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 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بسم اهلل...

 یعصب_کیت#رمان: 

 یجانیه# ییمعما#عاشقانه #: ژانر

 یعصمت_هیهان#: سندهینو

 

۱ 

 

؟  -  تصمیمت رو گرفتی

خواست بیش از این به بزاق دهانش را فرو برد. نیم

تردیدش دامن بزند. یک جایی باید این ماجرا به پایان 

 اش را خشک کرد و گفت: رسید. عرق پیشای  یم

 ار بیام. باید باهاش کن -

. صدات یم - ، اصال دوست ندارم اذیت شی لرزه دختی

 واسه کنار اومدن وقت زیاد داری. 

ای پلک روی هم گذاشت و نفیس عمیق کشید. زیر ثانیه

 لب گفت: 
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 همی   االنم خییل دیره.  -

کالفه نفسش را فوت کرد و انگشتانش روی فرمان 

ب گرفتند. نگاهش به روبرو بود، گایه هم ب ه اتومبیل ض 

 آن طرف خیابان. اخیم کمرنگ ضمیمه
 

اش شد؛ ی کالفگ

ی را از بر بود!   این مرد دلتر

ی این شلوغ  رو رم خونه، اصال حوصلهمن یم -

 ندارم. تو هم زود برگرد. 

ِ آن طرف خیابان گرفت. به چشم
های نگاه از شلوغ 

ه شد و ادامه داد: یر   تابش خت 

 کنار بیا و برگرد!  -

د و سکو  ت کرد. بعد از یک خداحافظ  لب روی هم فشی

کوتاه، پیاده شد و همزمان با بسیی  در، اتومبیل از جا 

کنده شد. لبخندی نیم بند روی لب نشاند و دور شدِن 

تایر او خودرو را با نگاه دنبال کرد. مردش هنوز هم تاِب یر 

 را نداشت. 

نگاهش که به آن طرف خیابان افتاد، ته دلش خایل شد و 

دید و او دوست ، محو. چشمانش تار یملبخنِد روی لبش

ی داشت این را پای گرمای تابستان بگذارد. به سایه
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تر بود، پناه برد و درخت تنومندی که چند قدم آن طرف

 ی آن طرف خیابان را نشانه گرفت. نگاهش باز هم کافه

ی جمعیتی که برای ها، همهمهصدای بوق ممتد اتومبیل

ای که بند آمده ند، جادهورود به کافه صف کشیده بود

، تمامشان اضطرابش را تشدید  بود از شدت شلوغ 

ی که پشت در آن کافه کرد. یمیم ترسید از چت  

ی جا سکویی بود برای پرتاب به گذشتهگذشت. آنیم

تواند آن دانست بعد از ورودش به کافه، یمشومش. نیم

،آدم سابق باشد یا نه. هیچ نیم  دانست و این ندانسیی 

 زد. بیشتی به تردیدش دامن یم

ای چشمانش را بست و نفیس عمیق کشید. لحظه

ذهنش را از بند هر فکری رها کرد و به سمت کافه قدم 

! برداشت. باید این راه را یم  رفت؛ به هر قیمتی

ای طول کشید به آن طرف خیابان که رسید، چند دقیقه

بش تا جمعیت را پشت رس بگذارد و وارد کافه شود. قل

ای از کافه، او را زد. چشم چرخاند و گوشهروی هزار یم

ای که این جمعیت برای جشن امضای پیدا کرد؛ نویسنده

 کتابش به کافه آمده بودند. 
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ی کوچک ایستاده و سخت مشغول امضاء  پشت مت  

دادن و عکس گرفیی  با طرفداران کوچک و بزرگش بود. 

 در چهرهلبخند از لبش پاک نیم
 

اش جایی شد، خستگ

 نداشت. 

 خانوم؟ برید کنار لطفا، رس راه ایستادین.  -

چی سوق داد و در جوابش نگاهش را به سمت پشک کافه

ی خایل افتاد که دور از  رسی تکان داد. چشمش به مت  

جمعیت، کنج کافه جا خوش کرده بود. پشت مت   

نشست و نگاهش صف طوالی  طرفداران را نشانه 

ها در همان ی بودند. بعض  گرفت. از هر سن و هر قشی 

وع به خواندن کتاب کرده بودند.  صف طوالی  رسی

گرفتند، برچ  دیگر الیو اینستاگرام. ها سلف  یمبعض  

 تالششان برای بودِن نویسنده در کادر غت  قابل انکار بود! 

اش را روی پایش مشت کرد. تنش لرز دست عرق کرده

و را کرد تمام این جمعیت اخفیف  داشت. حس یم

 آورند. شناسند و به روی خود نیمشناسند؛ یمیم

ی میل ندارید؟ -  خانوم؟ چت  
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ای گذاشت برای پنهان کردن تشویش و رس چه انرژی

ه شد و با صدایی که از بلند کردن! به چشمان کافه چی خت 

ون یم  آمد، گفت: ته چاه بت 

 یه لیوان آب لطفا.  -

 یارم براتون؟ها. بهامون خییل خوبهخانوم قهوه ترک -

د و ناخن هایش را بیشتی چشمانش را محکم روی هم فشی

هایش، تصویر از قبل به کف دستش فرو کرد. پشت پلک

ی مردی قد بلند نقش بست که با جدیت تمام، قهوه

کرد. لعنت به آن جدیت و اخم کمرنگش! ترک دم یم

 کرد! ای که دم یملعنت به قهوه

بست که هر روز،  هایش، تصویر مردی نقشپشت پلک

بافت. نوشید و عاشقانه یمساعت شش عرص، قهوه یم

داد و از ی ترک سفارش یممردی که اگر اینجا بود، قهوه

اِی قهوه گرفت. لعنت به آن چشم قهوهطعمش ایراد یم

 شناس! 

 خانوم حالتون خوبه؟ -

چی هم یی به حال چه به روزش آمده بود که حتی کافه

 انش را باز کرد و لب زد: بدش برد؟ به سختی چشم
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 خوبم، میشه یه کم آب برام بیارید؟ -

خنکای آب را به جان خرید و حالش کیم جا آمد. دوست 

داشت هر چه زودتر از آن فضای خفقان آور خالص 

شد و او هر شود. کافه هر لحظه بیشتی از قبل شلوغ یم

 تر. لحظه آشفته

 رفاز پشت مت   بلند شد و به سمت قفسه
 
ت که ی بزرگ

ها در آن چیده شده بودند. هر کیس که وارد کافه کتاب

آمد تا کتاب تازه به چاپ شد، اول به این سمت یمیم

رسیده را تهیه کند، سپس در صف طوالی  امضا 

 ایستاد. یم

مسئول فروش که کتاب را به دستش داد، یک آن 

پاهایش سست شد. این کتاب شوم بود، ممنوعه بود، 

خواند. این کتاب ؛ اما او باید آن را یمنفرین شده بود 

 شد. حقیقتی بود که باید با آن روبرو یم

نفهمید چطور پول کتاب را پرداخت کرد و چطور از میان 

آن جمعیت، از کافه خارج شد. روی صندیل تاکیس که 

ی این کتاب جا گرفت، تازه یادش آمد که به نویسنده

 ش کند... اقول داده بود تا در این جشن همرایه
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۲ 

 

فضای نیمه روشن اتاق را سکوت فرا گرفته بود. جز تیک 

تاک ساعت و صدای حرکت انگشتان او روی صفحه 

رسید. ساعت از نیمه کلید، صدای دیگری به گوش نیم

 شب گذشته و او همچنان به مانیتور چشم دوخته بود. 

تعداد پرسنل شیفت شب انگشت شمار بودند و او در 

بود. رس بلند کرد و نگایه به ساعت روی دیوار اتاق تنها 

ی به پایان انداخت، کیم از سه ی بامداد گذشته بود. چت  

ماند. این را کارش نمانده بود اما باید تا صبح در اداره یم

دانست که آن کتاب ممنوعه را با خودش آورده از قبل یم

وع به خواندنش  بود. باید امشب هر طور که شده رسی

 قول داده بود. کرد؛ یم

کیم بعد که کارش به پایان رسید، سیستم را خاموش کرد 

اش تند و رسش را روی مت   گذاشت. نبِض روی شقیقه
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بان تند زد، پشت پلکیم هایش سنگی   بود، صدای ض 

شکست، حتی فکر کردن به آن قلبش سکوت اتاق را یم

 ریخت! کتاب و محتویاتش او را به هم یم

سختی فرو برد و لبش را با زبان تر کرد. بزاق دهانش را به 

آرام رس بلند کرد و از زیر چشم، نگایه به کیفش انداخت 

تر، روی مت   بود. زیپ کیف باز بود و که کیم آن طرف

 ای از جلد کتاب را ببیند. توانست گوشهیم

شد که این ای یمدر دلش آشوب به پا بود. یک هفته

اندنش را نداشت. کتاب مقابل دیدش بود و جرئت خو 

ی تمام، تردید و اضطراب مهمان دلش بود. یک هفته

اش، او را از خواب و خوراک انداخته ی کاغذیممنوعه

 شد. بود. باید طلسم این کتاب امشب شکسته یم

ه به کتاب بود که تلفن همراه در جیبش لرزید. آن را  خت 

ون کشید و پیام دریافت شده را باز کرد:   خواممن یم»بت 

 از این 
ً
بخوابم، یادت نره چه قویل بهم دادی. خواهشا

 «.بیشتی عذابم نده. خسته شدم دیگه، شب بخت  

بغض  سنگی   کنج گلویش نشست. کاش این مرد کیم 

دانست در خط به خط این کتاب، کرد! کاش یمدرکش یم

 جهنم به پا بود. کاش قول نداده بود... 
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م کتاب را تلفن را در جیبش گذاشت و نگاهش باز ه

نشانه گرفت. تمام بدنش سست شده بود. در این نیمه 

هایش، چه به رسش شب، در سکوت این اتاق و تنهایی 

گذاشت؟ این آمد اگر پا به دنیای نفریت  این کتاب یمیم

شد در آن دنیای ممنوعه. کاش قوِل کنار زن تلف یم

 آمدن نداده بود! 

. کتاب دست سستش را دراز کرد و کتاب را برداشت

سنگی   بود یا دستان او جان نداشت؟ عرق رسد بر 

ه  و تت 
لغزید. این زن امشب مرگش ی کمرش یمپیشای 

 حتیم بود! 

ای پلک روی هم گذاشت و نفیس عمیق کشید. لحظه

 
 

هایش ارزشش را داشت. کنار آمدن با این کتاب، دلبستگ

. کرد کرد. دِل آن مرد رنجیده را آرام یمرا برایش حفظ یم

 کرد. بد قولش نیم

ه شد و رویش چشم هایش را باز کرد. به جلد کتاب خت 

خواند. باید با دست کشید. باید خط به خط آن را یم

 آمد. خودش و زن مبهِم درونش کنار یم

ای از نیمرخ یک زن و مرد را به عکس روی جلد، هاله

ای این نمایش گذاشته بود. ذهن مرد تاریک بود و راه پله
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ِ ذهن زن پیوند زده بود. مرد تاریگ  را به روشنایی

خشمگی   بود و زن، آرام. عکس گویای همه چت   بود و 

 کرد. تر یمی ترسش را برافروختهاین، شعله

! پشت  نگاهش روی عنوان کتاب قفل شد؛ تیک عصتر

ها که اشک ی روانشناش، چه شباین اصطالح ساده

تاق حبس نکرده ها که خود را در انریخته بود و چه روز 

ها و تمام خواند، تمام آن اشکبود! این کتاب را اگر نیم

 شد! هایش تباه یمحبس کشیدن

ای پلک کرد. لحظهسکوت نیمه شب کیم آراَمش یم

ه شد. زیر لب بسم  بست و دوباره به عکس روی جلد خت 

هللا گفت. ذهنش را از هر فکری خایل کرد و در خط به 

 خط کتاب غرق شد... 

 

 

 

۳ 

 

 فصل اول: 
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 «تب تلخ»

 

د و یقه اهنش را بیشتی از پیش میان انگشتانش فشی ی پت 

او را با شدت به دیوار پشت رسش کوبید. دست مشت 

 اش را باال برد و فریاد زد: شده

؟ -  کجاست یا بزنم فِکتو بیارم پایی  
 

 میگ

مرِد محصور در دستان و آتش خشمش، مستانه خندید 

 و گفت: 

؟ش رفته چیه؟ مزه -  زیر زبونت نتونستی دل بکت 

کرد. صورت به بوی تند الکل، خشمش را دو چندان یم

 صورتش نزدیک کرد و غرید: 

شهرام رسی و ور تحویل من نده که بوی گند اون  -

زنه. یه کالم بگو رسمه زهرماری داره حالمو به هم یم

 کجاست؟

ه شد و گفت:   با نگاه خمارش، به چشمان او خت 

یه! حق داری، المصب خو  -  ب چت  
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خونش به جوش آمده بود. از شدت خشم، رگ گردنش 

کرد هر آن ممکن متورم شده بود؛ طوری که حس یم

است پاره شود! مشتش را با تمام قدرت روی فِک شهرام 

 نشاند. باری دیگر، او را به دیوار کوبید و فریاد زد: 

 یا بزنم باال پایینتو یگ کنم؟ -
 

 میگ

 و بلند فریاد زد:  ی بلندی رس داد شهرام خنده

 سهراب!  -

 پوزخندی به رویش پاشید و گفت: 

 ت کپیده! بیخود خودتو خسته نکن، نوچه -

ه شد  لبخند بر لبش خشکید. متعجب به چشمانش خت 

 و او پوزخندش را پر رنگ تر کرد. 

 جون بکن تا نفرستادمت ور دل اموات.  -

 ای کرد و گفت: سکسکه

... چیکارش کردی؟ -  چی

ش رس آمد ه بود. چاقوی ضامن دارش را از دیگر صتر

ی ون کشید و تت   اش را روی جیب پشتی شلوارش بت 
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ی یک سانتی صورتش شاهرگ شهرام گذاشت. در فاصله

 غرید: 

کنه. مثل اینکه یادت رفته فرزام حرفش رو تکرار نیم -

ه بهت لطف  تا االنم اگه نفس نحست میاد و مت 

ه رو؟   کردم. کجا بردی دختی

ه شد و آرام لب زد: وحشت زده به چشم  انش خت 

-  .  زیر... زیر زمی  

پوزخندی زد و چاقو را پایی   آورد. با آرامِش تمام، چاقو را 

ی در شکم شهرام فرو برد و صدای فریادش، با قهقهه

ون کشید.  فرزام در آمیخت. چند لحظه بعد، چاقو را بت 

جسم نیمه جان شهرام را روی زمی   رها کرد و با قدم 

 به سمت دِر اتاق گام برداشت. هایی بلند، 

وارد راهرو شد و دِر اتاق را قفل کرد. رنگ رسخ 

کردند. منطق خشمش را دو چندان یم LEDهای المپ

فهمید، منطق شهرام و دم و دستگاهش را این رنگ را نیم

 کرد. درک نیم

ی مارپیچ عمارت گام با قدم هایی بلند، به سمت راه پله

ی پایی   رساند و کنار جسم قهبرداشت. خود را به طب
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نیمه جان سهراب ایستاد. پوزخندی بر لب نشاند و روی 

دو پا نشست. دو انگشتش را روی شاهرگش گذاشت و 

 زمزمه کرد: 

 ای که نفله! زنده -

ی سهراب چرخاند؛ بیهوش بود. از نگاهش را روی چهره

جا برخاست و به سمت دِر عمارت گام برداشت. پژواِک 

یش روی پارکت، تسکیت  برای اعصاب نا هاصدای کفش

تر آرامش بود و تحمل دکور قرمز و مشگ عمارت را آسان

کرد. رنگ رسخ برایش حکم خون داشت؛ از این رنگ یم

ار بود.   بت  

پا به حیاط گذاشت و یر توجه به محیط اطراف، رایه 

ب باز کرد و در آن  زیر زمی   شد. دِر آهنی   را با یک ض 

 ، نگاهش روی تن یر جان رسمه ثابت ماند. تاریگ نستر

، روی موزاییکگوشه های لخت رها شده ای از زیر زمی  

بود و دستان ظریفش را با طنایر زمخت به یکدیگر گره 

 زده بودند. 

ی خشمش به یک اش، شعلهی رنگ پریدهبا دیدن چهره

ه و ماِت  باره خاموش شد. رسش به دوران افتاده بود. خت 
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اش را فراموش که تا ابد، باعث و بای    ای بود صحنه

 کرد. به سختی لب زد: نیم

 سـ... رسمه!  -

پاهای سست و یر جانش را روی زمی   کشید. از میان 

های بزرگ و کوچک عبور کرد و کنار پیکر رسمه، جعبه

روی زانوهایش نشست. چاقو از میان انگشتان سست و 

نگاهش را خونینش رس خورد و روی زمی   افتاد. ناباورانه 

 ی رسمه چرخاند و لب زد: روی چهره

 شنوی؟رسمه؟ صدامو یم -

دست راستش را زیر گردنش برد و کیم رسش را بلند کرد. 

آورد. با دست ی لبش، قلبش را به درد یمخون گوشه

زد و همزمان هایی یر جان به صورتش یمچپ، سییل

 خواند: نامش را یم

 شنوی صدامو؟ رسمه جان؟ یم -

ن صدای
ُ
 ش باال رفت: ت

 رسمه!  -

 به آرایم چشمانش را نیمه باز کرد. 
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 آی...  -

آورد؛ با ی ضعیف و یر جانش، خونش را به جوش یمناله

د؟ شهرام چه یم  کرد تا دلش آرام بگت 

س عزیزم، فرزامم.  -  جانم؟ نتی

 پر تمنا لب زد: 

 فرزام...  -

اش زیر کرد، تمام منطق مردانهنامش را که زمزمه یم

کرد آن مرِد سنگدل و یر رحم راموش یمرفت، فسوال یم

 را. 

 کنه؟ چیکار کردن باهات؟جاِن فرزام؟ جاییت درد یم -

ون...  -  منو... بتر بت 

 به رسعت رس تکان داد. 

 ریم. برمت، با هم یمیم -

اش کشاند. سنگی   شده نگاهش را به سمت شکم برآمده

 کرد؟بود؛ چطور باید او را از آن عمارت شوم خارج یم
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 فصل اول: تب تلخ

 

۴ 

 

با دست آزادش، چاقو را از روی زمی   برداشت و دستان 

اش رسمه را از حصار طناب آزاد کرد. به چشمان بسته

 چشم دوخت و آرام گفت: 

؟رسمه جان؟ یم -  توی  بلند شی

 رسمه اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و دردمند لب زد: 

 نه...  -

 ش کشید. انگشت شستش را به قصد نوازش روی زخم لب

، وگرنه نیم -  تونیم بریم. باید بلند شی

ای توجهش را جلب های خشک و مردانهصدای رسفه

ه  کرد. نگاه از رسمه گرفت و به دِر نیمه باز زیر زمی   خت 

شد، او را خوب تر یمشد. صدا هر لحظه نزدیک

 شناخت. یم
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رس رسمه را با احتیاط روی زمی   گذاشت و از جا بلند 

ن دارش را به دست گرفت و آهسته گام شد. چاقوی ضام

برداشت. به دیوار مجاور دِر آهنی   تکیه داد و گوشش را 

تت   کرد. مرد سوت زنان پا به زیر زمی   گذاشت و جایی 

ای ای کرد و بعد هم نالهها ایستاد. رسمه رسفهمیان جعبه

 ای رس داد و گفت: ضعیف. مرد قهقهه

 چولو! ای که خانوم کو جو...ن! هنوز زنده -

از شدت خشم، دستانش را مشت کرده بود و دندان 

خانم »سایید. او به چه جرئتی همشش را روی هم یم

 کرد؟خطاب یم« کوچولو

سگ تو روحت فرزام! چه حورِی هلویی دست و پا  -

 کردی! 

دیگر خونش به جوش آمده بود. با دو قدم بلند، خود را 

او حلقه به او رساند و دست چپش را از پشت دور گردن 

ی چاقو را روی  کرد. رسش را کیم عقب کشید و تت  

 شاهرگش گذاشت. زیر گوشش غرید: 

پا تو بد جهنیم گذاشتی بهنام، خون خودتو حالل  -

 کردی. 
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 شوک زده از حضور فرزام، لب زد: 

؟تو... تو اینجا چیکار یم -  کت 

اهن بهنام را کشید. چرچ  زد و او را با  با تمام خشم، پت 

کوبید. قدش یک رس و گردن از او بلندتر   شکم به دیوار 

بود. چاقو را روی زمی   انداخت و کلت بهنام را از جیب 

ون کشید. با کف دست چپ، نیمرخ  پشتی شلوارش بت 

د و با دست دیگر، اسلحه را روی بهنام را به دیوار یم فشی

 رسش گذاشته بود. فریاد زد: 

 دستاتو بذار رو دیوار.  -

 چته دیوونه؟  -

پاشم رو دیوار. ش... حرف اضافه بزی  مغزتو یمهی -

 دستات! 

بهنام به رسعت هر دو دستش را روی دیوار گذاشت. 

 فرزام زیر گوشش غرید: 

گفته بودم رسمه خط قرمزمه. گفته بودم سمتش  -

 کنم. نگفته بودم؟بیاین این عمارتو با خاک یگ یم

 بهنام فریاد زد: 
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ه... یم - ؟ این دختی
 

 فهیم چی داری میگ

د و میان کالمش دوید:   اسلحه را بیشتی روی رسش فشی

ه اسم داره، اسمشم تو دهن تو یگ  - هوش... این دختی

 بیاد خونت حالله. 

 ای! تو دیوونه -

خوب گوشاتو وا کن ببی   چی بهت میگم. به اون بابای  -

 دور من و زنمو خط بکشه. بگو اگه 
 

پدر سگت میگ

م، داغ تو و اون خودش و آدماشو دور و بر زنم ببین

 ذارم. فهمیدی یا نه؟خواهرتو به دلش یم

فهمید. صداها را گنگ هایشان نیمرسمه هیچ از حرف

داد. به شنید و تنها فریادهای فرزام را تشخیص یمیم

، همه چت   سختی پلک هایش را گشود. در آن تاریگ نستر

 دید. رسگیجه امانش را بریده بود. را تار یم

ه.  فهیم؟چرا نیم -  پای خودتم گت 
ه بموی   با این دختی

 فرزام از شدت خشم، دندان روی هم سایید و فریاد زد: 

-  .  تو غلط کردی جای من تصمیم گرفتی
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گاه بدنش کرد و به سختی نشست. هایش را تکیهدست

تن سست و نیمه جانش را روی زمی   کشید، عقب رفت 

 و به دیوار پشت رسش تکیه زد. 

