دسته به سینه خیرهآسمان جلو می

مم فههای اینجا رو دنبال گوشیت نگرد؛ چون مییه نکته هست فقط اون هم اینه که به هیچ وجه سوراخ سُنبه _

 و اون موقع هست که جدا همه چی بد میشه.

« گیرم جناب از خودراضی!به وقتش حالت رو می»کند:کند و بعد در دل زمزمه میآسمان با حرص نگاهش می

 به را راهش «.برم من ندارید، من با کاری دیگه اگه»گوید: توجه به حرف قبلیِ او، میولی خطاب به آرش و بی

 سمت ایستد و بهآسمان می« وایستا!»گوید: شود و مید. آرش از روی تخت بلند میکناتاق کج می در سمت

 :گرددبرمی آرش

 بله؟ _

 که هست دیگه ظهر یادم رفت بهت بگم. سمت چپ این اتاق، یه اتاق»گوید: دارد و میآرش قدمی به جلو برمی

 :پرسدآسمان متعجب می« ه؟اتاق رو نداری! حل اون به رفتن حق عنوانی، هیچ تحت منه؛ کار اتاق

 !چرا؟ _

 !چراش برای من بوی فضولی میده و من هم از فضولی بد رقمه بدم میاد_

 کنید؟خب چرا درش رو قفل نمی_

 !خوش اومدی_
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شود، تمام فکرش کند. وارد اتاق که میاتاق را ترک می "باشه"فهمد و تنها با گفتن آسمان منظور آرش را می

دارد و روی میز کنار تخت ؛ چرا نباید پا به آن اتاق بگذارد؟! شالش را از روی سرش برمیدرگیر این سوال است

کشد و پلک های سنگینش را کند. روی تخت دراز میاندازد. ساعت روی میز را روی ساعت هفت کوک میمی

 .گذاردروی هم می

** 

به سمت ساعت دراز کرده و زنگش را  گشاید. دستش رابا صدای زنگ ساعت، با رخوت پلک هایش را از هم می

دهد. از روی کشد و کش و قوسی به بدنش میای بلند باال میشود. خمیازهکند. روی تخت نیم خیز میقطع می

کشد. بعد از دقایقی، شانه را ای به موهای آبشار مانندش میایستد و شانهآید. جلوی آئینه میتخت پایین می

فرستد اندازد. بوسی برای خود در آئینه میبندد و شال را روی سرش میرا با کش می گذارد. موهایشروی میز می

 .رودو از اتاق بیرون می

کشد و در آخر، دستگیره را پایین ایستد. نفس عمیقی میدارد. جلوی در میبه طرف اتاق آرش قدم برمی

 .بیندچرخاند ولی آرش را نمیشود، چشم میشود. وارد که میکشد. درِ اتاق به آرامی باز میمی

 !هیچ از تاخیر داشتن خوشم نمیاد _

گردد. با دیدن آرش با آن کت و شلوار مشکی رنگ و هیبت مردانه، کشد و با ترس به عقب برمیآسمان هینی می

 :گشایدفرستد. سخت، زبان میگذارد و نفسش را عمیق بیرون میاش میدستش را روی قفسه سینه

 اخیر داشتم؟مگه چقدر ت _

کشد کند. آسمان نگاهش را سمت ساعت میای به ساعتِ روی دیوار میاش، اشارهآرش با همان اخم همیشگی

به »گوید: کند و میی کوچک آن روی هفت، و عقربه بزرگش روی یک قرار دارد. نگاهی به آرش میکه عقربه

 .کندشان ایجاد میای بینتر، فاصلهیک قدم عقبدارد و آسمان با آرش قدمی به جلو برمی« خاطر پنج دقیقه؟!

خواد پنج دقیقه باشه و چه یک طوبی باید بهت گفته باشه که من به هیچ وجه از دیر کردن، حاال چه می _

 !گذرمساعت، نمی

 «زنید، همه باهاش برقصن!قرار نیست این جا هر سازی که شما می»گوید: آسمان با جسارت می

 ی همه هست که همه جوره به فرمان من باشن. مفهومه؟! این عمارت مال منه؛ پس وظیفهاتفاقاً برعکس _

تونم تون سوء استفاده کنید و زور بگید رو نمیاین عمارت مال شماست، درست. اما این که بخواید از مالکیت _

 !قبول کنم

یره به هم دیگر است. آسمان با گیرد. چشم هایشان خخورد. آرش مقابل او قرار میپشتش به دیوار سرد می 

این »کند. آرش با جدیت اما خونسرد رو به او می گوید:جسارت و آرش با اخم! آسمان جسور و بی پروا نگاهش می
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و که میگم آویزه ی گوشت کن تا همیشه یادت باشه؛ من حس مالکیت عجیبی دارم، حواست رو جمع کن که 

و فعال نکنه؛ چون اگه دکمه استارتش بخوره فقط دامن خودت رو می این زبون درازی هات بیشتر از این حسم ر

 « !گیره

 .تهدید آرش و چهره خشمگینش، لرزی خفیف به تن آسمان وارد کرد

 :آسمان تندخویانه لب می گشاید

 !تو حق نداری من و تهدید کنی_

 :آرش پوزخند می زند

 دارم، میدونی چرا؟_

 :دلحنش به تن هر انسانی رعشه می انداز

 .چون تا وقتی این جا مال منه، مالکیت بقیه چیزهاش هم دست منه _

 :کندبا لحن ترسناکی نجوا می 

 !حتی مالکیت تو _

این »گوید: کند و میکند! آرش دستش را رها میبرد و آسمان با چشمان گرد شده نگاهش میسرش را عقب می

بعد هم نگاه مات آسمان را پشت سر خود « بدتر میشم! تهدید برای مقدمه بود. باز هم چموش بازی ببینم، خیلی

شکند. بغض فشارد و میشود. بغضی سنگین، گلوی آسمان را در مشتش میگذارد و از اتاق خارج میجا می

 .شوندهایش، همانند قطرات سرد باران، روی گونه های گرمش جاری میشکند و اشکسختش باالخره می

کند و دید. اشکش را پاک میکشد. هیچ گاه خودش را تا این حد، ضعیف نمیبا کف دست به صورتش دست می

ذارم فکر کنی من یه دختر ضعیفم تا هر طور که کشم. نمیها عقب نمیمن به این راحتی»گوید: با خود می

ور اتاق کشد و نگاهش، دور تا داش را باال میبینی« دوست داری تهدیدم کنی و باهام بد رفتار کنی آرش خان!

آید. فراموش کردن اتفاقات چند لحظه شود، از آنجا بیرون میکاود. از مرتب بودن اتاق که مطمئن میآرش را می

 !پیش سخت است

 :شنودرود که صدای پسر جوانی را از درون آن میاز پله ها پایین رفته و به سمت آشپزخانه می

 !طوبی خانم، به واهلل که خود آرش خان گفته ببرم _

 :زندطوبی خانم با کف دست راستش، به پشت دست چپش می

 !ال اله اال اهلل! این کارها آخر و عاقبت نداره _

 طوبی خانم،»گوید: شود. پسر میایستد و پشت دیوار بیرونی آشپزخانه پنهان میآسمان می
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 «.خورهیزده؛ کمی گوشمالی که به جایی برنمپسره، سر کار داشته زاغ سیاهِ ما رو چوب می

 ...این جوری؟! با _

گوید: کند. پسر رو به طوبی خانم میآید و به طوبی خانم سالم میآسمان باالخره از پشت دیوار بیرون می

آسمان خانم، خدمتکار شخصی »گوید: زند و خطاب به پسر میطوبی خانم لبخندی می« کنید؟معرفی نمی»

زند و جواب سالمش کند. پسر جوان لبخندی میسالم کوتاهی می اندازد وآسمان نگاهی به پسر می« آرش خان.

پس وسایل رو به حامد بدید تا بیاره طوبی »گوید: رود و پسر رو به طوبی خانم میدهد. آسمان جلو میرا می

 .رودطوبی خانم کالفه سری تکان می دهد و پسر جوان از آشپزخانه بیرون می« خانم.

 :پرسدآسمان رو به طوبی خانم می

 کی بود این پسره طوبی خانم؟ _

 «.نگهبان این جاست»گوید: دوزد و میطوبی خانوم نگاهش را به آسمان می

 !تونم بپرسم دنبال چی اومده بود؟می _

بی خیال »گوید: خندد و میشود. برای اینکه بحث را بپیچاند، تصنعی میطوبی خانم از سوال آسمان شوکه می

آسمان به طوبی خانم مشکوک « های طوبی پز بهت بدم که بخوری و کیف کنی!، از اون قهوهدخترم. بشین این جا

 .نشیندنشاند و روی صندلی میشود ولی لبخندی کامالً مصنوعی بر لبانش میمی

نشیند و قهوه را روی میز و مقابل آسمان پس از دقایقی، طوبی خانم با فنجان قهوه روی صندلی کنار آسمان می

زند و در ذهنش، آسمان در دل پوزخندی می« خب دخترم، روز اول کاریت چطور بود؟»گوید: ذارد و میگمی

 «!عالی بود! هه»گوید: این جمله را می

« خوب بود؛ البته اگه غرغرهای آرش خان رو فاکتور بگیریم!»گوید: کند، میاما وقتی به طوبی خانم نگاه می

 :خنددطوبی خانم بلند می

 !سخته کنی. این روزهای اول، یکم تحملشمی عادت _

آخ که طوبی خانم نبود که ببیند آرش، آسمان را چگونه همین روز اول تهدید کرد! آسمان تنها به لبخندی کنج 

 .گوید. فکرش درگیر است. درگیر هزاران سوال، که جوابی برایشان نداردکند و دیگر هیچ نمیلبانش بسنده می

** 

 حتی و کردمی نگاه او به تمام جدیتِ  با آرش. رسیدمی گوش به خراش جوانکِ جاسوس صدای فریاد گوش

ی جاسوس برای رو درستی آدم»: گویدمی او به رو عصبی، اما خونسرد و رودمی جلو. نداشت دلسوزی حس ایذره

 صدایش «!بودت فرستاده کی بگی خواینمی کشی همانتخاب کردن! حتی حاال که تا سر حد مرگ داری درد می

 :است شده هم ترترسناک که بسا چه و است ترسناک قبل مانند لحنش لحنش، اما آوردمی ترپایین را



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 20 
 

رم دست و پاهات رو بکنم و بندازم خومی قسم بزنی، چوب رو ما سیاه زاغ تا بیای بود گفته کی بگی نخوای اگر _

! بدم تخفیف بهت کوچولو یک میدم قول هم من کیه، به کی و چی به چی بگی و بیای راه اگر اما هاجلوی سگ

 چطوره؟

اوکی، یادت »گوید: زند و میآرش پوزخندی می« من رو کسی نفرستاده!»گوید: جوان اما با سرتقی تمام می

همان جوانی که در آشپزخانه بود و با « سروش؟!»گوید: بعد هم خطاب به نگهبان می« باشه خودت خواستی!

 :رودگفت، جلو میمی طوبی خانم سخن

 بله قربان؟ _

 :آرش نگاه پر از خشمی به جوان زخمی بسته شده به صندلی می اندازد

 !اون شالق من رو بیار _

گردد و شالق شود. پس از لحظاتی نه چندان کوتاه، باز میکند و از آن ها دور میزمزمه می "چشمی"سروش 

 :گذاردرا در دستان آرش می

 !بفرمایید آقا _

دهد و قدم به قدم به پسر جوان که از ترس، مرزی تا تشنج ندارد، ی شالق را میان مشتش فشار میآرش دسته

آورد. صدای برد و اولین ضربه را روی پهلوی دردناک جوانِ نگون بخت فرود میشود. شالق را باال مینزدیک می

 تند تند و ترسیده جوان، که بردمی باال الق رایابد. آرش به قصد زدن ضربه دوم، شدادَش در انبار انعکاس می

 شالق آرش «!نزن دیگه خدا رو تو فقط میگم؛ رو چی همه... میگم! خان آرش کردم غلط... کردم غلط»: گویدمی

شنوم. فقط حواست باشه دروغ تحویلم ندی؛ چون در اون خیلی خب، می»ید: گومی خونسرد و آوردمی پایین را

 به زبان باالخره و کندمی تر اش را با زباندهد و لبان خشک و زخمیپسر سر تکان می« !بینیصورت، بد می

 :گشایدمی حرف

 عمل دستورش به گفت اگر خواستم به حرفش گوش کنم.؛ بعدمن از داریوش دستور گرفتم. به خدا اول نمی _

 آرش بهم کن رحم فقط خدا رو تو. حرفش به کردم گوش و خوردم فریب هم من! میده بهم خوبی مشتلق کنم،

 !خان

 .گفتهای پسرک دوخته بود و هیچ نمیآرش مات و مبهوت، تنها نگاهش را به لب

این رو با این »اش این گونه او را آزار دهد؟! خطاب به سروش گفت: ی داریوش روی زندگیاست سایه تا کی قرار

 شده؛ جوری این چرا و بوده کجا این نبره بویی کسی باشه هم حواست. داریوش برای بفرست الشش و بدن

 بیشتر لحظه هر که دارد را انسانی حس. شودمی خارج انبار از آرش و دهدمی تکان سری سروش «که؟ گرفتی

 !دشومی نزدیک تباهی و پوچی به بیشتر و
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 )آسمان(

 االن البته! تر سرسنگین باهام هم اون و شدم سردتر باهاش. گذرهمی اون تهدید و من تاخیر ماجرای از ماه یک

 .دارم رو قدیمی دلخوری اون هم هنوز خب، ولی شدم بهتر باهاش کمی

خواد وارد حموم بشه. از حق نگذریم، هم هیکل خوبی کنم و دقیقاً موقعی میرم داخل که میدر اتاقش رو باز می

باز بشه. با این قد و قامت، ی جذاب. با اون اخم هایی که هیچ وقت به روی هیچ کس ندیدم داره و هم چهره

شکنن! نگاهِ طبق معمول سردش رو موندم چطور تا االن زن نگرفته! مطمئناً هزار تا دختر براش دست و پا می

 !خنده؟ندازه. چرا هیچ وقت نمیبهم می

 .ها روی تختهلباس _

دارم. و برشون می سر تکون میدم و اون هم وارد حموم میشه. سمت لباس هایی که روی تخت گذاشته میرم

 کنجکاوی ولی کنه؛ صادر رو حوله دادنِ ایستم تا آقا دستورِ کنم، پشت در حموم میبعد از این که اتوشون می

کشت! خیلی دوست دارم بدونم چی اون جاست من رو می داشت نرم، داخلش داد هشدار بهم که اتاقی، اون برای

ام که اون همه تاکید کرد پام رو توی اون دونه من چه آدم فضولیی رفتن بهش رو ندارم. البد میکه من اجازه

خواد که اتاق نذارم. البته بنده خدا حق هم داره ها! من زیاد از حد فضول هستم. هیچ وقت دلم نخواسته و نمی

 :میام بیرون فکر از های توی ذهنم بی جواب بمونه. با صداشسوال

 !نشنیدی؟ _

؟! بیشتر اوقات تعادل نداره. یه دقیقه عصبی هست و یه دقیقه آروم.دیگه عادت کنم. چه میشه کردپوفی می

ایستم تا باالخره اولیا حضرت فرستم. دست به سینه سر جام میکردم.حوله رو از الی در براش توی حموم می

 «.می تونی بری»خودشون دستورِ رفتن بنده رو صادر کنن. از توی حموم میگه: 

دونه من چه کنم دهنش رو صاف نکنم، از اتاق بیرون میام. خدا میو در حالی که سعی میکشم نفس عمیقی می

 مچش به رو ساعتش که طور همون بینممی که میشم، پنهان ستون پشت! بسازم جوری قراره با این غول

 یهمه هایرویا مردِ رنگ، مشکی شلوار و کت اون با! جذابه و خوشتیپ خیلی بنده، بیرون میاد. بی شعورمی

 .دخترهاست

ها که پایین میره، از پشت ستون بیرون میام. از رفتنش مطمئن میشم و به سمت همون اتاق ممنوعه میرم. از پله

کنه! وارد داخلش گذاشتم، با کِش از سقف حلق آویزم می رو پام من بفهمه ای که شک ندارم اگراتاق ممنوعه

 کن، مونم. نه! مثل این که این آدمِ عبوس و اعصاب خرداتاق میشم و با دیدن دکور شیکش، مات می

 .گرفته روش پارچه یک که افتهمی روبرو دیوار به نگاهم! بیسته سلیقش

هام تا آخرین حد ممکن زنم. با دیدن عکسِ زیر پارچه، چشمبا تردید جلو میرم. جلو میرم و پارچه رو کنار می

 جا این من عکس! شده کشیده بزرگ ضربدر یه صورتم روی که حالی در دیواره؛ روی من عکس گشاد میشن!
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 و اسم حتی استخدام، موقعِ اون که میاد یادم تازه و! شناخته؟می قبل از رو من آرش یعنی! کنه؟ می کار چی

 . ...ید! پس یعنینپرس هم رو فامیلم

 !فکر کنم گفته بودم که این اتاق، از خط قرمزهای منه! هوم؟ _

 :افتممی پته تته به! میشم روبرو ی شبیه به میرغضبشگردم که با چهرهبا ترس به سمتش برمی کشم وهینی می

 ...م... من... من فقط _

 :میاد جلو قدم یک

 !گفته بودم از فضولی کردن بدم میاد _

 :کنم به ترسم غلبه کنمآب دهنم رو قورت میدم و سعی می

 عکس من چرا این جاست؟ _

 :کنه و جلو میاد. ادامه میدمگاهم میدر سکوت و خونسرد ن

 !شناسی؟شما از کجا من رو می _

 که کوبهمی جوری قلبم «بدونی؟ رو خوای همه چیزمی»با همون خونسردی که من رو بیشتر عذاب میده، میگه: 

 !خواد سینم رو بشکافه و بیرون بیادمی انگار

 !آره _

ذاره. از استرس، هاش رو روی میز میایسته و دستبه میز میی سالن میره و پشت به من و رو سمت میزِ گوشه

بیست و پنج سالم بود و »روح میگه: گیره و خیره به سقف، سرد و بیتمام تنم یخ بسته بود. سرش رو باال می

 یبهونه به که مرد، خواستم پیش بابام شروع به کار کنم. تا این که پای یکتازه درسم رو تموم کرده بودم. می

 قطع نفسم «!مهرپرور داریوش اسم به عوضی مرد یک. شد باز خونمون به کرد،می همکاری بابام با شراکت

ندازه و ش رو پایین میسر. بشم هاشحرف منکر و بگم چیزی تا چرخهنمی دهنم توی زبونم و شدم الل !میشه

مطمئنا به ضرر هممون تموم میشه! از همون اول فهمیدم یه فکر هایی تو سرشه و نقشه هایی داره که »میگه: 

. گردهبرمی سمتم به و گیرهمی میز از رو شتکیه« بابتش به همه هشدار دادم ولی هیچ کس حرفم رو گوش نکرد.

 !خرد شدن آماده قلبم و باریدنه یآماده هامچشم

و بیشتر شد. جوری که  تری ما عمیقی اون مرتیکه، توی خونهتا این که کار به جاهای باریک کشید و رابطه _

 !شک بدی تو وجود پدرم رخنه کرده بود که بیخود هم نبود
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کنم هام شک میوشگرو بیرون میده. به  دودش و زنهمی فندک رو ذاره. سیگارسیگاری درمیاره و کنج لبش می

وقت  ه ولی هیچو باور ندارم این چیزهایی که میگه، درمورد بابای من باشه! درسته به خودم هم خیلی بدی کرد

 .هاش انقدر زیاد باشهکردم گند کاریفکر نمی

تا صبح دعوا  شب و شب تا صبح ما یخونه مدت، اون توی. دستمون رسید عکس تا چند مدت، بعد از یک _

ها رو دیدیم، اون قدر شوکه شدیم که توان نفس کشیدن رو بود و جنگ و جدال بین پدر و مادرم. وقتی عکس

واهرم الما و مادرم، با داریوش توی خیابون و کنار هم صمیمی قدم برداشته بودن. خواهرم وقتی هم نداشتیم! خ

 طعم اما هاش رسیده دستمون از ترس پدرم، خودکشی کرد! همون موقع بود که نابود شدمفهمید عکس

 توی شدنش ریبست و مادرم شدن روانی خبر و داد طالق رو مامانم بابام که چشیدم وقتی رو نابودی واقعی

 !شنیدیم رو تیمارستان

 !قلبم از جا کنده میشه

نشونمش اما اون بعدش، تنها داراییم، یعنی پدرم رفتم پیش داریوش و تهدیدش کردم که به خاک سیاه می _

 !رو هم از من گرفت

م این مرد کردکنم! هیچ وقت فکرش رو هم نمیذارم و ناباور و بی پلک زدن، نگاهش میدستم رو روی دهنم می

 !با جذبه و ابهتِ مقابلم، تا این حد زخم خورده هست

 :کنهندازه و زیر پاش لهش میسیگارش رو روی زمین می

ی از دست رفتم رو از اون بابای نامردت بگیرم ولی ورق خواستم تو رو بکشونم این جا تا انتقام خونوادهمی _

 !ی منین امتیازی بود واسهبرگشت و خودت با پای خودت اومدی توی دهن شیر و ا

 :صداش خش داره« تو... تو از من بدت میاد؟»ریزه. سخت میگم: هام میاشک

 !آره _

داره و به سمت عکسم روی دیوار با خشم، چاقوی روی میز رو برمی« آخه چرا؟»ریزه! با گریه میگم: قلبم می

 :زنهکنه و داد میپرت می

 !به خاطر بابات _

 روش از رو چاقو و میره عکس سمت به. کنممی نگاهش وحشت با! خورهمی عکس توی صورتم توی چاقو

 کشهمی شتیغه روی دستی و دارهبرمی

 !هر چی با خودم فکر کردم، نفهمیدم که چرا دختر داریوش باید پا بذاره توی خونه من _

 :لرزه؛ درست مثل بدنمصدام می
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 !بابام برای من ارزشی قائل نیست _

 !خندهو عصبی می هیستریک

 !فکر کردی با ببو گالبی طرفی؟! کدوم دختریه که برای باباش مهم نباشه؟ هان؟ _

 :زنمبا بغض داد می

خواست از دست من خالص بشه؛ همین! بابای من همونیه که با من... من برای بابام مهم نیستم. بابام فقط می _

همونیه که ترمز ماشین برادرم رو برید تا بکشتش! بابای های مامانم، دقش داد! بابای من خیانتش جلوی چشم

عروس پسرشون کنه! فهمیدی  زور به رو من و کنه معامله خونواده خواست سر من با یکمن همونیه که می

 !حاال؟

 چقدر مرده، یدونش یکی دختر بفهمه بابات بذار ببینم اگر»گیره و عصبی میگه: جلو میاد و چاقو رو باال می

 «!کنه عزاداری حاضره

 سرِ  از هاینفس صدای «!بدبختی این از بشم راحت بزن! بذار من هم»بندم و با درد میگم: هام رو میچشم

کردم! حاال که فرصت جور شنوم. تا االن جرئت خودکشی نداشتم وگرنه، صد بار این کار رو میمی رو خشمش

 !نه که چرا شده؛

ی چاقویی که روی زمین افتاده کنم و خیرههام رو باز میشنوم. چشمصدای افتادن چیزی رو روی کف زمین می

 .کوبهاق بیرون میره و در رو میات از .میگه لبی زیر "لعنتی"کنم که عصبی مونم! نگاهش میمی

های گرمم روی صورت سرد و کنه و اشکشینم. بغض لعنتیم سر باز میخورم و روی زمین میروی دیوار سُر می

خواد و خالص شدن! تموم شدن و... به دست خاک سپرده اری میشن. دلم فقط و فقط مُردن مییخ زدم ج

 . ...شدن

 )از زبان سوم شخص(

شود. تنها سوالش این شده که چرا نتوانست کار آسمان را تمام کند؟ چه چیزی مانعش کالفه وارد اتاقش می

 حس از داندنمی هیچ داند!به آن دختر رحم کند نمیکرد تا هر بار شده بود؟! چه حسی بود که او را مجاب می

 زنگ موبایلش خورند!را می ذهنش ذره ذره و اندشده خوره که افکاری از افتاده؛ جانش به که غریبی و عجیب

 :کندمی وصل ایثانیه در را تماس سروش، اسم دیدن با و داردبرمی را آن. خوردمی

 چی شد سروش؟ _

 !آقا حله همه چی _

 .چسباندوشی را به گوش چپش میگ
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 ای نیست؟مشکل دیگه _

 !ها؟ی پلیسمون رو بریزه روی آب واسهنه آقا؛ فقط طرف بدجور زخم و زیلی شده بود. یه موقع نره پته _

 پای برسه، دادگاه و پلیس به کار تونه؛نه، نمی»گوید: رود و خونسرد، خطاب به سروش میاز در اتاق بیرون می

 «!گیره بدجور خودشون

 !کنهنمی ترخیص گمرک رو هاجنس از سری درسته. راستی قربان، یک_

اند و اوضاع از کنترلش خارج شده به یک باره و با هم به هم ریخته زند. همه چیزآرش چنگی به موهایش می

 .است

 .چیه به چی ببینم تا میام دیگه ساعت خیلی خب، خودم تا نیم ساعت، یا یک _

هایش گذارد، صدای طوبی توجهش را جلب و اخمکند و همین که آخرین پله را پشت سر میع میگوشی را قط

 :کندرا در هم می

 !خوای بری آخه دختر؟کجا می _

 .هر جا غیر از این جا طوبی خانم _

 .داردقدمی به جلو برمی

 !خب وایستا تا خود آرش خان بیاد. االن من بذارم تو بری که نمیشه _

 ه این جا؟چه خبر_

آقا این دختر خودش رو کشت، از بس گفت »گوید: گردد و طوبی مینگاه آسمان و طوبی به سمت آرش برمی

. شودمی آشپزخانه وارد  حرف،طوبی بی« طوبی برو توی آشپزخونه!»گوید: آرش کالفه به طوبی می« بذارم بره!

 :دوزدمی کدختر دلخور نگاه به را اشجدی نگاه و رودمی جلو کمی آرش

 !گردی سر کارتبرمی _

 :زندآسمان پوزخند می

 .خوای از کوه کاه بسازی، خیلی خوبه ولی این جا جواب نمیدهاین که همیشه می _

گردد و با شود. برمیگذارد که هم زمان بازویش از پشت کشیده میی در میبعد هم دستش را روی دستگیره

 :شودی عصبی آرش روبرو میچهره

 !خوام چیزی جز چشم بشنومدمه بهت گفت بودم که نمییا _

آرش بازوی « من عروسک کوکیِ توی دستت نیستم که هر سازی بزنی برقصم!»گوید: آسمان با پررویی می

اندازد و خودش هم مقابل او کند. دخترک را روی مبل میکشد و آسمان چمدانش را رها میآسمان را عقب می
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دهد. آسمان در دل خدا را شکر اش را به نشانه تهدید، مقابل دیدگان آسمان تکان میایستد و انگشت اشارهمی

آوردند. رو به زنند؛ وگرنه هزار و یک حرف برایشان در میکند که هیچ یک از خدمه، اطرافشان پرسه نمیمی

 دیگه که سوزهمی خیلی دلت اگر هم شما! کار این سر برگردم نیستم حاضر جوره هیچ من دیگر»گوید: آرش می

« رو بیاری جای من. از حاال به بعد هم ما رو به خیر و شما رو به سالمت! دیگه یکی تونیمی نداری، خدمتکار

 .کندگیرد و او را از روی مبل بلند میبعد هم دست آسمان را می« کنم!آدمت می»گوید: آرش غضبناک می

ا مشت کرده ر راستش دست و کوبدمی دیوار به محکم را آسمان ند.شوروند و وارد اتاق آرش میاز پله ها باال می

 :زندو کنار صورت او روی دیوار می

 !خوام چیزی جز چشم بشنوماز روز اول بهت گفتم که نمی _

 جز هم انتظاری معلومه کردی، نگاه همه به باال از و کردی ریاست عمر انقدر که یک»گوید: آسمان عصبی می

صدای فریادش، « ی آرش خان مشتاق!آقا جناب بدونی که گفتم! نمیره کتم توی زور حرف من ولی نداری چشم

 :لرزاندچهار ستون عمارت را می

 داشتم؛ نگه خونه این توی داشتم بابات از که قدیمی یکینه دهنت رو ببند و گوش کن! من تو رو به خاطر یک _

نه و زندا جا این کنیمی فکر هم بعد به این از! دارممی نگهت جا این هم هنوز کینه، همون خاطر به بدون پس

 !که؟ حالیته! بانزندان جاییم، این که من و بقیه هم

کرد هم این قدر او را عصبی ندیده اش را بازگو میزد. حتی زمانی که آرش گذشتهآسمان از ترس نفس نفس می

این بار داد آرش .دادای را به او نمیگفتن کلمه یبود! زبان تند و تیزش، به سقف دهانش چسبیده بود و اجازه

 حرص با و کوبدمی زمین را پایش آسمان. بنددمی محکم را در و رودمی بیرون اتاق از واقعاً برایش ترسناک بود!

 اتفاقات تمام گویی. نشیندمی کنجش لبخندی و آیندمی کش لبانش. کندمی پوفی «!زورگو خودخواه»: گویدمی

لعنتی وقتی عصبی میشه، چه »گوید: خود می با. است کرده فراموش هم را تَرشقبل حتی و پیش یهلحظ چند

 «!جذاب میشه

 در جلوی از شود و چمدان را که روی زمین بود،رود. وارد هال میخندد و بعد هم از اتاق بیرون میریز می

 داخل از و رودمی کمد سمت. گذاردمی تخت کنار را نچمدا. شودمی اتاقش وارد و رودمی باال را هاپله. داردبرمی

 به رو قدمی. رودمی بیرون اتاق از و اندازدمی سرش روی را شالش. پوشدمی و آن، سارافونی را بیرون آورده

 :شنودمی را خانم طوبی صدای که داردبرمی جلو

 آسمان؟ _

طوبی خانم با « جانم طوبی خانوم؟»گوید: وبی خانم میشود و رو به طآید. وارد آشپزخانه میاز پله ها پایین می

 .زنددیدنش لبخندی می
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 نمونده کمر که من. آقاست سفارش گویا که آورده بسته ها یکجانت سالمت دخترم. راستش یکی از نگهبان _

 بیاریش؟ و در جلوی بری تونیمی مادر؛ برام

 .زندآسمان لبخند می

 .چرا که نه؛ االن میرم میارم _

شود. کند و وارد حیاط میرود. در را باز میدهد و آسمان از آشپزخانه بیرون میبا لبخند سری تکان می طوبی

کند و نگهبان، بسته را به سمتش رود. در را باز میکند، به سمت در ورودی و خروجی میحیاط را که رد می

کالفه « مگه برای آرش خان نیست؟!»گوید: میمتعجب « فکر کنم این بسته برای تو هست.»گوید: گیرد و میمی

 :کندنگاهش می

 تو خدمتکار مخصوص آقایی دیگه؟ _

 .آره _

 !خب، پس این رو آرش خان برای تو سفارش داده _

 :شوندچشمان آسمان گرد می

 !چی هست؟ _

 .دونمنمی _

المصب چی توشه »گوید: می خود با چنین دل در. بنددمی سختی گیرد و در را بهآسمان بسته را از نگهبان می

 :شنودمی را صدایی «!سنگینه که این قدر هم

 هات درد نگرفتن دختر؟دست _

ایستد. رو شود. سروش با آن هیکل درشتش کنار آسمان میچرخد که با سروش روبرو میآسمان به عقب می

 .ندزمی هگر اَبرو آسمان «کوچولو؟ خوای خانمکمک نمی»گوید: به آسمان با خنده می

 .خوامنمی ممنون؛ ی دو ساله نیستم سروش خان! کمک هممن بچه_

گیرد و همان طور که به طرف خانه رود و بسته را از دستش میتوجه به حرف آسمان به سمتش میسروش بی

کند بعد هم در را باز می« ترت حرف نزن!این قدر روی حرف بزرگ»گوید: رود، خطاب به آسمان، با خنده میمی

  .شودو وارد خانه می

 )آسمان(

بعد هم پشت سرش میرم و وارد خونه میشم. « عجب بچه پرروییه این!»کنم و زیرلب میگم: با حرص پوفی می

 به ماه یک این توی! چیه بگیره گرم باهام خوادمی ایبهونه یک به بار هر که این دلیل بدونم دارم دوست خیلی
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 شینممی مبل کنه. توی هال روی یکین قدر خودش رو بهم نزدیک میا که تهس چیزی یک پی که دیدم وضوح

 چرا! اوه»: میگه و خندهمی دیدنم با زنه،می هم به رو هاشدست که طور همون. میاد پایین ها پله از هم اون که

 .افتادم نفهمی زبون آدم چه گیرِ! پوف «.تختت روی گذاشتم رو بسته بداخالق؟ قدر این

 .ممنون _

 شما مخلص ما»: میگه و میشه خم یکم ذاره،می شسینه روی ای دستش روسر تکون میده و به حالت مسخره

 آشپزخونه از خانم طوبی. میره بیرون خونه از باالخره. بدونم رو مقصودش خوادمی دلم! خورممی جا «.هستیم هم

 برخورد خوب دختر یک با م سروش این قدربینمی که باره اولین»: میگه و ایستهمی جلوم لبخند با و میاد بیرون

 :کنممی نگاهش «.کنهمی

 !گرفته؟می رو دخترها یپاچه قبالً یعنی چی؟ مگر _

وای خدا از دست تو! نه مادر، »گیره. با همون خنده میگه: خنده که خودم هم خندم میطوبی خانم بلند می

 «.ها نگفتهمثالً به هیچ دختری مخلصم و نوکرم و این منظورم اینه که جلوی هیچ دختری سر خم نکرده؛ یا

 :ندازمای باال میشونه

 .نیست خوب پسرها با میونم ایشون البد در مورد من اشتباه فکر کرده؛ راستش من کالً _

 آرش دختر؛ تو داری جرئتی و دل. نمیدی رو سروش به هم آره، به چشم دیدم هم توی روی آقا وایمیستی و _

 !میشم روح قبض من کنه، اخم یک من روی تو خان

 .خندممی

 که بار دو یکی... چرا دروغ! هاهست البته نیست؛ ترسناکی آدم هم همچین خان آرش این طوبی خانم واال _

 .موندم زنده که داشتم شانس خب، ولی کنم سکته بود مونده کم زد، داد سرم

خوره، طوبی خانم به سمت آیفون زنگ در که می« امروزی.های از دست این جوون»خنده و میگه: طوبی خانم می

ایسته و میگه: کنه و خودش هم بیرون میره. یکی از خدمه با لبخند به سمتم میاد و جلوم میمیره و در رو باز می

 .زنممثل خودش لبخند می« سالم.»

 .سالم _

 که نخورد بهت چشمم ماه، یک این یام، از خدمتکارهای آشپزخونه. تومن ملیحه»دست جلو میاره و میگه: 

 کنم فکر. آسمانم هم من. خوشبختم»: میگم و ذارممی دستش توی رو دستم «.عزیزم بشم آشنا باهات بخوام

 .خندهمی «.بدونی باید خودت رو من پست

 .آره، از طریق طوبی خانم فهمیدم _
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 !واال این طوبی خانم یه پا اخباره _

ی خودش! من هم بعضی از اخبار این واال! منبع اطالعاتیه واسه»خندم و میگم: خنده که من هم میملیحه می

: میگه و کنهمی اشاره مبل به «وای دختر تو چقدر خوبی!»خنده و میگه: باز هم می« گیرم.جا رو از اون می

 «.بشیم آشنا بیشتر بشین»

 حالت با «خوبه؟ خان آرش با ت؟ میونهاوضاع و احوال کارت چطوره»: میگه و شینهمی هم خودش شینم کهمی

 که هم االن تا تازه کرد؟ سازگاری اخالق گند و بدعنق آدم این با میشه مگه! عالی اصالً! توپ»: میگم ایمسخره

 دختر با یک همراه خانم طوبی و میشه باز در که بگه چیزی میاد و خندهمی «!هوا بندازم رو کالهم باید ام؛زنده

 .همیش وارد دیگه

های ای پررنگ، بینی قلمی که البته مشخصه عمل شده، لبهای قهوهتوی صورت دختره براق میشم. چشم

 و تضاده در پوستش با که رنگ مشکی موهای و سفید پوست شدن، پوشیده رنگ صورتی رژ ای که با یکقلوه

 .ی خوبی دارههرهچ بگم، بخوام کل در. ریخته بیرون شال از رو نصفش

ی دختره سر تکون میده و میره. یعنی واسه« تو برو روی مبل بشین تا خود آقا بیاد.»م رو بهش میگه: طوبی خان

 فاصله ملیحه و من از که نفره تک مبل دونم. روی یکبینم بعید میای که ازش میکار اومده؟ با این تیپ و چهره

د. خدا بگم چی کارت نکنه آرش مشتاق! نتی! دلم هوای گوشیم رو کرلع. میشه گوشیش سرگرم و شینهمی داره

 .ببین ما رو به چه روزی انداختی

آروم میگه: « شناسیش؟! از کجا؟می»کنم و میگم: متعجب نگاهش می« این مهشیده.»ملیحه دم گوشم میگه: 

 داره، که کاری ی یکمدت بعد، به بهونه یک. آقا بعد از فوت خواهر طوبی خانم، مهشید شد خدمتکار شخصی»

 بود، که مدتی اون توی البته. برگرده خوادمی و شده تموم کارش احتماالً هم االن. گرفت ماهه چند مرخصیِ  یک

 که سوالی «!خانه آرش دنبال چشمش این فهمیدیم همه که اومد ناز و آورد در اطوار و ادا آقا جلوی قدر این

 :مپرسمی رو ذهنمه توی

 گوشیش رو هم آرش بهش داد؟ _

 این گوشیش نداشت لزومی رفت وچه زود خودمونی شدی! آره، چون دیگه داشت می»خنده و میگه: یملیحه م

 نسبت خوبی حس. هست گوشیش مشغول چنان هم که کنممی نگاه مهشید به و میدم تکون سر «.بمونه جا

 .شم نیومدخو ازش شنیدم، ازش که هاییتوصیف با !ندارم بهش

. زننمی برق هاشچشم آرش، دیدن با مهشید. میشیم بلند سه هر میاد، تو در از هک در باز میشه و با دیدن آرش

. آرش آقا سالم»: میگه و ایستهمی آرش جلوی! کنم نصفش بزنم، خوادمی دلم که میره سمتش به ادا و ناز با

باز هم « یا.دنبالم ب»آرش خونسرد و یخی بهش میگه:  «.وظیفه انجام یادامه برای برگشتم شد، تموم کارم

 .میرن باال طبقه درمیاره و با آرش به ناز عالمه مهشید یک
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تو چرا حرص »خنده: کنه و میملیحه نگاهم می« اومد!ی ایکبیری، چه نازی میدختره»زیرلب با حرص میگم: 

ه خورم. فقط میگم خوبه آدم یکم شخصیت داشته باشمن؟! من حرص نمی»کنم و میگم: نگاهش می« خوری؟می

باشه، تو راست »خنده و میگه: می« که این جوری برای تور کردن کسی ادا و اطوار در نیاره! دروغ هم نمیگم.