. کله خر! داری با پ  - ی تو دهن شت   ای خودت مت 

 خوام. رفت و آمد من به تو ربظ نداره. یه ماشی   یم -

کرد یر هیچ رسش به دوران افتاده بود. احساس یم

تعادیل، لب پرتگایه ایستاده و هر آن ممکن است 

د و یر جان سقوط کند. پلک
هایش را محکم روی هم فشی

 لب زد: 

 فـ... فرزام...  -

 بهنام فریاد زد: 

خوای بری با این ه رست؟ کدوم گوری یمزده ب -

ه؟ یم  خوای رسمونو به باد بدی؟ دختی

د و گفت:   اسلحه را با تمام توان روی رسش فشی

 بهنام، گفتم ماشی   یمزیادی فک یم -
 خوام. زی 
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با درد عجیتر که در شکمش پیچید، گویی نفس کشیدن را 

از یاد برد. کیم به جلو مایل شد و دستش را روی شکمش 

د. چهره در هم کشید و به سختی لب زد: ف  شی

 فـ... فر...  -

نفسش رفت! با دهای  باز، عمیق نفس کشید اما گویی 

ی  در فضا وجود نداشت. هر دو دستش را روی  ی اکست 

ی راه تنفسش را بسته گلویش گذاشت؛ حس یم کرد چت  

ی جز حس است. رسیــــع و یی در یی نفس یم کشید اما چت  

 نصیبش نیم
 

 شد. خفگ

خییل خب بابا، ماشی   میدم بهت. آخ پدر سگ  -

 گردنم شکست! 

پلک گشود و چشمش به لیوان آیر افتاد که کیم آن 

ای بزرگ قرار داشت. در حایل که تر، روی جعبهطرف

زد، تن سستش را به سمت جعبه، روی نفس نفس یم

زمی   کشید. دستش را به سمت لیوان پیش برد. هنوز رس 

هایش روی کرده بودند که پلکانگشتانش آن را لمس ن

هم افتادند و تنش نقش بر زمی   شد. دیگر هیچ 

 نفهمید... 
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 فصل اول: تب تلخ

 

۵ 

 

 خورد و روی زمی   
با برخورد تنش به جعبه، لیوان تکای 

افتاد. صدای شکسیی  لیوان که به گوش فرزام رسید، یر 

 رسش را به پشت چرخاند. چشمش که به 
 

هیچ درنگ

 از یاد برد. ی یر جارسمه
ً
نش افتاد، حضور بهنام را کامال

، نام همشش را فریاد زد.   او را رها کرد و با نگرای 

به سمتش قدم تند کرد و کنار پیکر رسدش، روی دو زانو 

نشست. کلت را روی زمی   گذاشت و دست چپش را زیر 

ی گردن رسمه ثابت کرد. نگاه نگرانش را روی چهره

به آرایم از روی زمی   بلند  همشش چرخاند و رسش را 

 کرد. 

 رسمه؟ -
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اش محصور کرد؛ دست ظریفش را میان انگشتان مردانه

تنش بیش از اندازه رسد بود. بلندتر از قبل، نامش را 

 لرزید: خواند؛ صدایش یم

 رسمه؟ چشماتو باز کن ببینم.  -

 تکای  به تنش داد و با تمام توان، فریاد زد: 

 رسمـه!  -

را به خودش آورد. به پشت چرخید و فریاد فرزام، بهنام 

با تردید، گام برداشت. آرام و صامت، پشت رس فرزام 

ایستاد. انگشتان فرزام حصاری برای مچ دست رسمه 

زد؛ اما ضعیف. آن قدر ضعیف شد. رگ دستش نبض یم

 کرد. که به حقیفی بودنش شک یم

رس رسمه را در آغوش کشید و موهای آشفته و خوش 

اش همچون ماه ی صورتش کنار زد. چهرهرنگش را از رو 

ترسید از نبودنش. تاب بود، یمدرخشید. قلبش یر یم

ترسید از نبودن زی  که بخاطر او و عشق او، از تمام یم

 
 
گذاشت، دیگر اش بریده بود. اگر او هم تنهایش یمزندگ

 ماند؟ی یر پناه چه یماز این مرد زخم خورده
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یده بود، در یک حرکت بهنام که موقعیت را مناسب د

اسلحه را از روی زمی   چنگ زد. قامت راست کرد و رس 

 اسلحه را روی رس فرزام گذاشت. 

 کنم. ُجم بخوری یه گوله حرومت یم -

ی بهنام را در ذهن بهت زده، نگاه از رسمه گرفت و جمله

ه شد.  تحلیل کرد. رس بلند کرد و به چشمان بهنام خت 

 و گفت:  بهنام پوزخندی روی لب نشاند 

 بلند شو.  -

ه با کیم درنگ، نگاه از بهنام گرفت و به چهره ی رسمه خت 

 شد. بهنام فریاد زد: 

 بهت میگم بلند شو.  -

 با غیظ نگاهش کرد و فریاد زد: 

 بیت  حالش بده؟کوری مگه؟ نیم  -

 به درک که حالش بده.  -

، نفسش را محکم فوت 
 

نگاه از او گرفت و از رس کالفگ

 کرد. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

مش ط یه ماشی   یمبهنام من فق - خوام. بذار بتر

 بیمارستان. 

اش کرده بود. اسلحه را به سمتی دیگر این تعلل کفری

ی ده سانتی تن رسمه شلیک نشانه گرفت و در فاصله

 کرد. 

ای، خود را روی تن رسمه خم کرد و فرزام یر هیچ اراده

 به سینه
ً
کوبید. اش یممأمن جانش شد. قلبش شدیدا

هایش را محکم روی هم شد. پلکتنش به آی  سست 

د تا ذهنش را از رسی آن افکار شوم رها کند. آهسته  فشی

ش به  پلک گشود و نگاهش را روی تن رسمه چرخاند، تت 

هدف نخورده بود. پس از چند لحظه، رس بلند کرد و رو 

 به بهنام فریاد زد: 

؟روای  چیکار داری یم -  کت 

 ت: اسلحه را به سمت فرزام نشانه گرفت و گف

زنم. بلند حرف گوش ندی بعدی رو تو مغزش یم -

 شو! 
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هخشم و نفرت در مردمک زد. بهنام از اش موج یمهای تت 

ترسید اما این بار برگ ترسید، از خشم او یماین نگاه او یم

 برنده دست او بود. 

 یاال.  -

با انزجار، رس تا پایش را از نظر گذراند و نگاه از او گرفت. 

حتیاط روی زمی   گذاشت و از جا بلند رِس رسمه را با ا

هایش را شد. به سمت بهنام چرخید و ناخواسته، دست

 ی تسلیم باال برد. بهنام پوزخندی زد و گفت: به نشانه

 نگاش کن. آقای عاشق پیشه!  -

آمد، حاض  بود با تمام جهان پای رسمه که وسط یم

صلح کند. همی   که او آرام و در امان باشد برایش کاف  

 د. با لحت  آرام گفت: بو 

مش بیمارستان.  -  بهنام بذار بتر

 خفه شو!  -

 شیم. ریم بهنام، بدبخت یملو یم -

ه هیچی نمیشه. راه بیفت.  -  این آشغال بمت 
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اش ندهد. لبش را به دندان گرفت تا جوایر به یر حرمتی 

خواست جوشید. چقدر دلش یمخون در رگش یم

هنام از رس تمسخر، های گردنش را خرد کند! باستخوان

 کوتاه خندید و گفت: 

پا رو دم شت  گذاشتی فرزام. حیف که الزمت دارم.  -

ه وگرنه عجب مرگ رمانتیگ یم شد؛ تو و این دختی

 کنار هم! 

ای مستانه رس داد. فرزام از شدت خشم، گفت و قهقهه

ه نگاهش یمدندان روی هم یم کرد. چقدر سایید و خت 

 به درک واصل کند! دوست داشت او و پدرش را 

اش را خورد. صدای تلفن همراهش که بلند شد، خنده

طور که اسلحه را به سمت فرزام نشانه گرفته بود، همان

ون کشید و با دیدن نام  تلفن را از جیب پشتی شلوارش بت 

پدرش، ابروهایش را در هم کشید. ارتباط را برقرار کرد و 

 به فرزام چشم دوخت. 

 بله؟ -

 ... بهنام... الو... بـ -
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صدای دردمند و کلمات مقطعش، ته دلش را خایل 

 کرد. نگران لب زد: یم

 چته شهرام؟ -

 فرزام با شنیدن نام شهرام، پوزخندی زد و گفت: 

 خواد وصیت کنه! برو، یم -

ه و صامت نگاهش یم کرد که صدای شهرام در خت 

 گوشش پیچید: 

 بیا... باال...  -

 

 

 فصل اول: تب تلخ

 

۶ 

 

حضور فرزام و رسمه، به سمت دِر زیر زمی   یر توجه به 

قدم تند کرد. ترس بند بند وجودش را احاطه کرده بود. 
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هایش چه اهمیتی داشتند وقتی جان پدرش فرزام و برنامه

 در خطر بود؟

 که خارج شد، فرزام یر تردید به پشت چرخید 
از زیر زمی  

و نگاهش روی تن رسمه ثابت ماند. جای هیچ شگ 

ی به همشش وجود نداش ت. مطمی   بود که بهنام چت  

ای اتالف وقت، ممکن خورانده و مسمومش کرده. لحظه

اش را برای همیشه بود رسمه و کودک پا به دنیا نگذاشته

د. او تمام خط قرمزها را به خاطر رسمه رد کرده  از او بگت 

ی جز عشق او بود؛ نبوِد این زن او را نابود یم کرد. چت  

اش انده بود و باید برای آخرین دارایی برایش بافی نم

 جنگید. یم

قدم برداشت و کنار رسمه، روی دو پا نشست. یک 

دستش را پشت کمر و دست دیگرش را پشت پاهایش بند 

کرد. دیگر حتی سنگیت  وزنش هم اهمیتی نداشت. او را 

به آسای  یک پِر کاه از روی زمی   بلند کرد و به سمت دِر 

شدند، باید اید از این دخمه خارج یمزیر زمی   چرخید. ب

 برد. پیش از رس رسیدن بهنام، رسمه را به جایی امن یم

یز از حشتش را به رِخ رنگ  نفیس عمیق کشید و نگاه لتر

ی رسمه دوخت. چطور آن همه ظلیم که در حقش پریده
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ان یم کرد؟ آه کشید و نگاه از او گرفت. با کرده بود را جتر

هایی استوار برداشت و از زیر زمی   پاهای سستش، قدم

ای از خارج شد. چشمش به اتومبیل بهنام افتاد که گوشه

ی درختی بزرگ پارک شده بود.  راهش را حیاط، زیر سایه

به آن سمت کج کرد. کنار اتومبیل ایستاد و وقتی دِر نیمه 

بازش را دید، در دل خدا را بخاطر حواس پریی بهنام شکر 

دانست! خدایی که و را توهیم بیش نیمکرد؛ خدایی که ا

 تباه شده، فریاِد 
 
گویی پس از آن همه سال زندگ

 مسکوتش را شنیده بود. 

ی راست تنش را به اتومبیل تکیه داد، پایش را کیم نیمه

باال آورد دِر اتومبیل را با نوک کفش باز کرد. تکیه از 

 ی آنی اتومبیل گرفت و این بار، به دِر باز شدهبدنه

تکیه داد. تن رسمه را با احتیاط به داخل اتاقک هدایت 

 های پشتی خواباند. کرد و او را روی صندیل

شتاب زده، به سمت دِر ویال قدم تند کرد. در آهنی   را که 

باز کرد، راه رفته را بازگشت و پشت فرمان اتومبیل جا 

گرفت. از شدت دویدن و اضطرایر که به جانش افتاده 

 یش مقطع و سنگی   شده بودند. هابود، نفس
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آینه را تنظیم کرد و از داخل آن، نگایه به رسمه انداخت. 

ی لبش جا خوش کرده بود، خونش رسچ  خوی  که گوشه

د و غرید: را به جوش یم  آورد. دندان روی هم فشی

 نامردم اگه انگشتاتو قطع نکنم!  -

و یر شک مخاطبش کیس جز بهنام نبود. محتویات 

ون کشید و با اتصال دو سیم به ی زیر جعبه فرمان را بت 

یکدیگر، اتومبیل را روشن کرد. پایش را روی پدال گاز 

د و اتومبیل را به حرکت در آورد. وارد کوچه ی فشی

ای درنگ نکرد. با همواره خلوت که شد، حتی لحظه

 نگاهش انتهای کوچه را نشانه گرفت و بر رسعتش افزود. 

دارش های نمکرد. پلکنگاه یممدام درون آینه به رسمه 

کشید. هر لحظه که لرزید و به سختی نفس یمیم

اش گذشت، بیشتی از قبل به خون شهرام و دار و دستهیم

خواست آن عمارت را با تمام شد. دلش یمتشنه یم

 ساکنانش به آتش بکشد! 

 کوبید. زیر لب غرید: مدام مشتش را روی فرمان یم

 زنم. رومزاده! آتیشت یمزنم شهرام! حآتیشت یم -
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رسش را به پشت چرخاند و نگایه به رسمه انداخت. 

 لرزید: صدایش از شدت نگرای  یم

 ریم بیمارستان. شنوی؟ داریم یمرسمه؟ صدامو یم -

ی به انتهای کوچه نمانده  نگاهش را به روبرو دوخت، چت  

بود. انگشتان هر دو دستش را دور فرمان قفل کرد و 

ودرو شد. صدایی توجهش را جلب ی هدایت خآماده

کرد. اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و تمام حواسش را به 

 شد! تر یمصدا داد؛ آژیر پلیس بود که هر لحظه نزدیک

ی در دلش سقوط کرد. دلشوره ی عجیتر به جانش چت  

افتاد. نه این که نگران خودش باشد، نه. دل نگران همش 

 آمد؟رسشان یم و فرزندش بود. در نبود او چه بر 

د. آفتاب رس ظهر،  پایش را بیشتی روی پدال گاز فشی

کرد. در داد و دیدش را محدود یمچشمانش را آزار یم

ی خروچر کوچه قرار داشت که به ناگاه، فاصله ی ده متی

دو اتومبیل پلیس وارد کوچه شدند و راهش را سد کردند. 

د و اتومب یل را یر اختیار پایش را روی پدال ترمز فشی

ه شده متوقف کرد. ناباورانه به صحنه ی مقابلش خت 

 هایش نقِش بر آب شد... بود. تمام نقشه
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 فصل اول: تب تلخ

 

۷ 

 

* 

وارد اورژانس که شد، ستوان احمدی را در همان نگاه اول 

ای خلوت، اش. گوشهپیدا کرد؛ به لطف لباس نظایم

ود. روی صندیل انتظار نشسته و رسگرم تلفن همراهش ب

اورژانس شلوغ بود و کیم طول کشید تا خودش را به او 

 برساند. 

 سالم.  -

ام مافوقش از جا بلند شد.   رس بلند کرد و به احتی

 سالم جناب رسوان.  -

 چی شد احمدی؟ -
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جواب داد، عالئم حیاتیشون  cprقربان خدا رو شکر  -

 برگشته. 

 هایش نشست و زیر لب گفت: لبخندی کمرنگ روی لب

 ر. خدا رو شک -

اش را پر کرده بود. از هر بوی تند الکل و بتادین بیت  

ی اورژانس، صدای ناله و فریاد به گوشش گوشه

ای چشمانش را بست و نفیس عمیق رسید. لحظهیم

کشید تا بر خودش مسلط شود. همه چت   داشت از نو 

 آمد. لعنت به حافظه! یادش یم

 هایش را باز کرد و پرسید: چشم

  قانوی  چی شد؟ی پزشگنتیجه -

 به نتیجه نرسیدن، هنوز مشغولن.  -
ً
 فعال

 به خانوادشون ختر دادین؟ -

 بله جناب رسوان، برادرشون تو راهن.  -

 رسی برای تایید تکان داد و گفت: 
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ها. احمدی همه خیله خب، تو برگرد ویال پیش بچه -

نوییس تا گردین، یه گزارش کامل یمجای ویال رو خوب یم

  من برگردم. 

 پس گزارش پزشگ قانوی  چی قربان؟ -

م. مونم نتیجه رو یممن یم -  گت 

 خودتون نمیاید ویال؟ -

تونم ستوان رسمدی رو تنها بذارم. به هر حال نیم -

مسئولیت عملیات با من بوده. برادرشون که اومد منم 

 میام ویال. 

 دستش را روی بازوی احمدی گذاشت و ادامه داد: 

ها همه جای ویال رو ست باشه بچهبرو احمدی، حوا -

 خوب بگردن. 

 چشم جناب رسوان.  -

گفت و پس از خداحافظ  مخترصی، از بیمارستان خارج 

شد. احمدی که رفت، او به جایش روی صندیل نشست. 

ار بود از بیمارستان و به خصوص بخش اورژانس. کاش  بت  

 شد دیگر هیچ وقت پایش به بیمارستان باز نشود! یم
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 انم رسمدی؟همراه خ -

رس بلند کرد و نگاهش به پرستاری که میان جمعیت 

 چرخاند، گره خورد. از جا بلند شد و گفت: چشم یم

 منم خانم.  -

یف بیارید.  -  یه لحظه تشی

ها شد. از جا بلند شد و به دنبال گفت و وارد یگ از اتاق

به ای به دِر اتاق زد و بعد از پرستار به راه افتاد. ض 

 زِن روی ی دکاجازه
ً
، وارد اتاق شد. نگاهش مستقیما تی

تخت را نشانه گرفت. همچنان بیهوش بود و رنگ پریده. 

ن راحت نفس یم ی  کشید. به لطف ماسک اکست 

قدم برداشت و باالی رس رسمه، کنار تخت ایستاد. به 

ی در پرونده ی بیمارش نیمرخ دکتی چشم دوخت. چت  

 کرد. ار صحبت یمنوشت و گایه با صدای آرام، با پرستیم

ی شده؟ - ؟ چت    آقای دکتی

ون کشید و آن را به دکتی برگه ای از میان پرونده بت 

 سمتش گرفت. 

ی پزشگ قانوی  بیمار جناب رسوان این نتیجه -

 شماست. 
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برگه را از دست دکتی گرفت و با اخیم غلیظ میان 

 ابروهایش، مشغول خواندن شد. دکتی توضیح داد: 

ودی کوچیکه، مشخصه روی بازوی چپشون یه کب -

که یه مخدر سیم با رسنگ بهشون تزریق شده. مثل 

این که ایشون مقاومت کردن ویل به هر حال مخدر 

 بهشون تزریق شده. 

 رس بلند کرد و به دکتی چشم دوخت. دکتی ادامه داد: 

خدا رو شکر به موقع رسیدن بیمارستان. مخدر  -

 خنتی شده. 

 رسی برای تایید تکان داد و پرسید: 

 شون که مشکیل پیش نیومده؟آقای دکتی برای بچه -

دکتی پرونده را به دست پرستار داد و مشغول بررش رُسم 

 شد. 

ها که خوبه، آقای ادیب من امیدی ی آزمایشنتیجه -

 نداشتم. اما خدا رو شکر بچه سالمه.  به موندن بچه

 دست از رُسم کشید و نگاهش را به او داد. 
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بدین، چند روزی باید  کارای پذیرششون رو انجام -

 تحت نظر باشن. 

رسی تکان داد و تشکر کرد. دکتی و پرستار که از اتاق 

ون رفتند، روی صندیل ای که کنار تخت رسمه بود، بت 

اش انداخت و ی رنگ پریدهنشست. نیم نگایه به چهره

ار  بعد، به زمی   چشم دوخت. از این صندیِل همراه هم بت  

 بود... 

* 

ه به  های خوِن روی دیوار بود و صحنهنگاهش خت 

دانست شدند. نیماحتمایل مدام از مقابل چشمش رد یم

دانست کیس از کدام احتمالش درست است، فقط یم

 روی این دیوار پریده بود. 

 رسوان ادیب؟ -

نگاه از باالی دیوار گرفت و به ستوان احمدی چشم 

 دوخت. احمدی کاغذی به دستش داد و گفت: 

 گزارش عملیات.  -

تر از آن بود که بخواهد روی گزارش تمرکز ذهنش آشفته

 کند؛ تنها نگاهش را به کاغذ دوخته بود. پرسید: 
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؟ -  همه جا رو گشتی  

 هفت نفر دستگت  شدن که یه نفر  -
ً
بله قربان. جمعا

بیهوش بود، یه نفر هم مجروح شده بود که منتقل شدن 

 بیمارستان. 

 رس بلند کرد و با تردید پرسید: 

اندازی نکنید؟تو  -  عملیات مجروح شد؟ مگه نگفتم تت 

 نه جناب رسوان، قبل از عملیات اینجوری شده بود.  -

کاغذ را به دست احمدی داد و راه زیر زمی   را در پیش 

 گرفت. احمدی هم به دنبالش به راه افتاد. 

ی بوده.  -  پس یعت  اینجا درگت 

 رده. ده. مثل این که چاقو خو شواهد که اینو نشون یم -

پا به زیر زمی   گذاشتند. ادیب نگایه کیل به اطراف 

 انداخت و گفت: 

؟ببی   یم -  توی  کلید برق رو پیدا کت 

 

 

 فصل اول: تب تلخ
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۸ 

 

ها را روشن کرد و ادیب این بار با دقت احمدی المپ

ی اطراف را از نظر گذراند. زیر زمی   پر بود از  بیشتی

 متجعبه
ً
 که ظاهرا

 
علق به لوازم های کوچک و بزرگ

 بودند. محتویاتشان را به خویر یم
 

 خانگ
ً
شناخت؛ قبال

 ها را دیده بود. آن

 هنوز که اینجان.  -

-  .  بله جناب رسوان، فرصت نکردن ردشون کی  

های کوچک رفت و کنارش، روی به سمت یگ از جعبه

دارش را به دست گرفت و دو پا نشست. چاقوی ضامن

های کوچگ که بود از بستهجعبه را باز کرد. جعبه پر 

ها را حاوی پودری سفید رنگ بودند. یگ از بسته

ای از آن را برید. کیم از پودر را برداشت و با چاقو، گوشه

اش نوک زبانش گذاشت و به ثانیه نکشید که حالت چهره

 تغیت  کرد. زیر لب گفت: 

 این دیگه چه کوفتیه؟ -
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 رسش را به پشت چرخاند و پرسید: 

 ی این رو فرستادی برای آزمایش؟نمونه -

 بله جناب رسوان.  -

رسی تکان داد و بسته را روی جعبه گذاشت. دستانش را 

ی هایش بند کرد و از جا بلند شد. نگاهش گوشهبه زانو 

دیگری از زیر زمی   را نشانه گرفت؛ جایی که چند دست 

 مبل قرار داشت. 

؟ هنوز ُپَرن؟ -  اونا چی

ها قدم برداشت و ت مبلمنتظر جواب نماند، به سم

 احمدی هم به دنبالش. 

 که سالمن.  -
ً
 فکر کنم پر باشن، ظاهرا

چاقویش را به دست گرفت و خراشی عمیق روی مبل 

 فرو برد و بسته
 
ای از ایجاد کرد. دستش را داخل بریدگ

ون کشید. بسته پر از قرص  های سفید بود. داخل مبل بت 

-  
ً
 روان گردانن.  از اینم بفرست برای آزمایش، احتمال

منتظر جواب احمدی نماند. کمر راست کرد و نگایه کیل 

ی روی زمی   توجهش را  به اطراف انداخت. به ناگاه چت  
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اش نشست. به سمت جلب کرد. اخیم غلیظ بر پیشای  

ها، روی زمی   ریخته بود، هایی که میان جعبهخرده شیشه

تر از قدم برداشت. چشم چرخاند و کیم آن طرف

 خایل و مرصف شده توجهش را جلب شیشه
 

ها، رسنگ

کرد. ابروهایش باال پرید و چشمانش گرد شد. طوری به 

هایش کرد که گویی جواب تمام سوالرسنگ خایل نگاه یم

 شد. در آن خالصه یم

ه  ، به رسنگ خت  روی دو پا نشست و یر هیچ پلک زدی 

شد. دستش را پیش برد که آن را بردارد. هنوز رس 

ی به انگشتان ش رسنگ را لمس نکرده بودند که چت  

ذهنش رسید. به رسعت دستش را عقب کشید و خطاب 

 به احمدی گفت: 

اینو بفرست انگشت نگاری. چک کن ببی   با اثر  -

 انگشت کدوم یگ از آدمای این ویال مطابقت داره. 

احمدی رس تکان داد و ادیب از جا بلند شد. به سمت در 

 شت رسش. همزمان گفت: قدم برداشت و احمدی نت   پ

خوام بدونم چی بعدم بفرستش برای آزمایش، یم -

 توش بوده. 
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به دِر زیر زمی   که رسیدند، ادیب به پشت چرخید و 

 ی احمدی ایستاد. چهره به چهره

رم بیمارستان یه رس من باید برگردم اداره. بعدشم یم -

سپارم به ستوان رسمدی بزنم. احمدی اینجا رو یم

 دست تو. 

اش را تهدیدوار استش را باال آورد و انگشت اشارهدست ر 

 مقابل نگاه احمدی تکان داد. قاطعانه گفت: 

ه. گزارش کامل بازرش  - هیچ چی از زیر دستت در نمت 

م باشه. تفهیم شد؟  فردا اول وقت روی مت  

احمدی پاهایش را به هم کوبید و سالم نظایم داد. با یک 

د و ادیب از زیر زمی   دستوراتش را تایید کر « بله قربان»

خارج شد. برای بار آخر، حیاط بزرگ ویال را از نظر 

گذراند و نگاهش از دور، خوِن روی دیوار را نشانه گرفت. 

این پرونده با حضور ستوان رسمدی و همشش، 

ای بود که مسئولیتش را به عهده ترین پروندهپیچیده

 داشت... 

داهایی رسید؛ صصداهایی گنگ و ضعیف به گوشش یم

هایشان شبیه به پچ پچ چند نفر که هیچ از حرف
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هایش مدام دور فهمید و راه رفیی  کیس که صدای قدمنیم

 شد. و نزدیک یم

هایش به کرد پلکچشمانش را کیم باز کرد. احساس یم

اند. نور زیادی به چشمانش تابید و او دوباره هم چسبیده

 پلک روی هم گذاشت. 

کرد لب یک پرتگاه ایستاده و رسگیجه داشت. احساس یم

دانست کجاست. هر آن امکان دارد سقوط کند. نیم

اش پیچیده بود، دانست این بوی تند الکل که در بیت  نیم

 ناشی از چیست. 

باری دیگر، آرام آرام چشمانش را باز کرد. همه جا را تار 

دید اما با کیم دقت توانست المپ مهتایر را روی یم

چشم چرخاند و کیم بعد، خود را  سقف تشخیص دهد. 

های هایش با لباسروی تخت بیمارستان یافت. لباس

ی  اش کرده بودند؟بیمارستان عوض شده بود، بستی

چشم چرخاند و روی صندیل همراه، قامت مردی را 

تشخیص داد که رسش را میان دستانش گرفته بود. تاری 

تردید  داد او را درست ببیند، اما یر چشمانش اجازه نیم

 لب زد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 فرزام؟ -

مرد رس بلند کرد. لبخندی عمیق روی لبش نشست و از 

 جا بلند شد. باالی رسش ایستاد و گفت: 

 رسمه جان؟ بیدار شدی؟ حالت خوبه؟ -

رسمه چشمانش را روی هم گذاشت و لبخندی مصنوغ 

 روی لب نشاند. کاش فرزام باالی رسش بود! 

؟ فرزام کجاست؟ -  تویی سمت 

م خاموشه. تو منم هر چی موبایلش رو یم دونم. نیم - گت 

؟ جاییت درد نیم  کنه؟خویر

ی برادرش قفل چشمانش را باز کرد و نگاهش روی چهره

توانست او را ببیند. سمت  یر آن که شد. حاال بهتی یم

منتظر جواب بماند، به سمت دِر اتاق قدم برداشت و 

 همزمان گفت: 

ت ختر بدم. یم -  رم به دکتی

 

 

 ل: تب تلخفصل او 
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۹ 

 

او که رفت، رسمه چشمانش را بست و سیع کرد آخرین 

هایی که دیده بود را به یاد بیاورد. صدای فریاد 
های چت  

گنگ فرزام و آن مرد ناشناس، زیر زمی   تاریک، لیوان 

 . آب.. 

هایش را اش پیچید. پلکناگهان دردی شدید در سینه

د و دستش را روی قفسه  اشی سینهروی هم فشی

گذاشت. نفیس عمیق و پر صدا کشید تا کیم دردش آرام 

گرفت. فرزام تا آخرین لحظه کنارش بود. حاال چرا نبود؟ 

 تلفنش را چرا خاموش کرده بود؟

برادرش که با دکتی و یک پرستار به اتاق برگشت، ذهنش 

 را از بند هر فکر و خیایل رها کرد و به دکتی چشم دوخت. 

کرد و از وضعیتش اش یمعاینهدر تمام مدیی که دکتی م

ای از اتاق، دست به سینه پرسید، سمت  گوشهسوال یم

ب یم دانست زد. نیمایستاده بود و با پایش روی زمی   ض 

دانست فرزام چه بالیی رس خواهرش آمده بود. نیم
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کجاست و چرا به جای او، همکار رسمه او را به 

 دانست... بیمارستان آورده بود. هیچ نیم

کتی و پرستار که رفتند، سمت  جلو آمد و روی صندیل د 

 همراه نشست. رسمه گفت: 

 زی  به فرزام؟یه بار دیگه زنگ یم -

، نفسش را محکم فوت کرد و تلفن 
 

سمت  با کالفگ

ون کشید. شماره گرفت  همراهش را از جیب شلوارش بت 

و تلفن را روی بلندگو گذاشت. چند لحظه بعد، صدای 

 که ختر از خ
داد، همچون اموش بودِن تلفن فرزام یمزی 

ناقوس مرگ در گوش هر دویشان پیچید. این مرد 

 همشش را رها کرده و کجا رفته بود؟

رسمه نگاهش را به سقف دوخت. نگرای  امانش را بریده 

لرزید. نکند بود. قلبش بیتاب بود. دستانش از رس ترس یم

 آن مرد ناشناس بالیی رسش آورده باشد؟

خوای چه بالیی رست اومده؟ چی شده؟ نیمرسمه؟  -

؟
 

 هیچی بگ

ها و بازگو کردنش، حالش را بدتر یادآوری آن صحنه

دانست داد. حتی نیمکرد. پایان باِز این ماجرا آزارش یمیم
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دانست چطور از خواست. نیمآن غریبه از جانش چه یم

دانست چه بالیی رس آن زیر زمی   نجات یافته بود. نیم

؟! فرزامش   آورده بودند. چه داشت برای گفیی 

کیس به دِر اتاق کوبید. سمت  رسش را به پشت چرخاند و 

امش  با دیدن قامت رسوان ادیب در چارچوِب در، به احتی

 از جا بلند شد. 

 سالم جناب رسوان، بفرمایید.  -

ادیب از سمت  تشکر کرد و به سمت تخت رسمه قدم 

 برداشت. باالی رسش ایستاد و گفت: 

ه.  خدا  -  رو شکر مثل این که حالتون بهتی

 ی تایید، رسی تکان داد و زیر لب گفت: رسمه به نشانه

 خوبم، ممنونم.  -

ادیب نگایه به سمت  انداخت و بعد، رسمه را مخاطب 

 قرار داد: 

تون اجازه گرفتم، باید باهاتون صحبت کنم.  -  از دکتی

 سمت  که منظوِر نگاه ادیب را فهمیده بود، گفت: 

م بخوری. ن یمرسمه جان م - ی بگت   رم برات یه چت  
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 او که رفت، ادیب روی صندیل همراه نشست و گفت: 

دونم ممکنه براتون سخت باشه، اما شما هم یم -

 دونید که باید ماجرا رو برام توضیح بدین. یم

 رسمه رس تکان داد و ادیب ادامه داد: 

ی که فکر یمخوام خستهنیم - کنید تون کنم. هر چت  

 ه رو تعریف کنید. کنکمکمون یم

ای پلک روی هم گذاشت و نفیس رسمه برای لحظه

داد. این مرد باید به عمیق کشید. باید برای او توضیح یم

کرد. چشمانش را باز کرد و نگاهش سقف را او کمک یم

 نشانه گرفت. لبش را با زبان تر کرد و گفت: 

من توی خونه تنها بودم. یه مرد جوون زنگ خونه  -

ها برم ت پستچیه. برام سخت بود از پلهرو زد و گف

، گفتم بسته رو بیاره باال.   پایی  

 نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

اومد پشت در. در رو که باز کردم، یه دستمال گرفت  -

 جلوی دهنم و من دیگه هیچی نفهمیدم. 

 ادیب با تعجب پرسید: 
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 ها... یعت  هیچ کس متوجه نشد؟ همسایه -

 اش گفت: رسمه میان جمله

 اون ساختمون نوسازه، بقیه واحدهاش خالیه.  -

 

. باالخره   بخت 
 

سالم دوستان خوب و همراه. شب همگ

این جا، داستان ماهور و مهراب به پایان رسید. امیدوارم 

تونسته باشم پایان مناستر رو برای داستان بنویسم. اول 

اینکه بابت تمام کم و کاستی که توی این مدت بود ازتون 

ی اگر توی پارت ها بود، یا سطح عذر یم خوا م، تأخت 

کت کنید چون  قلم. دوم اینکه حتما توی نظر سنچر رسی

نظرات شما توی بازنوییس رمان برای من راه گشا خواهد 

بود. از صبوری تک تکتون ممنونم. همی   طور از انجمن 

ی عزیز هم تشکر یم کنم. من برای  سها قلم و خانم قنتر

یی جنایی هست رو آنالین ادامه مدیی رمان بعدیم که اثر

نمیدم تا بتونم دوباره برگردم. تو این مدت کوتاه خانم 

عصمتی عزیز، دوست خوب و خوش قلمم رمان تیک 

 عصتر رو براتون یم نویسن. 

 ️❤بودن با شما برام سعادتیه
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ی  #حوای_پایت  

 

 

 فصل اول: تب تلخ

 

۱۰ 

 

 ادیب رسی تکان داد و رسمه گفت: 

م، توی یه زیر زمی   بزرگ بودم. همون به هوش که اومد -

 مرد هم باالی رسم بود. دست و پام رو بسته بود. 

 حرف  نزد؟ -

اخیم کمرنگ بی   ابروهایش نشست. او واقعا هیچ چت   را 

 آورد. جز این که گفته بود: به یاد نیم

 «.فرزام اگه بدونه اینجایی چه حایل میشه! »

ایی یم -
هاش ز حرفگفت. ویل من هیچی اچرا، یه چت  

 فهمیدم. دو سه بار هم اسم همشم رو آورد. نیم
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نگاه از رسمه گرفت و به کف زمی   چشم دوخت. اخیم 

های شهرام، فرزام را از غلیظ بی   ابروهایش نشست. آدم

 شناختند؟کجا یم

نزدیِک یه ساعت بعد یگ بهش زنگ زد. تماسش که  -

 دونم چی تموم شد، از جیبش یه رسنگ در آورد. نیم

م، ویل...   بود. سیع کردم جلوشو بگت 

دانست یادآوری این قسمت از اتفاقات ادیب خوب یم

اش را کامل چقدر برایش سخت است. نگذاشت جمله

 کند و گفت: 

 ی اون مرد یادتونه؟چهره -

چقدر ممنونش بود از این که او را تحت فشار 

 کرد. گذاشت و درکش یمنیم

رتش استخوی  یادمه، قد و هیکلش متوسط بود. صو  -

 بود و سبیل داشت. 

اش را به هایش را بست و سیع کرد کیم بیشتی چهرهچشم

 خاطر بیاورد. 

 ی چپش هم رد بخیه بود. روی گونه -
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ی تمام افراد ویال را از ادیب در عرض چند ثانیه، چهره

 نظر گذراند. کیس را با چنی   مشخصایی ندیده بود! 

بد شد. با تاری  بعد از تزریق اون آمپول، حالم خییل -

 نفس رسید. دیگه 
 

وع شد و به تنگ دید و رسگیجه رسی

چت   زیادی یادم نمیاد، فقط این رو فهمیدم که 

ی هم که یادمه، این  همشم اومد اونجا. آخرین چت  

 بود که فرزام با اون مرد درگت  شد. 

ی گره میان ابروهایش، هر لحظه کورتر یم شد. یک چت  

فهمید. حضور فرزام را نیم این وسط درست نبود. دلیل

اند؟ از دانست که همشش را گروگان گرفتهاو از کجا یم

 اند؟دانست او را به کجا بردهکجا یم

 و مبل و...  -
 

، کیل کارتن لوازم خونگ توی اون زیر زمی  

ا بود.   از اینجور چت  

ادیب نگاه از زمی   گرفت و رسی برای تایید تکان داد و 

 گفت: 

 اونجا رو دیدم.  -

نفیس عمیق کشید تا بر خودش مسلط شود، لبخندی 

 روی لب نشاند و ادامه داد: 
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ای  - احت کنید خانم رسمدی. ختر ه فعال استی شما بهتی

 خویر تو ستاد هست. 

دستش را به زانوهایش بند کرد و از روی صندیل بلند 

 شد. هنوز لبخند به لب داشت. 

شم. ممنون از همکاریتون؛ من دیگه مزاحمتون نیم -

 احافظ. خد

به پشت چرخید و به سمت دِر اتاق گام برداشت. ادیب 

دانست زیر زمی   را دیده بود، آن ویال را دیده بود. او یم

 فرزام کجاست؟

 رسوان ادیب؟ -

اش ایستاد. به پشت چرخید و منتظر ماند تا رسمه جمله

 های خشکش را تر کرد و پرسید: را کامل کند. رسمه لب

 رید؟شما از شوهر من ختر ندا -

 اش کوبید. ادیب زیر لب آچ  گفت و آرام به پیشای  

 پاک یادم رفته بود.  -

 قدم برداشت و کنار تختش ایستاد. 
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نگران نباشید خانم رسمدی. ما وقتی رسیدیم ویال،  -

خواست شما رو برسونه همشتون اونجا بود. یم

دونید که طبق بیمارستان. ویل خب... خودتونم یم

ه توی اون ویال بود رو قانون باید هر کیس ک

 کردیم. بازداشت یم

رسمه پلک روی هم گذاشت و آه کشید. عزیِز دلش در 

ی کرده بود.   بازداشتگاه شب را ستی

شما نگران نباشید. مراحل قانونیش که یط بشه آزاد  -

 شن. یم

دونید آدرس ویال رو از کجا آورده؟ اصال از شما نیم -

 یس ختر کرد، نه؟کجا فهمیده منو دزدیدن؟ فرزام پل

ی دیگر به اش نشست. یک گرهاخیم غلیظ روی پیشای  

های این پرونده اضافه شد؛ فرزام چرا پلیس ختر گره

 نکرده بود؟! 

 رسوان ادیب؟ -

ای باال انداخت و با صدای رسمه به خودش آمد. شانه

 گفت: 
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ی بیشتی از شما نیم - دونم. هنوز راستش منم فعال چت  

 صحبت کنم. ویل...  موفق نشدم با همشتون

د. فرزام اگر یملب دانست همشش هایش را روی هم فشی

 اند، چرا پلیس را در جریان نگذاشته بود؟! را ربوده

 همشتون ما رو ختر نکردن.  -

 ابروهایش باال پریدند. 

 پس شما از کجا...  -

 ادیب میان کالمش گفت: 

ی مهم - تر از سالمتی شما ستوان رسمدی! االن چت  

احت کنید. هر موقع نیست. لطف ا االن فقط استی

 شید. برگشتید ستاد، همه چت   رو متوجه یم

رسمه پلک روی هم گذاشت و نفسش را محکم فوت 

ایظ، کرد. این مرد بازی اش گرفته بود که در چنی   رسی

زد که زد؟ ستوان صدایش یمستوان صدایش یم

ی از نگرای   جایگاهش را یادآوری کند؟ اصال چت  

 آیه از ته دل کشید و ناخواسته لب زد:  فهمید؟یم

 تفهیم شد.  -
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و این جمله، دلییل شد برای لبخنِد ادیب. او که رفت، باز 

دانست هایش. یمهم رسمه ماند و دنیایی از نگرای  

دانست که خطری تهدیدش همشش کجاست، یم

کند، اما باز هم دلش قرار نداشت. دلشوره امانش را نیم

، فرزام را از کجا گروگانبریده بود. آن مرِد   گت 

 شناخت؟یم

 

 

 فصل اول: تب تلخ

 

۱۱ 

 

به ای به آن زد. با صدای پشت دِر اتاق ایستاد و ض 

ِ رسهنگ یزدان« بفرمایید»
مهر، در را باز کرد و پا به گفیی 

 اتاق گذاشت. همان جا دِم در ایستاد و سالم نظایم داد. 

ی پرونده مهر که تا آن لحظه، رسش گرِم رسهنگ یزدان

ش بود، برای لحظه ای رس بلند کرد و با دیدِن روی مت  
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ادیب، لبخندی روی لبش نشست. دوباره مشغول 

 اش شد و همزمان گفت: پرونده

 به به! شاگرد فراری دیروز و رسواِن کم پیدای امروز!  -

 ادیب لبخندی زد و گفت: 

 سالم جناب رسهنگ.  -

 علیک سالم.  -

از روی چشم برداشت. رس پرونده را بست و عینکش را 

 بلند کرد و گفت: 

-  .  بیا بشی  

ادیب قدم برداشت و روی صندیِل مقابل مت   نشست. 

ای که در دست داشت را روی مت   رسهنگ پرونده

 گذاشت و گفت: 

 خدمت شما.  -

اخیم کمرنگ میان ابروهای رسهنگ نشست، اما 

 همچنان لبخند به لب داشت. 

 این چیه؟ -

 شید. بخونید متوجه یم -
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 شفایه بگو ادیب. این کاغذ بازیا رو بذار کنار.  -

ادیب لبخندی زد و رس تکان داد. کیم مکث کرد، نفیس 

 گرفت و گفت: 

 یه ماه پیش، توی یگ از ایستگاه -
ً
های یادتونه حدودا

ها دو تا ترانزیت مشکوک رو ایست بازرش بچه

 متوقف کردن؟

 فت: رسهنگ تای ابرو باال فرستاد. رسی تکان داد و گ

 بارشون مبل و اثاث خونه بود ویل مخدر  -
ً
که ظاهرا

؟  جاساز داشیی 

ادیب رسی برای تایید تکان داد. رسهنگ کیم خودش را 

 جلو کشید و مشکوک پرسید: 

 ها. خب؟ قرار بود ردیاب کار بذارید الی جنس -

 چهار ساعت بعد، راه  -
ً
درسته، همی   کارو کردیم. حدودا

ا میشه. اویل توی یگ از این دو تا ردیاب از هم جد

روستاهای مرزی نزدیِک عراق، توی یه وانت فرسوده 

 پیدا میشه؛ در اصل باید بگم که ردیاب لو رفته بود. 

 و دویم؟ -
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 ادیب نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

ی کردیم و  - دومی   ردیاب رو پیدا نکرده بودن. پیگت 

متوجه شدیم که کل بار اون دو تا ترانزیت رو توی 

ی خلوت یر زمی   یه ویالی بزرگ، توی یه منطقهز 

تهران تخلیه کردن. اون ویال برامون یه رسنخ بود، 

ترجیح دادم یه مدت بدون هیچ اقدایم فقط ویال و 

هاش و رفت و آمدهاشون رو زیر نظر داشته آدم

 باشیم. 

به اینجای ماجرا که رسید، سکوت کرد و رس به زیر 

با دندان به بازی گرفت  ی لبش را انداخت. پوست گوشه

دانست چطور باید این فاجعه را با رسهنگ در و نیم

تر شد و میان بگذارد. اخِم روی پیشای  رسهنگ، غلیظ

 پرسید: 

 ش؟خب، بقیه -

 رس بلند کرد و ِمن ِمن کنان گفت: 

رسهنگ... راستش چند روز پیش یه اتفاق عجیب  -

 افتاد. 

 ه داد: اش را با زبان تر کرد و اداملب خشک شده
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، ختر دادن که بچه - هایی که ویال رو زیر نظر داشیی 

  و تو زیر زمی   همون 
ستوان رسمدی رو گروگان گرفیی

 ویال زندونیش کردن. 

هر دو ابرویش همزمان باال پرید و چشمانش گرد شدند. 

های مضطرب ادیب چرخاند و با نگاهش را میان مردمک

 بلندی گفت: 
ً
 صدای نسبتا

؟!  -  چی

اشید رسهنگ. خدا رو شکر ستوان حالشون نگران نب -

ی  ان. خوبه، االنم تو بیمارستان بستی

ی درون قلبش سقوط  نام بیمارستان را که شنید، چت  

 کرد. رسمه امانت بود؛ هنوز هم امانت بود. 

 چه بالیی رسش آوردن؟ -

خدا رو شکر ما به موقع رسیدیم و ایشون رسیــــع منتقل  -

تزریق مخدر سیم رو  شدن بیمارستان. پزشگ قانوی  

 گزارش کرده. به نظر من قصدشون قتل بوده. 