 :خندهمی« تو به من شک داری؟!»متعجب میگم: « میگی.

 !اصـالً  _

 خب، واال نفسم رو عمیق بیرون میدم. اصالً به من چه که اون دختره، هزار جور قر و غمزه جلوی آرش درمیاره؟

 .کنم تکلیف تعیین براش بخوام که پیاز ته نه پیازم، سر نه من

خدمتکار »گذره، باالخره مهشید از پله ها پایین میاد. با اکراه به سمت من و ملیحه میاد و میگه: یکم که می

میگه: کنه و با نفرت مهشید نگاهم می« سمانه.آ»: میگه و کنهمی اشاره من به ملیحه «کدومتونید؟ آقا شخصی

زنم و میگم: برای در آوردن حرصش، پوزخندی می« آرش خان باهات کار داره. گفت بری توی اتاق کارش.»

 یدختره حقشه،. میشه جمع صورتش که بینممی و کنممی لگد رو پاش بعد هم همون طور که میرم،« حتماً!»

 !ایافاده ایکبیری

میاد فحشی نثارم کنه که این بار « شید، اصالً حواسم نبود.ای وای! ببخ»گردم و خونسرد میگم: به سمتش برمی

نگاهی به ملیحه که از خنده داره روده « شرمنده، سکندری خوردم!»کنم و باز میگم: اون یکی پاش رو لگد می

 .زنمندازم و چشمکی براش میبر میشه می

. کشممی عمیقی نفس ایستم،می که اتاقش در گیرم و از پله ها باال میرم. جلوینگاه از صورت پر درد مهشید می

 به رو چاقو وقتی حتی یا. گفت رو خاطراتش خشم، و درد کلی با آرش که این. نرفته یادم هنوز رو امروز اتفاقات

 .دونمنمی... ولی باشه برعکس باید شاید. دلخورم ازش کنممی احساس! کرد پرت عکسن سمت

بینم رو به کنم و وارد که میشم، میکشم. در رو باز میگیره رو پایین میزنم و با تاییدش، دستای به در میتقه

کنم. به خاطر پدر من بوده که زندگی دونم چرا اما احساس گناه میکنه. نمیپنجره ایستاده و به آسمون نگاه می

کنه. نگاهم میگرده و برمی« با من کاری داشتید؟»آرش تا این حد داغون شده! بغضم رو قورت میدم و میگم: 

 :خنثی و حس بی! خالیه خالی نیست؛ هاش هیچ چیزتوی چشم

 قرار بود امروز یه بسته برسه این جا؛ رسید؟ _

 :پرهمی حرفم وسط «...ک آره، گفتن»خونسرد میگم: 

 .درسته، اون بسته برای تو هست _

 :کشمنفس عمیقی می

 .میشم بگید چی هست خب ممنون _
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 مهمونی من فردا یک»ی همیشگی میگه: شینه. رو بهم با همون اخم و جذبهیمیزش م روی صندلی، پشت

 !داره من به ربطی چه اون مهمونی. خورممی جا «.بیای باهام هم تو قراره و دعوتم

 میشه بپرسم چرا؟ _

 کفش و لباس دست یک . توی اون بسته همباشی باید برم، که جا هر پس منی یادت نره تو خدمتکار شخصی _

 .باش آماده هم شب فردا برای. نیازه مورد که ستدیگه چیزهای سری یک و

 «.چشم» سری به زور تکون میدم و میگم:

 .تونی بریمی _

 گوش حرفش به مجبورم فعالً حاال! داره من به ربطی چه خونوادگیش فهمم مهمونیاز اتاق بیرون میرم. من نمی

 .کنم

 (آرش)

دونم قصد شیرین از دعوت میزنم. هیچ ندارم و به خودم میطرم رو برمیبندم. عساعتم رو به مچ دستم می

بینمش که از اتاق بیرون فهمم. از اتاق بیرون میرم. درِ اتاق آسمان باز میشه و میامشبش چیه ولی به زودی می

پایین میرم و ها سری تکون میده. از پله« بریم.»کنم و خطاب بهش میگم: میاد. با اخم سر تا پاش رو رصد می

کنم که بعد از چند اون هم پشت سرم میاد. از خونه بیرون میرم و سوار ماشین میشم. ماشین رو روشن می

 .کنممی حرکت حرف بی و کنهمی باز رو در رحمت. شینهمی هم آسمان و میشه باز شاگرد دقیقه، درِ سمت

کنم. صدای آهنگ برم و روشنش میمت ضبط میی مهمونی ندارم. دستم رو به سسرم درد داره و اصالً حوصله

 :میشن نمایان هامچشم جلوی مزخرف خاطرات سری پیچه، باز هم یککه توی ماشین می

 جدیده حس یه این _

 یکی دوباره از راه رسیده

 مثل اون چشمم ندیده

 انگاری اونو خدا واسه من آفریده

 یی جادهیکی که صاف و ساده، آروم قدم زد تو امتدادِ شب تنها

 لرزه بی ارادهدست خودم نیست، قلبم می

 دونه اسمش عشقهریزه دل دیوونه اسمش عشقه، کسی نمیمی

 مونه، اسمش عشقههمیشه می

 عشقه اسمش دارم، دوست اگه من اونو
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 ذارم، اسمش عشقهتنهاش نمی

 میاد کنارم آخه، اسمش عشقه

 ریزه توی خیابونشبیه بغض و بارون، اشکام می

 روزم مثلِ مجنونحال و 

 یخ کرده دستام، مثل زمستون

 زالله مثل آبه، شکی ندارم این انتخابِ آخره، مثل یه خوابه

 ترسم شاید دوباره این سرابهاما می

 دونه اسمش عشقهغم تو دل دیوونه، اسمش عشقه، کسی نمی

 مونه؛ اسمش عشقهمیره، نمی

 همه جا جلو چشمامه، اسمش عشقه

 ، اسمش عشقهدونه که دنیامهنمی

 دلیل اشکامه، اسمش عشقه

 (مرتضی پاشایی: اسمش عشقه)

 به باالخره که گذرهمی دقیقه بیست یا ربع یک. باشم آروم تا کنممی رو امکشم و تمام سعینفس عمیقی می

ت حواس»کنم. قبل از پیاده شدنم، رو به آسمان با جدیت میگم: حیاطش پارک می داخل رو ماشین. رسیممی ویال

 .میره اعصابم روی بدجور که زنهمی پوزخندی «!بینیمی بد رو خوب جمع کن؛ کار غلطی ازت سر بزنه،

 .چشم قربان _

 «!یادت باشه شاخ بازی جلوی من، تاوان سنگینی داره»گیرم و میگم: بازوش رو می

 !منم بلدم عصبی بشم، پس ول کن _

 روی بدجور موسیقی صدای. میشیم ویال وارد و ماشین پیاده کنم. هر دو اززنم و بازوش رو ول میپوزخندی می

 حرف هم با دارن بقیه و هستن رقص حال در جمعیت بیشتر. چرخونممی سالن دور تا دور رو نگاهم. هست مخم

افته که با دیدنم، ذوق زده به سمتم میاد. این . نگاهم به شیرین میزنممی پوزخندی. خندن می بلند و میزنن

 من به رو لبخند با و ایستهمی آسمان و من روی روبه! باشه امیدوار نداشتم قلب و من به خوادمی کی تا دختر

 «.بود شده تنگ برات دلم چقدر بدونی اگه! خودتی؟ آرش! وای»: میگه

ندازم و نیشخند نیم نگاهی به آسمان می« کنی عزیزم؟!معرفی نمی»افته و متعجب میگه: نگاهش به آسمان می

 با ندارم شک. زنهمی لبخند دوباره یهو «.منه شخصی خدمتکار آسمان»: میگم شیرین به خطاب زنم.وی میمح
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اوه! راستی »خوره و میگه: یش رو مینوشیدن از کمی. نمیگه آسمان به چیزی. کرده خطر احساس آسمان، دیدن

 :مونهن، نصفه میحرفش با شنیدن صدای فریدو« آرش، بابا خیلی واسه دیدنت مشتاق بود و...

 .بینمت پسربَه! سالم آرش. خیلی خوشحالم که می _

این دختر به عشق تو، من رو از اون سرِ دنیا کشونده این ور! »ایسته و با خنده میگه: جلو میاد و کنار شیرین می

 دی؟زمی عموت به زنگ یک نباید معرفت بی. بود شده تنگ برات دلم هم خودم البته چرا کم لطفی کنم،

 شونم روی رو دستش «.کردمنمی دریغ که نه اگر و بود شلوغ سرم شرایط تماس رو نداشتم؛»میگم:  با جدیت

قبل از این که من چیزی بگم « ان خبریه؟!ج آرش»: میگه و افتهمی آسمان به چشمش تازه انگار و ذارهمی

 برق هاشچشم آسمان، دیدن با فریدون «.آرش ایشون آسمان خانم هستن؛ خدمتکار شخصی»شیرین میگه: 

 حق خاطر به حداقل که زنممی رو زورم تمام و کنممی مشت رو هامدست. میاره جوش به رو خونم که زننمی

 «.آشنا میشیم»زنه و آروم میگه: رو نشکنم. لبخند می گردنش داره، گردنم روی که پدرانگی

 (آسمان)

مونه که با طنازی مقابل آرش . نگاهم روی شیرین ثابت میکنمنگاه می روی صندلی نشستم و فقط به جمعیت

 چنگ دلم به بدجور حسادت، از عجیبی موج دونم چرا یکزنه. نمیوایستاده و داره باهاش حرف می

ها سمتش های سبز رنگ و اون صورت افسونگرش، خیلی از نگاهلی خوشگله! با اون چشمخی شیرین .زنهمی

ای. البته من از راس توجه بودن خوشم نمیاد. ترجیح میدم همینجوری که ر مرد دیگهبود؛ چه برسه به آرش یا ه

بینم جدی و با اخم داره بهش گوش میده. هر چقدر از جذابیت و کنم و میهستم باشم! آرش رو نگاه می

 رینشی به چرا شده؟ مهم برام آرش کنممی حس چرا شده؟ چم من اصالً. گفتم کم بگم، بشر این خوشتیپی

 و ایرانی مرد، و زن مهمونی، این توی. میدم بیرون مانند آه رو نفسم. دونمنمی هم خودم کنم؟می حسادت

 !اومدم چرا چیه یا اصالً من برای مهمونی این که کنمنمی درک اصالً ولی هستن همه خارجی،

کنه. می سنگینی جوری رومی مردهای مجلس بدمن که کاری به جز نشستن و نگاه کردن ندارم. نگاه های خیره

 .باشم اهمیتکنم بیکنم و سعی مینفسم رو فوت می

 :شنوممی یک هو صدای بلندی که از طریق میکروفون بود رو

سالم به همگی. خب، همتون باید بهتر بدونید که مناسبت مهمونی امشب، قراردادِ پر سود شرکتمون و البته  _

 ترینجذاب و ترینخوشتیپ که من پسرعموی داریم؛ ویژه مهمونِ  شب یکبرگشتن من و پدرم از مالزی بوده. ام

 !مشتاق آرش آقای جناب دیدم، زندگیم به که مردیه
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با دیدن آرش، جیغ و دست و سوت همه بلند میشه. مخصوصاً دخترها که بدجوری از خود بی خود شدن! دلم 

کنن که غذا م. باالخره خدمتکارها میان و اعالم میی موهاشون رو از ته بکَنخواد بگیرمشون و دونه به دونهمی

 .حاضره

 شیرین و روبروم دقیقاً آرش. شینممی خوری غذا میز پشت دیگه، صندلی از روی صندلی بلند میشم و روی یک

خورم. سر این مهمونی شینه! به زور غذا میشینه. پدر شیرین هم از بدشانسی، میاد و کنار من میارش میکن هم

 .ه، به کل اشتهام کور شدمسخر

 شیرین پدر متوجه که کنممی کنم. نگاههمون طور مشغول بازی کردن با غذامم که نگاه سنگینی رو روم حس می

زنم و بلند میشم. استرس گرفتم. شیرین شن، سریع صندلی رو عقب میبا کرده وصل برق بهم که انگار. میشم

 :کنم آروم باشمسعی می« یزم؟به همین زودی سیر شدی عز»با لبخند میگه: 

 .بله، ممنون _

کنم و به طرف دستشویی میرم. وارد کنه. سریع عقب گرد میافته که مشکوک نگاهم مینگاهم به آرش می

 .زنمبندم و بهش تکیه میدم. از شدت استرس نفس نفس میدستشویی میشم و در رو تندی می

کشه؟! بزاق دهنم رو به سختی قورت میدم و به سمت روشویی ت نمیاون مرد، سنِ بابای من رو داره! واقعاً خجال

کشم و از کنم. نفس عمیقی میبندم و صورتم رو با حوله خشک میزنم. شیر رو میمیرم. آبی به صورتم می

 .جلوی روشویی کنار میرم

یک قدم عقب میرم.  ذارم وکشم و دستم رو روی قلبم میکنم که با آرش روبرو میشم. هینی میدر رو باز می

 .عقب عقب میرم و اون هم جلو میاد

 .کنهبا اخم نگاهم می 

 قضیه چیه؟ _

 :زنهپوزخند می« کدوم قضیه؟!»متعجب میگم: 

 االن باید فکر کنم که منظورم رو نفهمیدی؟ _

 .کنمدست به سینه نگاهش می

 !چون واقعاً نفهمیدم _

 .تر میشهپوزخندش پر رنگ 

 !ی خوشت میاد اعصاب من رو خرد کنیچرا، فهمیدی ول _

 .ممنون میشم بگی دقیقاً مقصودت چیه _
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 چرا یهویی از سر میز بلند شدی؟ _

 .کنم موضع خودم رو حفظ کنمسعی می

 .خب گفتم که، سیر شدم _

 .کمی عقب میره

 !تو گفتی و من هم باور کردم _

 .کنمکه خم به ابروهای مبارکم بیارم، نگاهش میبی این

 .ومی به باور کردن یا نکردن تو ندارملز _

الزمه هر بار بهت یادآوری کنم من »کنه خونسرد باشه، میگه: زنه و در حالی که سعی میچنگی به موهاش می

 .کنمدست های قفل شدم رو از هم باز می« رئیستم؟

 .رئیسمی، درست ولی حقِ تعیین تکلیف کردن برام رو نداری _

 .رهچشم هاش یه برق خاصی دا

 !اتفاقاً دارم _

 ایسته و بعد منصرف میشه و به عقب برمی گرده!توی فاصله ای می

 سعی می کنم خودم رو متعجب نشون ندم و میگم:

 .بهتره بریم دیگه _

 :کنه و با جدیت میگهصداش رو صاف می

 .بریم _

بینم همه جا م، میسر تکون میدم. خودش اول بیرون میره و من هم پشت سرش میرم. وارد سالن که میشی

دونم چرا نمی .رقصنتاریکه و با رقص نور، کمی روشنایی گرفته. دخترها و پسرها همه وسط هستن و دارن می

با  حسی مدام داره قلقلکم میده که من هم با آرش برقصم. اما خب زهی خیال باطل! شیرین خانم اما انگار یک

آرش نظرت چیه »زنه و رو به آرش میگه: ای پدر درارِش میآد و از اون لبخندهلیوان توی دستش جلو می یک

ی آرش داشتم ولی خب، این آدم کی به مراد دل من عمل کرده که این دفعه انتظار مخالفت از« بریم برقصیم؟

 !دومش باشه

 .خیلی خب، بریم _
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. شینممی بود سرم پشت که مبل کشم و روی یکیمتر میشه و هردو میرن. نفس عمیقی لبخند شیرین پهن

 .کنممی تماشا رو رقصشون فقط

I had to guess that the celebration of this magnificent beautiful lady 

because youput it in her[ زدم که جشن به این با شکوهی، بانوی زیبایی چون شما رو باید حدس می

 [ !هم در خودش جای داده

 بود، زبان مرشته دانشگاه توی که جااون از. ندازممی نگاهی کنه،می اهمنگ و ایستاده لبخند با که به کسی

دستش رو جلوم  :«thank you» نشونم و کالفه میگمهام میمیلی، لبخندی روی لبی گفته. با بیچ فهمممی

 :کنه و میگهدراز می

«?you had the honor of dancing» [ ]!میگم حوصلهبی و کنممی پوفی افتخار رقص میدید؟:  

«.No.thanks»[ بعد هم دوباره چشم ]وزمدمی آرش و شیرین رقص به نه، ممنون. 

ی برزخی آرش روبرو میشه و اولین مشت گرده، با چهرهش از پشت کشیده میشه و همین که برمیهو شونهیک

رس از روی مبل کشه که موزیک قطع میشه. با تشینه! شیرین از ترس جیغ میآرش، مستقیم پای چشمش می

 .بلند میشم

این رو خوب توی گوشت فرو کن »و عصبی میگه:  دیوار یسینه چسبونهگیره و میی اون مرد رو میآرش یقه

جا غیرت دارن، حالیته ای که توش بزرگ شدی فرق داره؛ مردهای اینجا با اون خراب شدهمردکِ آشغال! این

 .کنه کنترلش تونهنمی کس هیچ اما مرد جدا کنن کنن آرش رو از اونمهمون ها سعی می« که؟!

 (راوی)

شود! نبض خورد و با خون خود گلگون میدهد که سر مرد به دیوار میآرش با خشم، مرد را به طرفی هل می

کرد که کند. شیرین اما تنها به این فکر میکوبد. آسمان حیرت زده و ترسیده نگاهش میی آرش تند میشقیقه

 ه باید سر آسمان غیرتی شود؟! اصالً مگر آسمان خدمتکار او نیست؟آرش برای چ

گیری دارد. نفس عمیقی کند که این دختر زیبایی چشماندازد و در دل باز هم اعتراف مینگاهی به آسمان می

 خوشش کسی با عمارتش کارکنان روابط از آرش که کند فکر این به تنها و باشد آرام کندمی سعی کشد.می

 .نداده بود نشان واکنشی چنین خدمتکارها از کدام هیچ به نسبت حال، به تا آرش! نه اما... آیدینم

شود و رو خیال کتک زدن مرد میدهد تا افکار مزاحمش را پس بزند. آرش باالخره بیسری به طرفین تکان می

سمان هول کرده سری تکان آ« گردیم عمارت.برمی»گوید: ی پیشش میبه آسمان، با همان خشم چند دقیقه

 .را بیاورد شالش و مانتو که گویدمی و رودمی خدمتکار سمت به دهد.می
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اندازد. همراه آرش از ویالی پوشد و شالش را روی سرش میگردد، آسمان سریع مانتو را میخدمتکار که باز می

شود. گویی ر سکوت سپری میکند و مسیر دشوند. آرش حرکت میروند و سوار ماشین میشیرین بیرون می

 .دید دادوان در دستانش که فرمان در مشت فشار میتمی را خشم از هاییمانده ته هم هنوز اما بود شده آرام

قلب آسمان « آسمان؟»گوید: شود که آرش میحرف پیاده میکند. آسمان بیباالخره مقابل عمارت ترمز می

توانست ضربان قلبش را احساس کند. شاید اولین بار بود که آرش او افتد. به خوبی میدرون سینه به تپش می

 .کندگردد و در چشمان نافذ آرش نگاه میکرد. به عقب برمیمی صدا اسم را به

 بله؟ _

 با آسمان «.داریم ناخونده مهمون به طوبی بگو عمارت رو خوب پاک کنه؛ یک»گوید: آرش با جدیت تمام می

ای باال کند. آسمان شانهو عمارت را ترک می کرده حرکت آسمان به توجهبی آرش «!؟کی»: پرسدمی کنجکاوی

 خوش با خانم طوبی شود،می که عمارت وارد. شودمی باز تیکی فشارد. در با صدایاندازد و زنگ در را میمی

 .رودمی سویش به رویی

 .سالم دخترم _

 :زندآسمان لبخندی خسته می

 .سالم طوبی خانم _

 «مهمونی خوش گذشت؟»گوید: وبی میط

 .رودآسمان به سمت آشپزخانه می

 .اِی... بد نبود _

نشیند. شود. آسمان هم بعد از خوردن لیوان آبی، روی صندلیِ میز ناهار خوری میطوبی هم وارد آشپزخانه می

 .کندناگهان رو به طوبی می

 ...راستی طوبی خانم _

 .شودتوجه طوبی خانم به آسمان جلب می

 جانم دخترم؟ _

 .آرش خان گفتن که عمارت رو برق بندازید. انگار که مهمون داریم _

 .اندازدطوبی خانم ابرویی باال می

 !کی هست حاال؟ _

 .اندازدآسمان شانه باال می
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 .دونم؛ بهم نگفتمن هم نمی _

قهوه رو بخور تا من برم به بقیه  این»گوید: گذارد و میطوبی خانم فنجان قهوه را روی میز و مقابل آسمان می

 .ترک را آشپزخانه خانم طوبی و کندآسمان زیر لب تشکر می« بگم چی کار کنن، چی کار نکنن.

کشد. خیلی دوست داشت دلیل عصبی شدن خورد و فکرش به سمت اتفاقات امروز پر میکمی از قهوه را می

هم ذهنش را به شدت مشغول کرده بود. فنجان قهوه آرش را بداند. یا حتی این سوال که مهمان امشب کیست 

 !گیرندای مقابل دیدگانش قرار میهای مردانهزمان، پنجهگذارد که همرا روی میز می

 یپرده باالخره. بردارد هایشگذارد تا دستانش را از روی چشممتعجب و شوکه، دستش را روی دست مرد می

گردد و با سروش ود. آسمان به عقب برمیرمی کنار آسمان چشمان یپنجره مقابل از فرد آن هایدست ضخیم

 .شودروبرو می

دارد و کمی ی آسمان را برمینشیند. فنجان قهوهسروش لبخند زنان روی صندلی مقابل آسمان می

 سروش «!بود من دهنی اون»: گویدمی حرصی آسمان «خبرها؟ چه خب،»: گویدمی خنده با بعد، نوشد.می

 .نوشدمی را قهوه از دیگر کمی لخیابی

 !منه حاال دیگه دهنی _

 .خنددگیرد و میفنجان را مقابل آسمان می

 !بفرمایید _

 .کشدآسمان پوفی می

 .ممنون، مال خودت _

 .گذاردمی میز روی را فنجان سروش «.بپرسم ازت خواستممی سوال یک»پرسد: باره رو به سروش میبه یک

 .دو تا بپرس _

 .کنددقیق نگاش می آسمان

 خوای با من گرم بگیری چیه؟که هِی میدلیلت برای این _

 .گذاردمی میز روی و کرده قفل درهم را دستانش کند.ای میسروش تک خنده

 خوای بدونی؟می _

 .پرسمخوام بدونم که میحتماً می _

 :گشایدکند و زبان میسروش لبش را با زبان تر می
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 !عاشق شدم _

 «!عاشق کی؟»گوید: کند! مشکوک میبهت زده نگاهش میآسمان 

 !تو _

چرخد تا به او نیرویی برای سخن داند که چه باید بگوید. زبانش در دهان نمیماند و هیچ نمیآسمان مات می

پرسی، خواستم فعالً ازت مخفی کنم ولی وقتی دیدم خودت داری میمی»دهد: گفتن بدهد. سروش ادامه می

دونم چه جوری شد ولی خواسته یا لرزه... نمیبینمت، دست و دلم میین فرصته که بگم. وقتی میگفتم بهتر

 .گیردمی قدرتمندش دست در را آسمان ظریف دست و بردمی جلو دست «.نشستی دلم به ناخواسته

 به بگی، که ریکا هر کن؛خوام بشی زنم، بشی خانمم. هرکاری برات میخوام ازت تقاضای ازدواج کنم. میمی _

 !کن قبول فقط! میرممی هم بمیر برام بگی و برگردی روزی نجام میدم. حتی اگه یکا خاطرت

 تشر با و شودمی بلند صندلی روی از کشد.آید و دستش را از دست سروش بیرون میآسمان به خودش می

 .شودمی لندب هم سروش «!کن فراموش رو من دیگه هم تو. ندارم ازدواج قصد من»: گویدمی

 خوای فراموشت کنم؟چه جوری ازم می _

 !فقط فراموش کن _

 .شودکشد که سروش مقابلش ظاهر میراهش را سمت درگاه آشپزخانه می

 !کنم؟ فراموش خوایمی حاال فهمی؟دارم میگم دیوونتم، عاشقتم؛ می_

 .کندرود که سروش باز هم راهش را سد میآسمان سمت راست می

 ...ه بیا! قول میدم خوشبختت کنم. منبا دلم را _

سروش بازوان نحیف آسمان را « من اهل ازدواج نیستم!»گوید: پرد و با عصبانیت میآسمان بین حرفش می

 .گیردمی

 .بده زمان بهم کنم؛ عالقمند خودم به رو تو تونممی من. میان وجود به ازدواج از بعد هاعشق از سری یک _

چون های سروش همرود. حرفها باال میشود و از پلهه خارج میآشپزخان از زند.پس میآسمان دستان سروش را 

 !خوردخوره مغزش را می

که سروش درخواست غیر معقولی از او نکرد پس چرا این دهد. آن هم اینفکری در سرش بدجور آزارش می

 !زد؟ پس را او و گفت سخن گونه با او

 که خواهد از آشپزخانه خارج شودنشیند. سروش میه در را ببندد، روی تخت میکشود و بی اینوارد اتاقش می

 .زندمی سوتی دیدنش با مهشید. شودمی روبرو مهشید با زمان،هم
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 .چه هیکلی کاشتی سروش! بدجور عوض شدی _

ت به سینه حیایی این دختر! دسزند. نه به آن همه حجب و حیای آسمان و نه به این همه بیسروش پوزخند می

 .کندبه مهشید نگاه می

 ...هم و هست خان آرش دنبال چشمت هم! اشتهایی خوش هم هنوز منتهی شدی؛ عوض خیلی تو هم _

سروش راهش « هوا برت نداره، فکر کنی گیر کردم بهت! بهتر از توام هست برام.»گوید: مهشید تندخویانه می

 :کندتوقفش میم مهشید صدای که نگیرد سرسام دختر این دست کند تا بیشتر ازرا کج می

 !هات رو با این دخترهشنیدم حرف _

 .کندسروش با اخم نگاهش می

 !آسمان _

 .خوایشمی بدجور شنیدم! چی هر حاال همون... آسمان، زمین، خورشید، ماه،  _

 .زندمهشید پوزخند می« خوامش؛ مشکلیه؟!آره می»گوید: سروش خونسرد می

 .خوام بهت راه حل بدمدر نیار. می شاخ بازی جلوم _

 .اندازدسروش ابرویی باال می

 !چه راه حلی؟ _

 .کندمهشید دست به سینه نگاهش می

 فکر بعد بینم، مشخصه این دختره گلوش بدجور پیش آرش خان گیر کرده،با این چیزهایی که من دارم می _

 .راشنور علی نور ب میشه! آخ! آخ بزنه، رو خان آرش مخ اگر کن

 .شوددستان سروش مشت می

 !اصل حرفت رو بگو _

 هیچ به یکی تو دست مشتاق، خانم بشه و بزنه رو آرش آقا مخ تونست فردایی پس فردایی، دارم میگم اگر _

 فقط پس گردیبرمی جنازه بری، ناموسش سمت و پرسته ناموس بدجور شناسی،می که رو آقا. نیست بند جا

 .مونهمی راه یک

 :گشایدب میسروش ل

 !و اون راه؟ _

 .زندمهشید لبخندی می
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 !دونی چیهگذره و هم خودت میراهش همونی هستش که هم تو مخ من داره می _

یعنی »گوید: کند. منظور مهشید را به خوبی فهمیده بود. سخت میاش را باز میسروش دستان مشت شده

 .مهشید سر تکان می دهد« میگی...

 !چرخهمی مخت که توی آره جونم، همونیه _

غیرت نشدم که بخوام با گرفتن دنیاش ازش، بدستش قدر بیاون»گوید: کند و میسروش عصبی نگاهش می

 .کشداش میایستد و دستی به شانهرود و پشت سر سروش میمهشید جلو می« بیارم!

 !ای نداری گلم. اون دختر هیچ جوره بهت پا نمیدهچاره _

 .کندحصار دستانش حبس میسروش سرش را میان 

 ...اگر بعداً همه چیز رو لو بده _

 .ایستدمهشید مقابلش می

 بری؛ حاال چی؟کنی که آبروش رو میدونی چرا؟ چون تو تهدیدش میلو نمیده؛ می _

 .رودگوید که مهشید باز هم در پی گول زدنش میچیزی نمی

 !کار خودشون گرمه. از فرصت استفاده کن تونی کارت رو بکنی؛ همه سرشون بهحتی االن هم می _

سروش باالخره « اگر دیر بجنبی، اون دختر رو برای همیشه از دست میدی.»کند: در گوش سروش نجوا می

 .رودگیرد و پله ها را باال میتصمیمش را می

 .زندمهشید خوشحال، بشکنی می

بیند که اندازد و آسمان را میبه داخل اتاق میافتد. از کنار، نگاهی سروش نگاهش به در باز اتاق آسمان می

کند که آسمان در عین سادگی، بسیار جلوی آئینه مشغول درست کردن شالش است. در دل باز هم اعتراف می

 .زیباست

کند، برای انجام کارش مطمئن نیست که کارش درست است یا نه اما هر گاه به از دست دادن آسمان فکر می

بندد و آسمان باالخره متوجه حضور شود. در را میکشد و وارد اتاق مینفس عمیقی میشود. مصمم تر می

 .شودسروش می

 (آسمان)

 .کشمندازم و ابرو در هم مینگاهی بهش می

 یاد نگرفتی اول در بزنی؟ _
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مه پیدا کنه و جلو میاد، عقب میرم. اون جلو میاد و من عقب میرم. اون قد این روند اداتوجهی به حرفم نمی

خوام که مجبورم این طوری به دستت گیرم. سخت معذرت میاسترس می» خورم. میگه: کنه که به دیوار میمی

 فهمم!نگاهش جوریه که تازه منظورش رو می «یعنی چی؟!»شوکه میگم: « بیارم!

ه و شالم رو از بی توجه به حرفم، دست جلو میار« برو بیرون!»کنم. عصبی و وحشت زده میگم: از ترس یخ می

ذاره و از پشت سرم، گره محکمی شالم رو روی دهنم می« گمشو بیرون!»زنم: کشه. با ترس داد میروی سرم می

 .زنهبهش می

گیره. شالی که روی تخت انداخته هام رو با یک دستش میکنم تا نذارم دهنم رو ببنده که مچ جفت دستتقال می

هام توی شالِ دور دهنم بنده. از ترس، رسماً قالب تهی کردم. جیغباهاش میهام رو داره و دستبودم رو برمی

 .خفه میشه

سوزه. خدایا کمکم کن! خدایا هام جاری میشن. گلوم میهام مثل سیل روی گونهشکنه و اشکبغضم می

 !شنوی صدام رو؟می

 .کنهخیسم نگاه می هایخواد باال بیارم! نگاهش رو به چشم هام می اندازه و توی چشمدلم می 

 .گریه نکن آسمان _

کوبم تا عقب بره ولی زور من کجا و زور اون کجا! م بهش مشت میهای بستهخوره! با دستحالم ازش بهم می

 !خواد؛ قبل از اینکه دیگه دلیلی برای زندگی کردن نداشته باشمریزن. دلم مُردن میمهابا میهام بیاشک

سروش می خواد به طریقی ساکتم کنه « کمک!»زنم: ار میره که با تمام توانم جیغ میپارچه یکم از روی دهنم کن

ی برزخی داخل میاد و پشت سرش هم طوبی وارد میشه. سروش کنار که در با ضرب باز میشه! آرش با چهره

 .کنم و پشت آرش مخفی میشممیره که سریع از زیر دستش فرار می

 جلو آرش. نمیگه چیز هیچ سروش «تو؟ کردیداشتی چه غلطی می»زنه: یآرش پر از خشم رو به سروش داد م

: میگه سخت سروش «!عوضی حیوون»: زنهمی عربده و کوبهمی دیوار توی و گیرهمی رو شیقه خشمگین، و میره

ش بعد هم سرو« ی کثافت!تو غلط کردی مرتیکه»نه: زمی داد هم باز آرش «...ولی براش میرممی ...عاشقشم»

 .میاد خون و خورهمی تخت تاج به رو هول میده که سرش

از امروز به »زنه، رو بهش میگه: طور که از شدت خشم نفس نفس میکشه و آرش همونطوبی خانم هینی می

 بلند سخت گیره،به سرش می رو دستش سروش «!شکنممی رو پات قلم جا،این بذاری رو پات بعد اخراجی؛

 .میره بیرون اتاق از نخورا تلو تلو و میشه

هام هام سیاهی میره. پلککنه. سرگیجه دارم و چشمکنه. آرش نگاهم میطوبی خانم دست و دهنم رو باز می

 .افته و بعد هم پرده تاریکی جلوم پهن میشهروی هم می
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*** 

 فهمممی و کنممی نگاه اطرافم به. شده سنگین کوه، ی یککنم. سرم به اندازهرو آروم آروم از هم باز می هامپلک

 آرش، رسیدن و سروش من،. میشه رد هامچشم جلوی از فیلم مثل چیز همه هو یک. هستم خودم اتاق توی

 .شدنم هوشبی آخر در و ...کردنش اخراج و زدن کتک

. برم قربونت الهی»: میگه و ایستهمی تختم کنار های اشکی داخل میاد.در اتاق باز میشه و طوبی خانم با چشم

 .کشهمی هاشچشم به دستی «کنی؟می گریه چرا. خانم طوبی خوبم»: زنممی جونیبی لبخند «مادر؟ خوبی

 .هات رو باز کنیدونه چقدر نذر و نیاز کردم تا چشمخدا می _

 .خندمسخت می

 !توی کما نرفتم که طوبی خانم _

با شنیدن اسمش، توی جام نیم خیز « دونم چرا سروش این جوری زده بود به سرش!من نمی»عصبی میگه: 

 .میشم

 !سروش چی شد؟ _

 .آقا با کلی دعوا پرتش کرد بیرون. نگران نباش مادر، دیگه کاری به کارت نداره _

 .از روی تخت بلند میشم« بیارم، گلوت تازه بشه. برات آب لیوان من برم یک»کشم که میگه: نفس عمیقی می

 !ی چالق شدن نرسیدموز به مرحلهالزم نیست شما زحمت بکشید. هن _

 :خندهطوبی خانم می

 !خدانکنه مادر _

 از ندازم و از اتاق بیرون میرم. طوبی خانم هم جلوتر،خندم و شالم رو از توی کمد بیرون میارم. روی سرم میمی

 .میره اتاق

 :کنهاز جلوی اتاق آرش رد میشم که صدایی توجهم رو جلب می

 .ت رو نسبت به خودم جلب کنمتونم توجهمن میبهم فرصت بده آرش؛  _

 :خورهچسبونم که این بار، صدای عصبی آرش به گوشم میبه سمت اتاق میرم و گوشم رو به در می

 !بسه دیگه! اراجیفت رو شنیدم؛ حاال هری _

 .خورهصدا و لحن حرصیِ شیرین به گوشم می

 !من به عنوان مهمون اومدم _
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 !نداشت دعوت کارت که ناخونده مهمون یک _

 ها به خاطر اون دخترست؟ی اینهمه _

 !متعجب میشم. کدوم دختر رو میگه؟

 !کدوم دختر؟ _

 .آسمان! آها همون خدمتکارت. چی بود اسمش؟ _

گردونه و هم دهن شیرین رو های من رو به حالت اول برمیهام گشاد میشن اما لحن جدی آرش، هم چشمچشم

 :بندهمی

 گوشت توی خوب رو این! میشی گم چشمم جلوی از و بندیمی رو دهنت دیگه بعدش میگم، تبه چیزی یک _

 یا متاسفانه. کنهنمی نگاه همیشگی همراه یک چشم به دختر یک به وقت هیچ من، مثل آدمی کن؛ فرو

 .دارن رو بازی اسباب ی دخترها برام نقش یکهمه خوشبختانه،

 کردم فکر که بگو رو ساده و احمق من. بود همین سر هم ی مهمونیهام مشت میشه. پس اون رفتار تودست

 انجمادش روز به روز بلکه نمیشه، آب تنها نه مرد این قلب یخ برعکس، ولی! باشه شده آب قلبش یخ ممکنه

 .نکردم کاری هیچ من و کرد برخورد عروسک گیره که باهام مثل یکمی این از دلم. میشه بیشتر

 :شنوممی نداره، رفتن رو از قصدِ انگار که کنم آروم باشم. باز هم صدای شیریننم و سعی میکنفسم رو فوت می

 !باش باهام فقط کن، رفتار بازی اسباب یک مثل باهام خوایمی اگه حتی عیب نداره. من عاشقتم آرش! _

باب بازی بودن هم الیق اس»ای میده اصالً؟! آرش میگه: دونه غرور چه معنیکنم. این دختر میتعجب می

 ستون شنوم که به طرف در اتاق میاد. سریع از اتاق دور میشم و پشت یکبعد هم صدای پاش رو می« نیستی!