 بلند شد. یر هدف با 
رسهنگ یر اراده از پشت مت  

کرد و مدام دستش را به چانه و هایش اتاق را متی یمقدم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

اش را کشید. ادیب این حرکات کالفهاش یمریش جوگندیم

د. خوب یم  شناخت؛ صتر کرد تا کیم آرام بگت 

ی آن شت مت   ایستاد و هر دو دستش را به لبهناگهان پ

 تمام وزنش روی 
ً
بند کرد. رسش پایی   و تقریبا

کشید تا ذهن های عمیق یمهایش بود. نفسدست

 اش را سامان دهد. آشفته

رسهنگ گفتم که نگران نباشید، ستوان حالشون  -

 خوبه. 

 

 

 فصل اول: تب تلخ

 

۱۲ 

 

 نگاهش را به ادیب دوخت و پرسید: 

 رسمه برا -
ً
ی چی باید دست به همچی   کاری بزنن؟ اصال

؟ از کجا پیداش کردن؟رو از کجا یم  شناخیی 
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 این سوالیه که خودمم هنوز جوایر براش ندارم.  -

، نفسش را محکم فوت کرد و پشت 
 

رسهنگ از رس کالفگ

ش نشست. ادیب گفت:   مت  

دونم مسئولیت این پرونده با منه، ویل به رسهنگ یم -

تر از اون ز دارم. قضیه خییل پیچیدهکمکتون نیا

یه که بتونم تنهایی از پسش بر بیام. 
 چت  

 تر از قبل پرسید: رسهنگ نگران

؟چت   دیگه -  ای هم هست که بهم نگفتی

ای نامعلوم روی ادیب رس تکان داد و نگاهش را به نقطه

 زمی   دوخت. 

ی که برای من خییل مبهمه، حضور فرزام رستگار  - چت  

ست. من فرض رو بر این گذاشتم که توی اون ویال 

دار شده و  به یه نحوی از ربوده شدن ستوان ختر

 برای نجات همشش رفته ویال. 

ها رس بلند کرد. به چشمای  که رسدرگیم و نگرای  در آن

 زد، چشم دوخت و گفت: موج یم

 گن. ای یمویل شواهد و مدارک چت   دیگه -
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ای که منتظر هیچ واکنیسی از رسهنگ نماند. پرونده

ای از خودش روی مت   گذاشته بود را برداشت، صفحه

 آن را باز کرد و مقابل رسهنگ گذاشت. 

خودتون ببینید جناب رسهنگ، اینا اظهارات تموم  -

های اون ویالست. با اینکه توی این چند روز، آدم

 هر دو یا سه نفرشون توی یه بازداشتگاه جدا 
ً
تقریبا

گبودن، همه ای مشتی راجع به فرزام  شون یه چت  

 .  رستگار گفیی 

رسهنگ نگایه گذرا به پرونده انداخت و بعد، باز هم به 

 ادیب چشم دوخت. 

؟ -  چی گفیی 

شناسن رسهنگ. حتی شون این آدم رو یمهمه -

رفت ای یه بار برای تمت  کاری یمای که هفتهنظافتچی 

ویال، ادعا کرده که بارها فرزام رستگار رو توی اون ویال 

 دیده. 

ی  ابروهایش گره کور خوردند. امکان نداشت، چنی   چت  

کرد. او رسمه و همشش را حتی از ذهنش هم عبور نیم

 شناخت! خوب یم
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ها گزارش دادن با یه باند بزرگ طرفیم رسهنگ، بچه -

خونه گردان توی اصفهان ی تولید قرص روانیه آشتی 

 کشف کردن که وصل میشه به آدمای همی   ویال. 

ی یک مرد مقابل رق زد و عکیس از چهرهپرونده را و 

رسهنگ گذاشت؛ مردی میان سال با موهای جوگندیم و 

 ها را با کش پشت رسش جمع کرده بود. بلند که آن

اسمش شهرامه؛ شهرام شایه، صاحب اون  -

خونه و رئیس این باند. االن توی بیمارستان  آشتی 

ب چاقو  تحت نظره. وقتی رسیدیم ویال، به ض 

 بود. آسیب دیده 

رسهنگ با تای ابروی باال رفته، از زیر چشم نگایه به 

 به ادیب چشم دوخت. 
ً
 عکس انداخت و مجددا

چاقویی که توی ویال پیدا شده، خوِن این آدم روش  -

های نگهبان بوده و اثر انگشت فرزام رستگار. حرف

کنه؛ مثل ویال هم کم و بیش این قضیه رو تایید یم

ه رساغ اینکه فرزام اول با اون  درگت  میشه و بعد مت 

 شهرام شایه. 
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ها و ادیب نفیس گرفت و یط چند ثانیه، گفته

 هایش را در ذهن مرور کرد. ادامه داد: نگفته

ییم - ها و گن فرزام رستگار رابظ بوده بی   مشتی

 شهرام. 

چشمانش از رس تعجب گرد شدند. امکان نداشت! مگر 

ارزه با مواد شد فرزام بداند که همشش در ستاد مبیم

مخدر مشغول به کار است و دست به چنی   کاری بزند؟ 

 مگر از جانش ست  شده بود؟

ه به عکس  ، نفسش را محکم فوت کرد و خت 
 

از رس کالفگ

شهرام، انگشتانش را پشت گردنش در هم قفل کرد. حتی 

ها درست بود، چرا دست به قتل شهرام اگر تمام این

 شایه زده بود؟ 

 کو؟  اظهارات خودش -

 ادیب گفت: 

راستش رسهنگ هنوز ازش بازجویی نکردیم. گفتم  -

ه اول با شما مشورت کنم.   بهتی

 رسهنگ رسی تکان داد و گفت: 

ی نیم - ! ازش بازجویی کن، یه جوری که انگار چت    دوی 
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 فصل اول: تب تلخ

 

۱۳ 

 

های ی آدمی فرزام مقابلش روی مت   بود. همهپرونده

که دیگر آب از رسش   ویال، حتی همان شهرام شایه

 گذشته بود، علیه این مرد شهادت داده بودند. 

هایش را ی دست چپ، شقیقهبا انگشت شست و اشاره

ش کرده بود که فشار یم داد؛ آن قدر این پرونده درگت 

 اش شده بود. رسدردی شدید مهمان ناخوانده

دِر اتاق بازجویی که باز شد، رس بلند کرد و قامت فرزام را 

راه یک رسباز در چارچوب دید. رسباز سالم نظایم به هم

های ای روی دستبنِد دور مچداد و نگاه ادیب چند لحظه

فرزام قفل شد. با رس به او اشاره کرد که مقابلش بنشیند 

 و از رسباز خواست که دستبندش را باز کند و در را ببندد. 
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هایش فرزام مقابل ادیب روی صندیل جا گرفت و دست

مت   گذاشت. ادیب لحظایی را تنها به تحلیل را روی 

اش پرداخت. صوریی مردانه و مقبول داشت؛ با ته چهره

اش حاال کیم ریش چشم و ابرویی زیبا. موهای مشگ

 رسید. آشفته به نظر یم

نگاه از او گرفت و خودکار را از روی مت   برداشت. 

 زد، گفت: همانطور که پرونده را ورق یم

 رستگار! خب، آقای فرزام  -

ی روی یک برگه نوشت، خودکار را کنار گذاشت و  چت  

 انگشتانش را در هم قفل کرد. 

وع کنیم؟ -  رسی

فرزام نگاهش را در اطراف چرخاند؛ اتافی کم نور که جز 

ای بزرگ روی دیوار، چت   ها و آینههمی   مت   و صندیل

 دیگری نداشت. 

بعد سه شب توی بازداشتگاه خوابیدن، واسه  -

تا سوال ساده منو آوردین اتاق  پرسیدن چهار 

؟  بازجویی

 تای ابرو باال فرستاد و خونشد گفت: 
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پرسم، شما جواب میدی آقای اینجا من سوال یم -

 رستگار. 

 اش را نشنیده باشد، سوال بعدی را پرسید: انگار که جمله

 رسمه کجاست؟ -

هایش بنشیند که به موقع رفت که روی لبپوزخند، یم

 پرسید؟ چه رویی از حال رسمه یمخودداری کرد. او با 

 سوالش را نادیده گرفت و پرسید: 

ی توی ویال چیکار یمروِز گروگان -  کردی؟گت 

 صدای فرزام کیم باال رفت: 

 پرسیدم رسمه کجاست؟ -

به ای روی مت   زد و او هم ادیب با کف دست، ض 

 صدایش را باال برد: 

 گفتم اینجا فقط به سواالی من جواب میدی.  -

، نگاهش را به فرزام متع جب از این تغیت  رفتار ناگهای 

چشمان ادیب دوخت. ادیب کیم خودش را جلو کشید و 

 جدی پرسید: 

 کردی اونجا؟چیکار یم -
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 رفتم زنم رو نجات بدم.  -

تای ابرو باال فرستاد و موشکافانه نگاهش کرد، دنبال ردی 

گشت. ساعد دست چپش را روی اش یماز دروغ در چهره

ه بود و با انگشتان دست راست، روی آن مت   گذاشت

ب گرفته بود. فرزام نگایه گذرا به دستش انداخت؛  ض 

این صدا اعصابش را به بازی گرفته بود، با وجود این 

 توانست درست فکر کند. صدا نیم

؟ - دار شدی که گروگانش گرفیی   چطور ختر

لبش را با زبان تر کرد و بزاق دهانش را به سختی فرو برد. 

بی   ادیب پنهان  جا به جا شدِن سیبک گلویش از نگاه تت  

 نماند. 

کت بریم - گشتم خونه. توی یر آر یی داشتم از رسی

 بودم که گوشیم زنگ خورد. 

ی لبش کشید و زیر ادیب انگشت شستش را گوشه

 چشم، طوری که فرزام متوجه نشود، نگایه به آینه

 که در سمت چپ او روی دیوار انداخت؛ آینه
 
ی بزرگ

 ب شده بود. نص

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

مهر از ای بود و رسهنگ یزدانطرِف دیگر آینه، شیشه

 طریق آن، شاهد و ناظر این بازجویی بود. 

 هایش را زیر مت   برد و ادامه داد: فرزام دست

شماره ناشناس بود. جواب که دادم، یه مرد پشت  -

خط بود. فقط گفت که زنت رو گروگان گرفیی  و اگه 

 این آدرس.  خوای زنده ببینیش، بیا بهیم

ادیب چشمانش را کوچک کرد و با دقت به حرکات 

ه شد. وقتی حرف یم زد، به چشمان ادیب صورتش خت 

لرزیدند و مدام بزاقش را با هایش یمکرد. مردمکنگاه نیم

 برد. مشقت فرو یم

 بعدم آدرس و مشخصات ویال رو داد.  -

هایش را روی ادیب به پشتی صندیل تکیه داد و دست

 زد. پرسید:  سینه گره

 ساعت چند بود؟ -

ه به  اخیم کمرنگ میان ابروهایش نشست. نگاهش خت 

 ای نامعلوم روی مت   بود. نقطه

 بی   ده تا یازده صبح.  -
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 خب؟ -

اولی   ایستگاه پیاده شدم و آژانس گرفتم. آدرس ویال رو  -

 دادم و رفتم اون جا. 

 چجوری وارد ویال شدی؟ -

دانست فرزام برای این سوال را در حایل پرسید که یم

ورود به آن ویال احتیاچر به اجازه نداشت. باغباِن ویال 

 گفته بود که خودش در را برای فرزام باز کرده بود. 

مهر حرکات فرزام را زیر نظر آن طرف آینه، رسهنگ یزدان

مالید و با داشت. مدام کف دستانش را به هم یم

ین کارها را کرد. دور از چشم ادیب، اانگشتانش بازی یم

 کرد تا اضطرابش را مهار کند. یم

از دیوار رفتم باال و پریدم تو حیاط. هیچ کس تو  -

 حیاط نبود. 

بزاق دهانش را به زحمت فرو برد و نگاهش روی پارچ آب 

قفل شد. ادیب رد نگاهش را دنبال کرد و مقداری آب در 

ل داد و گفت: 
ُ
 لیوان ریخت. آن را آرام به سمت فرزام ه

 خب؟ -

 رزام لیوان را برداشت و آب را یک نفس رس کشید. ف
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ها رفتم داخل ساختمون. یه نفر داشت پای پله -

داد. قبل از اینکه منو ببینه یه جا قایم کشیک یم

ها صدای یه مرد میومد، داشت با شدم. از باالی پله

 زد. ی رسمه حرف یمتلفن درباره

د ای، پلکبرای لحظه و هایش را محکم روی هم فشی

ه به نقطه  ای نامعلوم، با صدایی لرزان گفت: بعد، خت 

گفت باید کارشو تموم داشت به پشت خطیش یم -

 .  کت 

 

 

 فصل اول: تب تلخ

 

۱۴ 

 

آرنج هر دو دستش را روی مت   گذاشت و انگشتانش را 

پشت گردنش در هم قفل کرد. نفسش را محکم فوت کرد 

 و بعد از کیم مکث، ادامه داد: 
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کنم. دم دستم یدم چیکار دارم یمبعدش دیگه نفهم -

یه گلدون بود. وقتی اون یارو حواسش نبود، گلدون 

رو کوبیدم پشت رسش. در جا بیهوش شد و من رفتم 

 باال. 

رس بلند کرد و دستش روی مت   مشت شد. این بار به 

ه شد و غرید:   چشمان ادیب خت 

داد. مست و پاتیل هیکلش بوی گند الکل یم -

پرسیدم رسمه ، هر چی یموایستاده بود جلوم

خندید. منم عصتر شدم، داغ کجاست فقط یم

 کردم، دیگه نفهمیدم چی شد. 

ادیب تای ابرو باال فرستاد و لبخندی به لب نشاند. به 

 اش تکیه زد و گفت: پشتی صندیل

 آهان... پس تو با چاقو زدیش!  -

 فرزام رسی تکان داد و تایید کرد. 

رسمه رو تو زیر باالخره به حرف اومد و گفت که  -

. حالش خییل بد  زمی   حبسش کردن. رفتم زیر زمی  

مش بیمارستان... بود، نیمه جون بود، یم  خواستم بتر

 ی سکوت باال برد و گفت: ادیب دستش را به نشانه
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 خییل خب، کافیه.  -

اش را با پشت دستش خشک کرد و فرزام عرق پیشای  

نفس بعد، رسش را میان دستانش گرفت. عمیق و سنگی   

، زیر بار سواالت این مرد یم کشید. در این اتاق لعنتی

 داد! داشت جان یم

 ای رو ندیدی؟به جز این دو نفر، کس دیگه -

ه به مت   بود.   چشمانش را باز کرد. نگاهش همچنان خت 

 یگ تو زیر زمی   بود.  -

 خب؟ -

رس بلند کرد و باز هم دستانش را زیر مت   برد. پای راستش 

ل کند. ن یمرا به شدت تکا داد تا کیم اضطرابش را کنتی

ی درست است دانست دربارهنیم ِ چه چت  
ی بهنام، گفیی 

دانست که تا رس حد مرگ از و کدام غلط. تنها این را یم

 او عصبای  بود! 

ذاشت رسمه رو یه پش بیست و چند ساله بود. نیم -

ون. درگت  شدیم با هم. با اسلحه تهدیدم  م بت  بتر

... حتی یه بار هم مه رو یمکرد که رس یم کشه. حتی

 شلیک کرد. 
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ادیب تای ابرو باال انداخت و مشتاقانه نگاهش کرد. 

ای، به چشمان ادیب نگاه کرد و دوباره فرزام برای لحظه

ه شد. به نقطه  ای روی مت   خت 

یهو گوشیش زنگ خورد. رنگش شد عی   گچ دیوار.  -

 دونم پشت خطیش چی بهش گفت که ما رو ولنیم

ون.   کرد و از زیر زمی   زد بت 

 لبش را با زبان تر کرد و ادامه داد: 

ِ تو حیاط رو دیده  -
منم دیگه معطل نکردم. ماشی  

ون و دیدم دِر ماشی   قفل  بودم. رسمه رو بردم بت 

 نیست. 

از یادآوری حال بد رسمه، تمام کلمات از ذهنش پر 

د، نفسش را محکم کشیدند. پلک هایش را روی هم فشی

کرد و رسش را میان دستانش گرفت. صدایش فوت  

 لرزید: یم

 خواستم زنم رو برسونم بیمارستان. من فقط یم -

شد ادیب در سکوت، به فرزام چشم دوخته بود. مگر یم

به جز این سه نفر، کس دیگری را در ویال ندیده باشد؟ 

ی را بشنوند و یر مگر یم شد آشتی  و خدمه صدای درگت 
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د؟ پوزخندی کمرنگ روی لبش تفاوت از آن عبور کنن

 نشست؛ فرزام برای این یگ دروغ  نساخته بود! 

؟چت   دیگه -
 

 ای هست که بخوای بهم بگ

رسی به اطراف تکان داد. ادیب از « نه»ی فرزام به نشانه

ون کشید و آن را به همراه یک  میان پرونده، کاغذی بت 

خودکار به سمت فرزام هدایت کرد. او که رس بلند کرد، 

 دیب با چشم به کاغذ اشاره کرد و گفت: ا

 هر چی که گفتی رو بنویس.  -

فرزام با دست لرزان، خودکار را برداشت و کاغذ را به 

. دو سمت خودش کشید. ادیب از پشت مت   بلند شد 

 قدم به سمت در برداشت و ناگهان ایستاد. 

-  !  راستی

دو قدم رفته را بازگشت و پشت فرزام ایستاد. یک 

ی مت   بند کرد و دست دیگرش را روی بهدستش را به ل

ی فرزام گذاشت. قامت خم کرد و آرام زیر گوشش شانه

 گفت: 

ایی باشه که  -
قبِل نوشیی  یه کم فکر کن. شاید چت  

 .  نگفته باشی
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از این همه نزدیگ، تنش سست شده بود. خودکار را 

ل کند؛  د تا لرزش دستش را کنتی محکم میان مشتش فشی

ه ادیب و رسهنگ دور نماند. ادیب حتی این هم از نگا

 قامت راست کرد و دست به سینه، پشت فرزام ایستاد. 

 بنویس.  -

ه  و تت 
لرزید. داشت جان ی کمرش یمعرق رسد بر پیشای 

داد زیر بار بالیی که داد زیر نگاه این مرد. داشت جان یمیم

 
 
 اش آورده بود... رس زندگ

 

 

 فصل اول: تب تلخ

 

۱۵ 

 

فرزام و ترخیص رسمه از بیمارستان، پس از بازجویی 

ی باند شهرام شایه رسوان ادیب اطالعات زیادی درباره

اش با فرزام به دست آورده بود. تمام شواهد و رابطه
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اش از ماجرا علیه فرزام بود و با این حال، رسمه و خانواده

مهر این گونه خواسته بود؛ یر ختر بودند. رسهنگ یزدان

 انست حقیقت را قبول کند! تو او هنوز هم نیم

، مقابل رسهنگ گذاشت و ادیب پرونده ای روی مت  

 قامت راست کرد. 

 های جدید قربان. گزارش -

اش آشفته به رسهنگ کیم خودش را جلو کشید. چهره

دادند. کم خوایر یمرسید و چشمانش ختر از یر نظر یم

آمد که ادیب او را در چنی   حایل ببیند. نگایه پیش یم

 به پرونده انداخت و همزمان گفت: گذرا 

-  .  بشی  

ادیب روی صندیل نشست و کیم بعد، یر آن که رسهنگ 

ی بگوید، گفت:   چت  

 اون پرینت مکالمات فرزامه.  -

ی روی رسهنگ نگاهش کرد و ادیب با چشم، به پرونده

 مت   اشاره کرد. ادامه داد: 

 توی اون ساعت، هیچ تماس مشکوگ نداشته.  -
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اش را روی یگ از نگشت اشارهدستش را پیش برد و ا

 ها که با خودکار قرمز مشخص شده بود، گذاشت. شماره

 به جز از این شماره.  -

رسهنگ تای ابرو باال فرستاد و چندین بار با نگاه شماره را 

 خواند. 

 این شماره متعلق به شخصیه به اسم بهنام شایه.  -

رسهنگ رس بلند کرد و با همان تای ابروی باال رفته، با 

 ردید پرسید: ت

 بهنام شایه؟ -

 ادیب رس تکان داد. 

 و این آدم چه نسبتی با شهرام داره؟ -

 ی آدمای ویال، بهنام پش شهرامه. طبق گفته -

ای نامعلوم گره زد و آرام رس رسهنگ نگاهش را به نقطه

ای از تکان داد. ادیب پرونده را ورق زد و تصویری رایانه

 قرار گرفت. ی مردی جوان، مقابل رسهنگ چهره
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نگاری، به کمک های چهرهاین عکس رو بچه -

گت  مشخصایی که ستوان رسمدی از شخص گروگان

 بهشون دادن تهیه کردن. 

 پرونده را ورق زد و گزارشی مقابل رسهنگ گذاشت. 

 که توی زیر اینم نتیجه -
 

ی انگشت نگاریه. روی رسنگ

ز زمی   ویال پیدا کردیم، اثر انگشتیه که با هیچ کدوم ا

 آدمای ویال مطابقت نداره. 

ه شد. کیم مکث کرد و به چهره  ی رسهنگ خت 

اثر انگشت متعلق به بهنامه؛ که به محض شنیدِن  -

 آژیر پلیس، از ویال فرار کرده. 

ه رسهنگ نگاه از پرونده گرفت و به چهره ی ادیب خت 

 دانست. شد. ادیب معت  این نگاه را خوب یم

 تحت تعقیبه، خیالتون راحت.  -

هنگ رسی تکان داد و دوباره به پرونده چشم دوخت. رس 

کیم بعد، اخیم غلیظ میان ابروهایش نشست. پرینت 

 مکالمات را بدست گرفت و گفت: 

ویل این شماره، قبل از روز حادثه هم با فرزام تماس  -

 داشته. 
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 با  -
ً
نکته همی   جاست، این نشون میده که فرزام دائما

 هر روز با این شماره این باند در ارتباط بوده. تق
ً
ریبا

 تماس داشته. 

رسهنگ رسش را میان دستانش گرفت و یر هیچ پلک 

ه شد. حقیقت هر  ، به کاغذهای زیر دستش خت  زدی 

گرفت و تر از قبل مقابل چشمانش جان یملحظه پر رنگ

کرد این توانست باور کند. فکر یماو هنوز هم نیم

 شناسد! خانواده را مثل کف دستش یم

زام ادعا کرد اون روز توی ویال فقط سه نفر رو فر  -

دیده. اگه نگهبان رو بذاریم کنار، ادعاش درست 

 بوده. 