 .میشم پنهون

 مرد این یعنی. خاکستری تیشرت ی یکهعالو به پوشیده، رنگ مشکی جین شلوار از اتاق بیرون میاد. یک

 .بود حل چی همه موقع اون داشت؛ اخالق یکم کاش فقط! اصالً  تیپه خدای

زمان با من از اتاق خارج میشه. نگاهش بهم از پله ها پایین میره. از پشت ستون بیرون میام که شیرین هم هم

 .دونمفهمم. عصبانیت، تنفر یا... نمیافته. حسِ توی نگاهش رو نمیمی

 .میرم پایین ها پله از کنم، که بهش توجهیبی این

 :شنومش رو میها صدای آروسط پله

 رو پاش. جااین برگرده که ببینه رو این خواب کهاین مگر دهنت رو ببند بابا! بهش بگو با این غلطی که کرده، _

 !اد بکنخومی دلت غلطی هر گمشو! شکنممی رو پاش قلم عمارت، این توی بذاره
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ذاره نه، آرش گفت دیگه نمیجا؟ نکنه سروش... خواست برگرده اینزد؟ کی مییعنی با کی داشت حرف می

ها رو پایین برم که طبق خوام پلهزنم. میبرگرده. سرم رو به طرفین تکون میدم و افکار مزاحمم رو پس می

 :شنوممهشید رو می معمول، صدای پر از ناز

 چیزی شده آقا؟ _

 :صدای آرش خونسرده، خیلی خونسرد

 !من گفتم خاک انداز؟ _

: میگه ی ایکبیری!مهشیدخندم. حقش بود؛ دخترهگیرم و ریز ریز میجلوی دهنم میگیره! دستم رو خندم می

 تا دور رو نگاهم. میشم هال وارد و میرم پایین هاپله از. شنومنمی آرش از صدایی «.شدم کنجکاو آقا، شرمنده»

 .میره بیرون خونه از و دارهبرمی رو کتش چرخونم. آرش به سمت چوب لباسی میره،هال می دور

« کار خودت رو کردی، آره؟»افته و با حرص میگه: ندازم. مهشید نگاهش بهم میای باال میخیال، شونهبی

 .زنهم میایسته و انگشت اشارش رو به سینهزنه و جلو میاد. روبروم میپوزخند می« کدوم کار؟»خونسرد میگم: 

نکن نفهمیدم گلوت پیش آرش خان گیر کرده  ی مارمولک! فکردونی چی دارم میگم دخترهخودت خوب می _

 .ذارم به هدفت برسیولی کور خوندی؛ من نمی

 القاب و کنی که دهنت رو بازاوالً بهتره قبل این»زنم و عصبی اما با صدای آرومی میگم: دستش رو پس می

 نما خواب بدونی بهتره نکرده، گیر کس هیچ پیش گلوم من دوماً. کنی فکر یکم بدی، نسبت من به رو خودت

 !بیار زبون به بعد کن، مزه مزه دهنت توی رو حرفت اول هم دیگه دفعه! بدجور هم اون شدی،

 .گردمگیره و سمتش برمیخوام برم که بازم رو میمی

 تو جاست،این خانم شیرین تا! نیستی هم تو نباشم، خان آرش انتخاب من اگر که بدونی رو این بهتره تو هم _

 !همین داری، رو جالیز سرِ رسکمت حکم فقط

خوره. راست میگه. هاش ذره ذره داره روح و روانم رو میکشم و ازش دور میشم. حرفبازوم رو از دستش می

خورم؟ هاش حرص میشیرین با اون همه زیبایی و سیاست کجا و من کجا! اصالً من برای چی این قدر دارم از حرف

 .این سوالم ولی به نتیجه نرسیدمدونم. خیلی وقته دنبال جواب نمی

 :شنومخوام وارد آشپزخونه بشم که صدای شیرین رو میمی

 شدی؟ مجنونش من مثل تو هم _

 !ایستمخشک شده، سر جام می

 !جماعت این یهمه مثل زنن. تو همآره، مشخصه مردی مثل آرش رو روی هوا می _
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 :جلو میاد« زنی!ف میدونم در مورد چی حرمن هیچ نمی»گردم و میگم: برمی

میری. بینی، از حسادت رو به انفجار فهمم وقتی من رو کنار آرش میدونی. خوب میدونی عزیزم، میمی _

 .هات توی مهمونی روی آرش هم شاهدِ منهنگاه

 .خوام باور کنم راست میگهنمی

 !شاید تو اشتباه متوجه شدی _

 :ذارهم میخنده. دستش رو روی شونهمی

 !باشی نداشته اِبایی خوره اون قدری جسور باشی که برای داد زدن عشقتدیگه چرا؟ به چهرت می تو _

م حبس میشه. نکنه داره راست میگه! سردرگمم. یعنی واقعاً من عاشق آرش شدم؟!شاید آره. نفس توی سینه

نتقام این جا نگه داشت ی مردونگیِ توی وجودش شدم که توی پدر خودم ندیدم. آرش من رو برای اشاید شیفته

اومد که قصد آزار و اذیتم رو داشت باشه. خیلی کم و اون قدری که به چشم نمیاد. ولی کمتر موقعی پیش می

اومد شد بدم میاومدم یا حتی گاهی از این که بهم نزدیک میهاش به ستوه میشاید گاهی اوقات از زورگویی

 .باختمکس؛ انگار هر ثانیه بیشتر و بیشتر بهش دل میولی هیچ وقت نتونستم ازش متنفر بشم و برع

کرد. آره، بینم این مرد هر بار بیشتر از قبل من و تو ابهت و جنم خودش غرق میکنم میحاال که فکرش رو می

 .کردمعاشقش شدم. دست خودم هم نبود! حتی تا همین لحظه داشتم انکار می

 راه نمیگم؟دیدی بی _

 .های افسونگرش که هر کسی رو به زانو در میارهتوی اون چشم دوزمهام رو میچشم

 خوره؟می دردت چه به دونی،می که حاال خب _

 .بینم، نظرم عوض میشههاش رو که میخواد کمکم کنه اما برق حسادت و عصبانیتِ توی چشمکنم میحس می

 !مشخصه اون هم دنبالته _

 .دارهم برمیهدستش رو از روی شون« چطور؟!»متعجب میگم: 

 !که چرا باید یهو سرت غیرتی بشه و یکی رو به خاطرت ناکار کنه؟به رفتارش توی مهمونی شک نکردی؟ این _

 .که از روابط خدمتکارهاش خوشش نمیاد، خودم رو قانع کردماین توجیه با ولی چرا؛ شک کردم

 .ردهمن فقط فکر کردم چون از روابط خدمتکارهاش خوشش نمیاد، دعوا ک _

 !عصبیه قدر هاش ایندونم چرا چشمکنه. نمینگاهم می

 .البته حاال که به این جا رسیدیم، بهتره باهات اتمام حجت کنم _
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 .زنهکنم. پوزخند میمتعجب نگاهش می

 !نیاد هم یادش رو تو حتی دیگه کنممی کاری. بود خواهد و آرش مال من بوده، هست _

تونم گنده دونم که عاشق آرشم، دیگه نمیع خودم رو با خودم فهمیدم و میعصبی میشم. حاال که دیگه موض

 .های شیرین و بقیه رو تحمل کنم و بگم راست میگنها و حرفگویی

 !ذارم که بیادمطمئن باش اگه آرش دنبال من باشه، هیچ وقت سمت تو نمیاد؛ یعنی من نمی _

 .گیرهپوزخندش رنگ می

 .بگردیمباشه، باشه... بگرد تا  _

کوبه. مات سر کنه و بیرون که میره، در رو میکنه و به سمت در میره. در رو باز میبعد هم پشتش رو بهم می

 .کنمجام ایستادم و حرکتی نمی

 خوای جا بزنی دختر؟می _

 :پاشهزمان با طوبی خانم روبرو میشم. لبخند گرمی به روم میگردم که همبرمی

 شیرین خانم و این دختره، مهشید؛ پس واقعاً عاشق آقا شدی؟هات رو شنیدم با حرف _

کشه. آغوشی کنه و من رو به آغوش میمی حلقه دورم رو هاشدست و میاد جلو قدم ندازم. یکسرم رو زیر می

 !که بدجور بوی مادرم رو میده

 .نیست گناه قربونت برم. خجالت نداره که! تو عاشقی، عاشقی هم _

کنه که زود تنهام گذاشت و پشتم رو خالی کرد. شینه. دلم هوای مادری رو میلوم میبغض سنگینی توی گ

 .کنهکشه و نگاهم میسوزونتم! طوبی خانم من رو از بغلش بیرون میمادری که داغِ نبودنش بد داره می

 :کنههام سرازیر میشه. طوبی خانم اخمِ تصنعی میشکنه و بارونِ چشمبغضم می

 کنی مادر؟چرا گریه می _

کنه: هام رو پاک میکشه و اشکدستی به صورتم می« دلم برای مادرم تنگ شد.»کشم و میگم: بینیم رو باال می

لبخندی میون غم و « خدا رحمتش کنه. غصه نخور عزیزم؛ تا من رو داری، غم نداری! تو عین دختر خودمی.»

 :زنمناراحتیم می

 .امکه تا االن زنده همین شما رو دارم _

 .کنهزنه و باز هم بغلم میلبخند می

 !عزیزم _
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 :شنوممی رو ملیحه شاد صدای پشتش، و میشه اضافه آغوش به هم دیگه نفر هو یکیک

 !پس من چی طوبی خانم؟ پارتی بازی نداشتیم که _

 :کنه و رد لبخندش از بین میرهخندیم و جدا میشیم که ملیحه نگاهم میمن و طوبی خانم می

 یه کردی آسمان؟گر _

 .کشمبه صورتم دست می

 .نه، یکم دلم گرفته بود _

خندم و مشت آرومی به بازوش می« چه فرقی داشت االن؟ مهم اینه که گریه کردی!» دست به سینه میگه:

 .زنممی

 !خیلی بیشعوری _

 :آویزون میشهملیحه لبش « ها رو هم بزن تا نسوزه!تو برو سیب زمینی»طوبی خانم با خنده بهش میگه: 

 !ترطوبی خانم یکم مودب _

بشین و بتمرگ »کار میگه: ملیحه طلب« ها رو هم بزن؟!مگه گفتم گمشو سیب زمینی»طوبی خانم متعجب میگه: 

 آخر ببین. دیگه هست تو تقصیر زهرمار! همش»خندم که ملیحه با حرص میگه: بلند می« چه فرقی داره آخه؟

 .کنممی نگاهش «!بزنم هم زمینی سیب برم باید عمری

 !حداقل زبونت رو گاز بگیر_

 :هاش رو یکم توش فشار میده که طوبی خانم طاقت نمیارهزبونش رو یکم بیرون میاره و دندون

 کنی؟ ناقص رو خودت خوایدختر می _

 :گردهملیحه به حالت عادی برمی

 !البدن هم بشی؛ که دیگه رعایت کردیخوای ناقص خواستی بگی ناقص العقل که هستی، میبه نظرم اول می _

. کنمنمی احساس رو قبل خندیم. حداقلش اینه که دیگه اون تنهاییمن و طوبی خانم و خود ملیحه بلند می

 آشپزخونه وارد ملیحه و خانم طوبی. میشه قطع هامونخنده و شنویممی رو در قفل توی کلید چرخیدن صدای

 .میرم باال رو هاپله هم من و میشن

 :کنهی طوبی خانم متوقفم میخوام وارد اتاقم بشم که صدای وحشت زدهمی

 !یا خدا! چی شده آقا؟ _

 :شنومصدای آرش رو می
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 .چیزی نیست _

های اولیه رو میاری؟ ی کمکآسمان جان اون جعبه»شنوم که میگه: صدای طوبی خانم رو خطاب به خودم می

میام وارد اتاق بشم، در اتاق شیرین باز میشه و شیرین با عجله و  همین که« توی اتاق آرش خان، توی کمده.

ها رو تند تند پایین میره. سریع وارد اتاق آرش میشم و از توی کمد، ترسیده بیرون میاد و بی توجه به من، پله

 .کشمهای اولیه رو بیرون میی کمکجعبه

ذارم. حتماً زخمش خیلی عمیقه که م رو روی دهنم میاز پله پایین میرم و با دیدن بازوی تمام خونیِ آرش، دست

 پانسمان جااین کسی»: میگه شیرین و میشن قدر خون ازش رفته! اما چرا؟ یعنی کی بهش زده؟! تازه متوجهماین

 «بلده؟

 یاد رو پانسمان و زدن آمپول مثل کارهایی بودم؛ شدن پرستار عاشق خیلی دوره کس چیزی نمیگه. یکهیچ

 دانشگاه از قبل زبانم زبان هم عالقه داشتم و تا حدودی هم به. شد زبان مرشته و برگشت ورق بعد ماا. گرفتم

 پا باید بال و ااِل که انداخت راه دعوا و کرد قال و قیر کلی برم، پرستاری بذاره گفتم بابا به وقتی اما. بود خوب

 .بری دیگه یرشته یک به و بشی

اون گفت تا درسم رو ول کنم و زن  و این عالفِ پسرهای از و نشست پام زیر کلی رفتم، زبان حتی وقتی هم

 .نفهمیدم داداشم و مامانم و خودم اذیت و آزار همه این از رو هدفش هم وقت هیچ. بشم الابالی آدم یک

. شیرین گردهنگاه همه به سمتم برمی« من بلدم.»جا بودن، میگم: از افکارم بیرون میام و رو به جمعی که اون

 «!فقط زود»خواد مخالفت کنه که آرش کامالً خشک و جدی میگه: می

ندازه. با ها باال میریم. وارد اتاقش میشیم و آرش کتش رو در میاره و روی میز میسر تکون میدم و هر دو از پله

ینم و جعبه ششینه. کنارش میی تخت میهمون تیشرت خاکستری رنگ که قبل از بیرون رفتنش تنش بود، لبه

 .کنمرو باز می

مون سکوتِ سنگینی حکم فرماست. متوجه نگاه خیرش روی خودم مشغول پانسمان کردن بازوش میشم. بین

 :گیرممیشم. سرم رو باال می

 جوری نگاهم نکنید؟میشه این _

 «چه جوری؟»که تغییری توی حالت نگاهش ایجاد کنه، میگه: بدون این

 .کنیده میهمین جوری که االن نگا _

 «!نه، نمیشه»تعارف میگه: بی

 !چرا؟ _

 .هام هستخیره به چشم
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 !چون سیر نمیشم _

 :انگار به خودش میاد و توی رول همون آرش جدی فرو میره« از چی؟»لرزه. آروم میگم: دلم می

 .هیچی _

 :بندمچیزی نمیگم. باالخره پانسمان بازوش تموم میشه. در جعبه رو می

 رم توی کمد؟جعبه رو بذا _

 :از روی تخت بلند میشه

 .آره _

به سمت کمدش میره و « اگه کاری ندارید، من دیگه برم.»ذارم. رو بهش میگم: جعبه رو توی کمد اتاقش می

 :پوشهسوییشرت چرم و مشکی رنگش رو می

 .زود برو شال و کاله کن، باید بریم _

میدم و از اتاق بیرون میرم. وارد اتاق خودم میشم و  سر تکون« فهمی.می»فقط میگه: « کجا؟!»متعجب میگم: 

کشم. همین که حاضر میشم، از اتاق بیرون میرم. آرش خوام بپوشم رو از توی کمد بیرون میچیزهایی که می

 .میریم پایین هاپله از دو هر. میاد بیرون من با زمانهم هم

کنه و بیرون میریم. به سمت ماشینش در رو باز میکنن، توجه به اهالیِ توی خونه که متعجب نگاهمون میبی

 ندازهمی راه رو ماشین هم آرش و کنهمی باز رو در مستخدم. کنارش هم من و شینهمی فرمون پشت اون میریم؛

 .میریم بیرون عمارت از و

 :کنمنگاهش می

 خوای بگی کجا میریم؟نمی _

 «!پرسم؛ درست جواب میدیازت میچند تا سوال »که نگاهی بهم بندازه، میگه: بی این

 .باشه _

 :کنهدنده رو عوض می

 رفته، درسته؟بابات مهمونی زیاد می _

 :کنمیکم فکر می

 عقد یسفره سر عوضی، که من رو با یکبرد؛ البته بیشتر محض اینآره، گَه گاهی من رو هم با خودش می _

 !بنشونه
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 .خورههاش بیشتر گره میاخم

 ؟رفتهر روز می _

 پرسی؟اومد که نره. چرا میتقریباً آره، کم و بیش پیش می _

 هاش رو داری؟آدرس محل مهمونی _

 .کردممی رانندگی من همیشه آره، چون _

 :زنهچنگی به موهاش می

 !بده آدرس رو _

نگاهِ ناباورم روی بازوی « تسویه حساب شخصی!»خونسرد میگه: « خوای؟!چرا آدرس می»متعجب میگم: 

 :شینهیش میزخم

 ...نکنه این هم _

خودش زخمیت کرد یا کسی رو »بندم و سخت میگم: چیزی نمیگه و خودم تا ته ماجرا رو میرم! چشم می

 .کنمهام رو باز میچشم« فرستاده بود؟

 .خواستماگه خودش بود، االن آدرسش رو از تو نمی _

کنه. رو بهم با جدیت همیشگی اون خونه ترمز میآدرس رو بهش میگم و اون تا مقصد میره. باالخره جلوی در 

ایسته و زنگ رو فشار سر تکون میدم و آرش پیاده میشه. جلوی در می« مونی تا من بیام!جا میهمین»میگه: 

 .کننمیده. وقتی میگه از طرف بابا اومده، در رو براش باز می

م... البته پدر نه؛ چون اسم پدر حرمت داره. نباید به خواد من هم برم تا با بابام تسویه حساب کنم. با پدردلم می

قدر کارهای الکی و خیانت کرد تا زنش رو دق داد. کسی که به پسر خودش همچین آدمی گفت پدر! کسی که اون

 !معامله کنه خواستمی دخترش، سر من، سر حتی و هم رحم نکرد و اون رو کشت

ی وسیله یک دنبال و کنممی باز رو داشبورد آنی، تصمیم یک توی. هدار رو غریبه از حاال به بعد برام حکمِ یک

 .بندممی رو داشبورد و دارمبرمی رو تفنگ. کنممی پیدا رو تفنگ کنم، یکگردم. یکم که زیر و رو میدفاعی می

ه ایستم و زنگ رو فشار میدم. صدای یکی از پسرهای جلف رو کاز ماشین پیاده میشم. جلوی در خونه می

 :شنوممی ها بود،همیشه توی این مهمونی

 کیه؟ _

 :کنم آروم باشمسعی می

 .آسمانم _
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 :شنوممی رو همین کافیه تا من رو بشناسه. صدای خندش

 !جون! بپر باال _

کنم ذارم. در که باز میشه، داخل میرم. حیاطش رو رد میکنم. تفنگ رو توی جیب مانتوم میدستم رو مشت می

جون! خوشگل خانم! چند وقتی »میرم. ساسان، همونی که در رو برام باز کرد، جلو میاد و میگه: و داخل خونه 

 «باالخره؟ دادی افتخار شد چی اومدی؛نمی دونستی،بود که ما رو قابل نمی

 با لبخند جلو میاد.« بابام کجاست؟»کالفه میگم: 

 آخه مردیممی داشتیم دلتنگیت از که بنداز ما به نگاه گیری؟ بابا یکنیومده، سراغ ددیِ محترمت رو می _

 !خوشگله

 :ذارم. نگاهش به تفنگِ روی پهلوش میرهبا نفرت تفنگ رو از جیب مانتوم درمیارم و روی پهلوش می

 !برام کاری نداره یکم این ماشه رو فشار بدم تا بفرستمت اون دنیا پس با زبون خوش بگو بابام کجاست _

 میایم کنار هم با جوری کنی عزیزم؟ یکحاال چرا انتحاریش می»رت میده و میگه: آب دهنش رو با ترس قو

 :میدم فشار پهلوش توی بیشتر رو تفنگ «.دیگه

 میگی یا بزنم؟ _

تفنگ رو « ی باالست، اولین اتاق از سمت چپ.جان عزیزت بکش اون تفنگ رو! بابات طبقه»وحشت زده میگه: 

 :دارماز روی پهلوش برمی

 .دونم و تو پس عادی باشکسی بفهمه من االن تفنگ کشیدم روت، من می اگه _

 هاپله از باالخره. میرم باال دونه به دونه رو هاپله تردید با. میرم هاپله سمت به و میشم دور ازش سر تکون میده.

 :شنومکه گفت، میرم. صدای عصبی آرش رو می اتاقی همون سمت به و میرم باال

هات! قرار بود من و تو دیگه کاری به هم نداشته باشیم؛ نه تو پا توی کفش من کنی زنی زیر حرفخوب بلدی ب _

 !و نه من پا رو دُمت بذارم

 :و صدای خونسرد داریوش

 !ذاشتی روی دُممالبته جمله رو عوض کن، تو داشتی پا می _

 !چوب بزنه پس یکم گوشمالی الزم بودیادت که نرفته؟ این تو بودی که یکی رو فرستادی تا زاغ سیاه من رو  _

 !من هم یادم نرفته که دخترم رو تحویلم ندادی جناب مشتاق! اگه بدونی چقدر دلم برای دخترم تنگ شده _

 .کنمکه آرش بخواد واکنشی بهش نشون بده، در رو با ضرب باز میاختیار از کف میدم و قبل از این
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مگه بهت نگفتم »ش از روی صندلیش بلند میشه. آرش عصبی میگه: گرده و داریونگاه جفتشون به سمتم برمی

کنه و از پشت میزش بیرون هاش رو باز میزنه و دستتفنگ رو درمیارم. داریوش لبخند می« توی ماشین بمون!

 :میاد

 !آسمان عزیزم _

 سر «!نیا جلو»: میگم نفرت با و میرم نشونه داریوش سمت گیرم، بهخواد به سمتم بیاد که تفنگ رو جلوم میمی

 .ایستهمی جاش

 نیستم؟ بابات من مگه آخه؟ غریبی قدردخترم چرا این _

 :زنمپوزخند می

آشغالی که فقط اسم پدر رو به  یک تو اما داره حرمت پدر! نداری رو لیاقتش که نیار زبون به رو ی پدرکلمه _

 !کشییدک می

کنه و این بار هو رنگ عوض میخوام جلوش بشکنم. یکاما نمیندازه لرزه. بغض به گلوم چنگ میهام میدست

جلو میاد. با صدایی که لرزشش « کنه.بهتره اون تفنگ رو بذاری کنار دختر؛ برات سنگینی می»خونسرد میگه: 

 .زنهپوزخند می« زنم!نیا جلو! به خدا می»زنم: هامه داد میحتی بیشتر از دست

کنم و با دیدن نگهبانی که کنار آرش من هم مسیر نگاهش رو دنبال میچرخه که سرش به سمت راست می

حاال باز هم جرئت داری »هام شل میشه. داریوش میگه: ، دستی آرش گذاشتهایستاده و تفنگش رو روی شقیقه

 زدن جرئتِ»: میگه نگهبان و داریوش به خطاب جدی هاش بسته هست،طور که چشمآرش همون« که بزنی؟

 :زنهمی کثیفی لبخند بهم رو. نزنه فعالً که فهمونهمی نگهبان به سر یاشاره با داریوش «!نداری

 !بگیر تصمیم حاال مشتاق؛ آقای به گلوله یک با میشه مساوی من، به تو از گلوله یک _

از هام شل میشن و تفنگ مونه! دستتونم. فقط آرش رو دارم؛ اگه از دستش بدم، هیچ چیز ازم نمینه، نمی

 زمین روی از رو تفنگ و میاد جلو داریوش. شکنهمی بخوام، کهاین بی افته. بغضمهام روی زمین میدست

 :ذارهمی پیشونیم روی و دارهبرمی

 !راه بیا _

ای میشیم. من کنه که اون هم آرش رو هدایت کنه. از اتاق بیرون میریم و وارد اتاق دیگهبه نگهبانش اشاره می

بعد « گیرم.مونید؛ بعداً دربارتون تصمیم میفعالً همین جا می»فرستن و داریوش میگه: ل اتاق میو آرش رو داخ

 .کننهم خودش و نگهبان از اتاق بیرون میرن و در رو قفل می

ذارم هام رو روی هم میپلک« مگه بهت نگفتم توی ماشین بمون؟»زنه و میگه: آرش عصبی چنگی به موهاش می

 :هام جاری میشنهای اشک از چشمزمان، قطرهرم که همداو بعد برمی
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 .خواستم ازش انتقام بگیرممی _

 :گیره و تکونم میدهجلو میاد و جفت بازوهام رو می

 خواستم بگیرم. اومدنِ تو الزم نبود. چرا اومدی؟انتقام رو من می _

قدی زخم خوردم از داریوش که از هام رژه میرن. اونهای تلخم، جلوی چشمندازم و خاطرهسرم رو زیر می

کنم. این مرد تموم دنیای من شده! فکرِ های نافذش نگاه میکشتنش اِبایی ندارم. سرم رو باال میارم و توی چشم

 !کنهزدم، داغونم میکشتم، باید قید آرش رو هم میکه اگه داریوش رو میاین

 .خواد آرزوهام تبدیل به حسرت بشنمن دلم نمی

 زود و اومدمی زود که بود آبکی حس که پام رو توی عمارتت بذارم، تموم تصورم از عشق، یکل از اینتا قب _

دت از بودنم کنارت گذشت. م یک کهاین تا. نداشتم بهش اعتقادی و بود کشک برام عشق. رفتمی بین از هم

 ...ی مردها فرق داریهمون روزی که خواستی من رو بکشی اما این کار رو نکردی؛ فهمیدم تو با همه

 .کنهمتعجب اما با اخم نگاهم می

تونستی برای انتقام، خودت خواستی من رو بکشونی سمت خودت تا ازم انتقام بگیری؛ تو حتی میتو اول می _

رو بهم نزدیک کنی و همین که من رو به خودت وابسته کردی، بزنی زیر همه چی ولی این کار رو نکردی. شاید 

که خودم داد اما اون قدی نبود که بخواد ازت متنفرم کنه. بی اینهات آزارم میها و داد زدنییگاهی زورگو

 ...خواستم اما ناخوداگاه... ناخوداگاهکه دست خودم باشه، دل بهت دادم!نمیبخوام، بی این

 :کنمباز هم بغض می

 !ناخوداگاه عاشقت شدم _

هاش رو از روی ها رو ازم نداشت. دستنتظار شنیدن این حرفکنه. مطمئنم هیچ وقت احیرت زده نگاهم می

 آن هر که دونمدونم از من و داریوش دل خوشی نداری، این رو هم میمی»داره. سخت میگم: بازوهام برمی

 .گفتمی اما خواستم حداقل بدونی، تا روزی نرسه که حسرت بخورم و بگم کاش زودتر بهت میبزن پسم ممکنه

 چه . حاال احساس بهتری دارم. حتی اگه پسم بزنه، تنها دلخوشیم اینه که حداقل بهش گفتمبندمچشم می

 .کنمبش نگاه میجذا همیشه یچهره به و میارم باال رو سرم. کنممی باز رو هامچشم. دارم بهش نسبت حسی

هام رش رو به ریهایستم و عطایش میفهمم. قدمی به سمتش برمیدارم و توی یه نقطهمعنی نگاهش رو نمی

 !عاشقشم دنیا کنم که یکفرستم و باز هم پیش خودم اعتراف میمی

ی اون نگاه ریشه دارمون رو بِکَنیم و به دیدن ساده بسنده کنیم. نگاهم باالخره هر دو رضایت میدیم که رشته

 :کنهمی
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 ...تا حاال نسبت به هیچ دختری ضعف و کشش نداشتم _

 :کنههام رو پاک میشه و اشککدستش رو روی صورتم می

. گیرممی نتیجه کمتر کنم،می فکر بهش بیشتر چی هر که مجهول معمای ولی تو برام عجیبی، مثل یک _

 !چیه دونمنمی هم خودم که حسی دیدم، یک حال به تا که دختری هر با داری متفاوت چیز یک

هام رو خودم از زیر زبونش بیرون بکشم!دستزنم. بهترین فرصته که حسش رو نسبت به بی اختیار لبخند می

 :ندازهابرو باال می« خوای من بهت بگم چیه؟می»کنم و با ناز میگم: دور گردنش حلقه می

 !بگو _

 :خورمخندم رو می

 تونه باشه؟خب به نظر خودت وقتی نسبت بهم کشش داری و جلوم ضعف داری، چی می _

 :کنهاخم می

 ؟من گفتم جلوت ضعف دارم _

 :خندممی

 !منظورت همین بود که رسوندی _

 :کنهعمیق، نگاهم می

 !این تعبیر تو بود _

 :گیرهلبخندم رنگ می

 !طور فکر کنشما این _

 هستی؟ چی دنبال بگو کنده پوست و رُک برسی؛ چیزی ها رو میگی که تهش به یکاین _

 .زنمگدار به آب نمیدونه من بیآدم تیزیه! می

 .سوالم یزی! دنبال جواب یکخوشم میاد ت _

 :کشمنفس عمیقی می« و سوالت؟»خونسرد میگه: 

 من رو دوست داری یا نه؟ _

 :ندازهابرو باال می

 !چی؟ _

 خیر؟ یا بله هست؛ کلمه سوالم اینه که آیا من رو دوست داری؟ جوابم فقط یک _
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 .زدم دنبال این باشی که قضیه رو عاطفی کنیباید حدس می _

 :خندممی

 خیر؟ یا بله دیگه، بگو آفرین! _

. کنهمی نگاهم عصبی یهو «!من جون! دیگه بگو»: میگم پافشاری با «.کنیم پیدا فرار راه باید یک»بی توجه میگه: 

 «!نشنوم ازت رو این دیگه»: میگه عصبی. رفتم جلو قدم یک میده نشون! مثبت یک امتیاز یعنی خودش همین

 «!شنوییم کنی، محبورم»: میگم خونسرد

 !بهتره بدونی من با خط قرمزهام شوخی ندارم _

 !یعنی من خط قرمزتم؟ _

 :کنهباز خونسرد نگاهم می

 !شاید _

 .زنمهام رو از دور گردنش پایین میارم و کف میدست

 !رسیمایول به خودم! داریم به جاهای خوبی می _

 ریزه لبخند یک حتی مدت این توی که کسی! شهنمی باورم وای. میشن هاش به خنده بازبینم که لبیک آن می

 بهش رو. میشه جذاب هایی که اخمو هست،خنده، صد برابر وقتمی وقتی. خندهمی داره حاال ندیدم، ازش میزه

: میگم من ولی نخنده کنهمی سعی و کنهمی جور و جمع رو خودش «!خندیدی باالخره! نمیشه باورم»: میگم

 «!بخند دیگه بار یک»

 «!بخند دیگه بار خدایی یک»توجه به حرفش میگم: بی« بسه دیگه!»میگه:  جدی

 !تموم شد دیگه_

 .خندممی

 کردی شیطون؟وای! باورم نمیشه اصالً! خندیدن هم بلد بودی و رو نمی _

 زنه تا خودش رو کنترل کنه و نخنده.فهمم چه زوری میکنه و میهام که حالت بانمکی گرفتن، نگاه میبه چشم

گیریم و آرش گوشیش رو از جیبش درمیاره و جواب میده: خوره، هر دو از هم فاصله میگوشیش که زنگ می

 بی «.میایم هم ما دیگه یها بگو آماده باشن؛ احتماالً تا چند دقیقهچی شد بهزاد؟ خیلی خب، به بچه»

 انگار و کنهمی نگاهم «بود؟ یک بپرسم میشه نیست، فضولی اگه»: میگم که کنهمی قطع رو گوشی خداحافظی،

 نفر چند جااون انبار، داریوش میان تا ما رو ببرن به یک هایآدم االن»: میگه باشه، نشنیده رو من سوال اصالً که
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. برنمی بین از رو دستش و دار و داریوش شده، حساب یحمله یک با جا اون بریم ما وقتی که هستن من افراد از

 «!درسته؟ بودی، کرده رو جا همه فکر تو»: میگم متعجب «.میام دقیقه چند از بعد هم من و میری هااون با تو

 داریوش  بیای، اگه که دونستممی زنه به سرت و ممکنه بیای. این رو همدونستم هوس انتقام میآره، می _

 .کنهمی منصرفت کشتنش از مطمئناً

 و مستقر کردی؟دونی قراره ببرتمون کجا که افرادت راز کجا می _

 :گیرهسرش رو سمت سقف می

 قدیاون بدشانسیم از اما بیارم در سر داریوش توی این پنج سال خیلی سعی کردم که از ته و توی زندگی _

 رو ما ک انباریه همین بیارم، گیر ازش تونستم که چیزی تنها. نده تله به دُم هاراحتی این به که بود زرنگ

 .ببره خوادمی

 به انبار لحظه یک« بره توی اون انبار!هاش رو میکه البته فقط قربانی»کنه و بعد ادامه میده: هی میمکث کوتا

 رو نگرانی با. میاد اون بعد و میرم من اول گفت اون آرشم؛ نگران هم طرفی از! چرا دونمنمی اما میاد آشنا نظرم

 :پرهمی حرفم وسط «...بیاد پیش مشکلی اگه»: میگم بهش

 مشکلی مثالً؟ چه _

روبروم « وقت بالیی سرت بیاد! ترسم یکترسم... میتو گفتی اول من میرم، بعد تو میای. می»سخت میگم: 

 :گیرممی گاز رو لبم. بینممی صورتش روی ایسته. لبخند محوی رومی

 !خوای زخم کنی؟اون بدبخت رو چرا می _

 .خندمه و میگیرکوبم که دست خودم درد میش میبا مشت به سینه

 چه جوری دلت میاد توی این حال باهام شوخی کنی؟ _

 «.جدی گفتم»خونسرد میگه: 

 ...وقت من هم جدی گفتم. اگه تو یک_

 !من چیزیم نمیشه. نگران نباش _

 تا که زنهمی پوزخندی. کنممی نگاهش نفرت با. کننمی باز رو در نگهبانه، همون و داریوش میام چیزی بگم که

د. صدای عصبی میا سمتم به و میگه چشم نگهبان «!بیار رو دخترم»: میگه نگهبان به رو. سوزونهمی رو مدل تهِ

 :شنومآرش رو می

 !جات سر وایستا _
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بی غیرتیِ »آرش میگه: « چیه آرش خان؟ چرا بهت برخورد؟!»ایسته و داریوش رو به آرش میگه: نگهبان می

باشه، »خنده. خندیدنش که تموم میشه، میگه: داریوش بلند می« تم!خودت رو پای من ننویس. من مثل تو نیس

 .بریم فهمونهندازم که با تکون دادن سرش بهم مینگاهی به آرش می« خودتون با پای خودتون بیاید.

 تموم هنوز مهمونی مشخصه. سرشون پشت کشم. نگهبان و داریوش جلو جلو میرن و ما همنفس عمیقی می

و  عقب صندلیِ روی هم کنار آرش و من و کننمی باز رو ماشین یک درِ. میریم بیرون خونه یِپشت در از. نشده

 .شیننمی جلو صندلیِ روی داریوش و اون نگهبان هم

کنه. سرم رو به شیشه تکیه میدم و به خیابونی های صبحه. ماشین توسط نگهبان شروع به حرکت میانگار دم دم

تونستم مچاله کنم کاغذی سوزه. کاش میی خودم و زندگیم میمیشم. دلم واسهکه حاال به شدت خلوته خیره 

 !شده نوشته توش طوراین رو که تقدیر من،

که توی باتالق و منجالب زندگی غرق نشم، دست و پا زدم که دیگه جون ندارم. من دیگه قدر که به خاطر ایناین

 گذرهمی اما... ساعت دو... ساعت یک نیم ساعت...گذره. دونم چقدر میخودم از خودم خسته شدم! نمی

 .کنهمی ترمز ماشین باالخره و

دارم و جلو میرم. آرش ی آرش قدم برمیمن و آرش پیاده میشیم. شونه به شونه« پیاده بشید.»داریوش میگه: 

 دونمنمی معجیبه و حتی خودم ه برام که مبهم ترس یک. دارم رو ترسی یک خیلی خونسرده اما من هنوز هم

 .ترسممی چی از که

 کذایی روز اون هایلحظه تمام! کنهمی پرت آتیش دل توی وارد انبار که میشیم، انگار قلبم رو یکی درمیاره و

 !زد کتک مرگ مرز تا داداشم و من جلوی رو مادرم رحمانهبی داریوش که روزی. گیرهمی جون هامچشم جلوی

 !وی کارهام فضولی نکن! گفتم یا نه؟خفه شو! خفه شو زنیکه! گفتم ت_"

 که میره سمتشون به بعد هم« کشتی مامانم رو! ولش کن!»زنه: زنه. امیر داد میلگد محکمی به پهلوی مامان می

 اما «!خدا رو تو بابا! بابا»: میگم بابا به رو میلرزه، که صدایی با. کوبهمی دهنش توی محکم دست، پشت با بابا

 "...زنهزخمی مامان می تن به بیشتری شدت با رو هاشضربه رهربا و نمیده محل

 سر سختی به «!خوبی؟»: میگه و گیرهکه بیافتم، آرش من رو میسرم گیج میره و پاهام سست میشه! قبل از این

 سخت «!شدی؟ طوریاین شده؟چرا چی»: میگه آروم. کنممی حس خوبی به رو صداش توی نگرانیِ . میدم تکون

 ما چشم جلوی رو مادرم و جا این آورد رو مامانم و داداشم و من شداریو بود، سالم پونزده تقریباً قتیو»: میگم

 «.نمیره یادم رو روز اون وقت هیچ. زد کتک

 .جا میریمآروم باش. به زودی از این _
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ره. داریوش داهام برمیایستم و آرش دستش رو از روی شونهبه سختی سری براش تکون میدم. روی پاهام می

 هم هرچقدر. خونسرده کنم که هنوز همبا ترس به آرش نگاه می« های آرش رو ببند!دست»رو به نگهبان میگه: 

 !هست ایبینی پیش غیرقابل آدم داریوش هم باز باشه، گرم افرادش به پشتش که

 داریوش ترسممی. بندهمی میله به زنجیر با رو هاشدست و کنهمی هدایت میله نگهبان، آرش رو به سمت یک

ی بین ابروهای آرش گره« خواستی من رو توی تله بندازی؟می»ه باشه. رو به آرش میگه: داشت شومی هدف

 :بیشتر میشه

 .فهمممنظورت رو نمی _

 پوزخند داریوش. شده خشک دهنم استرس، شدت از .کوبهمی تند تند قلبم کنم!با وحشت نگاهشون می

 :زنهمی

 !فهمیمی _

 و همسن مرد ها یکندازه. اونزنه و چند نفر از در داخل میان. آرش حیرت زده نگاهی بهشون میشکنی میب

 باید»: میگه بهشون رو عصبی آرش هستن؟ آرش آدمای هااین یعنی. میارن جلو بسته هایدست با رو آرش سال

 جوریاین که گرفتید چقدر! دادممی پرورش آستینم توی مار داشتم مدت این تمام توی که زدممی حدس

کنه و رو به آرش پوزخند ها چیزی نمیگن و داریوش به همون مرد دست بسته اشاره میاون« ر همه چی؟زی بزنید

 :زنهمی

 خواستمی حتی و گرفتنش موقع کرد مقاومت خیلی! گلستانت و گرمابه رفیق درسته؟ خانن، بهزاد ایشون هم_

 .نشد اما بده لو بهت رو چیز همه و بیاد

 :کنهاون مرد که حاال فهمیدم اسمش بهزاده، خصمانه به داریوش نگاه می

 !مردک عوضی _

 :کنهای میداریوش تک خنده

 !نظر لطفته _

 پسر تو بیا»: میگه که میشه بیشتر وحشتم «.داریم هم دیگه مهمون راستی یک»بعد از مکث کوتاهی میگه: 

کنم. خونسرد هام تار میشه! یخ میکنم دنیا پیش چشمحس می میاد، اخلد که کسی دیدن با. بود باز در «.جون

 آن هر و ندارم فاصله مرگ تا هم قدم کنم حتی یککنه و من... حس میجلو میاد. آرش عصبی بهش نگاه می

 .ببینم چشم به رو عزارئیل ممکنه

 :ندازهداریوش می به بعد و من به نگاهی سروش «!خان سروش من، دختر این تو و این هم»داریوش میگه: 

 !خیلی خوبه که آدم خوش قولی هستی _
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 :میاد من سمت به بعد هم

 .از امروز من و آسمانم قراره با هم یک زندگیِ نو رو شروع کنیم _

 جلو خوادآرش مدام می« دست کثیفت رو بهش نزن!»زنه: دست جلو میاره تا دستم رو بگیره که آرش داد می

 .رسم از دستش بدمتمی! شوبهآ دلم توی. بیاد

داره و پشت سر آرش کنه. نگهبان چوبی برمیداریوش رو به نگهبان با چشم و ابرو چیزهایی رو اشاره می

آرش تا میاد واکنشی نشون بده، نگهبان « آرش!»زنم: فهمم. بی اراده و با ترس داد میایسته. مقصودش رو میمی

 !افتههای بسته، روی زمین میسته میشه و با همون دستهاش بزنه و آرش چشمچوب رو بهش می

 عصبیِ  نگاه روی بارم، اشک و نفرت پر نگاه. میشه کشیده بازوم که برم سمتش خوام بهشکنه و میبغضم می

. گیرهمی رو دستم ترمحکم که آرش طرف برم و بکشم بیرون دستش از رو دستم خواممی. مونهمی سروش

 آرش پیش کنم تا ولم کنه تاکشه. تقال میبه حرفم، من رو دنبال خودش می توجهبی «!کن ولم»: میگم عصبی

 .برم

 کهاین از قبل و بندهمی رو در کنه.کنه و من رو توی ماشین پرت میاز انبار بیرون میریم. در ماشینش رو باز می

ت از سرم بردار! چی از دس»: میگم گریه با بهش رو! زنهمی رو مرکزی قفل. میشه سوار بشم، پیاده بخوام من

 .کنهماشین رو روشن می« خوای؟جونم می

 !خودت رو _

ریزم و نگران آرش هستم. چرا قرار نیست من یک روز خوش توی زندگیم ببینم؟ کنه. فقط اشک میحرکت می

م رو از نو بسازم، صاعقه چرا تا اومدم عاشقی رو تجربه کنم، این بال سرم اومد؟ چرا هر بار میام این زندگیِ لعنتی

 کنه؟می ترخراب رو زنه و همه چیزمی

 رو من سمت در و زنهمی دور کنه و خودش از ماشین پیاده میشه. ماشین روکنه. قفل رو باز میباالخره ترمز می

 :کنهمی باز

 .پیاده شو آسمان _

 :کنمبا نفرت نگاهش می

 !من با تو هیچ جا نمیام _

 «.نکن! بیا پایینسگم »کالفه میگه: 

 !نمیام_

 :عصبی میشه
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 نمیای؟_

 .کشهمی بیرون ماشین از رو من و گیرهمی سفت رو بازوم دستش رو جلو میاره،

 (راوی)

رود و در را قفل اندازد. خودش هم داخل میکند و آسمان را با ضرب، داخل خانه میسروش در را با کلید باز می

زند گذارد. را فندک میکشد و سیگار را کنج لبانش مییراهنش بیرون میکند. سیگار و فندک را از جیب پمی

 :ایستدمی آسمان مقابل و رودمی جلو گیرد،می انگشتش دو بین را سیگارش. فرستدمی بیرون را و دود سیگار

 خب؟ _

 .کندآسمان این بار بر عکسِ دفعات قبل، ملتمسانه به سروش نگاه می

 !تو رو خدا بذار برم _

 بیرون دیگری .کندمی له و اندازدمی پایش زیر را سیگار کند.هایش میسروش پوزخندی تلخ میهمان لب

 .زندمی فندک هم باز و کشدمی

 شد؟کردی؟ پس چیچرا نگرانشی؟ مگه تو همونی نیستی که روزی هزار بار با جسارت، جلوش قد علم می _

حاال »گوید: کند. آسمان میمحکم با قلب سروش برخورد می تیر خالص،« عاشقش شدم!»گوید: آسمان آرام می

 ...کند و باز هم سیگار بعدیسروش سیگار را له می« اگه راضی شدی، دست از سرم بردار! بذار برم، ببینمش.