های ادیب ی صحبترسهنگ رس بلند کرد و منتظر ادامه

 ماند. ادیب ادامه داد: 

ی فرزام با مگه میشه خدمه - ی ویال صدای درگت 

؟  شهرام رو بشنون و هیچ کاری نکی  

 جواب خودش گفت: رسی تکان داد و در 
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بله، میشه؛ در واقع اونقدری از هر دو تاشون  -

برن که جرئت نکردن توی کارشون دخالت حساب یم

 .  کی  

هایش را اش تکیه داد. دستگفت و به پشتی صندیل

 روی سینه در هم قفل کرد و گفت: 

اون نگهبانم که گفته خودش در رو برای فرزام باز  -

 بهش داده. کرده. یعت  شهرام این اجازه رو 

 نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

بینید جناب رسهنگ؟ تموم شواهد و مدارک علیه یم -

مونه که این ای بافی نیمفرزامه. هیچ شک و شبهه

کرده. جرمش اثبات آدم برای شهرام شایه کار یم

 ست. شده

هایش، رسهنگ نگاه از ادیب گرفت و برای تایید حرف

حقیقت را بپذیرد، چندان آرام رس تکان داد. ناچار بود 

ی رسمه مشکیل هم با آن نداشت. مشکل اصیل، خانواده

ها را در جریان بگذارد. دانست چطور باید آنبودند. نیم

 شد... شنید، نابود یمرسمه اگر حقیقت را یم
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ادیب پرونده را از روی مت   جمع کرد و از جا بلند شد. 

 مقابل رسهنگ ایستاد و گفت: 

 شم رسهنگ. فقط... مرخص یم با اجازتون من -

اش را رسهنگ رس بلند کرد و منتظر ماند تا ادیب جمله

 کامل کند. 

به نظرم بیشتی از این نمیشه فرزام رو توی بازداشتگاه  -

 نگه داشت. 

عجله نکن ادیب. یه کم صتر داشته باش، همه چی به  -

 وقتش انجام میشه. 

 آرام ای روی مت   دوخت و با صدایی نگاهش را به نقطه

 ادامه داد: 

باید اول خانوادش رو در جریان بذاریم، بیخودی  -

 مونن. منتظر آزاد شدنش نیم

ادیب با شنیدِن این جمله، به یاد رسمه افتاد. زِن بیچاره 

هنوز کودکش را در آغوش نکشیده بود و حاال باید با این 

آورد؛ فرزام چگونه با شد. رس در نیمفاجعه روبرو یم

ایط  شغیل همشش، دست به چنی   کاری زده وجود رسی

 بود؟
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 فصل اول: تب تلخ

  

۱۶  

 

ش از بیمارستان  هاتف، پدِر رسمه، بعد از این که دختی

ی خودش برد تا آنجا از او مرخص شد، او را به خانه

مراقب کنند. پشش سامیار پرستار بود و این، خیالش را 

 کرد. کیم راحت یم

ش باال کشید و پیش از این پتو را به آرایم روی تن دختی 

ی رسمه نگاه کرد. دردانه هکه قامت راست کند، به چهر 

ش آن قدر یر 
تایر کرده بود که دست آخر به خواب دختی

اش تعریف چندای  نداشت، حال رفت. حال جسیم

 اش هم همینطور. روچ

هایش برای کمر راست کرد و از ته دل آه کشید. نگرای  

ش تمایم ند اش از درد، در خواب اشت. دردانهتنها دختی

 داد! اش انگار جان یمکرد و او با هر نالهناله یم
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دست نوازشی روی موهایش کشید و به سمت دِر اتاق 

اش روی مبل آوار شد و قدم برداشت. تن خسته

ایط خویر نبود و به 
چشمانش را بست. رسمه در رسی

مام آمد. تعنوان یک پدر، کار زیادی از دستش بر نیم

 دردش همی   بود. 

 خوری؟هاتف؟ چایی یم -

 چشمانش را باز کرد و نگایه به همشش انداخت. 

 نه مرضیه جان.  -

ای گفت و روی مبیل دیگر، «باشه»مرضیه زیر لب 

 نزدیک به هاتف نشست. 

 رسمه خوابید؟ -

ه ای روی زمی   بود. آرام رس تکان ی نقطهنگاه هاتف خت 

 داد. 

 طفلک بچم تلف شد.  -

، نفسش را محکم فوت کرد. از دست   هاتف از رس 
 

کالفگ

 آمد. مرضیه هم کاری بر نیم
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معلوم نیست تو اون ویال چی بهش گذشته که حالش  -

 کنه. قراری یماینه. بچم خییل یر 

 ی همشش نگاه کرد و درمانده لب زد: به چهره

چیکار کنم مرضیه جان؟ بیشتی از این کاری ازم بر  -

 نمیاد. 

اهنش مرضیه گوشه را به بازی گرفت و بغضش را ی پت 

ش ذره ذره مقابل چشمانش آب یم شد و او فرو برد. دختی

 توانست نگاه کند. صدایش را بغض لرزاند: تنها یم

آخه فرزام تا گ باید تو بازداشتگاه بمونه هاتف؟  -

 بچم با این حالش، نباید شوهرش کنارش باشه؟

ی که یم را  توانست حاِل رسمهحق با او بود. تنها چت  

خوب کند، حضور همشش بود. هاتف نگاهش را در 

 سالن خانه چرخاند و پرسید: 

 گوشیم کجاست؟ -

خانه پیدا  و قبل از جواب مرضیه، آن را روی اپن آشتی 

ِ تلفن، در لیست 
کرد. از جا بلند شد و بعد از برداشیی 

مخاطبانش دنبال نام احمد گشت؛ تنها کیس که 

 توانست کمکش کند. یم
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و به سمت اتاق رسمه قدم برداشت. در را  شماره گرفت

به آرایم باز کرد و وقتی از خواب بودنش مطمی   شد، 

 نفیس آسوده کشید. 

 سالم هاتف جان.  -

جا در چارچوِب در صدای احمد را که شنید، همان

ایستاد؛ طوری که پشتش به سمت اتاق بود. دست 

آزادش را روی چارچوب گذاشت و لبخندی روی لبش 

اش همیشه خوشحالش ی رفیق قدییمنشست. صدا

 کرد. یم

 سالم رسهنگ! احوال شما؟ -

عادت داشت او را رسهنگ صدا بزند. رسهنگ احمد 

 کرد! بودنش را فراموش یم« احمد»مهر، کم کم یزدان

 خدا رو شکر، شما چطوری؟ رسمه جان خوبه؟ -

ش که آمد، لبخند از لبش پر کشید. درمانده لب  نام دختی

 زد: 

، رسهنگ؟ خودت که بهتی یم واال چی بگم - دوی 

م از مرگ برگشت. هنوزم که هنوزه رس پا نشده.   دختی
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احمد سکوت کرد و هاتف پوست لبش را با دندان به 

 دانست سوالش درست است یا نه. بازی گرفت. نیم

راستش واسه همی   زنگ زدم رسهنگ. راجع به  -

 خوام بدونم گ آزاد میشه؟گم، یمفرزام، دامادمو یم

اش شک کرده مد کیم مکث کرد. هاتف و خانوادهاح

افتد. دانست که دیر یا زود این اتفاق یمبودند و او یم

ِ حقیقت را نداشت. 
 هنوز هم توان گفیی 

بهت گفته بودم که، مراحل قانونیش یط بشه آزاد  -

 میشه. 

 آخه دیگه چقدر باید طول بکشه؟ االن یه هفته شده.  -

این همه در بازداشتگاه  گناهحق با او بود، آدم یر 

گناه دانست که دامادش یر ماند. اما هاتف هنوز نیمنیم

 نیست. 

 چی بگم؟ -

 دو کلوم حرف حساب! داماد من گ آزاد میشه؟ -

کرد، شناخت؛ اگر تا شب دست به رسش یمهاتف را یم

داد. هاتف تا فردا صبح به پرسیدن سوالش ادامه یم

 گفت. یمباالخره باید حقیقت را برایش 
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 الو؟ گوشی دستته رسهنگ؟ -

 آره.  -

 هاتف از این همه تعلل کفری شده بود. 

؟مرد مؤمن َپ چرا حرف نیم -  زی 

گفت و خودش را احمد کالفه نفسش را فوت کرد. یم

 کرد. مرگ یک بار، شیون یک بار! خالص یم

 راستش هاتف...  -

؟ -  هان؟ هاتف چی

 کیم مکث کرد و آرام گفت: 

منتظر آزادی دامادت نباش. فرزام پاش به این زودیا  -

ه.   اینجا گت 

ابروهایش از رس تعجب باال پریدند و چشمانش گرد 

 شدند. ناباورانه لب زد: 

 رسهنگ؟ -
 

 چی داری میگ

ی همشش بود، با مرضیه که تا آن لحظه شاهد مکالمه

این تغیت  ناگهای  از جا بلند شد و مقابل همشش ایستاد. 

 زد: یم در صدایش نگرای  موج
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 چی شده هاتف؟ -

ی سکوت مقابل مرضیه گرفت هاتف دستش را به نشانه

 و به احمد گوش داد. 

ِ این پرونده - ست. به هاتف جان! دامادت پاش گت 

 این راحتیا آزاد نمیشه. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۱۷ 

 

؟ فرزام اگه پاش به  -
 

درست حرف بزن ببینم چی میگ

نش بود. این اون ویال باز شده، واسه نجات جون ز 

؟حرفا چیه یم  زی 

 مرضیه تاب نیاورد. دست هاتف را کشید و گفت: 

 بذار رو اسپیکر ببینم چی میگه.  -

 تلفنش را روی بلندگو گذاشت و احمد گفت: 
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زنم هاتف، فرزام و آدمای اون ویال رو هوا حرف نیم -

 هایی به هم دارن. یه ربط

! چشمهاتف کوتاه خندید؛ خنده هایش را ای عصتر

 ست و رسی به اطراف تکان داد. ب

 مرضیه این چی میگه؟  -

مرضیه تنها با نگرای  به همشش نگاه کرد. چند لحظه 

بعد، هاتف چشمانش را باز کرد و لبخنِد روی لبش، 

جایش را به اخیم غلیظ داد. صدایش آرام بود، اما پر از 

 خشم: 

 فرزام زن و بچه -
 

 داری میگ
ً
! رسما ی خودشو مرد حسایر

 ان گرفته. گروگ

 رفته بود که زنش رو نجات بده.  -
ً
 نه، اتفاقا

 کیم مکث کرد و پرسید: 

-  
ً
به نظرت فرزام آدرس ویال رو از کجا آورده؟ اصال

 چجوری فهمیده زنش اونجاست؟

سکوت کرد و گره میان ابروهایش، آرام آرام باز شد. 

رسش را باال گرفت و با تعجب به همشش چشم دوخت. 

هایش میان دو زد. تنها مردمکهم نیم مرضیه حتی پلک
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چشم هاتف در گردش بودند. آن قدر جا خورده بودند 

ی بگویند. احمد گفت: که هیچ کدام نیم  توانستند چت  

شناسن. خییل وقت هم تموِم آدمای ویال فرزام رو یم -

 هست که با هم در ارتباطن. 

هاتف زودتر از مرضیه به خودش آمد. هیچ جوره 

 های احمد برود. زیر بار حرفتوانست نیم

فرزام تا حاال یه نخ سیگارم از نزدیک ندیده، بعد تو  -

 با یه مشت قاچاقچی مواد مخدر دستش 
 

داری میگ

 ست؟ تو یه کاسه

 نفسش را فوت کرد. چگونه این مرد را 
 

احمد با کالفگ

 کرد؟قانع یم

منم مثل تو باورم نمیشه هاتف، ویل چیکار کنم؟  -

گفتم. کیل مدرک علیه فرزام بهت یمحقیقته و باید 

 دارم. 

 دست خودش نبود که صدایش باال رفت: 

 چسبه! ها به داماد من نیماین وصله -

گفت و یر اختیار رسش را به پشت چرخاند. در یک 

لحظه، گویی دنیا روی رسش خراب شد! ماتش برد با 
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ای که روی تخت نشسته بود و هاج و واج دیدن رسمه

ا پاهایی که سست شده بودند، کامل به کرد. بنگاهش یم

ه نگاهش کرد. شنیده بود، با این  پشت چرخید و خت 

 هایشان را شنیده بود. حالش تمام حرف

. دارم یم -
ً
گم مدرک دارم هاتف جبهه نگت  خواهشا

خوام بهت بگم ویل از ترس ازش. االن چند روزه یم

 همی   رفتارت نتونستم. گوِشت با منه هاتف؟ الو... 

داد، اما هاتف انگار وقفه توضیح یمطور یر مد همی   اح

ی نیم شنید. آرام آرام به سمت رسمه قدم برداشت و چت  

اختیار کنار پایی   پایش، روی زانو نشست. تلفن را هم یر 

 پایش روی زمی   گذاشت. 

ش ماتش برده بود. پلک نیم ای از زد و حلقهدردانه دختی

ه به  اشک، چشمانش را در بر گرفته بود.  نگاهش خت 

ی بگوید، ای نامعلوم بود و لبنقطه هایش یر آن که چت  

های رسهنگ مدام در ذهنش تکرار خوردند. جملهتکان یم

 شد و او توان هیچ تحلییل نداشت. یم

ش را میان دست هایش گرفت و آرام هاتف دستان دختی

 گفت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 رسمه بابا، بذار برات توضیح بدم.  -

 جان لب زد: رسمه یر 

 دم بابا. شنی -

د و رس به زیر انداخت. پلک هایش را محکم روی هم فشی

ای که در عرض چند دقیقه، تمام گفت به رسمهچه یم

 
 
 اش زیر سوال رفته بود؟زندگ

ای پلک بزند، ماِت تصویر مرضیه یر آن که لحظه

روبرویش بود. خدا کند که رسهنگ دروغ گفته باشد! 

اشد! پاهای خدا کند که همه چت   یک سوء تفاهم ب

سستش را داخل اتاق کشید و همان جا کناِر در، تکیه به 

دیوار داد. آرام آرام رُس خورد و روی زمی   نشست. 

کش.   جگرش آتش گرفته بود از رسنوشت دختی

رسهنگ هم پشت تلفن آن قدر حرف زده بود و جواب 

نگرفته بود که تماس را قطع کرد. مانده بود رسمه و پدری 

 کرد. چطور باید آراَمش یمدانست که نیم

ه شد.  ش خت  هاتف رس بلند کرد و به چشمان دختی

 دستانش را نوازش کرد و آرام گفت: 
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 اشتباه شده بابا. فرزام که اهل این کارا نیست.  -
ً
حتما

 هان؟

ی رسمه راه گرفت و پایی   آمد. قطره اشگ روی گونه

 زد. فرزامای نامعلوم بود و پلک نیمهنوز هم ماِت نقطه

 
 
کرد با شناخت. اما چه یماش را خوب یمرا، مرد زندگ

 که تا به حال هیچ اشتبایه در کارش حرف
 

های رسهنگ

 ندیده بود؟

بغض  سنگی   راه گلویش را بسته بود. صدایش آرام بود و 

 لرزان: 

 خوام خودم باهاش حرف بزنم. یم -

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۱۸ 
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شتگاه نشسته و ی بازداکنج اتاقک تاریک و دم کرده

ه به سقف بود. ذهنش انگار فلج شده بود.  نگاهش خت 

ی را نداشت؛ به جز زی  که  توان فکر کردن به هیچ چت  

ی از  آخرین بار، او را در بدترین حال دیده بود و دیگر ختر

 او نداشت. 

دیگر از این فضای خفه کننده خسته شده بود. نه کیس 

ی از رسمه به او آمد که تکلیفش را روشن کند، نه یم ختر

دادند. دل نگران بود، کالفه بود و آرام و قرار نداشت. یم

. مگر آدم چقدر تحمل در دلش آشوب به پا بود 

 بالتکلیف  را دارد؟

نگاه از سقف گرفت و چشمش به سهرایر افتاد که 

روبرویش نشسته بود. نگاِه سهراب به او معمویل نبود، 

 ی نبود. پوزخنِد کمرنگ روی لبش هم عاد

 بپا ِچش و چاِلت لوچ نشه!  -

تر شد. پاهایش را دراز کرده بود و مدام پوزخندش پر رنگ

 کرد. داد؛ کاری که فرزام را عصتر یمتکانشان یم

 چه مرگته قفیل زدی رو من؟ -

 َپ چیکار کنم؟ مثل تو زل بزنم به در و دیوار؟ -
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از  فرزام کیم رس تا پایش را نگاه کرد و بعد، خصمانه نگاه

او گرفت. میان آن همه آدم، با این سهراب پر چانه در 

 اش را نداشت. یک بازداشتگاه افتاده بود و هیچ حوصله

سهراب زانوی چپش را خم کرد و آرنجش را روی آن 

های دست چپش را مقابل چشمانش گذاشت. ناخن

 ها دوخت. گرفت و با اخیم کمرنگ، نگاهش را به آن

 گم فرزام! یم -

د. انش را بست و لبفرزام چشم هایش را روی هم فشی

ی ناخن شد؟ سهراب پوسِت گوشهچرا ساکت نیم

 اش را به دندان گرفت و همزمان گفت: انگشت اشاره

تو فکر اینم چجوری اون گلدوی  که کوبیدی تو رسم  -

 و تالف  کنم. 

 فرزام آرام و یر حوصله لب زد: 

 ببند چاک دهنتو!  -

ایش را به اخیم بیخیال ناخنش شد و پوزخندش، ج

 غلیظ داد. 

چته بابا بد عنق! ما رو است  این سگدوی  کردی دو  -

 قورت و نیمتم باقیه؟
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 فرزام کیم صدایش را باال برد: 

 بندی دهنتو یا خودم زحمتشو بکشم؟سهراب! یم -

سهراب کیم نگاهش کرد و بعد، باز هم پوزخند زد؛ این 

ه ت کرد. هایش شد و سکو ی ناخنبار پر صدا. باز هم خت 

ه به  فرزام هم رسش را به دیوار تکیه داد و نگاهش خت 

 سقف شد. 

ه چی داشت که ما رو بخاطرش  -  این دختی
ً
ناموسا

 بدبخت کردی؟

هر دو دستش مشت و فکش منقبض شد. نگاهش را به 

ای دیگر بگوید. سهراب داد و منتظر ماند تا فقط جمله

 توانست نجاتش دهد! آن وقت فقط خدا بود که یم

هراب لبخندی معنادار روی لب نشاند و ابروهایش را س

باال فرستاد. رسش را کیم خم کرد تا انگشتانش به پشت 

 رسش برسند. پوستش را خاراند و همزمان گفت: 

گفت من که ندیدمش، ویل این بهناِم یر پدر یم -

یه! خداوکییل دهنمونو آب  المصب خوب چت  

 انداخت. 
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دانست ن مرد یممغزش سوت کشید. تنش داغ کرد. ای

مانه  روی رسمه تعصب دارد و اینطور یر پروا و یر  رسی

 کرد؟کرد؟ فکر جانش را نیمصحبت یم

ده بود که فکش درد آن قدر دندان هایش را روی هم فشی

کرد رگ گردنش االن است که پاره گرفته بود. حس یم

اش را شود. در یک لحظه، به سمتش خت   برداشت و یقه

روی زمی   بلند کرد و کمرش را محکم به  گرفت. او را از 

دیوار کوبید. صورتش را تا یک سانتی صورت سهراب 

 اش غرید: های به هم قفل شدهجلو برد و از میان دندان

چه گیه خوردی حرومزاده؟ وجودشو داری یه بار  -

 دیگه تکرار کن. 

ای کوتاه رس داد و دستانش را روی سهراب قهقهه

 های فرزام گذاشت. مچ

ی نگفتم که. چر چرا ترش یمحا - ؟ چت    کت 

 هایش را دور گلوی سهراب حلقه کرد و فریاد زد: دست

 ذارم. ت نیمناموس، زندهخون خودتو حالل کردی یر  -

اش آن تر کرد. نبض روی شقیقهی دستانش را تنگحلقه

قدر متورم شده بود که هر آن ممکن بود منفجر شود! 
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زام حلقه کرد و او را های فر سهراب انگشتانش را دور مچ

 دو برابر فرزام بود و با تمام توان هول داد. جثه
ً
اش تقریبا

 به راحتی توانست او را از خودش جدا کند. 

فرزام یر تعادل چند قدیم به عقب رانده شد و میان 

کشید و های عمیق و کشدار یماتاقک ایستاد. نفس

ب شد. سهرااش به شدت باال و پایی   یمی سینهقفسه

 فریاد زد: 

ه رو کشوندی تو خونهیر  - ت ناموس منم یا تو؟ دختی

یه بچه هم کاشتی تو شیکمش، حاال وایستادی جلو 

. جمع کن بابا بساطتو! من جانماز آب یم  کیسی

 فرزام غرید: 

-  .  خفه شو عوض 

 و بعد، بلند فریاد زد: 

 خفه شو!  -

ور شد. تنها کیم از او فاصله و همزمان به سمتش حمله

سهراب خودش را کنار کشید و مشِت فرزام به داشت که 

به اش آن قدر زیاد بود که فریادش دیوار خورد. شدت ض 

به هوا رفت. سهراب به رسعت پشت رس فرزام قرار 
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گرفت و همی   که فرزام به سمتش چرخید، مشتی 

 اش کرد. ی بیت  حواله

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۱۹ 

 

کوتاه نیامد.   فرزام از رِس درد فریاد زد اما سهراب

انگشتانش را دور بازوهای فرزام حلقه کرد و با زانو 

چندین بار به شکمش کوبید. همزمان هر چه به دهانش 

اش کرد، او را مقرص گرفتاریآمد نثار فرزام یمیم

 دانست. یم

به های فرزام، های یی در یی سهراب و فریاد میان ض 

ک رسباز پا ناگهان در باز شد. ستوان احمدی به همراه ی

 به اتاقک گذاشت و فریاد زد: 

تونه؟ -  چه ختر
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جلو رفتند و به هر زحمتی که بود، آن دو را از هم جدا 

کردند. ستوان احمدی زیر بازوی فرزام را گرفت و آن را 

عقب کشید. رسباز هم بازوی سهراب را گرفت. احمدی 

 فریاد زد: 

تونه؟  - بازداشتگاه رو گذاشتی   رو رستون. چه ختر

 میدونه اینجا؟ چاله

اش را تهدیدوار مقابل فرزام تکان سهراب انگشت اشاره

 داد و گفت: 

این تازه اولش بود. بابت گت  افتادنم خییل باهات کار  -

 دارم. 