 چرا بذارم بری؟ کدوم عاشقی رو دیدی که راحت، دست از سر عشقش برداره؟ _

و کثیف نکن! تو اگه عاشق باشی، خوشبختی عشقت برات مهمه؛ اسم عشق ر»گشاید: آسمان عصبی زبان می

. گیردمی را سروش وجود سر تا سر خشم، باره به یک« رحمانه از آرش دور کردی و...نه اینکه من رو بی

ند بل آسمان درد سر از جیغِ صدای!دهدمی فشار و گذاردمی او دست کف را سیگارش گیرد،می آسمان دست

 !کندرحمانه سیگار را بیشتر در کف دست آسمان فرو میبیشود و سروش می

 !کنهنمی جبران رو من سوختن از ذره یک حتی این! نه؟ سوزی،می داری! نه؟ داره، درد چیه؟ _

  .کندمی نگاهش درد با آسمان. اندازدمی زمین را سیگار کند ودست آسمان را رها می

 ...کی! هستی روانی تو یک _

 دخترک بینیِ از صخره، سر از چون آبشاریخون هم .کوبددست، محکم به صورت آسمان میسروش با پشت 

 ذارممی رو دنیا همه بودم گفته! بمیرم خاطرت به حاضرم بودم گفته بهت»: زندمی داد سروش! شودمی روان

 ردم رحمانهبی اما س کشیدنمینف دلیل بودم گفته زندگیمی، تموم بودم گفته طرف، یک هم تو و طرف یک

 می دیوار به آسمان که دهد می هُل محکم را آسمان «.شکستی رو قلبم و کردی له پاهات زیر رو عشقم! کردی
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 زمین روی درد با آسمان و گیرد می درد آسمان بدن و دیوار با برخورد خاطر به فجیعی طرز به دستش و خورد

 .افتد می

 !آرش بود؛ شده پر کلمه  از یکهیچ وقت من رو ندیدی چون فکرت و قلبت تماماً _

 .زندلگدی این بار به پهلوی آسمان می

 .خوامی خودم میخوام داشته باشمت، من تو رو واسههیچ راهی برام نذاشتی. من... من فقط می _

د. آسمان برمی عقب را سرش و کشدمی قوا تمام با زند؛می چنگ را آسمان موهای نشیند،روی زانویش می

کند سروش اما هیچ ترحمی نسبت به نگاه لرزان یزد و غم درون نگاهش، دل سنگ را هم آب میراشک می

 .دخترک ندارد

 دوستم که بگی بگی؛ بهم رو جمله همین و برگردی خواست وقتی بهت گفتم دوستت دارم، تو همدلم می _

 !ش مال یکی دیگه شدکه شیرینیِ تعبیر بود آرزویی همون این اما خوایمی رو من هم تو بگی داری،

 رو باید تاوان قلب شکستم»گوید: شود و با لحن ترسناکی میکند. از روی زمین بلند میموهای آسمان را رها می

 و شودمی مچاله خودش در آسمان. پیچدمی دستش دور را آن از کمی و کندمی باز را کمربندش «!بدی پس

ی کمربند را روی بدن نحیف دخترک فرود اولین ضربهتر شده، گ هم سختسن از گویی که دلی با سروش

 !آوردمی

هایش را با قدرت بیشتری گیرد تا مقاومت کند و بیشتر از این نشکند. سروش هر بار ضربهآسمان لبش را گاز می

 !اندازدنشاند. باالخره کمربند را روی زمین میی آسمان میروی تنِ زخم خورده

زند و ای محکم به سر آسمان میجنین وار روی زمین نشسته است. سروش ضربه تمام تن آسمان درد گرفته و

 مطلق سیاهی تنها لحظه، چند از بعد و شودمی سیاه چشمانش پیش دنیا. کندمی برخورد آسمان محکم با دیوار

 .گیردمی قرار دیدگانش مقابل

شوند کند. پاهایش سست میمی سروش با دیدن بیهوش شدن آسمان، گویی آتشِ خشمش به یک باره فروکش

ی صورت زیبا و غرق خونَش، با نگرانی صدایش گیرد و خیرهافتد. سر آسمان را با دستانش میو روی زمین می

 .دهدکند. آسمان را تکان میگیرد. بغض در گلویش جا خوش میجوابی نمی« آسمان؟»زند: می

 !کردمهات رو باز کن. غلط کردم عزیزم، غلط آسمان چشم _

فشارد. آخرین باری اش میشکند. سر آسمان را به سینهگیرد. بغض در گلویش، آخر سر میباز هم جواب نمی

 دست از بدتر که گریه کرده بود، سر قبر مادرش بود. اما حاال به خاطر دختری که خواست او را به دست آورد ولی

 !داد

 .فایده استدارو بعد از مرگ سهراب، بیر شود اما نوشکرد آسمان بیداریخت و اصرار میاختیار اشک میبی
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*** 

دارد و سوار اش قدم بر میکند. آسمان با وجود سرگیجهسروش درِ سمت شاگرد ماشین را برای آسمان باز می

 .کندکند و حرکت مینشیند. ماشین را روشن میبندد و خودش هم پشت فرمان میشود. سروش در را میمی

خودش هم سخت بود که دست آسمان را شکسته بود و سر آسمان هم ضرب دیده بود! آسمان باورش برای 

های روح و تنش یک طرف، دلتنگی و نگرانیِ ی ماشین به خیابان خیره شده بود. زخمساکت و صامت از پنجره

دم؛ یک خیلی بد کردم، ببخشید دورت بگر»گوید: پایانش برای آرش هم یک طرف! سروش خجالت زده میبی

 نگاه سروش به و چرخاندروح سر میآسمان سرد و بی« کنم!لحظه عصبی شدم و نفهمیدم دارم چه غلطی می

 :زندمی لبخند تلخ سروش. نفرت حتی است، حسی هر از خالی نگاهش. کندمی

 .می، ببخش فدات بشمخان که تو. کنممی کار چی دارم نفهمیدم سر بر خاک ببخش دیگه، منِ _

 ادامه حرکت به امید نا سروش. شودمی خیره خورده باران خیابان به و گرداندباز هم رو از سروش میآسمان 

 عزیزم؟ آسمان؟»: گویدمی آسمان به رو. کندمی ترمز اشخانه جلوی ساعت، یک گذشت از پس. دهدمی

 .شده است خواب غرق آسمان که بیندمی و کندمی نگاهی «خانمی؟

گیرد و او را از کند. زیر زانوها و کمر آسمان را میشود و در شاگرد را باز میز ماشین پیاده میزند. البخندی می

رود. کند و داخل میکند. در خانه را به سختی باز میبندد و قفل میکند. در ماشین را با پا میصندلی جدا می

 .شب بود اندازد؛ ساعت نه و نیمای شکل روی دیوار مینگاهی به ساعت دایره

شود و قدر استرس و ترس را پشت سر گذاشته بود که هیچ جوره گذر زمان را حس نکرده بود. وارد اتاق میآن

اندازد. غمگین لبخندی گذارد. نگاهی به صورت معصوم و غرق در خوابش میآسمان را آرام روی تخت می

 .زندمی

کاش من »کند: کشد. آرام زمزمه میمان مینشیند و دستی به صورت آسی تخت میکنار آسمان روی لبه

 به چقدر دونینمی. خوادمی رو من هم اون که بشم کسی عاشق عاشقیم، یتجربه اولین توی تونستممی هم

. داشتی دوستم تو و بودم آرش جای به من کاش میگم و خورممی حسرت بار هزار روزی. کنممی حسادت آرش

 !آدم رو بخوایونی چقدر حس قشنگیه که تو دنمی

من هیچ »کند: کشد و زمزمه میکند. نفس عمیقی میبرد و مقابل صورت آسمان مکث میسرش را پایین می

برد و از روی سرش را عقب می« گذرم. عاشقتم؛ دیوونتم!جوره از دستت نمیدم آسمان، هیچ جوره ازت نمی

 .شودتخت، بلند می

شما مگه »دهد: ی آرش، جواب میکشد و با دیدن شمارهون میخورد. از جیب شلوارش بیرموبایلش زنگ می

 خواد،می دلت بیهوش باشم که تو هر غلطی»شنود: صدای داد آرش را می« بیهوش نبودی جناب مشتاق؟

 .کند بیدار را آسمان مبادا تا باشد آرام کندمی سعی سروش «رو؟ آسمان بردی کجا بکنی؟
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 !ذارم رنگ آسمان رو ببینیون جناب؛ دیگه تحت هیچ شرایطی، نمیخودی هم فسفر نسوزداد نزن! بی _

« زنم!دهنت رو ببند و اسم آسمان رو به زبون نیار! یه مو از سرش کم بشه، آتیشت می»گوید: آرش عصبی می

 خاموش را موبایلش کند،بعد هم تماس را قطع می« مُرده رو از مرگ نترسون قربان!»زند: سروش پوزخند می

 .گذاردمی دستش کنار میز روی و ندکمی

آروم باش آرش؛ چرا عین »گوید: زند. بهزاد میکند و چنگی به موهایش میآرش با عصبانیت، تماس را قطع می

 .اندازدآرش نگاهی به بهزاد می« زنی؟مرغ پر کنده داری بال بال می

 !تونم آروم باشمتا وقتی آسمان پیش اون الشخوره، نمی _

 .آینداختیار کش میاد بیلبان بهز

 قدر نگرانی؟حاال تو چرا این _

 :خورندابروهای آرش بیشتر گره می

 منظورت چیه؟ _

 خبریه؟ کن؛ ولز و جلز قدراین دختر، ی یکتا حاال ندیده بودم واسه _

 .گیردی سروش را میآرش کالفه باز هم شماره

 !خود نکنبافیِ بیخیال _

کند. بهزاد از روی صندلی تماس را قطع می« باشد.دستگاه مشترک مورد نظر، خاموش می»شنود: این بار صدا می

 خندم که دختری اون نگران خودیبی نگو! واقعیه خیالبافی این یک»گوید: شود و رو به آرش میبلند می

 .کشدمی گردنش پشت به دستی کالفه آرش «.گیرهمی

 !خوای برسی؟به چی می _

 :شودتر مینگلبخند بهزاد پرر

 !دوستش داری؛ نه؟ _

 !چی؟ _

 !نکن قایم کامالً مشخصه دوستش داری. از من که رفیق چندین و چند سالتم، _

 .کشدگیرد که بهزاد موبایل را از دستش میی سروش را میخیال باز هم شمارهآرش بی

 کنی؟دقیقه به حرفم گوش کن. چرا داری لجبازی می آقا یک _

 :کندنه، به بهزاد نگاه میآرش دست به سی
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 .شنوممی _

 :کندبهزاد لبش را با زبان، تر می

خودت به رفتارهای این مدتت شک نکردی؟ تو نگران این دختری، روش غیرت داری، وقتی کنارته  آرش تو _

  ها چی میگی؟آرومی؛ خودت به جمع بندیِ این حس

 .گیردآرش موبایلش را از بهزاد پس می

 !گم فضولی بیش از حد تومن بهشون می _

 .خنددبهزاد می

 خوایش یا نه؟بابا جونِ آسمان بگو می _

 :شودببیند. آرش با خشم به بهزاد خیره می از روی عمد جان آسمان را قسم خورده بود تا واکنش آرش را

 !ی آخرت بود که جون آسمان رو قسم خوردیدفعه _

 .گذاردی آرش میبهزاد دستش را روی شانه

 .حساسی روش چقدر که ببین و کن نگاه خودت باشه داداش، ولی _

 .زندکند و بهزاد تلخندی میآرش کالفه نگاهش می

 .گفتیمی بهش زودتر کاش بخوری حسرت که برسه روزی خوام خودت بفهمی دوستش داری. نذار اونمی _

اش زاد کالفه دستش را به پیشانیی سروش را بگیرد که بهخواهد شمارهکشد و دوباره میآرش نفس عمیقی می

 .کوبدمی

 .دونم سروش کجاستی سروش رو نگیر! خاموشه خب. من میصاحاب، شمارهمرگ من این قدر با اون بی _

 :است سوال عالمت از پر لحنش، اما کندآرش با اخم نگاهش می

 !دونی؟تو از کجا می _

 رفاقت همین سر. دوره یک کنممی تاکید. بودم رفیق اهاشب کار، برای تو پیش بیاد کهاین از قبل دوره یک _

 .آوردم گیر رو شخونه آدرس بزنن، گندش که

 .گذاردآرش موبایلش را درون جیبش می

 خب حاال چه جوری باید از این جا بریم بیرون؟ _

 .زندبهزاد چشمکی برایش می

 !بسپارش به من _
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*** 

کند. صدایی شبیه به ناله ای رنگش را به تن مییشرت سرمهکشد و تسروش پیراهنش را از تن بیرون می

زند. گوید و با ترس دست و پا میافتد که در خواب، هذیان میگردد و نگاهش به آسمان میشنود. برمیمی

 .گیردرود و صورت آسمان را با دستانش قاب میوحشت زده جلو می

 !بیدار شوبینی؛ عزیز دلم آسمان؟ آسمان جان داری خواب می _

 :زندآسمان نفس نفس می« خوبی عزیزم؟»گوید: کند. سروش نگران میآسمان با ترس چشمانش را باز می

 م... من... کج... کجام؟ _

شود و دستان سروش، از صورتش کنار آسمان روی تخت نیم خیز می« پیش منی، آروم باش.»گوید: سروش می

 .کندروند. سروش نگاهش میمی

 .ی، بیا بریم، صبحونه بخور؛ حالت جا میادبیا خانم _

 :کندآسمان با بغض به سروش نگاه می

 !کنممیشه بذاری... بذاری برم؟ خواهش می _

دیگه این رو ازت نشنوم آسمان! باال »گیرد: ی آسمان را میان دو انگشتش میکشد و چانهسروش ابرو درهم می

 .چکداشک آسمان می« همی؟!مال من.فبری، پایین بیای، تو تا آخرش مال منی؛ می

 :کندی آسمان را رها میسروش چانه

 !زود بیا _

شود. بغضش را سخت فرو ی نازک اشک، مقابل دیدگان آسمان پدیدار میرود. پردهبعد هم از اتاق بیرون می

دلش را حفظ گیرد تا تعارود. دستش را به دیوار میشود. سرش کمی گیج میدهد و از روی تخت بلند میمی

 .کند

کشد. بعد از آن که با دست سالمش، آبی به رود و راهش را به طرف سرویس بهداشتی میاز اتاق بیرون می

 .شودآید، صدای زنگ آیفون بلند میآید. از سرویس که بیرون میپاشد، بیرون میصورتش می

با دیدن آرش، خوشحال در صدد  رود وکه سروش واکنشی نشان دهد، آسمان به سمت آیفون میقبل از این

بخوای »گوید: شود. سروش با خشم میرود که دستش از مچ، توسط سروش گرفته میبرداشتن گوشیِ آیفون می

معلومه برات کاری نداره! تویی »گوید: آسمان با نفرت می« شکنم آسمان!در رو باز کنی، این دستت رو هم می

 !شودمی کوبیده آسمان صورت به محکم سروش دست «.ونهآس برات که یکی رو شکستی، این یکی هم
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 رو تو بخواد که رو اونی دست شکنممی من بدون، آره، برام آسونه ولی این رو هم»زند: سروش عصبی داد می

 :لرزدمی آسمان صدای «!بگیره ازم

لگدی به « ت نیستم.بذار برم. من دوستت ندارم. اگه عاشقمی، باید خوشبختیم رو بخوای؛ من کنارت خوشبخ _

شود و با پشت دستش، به دهان سروش باز هم عصبی می« اجازه بده من برم.»گوید: خورد. آسمان میدر می

 .شودمی سرازیر آن از خون و ی لب آسمان پاره شدهکوبد. گوشهآسمان می

دلتنگ و نگران آرش و آسمان  شوند. نگاهشود و آرش و بهزاد هر دو وارد میبا لگد دوم، در به کل از جا کنده می

ماند. یک آن، به ی آسمان مات مینشیند. آرش نگاهش روی دست شکسته و سر باند پیچی شدهروی هم می

کند. آسمان ترسیده کوبد و او را پخش زمین میگردد و با مشت محکمی به صورت سروش میسمت سروش برمی

 :رودجلو می

 !آرش آروم باش _

گذارد ی سروش میی سینهرود. پای راستش را روی قفسهکند و به سمت سروش میه نمیآرش به آسمان توج

گیرد. آرش با چشمانی که آتش خشم درونشان شعله دهد. سروش با دستانش، پای آرش را میو فشار می

 .کندکشید، به سروش نگاه میمی

 باشی، که جا هر نکردی فکر بری؟ در مفکر کردی کشکی کشکیه؟ که بزنی دست و سر رو ناکار کنی و بعد ه _

 !کنم؟می قطع و نفست و میارم گیرت

بعد هم « کنی!تو غلط می»زند: آرش فریاد می« من... من... فقط... عا... عاشقش... م.»گوید: سروش سخت می

 .نشینددهد که دست ظریفی روی بازویش میپایش را بیشتر فشار می

 !آرش آروم باش _

زند! به خاطر التماس نگاه ی آسمان، قلبش را آتش میبیند. لب پاره شدهانَد و آسمان را میچرخآرش سر می

 سروش پهلوی به لگدی آرش. کندمی سرفه مدام سروش. داردبرمی سروش یسینه یقفسه روی از را پایش او،

 «!کنمنمی درنگ ایلحظه کشتنت برای بذاری، دُمم روی پا بخوای دیگه بار یک»گوید: تهدیدوار می و زندمی

 .کشانَدمی خود دنبال به و گیردمی را آسمان دست آرش «.آرش دیگه بسشه»: گویدمی آرش به رو بهزاد

ها کند و با آنشان نشود، کار را بهانه میکه مزاحم خلوتشوند و بهزاد برای اینآرش و آسمان سوار ماشین می

 ...حس از پر و عمیق نگاهی کند؛می نگاه آسمان به آرش د،شومی دور هاآن از رود. بهزاد کهنمی

پرد و آرش گذارد. آسمان کمی از جا میی لبش میبرد و روی پارگی گوشهدستش را سمت صورت آسمان می

 .کشددستش را عقب می

 !این بال رو اون مردک حیوون سرت آورده؟ _



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 68 
 

برد و بازوان آسمان اراده دست جلو میاندازد. بییدهد. نگاهی به دست آسمان مآسمان با بغض، سر تکان می

شود. پس از زند. آرش آرام میکشد و لبخند میکشد. آسمان نفس عمیقی میگیرد و او را در آغوش میرا می

 .زندها باالخره لبخند میمدت

زیبایی خودنمایی  شوند. آرش به آسمان که لبخند روی لبش، بهدهند و از هم جدا میهردو باالخره رضایت می

 .شودنگاهشان در هم حل میدوزد. کند، نگاه میمی

تو فقط بخند، »کند: اش زمزمه میزند و با لحن مردانهزند. آرش هم لبخند محوی میآسمان با لذت لبخند می

 «!دیگه هیچی مهم نیست

 .کنداش به آرش نگاه میکشد. آسمان با همان لبخند دلبرانهعقب می

 .خیلی دوستت دارم_

اش رنگ و سال زندگیِ سخت و بدون لبخند، حضور آسمان، به زندگیزند. بعد از پنج آرش لبخند پررنگی می

بویی دوباره داده بود. این دختر بعد از پنج سال توانسته بود، لبخند را با لبان آرش آشتی دهد و حاال آرش 

آمد، مردی که چشم روی هر دختری اش برنمییخ زده مشتاق، مردی که هیچ دختری از پسِ گرم کردن قلب

 .بسته بود، عاشق شده و تمام دنیایش، جمع شده در نگاه شب رنگ دختری به اسم آسمان

رسند. سرایدار در اند. باالخره بعد از گذشت یک ساعت، به عمارت میکند. هر دو سکوت کردهآرش حرکت می

شود. کند و همراه آسمان، از ماشین پیاده میبرد. ماشین را پارک میکند و آرش ماشین را داخل میرا باز می

 .شونددیگر وارد خانه میی یکشانه به شانه

کند و نگاهش که روی آسمان بندد، طوبی که مشغول پاک کردن میز بود، سر بلند میهمین که آرش در را می

 .آیدکشد و سمت آسمان میای می"هین"نشیند، با ترس می

 ا امام هشتم! چی شده دختر؟ی_

 .زندآسمان لبخندی مصنوعی می

 .کنم براتونتعریف می_

آرش کجایی تو؟! مُردم از نگرانی. چرا »گوید: شنوند که خطاب به آرش سخن میزمان صدای شیرین را میهم

رین نشان که توجهی نسبت به شیاندازد. آرش بی اینآسمان نگاهی به آرش می« موبایلت رو جواب نمیدی؟

 .کنددهد، با جدیت به طوبی نگاه می

 .طوبی بیا توی اتاقم؛ کارِت دارم_
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توجهیِ آرش نسبت رود. از این بیرود. طوبی به دنبال آرش میها باال میگذرد و از پلهبعد هم از کنار شیرین می

گذارد و شت سر میهای باقی مانده را پبه شیرین، قند در دل آسمان آب شده بود! شیرین با حرص پله

 .آیدمی پائین

ایستد و با نفرتی که در صدایش مشهود است و نگاهی که مملو از خشم بود و سفیدی چشمانش مقابل آسمان می

 .کندکشید، به آسمان نگاه میکه حال، آتش عصبانیت در آن شعله می

 !کنه؟محلی میبی طور به منمطمئنم کار خود عجوزته! چی کار کردی که آرش به خاطر تو این_

 .نشاندآسمان پوزخندی بر لبانش می

 .ها رو بزنیطبیعیه این حرفشده؛ آب بر نقش هاتنقشه! بخونه ابوعطا آب ک سر باال میره، قورباغه باید هم_

 .شوداش، اسیر دست شیرین میخواهد از کنار شیرین بگذرد که بازوی دست شکستهبعد هم می

 !چرخونم. من صدتای مثل آرش رو روی انگشتم میفکر نکن بُردی دختر جون_

 :که درد دستش، امانش را بریده بود اما کم نیاوردآسمان با این

 ها پهن نکردی؟ی همونپس چرا تورِت رو واسه_

 .فشاردشیرین بازوی آسمان را می

گیمه اما اگه تو دونی چه فرقی؟! چون آرش عشقمه، تمام زندچون آرش برای من، با همشون فرق داره؛ می_

 رو ساختی که سدی کُشم و بعد همبخوای سد بسازی سرِ راهِ من برای رسیدن به آرش، اون وقت اول تو رو می

 !شکنممی

شنوند ک زند و همان لحظه صدای ملیحه را میگیرد. شیرین پوزخند میآسمان از درد، لبش را گاز می

 :شودشان مینزدیک

 ؟کنی شیرین خانمچی کار می_

ایستد، شود و همین که کنارشان میچرخد. ملیحه به آن دو نزدیک مینگاه شیرین و آسمان سمت ملیحه می

 .کندبازوی آسمان را از دست شیرین آزاد می

 بینی دستش شکسته؟! این چه طرز برخورده؟شما نمی_

کند. ملیحه به آسمان نگاه میی باال و اتاقش کج کند و راهش را به طرف طبقهشیرین بازوی آسمان را رها می

 .کندمی

 چرا این جوری شدی دختر؟! کجا رفته بودین که این مدت خبری ازتون نبود؟سرت چی شده؟_

 .کندآسمان لبانش را با زبان تر می



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 70 
 

 .میره گیج سرم بشینم؟ مبل روی که کنی کمکم فعالً میشه میگم برات..._

 .کندتا روی مبل همراهی میدهد و آسمان را ملیحه هول شده، سر تکان می

*** 

کند. گذرد. نسیم مالیمی صورتش را نوازش میهایی که ارتفاع کمی داشتند، میگذارد. از پلهآرش پا به حیاط می

 .رودکشد و قدم به قدم، جلو مینفس عمیقی می

 خاطرات. افتدمی حیاط یگوشه تاب به نگاهش. بود آرش پای صدای شکست،می را فضا سکوت که صدایی تنها

کرد، جلوی می بازی تاب غمی هر از فارغ و نشستمی تاب این روی سرخوشی با که روزهایی و اشکودکی

 ...روندچشمانش رژه می

 آرش؟_

 .ایستدمادرش پشت سر او و تاب می« بله مامان؟»دهد: نشیند و جواب میروی تاب می

 خوای بیای ناهار بخوری؟پسرم نمی_

 .کندیای م"نوچ"آرش 

 .خوام بازی کنمنه، می_

 .دهدمادرش کمی او را هُل می

 !ها مونیگرسنه می_

 «!محکم تر هُل بده مامان»گوید: آرش با هیجان می

ی شود. دستی به میلهتر از قبل میکند، روحش پژمردهکشد. هرگاه خاطراتش را مرور میدستی به صورتش می

 .دهدنشیند و به صندلیِ تاب تکیه میکشد. روی تاب میی تاب میآهنیِ سفید و کمی زنگ زده

م اون باال هستی یا نه! اما اگه هستی، دوننمی هنوز هم»زند: دوزد و لب میبه چادر سیاه رنگ آسمان چشم می

کنی؟ با دختر کسی که تا سر حد مرگ، ازش متنفرم؟ چرا باید ورود اون ازت یه سوال دارم؛ داری امتحانم می

 رو اون بگیرم، ازش چرا تا خواستم انتقام زندگیِ سوختم رو !بزنه؟ های من رو به همطور معادلهجا اینبه این

 «.کنممی باورت هم باز بدی، رو جوابم بتونی اگه دادی؟ ارقر راهم سر طوراین

 .گذارددستانش را زیر سرش می

بینم اما چرا کاری کردی که جلوی نمیپنج ساله چشم روی هر دختری بستم و هیچ دختری رو در حد خودم _

 این دختر کوتاه بیام؟
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رود. بی بندد و جلو میصدا میشود. در را آهسته و بیکند و او هم وارد حیاط میآسمان در را به آرامی باز می

 .رودکه صدای پاهایش بلند شود، راه میاین

گذارد و دستش را روی دست آسمان می گذارد. آرشایستد و دستش را روی چشمان آرش میپشت تاب می

آسمان ریز « جاش خوبه!»دهد: آرش خونسرد جواب می« خوای دستم رو ول کنی قربان؟!نمی»گوید: آسمان می

 .خنددمی

 جا آرش خان؟چرا اومدی این_

 .شودی دست آسمان از روی چشمانش برداشته میکند و پردهآرش دست آسمان را رها می

 .خوابم نبرد_

 .نشیندآید و کنار آرش روی تاب میسمان از پشت تاب بیرون میآ

 چی به ولی فضولیه دونممی. اومدی تو هم تصادف، حسب بر دیدم که بخورم  هوا اومدم. نبرد خوابم من هم_

 !کردی؟می فکر

 .کندآرش نگاهش می

 !فضولیه دونیمی خوبه خودت هم_

 .خنددآسمان می

 دی؟کرحاال جدی به چی فکر می_

 گیری؟قدر پیچرا این_

 .اندازدای باال میآسمان شانه

 .تعبیر تو ازش فضولیه ولی تفسیر من، کنجکاویه_

 کنجکاوی که شکل فضولی رو داره؛ درسته؟_

 .خنددآسمان باز هم می

 !جدی گفتم_

 !گفتم جدی من هم_

خورد. آسمان اب آرام آرام تکان میکند تکانش دهد. تدهد و سعی میآسمان هم به مانند آرش، به تاب تکیه می

 .شوددرخشید، خیره میچون نگینی در دل تاریکی میبه ماه که هم

 ...من دوست ندارم خودم رو به کسی تحمیل کنم ولی رفتارت برام ابهام به وجود آورده آرش! من_
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 .شودآرش هم به ماه خیره می

 خوای بدونی؟چی رو می_

 .ماندمیآسمان نگاهش روی نیم رخ آرش 

 خواستم بدونم تو حسی به من داری؟می_

 :بنددآرش چشم می

 کنی؟اگه ازم چیزی بشنوی که اونی که دنبالشی، نباشه؛ چی کار می_

 .زندشود اما لبخند تلخی میآسمان از سوال آرش شوکه می

ه بدونم مانع خوان؛ از طرفی، اون قدر برام اهمیت داری که اگدوست ندارم جایی باشم که من رو نمی_

 !کنار بکشم خوشبختیت هستم،

 .کندکند. نگاهی به آسمان میچشمانش را باز می

 حاضر نیستی بجنگی؟_

 .کندآسمان نگاهش می

دونم که به نتیجه برسم؛ وگرنه جنگیدنی که تهش به نابودی خودم یا طرف جنگیدن رو فقط تا جایی جایز می_

 .خوامنمی مقابلم ختم بشه رو

ای نداشته باشد، گفت؛ برای عشق باید جنگید اما وقتی فایدهآسمان برای آرش جالب بود. او راست میطرز فکر 

 کشید. کاری که سروش خالف آن را انجام داد.  کنار باید

بستن به منی که هیچ دختری به دختر جالبی هستی برام. من هزارتا دختر دیدم که با همون نگاه اول دل می_

 وجودم جا فقط سرد کردن آتیشی بود که خیلی وقته دارهما تو انگار قصدت از اومدن به ایناومد اچشمم نمی

ل هیچ کدوم از اون دخترها نبودی؛ جدید بودی برام و شاید همین جدید بودن، جذابیت مث تو. سوزونهمی رو

 .داشت واسم

داد. باالخره لب به ینه تکان میهای آرش قلبش را درون سآسمان نگاهش به لبان آرش دوخته شده بود و حرف

هر چی مرده، چشم بسته  روی شاید همون طور که تو روی دخترها چشم بسته بودی، من هم»گشاید: سخن می

 .بودم

. باشی متنفر ازم ممکنه حد چه تا فهمیدم گفتی، بهم رو اوایل که اومده بودم این جا و همون روزی که گذشتت

 خراب رو زندگیت کردم، صداش پدر اشتباه به سال بیست که نامردی مردِ حال هر به... کردممی گناه احساس

  .بود کرده



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 73 
 

 همون به گفتممی چون شدافتادم؛ احساس گناهم پاک میاما وقتی یاد بالهایی که سر خودم و خونوادم اومد، می

 که بشم مردی عاشق من میشه مگه گفتممی خودم با هااول اون. کشیدم عذاب منم کشیدی، زجر تو که اندازه

آسمان تلخند « چرا عاشقم شدی؟»رسد: پمی هوا بی آرش «...بعدش اما! خواست؟می انتقام یواسه رو من

 .کشدزند و نفس عمیق میمی

 .عشق دلیل نداره_

 .خوام با خودم و خودت صادق باشمبرای اولین بار توی زندگیم تصمیم دارم که لجبازی رو بذارم کنار؛ می_

 .دوزدی آرش میان چشمان منتظرش را به چهرهآسم

 !کنه به زندگی امیدوار باشمهاش وادارم میتو اولین دختری هستی که خنده_

 .آینداختیار کش میلبان آسمان بی

 !باورم نمیشه این تو باشی که داری این رو میگی_

 .زندآرش کج خندی می

 غروری حتی رسم که یه چیزهایی درونم داره عوض میشه...ه میدونم ازم بعیده اما کم کم دارم به این نتیجمی_

هاست گوش فلک رو کر کرده. من نه عوضی بودن رو ی آفاق بود و ادعایی که سالهشهر سال، پنج این توی که

 .بودی تو فقط کنم، زندگی تونم هنوز همخوام و نه عوضی هستم اما تنها کسی ک باعث شد پی ببرم که میمی

کند که با همان لبخند دلبرانه، آرش متعجب نگاهش می« مگه میشه باشی و تنها بمونم؟»زند: ب میآسمان ل

 :ی اوستخیره

 .بخون تو هم! محاله بذاری، محاله بتونم_

آسمان خودش را به آرش « شماره...هاش بیدلم دیگه دلتنگی»کند: اندازد و زمزمه میآرش نگاهش را به ماه می

 :کندنزدیک می

 .نداره رو کسی تو جز به هنوز هم_

 .بنددآرش چشم می

 ...کنی زندگیم روعوض می_

 :گذاردی آرش میآسمان سرش را روی سینه

 !تو یادم دادی عاشقیم رو_

 را ابریشمش چونهم موهای و کشدمی سرش روی از را شال گذارد،های آسمان میآرش دستش را روی شانه

 .کندمی نوازش
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 ...خاطراتم کشیدمتو رو تا ته _

 !به زیباییِ تو کسی رو ندیدم_

 ...نگو دیگه آب از سر من گذشته_

 !مگه جز تو کی سرنوشت رو نوشته؟_

 ...تحمل نداره نباشی_

 «!دلی که تو تنها خداشی»زنند: زمان لب میهردو هم

ها برای هردوی آن کند. نیرویی عجیب که تا این مدت،وزد و قلب هردویشان را عشق پر مینسیم آرامی می

کشد. آری! این است قدرت گیرد و او را از منجالب بیرون میغریبه بود! حسی قشنگ که دست انسان را می

 !عشق

 .کندگیرد و به آرش نگاه میآسمان سرش را باال می

 !نبودی؟ دختری هیچ با بیافته، برات هااتفاق اون حتی کهاین حاال واقعاً تا قبل از_

 .خوردش را میاآرش خنده

 بهت؟ داره دخلی چه بودم، حاال اگر هم_

 .شودلحن آسمان حرصی می

 خوای حسادتم رو ببینی؟می_

 .خنددآرش باالخره می

 !دیدم یه چشمش رو_

 .خنددآسمان هم می

 !شعوری به خداخیلی بی_

 !به نظرم دیگه وقتشه بری الال_

 .کشدآسمان دستی به ته ریش آرش می

 !م یا با تو؛ کدومش؟نوچ! یا با ه_

 .کنداش را کنترل میآرش خنده

 .االن میام پاشو، من هم_

 .گیردمی ایستد. دستش را مقابل اوشود و مقابل آرش میآسمان بلند می
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 !بلند شو حاال_

نشیند. آسمان ذوق زده ای روی صورت آسمان میشود. ناگهان قطرهگیرد و بلند میآرش دست آسمان را می

آیند. آرش به آسمان نگاه قطرات باران آرام آرام فرود می« خواد بارون بیاد!که میوای! مثل این» گوید:می

 .کندمی

 .خوریبیا بریم تو؛ سرما می_

های درخشان ستاره در آن به زیبایی خودنمایی توجه سرش را به سمت سقف تیره رنگ که دانهآسمان بی

 .گیردکردند، باال میمی

 این هوا رو ول کنم و برم بخوابم؟ تونممگه می_

تر از آن است که حرف کسی دید هیچ جوره برای بردن آسمان به داخل راه ندارد و این دختر، تخسآرش که می

های آسمان انداخت. آسمان متعجب اش را از تن درآورد و آن را روی شانهرا گوش دهد، سوییشرت مشکی

 .کندنگاهش می

 !توی این هوا بپوش خودت! مریض میشی_

 .کشدخیال نفس عمیقی میآرش بی

 .هامتر از این حرفنگران نباش. پوست کلفت_

 .کندگیرد. آب از سر و رویش چکه میشود. باران شدت میآسمان به آرش خیره می

 .کاش امشب تموم نشه_

 چرا؟_

 .زندآسمان لبخند می

 .امشب به خیلی از رویاهام رسیدم_

اش را هم فراموش کشد. آسمان گویی امشب دست شکستهند و آسمان را در آغوش میزآرش لبخند محوی می

بندد. امشب، شبی به یاد ماندنی برای هردویشان سپارد و چشم میکرده است. گوش به تپش قلب آرش می

 .اند بسته دیگریک به دل کردند اعتراف باالخره دو هر که شبی بود!

*** 

 .کندآرش عصبی به شیرین نگاه می

 خوامت؟که نمیزاد حالیت نمیشه؟! سخته، فهمیدن اینفهمم تو چرا زبون آدمیمن نمی_

 .ایستدشیرین جلوی آرش می
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 !زنی؟می دونی چقدر خاطرخواهتم آرش پس چرا داری دست رد به سینمتو که می_

 .کندرود که شیرین باز هم راهش را سد میآرش به سمت چپ می

 .ه! قول میدم بتونم نظرت رو به خودم جلب کنمآرش، یه فرصت بهم بد_

 سرجایش را او شیرین صدای گیرد،زند و همین که راِه رفتن را در پیش میخیال، شیرین را پس میآرش بی

 :کندمی کوبمیخ

ی مارمولکه! جادوت کرده آرش! ولی این رو بهت بگم؛ داغ اون مطمئنم هر چی که هست، زیر سر اون دختره_

 !ذارممی دلت روی رو پاپتی یدختره

رود رود. شیرین به قدری عقب میهای محکم به سمت او میگردد و با قدمآرش به ضرب به سمت شیرین برمی

گیرد و صورت شیرین را اش را میان انگشتانش میایستد و چانهکند. آرش مقابلش میکه با دیوار برخورد می

 .آوردباال می

میشه  ادعات که تویی! درمیارم روزگارت از دمار چطور ببینی تا بیار رو آسمان اسم ،دیگه بار جرئت داری یک_

 گم و کنیمی جمع رو وسایلت میری، ها عرض اندام کنی! االن همصدتای من رو حریفی، بهتره بری برای همون

 !کردی تهدید رو من که بود هم آخرت بار! بیرون میشی

 .آیدها باال میطوبی از پله« ؟طوبی»زند: بعد هم طوبی را صدا می

 جانم آقا؟_

 .کندو به طوبی نگاه می گرداندمی رو شیرین از آرش

 .جا باشهکنی! اومدم، نباید اینجا بیرون میشیرین رو از این_

 .چشم آقا_

 وششگ به را گوشی و گیردمی را بهزاد یشماره کشد.گذرد و موبایلش را از جیبش بیرون میاز کنار طوبی می

 :شنودمی را بهزاد صدای دوم، بوق از بعد که چسباندمی

 جانم داداش؟_

 .رودکند و بیرون میآرش در خانه را باز می

 ی این پیامی که فرستادی چیه بهزاد؟قضیه_

 .کندرود و درش را باز میبه سمت ماشین می

خواد قاچاقی در بره. از وع الخروجه و میهای داریوش باخبر شدن و حاال ممنکاریها از گندآره، درسته؛ پلیس_

 رو اطالعات این بپرسی خوایمی زدن و دارن میرن تا دخلش رو بیارن. اگر هم رو ردش ها همقرار معلوم، پلیس
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 تصمیمت تو حاال. خودمه کار آوریشون جمع اطالعات، این یهمه! نیار فشار خودت به خیلی بگم باید دارم، کی از

 چیه؟

 .زندبندد. پوزخند مینشیند و در را میمان میآرش پشت فر

 !ی من رد بشه که بتونه بره اون ور آبکه از روی جنازهمگه این_

 چی توی سرته آرش؟_

 .کندآرش ماشین را روشن می

 بار این منتهی امزخمی شیر همون من هنوز یادم نرفته که چه بالیی سر خودم و خونوادم آورده، من هنوز هم_

 .بدم قرار هدف رو ودشخ قراره

 دونی کجاست؟خوای بری سراغش! اصالً مگه مییعنی چی؟ نگو ک می_

 .کندمی خارج عمارت از را ماشین آرش و کرده باز را در رحمت

 !گیرش میارم. هنوز یِر به یِر نشدیم_

برای انتقام در سر  کند و هزاران راه رااندازد. حرکت میکند و روی صندلی شاگرد میبعد هم گوشی را قطع می

پروراند. اما این بار قرار نیست تاوان اشتباهات داریوش را آسمان بدهد. میان آسمان و آرش، خیلی چیزها می

 .عوض شده است

کند. از ماشین پیاده هایی که به او پشت کرد و نقشه را بر هم زد، ترمز میی سینا، یکی از همانمقابل خانه

 .فشاردایستد. زنگ قدیمیِ آن را میی خانه مینگ زدهشود و جلوی در آهنی زمی

شوند. دختر جوانی با چادر شنود. صدای پاها جلوی در متوقف میصدای پاهایی را از پشت در و داخل خانه می

 .کندتر میافتد، چادرش را کمی جمعکند و نگاهش که به آرش میدر را باز می

 سالم. شما؟_

 .کندآرش جدی نگاهش می

 منزل آقای سینا شفیعی؟_

 .دزدددختر نگاهش را از آرش می

 بله؛ ممکنه خودتون رو معرفی کنید؟_

 .دهدآرش نفسش را کالفه بیرون می

 .آرش مشتاق. اگه خونه هست، بگید بیاد؛ کارش دارم_
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 .درسعد، همان دختر سر میدهد. چند لحظه برود و آرش دست به سینه، به دیوار تکیه میدختر داخل می

 .آقا برادرم نیست_

 .اندازدی کنار در نگاه میآرش مشکوک به موتور پارک شده

 !موتورش که دم دره_

 :کنددختر هول می

 !پیاده رفته_

 .زندآرش پوزخند می

 !دونی برادرت خونه هست یا نیست که رفتی و دست خالی برگشتی؟ هوم؟بعد شما نمی_

 .رودکند. دختر عقب میود و در را که تا نیمه باز بود، کامل باز میرکند. آرش جلو میدختر ترسیده نگاهش می

 !آقا کجا میای شما؟! آقا_

 .رودکند و داخل میای نمیآرش توجه

شود. دختر گذرد و وارد خانه میهای درختان دورش ریخته بودند، میاز کنار حوض کوچک داخل حیاط که برگ

افتد. سینا همین که با آرش رخ کند. نگاهش به سینا میا ضرب باز میرود و آرش در اتاقکی را بپشت سرش می

 و شودمی بلند سخت گیرد.اش میافتد! سرفهخورد و روی زمین میشود، نیِ قلیان از دستش سُر میبه رخ می

 :کندمی نگاه آرش به ترس با

 !جا کجا؟س... سالم آقا... شما کجا؟ این_

آرش نگاه « سیما دو تا چایی بردار بیار!»گوید: شت آرش بود، با صدای بلند میبعد هم خطاب به خواهرش که پ

 «.مهمونی نیومدم. جمع کن بیا؛ باید یه آدرس رو نشونم بدی»دوزد: اش را به سینا میبه خون نشسته

 ...خاک پاتم آرش خان ولی_

کند دهد. آرش عقب گرد میتکان میدهد و سر سینا آب دهانش را سخت فرو می« راه بیافت!»زند: آرش داد می

 .کندسینا نگاهش می« کیه این؟»گوید: رود که خواهرش آرام به او میو سینا هم پشت سرش می

 .میام هیچ کس. برو تو؛ من هم_

روند و سوار ماشین آرش دارد. از خانه بیرون میدهد و سینا پشت سر آرش قدم برمیسیما سر تکان می

 .شوندمی

 (آرش)
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خوام داریوش رو بسوزونم و کنم. امروز میشینم و سینا هم سوار میشه، حرکت مین که پشت فرمون میهمی

 .زنهمی آتیش رو آدم هم خاطرش و یاد چون! بدم باد دست خاکسترش رو به

 خواید؟خواید بگید آدرس کجا رو میآق... آقا نمی_

رو فقط روی اجزای ماشین تکون بدم. چون اگه غیر هام کنم که دستام رو میکشم و تمام سعینفس عمیق می

 !کنمهاش رو توی دهنش خرد میاین باشه، مطمئناً دندون

 !آدرس داریوش رو بهم بگو_

 .زنمنیشخند می« ب... بله؟!»زنه: پربهت و تعجب لب می

 آشنا نیست برات؟_

 .تا وقتی که ازش آدرس رو نگرفتمنه  اما خواممی رو همین دقیقاً هم من! خوبه انگار زبونش بند اومده؛

 !کنم؛ هوم؟های خائن چی کار میدونی که من با آدممی_

 .کشمانگشتم رو پای لبم می

 کنم؟دونی که اگه بخوام شکنجه کنم، چه جوری شکنجه میمی_

 !ندارم شوخی فهمم ترسیده ولی متاسفانه یا خوشبختانه من با هیچ کسمی

 گفت! دونستمی ازم خواستم برم طرفش. تهدیدم کرد؛ همه چی روه واهلل که من نمیا بآق! کردم غلط آقا آق..._

 !کُشهمی رو سیما خواهرم نکنم، قبول رو حرفش اگه

 .گیرمخوام ازت بشنوم، آدرسه! برای بعدش، بعداً تصمیم میساکت! تنها حرفی که می_

 .نمزمی ترمز روی ی خیابون،آدرس رو میگه. همون موقع، گوشه

 !پیاده شو_

 .کنهبه اطراف نگاه می

 آخه قربونت برم، من با این جیب خالی با چی برگردم خونه؟_

 «!دونی! پیاده شواون رو دیگه خودت می»خیره رو به رو میگم: 

 ...آخه_

 «!گم شو پایین»زنم: اختیار داد میبی

 !چ... چشم آقا_
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خوره. از جیبم بیرون میارم و با دیدن نم. گوشیم زنگ میکبنده، باز حرکت میپیاده میشه و همین که در رو می

شنوم، ناخوداگاه صدای شادش رو که می« بله؟»خوره. جواب میدم: ی ناشناس، ابروهام بیشتر گره میشماره

 .آروم میشم

 !سالم آرش خان. قابل ندونستین ما رو؟_

 .ونمچرخزنم و فرمون رو سمت چپ میکه خودم بخوام، لبخند میبی این

 گوشی از کجا آوردی دختر؟_

 .خندهمی

گوشیم رو که تحویلم ندادی. مجبور شدم دزدکی بیام؛ این ور و اون ور رو سرک بکشم تا پیداش کنم. بد جا _

 .هم قایمش کرده بودی! به زور پیداش کردم

 :کنم جدی باشمسعی می

 !آوردی؟ کجا از ی من رواین به درک؛ شماره_

آفرین! دیشب همین که دیدم افتادی روی تخت و رفتی توس هَپَروت، پریدم سر گوشیت خوب زدی توی خال، _

 .ندیدی رو من یشماره که نیست گوشیت به حواست اصالً  انگار جنابعالی ولی. زدم خودم به و یه تک زنگ

 .دقت نکردم_

 « ...شتم وکُشی که یواشکی گوشی رو برداجا من رو میدونم پات برسه اینمی»با خنده میگه: 

 .نه، کاریت ندارم؛ چون خودم الزم داشتم_

 «!چی و؟»متعجب میگه: 

 !صدات رو_

 دلم به بد دختر این مهر. تونمنمی خودم با کنم، لجبازی بتونم فهمم که چقدر خوشحال شده. من با هر کسیمی

 !من رو جادو کرده واقعاً که کنممی فکر گاهی و خوبه حالم کنارمه، وقتی! نشسته

 .زنگ زدم یکم دلتنگیم رو رفع کنم. اگه کاری نداری، من دیگه برم و به کارهام برسم_

 :خواد قطع کنه که مانع میشممی

 !قطع نکن_

 !بله؟_

 .جا باشیکار اوناز امروز همه چیز عوض میشه؛ دیگه قرار نیست به عنوان خدمت_
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 !شی، ارزشش رو دارهعتقدم فردِ پشت گوم ولی سخته غرورم شکستن گفتنش برام سخته!

 !جا بدونخودت رو صاحب اون_

اولین مردی هستی که »شنوم: های پر از هیجانش رو از پشت گوشی میفهمم شوکه میشه. صدای نفسمی

 .موجی از آرامش بهم تزریق میشه« بودنش تا ته عمرم مسکن دردهامه!

 .برو، حواست به خودت و دستت باشه_

 !چشم آقا_

 پیاده ماشین از کنم وکنم. جلوی آدرسی که از سینا گرفتم، ترمز میره و گوشی رو قطع میگیلبخندم رنگ می

 !رفت باال ازش میشه. کنممی کوتاهش دیوار به نگاهی. میشم

 رو خودم و ذارممی دیوار یلبه روی رو مکشم. دست دیگهگیرم و خودم رو باال میی در میدستم رو به میله

های خشکیده و خالی از دیوار پایین میام و وارد یه جای نسبتاً متروکه میشم. از کنار درخت کشم.یشتر باال میب

 .کشمصدا پایین میایستم و دستگیره رو بیکنم صدا ایجاد نکنم. جلوی درش میگذرم. سعی میاز برگ می

 داره بینم کهندازم و مییبینم. نگاهی توی اتاق مبندم و جلو میرم. در اتاقی رو باز میدر رو پشت سرم می

 نگاهش و گردهبرمی. بندممی صدا با رو در عمد، روی از بار این. میرم داخل و زنممی پوزخند! بندهمی چمدون

 !برممی پی ازش نفرتم اوج به تازه افته،می بهم که

 !کنی که فلنگ رو ببندی؛ نه؟که بد موقع مزاحم شدم! داری جمع میمثل این_

 .یه قدم جلو میرم« کنی؟!جا چی کار میت... تو این»زنه: یشوکه لب م

 !بکنی غلطی هر نمیشه افتی،نمی گیر کهاین حساب روی بیدار؛ همیشه شب درازه و قلندر هم_

 .گیرههو نگاهش رنگ خونسردی به خودش میدونم چرا یکنمی

 داری؛ ضعف نقطه نی؟ تو االن یکتونی برای من قلدری کآخرش که چی آرش خان؟! فکر کردی تا کِی می_

! سابق سنگیِ آرش همون میشی هم باز مطمئناً بدی، دستش از و روش بذارم دست اگه که بزرگ ضعف نقطه یک

 !بگیری نشنیده رو حرفم بخوای که نیستم هم شوخی اهل

 .کنم آروم باشمگیرم ولی سعی میاز درون گر می

 زیر دستش که هم آدمی ساطوره؛ زیر دستت االن که دونیمی وبخ خونه! خودت همکفتر صناری یاکریم نمی_

 !دارهبرنمی دور باشه، ساطور

 .زنهپوزخند می

 خوای بگی آسمانِ من برات مهم نیست؟یعنی می_
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 .برم جلو له،مرح به مرحله خواممی چون کنم به خودم مسلط باشم؛سعی می

 !مهم باشه یا نباشه، ربطی به تو نداره_

دونی چرا؟ من شرعاً و رسماً و قانوناً پدرشم؛ حاال از قضا شانس بهم رو کرده و پسر گه! ربط داره؛ مید نشد دی_

 ادعا که مردی داشت؛ تعجب جای فرید خانِ مشتاق، دل به دختر ما بسته، چی از این بهتر؟ البته برای خودم هم

 !کرد عوضش کل به دختر کرد هیچ دختری در حدش نیست، یکمی

 .ذارهم میایسته و دستش رو روی شونهیجلوم م

 !زنن بهتدونی چرا؟ چون از پشت خنجر میشنوی، به زن جماعت نباید اعتماد کرد؛ میولی از من می_

 .کنم. پر از خشم، پر از غمی که به خاطر از دست دادن خوانوادم دارمکالفه و عصبی و پر از کینه نگاهش می

ی زندگیش رو ازش شنیدم و فهمیدم که آسمان دختر تو باشه! اولین بار که همهتونم باور کنم هیچ جوره نمی_

تفاوت باشم اما بعدش که فهمیدم چه حسی نسبت بهش دارم چقدر اذیتش کردی، سعی کردم نسبت بهش بی

 !و چقدر ازت زخم خورده، پیش خودم قسم خوردم کاری کنم که دیگه حتی یه لکه هم ازت روی زمین نمونه

ندازه. یاد روزی که برای اولین ترش میهای کریه و نحسی که من رو یاد روزهای نحسنده؛ از همون خندهخمی

 رو زندگیمون کردن خراب برای امتیازش اولین و گذاشت ما یخونه توی ی شراکت با پدرم، پاش روبار به بهونه

 !ه دست آوردب

 کنی؟ای یه دختر داری جلز و ولز میخودی برکنی بیزیادی فرق کردی آرش! خودت فکر نمی_

 :خواستم آروم باشم اما این مرد انگار عادت داره با دُم شیر بازی کنه! سری تاسف بار تکون میدممی

 !ترین موجودی هستی که به زندگیم دیدمتو کثیف_

 که کسی کنممی ثابت بهش ولی فهمم که حرفم رو شوخی برداشت کردهزنه و میخنده؛ بلند قهقهه میمی

 :میشه تموم خندش باالخره! نشونممی سیاه خاک به رو بخنده هامحرف به و بگیره جبهه مقابلم بخواد طوراین

 .نظر لطفته_

 مقابلم؛ مرد از نفرت نفرت، آتیش توی! سوزممی دارم و آتیشم توی نگار. کنممی نگاهش ی پنج سالمپر از کینه

 به که کسی. سوزوند رو زندگیم کل و داشت چشم خواهرم و مادر به که کسی مقابلم، نامرد این چرا؟ مرد! نه

 بار یک سالی حتی من و بستریه تیمارستان توی مادرم و خاکه خروارها زیر خواهرم حاال هاش،بازی عوضی خاطر

 کارش که کنهمی فکر و طور پر قدرت مقابلم هستام که اینن کسیمدیو رو همه و .نرفتم دیدنش برای هم

 !درسته خیلی

 .داری قبول خوبه که خودت هم_
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 :کشهنفس عمیق می

 .ی از دست دادن ندارممن آب از سرم گذشته پسر؛ چیزی واسه_

زنم و به دیوار تکیه میدم. این آدم خوب بلده رول کسی رو بازی کنه که هیچ تقصیری نداره و پوزخند می

 .برعکس، دیگران توی زندگیش مقصر هستن

 !هوم؟ نداری، دادن دست از برای چیز هیچ و کش یعنی تو هیچ_

 :ندازهیه تای ابروش رو باال می

 !منظور؟_

 نیستم شبیهش! ساخته خودش که یکی شدم خوبه اگه بهش بفهمونم من دیگه اون آرش پنج سال پیش نیستم؛

 :ساخته طوراین رو من اون ولی

 توقع داری ندونم شیرین معشوقته؟_

 !خندهمی

 .میاد خوشم ازت داره تازه ون، آفرین!تیزی پسر ج_

 .زنهمی نیشخند« تیزم ولی شکل تو نیستم.»خونسرد میگم: 

 .جلوترم ازت قدمی ده همیشه من بچه؛ نبودی من یقواره و قد هم تو از اولش_

 .نیافتی پس تا کنم که تو دست پیش رو گرفتیولی من بیشتر فکر می_

 .زنهمی کشه و فندکسیگاری از جیبش بیرون می

 .کشه، فکر کنیجور که عشقت میتو مختاری اون_

 .گیرممی دیوار از رو متکیه

های خودم بکشمت ولی برعکس فامیلیم، هیچ جوره مشتاق نیستم که دستم به خون یه آرزو داشتم با دست_

 !عوضی آلوده بشه

 .خنده و دود سیگار رو بیرون میدهباز می

 !ت؛ تو جرئتش رو نداریبحث مشتاق بودن یا نبودن نیس_

 .نشونمپوزخندی روی لبم می

 .خودت هایمایه توی امچیزی یه ولی نباشم شاید شبیهت_

 .چرخهسرم به سمتش می« با سروش چی کار کردی؟»شنوم: خوام از اتاق بیرون برم که صداش رو میمی
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 چشم من، ناموس به نباید مهبفه و فرستادم به درک ولی بهش رحم کردم تا آدم بشهدست خودم بود، می_

 !باشه داشته

 .کنهندازه و لهش میسیگارش رو روی زمین می

چایی نخورده، فامیل میشی. نه اسمی رفته توی شناسنامت، نه صنمی دارید با هم؛ پس ناموس چی میگه این _

 وسط؟

 :زنم و کامل به سمتش میرمپوزخندی به روش می

 !کنهدش صنم ایجاد میهمین که یه حس دو طرف بینمونه، خو_

 !زنی، بعد پنج سال خودخوری... قشنگهباالخره داری از احساساتت حرف می_

 !کنم قصدش وقت کُشی هستدونم چرا حس مینمی

 !کردی و چسبیدی به بحث کردن با من ول رو چمدونت بستن تو عجیبه..._

 .ای توی سرش دارهفهمم که حدسم درسته و باز یه نقشهبا خندش می

 .کردمکردم از اون رفیق چموشت بهزاد باهوشتر باشی؛ نگو که داشتم اشتباه میفکر می_

 :دارمقدمی به سمتش برمی

 گذره؟چی توی اون مغز کثیفت داره می_

 :کشهی پیرهنم میدستی به یقه

نَم به جوش اومد. ها کش رفته و با اون تونستید در برید، خووقتی فهمیدم آقا بهزاد کلید رو از یکی از نگهبان_

 مشخصه رفیقت... کهن مرد و خواهدمی نر گاو کوفتن، خرمن باالخره از قدیم االیام گفتن که کار هر کس نیست؛

 !داره تجربه خیلی کارها جوراین توی

 :زنمدستش رو پس می

 !بگو رو مطلب اصل پیچی توی جاده خاکی تا از مسیر اصلی منحرف بشی.داری می_

 !نی، بد دلی میاره آرش خاناین همه بدبی_

 :زنمپوزخند می

 .عقله شرط بدبینی و بد دلی نسبت به تو احتیاطه؛ احتیاط هم_

 .اومد خوشم آفرین، بگیری؛ بازی به خوب بلدی کلمات رو_

 :کنهمی باز لب دوباره کوتاهی، مکث بعد از
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 .راستی برات یه سوپرایز قشنگ دارم. مطمئنم ازش خوشت میاد_

گردم، با دیدن شنوم و همین که به عقب برمیکنم. صدای باز شدن در خونه رو میهش میمشکوک نگا

وش، بازوی آسمان رو گرفته و داری هاینگهبان از یکی. میشه متوقف هامرگ توی خون جریان مقابلم، یصحنه

و لبش زیر  های بسته داخل میاره! بازوی همون دست شکستهاش. صورت آسمان جمع شدهاون رو با چشم

 :هاش حبسدندون

برن ولی خیلی جالب میشه که یه مرگ باشکوه رسن و من رو کت بسته میها سر میدیر یا زود پلیس_

 !هوم؟ بخوره؛ رقم شما یواسه هم

 .گردمبا عصبانیت به سمتش برمی

 خوای به چی برسی؟با این کارها می_

 .زنهلبخند می

 !خوام برابر باشیم؛ همینفقط می_

 آرش؟_

 .کنم حفظ رو جدیتم کنمبندم و سعی میچشم می

 !قدی مرد باش که با خودم پنجه به پنجه بشیخیلی خب، تو سرِ بحثت با منه؛ پس الاقل اون_

کنه آرش خان؛ من از اون داریوش پنج سال پیش که زندگی رو برات جهنم کرد، ها رو عوض میگذر زمان آدم_

 .کنم، یا وقتی شروع کردم تا تهش میرمو شروع نمیحاال خیلی جلوترم. یا بازی ر

 .زنهنیشخند می« اون هیچ گناهی نداره عوضی!»کالفه میگم: 

 !خواستی ازش انتقام بگیری؟گناهی نداشت و تو می_

 !قدری آدم بودم و شرف داشتم که مثل تو نشم براشاون_

 !برگرد_

کنم چیزی کنه و من حس میداره. نگاهم مین برمیهای آسماگردم. نگهبان چشم بند رو از روی چشمبرمی

 شباهتی هیچ گذاشت، پا من یخونه توی شکنه! این دختر به آسمان جسوری که اولین بارهاش میتوی چشم

تر ترسیده! وحشت کرده. باعث و بانیش هم فقط این آدمِ به اصطالح پدر و اون مردک جونور یعنی دخ این. نداره

 .از انسانیت و آدم بودن سرشون نمیشه سروش هستن که هیچی
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 یه روان و روح طور این حیوون دوتا این مثل نتونستم وقت هیچ ولی تلخم سردم، من، آرش مشتاق، مغرورم،

سته که اول، قصدم انتقام بود اما حسی که جای پاش رو توی قلبم محکم کرد، مانع از در. برم نشونه رو دختر

 .این شد که بخوام عذابش بدم

 نابودی که زدمی نهیب بهم و بود بیدار هنوز که بود وجدانم شاید. نبود داشتم، بهش که حسی اول از شاید هم

 !منه نابودی دختر، این

ی اون دنیا کنم، یا نه... اول عشقت رو دوتا راهکار بهت میدم جناب مشتاق؛ یا اول تو رو با یه شلیک روونه_

 بفرستم اون دنیا! کدومش؟

 لحظه همین دم. هر آدمی یه گوشه از زندگیش، قیامت رو تجربه کرده؛ شاید قیامت زندگیِ من همبنچشم می

 !هست

 .راهکارت رو در صورتی قبول دارم که هدفت فقط من باشم_

 :شنومصدای آسمان رو می

 !آرش... آی_

 گرفته رو ششکسته دست که عوضی نگهبان اون دیدنِ با گردم.هام باز میشه و به عقب برمیناخوداگاه چشم

 :زنممی داد عصبی کِشه،می عقب و

 !اون دستش شکسته حیوون_

کنه! صدای داریوش شک میخ جام سر رو من و شینهمی آسمان پهلوی روی خوام جلو برم که تیزی چاقومی

 :ندازهبدتر روی اعصابم خط می

 !خارهیبهت گفته بودم نباید پا روی دُمم بذاری ولی این خودتی که تنت م_

 :خورهمیام چیزی بگم که صدای آسمان به گوشم می

حاال من رو آوردی که چی رو  !حیف از لقب پدر که روی تو باشه! یه عمر پدر داشتم که اگه نداشتم، بهتر بود_

 رو؟ تنهاییم و کسیبی رو؟ گرفتی ازم هاتزدن داد و دعواها و جنگ با که روزهایی رو؟ ببینی؟ عمر به باد رفتم

 ببینی؟ خوایمی رو چی

هایی که برام افتاد، قدر صداش بغض داره که حالم بد میشه. این دختر خیلی از من مردتره! من با اون اتفاقاون

 باز و بیاد کنار مشکل همه اون با که دختری اما سنگی و زده یخ آدم یه شدم و شد داغون حالم حدی تا

 !مردتره مردی هر از ،نبازه رو خودش و کنه حفظ رو شروحیه هم
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کشیم. داریوش میاد حرفی بزنه که صدای شلیک توی کل فضای شاید خیلی از ماها فقط اسم مرد رو به یدک می

کنم که حاال پیچه! داریوش شوک میشه و من با اخم و مشکوک، به نگهبان پشت سر آسمان نگاه میخونه می

 !غرق خون روی زمین افتاده

 سمتم به سریع آسمان. میشه وارد بهزاد بینم و بعد همافته که مامور پلیسی رو مینگاهم به پشت سرش می

 :خورهصدای بغض دارش به گوشم می« وم میشه...تم داره»: میگم داریوش یخیره. ایستهمی کنارم و میاد

 .نه از بودنش بیزارم و نه با مُردنش خوشحال میشم؛ فقط میگم کاش تموم بشه_

 .بندمچشم می

 !موم میشهت_

 :صدای همون مامور باعث میشه سرمون به سمتش بچرخه

 !همه چیز تموم شد آقای مهرپرور! بهتره خودت رو تسلیم کنی_

گیره و توی که واکنشی نشون بدم، گردن آسمان رو میینم که داریوش جلو میاد و قبل از اینبمی آن توی یک

 :میشه تنگتر آسمان گردن دور دستش یهحلق کوبه! خونم به جوش میاد که داریوشدیوار می

کنم! یه قدم جلو بیاید یا بخواید من رو دستگیر کنید، جوری این گردن رو فشار دارم باهاتون اتمام حجت می_

 !نیاد دیگه و بره نفسش میدم که

 :زنهکنه و پوزخند میبهم نگاه می

 !ناسمشبهت گفته بودم پای منافعم که وسط باشه، غریبه و آشنا نمی_

کنم آروم برخورد کنم تا بالیی کنم. سعی میم رو حس میزنم و نبض تند شقیقهاز شدت خشم نفس نفس می

 :سر آسمان نیاره

 !رو دستت بکش فقط بیرون؛ میریم ما خب خیلی خیلی خب..._

 !برید بیرون_

 :ایستهعقب عقب میرم که بهزاد کنارم می

 یچاره رو بسپاری دست اون حیوون وحشی؟خوای اون دختر بدیوونه شدی آرش؟! می_

 !کاریت نباشه بهزاد! من بلدم دُم این آدم رو بچینم_

 .خوای چی کار کنیدُم این بشر عین دُم مارمولکه؛ هرچی بچینی، بیشتر درمیاد. حداقل بگو می»کالفه میگه: 
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 و کشممی پلیس مامور دست از رو تفنگ حرکت، یک توی «تماشا کن!»ایستم و خونسرد میگم: کنار مامور می

 فضا کل توی شلیک صدای! میدم فشار ماشه روی معطلیبی رو انگشتم و میرم نشونه داریوش سمت به

 ...پیچهمی

کنه. به سمتش میرم و افته و سرفه میافته. آسمان روی زانوهاش میداریوش با پیرهن خونی روی زمین می

 :شینمکنارش می

 خوبی تو؟_

 :زور باال میادمشخصه نفسش به 

 .خوبم_

 .کنم به دیوار تکیه بدهکمک می

 .یکم همین جور بشین و تکون نخور تا نفست باال بیاد_

 :ندازهایسته و نیم نگاهی به داریوش میسر تکون میده و من بلند میشم. بهزاد به سمتم میاد. کنارم می

 مُرده؟_

 .آره_

 :کنمنگاهش می

 کش رفتن تفنگ از پلیس، جرمه؟_

 :خندهیم

 خان؟ جذاب چطوره. ازش گیرممی تخفیف برات باشه، جرم دونم ولی نگران نباش؛ این رفیقمه. اگر همنمی_

 :ندازمنگاهم رو به آسمان می« حالش چطوره؟»کنم که با اشاره به آسمان میگه: چپ چپ نگاهش می

 .تونم بگم خوبه و نه بد؛ فقط بدون خیلی رو به راه نیستنه می_

 .میشه درست_

 های شصت و اشارم، پشت چشم هام مبکشم.با انگشت

 !ی حیوون، سروش، از ذهنش پاک میشه یا نهدونم کابوس داریوش و اون پسرهفقط نمی_

 :ذارهمی مدستش رو روی شونه

 .بشه خوب تا بمونی پاش جوره همه که هستی عاشقش قدراون مطمئنم نشه، پاک هم اگر_

 :کنمگاهش میسری تکون میدم و خسته ن
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دونم بگم داریوش یه پیرمرد کل جوونی و پیریش رو با عیاشی گذروند و جوونیِ دخترش رو گرفت... نمی_

 !رحمه یا دنیا و روزگاربی

 .تو که دیگه با کشتن داریوش به همه چی خاتمه دادی_

 :زنمچنگی به موهام می

 شلیکِ  شلیک، این میگه بهم حسی یه چرا دونمنمی شاید به نظر برسه مرگ داریوش، پایان همه چیزه ولی_

 !نبود آخر

تونم به خودم امیدواری بدم که با کشتن شنویم. هنوز نمیمیاد چیزی بگه که صدای آژیر آمبوالنس رو می

 .داریوش، همه چی تموم شد

*** 

 این توی که ودب آسمان هایکابوس کرد،می نگران رو من که اتفاقی تنها و گذشته داریوش مرگ از هفته یک

زد... و ی و پشت سر هم. توی هر کدومشون هم فقط یه اسم برق میتکرار هایکابوس! نداشت پایان هفته، یک

 .اون هم سروش بود

 کاری خورممی قسم بار این برسه، بهش دستم اگه و شده گور و گم کجا دونمنمی مدت این سروشی که توی

 .بخوره مشامش به مرگ بوی نفسش، هر از بعد که کنممی

 :کنم که از آشپزخونه بیرون میادطوبی رو صدا می

 جانم آقا؟_

 .دارمکتم رو از روی جا لباسی برمی

 طور که گفتم، میدی به آسمان؛ باشه؟من دارم میرم شرکت. حواست رو همون_

 :زنهلبخند می

 .چشم آقا؛ خیالتون راحت باشه_

 .کنمسر تکون میدم و کتم رو تنم می

 .تر بتونی خرج و مخارج دانشگاه دخترت رو بدیاز این ماه میره باال تا راحت حقوقت_

 .زنههاش برق میچشم

 .خدا از بزرگی کمتون نکنه! ان شاءهلل عاقبت بخیر بشید_

 :توجه به شماره جواب میدمخوره. بیجدی سر تکون میدم و از خونه بیرون میرم. گوشیم زنگ می
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 بله؟_

ببخشید مزاحم شدم. یه آقایی به اسم سروش شمس اومدن شرکت و میگن با شما کار سالم آقای مشتاق. _

 .که کارشون ضروریهدارن. بهشون گفتم شاید شما نیاید ولی گفتن مثل این

 !پس روز حساب ما رسید

 .بیام تا من، اتاق بفرستید_

 .بله، چشم_

کنم و حرکت. کنه و من ماشین رو روشن میشینم. رحمت در رو باز میکنم و پشت فرمون میتماس رو قطع می

گیرم که بعد از بوق چهارم جواب ی بهزاد رو میرونم و توی همین حین، شمارهبا سرعت به سمت شرکت می

 :میده

 جانم؟_

 !سروش اومده شرکت بهزاد_

 :متعجب میشه

 قدر احمقه که با پای خودش بیاد توی دهن شیر؟واقعاً؟! این_

 !کنهجوری داره پا توی کفش من میت. این بشر سرش به تنش زیادی کرده که اینبحث احمق بودن نیس_

 خوای چی کار کنی حاال؟می_

 !کردم... گرفتن انتقامکاری که خیلی وقت پیش باید می_

 !انتقام؟_

 برسه چه! کنمنمی رحم کس هیچ به و میشم وحشی وسط، بیاد جدی هستم. پای افرادی که توی زندگیم هستن

 .ه که حاال و در حال حاضر، تنها دلخوشیمهباش اسمان آدم اون

ی آسمان، انتقام سرش که بدجور ضربه خورده، انتقام لب پاره شدش و بدتر از همه... انتقام دست شکسته_

 !خورده زخم بدجور انتقام روحی که

. داد دستمون ارک دیدی هودونی آرش ولی زیاده روی نکن. این پسره یه رگ جنون داره؛ یکخودت می_

 دستش؟ کف بذاریم خوای من بیام شرکت، با هم حقش رومی

 !جوری حساب و کتابم با اون عوضی راحتترهنه، ترجیح میدم تنها باشم. این_

 !اوکی. ولی بازم میگم حواست رو خوب جمع کن، این سروش بعدا ممکنه برات دردسر شه _
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 :کشمنفس عمیق می

 !خداحافظ _

 .کنم و از ماشین پیاده میشموی شرکت ترمز میکنم. جلقطع می

 :وارد شرکت میشم که خانم موحدی از رو صندلیش بلند میشه

 !سالم آقای مشتاق _

 :با اخم و جدی میگم

 !تو اتاقه؟ _

 .بله، منتظر شما هستن _

واستون که دیگه خیلی ضروری باشه. حکنید، مگه اینفرستین. تلفنی رو هم وصل نمیکسی رو داخل نمی _

 !هست که؟

 :سر تکون میده

 !بله حتما، خیالتون راحت _

کشم. وارد اتاق میشم، در رو پشت سرم ذارم و پایین میسری تکون میدم و دستم رو روی دستگیره اتاق می

 .بندممی

 .نگاهم با اخم و نفرت بهش میفته که راحت روی صندلی نشسته و پا روی پا انداخته

 .جلو میرم

طور سرش باال باشه و به خودش افتخار قدر وقیح باشه که با وجود غلطی که کرده بازم اینآدم اینخیلی بده  _

 !کنه

 :زنهکه نگاهم کنه پوزخند میبی این

 .من دیگه چیزی واسه باختن ندارم! یه آسمان بود که ازم گرفتیش _

 .کنمگیرم و از روی مبل بلندش میاش رو میپر خشم جلو میرم، یقه

ی آشغال، من تا دلت بخواد کله خرم و دنبال یه بهونه برای شروع کردن یه بازی خطرناک! پس بین پسرهب _

 !کشی وگرنه دیگه هر چی دیدی از چشم خودت دیدیبهتره بهونه دستم ندی، دور آسمان رو یه خط قرمز می

 !عشق گناه نیست آقای مشتاق _

 :تیار کف میدمکشم و رو زمین پرتش میکنم و اخاش رو مییقه
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 !عشق به قیمت تباه کردن زندگیِ یه آدم چرا گناهه _

 .کنهبلند میشه و خون بینیش رو با پشت دست پاک می

 !دفعه آخرت بود اسم آسمان از دهن کثیفت اومد بیرون. تویِ بی همه چیز خبر داری چه بالیی سرش آوردی؟ _

 :کوبممیخواد بلند شه که با پا توی پهلوش می

 اش رو دیدی؟ سرش رو دیدی که چقدر بد زدی ناکار کردی؟ لبش رو دیدی چطور پاره شده؟شکسته دست _

 :زنمداد می

 !روانش رو دیدی چطور به هم ریختی؟ _

 :کنمگیرم و باز بلندش میاش رو میتمام دهنش خیس خونه. یقه

زنی! جدیدا از تنها موندن تکش میبینه داری تا سر حد مرگ کبینه؛ کابوس میشب تا صبح کابوس تو رو می _

 !ها رو آشغال؟فهمی اینواهمه داره. می

 .انگار وقاحت این آدم تمومی نداره

 !فهمی این رو؟من اگه هر کاری کردم فقط واسه این بود که اون فکرش پیش تو بود نه من! من عاشقشم! می _

 .خورههلش میدم و این بار محکم توی دیوار می

 !کنم همه دندونات رو سالم نگه دارمدهن نجست رو باز کنی تضمین نمی یه بار دیگه _

 :خندهگیره و میبا درد پهلوش رو می

که آسمان قبال طرز فکرم مثل تو بود جناب! تمام تصورم از دخترها فقط یه وسیله برای سرگرمی بود، تا این _

 !و رو هم مجنون کردهپا گذاشت توی خونت. شیفته همون چیزهایی توی وجودش شدم که ت

 :کشهدستی به لب و دهنِ پر خونِش می

تونی تحمل کنی آسمان دوستت نداشته باشه تونی من رو درک کنی؟! تو خودت میتو چی؟! تو یه لحظه می _