 از بازوی احمدی آویزان بود. یک دستش را 
ً
فرزام رسما

اش های خون از بیت  روی شکمش گذاشته بود و قطره

اهنش یم مان حال نزارش، نگایه ریختند. با هروی پت 

 خصمانه به سهراب انداخت و دردمند لب زد: 

وِن این خراب شده چشمم به چشمت  - دعا کن بت 

 نیفته. 

اش داد و بازویش از سهراب پوزخند زد. تکای  به شانه

 حصار دست رسباز الغر اندام آزاد شد. 
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 دستو ول کن بابا، ریغو!  -

 فت: همان لحظه ادیب پا به اتاقک گذاشت و آرام گ

ه اینجا؟ -  چه ختر

 احمدی پاسخ داد: 

 درگت  شدن با هم جناب رسوان.  -

ادیب با تای ابروی باال رفته، اول نگایه به سهراب 

انداخت و بعد، چشمش روی فرزام ثابت ماند. چند 

لحظه بعد، نگاهش را به احمدی داد و با رس به سهراب 

 اشاره کرد. 

 این بمونه انفرادی.  -

 فت: به فرزام اشاره کرد و گ

ید بهداری تا بیام.  -  اینم بتر

احمدی پایی به هم کوبید و چشیم گفت. ادیب که از 

بازداشتگاه خارج شد، احمدی با دستبندی فلزی دستان 

به  ای آرام به کتفش زد و گفت: فرزام را بست. ض 

 راه بیفت.  -
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اش میِخ سهرایر بود که ی آخر نگاه پر کینهفرزام تا لحظه

ست و چشمانش را بست. با بیخیایل رس جایش نش

احمدی او را به بهداری برد و دستش را با دستبند به 

ی صندیل بیمار بست و رفت. وقتی ادیب وارد دسته

 اتاقک کوچک بهداری شد، دکتی باالی رس فرزام بود. 

-  .  خسته نباشی دکتی

دکتی قامت راست کرد و به طرف ادیب چرخید. لبخندی 

 زد و گفت: 

 همچنی   رسوان.  -

ی آغشته به بتادین وباره مشغول کارش شد. پنبهو بعد د

زد. سمت راست را با پنس، آرام آرام زیر بیت  فرزام یم

فرزام، تختی قرار داشت که ادیب روی آن نشست؛ 

ای به کاِر طوری که یک پایش روی زمی   بود. چند لحظه

 دکتی نگاه کرد و گفت: 

 شکسته؟ -

ش  دکتی پنس و پنبه را داخل رسیور استییل که روی مت  

 بود گذاشت و گفت: 

 نه، فقط کوفتگیه و مویرگاش پاره شده.  -
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س یخ ژله ای را از روی مت   برداشت و آن را به دست کمتی

 فرزام داد. 

 اینو بذار رو بینیت تا خونش بند بیاد.  -

 ادیب پرسید: 

؟ -  تموم شد کاِرتون دکتی

 بله.  -

 رسی تکان داد و گفت: 

 پس میشه لطفا تنهامون بذارید؟ -

، چرا که نه.  -
ً
 حتما

ون رفت، ادیب نگاهش را به  دکتی که از اتاق بهداری بت 

س را روی بیت   اش نگه داشته و چشمانش فرزام داد. کمتی

 را بسته بود. 

 رِس چی دعواتون شد؟ -

ی در حالتش بدهد، گفت:   فرزام یر آن که تغیت 

 زِر اضاف  زد، جوابشم گرفت.  -

 ای کرد و گفت: ادیب تک خنده

 ا تو؟! اون ی -
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 فرزام چشمانش را باز کرد. 

ف و جناب رسوان. بگو زنم حالش  - ول کن اون یر رسی

 چطوره؟

 تای ابروی ادیب باال پرید. 

؟ -  نگران حال زنتی

 معلومه که نگرانشم. این سوال داره؟ -

ی لبش کش آمد و با لحت  خاص کیم مکث کرد. گوشه

 گفت: 

 عجب!  -

دکتی قدم  از روی تخت پایی   آمد و آرام به سمت مت   

هایش هم برای فرزام آزار برداشت. حتی صدای قدم

ِ دکتی سمت چپ فرزام بود و ادیب پشت 
دهنده بود. مت  

وع کرد به باال زدن آستی    اهن آن نشست. رسی های پت 

 اش. مشگ

از حاِل زنت همی   قدر بهت بگم که از بیمارستان  -

 مرخص شده. 
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همی   ای کشید، فرزام چشمانش را بست و نفس آسوده

 که زنده بود جای هزاران شکر داشت. 

اش را در ها که تمام شد، ساعت مچی و حلقهکاِر آستی   

هایش را هم آورد و هر دو را روی مت   گذاشت. دست

 روی مت   گذاشت و انگشتانش را در هم قفل کرد. 

 شنوم. یم -

 فرزام چشمانش را باز کرد: 

 شنوی؟چی رو یم -

 بزی  رو. خوای های جدیدی که یمحرف -

 من هر حرف  داشتم زدم.  -

؟ -  مطمئت 

س یخ را از روی بیت   اش برداشت و کیم خودش را کمتی

جلو کشید. صدایش کیم باال رفت، معلوم بود کالفه 

 شده: 

 بله جناب رسوان، مطمئنم.  -

ادیب سکوت کرد. فرزام بعد از چند لحظه، نگاه از ادیب 

سگرفت. به پشتی صندیل یخ را روی  اش تکیه داد و کمتی
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اش گذاشت. ادیب کیم نگاهش کرد و بعد، از جا بیت  

 که باالی شت  ظرفشویی بود، لیوای  
بلند شد. از کابینتی

ون آورد و آن را پر از آب کرد. قدم برداشت و مقابل  بت 

فرزام ایستاد. لیوان را روی مت   گذاشت و یر مقدمه 

 پرسید: 

 زنت و خودت دادی دست بهنام؟ -

 

 

 تب تلخفصل اول: 

 

۲۰ 

 

س یخ را پایی   آورد و  ناگهان چشمانش را باز کرد. کمتی

 خودش را جلو کشید. صدایش باال رفت: 

؟ مگه مغز خر خوردم که زنم و  -
 

چی داری میگ

 ناموش مثل بهنام؟بسپارم دست یه تخم حروِم یر 
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هایش را ادیب نیشخند زد. شگرد حرف کشیدن از متهم

های شلوارش فرو جیب هایش را در خوب بلد بود. دست

 برد و با طعنه گفت: 

 شناسیش بهنامو. پس یم -

رنگ از رخ فرزام پرید. گره ابروهایش باز و چشمانش گرد 

 ای نامعلوم نگاه کرد و گفت: شد. به نقطه

 اسمشو همون روز تو ویال فهمیدم.  -

ادیب جلوتر رفت و قامت خم کرد. یک دستش را روی 

ی فرزام وی شانهی صندیل و دست دیگرش را ر دسته

گذاشت. صورت به صورتش نزدیک کرد و با همان 

 نیشخند گفت: 

 ناموسم همون روز فهمیدی؟تخم حروم و یر  -

 به مردمک
ً
هنگاهش دقیقا ی فرزام بود و این توان های تت 

گرفت. بزاق دهانش را به سختی هر فکر کردی  را از او یم

ه سمت فرو برد و ادیب قامت راست کرد. همانطور که ب

 رفت، گفت: ی داروها یمقفسه

گفتی اون روز یه نفر بهت زنگ زد و آدرس ویال رو  -

 داد؟
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 فرزام گیج و بالتکلیف لب زد: 

 بله.  -

ون کشید و به سمت فرزام  قرص مسکت  از قفسه بت 

 چرخید: 

 اون یه نفر، بهنام نبود؟ -
ً
 احیانا

 دونم گ بود. گفتم که، نیم  -

ر لیوان آب گذاشت. پشت مت   نشست و مسکن را کنا

 انگشتانش را در هم قفل کرد و خونشد گفت: 

ای رو که هر روز عجیبه، مگه میشه صاحب شماره -

 باهاش تماس داشتی نشناش؟

ه اش شد. لعنت به ذهت  که در این فرزام یر پلک زدن خت 

کرد! ادیب اخم غلیظ  کرد و اش نیمموقعیت یاری

 گفت: 

تلفن چقدر کار  مرد حسایر مگه گرفیی  یه پرینت -

 سختیه که بیخودی عالفم کردی؟
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رنگ از رخ فرزام پرید و چشمانش گرد شدند. تنش به آی  

یخ کرد. همه چت   را فهمیده بود؟ ادیب با همان اخم، 

 ی لبش کش آمد. فرزام به سختی لب زد: گوشه

؟ حق شـ... شما با اجازه - ی گ پرینت تلفن منو گرفتی  

 د. نداشتید همچی   کاری بکنی

ها و این ترِس در صدا را خوب ادیب این جبهه گرفیی  

 شناخت. یم

. مثل این که نیم -  خوای بفهیم تو چه وضعیتی هستی

ه به چشمان فرزام گفت:   کیم خودش را جلو کشید. خت 

 ی دروغاتم رو کنم؟خوای بقیهیم -

فرزام به سختی بزاق دهانش را فرو برد. جا به جا شدن 

ب دور نماند. ادیب به پشتی سیبک گلویش از چشم ادی

هایش را روی سینه قفل اش تکیه داد و دستصندیل

 کرد. 

ی رس و کله گوش کن پادوی شهرام! من نه حوصله -

ی ده زدن با تو رو دارم، نه وقتشو. یه تنه به اندازه

 .  نفر وقتمو گرفتی

 نفیس گرفت و ادامه داد: 
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ست، هیچ جای بحتی توش جرمت ثابت شده -

تهنیست. االن
َ
 . م اگه اینجام، فقط واسه تکمیل پروند

تمام شد. با همی   یک جمله، آب پایک را روی دستش 

 ریخت و فاتحه
 
اش را خواند. یک لحظه انگار ی زندگ

کرد قلبش از تپش ایستاد. در دل خودش را لعنت یم

 
 
 اش آورده بود. بابت بالیی که خودش بر رس زندگ

ار شد. چشمانش را کم کم تصویر ادیب مقابل نگاهش ت

هایش احساس کرد. که بست، خییس اشک را روی پلک

اش را به آن تکیه دست آزادش را مشت کرد و پیشای  

 به او 
 

ِ نشسته در گلویش، حس خفگ
داد. بغض سنگی  

 داد. یم

ی فرزام چشم دوخت. حال او ادیب کیم به حال آشفته

رد، کهم کم از حال فرزام نداشت. وقتی به رسمه فکر یم

ی از او یادش نیم آمد. انصاف جز خویر و متانت چت  

 
 
 اش این گونه تباه شود. نبود زندگ

خونه و حکم نویسم یمای رو که من یمقاض  پرونده -

ای به درد بخوری از  میده. آوردمت اینجا که یه چت  

. اون وقت منم 
 

شهرام و بند و بساطش بهم بگ
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کمت رو نویسم که قاض  ُح پرونده رو یه جوری یم

 تر بده. سبک

 لرزید: کیم طول کشید تا فرزام جواب بدهد. صدایش یم

ی ندارم بگم.  -  چت  

 از این همه تعلل کفری شده بود. صدایش باال رفت: 

؟ یم -
 

ی نداری بگ دوی  این حرف یعت  چی که چت  

دوی  پای زنت هم گت  نزدنت چه عواقتر داره؟ یم

 ست؟این پرونده

دار رد. چشمانش رسخ و نمفرزام به رسعت رس بلند ک

 زد: بودند. ترس در صدایش موج یم

نه... کاری بهش نداشته باشید. رسمه از هیچی ختر  -

 نداره. 

خیله خب، پس حرف بزن. ثابت کن که زنت باهات  -

 همدست نبوده. 

د. دست آزادش را پشت  چشمانش را محکم روی هم فشی

ال رسش گذاشت و موهایش را به چنگ کشید. رسش را با

 گرفت و درمانده لب زد: 
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 ای خدا...  -

 
 
اش نابود شده بود، دست به دامن خدا حال که زندگ

کرد با شده بود؛ خدایی که عمری قبولش نداشت. چه یم

 این ویرانه
 
 اش ساخته بود... ای که خودش از زندگ

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۲۱ 

 

ون گذاشت، چشمش که به ون  پایش را که از در بت 

جا زندای  افتاد، تنش سست شد. همان مخصوص حمل

جلوی در آهنی   ستاد مبارزه با مواد مخدر ایستاد و به 

ه شد. سواِر این ون که یم شد، دیگر رسنوشتش ون خت 

شد؟ یر دست خودش نبود. بعد از او تکلیف رسمه چه یم

آورد؟ چه حضور فرزام کودکشان را چگونه به دنیا یم

شش با او چه کرده؟ حتی شنید همشد اگر یمحایل یم
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هایش شود. حتی توانست کنارش باشد که مرهم زخمنیم

 فرصت نداشت که از دلش در بیاورد. 

 راه بیفت.  -

با تکای  که ستوان احمدی به بازویش داد، به خودش 

آمد. رس به زیر انداخت و به اجبار قدم برداشت. دیگر 

 هایش هم با خودش نبود! حتی اختیار قدم

 را فریاد در دلش آ
 

شوب به پا بود. بند بند تنش دلتنگ

توانست زدند. دلتنگ زی  بود که فقط با یک نگاه یمیم

این مرد ویران شده را از نو رس پا کند. برای تاب آوردن 

های پیش رویش، فقط یک نگاه رسمه کاف  تمام سختی 

ی یر انتها کنارت بود؛ نگایه که بگوید تا انتهای این جاده

کرد، تاوان تمام اشتباهاتش مه چت   را تحمل یمهستم. ه

! را پس یم  بود او کنارش باشد. همی  
 داد، کاف 

کنار ون ایستاد. ستوان احمدی همانطور که با یک 

دستش بازوی فرزام را محکم گرفته بود، دِر کشویی ون را 

به  اش زد و گفت: ای به شانهباز کرد. ض 

 برو باال.  -
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ون چرخاند و بعد، چشمانش  فرزام کیم نگاهش را داخل

اش ثابت ماند. ناخواسته های دستبند خوردهروی دست

و از ته دل آه کشید. پای راستش را که داخل ون 

 گذاشت، صدایی او را در جایش میخکوب کرد: 

 فرزام؟ -

به رسعت رس بلند کرد و چشمانش گرد شدند. نگاهش 

ای داخل ون ثابت ماند. درست شنیده بود؟ روی نقطه

 اش بود؟ین صدا، صدای رسمها

کوبید. مغزش انگار قفل کرده وار در سینه یمقلبش دیوانه

داد. صدا را این بار از بود که هیچ دستوری به بدنش نیم

 تر شنید: جایی نزدیک

 فرزام!  -

ی او بود. وهم نبود، خودش بود. این صدا، صدای رسمه

خواب نبود. پایش را روی زمی   گذاشت و همی   که به 

ِ یک جفت چشم عسیل تمام  پشت چرخید، زیبایی

 
 

هایش را نابود کرد. چقدر خوب بود که آشفتگ

توانست قبل از رفتنش قاِب این نگاه را در ذهنش حک یم

 کند! 
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رسمه همی   که چشمش به بیت  زخیم و کبودِی زیر چشم 

فرزام افتاد، همان یک ذره جای  هم که در بدن داشت پر 

شد. مات و مبهوِت فرزام شده کشید. تمام تنش سست 

ِ ستوان احمدی 
بود، آن قدر که حتی صدای سالم گفیی 

 را هم نشنید. 

 صـ... صورتت چی شده فرزام؟ -

های فرزام نشست. همی   که رسمه لبخندی روی لب

های شد، برایش کاف  بود. رسمه لبههنوز هم نگرانش یم

د. قدیم جلوتر  چادرش را محکم میان انگشتانش فشی

یز از نگرای  لب زد: رفت   و با صدایی لتر

؟ -
 

ی نمیگ  چرا چت  

 از مکث کرد و به چهره
 

ه شد. خستگ ای فرزام خت 

ه ی اش یمچشمان تت  بارید. موهایش آشفته بودند و ختر

ای از اشک در از آن ته ریش همیشه مرتب نبود. حلقه

 لرزید: چشمانش نشست. صدایش از بغض یم

 کتکت زدن، آره؟ -

ی سمت ستوان احمدی چرخاند. قطرهنگاهش را به 

 اش لغزید و پرسید: اشگ روی گونه
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 آره؟!  -

زِن بیچاره هنوز هم باور نداشت که همشش گناهکار 

دانست. پیش از ترین مرد دنیا یماست. هنوز هم او را پاک

ی بگوید، فرزام دست های رسمه را این که احمدی چت  

 میان دستانش گرفت و دلجویانه گفت: 

ی ن - ی چت   یست رسمه جان. آروم باش عزیزم، چت  

 نیست. 

نگاهشان در هم قفل شد. در سکوت کامل، گویی با 

ی یک کردند. به اندازههایشان با هم صحبت یمچشم

ی یک پلک زدن عمر دلتنگ هم بودند و حتی به اندازه

شد حضور احمدی و داشتند. کاش یمچشم از هم بر نیم

ند، کاش یم خیاباِن مقابل ستاد را نادیده توانستند در بگت 

 آغوش هم حل شوند! 

آمدند. نه این که آدم ضعیف  های رسمه بند نیماشک

ترین مشکیل به هم بریزد؛ نه. باشد، نه این که با کوچک

او فقط روی این مرد بیش از اندازه حساس بود. تمام 

گرفت، تمام رویاهایش در او امید و توانش را از او یم

جانش به جان این مرد وابسته بود و حاال  شد،خالصه یم

 کردند! داشتند جانش را از تنش جدا یم
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های رسمه هایش را باال آورد. اشک را از گونهفرزام دست

 به آرایم پاک کرد و همزمان گفت: 

 گریه نکن دورت بگردم، بذار خوب ببینم چشماتو.  -

هرسمه محو چشم ی فرزام بود. لبخند به لب های تت 

 از همان لبخند داشت؛ 
 

اش که دلش را گرم های همیشگ

 کرد. یم

 چیکار کردن باهات فرزام؟ -

اش زیر سوال گفت، تمام منطق مردانهکه یم« فرزام»

ی ذهنش هم . لبخندش کش آمد و حتی از گوشهرفتیم

نگذشت که هر چه بر رسش آمده، هت  دست خودش 

 بوده. 

 ول کن این حرفا رو. تو حالت خوبه؟ -

 

 

 اول: تب تلخفصل 

 

۲۲ 
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حالش؟ حاِل کیس که از مرگ برگشته و در عرض چند 

 
 
اش زیر سوال رفته بود، حال آدیم که مدام روز تمام زندگ

توانست اش بود، چگونه یمزیر نگاه پر از ترحم خانواده

 باشد؟

تر آمد و روی دستان ی فرزام پایی   نگاهش از چهره

ن عقل و قلبش اش ثابت ماند. جدال میادستبند خورده

پذیرفت که فرزام، مردی از پا درش آورده بود. چطور یم

که بیشتی چشمانش به او اعتماد داشت، به اعتمادش 

های پذیرفت، با شواهد و حرفخیانت کرده؟ و اگر نیم

 کرد؟مهر چه یمرسهنگ یزدان

با سکوت رسمه لبخند بر لب فرزام خشکید. با نگرای  

 لب زد: 

 رسمه؟ -

ای دور نگاه انداخت. چندین ند کرد و به نقطهرسش را بل

ل کند. نیمبار پلک زد تا اشک خواست گریه هایش را کنتی

د، آمده بود تا تکلیف  کند. آمده بود تا حساب پس بگت 
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هایی که شنیده بود را روشن کند. صدای تمام حرف

 ستوان احمدی او را به خودش آورد: 

تونیم ین نیمببخشید ستوان رسمدی، ویل بیشتی از ا -

 اینجا بمونیم. باید بریم. 

 نگاهش را به احمدی داد و پرسید: 

 بریدش؟کجا یم  -

 حصار. قزل -

اش را کرده بود، اما باز هم نفسش بند بیت  با این که پیش

ه شده بود. آمد. مات و مبهوت به چهره ی احمدی خت 

های زندان ببیند؟ حتی از تصورش مردش را پشت میله

 کشید.  یمهم قلبش تت  

احمدی بازوی فرزام را گرفت و او را به سمت ون هدایت 

 کرد. 

 یاال سوار شو.  -

ه ی رسمه بود و بازویش به سمت ون نگاه فرزام خت 

 . پر از نگرای  گفت: شد کشیده یم
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؟ حالت خوبه؟ بچه -
 

ی نمیگ ... بچه رسمه چرا چت  

 طوریش شده؟

 ش لب زد: ی توانرسمه به احمدی نگاه کرد. با ته مانده

 یه لحظه صتر کنید.  -

و احمدی ایستاد. بازوی فرزام همچنان است  انگشتانش 

بود. رسمه قدیم جلوتر رفت. نگاه خیسش را میان 

 های فرزام چرخاند و پرسید: مردمک

 برنت؟چرا دارن یم -

فرزام اما ماتش برده بود. آن آشوب لعنتی باز هم راهش 

ناگهای  رسمه و سوال  را در دلش پیدا کرده بود. این تغیت  

 اش، روح و روانش را به بازی گرفته بود. غت  منتظره

برنت؟ مگه چیکار با تو ام فرزام، پرسیدم چرا دارن یم -

 کردی؟

لرزید. فرزام هیچ جوایر برای عصتر بود و صدایش یم

سوالش نداشت. نه جای انکار داشت و نه زمان توضیح 

م ه گرفت و رس به زیر زده نگاه از چشمان رسمو توجیه. رسی

انداخت. خودش کرده بود، این بال را خودش بر رس 

 
 
 داد. اش آورده بود و حاال باید تاوان پس یمزندگ
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چشمان رسمه از رس بهت گرد شدند. ناباورانه به مرد 

توانست روبریش چشم دوخته بود. از این سکوت چه یم

 های رسهنگ درست بوده؟بفهمد جز اینکه حرف

هایش به شماره افتاده چرخید. نفسرسش یمدنیا دور 

اش گذاشت و هوا را ی سینهبودند. دستش را روی قفسه

با ولع بلعید. انگار کیس دستانش را دور گلوی او پیچیده 

د. بود و با تمام قدرت یم  فشی

همراه فرزام سوار ون شد و « ببخشید»احمدی با یک 

ای یر رفت. پاه. چشمان رسمه سیایه یمدر را بست

جانش تحمل سنگیت  وزنش را نداشتند. هیچ از دستش 

 آمد و توان هیچ حرکتی را نداشت. بر نیم

ون مقابل نگاه مبهوت رسمه از جا کنده شد و به رسعت 

از آن جا دور شد. رسمه با دنیایی از بهت و رسدرگیم، دور 

 
 
اش را به تماشا نشست؛ تا این که ون از شدِن مرد زندگ

شد. حال او مانده بود و دنیایی که در عرض دیدش خارج 

 چند ثانیه، پیش چشمش ویران شده بود... 