 !و یکی دیگه رو بخواد؟

ون چشمام رو عصبی روی هم فشار میدم. تصور یه همچین چیزیم خودش عین مرگه! ولی من مثل این حیو

 .نیستم، عشق زوری رو قبول ندارم! چون نمیشه

 :کنمچشمام رو باز می

هایی که گفتی تصورشم برام وحشتناکه؛ ولی من مثل تو نیستم که برای به دست آوردن کسی روح آره. این _

 !طور به بازی بگیرم و ککمم نگزهو روانش رو این



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 93 
 

اومده بودم فقط بهت بگم که آسمان رو تحویلم بدی؛  امروز برای دعوا و کتک کاری نیومده بودم آرش خان. _

 !کنی یه جوری ازت بگیرمش که دیگه توی خوابتم نتونی ببینیشکار رو نکنی اون موقع مجبورم میچون اگه این

 :کنههمه خشمم یکهو فوران می

 !کنمسمت آسمان بری به مرگ خودش این بار دیگه بهت رحم نمی _

 :زنهپوزخند می

 !ت مُرده رو از مرگ نترسونهیچ وق _

 .زنمشمی دیوار به و کوبممی اشخواد بره که جلو میرم، تخته سینهمی

فرستم توی های خودم سرم رو میببین پسره لندهور! بفهمم تا یه قدمیِ آسمان رفتی، حتی اگه شده با دست _

 !کنمطنابِ دار اما تو یکی رو از صحنه روزگار محو می

 !م آرش خانبچرخ تا بچرخی _

 .کشمشخواد از اتاق بیرون بره که به عقب میمی

دونی اهل شوخی کردن نیستم. اینم خب باید بدونی که کشتن آشغالی مثل تو برام عین آب خوردنه؛ پس می _

 !وقت برنگرد تا آخر این قصه یه جوری خوب تموم شهدُمت رو بذار روی کولت و دیگه هیچ

 :زنهکنه و نیشخند مینگاهم می

 !خیال؛ چون به نظر من تلخ شروع میشه و تلخ تر تموم میشهاین ضرب المثل شاهنامه آخرش خوشه رو بی _

 :زنمپوزخند می

که تو اختیار اون که آره. ولی خدا رو چه دیدی؟! شاید یهو معجزه شد و آخرش خوب تموم شد، به شرط این _

کنی کاری رو بکنم ا جمع کنی و بری وگرنه من رو مجبور میجزبونت رو داشته باشی و بند و بساطت رو از این

 !اش رو دارمکه کامال انگیزه

یه دختر یه مرد سنگی رو بدجور عوض کرده. باورم نمیشه تویی که یه جماعت ازت به عنوان تندیس وحشت  _

 !کردن حاال به خاطر یه دختر این همه خودت رو به آب و آتیش بزنییاد می

 !کنی؟اری نرخ تعیین میوسط دعوا د _

 :کنهکشه و خونِش رو پاک میی لبش میدستی به گوشه

 .فقط دارم واقعیت رو بهت میگم _

 خوای چی رو روشن کنی؟ها میبعد مثال با این واقعیت _
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 !خواستی بعد یهو عاشقش شدیدیگه االن کل عمارت خبر دارن که تو اون دختر رو واسه انتقام می _

 :خونسرد میگم

 !فهمیدن، دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشتاصال برام مهم نیست. دیر یا زود می _

کنی، خیلی دوست دارم بدونم آدم عجیبی هستی؛ گاهی میشه پیش بینیت کرد گاهی نه! آدم رو گیج می _

 .گذرهتوی سرت چی می

 !بهتره دوست نداشته باشی، واسه خودت بده _

 .ذارهدستش رو روی دستگیره می

خوای چیکار دونی و خودت که میدر هر حال من حرفم رو زدم و اتمام حجتم رو باهات کردم؛ دیگه خودت می _

 .کنی

 .کنه و بیرون میرهکه سمتش برم و باز بخوام دهنش رو پُر خون کنم، در رو باز میقبل از این

م کنم تا نتونه آسمان رو پیدا کنه. ازش خیال بشو نیست، باید یه جوری رد گجوری نمیشه! این مردک بیاین

ست که من دستم به هیچ جا بند ترسم؛ ولی ممکنه وقتی من نباشم بخواد سمتِ آسمان بره و اون موقعنمی

هاش خوندم که دونم چی! یه چیزی رو انگار توی چشمخواستم بکشمش اما یه چیزی مانعم شد، نمینیست. می

 .نذاشت کاری کنم

 :شنومگیرم. با بوقِ دوم تماس وصل میشه و صداش رو میدارم و شماره آسمان رو میگوشیم رو برمی

 !جانم؟ _

ست؛ شاید دیگه هیچی از اون دختر پر شر و شور سابق باقی نمونده. حالش ست، لحنش خستهصداش خسته

 .خوب میشه، باید خوب بشه. من تا تهش هستم

 !مدونتم بردارسریع شال و کاله کن دارم میام دنبالت، چ _

 :کنهتعجب می

 !چرا؟ _

 .حاضر باش اومدم _

کنم. اون خونه خیلی قدیمی شده ولی میشه روش به عنوان یه سر پناه امن حساب ای قطع میبی حرف دیگه

 .کنمکرد. از شرکت بیرون میرم، سوار ماشین میشم و حرکت می

 .رومم کنهکنم تا شاید صدای یه آهنگ یه ذره بتونه آضبط رو روشن می



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 95 
 

 ...به خدا زوده»

 ...مونهزوده که بگی دیگه حرفی نمی

 ...به خدا زوده

 ...زوده واسه مُردن این دل دیوونه

 ...به خدا خیلی زوده

 ...به خدا سخته

 ...سخته که بخوام بمونم بی تو، تو دنیا

 ...به خدا سخته

 ...سخته که بگی نبوده چیزی بین ما

 ...به خدا خیلی سخته

 ...احت، واسه همیشه نگو بریدی سادهدلت و ر

 ...اونی که اینجاست دلش و راحت به تو داده

 ...بگو یه خوابه

 ...مونیبگو می

 ...ترسم بی تونرو می

 ...اممیره آخه دل شکستهمی

 «...تا بری تو

 .ذارمام رو روی دستم میذارم و چونهکشم، دستم رو لبه شیشه میشیشه رو پایین می

 ...رهبه خدا دی»

 ...امبینی به تو آخه این جوری وابستهمی

 ...به خدا ظلمه

 ...دونی که قلبت و هیچ موقع نشکستممی

 ...به خدا خیلی دیره

 ...به خدا بی تو
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 ...ام مثل زندون تنهاییاین خونه واسه

 ...به خدا تنهام

 ...این خوابه بگو نمیری بگو اینجایی

 «...به خدا خیلی تنهام

 (تضی پاشاییمر _به خدا )

که مشکالتم از یه جایی کشه. خودم خسته شدم از اینمغزم از این حجم افکار درهم و برهم دیگه داره سوت می

کنه تا یه جایی باالخره قدر ادامه پیدا میحل میشه ولی باز از جای یه مشکل جدید سبز میشه و این مسیر اون

 .من رو از پا در بیاره

 !ه دویدن به کار میاد نه ایستادنانگار توی زندگیِ من؛ ن

 !گذرهگذره نه نمینه می

 .مونهمیون یه موجی از خوبی و بدی سردرگم می

کنم و وارد اندازم، در رو باز میایستم و کلید میکنم و از ماشین پیاده میشم. جلو در میجلوی خونه ترمز می

 .زنمصدا می کنم و وارد خونه میشم. طوبی روحیاط میشم، حیاط رو رد می

 !جانم آقا؟ _

 :کنمنگاهش می

 .ی خدمه رو جمع کن، یه کاری با همه دارم. خودتم بیا. فعال باید برم، یه نیم یه ساعت دیگه میام و میگمهمه _

 !چشم آقا_

ام ها آروم پایین میاد و ملیحهکنم. آسمان از پلهچرخونم و به پله نگاه میشنوم، سرم رو میصدای پاهایی رو می

کنه. ی بعضی خدمتکارها اذیتش میفهمم نگاه خیرهکنه. سرش پایینه،لبش رو گاز گرفته و من میکمکش می

 .ذارن و پایین میانباالخره آخرین پله رو هم پشت سر می

 :آروم به آسمان میگم

 !سرت رو بگیر باال _

 .قف میشههام متوهایِ مشکی رنگش روی چشمبا تردید سرش رو باال میاره و تیله

 :آروم میگم

 .بریم _

ریم و سمت ماشین گیره و دنبالم میاد. از خونه بیرون میسر تکون میده. چمدونش رو با دست سالمش می
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 .ذارمکنم و چمدون رو داخلش میریم. درِ صندوق عقب رو باز میمی

شینم. ماشین رو روشن بندم و خودمم پشت فرمون میآسمان سوار ماشین میشه. منم درِ صندوق عقب رو می

 .کنمکنم و حرکت میمی

 !خوای بگی کجا میریم که چمدون برداشتم؟نمی_

 :کنمدنده رو عوض می

 .یه خونه دیگه _

 :فهممتعجب رو توی صداش می

 !چرا؟ _

 .اینجا امن نیست _

 :این بار مشکوک میشه

 !نیست؟ _

 !نیست _

 !خب چرا؟ این همه نگهبانم داره که _

سوراخ سنبه زیاد داره که هر کس بتونه از هر دری واردش بشه؛ برای همین موندن تو اونجا  این عمارت _

 !جایز نیست

 :لرزهصداش می

 ...یعنی ممکنه سروش بازم _

 :ام رو از هم باز کنم و آروم باشمکنم فک چفت شدهسعی می

 .ممکنه _

 .که برام ساخته نفسیکنم نفس بگیرم توی این بیحتی اسم این بشر نحسه! سعی می

 !کاش همه اتفاقا یه کابوس بود _

 :زنمنیشخند می

 !بینیمما داریم بیداریمون رو کابوس می _

 .زنمجلوی خونه روی ترمز می

 .رسیدیم _

گیره اش رو با دست سالمش میشیم. من چمدون رو از صندوق عقب ماشین بیرون میارم، دستههردو پیاده می

چرخونم. در بندم، سمت در میرم و کلید رو توی قفلش میدر صندوق عقب رو که میکشه. و همراه خودش می

کنم. همه چی هنوزم دست نخورده باقی مونده، شیم و من برق رو روشن میبا صدایی باز میشه. وارد خونه می

 .های سفید هستهنوزم روی همه چی پارچه

 اینجا کجاست؟ _
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 گذرونمبا نگاهم اطراف رو از نظر می

 خونه پدربزرگم و یه جورایی سهم االرثم از پدربزرگم _

 !چقد قدیمیه _

 :کشمدستی دور لبم می

 .حداکثر ده ساله کسی اینجا زندگی نکرده. من خودمم خیلی کم میومدم اینجا _

 :کنمکشم و به گرد و غبار روی دستم نگاه میدستی روی میز کنار دستم می

 !یزکاری درست میشهست ولی با تمیه کم خاک خورده _

 خوای چیکار کنی؟اون خونه رو با اون همه خدمه و نگهبان می _

 .گردمسمتش برمی

 .کنمام تسویه میمونه منتها متروکه میشه. با خدمتکارها و بقیهاون خونه می _

 :جلو میاد

الیش خوبه پیدا کن و اومدن. به نظر من یکی رو که وضع مها اگه جا و مکان داشتن که پیش تو نمیآخه اون _

 .کنهداره اگرم نه یه کار دیگه میها رو نگه میام اونجا هست تا اگه خودش خواست که اونبهش بگو خدمه

 .پیشنهاد خوبیه ولی بهتره یه کم بیشتر بهش فکر کنم

 .پیشنهادت خوبه ولی الزمه یه کم روش فکر کنم _

 :سمت در میرم

 !آرش _

 .وقت جلوی هیچ دختری اینطور نبودمچقلبم روی دور تند میره. هی

 :چرخونمسرم رو می

 !بله؟ _

 !مظلوم میشه، خیلی مظلوم

 .دونی تنهایی چه بالیی سرم میارهکجا میری؟ تو که می _

 ...دونممی

دونم ک من و اون غیر هم کسی رو نداریم. ترسه، اینم خوب میدونم که از تنهایی چقدر میخیلی خوب می

 .دونم چیکار کنمسازه. نمیسد از تردید رو مقابلم می همین افکار یه

 :گیرم و به چشماش خیره میشمکنم آروم باشم. بازوهاش رو میایستم. سعی میسمتش میرم و جلوش می
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کنه. فقط شاید ده نگران نباش! اینجا رو هیچ کس جز من بلد نیست و تا منم نخوام کسی جاش رو پیدا نمی _

 !برگردم. بدون ترس بمون! باشه؟ دقیقه طول بکشه تا

هایی که انتخاب کردن هر کدوم از میره. انگار زندگیِ من خالصه شده توی دو راهیلرزه، دل من میاش میچونه

 .ها، یه جوری به ضررم تموم میشهراه

 .پیچهچسبونه و صدای شکستن بغضش توی گوشم میام میسرش رو به سینه

 :کشمی سرش میدستام باال میان و دستی رو

 !کنی زندگیم رو، تو یادم دادی عاشقیم رویادته چی بهت گفتم آسمان؟ عوض می _

 !کنه؟خوام تو رو از دست بدم آرش. دیگه تحمل ندارم! چرا انگار خدا داره باهام لج میمن نمی _

 .کننراست میگه، خدا و دنیا دارن با ما لجبازی می

 :کنماز خودم جداش می

 !مونم؟ای تا یه جوری تضمین کنم که تا ابد میخوچی می _

 :دستش رو جلو میاره

 !بهم قول بده _

 :اندازمیه تای ابروم رو باال می

 !قول _

 :زنهلبخند تلخی میون گریه می

 !دونم آدم خوش قولی هستی، پس قول بدهمی _

 :کنمبرم و اشکاش رو پاک میزنم. دست جلو میاراده میلبخند محوی بی

 یلی خب، قول میدم بمونم. راضی شدی؟خ _

 :گیرهاش رو جلوم میانگشت کوچیکه

 .مردونه قول بده تا باور کنم _

 :زنممنم انگشتم رو به انگشتش گره می

 !اینم قول مردونه. امر دیگه؟ _

 :خندهمی

 !دیگه سالمتی _
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 :کنمانگشتم رو از دستش جدا می

 .گردم. زود برمیخیلی خب، پس من فعال میرم یه کاری دارم _

 .ترسه اما من مجبورمفهمم. از تنهایی میسر تکون میده، اما تشویشش رو می

که جنبه احتیاطشم در نظر بگیریم نگران هیچی نباش. آدرس اینجا رو هیشکی جز خود من نداره. برای این _

 !کنم. خوبه؟و تو دیگه نترسی در رو هم قفل می

 :زنهلبخند کم جونی می

 ...فقطباشه  _

 :کنممنتظر نگاهش می

 !مراقب خودت باش _

 :خوام سوار ماشین بشم که صدایی مانع میشهکنم. میسری تکون میدم. از خونه بیرون میرم و در رو قفل می

 !آرش _

 .کنمگردم و با دیدن بهزاد مشکوک، اخمی میبرمی

 :سمتم که میاد، میگم

 کنی؟تو اینجا چیکار می _

ودی. از رحمت پرسیدم گفت که دست آسمان رو با یه چمدون گرفتی و رفتی. حدس زدم اومدم عمارت نب _

بیای اینجا. البته مجبور شدم با تاکسی بیام، ماشینم جلوی در خونت لنگ انداخت رو لنگ که پاشو یه تاکسی 

 کنی؟ر میخوای بکنی؟ اون عمارت رو چیکابینی شانس رو؟! حاال چرا اومدی اینجا؟! چیکار میبگیر! می

 :خسته از پر حرفیش کالفه میگم

 !پرسی توی این وضعیت؟اصول دین می _

 :خندهمی

 .به جون تو کنجکاو شدم _

 اصال من رو چیکار داشتی تو که تا اونجام رفتی؟ _

 رفتی؟اومده بودم سر بزنم بهت و بپرسم سروش رو چیکار کردی. حاال کجا می _

 :زنمچنگی به موهام می

 !میگم سوار شو _
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 .کنمسوار میشه، منم پشت فرمون میشم و حرکت می

 :اندازهنگاهی بهم می

 !خب؟ _

 :اختیار فرمون رو توی مشتم فشار میدمکشم و بینفس عمیقی می

وقتی رفتم شرکت باهاش دعوام شد. تهدید کرد، گفتم ممکنه وقتی من نباشم به یه طریقی خودش رو بیاره  _

 .آسمان. فعال صالح دونستم که اینجا باشیم تا برای بعدش فکر کنمتوی عمارت و بره سر وقت 

 .اندازم، یه پژو سفید رنگ با فاصله نسبتا کمی داره پشت ماشین میاداز آینه ماشین نگاهی به عقب می

شناسمش. عینک زده و ماشین رو پالکش رو اش رو به سختی میبینم. میپالکش آشنا نیست، صورت راننده

 .ه مثال من نفهممعوض کرده ک

 :بهزاد میگه

 کنی آرش؟چرا هی به پشت سر نگاه می _

 :به رو به رو خیره میشم

 .کنهداره تعقیبمون می _

 :کنهتعجب می

 !کی؟ _

 !یکی آشغال تر از سروش _

 آرش رُک و پوست کنده بگو کی رو میگی؟ _

د تا مثال واسطه بشه و من رو خر هومن، رفیق فابریک سروش. وقتی هم که سروش رو اخراج کردم، زنگ ز _

 .کنه تا اون عوضی رو دوباره راه بدم؛ ولی جفتتشون کور خوندن! من از یه سوراخ دو بار گزیده نمیشم

 خوای بکنی؟چیکار می _

 :کنمدنده رو عوض می

 !تماشا کن _

چه روی ترمز پیچم. وارد یه کوچه خلوت میشم و ته کوکنم و سمت چپ میمسیر رو از عمارت منحرف می

 .زنممی

 .ریمشیم و به سمت ماشینش میکنه. همراه بهزاد از ماشین پیاده میبینم که اونم ترمز میمی
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کنم، بازوش رو با خواد حرکت کنه که در رو باز میایستم انگار تازه به خودش میاد و میکنار در راننده که می

 .کشمشگیرم و بیرون میخشم می

 :کنماندازم که هزار تیکه میشه و خودمم زیر پام لهش میدارم و روی زمین میشماش برمیعینکش رو از روی چ

 !خواستی من رو سر کیسه کنی؟ هوم؟می _

 :زنمشتوی دیوار می

 !تونی من رو دور بزنی احمق؟پیش خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی می _

 :بهزاد جلو میاد

 !باشه تا زاغ سیاه آرش رو چوب بزنی باورم نمیشه اون حیوون به تو متوسل شده _

 :کنهاش میمیاد چیزی بگه که پوزخند صدا دارم خفه

دونه گرگ بشم و وحشی هیچی سرم نمیشه. اما خب حاال ک خودش شناسه، میاون رفیق آشغالت من رو می _

 .خواد پا روی دُمم بزاره، مشکلی نیست. منم خیلی وقته شکاری نداشتممی

شناسمت. آدمی که سیخ داغ رو روی پوستِ یه آدم حاال حتی جاسوسم دونم اما خودم خوب میسروش رو نمی _

 !باشه میزاره، مشخصه ذاتش چه جوریه

 :برم و خونسرد جلو میرمدستام رو پشت سرم می

 .کنمبینم زبونت درازه. ولی عیب نداره، منم با یه قیچیِ مختص به خودم کوتاهش مینه! می _

 :بینم باز شیر میشهستم که میایمقابلش می

تونی تسلیم خودت کنی؟! برو بابا، سگ کی باشی؟! فکر کردی چون یه نمه هیکل داری هر احد و ناسی رو می _

 .نه جونم این خبرها نیست

 :زنمبرم و به دیوار میگیرم، سرش رو باال میاش رو میچونه 

ها رو برای بودم و هستم! سعی کن این گنده الت بازی ببین پسره ی عوضی، من صدتای تو رو تا االن حریف _

 .چینمیکی دیگه دربیاری شاید جواب بده. نگران نباش! خودم به شخصه دُمت رو می

 :کشمشگیرم و سمت ماشین میاش رو میبرم، یقهدستم رو پشت سرش می

 !خوای بکنی آقای مشتاقببر مثال ببینم چه غلطی می _

 :کنم. عصبی میگمنم و روی صندلیِ پرتش میدر ماشین رو باز میک

 .بتمرگ اینجا! من تکلیف تویه نکبت رو امروز مشخص نکنم آرش نیستم _
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 :کنمزنم و حرکت میشینه، قفل مرکزی رو میشینم و همین که بهزادم میپشت فرمون می

تونی فرار ز دست قانونم میریزم سرت تا ببینم اببین جناب آقای مشتاق، بخوای بالیی سرم بیاری پلیس می _

 !کنی یا نه

 :زنمنیشخند ترسناکی می

 !ترسونی؟مُرده رو از مرگ می _

 :اندازه و متاسف سر تکون میدهبهزاد نگاهی بهش می

 !کنی؟که االن بگی غلط کردم داری گردن کشی میخیلی پررویی! به جای این _

 :بینماندازم و پوزخندش رو میاز آینه نگاهی بهش می

 .غلط کردم رو راننده به چندتا جوون بدبخت دیگه که زده ناکارشون کرده، بدهکاره _

 :زنهقدر فرمون رو توی مشتم فشار میدم که دستم به سفیدی میاون

 !بهت نشون میدم نتیجه بازی با دُم شیر چیه _

طرف من سرش اومده، قطع رسه، پس هر کی یه بالیی از خودی آزارم به کسی نمیرونم. من بیسمت انبار می

 .به یقین خودش خواسته

خودی بالیی سر کسی نمیارم. هر کیم مشکلی براش پیش اومده، کرم از خود درخته. پس دهنت رو من بی _

 .قدر آروم نیستمببند و کمتر روی اعصاب من رژه برو! من همیشه این

 !مشکل اینجاست تو آروم بودنت ترسناکه _

 :رخهچبهزاد عصبی سمتش می

 !کشی یا خودم زحمت بکشم؟صاحابت رو میزیپ اون دهن بی _

 .شیمکنم و همراه بهزاد پیاده میکنم. قفل ماشین رو باز میکنه. جلو در انبار ترمز میهومن سکوت می

 :کشمکنم و هومن رو بیرون میدر عقب رو باز می

 !من رو آوردی همون مقر همیشگی هان؟ _

 :به جلو هلش میدم

 !اه بیفتر _

 .کنهفرستمش، بهزاد هم کنارم حرکت میبه زور به جلو می

 خوای چیکارش کنی؟می _
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 :کشمدستی به گوشه لبم می

 .دونن چیکارش کننها، خودشون میسپارمش دست بچهمی _

 :زنماش میخواد بلند شه که تختِ سینهکنم. میشیم، روی صندلی پرتش میوارد انبار می

 !بتمرگ _

 :کنمه روی صندلی میفته. دست به سینه نگاهش میدوبار

 !خب؟ _

 !خب؟ _

که چاک دهنت رو جلوی ذارم از این در سالم بری بیرون به شرط ایندوتا راهکار بهت میدم بچه جون؛ یا می _

کنم همه آرزوهات رو با خودت به گور که کاری میاون رفیق بی همه چیزت نکشی و آدرس بهش بدی، یا این

 !. حاال کدومش؟ببری

 !این آدم خیلی چموشه

 .اون دختر، سهمِ سروشه _

 :ذارم و کمی خم میشمهای صندلی میفکم چفت میشه. دستام رو روی دسته

 .گیریببین من کاری بهت نداشتم، خودت داری اعصابم رو به بازی می _

 :کمی عقب میرم

 !اندازمتبه غلط کردن می _

 :صدام رو کمی باال میبرم

 !مداح _

 :احمد که میاد، میگم

 !دونی باید چیکار کنی دیگه؟داری احمد. خودتم میاین آدم اینجاست، چشم ازش برنمی _

 :سر تکون میده

 .کنمغمتون نباشه آقا! این موش چموش رو آخر رام خودتون می _

 :کنمزنم و به هومن نگاه میپوزخند می

 !به جهنم خوش اومدی هومن خان _
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بینم. از اینجا به بعدش قراره این بازی رو من بچرخونم تا یه بار برای همیشه با اون ماش میترس رو توی چش

 .آشغال یِر به یِر بشم

 :اندازمنگاهم رو به بهزاد می

 !بریم _

ریم. خیلی دوست دارم بدونم ته این بازیِ سرنوشت چی دیگه قراره سر سر تکون میده و از انبار بیرون می

 .یرهراهمون قرار بگ

*** 

 «آسمان»

 .کشمکنه و من باالخره یه نفس راحت میدکتر گچ دستم رو باز می

 .ی صد کیلویی بود که به دستم وصل بوداین گچ کوفتی انگار وزنه

 .خواد چند بار دستم رو مشت و بعدم باز کنم. انجام میدم و دکتر که میگه مشکلی نیستدکتر ازم می

شینه. ماشین رو روشن شیم و اون پشت فرمون میم. همراه آرش سوار ماشین میریباالخره از اونجا بیرون می

 ...کنهکنه و حرکت میمی

 .دو هفته گذشته. پانسمان سرم رو خیلی وقته باز کردم، گوشه لبم که زخمی بود حاال خیلی بهتر شده

ن به پولش نیاز نداشت، نصف آرش اون عمارت رو به یه پیرمرد حدودا پنجاه ساله و خیلی مهربون فروخت و چو

 .ام همه هنوز همونجا هستن، به جز ملیحهقیمت فروخت. خدمه

 .رفیقِ آرش )بهزاد( از ملیحه خواستگاری کرد، خانواده بهزادم موافقت کردن و نامزد کردن

و دلگرم این دو هفته انگار اندازه دو سال گذشته و اتفاقات جدیدی رو توش داشتیم. خدا رو شکر چیزی که من ر

 .کرد حضور آرش و غیب شدن ناگهانی سروش بودمی

ام که توی هامم کمتر شده؛ پاک نشده ولی خیلی کمتر شده. من همش رو مدیون آرشیتوی این مدت کابوس

تا من هستم هیچ بنی بشری حق اومدن سمتت رو »این دو هفته فقط با یه جمله ذهن و قلبم رو آروم کرد: 

 .دادوهی از آرامش رو بهم میهمین جمله ک« نداره!

کردم تنها موندن کنم، جدی و با اخم به رو به رو زل زده. توی این مدت خیلی کمکم کرد. فکر مینگاهش می

 .باهاش ممکنه به ضررم تموم شه اما این آدم قدرت کنترل خودش رو داشت

هایی که فقط شامل حال من ی محبتزنم و دلم برای جذبه اش میره، برای غیرتی که روم داره و حتلبخندی می

 .کنممیشه. من این مرد رو با دنیا عوض نمی
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زنه. متعجب به ماشین پارک شده ی قدیمی که حاال یه جورایی برای خودمونه، روی ترمز میجلوی همون خونه

 :کنمکنار ماشین آرش نگاه می

 کسی اینجاست؟ _

 :خونسرد میگه

 !پیاده شو _

ریم، با دیدن مرد مُسنی کنه. داخل که میاندازه و در رو باز مینم پیاده میشم. کلید میاون که پیاده میشه، م

 :زنهکنه. لبخند میکنه و به ما نگاه میکه روی مبل نشسته، چشمام گرد میشه. اون مرد سر بلند می

 .سالم _

بینم که از آشپزخونه بهزاد رو میکه چیزی بگه، ملیحه و کنه و قبل اینکنم که نگاهم میمتعجب به آرش نگاه می

 :بیرون میان. ملیحه لبخند زنان سمتم میاد

 خوای؟علی برکت اهلل آسمان خانم! زیر لفظی می _

 :بهزاد با خنده میگه

 !چرا شوکه شدی زن داداش؟ _

 :گیج میگم

 !میشه یکی برام توضیح بده چه خبره؟ _

 :کنهآرش با حرص به بهزاد نگاه می

 .قرار بود فقط خودت بیای مرد ناحسابی _

 .تونم از نامزدم مخفی کنممتاسفم داداش، من هیچی رو نمی _

 :آرش متاسف سر تکون میده

 !خوره زن ذلیلیه نخود توی دهنت خیس نمی _

 .خندن؛ ولی من هنوز گیجمملیحه و بهزاد هر دو بلند می

 !خواد به من بگه ماجرا از چه قراره؟کسی نمی _

 :زارهام میروی شونه ملیحه دستش رو

 واقعا خبر نداری قراره بری خونه بخت؟ _

 :زنهچشمام تا آخرین حد ممکن گشاد میشن و به آرش نگاه میکنم که چنگی به موهاش می
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 .گفتم امروز خودت بیای ببینی _

م آروم خودم رو از شوک بیرون بکشم. صدای مخلوط شده با خنده ملیحه رو دم گوش -کنم آروم سعی می

 :شنوممی

 !ات هم پای خودتهمهریه _

 .کنههاش هم با همه فرق میام رو بخورم. آرش غافلگیریکنم خندهسعی می

 :زنهخوام؟ فکری توی مخم جرقه میکنم. مهریه چی مییه کم فکر می

 !خوام ولی شرط دارمراستش مهریه نمی _

 :اندازهمشکوک یه تای ابروش رو باال می

 !چی؟ _

 :کنم تالش برای خوردن خندمهی که میتنها کار

 !ام باشه فرق نداره مهم گرفتنتهکه خیلیم بهت فشار نیاد، هر ماه یه شاخه گل بگیری برام. هر چیبرای این _

زنن زیر کنم باید عاقد باشه، میکنه. بهزاد و ملیحه و حتی اون آقایی هم که فکر میآرش مات برده نگاهم می

 .خنده

 .دارن بخندن چون چهره آرش موقع دادن گل به من خیلی خنده دارهواقعا هم حق 

 :کنم که در کمال تعجب میگهمنتظر نگاهش می

 !قبوله _

تازه من خیلی بهش تخفیف دادم گفتم هر ماه یه شاخه. اول توی فکرم بود بهش بگم هر روز که دیگه دلم 

 .سوخت

زاره. انگار هم چی از قبل ها رو روی میز میش شناسنامهشینیم. آرهمراه آرش میرم و روی مبل مقابل عاقد می

کدوم هماهنگ شده بوده که من و آرش حتی آزمایشم ندادیم. البته شرایطمون واقعا مناسب نبود و حتی هیچ

 .ام نداشتیمحوصله

 :با صدای عاقد به خودم میام

 !پرسم، آیا وکیلم؟برای بار سوم می _

 :شبختی رو تصور کنمکنم خوبندم و سعی میچشم می

 !بله _



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 108 
 

 .کنم دیگه روی خوشش رو ازم برنگردونهتمام افکارم پیش خدایی هست که اون باالست و من آرزو می

 .کنیمگیره و هردو امضا میرو میگه، بعدش عاقد دفتر رو سمتمون می« بله»آرش هم 

دون ترس، بدون دلهره از خواد؛ بکشم. دلم زندگی کردن و نفس کشیدن بدون سختی مینفس عمیقی می

 !تنهایی و وحشت از هر هیوالیی

 :شنومصدای ملیحه رو دم گوشم می

 .کنیایشاال عروسیم جبران می _

 :کنممتعجب نگاهش می

 !چی رو؟ _

 :خندهمی

 !تو که عروسیِ درست و حسابی نگرفتی، توی عروسیِ من جبران کن بترکون _

 :خندممی

 !دیوونه _

 .مونیمکنه و از خونه میره، حاال فقط ما چهار نفر میمی عاقد وسایلش رو جمع

 :کنهآرش به مبل تکیه میده و بهزاد با خنده نگاهش می

 !بخار رو نگاه! زن گرفتی خیر سرت پاشو یه عرض اندامی بکنمردک بی _

 :خندم و آرش خونسرد میگهبلند می

 .کنمنگه دار عروسیِ خودت باهات تسویه می _

 :نشینهسته مبل، کنار آرش میبهزاد روی د

 !خیال عرض اندامچیکارت کنم؟! آبی ازت واسم گرم نمیشه. بی _

 !دونی و میگیخوبه خودتم می _

 !شناختمت دیگه _

 :ملیحه میگه

 .کنیم، مزاحم خلوتتون نشیمخب دیگه من و بهزاد رفع زحمت می _

 :بهزادم از روی مبل بلند میشه
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 !که رَوَد خانه خودبله دیگه. نخود نخود هر  _

 :خندم و بلند میشممی

 !موندین خبمی _

 :کنهملیحه شالش رو روی سرش مرتب می

 .خوام گل دادن رو ببینمممنون. ولی آخر ماه خبرم کن می _

 :خندمباز می

 .باشه حتما _

 :گیرهبهزاد دستش رو جلوی آرش می

 .االن یه خودی نشون بده کنم حداقلاخویِ محترم، من دیگه دارم زحمت رو کم می _

 :زنهآرش لبخند محوی می

 .خوش اومدی _

 !آداب مهمان داریت توی حلقم یعنی _

 .تونهخندیم و آرش همچنان سعی داره که نخنده ولی نمیمن و ملیحه بلند می

 :کنهبهزاد به من نگاه می

 !هوای این رفیق رباط من رو داشته باش زن داداش _

 .صد در صد _

بندم و باالخره شالم االخره از روی مبل بلند میشه. بعد از بدرقه کردن ملیحه و بهزاد، درِ خونه رو میآرش هم ب

 .کشمرو از سرم می

 .کنه و به آسمون شب خیره میشهآرش سمت پنجره میره، بازش می

 :سمتش میرم و به شوخی میگم

 !پشیمونی؟ _

 :چرخهسرش سمتم می

 !از چی؟ _

 .ازدواجمون _
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 .ایستم. هنوزم خیره ماههش میکنار

 :کنهانگار داره چیزی رو مرور می

 !نه اصال _

 ...پس _

 .کنهاین خونه خودش یه کوه پر از خاطرات رو حمل می _

بره و جعبه کوچیک و قرمز رنگی رو نگاهم خیره نیم رُخش هست که دستش رو سمت میز کنار دستش می

 .گیرهسمتم می

 :اندازممینگاه کوتاهی به جعبه 

 !این چیه؟ _

 !بگیرش _

 .گیرمازش می

 !بازش کن _

 .بینم که تنها یه نگین کوچیک روش دارهکنم و حلقه ساده و قشنگی رو داخلش میدر جعبه رو باز می

 :حلقه رو از جعبه بیرون میارم

 .هفته قبل این رو گرفتم _

 :خندممی

 !پس از هفته قبل برنامه چیدی؟ _

 :زنهکج خندی می

 .شاید هم زودتر _

 :گیرمزنم و حلقه رو جلوش میلبخند می

 .خودت بفرستش توی انگشتم _

 :گیرهای رو سمتم میبره. حلقه دیگهبرم، حلقه رو داخل انگشتم میگیره و دستم رو که جلو میحلقه رو می

 !نوبت تویه_

ای رنگش با های قهوهتم. خیره چشمفرسگیرم. حاال منم حلقه رو برای اون توی انگشتش میحلقه رو ازش می

 :لبخند میگم
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 !ها یه خوبی بود اونم داشتن تو بودته همه این اتفاق _

 :گیرهلبخندش کمی رنگ می

 .خواددونی چیه؟ دلم یه نمه آرامش میمی_

 روی زمین هست؟ _

 :سر تکون میده

 .آره _

 کجاست؟_

چسبم. با چشماش به چشمام اشاره مال بهش میکشه و حاال کاگیره، من رو سمت خودش میدستام رو می

 :کنهمی

 !اینجاست_

 :کنمشک ندارم این بشر هر جوری هم که باشه مقابل من کم میاره. نگاهش می

 !تو دختر دوست داری یا پسر؟ _

 :کنهتعجب می

 چرا یهو این رو پرسیدی؟ _

 !جوریهمین _

 !برای من فرقی نداره؛ ولی بیشتر دختر_

 !چرا؟ _

 :ذارهاش رو روی کمرم میدست

 .چون اولین کسی که باعث شد بعد پنج سال بخندم یه دختر بود _

 :خندمکمی می

 !خودت چی؟ _

وقت نتونستم فرقی بین جنسیت یه رسم که هردو عزیز هستن. هیچکنم و فقط به این نتیجه مییه کم فکر می

 .بچه قائل بشم؛ چون هر گلی یه بویی داره

به یه اندازه ارزش دارن؛ به نظر من نه پسر به دختر برتری داره نه دختر. مثل دوتا کفه ترازو  هردوشون برام _

 .هستن که روی حالت تعادل قرار دارن. من هر دو رو دوست دارم



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 112 
 

 :متفکر میگه

 .آره، اینم درسته. ولی من هنوزم توی این زمینه طرز فکر خودم رو قبول دارم _

 :خندمبلند می

 !ال تونستی نظر کسی زو قبول داشته باشی که این دفعه دومت باشه؟مگه تا حا _

 :خندهمی

 .خوبه که من رو شناختی _

 .توی این مدت نشناخته باشمت جای تعجب داره _

 :اندازهابرو باال می

 .درسته _

 :کنمدستام رو دور گردنش حلقه می

 خندی؟یه چیزی بگم بهم نمی _

 .کنمتضمین نمی _

 :با حرص میگم

 !نامردی اگه بخندی _

 .بگو یه جوری کنار میایم با هم _

ای فکر شناختم، آرش کمانگیر بود و واقعا حتی ذرهشاید باورت نشه ولی بچه که بودم تنها آرشی که می _

 .که سنم رفت باالترکردم آرش واقعا اسم باشه تا ایننمی

 :کوبمن. پام رو روی زمین میهای سفید و یک دستش نمایان میشخنده و دندونباالخره می

 !قرار شد نخندی دیگه _

 !مسخره کردی من رو؟ _

 .نه خدایی واقعیته _

 .باورم نمیشه واقعا _

 !بچه بودم خب _

 !همون آرشی که توی بچگی اسمش برات ناآشنا بود حاال به عنوان شوهرت اینجا ایستاده. حست چیه؟ _
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 :به لبخندم عمق میدم

 .کنمدنیا عوض نمیمن این آرش رو با  _

 !وقت؟هیچ _

 :زنممطمئن لب می

 !وقتهیچ _

 .زنهگذرونه و لبخند زیبایی مینگاهش تک تک اجزای صورتم رو از نظر می

 .فهمم که این عشق، این حس، پایانی ندارهکنم، فقط میای که حساب میکنم و با هر چرتکههر جوری فکر می

 .هردومون باشه کنم این یه شروع تازه برایآرزو می

*** 

با تن پوش سفید رنگ از حموم بیرون میاد و خیره من که جلوی آینه نشستم و با سشوار و موهای خیسم 

 :درگیرم، میگه

 .ریم بیرونحاضر شو! برای صبحونه می _

 :کنممتعجب نگاهش می

 .گهخوریم دیخیال آرش! صبحونه رو توی خونه میدیشبم که نشد من شام درست کنم. بی _

 !وقت فایده نداره. درس اولبحث کردن با من هیچ _

 :کشه. نگاهش بهم میفته و سمتم میادخندم و میام از روی صندلی بلند شم که زیر دلم باز تیر میمی

 !تو که بهم گفتی خوبی، پس این چه حالیه؟ _

 .آرش جناییش نکن تو رو خدا! خوب میشم _

 :مینشونتم. سری تاسف بار تکون میدهگیره و دوباره رو صندلی دستم رو می

 !من آخر باید از دست تو سر به بیابون بذارم. بده من اون سشوار رو _

 :خندم و سشوار رو دستش میدممی

 !خود خودته خبهای بیتقصیر نگرانی _

 !خودهچقدرم که بی _

 .کنهکنه و موهام رو باهاش خشک میایسته، سشوار رو روشن میخندم. پشت سرم میمی

 !تو که موهام رو خشک کردی حداقل شونه کردن و بستنشونم خودت قبول کن _
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 :داره و دستم میدهکشِ مو و شونه رو از روی میز بر می

 .این یکی دیگه کار خودته _

 :ذارمشون. به آرش میگمی راستم میکنم. موهام رو سمت خودم میارم و روی شونهپوفی می

 .جوری کارم راحت تر میشهه کنم؟ ایننظرت چیه موهام رو کوتا _

 :گردهنگاهش سمتم برمی

 .موهات که مشکلی ندارن _

 .ریزهشونه کردنشون اعصابم رو به هم می _

 :ای میگهبا لحن خاص و مردونه

 .کنهولی اعصاب من رو آروم می _

 :طوری که مثال منظورش رو نفهمیدم میگم

 چطور؟ _

 !چون موی بلند بیشتر بهت میاد _

 !لرزهقلبم توی سینه می

 خوای دو دقیقه بری بیرون تا من لباس عوض کنم؟نمی _

 :خندممی

 !راحت باش _

 :کنه نخندهسعی می

 !برو _

 پس موهام رو چی کار کنم؟ _

 :کنهپوفی می

 !اگه دستت تنده زود شونه کن _

 .زنم ولی قول نمیدمزورم رو می _

شینه و سرگرم ل شونه کردن موهام میشم، اون هم روی تخت میخندم. مشغوکنه که میچپ چپی نگاهم می

بندم و از روی اندازم، موهام رو با کش دم اسبی میگذره شونه رو روی میز میگوشیش میشه. یه کم که می

 .صندلی بلند میشم
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 .خب دیگه کار من فعال تموم شد. خودت که حاضر شدی بهم بگو تا منم بیام _

ی گوشیم که روی میزه و خوام وارد آشپزخونه بشم که صفحهاز اتاق بیرون میرم. میسری تکون میده و من 

 .مدام خاموش و روشن میشه، مانعم میشه

 :کنمکشم و تماس رو وصل میدارمش. با دیدن شماره ناآشنا ابرو در هم میسمتش میرم و از روی برمی

 !الو؟ _

 .شنومصدایی نمی

 الو چرا جواب نمیدین؟ _

کنم. با حرص گوشی رو دوباره م کسی چیزی نمیگه. گوشی رو از گوشم پایین میارم و تماس رو قطع میباز ه

 :اندازم و زیر لب میگمروی میز می

 !ی مردم آزاردیوونه _

مونم که بعد از گذشت یه مدت کوتاه، ی سیاه و خاموش تلویزیون مینشینم و خیره به صفحهروی مبل می

 :بنده، میگهمیاد و هم زمان که ساعتش رو به مچ دستش میآرش از اتاق بیرون 

 .خیلی طول ندی موقع حاضر شدن. یهو دیدی جات گذاشتم _

کنه و فهمم و با حرص از روی مبل بلند میشم. سمتش میرم که توی آینه به خودش نگاه میخنده ریزش رو می

 .زنهعطر رو به گردنش می

 :گیرمو ازش میایستم و عطر رجلو میرم، کنارش می

 بسه دیگه! چه خبره این همه عطر آخه؟ _

 :کنهنگاهم می

 .تونم هضم کنماین حجم از غیرت و حسادت رو نمی _

 .زنم تا نخندمتمام زورم رو می

 .تونه از یه پسر هم بیشتر باشهبهتره درک کنی از اونجا که من یه دخترم گاهی غیرتم می _

 :زنهلبخند محوی می

 .کنهحالم میاره خوشیه چیز د _

 :متعجب میگم

 !چی؟ _
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 .حالِت خیلی بهتر شده _

 :زنملبخند می

خوام از آره. خیلی حالم بد بود و از همه توی زندگیم ناامید بودم حتی خدا! ولی دوباره دارم سرِ پا میشم، می _

 .نیست افسرده و خسته خودم یه شخصیت جدید بسازم نه دختری که یه روز شاده و یه روز که بر وفق مُرادش

 .این خیلی خوبه _

 !همش رو هم مدیون تویم _

 چطور؟ _

 .که هنوز تو رو دارم من رو زنده نگه داشتی اینانگیزه _

 :گیرهلبخندش خیلی کم، رنگ می

 !برو آماده شو _

مانتوها نگاه  بندم و سمت کمد میرم. متفکر بهسر تکون میدم و سمت اتاق میرم. وارد اتاق که میشم در رو می

 .کشمخوام بیرون میکنم و اونی رو که میمی

اش ای رنگ سه جاش چین داره، دوتاش دو طرف مانتو و یکی هم پشت مانتو، یقهیه مانتوی نسبتا بلند سُرمه

 .کوچیکه و روی آستیناش و مچ دست نوارهای آبی رنگ داره

 .آرایشم فقط در حد یه کرم، خط چشم و رژ لبه کنم وپوشم. شال آبی کمرنگم رو هم سرم میمانتو رو می

دارم و فرستم. کیفم رو از روی تخت برمیزنم و بوسی برای خودم میبا رضایت توی آینه به خودم چشمکی می

 :از اتاق بیرون میرم. آرش دست به سینه به دیوار تکیه داده و سرش پایینه که با صدای من به خودش میاد

 .بریم _

کنه اما این بار ایستم. هنوزم خیره نگاهم میمونه. جلو میرم و کنارش می، چند لحظه مات میکنهنگاهم می

 :پرسمکمی هم متفکره. متعجب می

 چیزی شده؟ _

هاش کنه و بعد با رضایت لبخندی کنج لبگذررژ لبم رو کمی پاک میتک تک اجزای صورتم رو از نظر می

 .نشونهمی

 .حاال درست شد _

 :کشمهام میبدستی به ل
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 !کم رژ زدم که _

 .کنهکشه و دستش رو باهاش پاک میی دستمال کاغذیِ روی میز بیرون میدستمالی از جعبه

 .تونه درک کنه پس خیلی خودت رو درگیر نکن که رژ کم بود یا نهجور موارد رو فقط یه مرد میاین _

 :کنمبا حرص پوفی می

 .من آخر از دست تو دیوونه میشم _

دارم و پشت سرش از خونه کنه. من هم گوشیم رو از روی میز برمییزی نمیگه و این بار درِ خونه رو باز میچ

 .بیرون میرم

 .کنهزنه و حرکت میشیم. آرش استارت میهر دو سوار ماشین می

 کی بهت زنگ زد؟ _

 :کنمنگاهش می

 .مزاحم بود. ملت بیمار شدن به خدا _

 :کنمکنه. نگاهش میعوض میخنده و دنده رو کمی می

 اعتقادی به روشن کردن ضبط داری عزیزم؟ _

 .خندیمرو یه جوری با تشدید و بامزه گفتم که جفتمون می« عزیزم»

 .تو یه سری موارد، آره _

 !خب االنم به راه راست هدایت شو و معتقد شو بهش _

 :اندازهنیم نگاهی بهم می

 ای به ضبط داری تو؟چه عالقه _

 :خندممی

 ی سکوت بگیریم، مگه نه؟تا آخر راه که قرار نیست روزه _

 :اندازهای باال میشونه

 .اینم حرفیه _

کنه. هر دو توی افکار خودمون غرق میشیم. سکوتی که بینمون بره و ضبط رو روشن میبعدم دست جلو می

کنم میده، احساس میهست فقط با صدای ضبط شکسته شده. یه حس عجیب و غریب ترسی باز بهم دست 
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تونم به خودم امید بدم که خواد نوید یه اتفاق بد دیگه رو بده و من این بار واقعا دیگه تحمل ندارم و فقط میمی

 !ممکنه حسم غلط باشه

 :کنه. با دیدنِ تابلوی اونجا متعجب میگمآرش باالخره ترمز می

 کنه مگه؟جا صبحونم سرو میاین _

 های ظهره بهتره صبحونه رو با ناهار یکی کنیم. هوم؟نه، ولی چون نزدیک _

 :سر تکون میدم

 .کامال موافقم _

 .حله _

هر دو از ماشین پیاده میشیم و وارد رستوران میشیم. چیزی که خیلی به دلم نشست، فضای آروم و دنجی 

خوبه. با آرش سر یه  هست که اینجا داره. تعداد کسایی هم که اآلن اینجا هستن خیلی زیاد نیست و این خیلی

 :گذره میگهکنه، کمی که میداره و عاقل اندرسفیه نگاهش مینشینیم. آرش منوی روی میز رو برمیمیز می

 .من انتخاب کردم _

 :گیرهمنو رو سمتم می

 !نوبت تویه _

 :کنم و میگمای ندارم. به آرش نگاه میسر تکون میدم. االن واقعا اشتهای آنچنانی

 .خورمالد میمن فقط سا _

هام بیش رسه با سفارشی که آرش میده، چشمکنه ولی بعد سر تکون میده. گارسون که میاول یه کم تعجب می

 .از حد معمول گشاد میشن

 !دو پُرس جوجه و ساالد و دوغ؟ _

 ها قربان؟همین _

 !بله _

 :گارسون سری تکون میده و وقتی میره رو به آرش میگم

 خودی گفتی؟ود. چرا بیسفارش من که این نب _

 :خونسرد میگه

 .ای از دهنت نشنیدممن چیز دیگه _

 :خورهنگاهم مملو از حرص به نگاهش گره می
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تونم بخورم، حداقل االن که ازدواج کردیم خیال آرش! من واقعا اینی که تو سفارش دادی رو اصال نمیبی _

 !خیال زورگویی شوبی

 :کالفه میگه

 .قدر الغریا حاال اصال دقت نکرده بودم تو ایندونم چرا تمن نمی _

 .طوریه؛ بهتر بگم، یه جورایی استعداد چاقی ندارمخب کالً ژن من این _

 .الغری زیاد باعث ضعیف شدن میشه. خودت که این رو باید بهتر بدونی _

 !چاقی هم خوب نیست خب _

 .ودت باشیام فکر خنه زیادی چاق خوبه نه الغر. بد نیست یه جاهایی _

ام گنجایش شدم. ولی واقعا معدهداد و برام ارزش قائل بود، غرق لذت میقدر بهم اهمیت میکه ایناز این

سفارشی که آرش داده بود رو نداشت ولی انگار باید بفهمم این مرد حتی اگه ازدواجم کنه همون زورگویی هست 

ه اگه خیلی بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم. غذاها رو میارن و تر بیاد؛ تازکه قبال بود فقط شاید دُزش یه کم پایین

کشم و به صندلی تکیه خوریم. باالخره عقب میگذره و در سکوت غذامون رو میکنیم. یه کم میشروع می

 :میدم

 .من دیگه کم آوردم _

 :کنهکنه و با دیدن ظرفم که هنوز نصف غذا توش مونده، اخم مینگاهم می

 دقیقا؟ چی خوردی ازش _

 !خیال آرشبی _

 .کشههاش میداره و دور لبکنه. دستمالی رو برمیپوفی می

 !حرف زدن باهات مثل کوبیدن میخ توی سنگه _

 :خندممی

 !خب تقصیر خودته دیگه، زور نگو _

 :هاش به لبخند کمی وا میشهلب

 .بلند شو بریم دیگه _

کنه از رستوران بیرون میریم و باز سوار پرداخت می سر تکون میدم و هر دو بلند میشیم. آرش پول رو که

 :کنه میگمماشین میشیم. همین که حرکت می
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 ...این بار کجا میریم؟ خونه یا _

 :چرخونهفرمون رو به راست می

 .بستگی داره _

 به چی؟ _

 :کنهنگاهم می

 برگردیم خونه؟ _

 :کنمکمی فکر می

 .روی کنیمخواد یه کم پیاده دونم چرا دلم مینمی _

 :پرسهاندازه و حینی که حواسش به رو به رو هم هست، میابرو باال می

 پیاده روی؟ _

 .آره _

 آب پز نمیشیم توی این هوا؟ _

گیره. البته بهش حق میدم. با این که آخرهای پاییزه ولی هوا امروز بدجور گرمه؛ ولی واقعا از خونه ام میخنده

 .ته شدمنشینی و کلی استرس و اضطراب خس

حرفت رو قبول دارم ها، منتها چون خیلی وقته فقط توی خونه بودیم یا همش مضطرب بودیم، واقعا خسته  _

 .کنهشدم! به نظرم توی یه پارک یه کم پیاده روی کردن حال جفتمون رو عوض می

 :اندازهای باال میخیره به رو به رو، شونه

 .من حرفی ندارم، اوکیه _

 :با خنده میگم

 !از وقتی ازدواج کردیم زود کوتاه میای ها _

 :کشههاش میدستی دور لب

 !دروغ جایز نیست، بیشتر اوقات حریف زبونت نمیشم _

 :خندمبلند می

 پس خودتم قبول داری که جلوم کم میاری؟ _

 !گاهی اوقات، نه همیشه، خیلی توی این زمینه خودت رو دست باال نبین _
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 :خورمام رو میخنده

 !ی، بچرخ تا بچرخیم آرش خاناوک _

اش میشم، به دستش که به حدی دور فرمون مشت های به شدت در هم رفتهکنم متوجه اخمنگاهش که می

 :کنم و نگران میگمزنه نگاه میشده که رنگش به سفیدی می

 !چیزی شده آرش؟ _

 :کشههاش رو تا حدودی باز کنه، نفس عمیقی میکنه اخمسعی می

 .نیستنه! چیزی  _

 .گره دستش دور فرمون کمی شُل میشه

دونم. کنار ام چیزی رو به یادش آوردم که نباید! اما چی؟ نمیکنم با جملههنوز هم نگرانش هستم و حس می

 :اندازه و بعد رو به من میگهکنه، نگاهی به اطراف مییه پارک ترمز می

 .فکر کنم همین جا اوکی باشه _

 :چرخونم و بعد سر تکون میدمجا مینگاهم رو دور تا دور این

 .خوبه _

 !پس پیاده شو _

هام رو فقط تا نیمه باز کنم. دست راستم رو به سری تکون میدم و پیاده میشیم. تیغ آفتاب باعث میشه چشم

هام رو کامل باز کنم. آرش هم که حالتش کنم چشمذارم و سعی میبون باال میارم، روی پیشونیم میعنوان سایه

 .فهممتو این هوا پیاده روی خواستنت رو نمی _ل من بود، جلو میاد و میگه: مث

 :خندممی

 !یهویی شد، خیلی اتفاقی _

 :سر تکون میده و بعد میگه

 .مون داغ کرده و اینجاییمکردم این آفتاب فقط روی ما اثر داشته که کلهفکر می _

بینم، بله! فقط ما نیستیم که سر ظهر اینجاییم، چون م و میاندازکنه که نگاهی میبا دست به رو به رو اشاره می

خوام کنه. میام اینجا هستن. مشغول قدم زدن میشیم اما سکوت بینمون شدیداً اذیتم میدوتا زوج دیگه -یکی 

ی همون مزاحمی میشه خوره. از کیفم بیرونش میارم و نگاهم میخ و مات شمارهچیزی بگم که گوشیم زنگ می

خوره و کنم که در عرض نیم ثانیه باز هم گوشیم زنگ میح هم بهم زنگ زده بود. تماس رو قطع میکه صب

 :چسبونمکنم و گوشی رو به گوشم میکنم. تماس رو وصل میسنگینیِ نگاهِ متعجب آرش رو روی خودم حس می
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 !بله؟ _

 .باز هم مثل صبحه؛ ساکت و خاموشه و هیچ چی نمیگه

 !الو؟ _

کنه و من رو بازم از یه کنم. یه استرس و ترس بدی توی وجودم رخنه مییین میارم و قطع میگوشی رو پا

 :کنم و مشکوک میگهترسونه. به آرش نگاه میاتفاق تلخ دیگه می

 باز هم همون مزاحم بود؟ _

ار زنگ کنم این وسط اشتباهه. گوشیِ آرش این بسری تکون میدم و آرش یهو توی فکر میره. یه چیزی حس می

 :کنه و جواب میدهخوره. تماس رو وصل میمی

 !بله؟ _

 :اش به طور ناگهانی متعجب میشهچهره

 یعنی چی؟ _

 .دلم بازم گواهِ یه بالی دیگه رو میده

 جا؟پس من شما چهارتا خرس گنده رو برای چی گذاشتم اون _

 .گذارهکنم و کوبش شدید قلبم، نفس برام نمیمتعجب نگاهش می

 .خورید تا بیام تکلیفتون رو مشخص کنماتون جُم نمیاز ج _

 :کنه صداش باال نرهعصبی، سعی می

خود توجیه نکن! چقدر گفتم چهار چشمی حواست رو بده به اون پسره چون اگه پاش از دهنت رو ببند و بی _

 ریزه روی دایره؟ش میاونجا بیرون بره، میره پیش اون رفیق شارالتانش و ته و توی کارهای من رو تا االن برا

 :کنه و من حقیقتاً دیگه جونِ یه بدبختیِ تازه رو ندارم. رو بهم میگهگوشی رو قطع می

 .باید یه جایی بریم _

 :متعجب میگم

 کجا؟ _

 .فعالً هیچ چی نپرس! فقط بریم _

کنه و یمعطلی ماشین رو روشن مشیم، آرش بیسر تکون میدم و هر دو سمت ماشین میریم و سوار که می

کنیم. خدایا زندگیم رو دستت سپردم! آرش رو به دستت سپردم! خدایا چیزهایی رو که با بدبختی به حرکت می
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گیره. بعد چند ثانیه شروع به حرف زدن ای رو میدست آوردم ازم نگیرشون! آرش گوشیش رو در میاره و شماره

 :کنهمی

 الو بهزاد کجایی؟ _

 .هام رو ندارههنفسم انگار حکم آزادی از ری

 .هر جایی هستی بیا انبار یه مشکلی پیش اومده _

 .گیرم تا با سر توی شیشه نرمزنه و من دستم رو به دستگیره مییهو روی ترمز می

 یعنی چی؟ چه جوری اصالً اومده اون جا؟ _

 :زنهبا کف دست روی فرمون می

 .تونیم بکنیمکار می من میرم انبار ببینم چه خبره، تو هم بیا تا ببینیم چی _

 .هر لحظه بیشتر و بیشتر نگران میشم

 .تونه بکنه، اگه اینجوری باشه کار خودش پیش پلیس بدجور گیرهکاری نمی _

 .زنم و تنم بیش از حد عرق کردهنفس نفس می

 .ی دیگه اون جا هستم بیاخیلی خب من تا ده دقیقه _

 :کنه، نگران میگمیکنه و همین که دوباره حرکت مگوشی رو قطع می

 قضیه چیه آرش؟ _

 .خودش هم مشخصه حال و روز خوبی نداره

 .یه مشکل جدید جلوی راهمون سبز شده _

 چه مشکلی؟ _

 :کشهدستی به صورتش می

سروش، رفیقش هومن رو فرستاده بود تا من رو تعقیب کنه. اولین باری که سروش رو استخدام کردم به  _

ام اخراجش کردم زنگ زد تا پادرمیونی کنه و بذارم اون آشغال برگرده سر کارش. قتیی این آدم بود و وواسطه

کرد که گیرش انداختم و توی یه انبار زندونیش کردم چون به سروش دو هفته پیش هم من رو داشت تعقیب می

وقتی به بهزاد هم که برسه آدرس خونه رو میده و باز هم یه بدبختیِ جدید. از انبار زنگ زدن گفتن در رفته و 

که در نبودش یکی اومده و ملیحه رو دزدیده و اون هم به همین پسره، هومن شک کرده. زنگ زدم گفت مثل این

 .دونمحاال چه جوری ملیحه رو دزدیده، نمی



 

 

نودهشتیاکاربر   E معصومه_آخرشلیک   WWW.98IA3.IR 124 
 

بینم که ام رو میچرخه و من دنیای ویرون شدهکنم و مغزم از کار میفته. همه چیز انگار میبا حیرت نگاهش می

 .ی سیاه رنگ هم روش افتاده و مدام داره بزرگتر میشهحاال یه لکه

 !رسیدیم. پیاده شو _

ماشین پیاده  دونم این ده دقیقه چطور گذشت اما نفسی برای من توی این مدت نموند. جفتمون با عجله ازنمی

رو میشیم و بهش که ی شدیداً مضطرب و عصبیِ بهزاد رو به میشیم و همین که وارد انبار میشیم با چهره

 .کنهرسیم، آرش با اخم همه جا رو نگاه میمی

 عُرضه کجا در رفتن؟اون چهارتا بی _

 :بهزاد کالفه میگه

 .دونمنمی _

 :کنهآرش به بهزاد نگاه می

 .ماجرا رو پشت تلفن درست و حسابی برام تعریف نکردی االن بگو چی به چیه _

 :زنهبهزاد از شدت خشم نفس نفس می

مردک اون چهارتا گنده بک رو فرستاده بوده پیِ نخود سیاه بعد هم دست و بالش رو باز کرده و دِ برو که  _

هامون که باهاش آشنایی داشته گرفته و از اون جا که خودمم مون رو از یکی از بچه محلرفتیم. آدرس خونه

مون میشه. از پنجره اتاق ملیحه وارد نهدونم چطور از نامزدیِ من و ملیحه خبر داشته و یواشکی وارد خونمی

 .ذارمدزده. آشغال دستم بهش برسه زندش نمیها بویی ببرن ملیحه رو میاینکه مامانم ایناتاق میشه و بی

زنه و بهش زنه. بغض سنگینی به گلوم چسب میکنه و کف دست راستش میآرش دست چپش رو مشت می

ات و زنه زیر کاسهکنی میفهمه داری خوشبختی رو تجربه میکه میچسبه. لعنت به این زندگی که همین می

 .ریزههمه چی رو به هم می

ام بد کردم که ی سرنوشتم رو بچسبم و داد بزنم به کی تو این زندگیِ بی سر و ته و واموندهتونستم یقهکاش می

 !این سر انجامم شده؟

گیره و رگ گردنش به شدت ورم رنگ خون به خودش میخوره و با دیدن شماره نگاهش موبایل بهزاد زنگ می

 :پرسهکنه که آرش میمی

 کیه؟ _

 !وجودهخودِ سروشِ بی _

 .جواب بده بزن روی اسپیکر _
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بهزاد کاری که آرش گفت رو انجام میده و تماس که وصل میشه با شنیدن صدای نحس سروش دنیا جلوی 

 .هام تاریک میشه و زانوهام سست میشهچشم

 .ها باشهه به! شاه داماد! فرصت نشد تبریک بگم ولی االن میگم مبارکب _

 :زنهپره و با خشم داد میبهزاد وسط حرفش می

 ملیحه رو کجا بردی کثافت؟ _

 :ای سر میدهسروش خنده

 .غمت نباشه بهزاد خان، هوای نامزدت و خواهرم رو دارم _

ی چی؟ مگه ملیحه خواهر سروشه؟ این دیگه مزخرفه. چرخونم. یعننگاهم رو گیج و گنگ به سمت بهزاد می

 .شنویمست رو میای که مسلماً متعلق به ملیحهصدایی داد زنونه

 .ولم کن آشغال! دستت به من نخوره _

 :زنهبهزاد داد می

 !کنماذیتش کنی به ارواح رفتگانم قسم روزگارت رو سیاه می _

خوام جلوی پاتون بذارم شاید به گذره. البته یه راهکاری مینترس آقا بهزاد! داره کم کم بهمون خوش می _

 .کارتون اومد

 :گیرهاین بار آرش گوشی رو از بهزاد می

 !بنال _

 دونستی ما رو؟به به آقا آرش! قابل نمی _

 :آرش عصبی میگه

 خوای؟نرو روی اعصابم! میگم بنال ببینم چی می _

 .ک بگم. مبارک باشهراستی یادم رفته بود ازدواجتون رو تبری _

 :بهزاد میگه

 !حرفت رو بزن آشغال _

فرستم. این هم الزم به ذکره که آرش خان همراه همسرت فردا رأس ساعت پنج بیاید به آدرسی که براتون می _

 .خوام یه تبریک جانانه بهتون بگمبیا که می
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 :زنهمی کنه، آرش نعرهرو که قطع می ی وحشتناکی سر میده و تماسبعد هم خنده

 !ی رذل کثیفپسره _

خورن. واقعاً ملیحه خواهر چرخه که چیزی بگم. هزار تا سؤال مثل خوره دارن مغزم رو میزبونم توی دهنم نمی

 سروشه؟ پس چرا تا حاال به هم چیزی نگفته بود؟ چرا از همه مخفی مونده بود؟

 ی خواهر و برادر بودن ملیحه و سروش چیه بهزاد؟قضیه _

 :نگران هستش، کالفه است. این بار من جلو میرم و میگم بهزاد

 واقعاً ملیحه خواهر سروشه آقا بهزاد؟ _

 :کنهبره که باالخره لب باز میاندازه و انگار که پی به حال داغونم میبهزاد نگاهی بهم می

 .آره _

بود؟ یعنی ممکن بود االن دزدن. ملیحه تمام این مدت خواهر سروش نفسم قطع میشه و انگار هوا رو ازم می

ی اتفاقات زندگیِ من رو توی این چند هفته بذاره کف دست سروش؟ من که به عنوان یه خواهر روش همه

 ...حساب کردم. من که

 .کنید نیستهیچ چی اون طور که فکر می _

 :آرش کالفه میگه

 .پس توضیح بده بفهمیم ماجرا از چه قراره _

کنه و شروع تر می طور که نگاهش بین آرش و من در گردشه، لبش رو با زبون بهزاد سری تکون میده و همون

 :کنهمی

 !ای دروغهایی رو که میگم همه و همه چیزهایی هستش که از ملیحه شنیدم. بدون ذرهاین _

 :کشهنفس عمیقی می

از همسر اولش و  ای به اسم همایون شمس بدون جداییماجرا از جایی شروع میشه که مرد چهل و سه ساله _

 .کنه. همایون از همسر اولش یه دختر به اسم ملیحه داشتمخفیانه با زنی به اسم پرستو ازدواج می

 .کنمهاش گوش میبا دقت به حرف

ذارن. سر یه دوسال بعدِ ازدواج دومش، پرستو که باردار بوده، پسرش رو به دنیا میاره و اسمش رو سروش می _

ی که بین همایون و پرستو به وجود میاد و باعث جنگ و جدال بینشون میشه پرستو سری اتفاقات و مشکالت

کنه که ماجرای ازدواجشون رو به همسر اول همایون میگه. همایون هشدار کنه و همایون رو تهدید میلج می
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نی مستانه گیره تا اینکه یه روز از بیمارستان بهش زنگ میزنن و میگن که همسر اولش یعپرستو رو جدی نمی

 .توی بیمارستانه و بر اثر ایست قلبی فوت کرده

 .های بهزاد رو گوش میدمذارم و ناباور حرفدستم رو روی دهنم می

ی پرستو و اونجا باز هم با هم ملیحه اون موقع فقط چهار سالش بوده. همایون بعد از مرگ مستانه میره خونه _

ی مشترک همایون پسرش )سروش( توی خونهی پرستو و سر و کله کنن و همایون که میره بعد چند روزدعوا می

کنه اما از اونجا که پرستو زن سمجی ی تالشش رو برای بیرون کردن پرستو میو مستانه پیدا میشه. همایون همه

 .اندازهبوده و از طرفی کسی رو نداشته که بتونه پیشش بمونه، روی خونه و زندگیِ همایون چتر می

 .کنهکنم نبود ملیحه و گفتن خاطرات اون اذیتش میکشه و من حس میشت گردنش میدستی به پ

ی همایون و پرستو تا اینکه بیست و چند سال از زندگیِ سخت و پر از بدبختی به خاطر دعواهای هر روزه _

تن و از طرفی ی خوبی با هم نداشگذره و ملیحه و سروش هر دو بزرگ میشن و به خاطر ناتنی بودنشون رابطهمی

 .دیدسروش شدیداً به مادرش وابسته بود و یه جورایی همایون رو مقصر مرگ مادرش می

 :دارم و میگمدستم رو از روی دهنم برمی

 مگه مادرش چه جوری مُرد؟ _

کنن اما از هیچ کس نفهمید. یه شب جسدش رو که وحشیانه به قتل رسیده بود رو توی انباری خونه پیدا می _

که قاتلش هر کی بوده هر چی رد و نشون بوده رو پاک کرده هیچ کس نفهمید قتل پرستو آخر کار کی  اونجا

بوده اما تنها کسی که از اول هم انگشت اتهام سمتش بود، همایون بود. چون به هر حال با پرستو مشکل داشت 

 .ی بردشد راه به جایاما بدون مدرک و یا حتی شاهد عینی برای قتلش هیچ جوره نمی

همایون بعد از ماجرای قتل، تبدیل به یه آدم عیاش و خوش گذرون شد. جوری که یه شب دُز مصرف مواد 

مخدرش باال زد و خودش رو هم به کشتن داد. سروش و ملیحه راهشون از هم جدا شد اما موقعی که خواستن 

ین بود که گفتم و همش رو هم خود ملیحه برای کار پیش آرش بیان باز هم سرِ راه هم قرار گرفتن. تمام ماجرا هم

 .بهم گفت

 :کنهمیام چیزی بگم که بهزاد پیش دستی می

اش با ملیحه هیچوقت هیچوقت هیچ گزارشی از زندگیِ شما و آرش به سروش نداده. هیچوقت هم رابطه _

 !سروش خوب نبوده که بخواد کمکش کنه. حاضرم قسم هم بخورم

ای که فرقی با خواهر برام نداشت بد فکر کردم و در مورد ملیحهقضاوت می کنم واقعاً داشتم زودحس می

 .کردم و از خودم بدم میادمی

 .تونم اعتماد کنمهای خودم هم نمیام. این روزها دیگه به چشمواقعاً شرمنده _
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 :زنه. آرش میگهبهزاد تلخ لبخند می

 بهتر نیست یه فکری برای فردا بکنیم؟ _

ترسم، توی ذهنم پررنگ میشه. بهزاد فاقات پیشِ رومون که حتی از پیش بینی کردنشون هم مییاد فردا و ات

 :میگه

 بهتر نیست چند نفر رو زاپاس با خودمون ببریم که اگه سروش خواست پا کج بزاره ادبش کنیم؟ _

 .نمیشه _

 چرا؟ _

بخواد کار غلطی انجام بده، برای انجام  ی دیگه به سرش بزنه و اگهممکنه با دیدن چند نفر دور و برمون نقشه _

 .تر میشهدادنش فقط جری

 :بهزاد کالفه سری تکون میده

 .درسته _

 .ایممون آشفتهآرش هم کالفه شده؛ همه

 .فکر کنم یه فردا رو باید هر سازی بزنه برقصیم تا یه موقع رگ جنونش نزنه باال و کار دستمون بده _

 :بهزاد عصبی میگه

 !که بِر و بِر فقط نگاهش کنیمنمیشه هم  _

 :کنهآرش با اخم نگاهش می

 من این رو گفتم؟ _

 .منظور رو رسوندی _

ی احتیاطش ی خودمون. بهتره جنبهی ما فقط مساویِ با تیشه زدن به ریشهمن دارم میگم هر حرکت عجوالنه _

 .رو هم در نظر بگیریم

 :کنهبهزاد شرمنده نگاهش می

ی الدنگ در رفته و از طرفی فهمیدم ملیحه وقتی این پسره احمد زنگ زد گفت اون پسرهشرمنده داداش. از  _

 .هام دست خودم نیستهام و بی اعصابیرو هم دزدیده حرف

 :آرش میگه

 .خود نداشته باشخب حاال! گفتم که نگرانیِ بی _

 :زنهیهو با شک به بهزاد زل می
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 گفتی احمد به تو زنگ زده؟_

 :عمیق، ولی سخت بیرون میدهبهزاد نفسش رو 

 .ریزیگفت اگه بفهمی خونِش رو میکه به تو زنگ بزنه به من زنگ زد. ترسیده بود و میآره، قبل از این _

 :زنهآرش پوزخند می

خوبه من رو شناخته ولی باز هم سرِ کاری که بهش سپردم توی خواب مخملی بوده که هیچ چی نفهمیده و  _

 ...کرده. ولیاون هومنِ احمق فرار 

 .کنممتعجب به آرش نگاه می

 تو از کجا فهمیدی دزدیدن ملیحه کار این پسره بوده؟ _

مون بوده و وقتی همونی رو که بهش آدرس داده بود اتفاقی دیدمش و بهم گفت یکی دنبال آدرس خونه _

 .مشخصات طرف رو ازش پرسیدم و برام توضیح داد فهمیدم کیه

 :ن مضطرب میگمآرش سری تکون میده و م

 ی فردا ندارید؟ای واسهنقشه _

 :چرخهآرش سرش سمتم می

 .کنمتو نگران چیزی نباش! این پسره سروش رو آخر خودم به شخصه آدم می _

شینه. حالم بده. نفسم سخت باال میاد. فکر بهزاد روی یه صندلی که روش چندتا طناب پاره شده هست، می

خیال میشه، اما این آدم انگار سنگ توی وجودش داشت کنیم سروش دیگه بی کردم وقتی من و آرش ازدواجمی

وجدانیش سرزنشش کنه. صدای پیامک گوشیِ بهزاد بلند میشه تپید یا بهتر بگم وجدانی نداشت که بابت بیمی

 .کنه روی صندلی سیخ میشهنگاه می و همین که به صفحه گوشی

 .آدرس رو فرستاد _

 :اندازیم و سمت بهزاد میریم و آرش میگهم میمن و آرش نگاهی به ه

 آدرس کجاست؟ _

 .یه جای پرت و دور افتاده _

 :کنههاش میزنه و پوزخندی مهمون لبچنگی به موهاش می

 .مردک فکر همه جا رو کرده _

 :کشهآرش به صورتش دست می
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 .آدرس رو برای منم بفرست تا فردا ببینیم چی میشه _

 :بهزاد سر تکون میده

 .خواستم شما رو هم درگیر کنمام! نمیباشه، واقعاً شرمنده _

 :این بار من به جای آرش میگم

 .این چه حرفیه؟ ملیحه برای من مثل خواهره _

 .ممنون _

 :کنهآرش نگاهی به من می

 .تونیم یه طرح بندی کنیم یا نهبهتره بریم خونه تا ببینیم واسه فردا می _

 :ن میدم و هم زمان بهزاد هم از روی صندلی بلند میشهتکو« باشه»سری به معنای 

 .خوام امشب رو با خودم خلوت کنممونم. میمنم اینجا می _

 :آرش میگه

 .دونیهر جور خودت می _

بعد هم با خداحافظی از بهزاد از انباری بیرون میریم و باز هم استرس به جونم میفته. همراه آرش سوار ماشین 

کنم، کنم و به ساعت نگاه میی گوشیم رو روشن میکنه. هر دو توی سکوت مطلقیم. صفحهشیم و حرکت میمی

ای بخوام فردا و اتفاقات که ذرهخواد وقتی رسیدیم خونه فقط بخوابم. بدون اینساعت دو ظهره. دلم می

ایستیم وی در میشیم. جلکنه و پیاده میرسیم. آرش ماشین رو پارک میوحشتناکش رو تصور کنم. باالخره می

کشم. آرش سمت آشپزخونه شینم و شالم رو از سرم میشیم. روی مبل میاندازه و وارد خونه میو آرش کلید می

کشه. بطری رو توی یخچال کنه، بطریِ آب رو بیرون میاره و یه نفس سر میمیره و درِ یخچال رو که باز می

هاش میره. هیچ کدوممون حال نداریم و تماس سروش و حرف بنده یه راست سمت اتاقذاره و درش رو که میمی

بندم تا ببینم با خواب چیزی هام رو میبدتر فکرمون رو درگیر کرده. سرم رو به پشتیِ مبل تکیه میدم و چشم

 .فراموش میشه یا نه

*** 

خیز میشم. تخت؟ کشم و روی تخت نیم ی کوتاهی میکنم. خمیازههای سنگینم رو از هم باز میبه سختی پلک

هام رو که هنوزم همون من که توی هال خوابیدم. پوف، حتماً کار آرشه دیگه! از روی تخت بلند میشم و لباس

کنم کنم و از اتاق بیرون میرم. وارد هال میشم و آرش رو که صدا میمانتوی تنم بود رو با لباس راحتی عوض می

اش رو بگیرم که همون لحظه دارم تا شمارهم رو از روی میز برمیگیرم. احتماالً بیرون رفته. گوشیجوابی نمی
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 :کنم و عصبی میگمی همون مزاحم کالفه تماس رو وصل میخوره. با دیدن شمارهزنگ می

 ...زنی و مزاحمکشی مدام زنگ میشما خجالت نمی  _

 نه عزیزم چرا خجالت بکشم؟ _

 .پیچهصدایی مثل ناقوس مرگ توی گوشم می

 .... توت.. _

 چرا لکنت گرفتی عسلم؟ نعوذ باهلل جن و روحم مگه؟ _

 .هایی رو دارم که توی این مدت خیلی تجربه کردملرزه. حالتهام میدست

 !دست از سر من و زندگیم بردار _

ر کم تقال کن تا کمتر توی این باتالق فرو بری. اگه دختر خوبی باشی قول میدم فردا بهمون بد نگذره. اون شوه _

 ...عوضیتم یه بار برای همیشه

 :لرزه؛ مطمئنم از سر خشم و ترسیِ که توان مقابله باهاش رو ندارمصدام می

 !دهنت رو ببند _

شیر شدی گلم. موقعی که دست و پا شکسته پیش من بودی زبونت رو موش خورده بود، حاال جلوی من شاخ  _

 میشی؟

 .کاش سرنوشت من یه کم مهربون تر بود

کردم شاید هنوز یه کم، فقط یکم مردونگی رو توی وجودت نگه وقع جلوت کوتاه اومدم چون فکر میاون م _

 .داشتی ولی اشتباه کردم

 .لباسم رو توی مشتم فشار میدم

 .چرخونمامشب رو هم با شوهرت خوش باش. از فردا این بازی رو من می _

 ...به خدا اگه بخوای کاری کنی _

تر ه یک وجب چه صد وجب. من رو تهدید نکن خانمی چون ممکنه یه کوچولو خشنآب که از سر بگذرد چ _

 !گیرههاش فقط دامن خودت رو میباهات برخورد کنم. آتیشم رو تند کنی شعله

 :چکهاشکم می

 خوای؟چی از من و زندگیم می _
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کنم. ف برات صادر میتخفی خوام. باهام راه بیای حُکمت رو باور میام که قلبت رو به زمن یه عاشق عوضی _