ی ی جانش پاهای یر رمقش را به گوشهبا ته مانده

ی خیابان نشست. خیابان کشید و روی جدول گوشه

ه ی همان رایه بود که فرزام را از او جدا چشمش خت 
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ان، پشت رس مرد؛ این زن همی   جا کنار خیابکرده بود. یم

 مرد... همش جنایتکارش یم

آن طرف خیابان، سامیار که در اتومبیلش نشسته بود، با 

دیدن این حال خواهرش پیاده شد و به رسعت خود را به 

او رساند. کنارش روی جدول نشست. یک دستش را 

یز از نگرای  پرسید:   روی بازویش گذاشت و لتر

 رسمه جان؟ حالت خوبه؟ -

ی رسطای  بدخیم در گلویش جا دهبغض همچون یک تو 

شد. آرام رس تکان داد تر یمخوش کرده بود و مدام سنگی   

 شد، لب زد: و با صدایی که به سختی شنیده یم

 خوبم.  -

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۲۳  
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ه به جاده بود. این مسئله آن قدر  نگاهش همچنان خت 

توانست فکرش را جمع کند. برایش سنگی   بود که نیم

 نیم
 
اش بیاید. دانست چه قرار است بر رس زندگ

 دانست چه باید بکند. نیم

مردی که بیشتی از چشمانش به او اعتماد داشت، مردی 

ترین بالی ممکن را به گاه محکمش بود، محالکه تکیه

آورد این بال را؟ چگونه رسش آورده بود. چگونه تاب یم

 گاه امنش را؟آورد ویران شدِن تکیهتاب یم

هیار چند ثانیهسام ی خواهرش ماند و بعد، بطری ای خت 

 آیر که در دست داشت را به سمتش گرفت. 

 یه کم آب بخور.  -

نگاهش را به چشمان نگران برادرش دوخت. کیم طول 

اش را بفهمد. بطری را گرفت اما کشید تا جمله

های سست و لرزانش حتی توان باز کردِن در بطری دست

اش کالفه شده بود.  نتیجهرا نداشتند! از تالش یر 

هایش را روی هم گذاشت و آیه غلیظ از میان پلک

اش لغزید و هایش خارج شد. قطره اشگ روی گونهلب

 رویایی و 
 
دلش به حال خودش آتش گرفت. زندگ
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اش در عرض چند روز ویران شده بود. دردش را عاشقانه

 گفت؟به که یم

ون کشید و درش را سامیار بطری را از میان انگشتانش بت  

 باز کرد. آن را به رسمه برگرداند و پرسید: 

 باهاش حرف زدی؟ -

های خشکش را کیم با آب تر کرد. بغض سنگینش لب

داد کیم آب بنوشد! رس به زیر انداخت و حتی اجازه نیم

 لرزید: چشمانش را بست. صدایش یم

 حرف زدم.  -

ای  تر کرد. پر از نگر سامیار کیم خودش را به او نزدیک

 پرسید: 

 خب؟ چی گفت؟ -

د. فرزامش هیچ به او پلک هایش را محکم روی هم فشی

نگفته بود. هیچ نگفته بود و همی   دردش را تشدید 

کرد. سکوِت فرزام، استخوان بود الی زخم عمیق یم

 قلبش. 

هایی که یر وقفه روی رس بلند کرد و میان اشک

 ریختند گفت: هایش یمگونه
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... هیچی نگفت سا -  یم... هیچی

 اخیم کمرنگ میان ابروهای سامیار نشست. 

سیدی؟ -  یعت  چی که هیچی نگفت؟ مگه ازش نتی

 رسمه آرام رس تکان داد. 

 پرسیدم، ویل سکوت کرد.  -

 تر از قبل ادامه داد: بغضش را فرو برد و با صدایی لرزان

نگفت من کاری نکردم، نگفت اشتباه شده. سایم...  -

فقط رسش و  حتی یه کلمه هم حرف نزد. فقط... 

 .  انداخت پایی  

انتظاری جز این نداشت. اما این حال خواهرش بیش از 

داد. نگرانش بود. حال جسیم خویر اندازه آزارش یم

نداشت. حاال هم که سکوت فرزام ُمهر تاییدی بر 

های رسهنگ زده بود، روح و روانش زخیم شده حرف

 دانست چطور باید آراَمش کند. بود. نیم

را با دستانش پوشاند. دلش فریاد رسمه صورتش 

خواست. ذهنش پر از چراهای یر جواب بود. کاش یم

آمد و او را از ها یک خواب بود! کاش کیس یمی اینهمه

 کرد! این کابوس شوم بیدار یم
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 من چیکار کنم سایم؟ چیکار کنم؟ -

دستش را بی   دو کتف رسمه گذاشت و به آرایم ماساژ 

گفت گفیی  نداشت. چه باید یمداد. هیچ حرف  برای  یم

 
 
 اش این گونه گره کور خورده بود؟ به زی  که زندگ

رسمه لبش را به دندان گرفته بود تا بغضش نشکند و 

هایش را محکم روی هم اش بلند نشود. پلکصدای گریه

د و مدام بزاق دهانش را با زحمت فرو یمیم  برد. فشی

 بریم خونه؟ -

کشید. حاال کیم به خودش رس بلند کرد و از ته دل آه  

 مسلط شده بود. 

 ی ما. نه، بریم خونه -

نمیشه رسمه جان، حالت خوب نیست. من باید  -

 مراقبت باشم. 

 او هم نیم
ً
توانست در نگاهش را به سامیار داد. ذاتا

توانست ای که فرزام در آن نبود طاقت بیاورد. نیمخانه

به سلول  های خانه برایش یر شباهتآنجا بماند، دیوار 

خواست یک بار دیگر فهمید چرا دلش یمنبودند. اما نیم

های خواست کمد لباساش را ببیند. دلش یمخانه
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اهن هایش را به آغوش همشش را باز کند و عطر پت 

بکشد. نرفته دلتنگش بود؛ دلتنگ مردی که به 

 هایشان خیانت کرده بود... عاشقانه

 دارم. خوام یه کم وسیله بر بریم، فقط یم -

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۲۴ 

 

 

 سوخت رسمه خانوم! غذا سوخت!  -

 
ً
هول زده از اتاق خواب خارج شد و نگاهش مستقیما

خانه را نشانه گرفت. از قابلمه ی روی گاز دود بلند آشتی 

 شد! با هر دو دستش روی رسش کوبید و گفت: یم

 خاک تو رسم!  -
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خانه قدم تند کرد. صدای قهقهه فرزام ی و به سمت آشتی 

روی اعصابش بود. حتی به خودش زحمت خاموش 

کت، انگار  کردن گاز را هم نداده بود. بعد از برگشیی  از رسی

های که کوه کنده باشد، روی مبل لم داده بود و کانال

 کرد. تلویزیون را باال و پایی   یم

به گاز که رسید، یر معطیل زیر قابلمه را خاموش کرد. 

داغ بودِن قابلمه فکر کند، ای به بدون این که لحظه

درش را برداشت و بالفاصله آن را رها کرد. جییع  کوتاه 

وع کرد به فوت کردِن انگشتان سوخته اش. از کشید و رسی

 آمد! او آشتی  در نیم

های صدای جیغ رسمه و برخورد دِر قابلمه به رسامیک

خانه، فرزام را از جا پراند. با نگرای  لب زد:   آشتی 

 چی شد؟ -

 نالید: رسمه 

 سوختم، آی...  -

خانه رساند و مقابل رسمه  خودش را به رسعت به آشتی 

ایستاد. مچ دستش را میان انگشتانش گرفت و نگران 

 گفت: 
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 ببینم دستتو.  -

چشمش که به رس انگشتان رسخ رسمه افتاد، حالت 

 به چشمان رسمه چهره
ً
اش تغیت  کرد. نگاهش را مستقیما

 بار گفت: دوخت و شماتت

 ی  اون داغه؟ حواست کجاست؟دوتو نیم -

چشمان رسمه از سوزش انگشتانش به اشک نشسته 

ه ماند  . این بودند. تنها در سکوت به چشمان فرزام خت 

ای درد و رنج رسمه را نداشت. با چشمان مرد طاقت ذره

ه توانست با او اش شده بود و مگر یماشگ و مظلوم خت 

 کج خلفی کند؟ 

، جایش را به لبخند داد. اشاخم کمرنگ روی پیشای  

ه ی عسیل نگاهش شد و آرام روی گردن کج کرد و خت 

 
 

 ها دست کشید. جای سوختگ

ِ من!  -
 دست و پا چلفتی

ضانه لب زد:   رسمه معتی

 فرزام!  -
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کوتاه خندید. رسمه را در آغوش کشید و رسش را روی 

کرد، اش گذاشت. در حایل که موهایش را نوازش یمسینه

 گفت: 

 گم؟مگه دروغ یمجاِن فرزام؟  -

ل کرد و ادامه داد: خنده  اش را به سختی کنتی

 این فقط یه برنج ساده بود، تازه اونم کته!  -

اش بلند شد. رسمه با دست آزادش مشتی و صدای خنده

 اش کوبید: جان روی سینهیر 

؟ خییل  - من دستم سوخته، تو به فکر برنچر

 بدجنیس! 

ای طوالی  هلبخند زنان، انگشتانش را نوازش کرد و بوس

شد، روی موهایش نشاند. تار مویی از رس این زن کم یم

 یمیم
ً
 مرد! ُمرد. نه به حرف، واقعا

رسمه عمیق نفس کشید و چشمانش را بست. این آغوش 

 فراموش 
ً
منبع آرامشش بود. سوزش انگشتانش را کامال

، گونه اش را به آرایم کرده بود. فرزام برای لحظایی طوالی 

رسمه کشید و در آخر چشمانش را بست. روی موهای 
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کشید و با وار روی موهای رسمه یمدستش را نوازش

 لرزید، گفت: صدایی که کیم یم

ذارم هیچ آسیتر بهت برسه. تا جون تو تنم باشه نیم -

 مراقبتم، خودم مراقبتم... 

 

خانه. از یادآوری خاطرات  ه شده بود به آشتی  خت 

ینش، لبخندی نصفه و نیمه روی لبش نشست و  شت 

اش لغزید. هنوز یک همزمان قطره اشگ روی گونه

ساعت از آخرین دیدارش با فرزام نگذشته بود که 

 خاطرات قصد گرفیی  جانش را کرده بودند. 

هایش را پاک کرد. پیش از این که سامیار ببیند، اشک

ی مبل چادرش را از رس برداشت و آن را روی دسته

 انداخت. 

خاطرات دیگرش، به هیچ کجای خانه از ترس یادآوری 

نگاه نکرد و یک راست به سمت اتاق خوابشان رفت. 

ی روی دیوار را ندیده گرفت، وسایل فرزام عکس دو نفره

را نادیده گرفت، تخت را نادیده گرفت و مستقیم به 

های خودش رفت. باید کیم خودش را سمت کمد لباس
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شد. با این کرد، باید به خودش مسلط یمجمع و جور یم

توانست بحرای  که گرفتارش شده بود را حال نیم

 مدیریت کند. 

نفیس عمیق کشید و برای چند لحظه چشمانش را 

هایش را تک به تک از آن بست. کمد را باز کرد، لباس

 گذاشت. کرد و روی تخت یمخارج یم

 چمدونت کجاست؟  -

 با شنیدن صدای سامیار، به پشت چرخید. 

 قه؛ طبقه باالی کمد دیواری. تو اون یگ اتا -

سامیار "باشه" ای گفت و رفت. نیم ساعت بعد، رسمه 

ی که الزم داشت را  چمدانش را بسته بود. هر چت  

برداشته بود تا مجبور نشود به این خانه برگردد. باید 

بود که به دور از احساسات تصمییم برای حل جایی یم

 گرفت. این مشکل یم

ون رفت، سامیار روی مبل نشسته و  از اتاق خواب که بت 

 از رس و 
 

 و کالفگ
 

رسگرم تلفن همراهش بود. خستگ

بارید. شب هم در بیمارستان شیفت بود و با رویش یم

احت نداشت.   این حساب وقتی برای استی
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 سایم؟ چایی دم کنم؟ -

رس بلند کرد و نگایه به خواهرش انداخت، رنگ به 

ها از او مراقبت رویش نمانده بود؛ باید بیشتی از این

 کرد. از جا بلند شد: یم

، خودم دم یم -  کنم. تو بیا بشی  

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۲۵ 

 

ترین مبل نشست. رسمه رسی تکان داد و روی نزدیک

کردند. سامیار هنوز پا به پاها و کمرش کیم درد یم

خانه نگذاشته بود که صدای آیفون بلند شد. از قدم  آشتی 

ون چرخید؛ قامت یک مرد را ایستاد و به سمت آیف

شناخت. رسش را به سمت تشخیص داد اما او را نیم

 رسمه چرخاند و با تردید پرسید: 
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 منتظر کیس بودی؟ -

ی "نه" رس باال انداخت. سامیار مقابل رسمه به نشانه

ای به تصویر آیفون ایستاد و با اخیم کمرنگ، چند لحظه

 مرد نگاه کرد. گوشی را برداشت و گفت: 

 ؟بله -

 به دوربی   دوخت: 
ً
 مرد نگاهش را مستقیما

 درو باز کنید. حکم بازرش  -
ً
رسوان ادیب هستم، لطفا

ل دارم.   مت  

همی   را کم داشتند! سامیار کیم رسش را به پشت 

ِ مبل 
چرخاند و نگایه به رسمه انداخت. رسش را به پشتی

هایش را محکم تکیه داده و چشمانش را بسته بود. لب

د؛ آ  رامش برای خواهرش حرام شده بود! روی هم فشی

 بله، بفرمایید باال.  -

گفت و در را باز کرد. به سمت رسمه چرخید و با 

یز از ترحم نگاهش کرد. چه حایل یم  لتر
شد اگر چشمای 

ترین بخش اش را، خصوضفهمید مجبور است خانهیم

 
 
 اش را در اختیار پلیس بگذارد؟ زندگ

 گ بود؟ -
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د و آرام روی شکمش که کیم چشمانش هنوز بسته بودن

کشید. سامیار چادر خواهرش را برآمده بود، دست یم

 برداشت و باالی رسش ایستاد. 

 پاشو رسمه جان، چادرتو رست کن.  -

ه  چشمانش را باز کرد و با اخیم کمرنگ، به برادرش خت 

 شد. 

؟ -  چادر واسه چی

همان لحظه، زنگ آپارتمان به صدا در آمد. سامیار چادر 

 پاهای رسمه گذاشت و گفت: را روی 

 رست کن.  -

و بعد به سمت دِر ورودی قدم برداشت. از چشیم نگایه 

به پشت در انداخت؛ همان مرد با لباس شخض پشت 

در بود، به همراه یک مرد و یک زن دیگر که لباس نظایم 

 به تن داشتند. 

رسمه که چادرش را رس کرد، سامیار در را باز کرد. ادیب 

و سالم داد. حکیم که در دست  قدیم جلو گذاشت

داشت را نشان سامیار داد و او کناری ایستاد و درمانده 

 گفت: 
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 بفرمایید.  -

پیش از همه، ادیب وارد خانه شد. دو قدم جلوتر از دِر 

ورودی ایستاد و نگایه گذرا به تمام خانه انداخت. 

کرد، ای که با رسدرگیم نگاهش یمچشمش روی رسمه

هیچ وقت این زن را انقدر شکسته و  ثابت ماند. تا کنون

 غمگی   ندیده بود. 

سالم کرد و رسمه در جوابش تنها رس تکان داد. اگر دست 

کرد تا تر این خانه را ترک یمخودش بود، هر چه رسیــــع

بیش از این خون به دل رسمه نشود. اما افسوس که 

مأمور بود و معذور. رسش را کیم به پشت چرخاند و 

 ور همراهش گفت: خطاب به دو مأم

 بگردید.  -

ی درون قلب رسمه سقوط کرد. فرزام با او چه کرده  چت  

ایستاد تا وجب به وجب ای یمبود که حاال باید گوشه

زده به اش را بگردند؟ تنش روی مبل آوار شد و بهتخانه

 
 
کردند، چشم اش را زیر و رو یمسه پلییس که زندگ

ی بود و حضور رسوا ن ادیب دوخت. لحظات نفس گت 

کرد. کارش به کجا کشیده بود که باید تر یمآن را سخت
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ایستاد تا همکارش، کیس که همیشه با او چشم در یم

 اش را بازرش کند؟چشم بود، خانه

ون آمد و به سمت اتاق خواب  ادیب از اتاق خواب بت 

دیگر رفت. در را که باز کرد و تخت خواب را که دید، 

شاید درست نباشد این  ای از ذهنش گذشت کهلحظه

 اتاق را او بگردد. 

خانه پیدا کرد. صدایش  رس چرخاند و مأمور زن را در آشتی 

زد و از او خواست که اتاق را بگردد. دیگر جایی برای 

بازرش وجود نداشت، پس همان جا کنار دِر اتاق خواب 

های شلوارش هایش را در جیببه دیوار تکیه زد و دست

  بود. فرو برد. رسش پایی   

بغض لعنتی باز هم بیخ گلوی رسمه چسبیده بود. تا 

ی جدیدی دست آمد کیم خودش را جمع کند، بهانهیم

تاب شود. تمام ذهنش پر دادند که باز هم یر قلبش یم

 شده بود از این سوال: چه شد که کارش به اینجا کشید؟

چشمش به سامیار افتاد که روی مبل، روبرویش نشسته 

ب و رسش را می ان دستانش گرفته بود. با پا روی زمی   ض 

رسید. این که هیچ زد و بیش از اندازه کالفه به نظر یمیم

 آمد روی اعصابش بود. کاری از دستش بر نیم
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ادیب رس بلند کرد و چشمانش روی رسمه ثابت ماندند. 

سوخت، دیدنش در این وضعیت دلش به حال این زن یم

چون سامیار کاری از برایش سخت بود. اما او هم هم

 آمد. دستش بر نیم

رسمه فقط با شنیدن ختر همکاری همشش با باند شهرام 

افات  به این روز افتاده بود؛ وای به حال زمای  که اعتی

شد، یر شک شنید. نابود یمفرزام در اتاق بهداری را یم

 شد... این زن نابود یم

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۲۶ 

 

 ق بلند شد: صدای مأمور زن از اتا

یف بیارید.  -  جناب رسوان؟ یه دقیقه تشی
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نگاه رسمه و سامیار به سمت اتاق چرخید. چشمان رسمه 

یز از ترس شد و این از نگاه ادیب دور نماند. تکیه از  لتر

 دیوار گرفت و وارد اتاق شد. 

 چی شده ستوان؟ -

زن جلو آمد و مانتویی که در دست داشت را به سمتش 

 گرفت: 

 ید. اینجا رو ببین -

ی زن پایی   آمد و روی مانتو ثابت نگاه ادیب از چهره

اش ماند. مانتو نظایم و متعلق به رسمه بود که روی یقه

میکروفوی  کوچک نصب شده بود. تای ابرویش باال 

پرید. در عرض چند لحظه، تمام احتماالت از ذهنش 

 گذشتند. رس بلند کرد و پرسید: 

 ای پیدا نکردید؟چت   دیگه -

 قربان. نه  -

رس تکان داد و مانتو را از زن گرفت. نگاهش روی 

میکروفون قفل شد و سیع کرد آخرین باری را که رسمه را 

 در ستاد دیده بود، به یاد بیاورد... 
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ِ تخت دو طبقه دراز کشیده و نگاهش روی طبقه ی باالیی

ه به سقف ترک خورده بود. دو هفته ای از انتقالش به خت 

 گذشت و زندان یم
ً
به جز مادرش، که آن هم ضفا

بخاطر آوردن چند دست لباس به زندان آمده بود، کیس 

ختر بود و این بیشتی برای مالقاتش نیامده بود. از رسمه یر 

ی او را به هم یم  ریخت. از هر چت  

دانست این قهر تا ِگ قرار است طول بکشد. کاش نیم

داد؛ آمد و او همه چت   را برایش توضیح یمرسمه یم

 طاقت قهر و دلخوری همشش را نداشت. 

صدای بشکت  که درست بیخ گوشش زده شد، او را از جا 

خت   شد و همی   که چشمش به پراند. روی تخت نیم

ی خندان سهراب افتاد، اخیم غلیظ روی چهره

 اش نشست. پیشای  

؟ -  مریض 

ی تخت گذاشت و سهراب ساعد هر دو دستش را لبه

 ابرو باال انداخت. 

 بینم که دماغت خوب شده. ه، یمن -
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فرزام خصمانه نگاه از او گرفت و روی تخت دراز کشید. 

اش چشمانش را بست و ساعد دستش را روی پیشای  

 گذاشت. 

 رسی درست نکن سهراب، برو حوصله ندارم.  -

لبخندش رنگ باخت و اخیم کمرنگ جایش را گرفت. 

نگایه به پشت رسش انداخت؛ سه نفر از زندانیان 

ول ضف ناهار بودند. رسش را به رس فرزام نزدیک مشغ

 کرد و آرام گفت: 

و از رست کم کنم.  -  نیومدم رسی درست کنم، اومدم رسی

 فرزام پوزخندی زد و گفت: 

 چرت نگو.  -

به  ای به رس فرزام زد و گفت: سهراب ض 

 این تو رو با آهک پر کردی؟  -

ه  چشمانش را باز کرد و با اخیم غلیظ به سهراب خت 

 شد: 

 ... چه مرگته؟هوش -

 سهراب نگایه دیگر به اطراف انداخت و بعد، آرام گفت: 
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 ست. بهنام گت  افتاده. بدجوری هم به خوِنت تشنه -

چشمانش از رس تعجب گرد شدند. با چه رسعتی او را 

خت   شد و با دقت به دستگت  کرده بودند! روی تخت نیم

 سهراب گوش داد. 

ش و چوب زدن ی خواهر یه چند روزی زاغ سیاه خونه -

ش پیدا شد. فهمیده آدرس خونه رو تو لو تا رس و کله

 دادی. 

؟تو اینا رو از کجا یم -  دوی 

 سهراب پوزخندی روی لب نشاند و گفت: 

 منو دست کم گرفتیا.  -

؟ -  خب، حاال که چی

قراره بیارنش این جا، تو همی   بند. خالصه که جونت  -

 در خطره داداش من. 