 .این هم دیگه بستگی به خودت داره

 :خندمهیستریک و عصبی می

کنی عاشقی با این کارها درسته. تو هنوز فرق بین عشق و خودخواهی رو قدر کثیفه که فکر میذهنت اون _

 دونی، بعد از من توقع دوست داشتنت رو داری؟نمی

 .برای عشق باید جنگید _

 .نتیجه اولش با سیاهی شروع میشه و آخرش با یه رنگی باالتر از سیاهی تموم میشهیجنگیدنِ ب _

 کنه؟ها منصرفم میفکر کردی این حرف _

 :زنمپوزخند می

 .ای انسانیت رو یادت بدهنه ولی شاید ذره _

 .بینمتفردا می _

 :زم و با گریه میگمانداصدایِ بوق ممتد گوشی، نوید قطع کردنش رو میده. گوشی رو روی مبل می

 !وجدانلعنتیِ بی _

هام وقت بگذرونم داره به باد تونستم توی دانشگاه درس بخونم یا با دوستی روزهایی که میجوونیم و همه

میره. حتی حاال که با کسی که عاشقشم ازدواج کردم باز هم حال و روزم هیچ فرقی نکرده. زندگیِ من هر روزِ 

 .سهخدا همون آشه و همون کا

ی تمام زندگیم ازش طلبکارم؟ کجاست تا بدهیش رو باهام صاف کنه؟ چی کار کردم کجاست خدایی که به اندازه

کنه؟ چی خواستم ازش جز خوشبختی که که خدا سرنوشتی رو برام رقم زده که نصیب گرگ بیابون هم نمی

کنم تا گله کنم، اما هرچی فکر می هام تا االن سوختم و ساختم و دم نزدمهیچ وقت نداشتم؟ با همه بدبختی

فهمم. از روی مبل بلند میشم. سمت دستشویی میرم و واردش که میشم، جلوی انصافی رو نمیدلیل این همه بی

اندازم. چرا تو چکه میهای آب ازش میپاشم. نگاهی به صورتم که قطرهایستم و آبی به صورتم میروشویی می

دونم. صورتم رو با حوله خشک س پیری کنم؟ مگه بیست و سه سال چقدره؟ نمیاوج جوونی باید این طور احسا

کنم و از دستشویی که بیرون میام، صدای چرخیدن کلید توی قفل در میاد و پشت بندش آرش وارد خونه می

اهی بنده. گاهی فکر می کنم خیلی اذیتش کردم و هنوز هم دارم آزارش میدم. لعنت به من! نگمیشه و در رو می

 :کشهکنه و مشکوک ابروهاش رو در هم میبهم می

 گریه کردی؟ _

 :زنمکشم و لبخند تصنعی میبینیم رو باال می
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 !اول سالم بعدا کالم جناب _

 :کنهگذاره، سرم رو باال میاره و نگاهم میام میایسته. دستش رو زیر چونهجلو میاد و رو به روم می

 گریه کردی. ولی چرا؟ _

 .دارهبرمیدستش رو 

 !چیزی نیست. یه کم دلم گرفته بود، همین _

 یه چیزی بیشتر از دل گیری بوده. چی شده؟ _

 :کنم لبخندم رو حفظ کنمسعی می

 .چیزی نیست عزیزم. خوبم _

 :کشهنفس عمیقی می

 !امیدوارم _

 :سر تکون میدم

 کجا رفته بودی؟ _

 .کارم به هم ریخته بودرفتم یه سر به شرکت زدم. این مدت اوضاع و احوال  _

 :گیرم و میگمکتش رو در میاره که ازش می

 .من برم برات یه چیزی حاضر کنم بخوری _

 .کنمخوام. یه کم توی اتاق استراحت میچیزی نمی _

کنم و وارد اتاق میشه. سمت آشپزخونه میرم و چای رو سر تکون میدم و کتش رو روی چوب لباسی آویزون می

بعد ریختن چای داخلش، قوری رو  ریزم وکنم و بیرون میارم. توی قوری آب جوش میپیدا میاز توی کابینت 

گذره قوری رو پایین گذارم و منتظر میشم تا دم بکشه. ده دقیقه که میروی سماورِ قدیمیِ توی آشپزخونه می

گذارم روی فنجونِ اول می گذارم. صافی روکشم و روی میز میمیارم، دوتا فنجون رو از توی کابینت بیرون می

ها دارم و فنجونکنم. سینی رو برمیریزم. برای فنجونِ دوم هم همین کار رو تکرار میو چای رو داخل فنجون می

زنم و بعد، دستگیره ی آرومی به در میگذارم و از آشپزخونه بیرون میرم. سمت اتاق میرم و تقهرو داخلش می

پنجره رو باز کرده و نسیم نسبتا خنکی داخل میاد. سینی رو روی میز کنار  کشم و داخل میرم.رو پایین می

 .شینمگذارم و روی صندلیِ میز آرایش میتخت می

 کنی؟به چی فکر می _
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 :کنهگرده و نگاهم میبرمی

 تو کِی اومدی؟ _

 .همین االن _

 .شینهروی تخت می

 کردی؟به فردا فکر می _

 :شینههام میهاش روی چشمچشم

 !شاید _

 :خوام به زبون بیارمکنه رو میام میحرفی که توی گلوم نشسته و داره خفه

 !آرش _

 بله؟ _

 :کنملبم رو با زبون تر می

 .خواستم یه چیزی رو بهت بگممی _

 :متعجب میگه

 !بگو _

 .جنگمبا بغض سرسختم می

 .ها برامون پیش بیادفردا ممکنه خیلی اتفاق _

 :کنهمنتظر نگاهم می

 خب؟ _

 ...خواستم بگم اگه... اگهمی _

 .خواد باال بیادهام جمع میشه و نفسم نمیاشک توی چشم

 اگه؟ _

 :سخت میگم

 ...اگه زنده از فردا و ماجراهاش بیرون نیومدم _

 :کشمخورن. نفس عمیقی با بدبختی میابروهاش گره می
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خوام کسی ازدواج کنی من ناراحت نمیشم، چون نمیخوام بگم حتی اگه بعد من با اگه زنده بیرون نیومدم می _

 .عمرت رو برای من بذاری

 :ایسته. نگران از روی صندلی بلند میشمعصبی میشه. از روی تخت بلند میشه و پشت به من و رو به دیوار می

 !آرش _

 :گرده و عصبی میگهسمتم برمی

 بینم؟رو هم دشمن میچقدر باید بهت بگم حرف تو و جونت وسط بیاد من دیگه خدا  _

 .لرزهام میچونه

تنها کسی که بعد پنج سال زندگیِ سگی اومد تا از من یه آدم جدید بسازه و مانع بشه تا با پای خودم برم  _

 ها رو تحویلم میدی؟گردی و این چرت و پرتتوی منجالب، تو بودی. بعد حاال برمی

 :ریزهقطره اشکم می

 !ونیت رو به خاطر من حروم کنیخوام عمر و جومن فقط نمی _

 :داد میزنه

 !فهمی عمر و جوونیِ من تویی؟نمی _

 .شکنهبغضم می

خود کنه یا روزی رو نصیبت پنج سال به خودم گفتم ببین آرش، هیچ دختری نیست که بتونه تو رو از خود بی _

ه در کمال ناباوری رسیدم به کنه که برای موندنش و داشتنش دست و پا بزنی که مبادا از دستش بدی! حاال ک

 ها رو میزنی؟اون نقطه تو این حرف

 :ام هست میگمسمتش میرم و با تمام دردی که توی سینه

دوست ندارم اگه روزی رسید که منی دیگه نبودم تو مجبور باشی تا آخر عمرت تنها زندگی کنی. من  _

 !خوام آرشخوشبختیت رو می

 م معنی نداره؟نگفتم بهت خوشبختی بدون تو برا _

 .زنمهق می

 ای که االن توش هستیم؟تونه یه روز من رو دوباره برسونه به همین نقطهکدوم دختری می _

 ...گفتی ولی حاالها رو به خودت میشاید بتونه، تو قبالً هم همین _

 :به موهاش چنگ میزنه و عصبی داد میزنه
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 .یمتونه! چون قبالً تو اومدی توی زندگهیچ کس نمی _

 ام گرفتی؟گیری که یه بار دیگهریزن. خدایا چرا باز داری امتحانی رو ازم میهام میاشک

خواست عوضی بودن رو یاد انگیزه و نابود که میام افتاد، شدم یه آدم بیبعد اون اتفاقی که برای خانواده _

که پام رو بذارم توی باتالق، دستم رو بگیره تا بتونه انتقام بگیره، اما کی نذاشت؟ خودِ تو بودی که قبل این 

 .کشیدی و نجاتم دادی

 .کنم توی همین چند دقیقه شکسته شدهکنم. چقدر حس مینابود شده نگاهش می

تونم ازت انتقام بگیرم ولی اشتباه ی من وا شده دیگه کارم راحت تره و میکردم حاال که پات به خونهفکر می _

ات قدم بردارم با نگاهت بهم فهموندی که آخر این راه چیزی جز ی شکنجهکردم! همون موقع که اومدم برا

 .تباهی نیست

 .گیرم تا هق هقم رو خفه نگه دارمدستم رو جلوی دهنم می

خوای همون جهنم رو برام ها میقبل اومدنت دنیا جهنم بود، زندگی جهنم بود، بعد اومدنت هم با این حرف _

 بسازی؟

 !نه _

 !خوای برسی؟ به من نگاه کنها به چی میفپس با این حر _

 .کنههاش رو باز میدست

چقدر از اون آرش سنگیِ سابق باقی مونده؟ منی که سالی یه بار بعد اون فاجعه حتی خنده رو برای خودم  _

 .حروم کردم بعد اومدنِ تو خندیدن برام عادی شد

کشم و گرده. دستی به صورتم میپنجره برمی بره و سمتهاش رو داخل موهاش میکنه و جفت دستپوفی می

کنم و سرم رو روی هام رو دورش حلقه میایستم، دستکنم و جلو میرم. پشت سرش میهام رو پاک میاشک

 :شنوماش رو میذارم. صدای خستهکمرش می

 !آسمان _

 .ترکهافته توی گلوم و زود میاین بار یه بغض دیگه مثل یه توپ می

 خواد هر چی رو که دارم ازم بگیره؟ر آرش! دیگه تحمل ندارم. چرا خدا همیشه میتنهام نذا _

 :چرخهسرش سمتم می

 !آروم باش دختر _
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به خدا دیگه هیچ چی ازم نمونده، هیچ چی از اون دختر پر از شور و شوق سابق باقی نمونده؛ هیچ چی جز  _

 !ها هم به مرور فراموش میشنچند تا خاطره که اون

 .هام از دورش باز میشنگرده و دستبرمی سمتم

 این خودت بودی که ازم قول گرفتی تا تهش بمونم، حاال خودِ تو داری حرفِ رفتن رو میزنی؟ _

 :تلخند میزنه

 .ی قول و قرارهاشون یادشون میرهای همهها تا میرسن به یه نقطهدونم چرا آدمنمی _

 !که از دستم رفتن، قدر تنهایی و بدبختیم، خیلی بدهکاره خدا بهم بدهکاره آرش! قدر تموم روزهایی _

 :گیرهبازوهام رو می

که پرت بشم توی چاه، من رو نگه داشت و گفت من هیچ وقت یادم نمیره آسمانِ من همونی بود که قبل این _

 !نرو، جلوی راهت چاهه

 .کشمبینیم رو باال می

 !کرداومد و باز هم قد علم میشدن در میاکت میهمونیه که جلوی من، آرش، کسی که همه جلوش س _

 .کنمهایی که اشک داخلشون حلقه بسته و حاال برق میزنه نگاهش میبا چشم

 !دونم از هزار تا مرد هم مرد ترههمونیه که من می _

 .خورههام غلت میچسبونم و اشک روی گونههای خیسم رو به هم میپلک

افتاد نه منی این جا بودم نه تو. یادت باشه کسی که خدا ها نمیدوم از اون اتفاقیادت باشه آسمان! اگه هیچ ک _

 !رو برام معنی کرد تو بودی

 .لحنش جدی میشه

دیگه هیچ وقت از مرگ خودت حرف نزن یا حتی راجع بهش فکر نکن! فکر کن یه زنجیر هست که سر و تهش  _

 !تونی خالص شیبه من و تو وصله و نمی

 :خندممیمیون گریه 

 !ای آرشتو دیوونه _

ست که ی وجودم تو رو پیش خودم نگه دارم. آرشی که جلو روته یه دیوونهخوام با همهام که میایمن دیوونه _

 !ی دست خودتهساخته

 .کنمکنم تا حرفی بزنم که حرف که میزنه سکوت میلب باز می
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 .ه جا هوات رو داشته باشهفکر چیزی رو نکن! این رو بدون یکی همیشه هست که هم _

 چه کار خیری کردم که خدا تو رو سرِ راهم گذاشت آرش؟ _

اشتباه نکن! اونی که جلوی راهم قرار گرفت تو بودی که مثل یه سد مقابلم ظاهر شدی تا مانع بشی با سر برم  _

 .توی قعر جهنم و بدبختی

 !شه دوستت نداشتبینم نمیکنم، میبا هر چرتکه و ماشین حسابی که حساب می _

 چه طور؟ _

 چه طور میشه مردی رو که حتی نتونست از سر انتقامم که شده بخواد کسی رو شکنجه کنه رو دوست نداشت؟ _

 کنه چی؟اونی که شکنجه می _

 .اش کنه یا اذیتش کنهتونه مردی رو دوست داشته باشه که شکنجههیچ دختری نمی _

 بعد من خشن نبودم؟ _

 :خندممی

 .خالف سنگینت داد زدن و یه کم بد خلقی بود تو _

 !جالبه _

 :ی ماه لب میزنهگردونه و خیرهسرش رو کمی برمی

 !دیدیمشد اگه من و تو هیچ وقت هم رو نمیکنم چی میدونی چیه؟ گاهی فکر میمی _

 :زنملبخند تلخی می

 .تونستم حسی که االن دارم رو تجربه کنماون موقع من هیچ وقت نمی _

 !شدم توی یه منجالب پر از شرارتو منم روز به روز بیشتر غرق می _

 ...قدر اراده و وجدان داشتی که حواست به خودت باشه وکنم تو اونولی من فکر می _

 :پرهوسط حرفم می

 تونه جلوت دربیاد و کاری براتهات رو کور کنه حتی وجدانت هم نمینه! چون وقتی کینه و حس انتقام چشم _

 .انجام بده

 یعنی حضور من حتماً الزم بود؟ _

 .اگه نبود، من و تو االن این جا نبودیم _

 !شاید _
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 :کنهنگاهم می

که به فردا و اتفاقاتش فکر کردن فقط خودمون رو عذاب میده. پس فکر نکن و از یه چیز مطمئن باش، اونم این _

 !تنها نیستیم

شدم. همین که آرش رو دارم که پشت و پناهم باشه خودش بهترین زنم. امشب غرق آرامش و احساس لبخند می

 !کنم، هیچ چیخوشی و زندگیِ و من این خوشی رو با هیچ چی توی دنیا عوض نمی

*** 

اندازه. نگاهی به مردی که خیلی خوره که لرزی به اندامم میکنم و سوز سردی به صورتم میدر خونه رو باز می

 :زنماندازم. با شک صدا میمیره می دورتر از منه و داره راه

 !آرش _

خوام جلو برم که صدای شلیکی گوشم فهمم که خودشه. میاش میگرده و با دیدنِ چهرهایسته، سمتم برمیمی

هام داره رژه میره تصویر آرشِ که غرق خون روی زمین افتاد. جیغ کنه و تنها چیزی جلوی چشمرو پر می

شنوم و سر ی ترسناکی رو مینداره! این آرشِ من نیست! غیر ممکنه! صدای قهقههزنم. امکان وحشتناکی می

 :بینم. با همون قهقهه میگهچرخونم سروش رو میکه می

 ای داره آسمان خانم؟حاال دیدی تنهایی چه مزه _

ده و بدجور کنم. روی تخت نیم خیز میشم. تمام تنم عرق کرهام رو با وحشت از هم باز میزنم و پلکجیغ می

بینم. از روی تخت بلند میشم و ساعت روی دیوار اندازم و آرش رو نمیزنم. نگاهی به اطراف مینفس نفس می

ی چسبیده کنه. هوا هم هنوز کمی تاریکه. نگاهم روی برگهاش روی پنج داره خودنمایی میبینم که عقربهرو می

خونم و متوجه های داخلش رو میکنم. نوشتهو از روی آینه میمونه. جلو میرم و برگه ری آینه ثابت میبه گوشه

تونه کمی سر از کار سروش در بیاره یا نه. خدایا خودت کمکمون کن! جلو میرم و از میشم که رفته تا ببینه می

ی کنم و سی دی رو توافته. تلویزیون رو روشن میاتاق بیرون میرم که نگاهم به سی دیِ روی میز تلویزیون می

مونم. روی صفحه، جایی شبیه به یه حیاط ظاهر شینم و خیره صفحه تلویزیون میذارم. روی مبل میدستگاه می

 :شنوممیشه. صدای زنی رو می

 .خوری زمین پسرمندو آرش! می _

ت هاشون تنها صدایی هسکنه و صدای خندهتر داره بدو بدو میبینم که با سرعتِ هر چه تمامای رو میپسر بچه

خوره. از کنه که یه دفعه زمین میقدر سریع بدو بدو میشکنه. این پسر بچه، آرشه؟ اونکه سکوت خونه رو می

هاش جمع نمیشه. این بشر از همون بچگی محکم درد صورتش جمع میشه ولی باز هم... باز هم اشکی توی چشم

 .دارتر میشننم های خیس من حاالبوده. صدای آهنگی از توی فیلم بلند میشه و پلک
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 ...میرم این جا نه پروانه میشممونی پیشم، نه میبهت پیله کردم، نمی»

 ...از عشق زیادی تو رو خسته کردم تو دورم زدی خواستی دورت نگردم

 ...های سردم، من این بازی رو صد دفعه دوره کردمباز هم شوریِ اشک و لب

 ...و تنها بذارههام نه راهی نداره گمونم قراره یکی دیگه دست

 دیگه توی دنیا به چی اعتباره؟

 ...کسی که براش مُردی دوستت نداره

 ...من و بغض و بارون، سکوتِ خیابون

 ...دوباره شکستم چه ساده چه آسون

 ...به پاتم بسوزم تو شمعم نمیشی

 ...تو حوای دنیای آدم نمیشی

 ...غرورت گلوم رو به هق هق کشیده

 ...دق نمیده اش روآدم که قسم خورده

ی شاد اومد؟ چی به سر من اومده چکه و تا گردنم میره. چی به سر یه خانوادهی چشمم پایین میاشکی از گوشه

 که دیگه هیچ وقت مثل سابق نمیشم؟

 ...من و تو یه عمره دوتا خط صافیم شده عادت ما که رؤیا ببافیم

 ...ون بمیریمهامبشینیم و عشق رو به بازی بگیریم، واسه زندگی کردن

 ...چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم

 ...ماها قهرمانیم و بازنده میشیم

 ...مثل عصر پاییزیِ رنگ و رومون

 ...ها خاطره است آرزومونواسه خیلی

 دیگه توی دنیا به چی اعتباره؟

 ...کسی که براش مُردی دوستت نداره

 ...من و بغض و بارون، سکوتِ خیابون

 ...ساده چه آسوندوباره شکستم چه 
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 ...به پاتم بسوزم تو شمعم نمیشی

 ...تو حوای دنیای آدم نمیشی

 ...غرورت گلوم رو به هق هق کشیده

 «...اش رو دق نمیدهآدم که قسم خورده

 (مرتضی پاشایی _عصر پاییزی )

نم که بیچرخونم که آرش رو میکشم که کسی رو باالی سرم حس میکنم. با ترس سر میبینیم رو باال می

 :هاش رو باال میارهدست

 .نترس! منم _

 .کنم و از روی مبل بلند میشمهام رو پاک میاشک

 تو کِی اومدی؟ _

 .قدر غرق فیلم شده بودی که کالً نفهمیدیهمین االن. منتها این _

اشکم  کشه وام میام رو هدف قرار میده. انگشتش رو روی گونهکالفه، دست جلو میاره و انگشت شصتش گونه

 .کنهرو پاک می

 دیشب مگه به حد کافی گریه نکردی؟ _

 :بره که میگمدستش رو عقب می

 .فیلم رو که دیدم دلم گرفت _

 خب اصالً چرا االن بیدار شدی؟ _

 .اندازمسرم رو زیر می

 .کابوس دیدم _

 اش، پشت چشم هام میکشم.های شصت و اشارهبا انگشت

 هایی که ممکنه برامون بیفته فکر نکن؟قدر به اتفاقدیشب نگفتم این _

 !دست خودم نیست آرش، استرس دارم. امروز، روز ترسناکیِ برام _

 .گذرهکنی، امروز هم میخودت داری ترسناکش می _

 .گیرمهام میسرم رو بین دست

 .قدر خوش بین باشمتونم اینمن نمی _
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دارم، با دیدن خوره. گوشی رو که برمیبود زنگ می میاد چیزی بگه که گوشیِ من که روی میزِ جلوی تلویزیون

 .کنمهای بدنم حس میی سروش، ترس رو با تک تکِ سلولشماره

 .وصل کن بذار روی اسپیکر تا من جواب این مزاحمِ عوضی رو بدم _

 .خورهگوشی هنوز هم زنگ می

 .این مزاحم، همون سروش هست آرش. دیروز باز زنگ زد و حرف زد فهمیدم _

 .شوکه میشه

 ...هاپس اون حرف _

 .سری به معنای تأیید حرفش تکون میدم

 .آره. همش به خاطر ترس از سروش بود _

 .دستش رو جلو میاره. عصبی شده

 !بده گوشی رو _

 .برمگوشی رو عقب می

 .کنهنه آرش، اون رو عصبی کنی و تهدیدت کنه به خدا عملی می _

 .ذارهروی اسپیکر می گیره، جواب میده وگوشی رو ازم می

 چه مرگته؟ _

 .اندازهی سروش رعشه به اندامم میصدای خنده

 .پس آخر با خبر شدی ماجرا چیه، خیلیم عالی. زنگ زده بودم با زنت اتمام حجت کنم که خودت اومدی _

 :زنهآرش از شدت خشم نفس نفس می

 گذره آشغال؟چی توی اون مغز کثیفت می _

 .گیرمات رو میم اون موقع بد پاچهتوهین نکن! سگ میش _

 !بنال _

 .تونمدونی که مینذار امروز وقتی دوباره آسمان رو آوردم پیش خودم باز هم لب و دهنش رو پُر خون کنم. می _

 :زنهآرش عصبی داد می

 !ببند دهنت رو کثافت _
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 یه بار پیشم بود و دیدی چه بالیی سرش آوردم هوم؟ _

 .کنههای اون روزِ سروش درد میهنوز هم تن و بدنم از کتک بنده و منآرش چشم می

 خوای شرت رو کم کنی؟چی می _

 !فقط خواستم یادآوری کنم رأس ساعت پنج عصر سر قرار باشید چون از بد قولی شدیداً بیزارم _

از اون  شنویم و نوید قطع شدنش رو میده. من دیگه حتی جون ندارم یه دونهصدای بوق ممتدِ گوشی رو می

 .کنهتونم! آرش گوشی رو روی مبل پرت میها رو تحمل کنم. دیگه نمیکتک

 !آشغالِ بی همه چیز _

کنم ولی تا به خودم گذره و من چی کار میدونم چطور میگذره، نمیبینم چقدر میکنم. نمیبه ساعت نگاه نمی

 :کنه و میگهمیام که بهزاد توی یه جای پرت ترمز می

 .رسیدیم _

گیره. آرش و بهزاد زنه و قدرت نفس کشیدن رو داره ازم میکنم قلبم توی دهنم میاز شدت استرس حس می

کنم و پیاده میشم. یه جای دور افتاده و های لرزون درِ ماشین رو باز میپیاده میشن و من با سختی و با دست

 .اندازهخاکی! بهزاد نگاهی به اطراف می

 پس کجاست؟ _

 :ویمشنصدایی می

 .همین جام _

چرخونم و با دیدن سروش و ام رو میجون و خستهترس اجازه نمیده که برگردم اما به هر نحوی که بود تنِ بی

کنم نفسم میره. یعنی... یعنی سروش و شیرین با هم شیرین که ملیحه رو دارن به این سمت میارن، حس می

 همدستن؟

 .یهخوبه که همگی اومدین. امروز، روزِ خوب _

 :بهزاد عصبی میگه

 !ما مرد بودیم و اومدیم، تو هم مرد باش و ملیحه رو آزاد کن _

 :خندهسروش می

 .شد، االن این جا نبودم آقا بهزادمن مرد بودم و مردونگی سرم می _

 :اندازهنگاهی به من می
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 مگه نه آسمان خانم؟ _

 :آرش عصبی میگه

 .خوای دبه کنیمی کنمقرار بود شرت رو کم کنی، ولی حس می _

 :زنهشیرین پوزخند می

 بدبین نباش پسرعمو! چرا باید دبه کنیم؟ خدا رو خوش میاد؟ _

 :کنههاش میآرش هم پوزخندی مهمون لب

 .ای رو به زبون بیار که معنیش رو بدونیالاقل یه کلمه _

 :شیرین، ملیحه رو به جلو هُل میده

 .این شما و این هم ملیحه خانم _

 .کشهگیره و اون رو سمت خودش میدست ملیحه رو میبهزاد 

 باید باور کنیم فکری توی سرتون نیست؟ _

 .چرخونهسروش نگاهش رو بین ما می

 .خواستم یه سری خُرده حساب رو تسویه کنم ولی راستش نه حوصلش رو دارم نه هیچ چیز دیگهمی _

 .کنهآرش مشکوک و با اخم به هر دو نفرشون نگاه می

 خواید بگید هیچ جوره قصد ندارید سرِ ما رو شیره بمالید، هوم؟نی مییع _

 :سروش میگه

دقیقاً  گذره و دیگه هیچ چی براشون مهم نیست، من هم االنها از یه جایی به بعد آب از سرشون میآدم _

 !امهمون نقطه

رش نگاه گذرایی به من و ملیحه و تونم باور کنم که این دو نفر فکری برای ما توی سرشون ندارن. آاما من نمی

 .اندازهبهزاد می

 !بریم _

خوام پشت کشم و میگردیم. آرش و بقیه جلو میرن و من پاهام رو به زور روی زمین میسمت ماشین برمی

اندازم و ماشین کنه. نگاهی به سمت چپم میسرشون برم که صدای حرکت ماشینی من رو سر جام قفل می

 .ینم که با سرعت به این سمت میادبسفید رنگی رو می

 !آسمان _
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پیچه و بین زمین و هوا معلق که بخوام واکنشی از خودم نشون بدم درد بدی تو تنم میزنم و قبل اینجیغی می

 ...میشم و در آخر سیاهی مطلق

 «راوی»

شوند و با یکند و آن دو بدون فوت وقت سوار ماشین مماشین سفید رنگ، کنارِ سروش و شیرین ترمز می

کنند. آرش با سرعت خودش را به آسمان که غرق در خون روی زمین سرعتی سرسام آور محل را ترک می

 :زندکند. رو به بهزاد داد میگیرد و آسمان را از زمین جدا میرساند. زیر زانوها و کمر او را میافتاده می

 !چرا معطلی؟ ماشین رو روشن کن _

گذارد. نشیند. آرش، آسمان را روی صندلیِ عقب ماشین میآید و پشت فرمان میبهزاد از شوک بیرون می

کند تا روی صندلیِ شاگرد بنشیند. خودش هم پشت نشیند و آرش بهزاد را مجبور میملیحه هم همان جا می

د. کندهد و حرکتش را با سرعتی وحشتناک آغاز میکند. آرش پایش را روی گاز فشار میفرمان جا خوش می

 :گویدداد، آن هم نجاتِ آسمانش بود! بهزاد با نگرانی رو به آرش میمغزش در این لحظه تنها یک فرمان به او می

 .کنیمآروم تر برو آرش! با این سرعت تصادف می _

 :زندبرد و با خشم داد میتوجه، پدالِ گاز را تا ته پایین میآرش بی

 !خاک سیاه ننشونمآرش نیستم اگه اون دو تا عوضی رو به  _

کرد و حسی که به او نهیب از دست دادنِ آخرین اش احساس میلرزید. دردی در سینهصدایش غم داشت و می

 :ی ملیحه سکوت را شکستلرزید. صدای وحشت زدهداد. دستش روی فرمان میامیدش را می

 .هاش داره یکی در میون میشهآ... آرش... بهزاد، نفس _

 .گردندضرب به عقب برمیبهزاد و آرش به 

 یعنی چی ملیحه؟ _

کند و سریع از ماشین آرش ترسیده بود. کوهِ روحش به یکباره فرو ریخت! باالخره مقابل بیمارستان ترمز می

شوند و پرستارها آسمان را روی برانکارد کند. ملیحه و بهزاد از ماشین پیاده میشود و پرستار را خبر میپیاده می

توجه به بهزاد و ملیحه، به همراه جانش که روی برانکارد بود پا تند برند. آرش هم بیاو را داخل می گذارند ومی

های پزشک خیره قراری به لبآید. آرش با بیکند. پس از بررسیِ وضعیت آسمان دکتر از اتاق بیرون میمی

 :پرسدشود و میمی

 چی شد دکتر؟ _

 :برددکتر عینکش را کمی عقب می
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 .خوادتاسفانه وضعیتشون وخیمه. دستور دادم اتاق عمل رو آماده کنن تا ببینیم خدا چی میم _

 :زندآرش نفس نفس می

 زن من سالم از اون اتاق میاد بیرون؟ _

 :گذاردی آرش میدکتر دستش را روی شانه

 !پسرم کنیم، توکلت به خدا باشهی تالشمون رو میتونم نظر قطعی بهت بدم اما ما همهنمی _

ی بیمارستان سقوط جان روی صندلیِ آبی رنگِ داخل راهروگذرد. آرش با تنی بیبعد هم از کنار آرش می

شود. چه ها از بغضی سنگین پُر میرسانند. گلوی آرش بعدِ مدتکند. بهزاد و ملیحه هم خود را به آرش میمی

سته، فرو ریخته و با از دست دادنِ آسمان شد؟ آن مردِ همانند کوه چه شد؟ آن آدمِ سنگی چه شد؟ آرش شک

طاقت از روی صندلی برند آرش بیشود! آسمان را که به اتاق عمل میاش هم خاموش میآخرین چراغ زندگی

کشد. ملیحه با نشیند و به صورتش دست میزند. بهزاد روی صندلی میشود و سر و ته سالن را قدم میبلند می

گذرد شود. دو ساعت میگذرد، خبری نمیدهد. یک ساعت میبه دیوار تکیه می هایی سرخ شده از گریهچشم

شود و پزشک از آن خارج شود. سه ساعت... چهار ساعت و باالخره در اتاق عمل باز میو باز هم خبری نمی

 .برندشود. آرش، بهزاد و ملیحه سمت دکتر هجوم میمی

 چی شد دکتر؟ _

 .کندچشمان هر سه نفر را خاموش می حاالت دکتر و سخن نگفتنش شهر

 !دکتر _

 .متاسفانه به خاطر خونریزیِ شدیدی که داشتن، کاری از ما ساخت نبود _

 .رودشوند و یک قدم به عقب میپاهای آرش سست می

 یعنی چی؟ _

 .تسلیت میگم، همسرتون فوت کردن _

کند تا سرِ پا بماند. ش را به دیوار بند میبندد و آرش، دستشود. بهزاد چشم میی ملیحه بلند میصدای گریه

توانست! تختِ آسمان را از اتاق توانست به همین سادگی او را ترک کند. نمیاین امکان نداشت! آسمان نمی

دارند. آرش دست اند. تخت را کنار آرش نگه میی سفید رنگی کشیدهآورند و روی آن پارچهعمل بیرون می

هایش برای خودش هم برد اما جرئت برداشتن آن را ندارد، صدایش خش دارد و حرفلرزانش را سمت پارچه می

 :نامفهوم است

 !آسمان _
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 :فشاردهای تخت را در مشتش میبا هر دو دستش میله

 !معرفترسمش این نیست بی _

ش گذارد و قطره اشکاش را روی هم میهای خستهسخت است مردانگی و محکم بودن در چنین حالی! پلک

 .چکدی سفید رنگ میروی ملحفه

 مونی تا آخرش؟مگه نگفتی می _

رحمانه افتد. دنیا بیبرند. آرش دو زانو روی زمین میزندگی با هر دویشان لج کرده. تخت را از جلوی آرش می

 .ها پشت کردهبه هردوی آن

*** 

 .داردرود و آرش را نگه میلو میشود. بهزاد ترسیده جصدای شکستن آینه، رعد و برق و غرشِ آسمان یکی می

 بیا دستت رو ببندم آرش، این چه حالیه؟ _

 .چکدخون از ال به الی انگشتانِ آرش قطره قطره روی زمین می

 .اون دوتا حیوون رو برای من پیدا کن! بکشمشون آروم میشم _

ی و االن چه حالی هستی، ی زندگیت رو از دست داددونم همهکنم آرش! میبه خداوندیِ خدا که درکت می _

 .ولی باید مراقب خودت هم باشی

 .کندآرش با خشم، میز را پخش زمین می

 !گیرم! برام پیداشون کنمن اون دوتا جونورِ کثیف رو که بکشم آروم می _

 .بابا به پیر به پیغمبر کل ایران رو زیر و رو کردم و پیداشون نکردم. احتماالً از کشور خارج شدن _

 :کوبدتش را این بار به دیوار میآرش مش

 !کنم. آسمانِ من سهم خاک نبودگردم از زیرِ سنگ هم شده پیداشون میخودم می _

 ...دونم چقدر سخته ولیکشی، میدونم داری چی میمی _

ردم گگیری به یکی از کشورها، فرقی نداره کدوم کشور. میولی و اما و اگر نداره بهزاد! برای من یه بلیط می _

 .گیرمکنم و تقاصش رو ازشون میو حتی آب شده باشن و رفته باشن زیرِ زمین پیداشون می

 :گویدبهزاد سخت می

 .گیرم فردا. بیا دستت رو ببندم داره ازش خون میادباشه، باشه برات بلیط می _

 .خوام تنها باشمدستم خوبه. اگه میشه برو می _
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کاود. بوی عطرِ شود. آرش نگاهش سر تا سرِ خانه را میخانه خارج می حرف ازدهد و بیبهزاد سری تکان می

 .گیرندپیچد و خاطراتش جان میآسمان بار دیگر در مشامش می

 !همون آرشی که توی بچگی اسمش برات ناآشنا بود حاال به عنوان شوهرت اینجا ایستاده. حست چیه؟ _»

 «.کنممن این آرش رو با دنیا عوض نمی _

 !بینم نمیشه دوستت نداشتکنم، میهر چرتکه و ماشین حسابی که حساب میبا  _»

 چه طور؟ _

چه طور میشه مردی رو که حتی نتونست از سر انتقامم که شده بخواد کسی رو شکنجه کنه رو دوست  _

 «نداشت؟

ایش است، ههای آسمانش است، دلتنگ چشماندازد. دلتنگ خندهبغض باز هم به در و دیوار گلویش چنگ می

خورد دهد و روی آن سُر میدلتنگ خاطراتی است که چه شیرین چه تلخ، با آسمانش داشت! به دیوار تکیه می

هایش به شیشه لحظه به لحظه او را با یادآوریِ خاطرات بیشتر افتد. صدای بارش باران و کوبش قطرهو زمین می

زند تا صدایش را به شود. داد میرود وارد آن مییشود و سمت تراس مدهند. از روی زمین بلند میآزار می

 :خدایش برساند

 رحم شدی؟چرا تا باورت کردم باز هم خنجر زدی بهم؟ چرا تا باز هم بهت اعتماد کردم بی _

 :لرزاندصدای بلندش چهارستون خانه را می

 تونم زنده بمونم؟معرفت نمیچه طوری دیگه بهت بگم من بدونِ اون بی _

 :شودهای باران میخیس از قطرهصورتش 

 خوای بدهکار من و زندگیم باشی؟تا کِی می _

شود. با های نشسته روی آن گم میی سبز رنگِ تراس و میان قطرهی اشکش رو میلهلرزند. قطرههایش میشانه

 :زندغمِ از دست رفتن تنها کَسَش لب می

 ...کشیتو به جای منم داری زجر می _

 ...ه تو عاشقشییکی عاشقته ک

 ...تو به جای منم پر غصه شدی

 ...نذار خسته به شم

 ...نگو خسته شدی
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 ...نگرانِ منی که نگیره دلم

 ...واسه دیدنِ تو داره میره دلم

 ...نگرانِ منی مثل بچگیام

 ...خوامدونی من ازت چی میتو خودت می

 ...مگه میشه باشی و تنها بمونم

 ...محاله بذاری محاله بتونم

 ...شمارههاش بیلم دیگه دلتنگید

 ...هنوز هم به جز تو کسی رو نداره

 ...کنی زندگیم روعوض می

 ...تو یادم دادی عاشقیم رو

 ...تو رو تا ته خاطراتم کشیدم

 ...به زیباییِ تو کسی رو ندیدم

 ...نگو دیگه آب از سرِ من گذشته

 ...مگه جز تو کی سرنوشت رو نوشته

 ...تحمل نداره نباشی

 ...دلی که تو تنها خداشی

شود و با درد باز شود و باز هم یادِ آسمانش با آن چشمان شبگون در دلش پررنگ میبه آسمانِ شب خیره می

 :خواندهم می

 ...ی سردیه غرورِ یخی یه ستاره _

 ...یه شب از همه چی به خدا گله کرد

 ...یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد

 ...صله کرددیگه گریه نکرد فقط حو

 ...نگران منی به تو قرصه دلم

 ...ترسه دلمتو کنارِ منی نمی
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 ...بغلم کن ازم همه چیم رو بگیر

 ...بذار گریه کنم پیشِ تو دل سیر

 ...مگه میشه باشی و تنها بمونم

 ...محاله بذاری محاله بتونم

 ...شمارههاش بیدلم دیگه دلتنگی

 ...هنوز هم به جز تو کسی رو نداره

 ...کنی زندگیم رومی عوض

 ...تو یادم دادی عاشقیم رو

 ...تو رو تا ته خاطراتم کشیدم

 ...به زیباییِ تو کسی رو ندیدم

 ...نگو دیگه آب از سر من گذشته

 ...مگه جز تو کی سرنوشت رو نوشته

 ...تحمل نداره نباشی

 ...دلی که تو تنها خداشی

  

 پایان جلد اول

11/4/1399 

8:22 

 .که خوندن و همراهی کردن ممنونم؛ امیدوارم بازم من رو همراهی کنیداز همه کسایی 

 مراجعه کنید.   .IR3ia98www. جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 

@98IA.IR  

www_98ia_com 

 

http://www.98ia3.ir/
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