 در هم کشید. فرزام ابروهایش را 

 از ِگ تا حاال من داداش تو شدم؟ -

ای جدی به خودش سهراب پوزخندش را خورد و قیافه

 گرفت. 
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از همون موقع که زنتو ندادی دست اون شهرام  -

 تو 
 

عوض  و پش حرومزادش. باالخره یه جو مردونگ

 وجودت دیدم. خوشم اومد! 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۲۷ 

 

ر همان زن کتک کاری دیوانه شده بود؟ مگر به خاط

 مفصیل در بازداشتگاه نکرده بودند؟

همان لحظه، مردی با صورت زخیم وارد شد و روی 

ی پایی   تخت فرزام دراز کشید. سهراب کیم طبقه

نگاهش کرد و بعد، روی دو پا نشست. مرد صورت زخیم 

 چشمانش را بسته بود. 

 یه عمو!  -
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ر گذراند مرد چشمانش را باز کرد. هیبت سهراب را از نظ

 و گفت: 

 بفرما.  -

 این تخِت شماست؟ -

 مرد اخیم کمرنگ بر پیشای  داشت. محض تعارف گفت: 

 مال شماست.  -

ی لب سهراب کش آمد. از جا بلند شد. پای مرد را گوشه

 کشید و او را روی زمی   انداخت. 

 اگه مال منه پس ِهری!  -

مرد روی زمی   نشست و همانطور که مچ پای دردمندش 

 لید، دستی در هوا تکان داد و فریاد زد: مارا یم

 هوش! چته حیوون؟ -

ُجل و پالستو جمع کن برو رو یه تخت دیگه بتمرگ.  -

 دیگه نبینمت اینجا ها. 

های سهراب، از روی تخت پایی   فرزام متعجب از رفتار 

 او را نیمآمد و گوشه
ً
 فهمید. ای ایستاد. گایه اصال

 ؟ تخت من اینه. واسه چی باید برم رو یه تخت دیگه -
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سهراب قامت خم کرد و گوش مرد را میان انگشتانش 

 گرفت. همچنان که گوشش را یم کشید، غرید: 

وری. یه بار دیگه اینجا ببینمت چون من یم - گم پت  

 ذارم کف دستت. حالیته؟ُبرم یمگوِشت و یم

 آخ آخ! کندی گوشمو. ول کن المصب!  -

ار که یک چند نفری دورشان جمع شده بودند؛ انگ

دانستند حق با نمایش خیابای  در حال اجرا بود! همه یم

مرد صورت زخمیست، اما با دیدن قد بلند و هیکل 

 ی سهراب جرئت دخالت نداشتند. ورزیده

 سهراب گوش مرد را با شدت رها کرد و گفت: 

 پاشو جمع کن خودتو.  -

 و سپس، رو کرد به جمعیت و فریاد زد: 

 رد کارتون. یاال! کنید؟ برید چیو نگاه یم -

و کیم بعد، جمعیت متفرق شدند. سهراب روی تختی که 

به زور تصاحبش کرده بود نشست و اطراف را از نظر 

کردند و هایش او را عجیب نگاه یمگذراند. هم سلویل

ی لبش دزدیدند. پوزخندی کمرنگ گوشهمدام چشم یم

 بردند! نشست، از این به بعد از او حساب یم
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 سهراب نشست و آرام پرسید:  فرزام کنار 

 چرا همچی   کردی؟ -

 خوام نزدیکت باشم. یم -

تونستی با زبون خوش ازش بخوای تختش اینجوری؟ یم -

 و باهات عوض کنه. 

 نگاهش را به فرزام داد و با طعنه گفت: 

 تا حاال زندون نبودی نه؟ -

دانست سهراب بارها و بارها فرزام تنها نگاهش کرد. یم

هایش را از بر بود. به کرده. خرده خالفزندان را تجر 

 سهراب نگاهش را به روبرو دوخت و ادامه داد: 

تو مرام من نیست لطف کیس رو یر جواب بذارم.  -

کنه حواسم بهت هست فرزام؛ نباشه بهنام رستو یم

 زیر آب. 

 فرزام ابروهایش را در هم کشید: 

 من چه لطف  بهت کردم؟ -

ف منو از جهنم شهرام نجات داد - ی. سِگ زندون رسی

 داره به دم و دستگاه اون حرومزاده. 
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 گیج شده بود. نیم
ً
فهمید سهراب از چه حرف کامال

 دانست؟زند. مگر او را مقرص گت  افتادنش نیمیم

سهراب انگار که فکر فرزام را خوانده باشد، نگاهش کرد و 

 ادامه داد: 

شهرام تا خرخره منو کشونده بود تو لجن. خییل  -

خواستم بکشم کنار، ویل الکردار د یموقت بو 

ذاشت. از دار دنیا یه مادر پت  دارم که با جونش نیم

 کرد. تهدیدم یم

 لبخندی روی لب نشاند و ادامه داد: 

 اینا رو بیخیال.  -
ً
 اصال

به  ای روی پای فرزام زد و گفت: ض 

خوام بهت تو فرض کن باهات حال کردم. االنم یم -

بازداشتگاهم بذار پای  کاری تو   حال بدم. اون کتک

 تالف  گلدوی  که کوبیدی تو رسم. 

 چشمگ زد و ادامه داد: 

؟ -  حاال هستی یا چی
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توانست به سهراب اعتماد در سکوت نگاهش کرد؛ یم

 کند؟ سهراب دستش را به سمت او دراز کرد و گفت: 

 رفیقیم؟ -

ی سهراب پایی   آورد و فرزام نگاهش را تا دست دراز شده

آمد و اش چشم دوخت. اگر بهنام یمچهره بعد، دوباره به

شد؟ باید زنده اش چه یمگرفت، تکلیف رسمهجانش را یم

اش ماند و همچون کوه پشت تنها دارایی ماند، یمیم

ایستاد. دستش را در دست سهراب گذاشت و سهراب یم

د. این آغاز رفاقت عمیق  گرم و محکم دستش را فشی

 ها بود... آن

 

  

 تلخفصل اول: تب 

  

۲۸ 
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گت  زندان را پشت هم یط های طوالی  و نفسراهرو 

ای که کرد تا خود را به سالن مالقات برساند. از لحظهیم

نامش را از بلندگو اعالم کرده بودند، دل توی دلش نبود. 

اش ها مالقایی داشت و از فکر این که رسمهبعد از مدت

کوبید. دچار آمده تا او را ببیند، قلبش محکم در سینه یم

ین شده بود؛ دل ضعفهیک دل ضعفه ای که دعا ی شت 

 کرد هیچ وقت خوب نشود! یم

به سالن مالقات که رسید، همان جا در چارچوب دِر 

اش حبس شده بود. ورودی ایستاد. نفس در سینه

شنید. چشم چرخاند در سالن و صدای کوبش قلبش را یم

هم چیده شده ای را که با فاصله از های دو نفرهمت   

 بودند، از نظر گذراند. 

ی سالن، رس به زیر باالخره او را دید؛ در دورترین گوشه

پشت مت   نشسته بود. ناخواسته لبش به لبخندی کمرنگ 

 باز شد. آرام جانش آمده بود، قلبش آرام گرفت. 

ای مثل همیشه بود؛ با وقار و خوش پوش. رورسی رسمه

مثل همیشه چادر صورت گردش را قاب گرفته بود و 

 رسش بود. چقدر این زن را دوست داشت! 

 آقا از رس راه برو کنار.  -
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با صدای رسباز به خودش آمد. نگاهش کرد و رس تکان 

داد. پاهای سستش را روی زمی   کشید و به سمت مت   

شد، قلبش بیشتی تر یمرفت. هر چه به او نزدیک

 آمد. دل دلکرد. نفسش سخت باال یمناسازگاری یم

ی راه از حال کرد که بتواند خود را به او برساند و نیمهیم

 نرود! 

به مت   که رسید، رس رسمه هنوز پایی   بود. لبخند از لبش 

 از یاد برده محو نیم
ً
شد؛ سختی دو هفته زندان را کامال

 بود. 

صندیل را که عقب کشید، رسمه تازه متوجه حضورش 

ه ی فرزام قفل شد. رس بلند کرد و نگاهش در چشمان تت 

شد. چشمان به رنگ عسلش، درست مثل همیشه از این 

 مرد یر دفاع دل بردند. 

فرزام پشت مت   نشست و نگاه رسمه همچنان قفِل 

 
 
اش که نه، به آرزوهای پوچ نگاهش بود. به مرد زندگ

کرد؛ به امیدی که حاال، امید وایه شده اش نگاه یمشده

ز این که هنوز بود. نگاهش رنگ حشت داشت؛ حشت ا

 هم این مرد را دوست داشت! 

 باالخره اومدی.  -
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ه بودن به چشمان  تمام توانش را گذاشت تا دست از خت 

 مردش بردارد. تمام توانش را گذاشت که صدایش نلرزد: 

 منتظرم بودی؟ -

 ی فرزام شد. لبخندی کمرنگ چاشت  نگاه عاشقانه

ی من. چرا انقدر خییل! خییل منتظرم گذاشتی رسمه -

 یر کردی؟د

زد. اما ی من" صدایش یمرفت وقتی "رسمهدلش قنج یم

زد که حاال وقتش نیست. باید عقلش به دلش نهیب یم

گذاشت و اش به این مرد را کنار یمتمام عشق و عالقه

کرد. امروز باید تکلیفش عقلش را قاض  این ماجرا یم

 شد. مشخص یم

؛ یادمه -  . واسه فکر کردن دوست داری تنها باشی

فهمید اخیم کمرنگ میان ابروهای فرزام نشست، نیم

 زند. رسمه از چه حرف یم

. به این که  - نیومدم که به این وضعیتمون فکر کت 

مجبوریم این جا، تو سالن مالقات زندان با هم 

 حرف بزنیم. 
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نگاِه فرزام همچنان رنگ رسدرگیم داشت. منتظر بود تا 

بود تا از رسمه بگوید دلش برایش تنگ شده. منتظر 

های  سختی روزهای بدون او بگوید. اما داشت چت  

 شنید. دیگری یم

 تکلیفمون چی میشه فرزام؟  -

تر کرد. با فرزام نگاه از او گرفت و کیم اخمش را غلیظ

 لرزید گفت: صدایی که یم

 بیست و هشتم همی   ماه دادگاهمه.  -

 خب، بعدش؟ -

ی رس بلند کرد و نگاهش در چشمان رسمه قفل شد، خ تر

 از آن همه عشق و مهربای  در نگاهش نبود. 

 رسمه. اومدی دعوا راه بندازی؟من نیم -
 

 فهمم چی میگ

 خوام بدونم چرا االن اینجاییم. یم -

فرزام در سکوت نگاهش کرد و این آرامش قبل از طوفان 

بود. رسمه کیم خودش را جلوتر کشید. تالشش برای این 

 خش نبود: که صدایش نلرزد، چندان اثر ب

 چرا این کارو با زندگیمون کردی فرزام؟  -
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 کنم. من واسه تو و زندگیمون هر کاری یم -

 چی کم داشتیم مگه ما؟  -

فرزام هم خودش را جلو کشید. آرنجش را روی مت   

اش را مقابل نگاه رسمه تکان گذاشت و انگشت اشاره

 داد. 

ی  دومن رِس تو به کم راض  نیستم رسمه، خودتم یم -

. اینو. یم  خوام خوشبخت باشی

 من مگه ازت چی خواسته بودم؟ من چی کم داشتم؟ -

اش تکیه پوزخندی عصتر به لب نشاند. به پشتی صندیل

ب گرفت. چند لحظه ای زد و با انگشتانش روی مت   ض 

ه به رسمه ای ماند که طلبکارانه نگاهش در سکوت خت 

 کرد. یم

 پارک رس کردیم؟  گشنه مونده بودیم؟ یا شبا رو تو  -

ناگهان خودش را جلو کشید و با صدایی که سیع داشت 

 باال نرود، گفت: 

ی نقیل یعت  همی   که گشنه نمونیم و سقف یه خونه -

باال رسمون باشه کافیه؟ انقدر دنیات محدوده که به اینا 

؟  خوشبختی
 

 میگ
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رسه که دنیام محدود نیست، ویل انقدری عقلم یم -

 بخت کردِن مردم نمیشه خوشبخت شد. بدونم با پول بد

ی رسمه دیگر از کوره در رفته بود. این همه جبهه گت 

زیادی بود. ناخواسته مشتش را روی مت   کوبید و 

 صدایش باال رفت: 

 من کیس رو بدبخت نکردم.  -

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۲۹ 

 

ِ رسمه به خودش آمد و نگایه گذرا به 
با "هیس" گفیی 

های ا جلوتر برد و از میان دنداناطراف انداخت. رسش ر 

 اش غرید: قفل شده

ی - های من تو من کیس رو بدبخت نکردم رسمه. مشتی

زدن. یه جوری حرف نزن که انگار گدا پول غلت یم
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های تو پارک رو به زور نشوندم پای سیخ و گشنه

 منقل. 

ه شد به مرد خشمگی   روبرویش،  رسمه در سکوت خت 

 کرد. یدش یملحظه به لحظه بیشتی نا ام

 چته زل زدی به من؟ -

ی لبش نشست. با صدایی پوزخندی کمرنگ گوشه

 ضعیف گفت: 

-  .  حتی یه ذره هم پشیمون نیستی

فرزام اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و کیم خودش را 

 عقب کشید. رسمه نومیدوار ادامه داد: 

 کردم؟ -
 
 من با گ زندگ

قم مون بوده، حمن هر کاری کردم واسه تو و بچه -

 نیست اینجوری تا کت  باهام. 

هایش نمایان پوزخند رسمه کش آمد و ردیف سفید دندان

 زدند. شد. چشمانش غم را فریاد یم

 مون، هان؟بچه -
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اش، به پشتی صندیل تکیه فرزام خسته از جدال یر نتیجه

 زد. رسمه ادامه داد: 

 که آوردی تو زندگیمون بالیی رس  -
دعا کن پول کثیف 

ده باشه. وگرنه به خداوندی خدا قسم این بچه نیاور 

 بخشمت. بخشمت فرزام، تا عمر دارم نیمنیم

 درمانده و یر جان لب زد: 

 کت  باهام؟چرا اینجوری یم -

نم اشک که چشمانش را نیش زد، پلک روی هم 

 خواست جلوی این مرد اشک بریزد. گذاشت. نیم

 ذهنیه.  -
 
 دکتی گفت مشکوک به عقب موندگ

ی درون قلب فر  زام سقوط کرد و تنش به آی  سست چت  

ی پا به دنیا نگذاشته وصل شد. جانش به جان این بچه

ای به سالم نبودنش فکر خواست لحظهبود، حتی نیم

 کند. 

؟ -  رسمه... یعت  چی

هایش امان نشست، اشکاگر کیم دیگر مقابل این مرد یم

ی فرزام گرفت و از ی درماندهدادند. نگاه از چهرهنیم

 لرزید: بلند شد. صدایش یم پشت مت   
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، اگه سالمتی بچه - مون برات به هر دلییل که اینجایی

 چه بالیی رس زندگیمون 
مهمه آدم شو. فکر کن ببی  

 آوردی. 

ه شد و از ته دل گفت:   به چشمان فرزام خت 

منو از خودت نا امید نکن فرزام، یه کاری کن دوباره  -

 بتونم بشناسمت. 

از او دور شد. فرزام رسش را  گفت و مقابل نگاه این مرد،

روی مت   گذاشت و در دل خودش را رسزنش کرد. خودش 

 دانست. را مقرص حال فرزندش یم

اش آورده بود، پشیمان بود؛ پشیمان از بالیی که رس رسمه

هایی که مجبور شد در این سالن مالقات پشیمان از دروغ

ر او شوم به عزیزترینش بگوید. از این که گفته بود به خاط

خورد. این زن دست به چنی   کاری زده، حالش به هم یم

شد؛ نابودتر از حایل که فهمید نابود یماگر حقیقت را یم

 حاال داشت... 

قاض  حکم را صادر و پایان جلسه را اعالم کرده بود. 

ی فرزام آمده بودند، کم جمعیت اندگ که برای محاکمه

ی دورترین گوشه کردند. رسمه اما در کم سالن را ترک یم
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سالن، روی صندیل ماتش برده بود. همشش با وجود 

اش با پلیس به او داده ی همکاریتخفیف  که به واسطه

بودند، به پنج سال حبس محکوم شده بود. پنج سایل که 

 کشید. ی یک عمر طول یمبه اندازه

اش های یر نتیجههای مادر فرزام و التماسصدای گریه

ی ا پر کرده بود و شوهرش مدام گوشهبه قاض  سالن ر 

د. دست آخر قاض  چادرش را یم ون بتر کشید تا او را بت 

زن بیچاره زانو  هایش یر توجه به او سالن را ترک کرد و پت 

 خم شد و ضجه زنان روی زمی   نشست. 

قرارانه به سمت فرزام چرخید. پشت به چشمان رسمه یر 

هایش شانه او روی صندیل نشسته و رسش پایی   بود. 

رسیدند. بعد از مالقاتشان تر از همیشه به نظر یمافتاده

کشید برای در زندان، دیگر او را ندیده بود. دلش پر یم

 کشید و همزمان دلگت  بود از او. این مرد، دلش پر یم

رسبازی به سمت فرزام آمد و او که از روی صندیل بلند 

اش گاه رسمهشد، به دستانش دستبند زد. فرزام سنگیت  ن

کرد. رسش را کیم به پشت چرخاند و را خوب احساس یم

قلب رسمه برایش پر کشید. صورتش حتی با وجود 

های نامرتبش، اش، حتی با وجود ریشموهای کوتاه شده
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توانست چشم از او بردند. نیمباز هم از این زن دل یم

 بردارد. 

 رسمه جان؟ -

لیوای  آب با صدای برادرش سمت  به خودش آمد. با 

 باالی رسش ایستاده بود. 

 بیا یه کم آب بخور.  -

ون  نگاهش را باز هم به فرزام دوخت. رسباز او را به بت 

کرد و مادرش همچنان پشت رسش سالن هدایت یم

 ریخت. اشک یم

، تشنهنیم -  م نیست. خوام سمت 

 گم. بخور بهت یم -

ها بود که او لحنش دستوری اما صدایش آرام بود. مدت

 یمخانواده و 
 
کردند. رسمه اش رسمه را مجبور به زندگ

 لیوان را گرفت و کیم از آب را نوشید. 

 بریم؟ -

رس تکان داد و به کمک برادرش از جا بلند شد. اثرات آن 

 سم لعنتی هنوز هم پا بر جا بودند و تنش ضعیف بود. 
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 فصل اول: تب تلخ

  

۳۰ 

 

ی شلوغ از سالن که خارج شدند، در یگ از راهروها

دادرسا، ناگهان صدایی آشنا از پشت رس توجهشان را 

 جلب کرد: 

م؟ -  رسمه جان؟ رسمه دختی

هر دو ایستادند و به پشت چرخیدند. مادِر فرزام بود که 

آمد. از نفس افتاده بود. رسمه دوان دوان به سمتشان یم

 دستش را به بازوی مادرشوهرش بند کرد و پرسید: 

 جانم مامان؟ خوبید؟ -

. هایش پیدا بود هایش هنوز در چشمی گریهاندهته م

 لرزید: صدایش هم از بغض یم
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م. ببخش این مدت بهت رس نزدم،  - روم سیاهه دختی

 کشم ازت. خجالت یم

زد و گایه از زیر انتهای راهرو، پدر فرزام مدام قدم یم

م ها نگاه یمچشم به آن کرد. یر شک او هم از این زن رسی

 . آمد داشت که جلو نیم

شم. تقصت  این حرفو نزن مامان. به خدا ناراحت یم -

 شما چیه؟

ی چادرش نم اشک را از چشمانش گرفت. مادر با گوشه

 لرزید: زد اما صدایش هنوز هم یملبخند یم

 خویر مادر جان؟ حال بچه خوبه؟ -

خوب؟ تا تعریف از خوب چه باشد! زنده بود، نفس 

یر شک حالش  زد؛شنید و دم نیمدید و یمکشید، یمیم

خوب بود! از حال نا به سامان کودکش هم هر چه 

 کرد. تر یمگفت فقط حال این زن را خرابیم

 خوبم من، بچه هم خوبه. شما نگران نباشید.  -

م.  -  خدا رو شکر که خوبید. دل نگرانت بودم دختی
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در جوابش تنها لبخندی مصنوغ زد. سمت  کالفه شده 

و نفسش را محکم فوت بود، دستی بی   موهایش کشید 

ار شده بود.   کرد. از فرزام و تمام خاندانش بت  

م... فرزام ازم خواست بیام رساغت.  - راستش دختی

 گفت بری مالقاتش، حرف داره باهات. 

 سمت  دیگر نتوانست سکوت کند. صدایش باال رفت: 

 خواهر منو به  -
 
برو خانم برو. کم شازده پشتون زندگ

 دارید؟از رسش برنیم گند کشیده؟ االنم شما دست

رسمه متعجب از این رفتار برادرش، به سمتش چرخید و 

بار نامش را صدا زد. سمت  نگاهش را به خواهرش شماتت

 داد و گفت: 

چیه بابا؟ کم خودت بدبختی داری؟ اینا هم دست از  -

 دارن. رست برنیم

 ی مادر دوباره بلند شده بود. صدای گریه

 خشید. حق داری پشم، روم سیاهه بب -

رسمه دستان زن را میان دستانش گرفت و دلجویانه 

 گفت: 
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 تو رو خدا ببخش مامان. سمت  منظوری نداشت.  -

ی زن اوج گرفت و همشش آمد تا او را از آن صدای گریه

د. زن بیچاره هم آبرویش ریخته بود، هم تنها  ون بتر جا بت 

فرزندش را از دست داده بود. دلش این همه رنج را 

 آورد؟یم چطور تاب

رسمه به اتفاق سمت  از دادرسا خارج شد. به محض این 

 که در اتومبیل جا گرفتند، رسمه به برادرش تشی زد: 

ام رست نمیشه نه؟ - ؟ تو احتی  این چه رفتاریه سمت 

ول کن خواهر من. مرتیکه معلوم نیست چه غلظ  -

کرده که با تخفیف براش پنج سال حبس بریدن. از اون 

؟ ور مامانش  میاد ننه من غریبم بازی در میاره که چی

 خواد ببیندت. پشم یم

 پوزخند زد و دنده را با حرص جا به جا کرد: 

 نوبره واال.  -

 اون زن بیچاره هم مثل ما از هیچی ختر نداشت.  -

 ست. ی تربیت همی   زن بیچارهفرزام نتیجه -

 صدایش باال رفت: 
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 منم نتیجه -
 
کن ی انتخاب توئه. بس  وضع زندگ

، تو یگ دیگه بس کن.   سمت 

ه به  صورت سمت  به آی  رنگ باخت. ناباورانه خت 

زد. ای بود که خشم و اشک در چشمانش موج یمرسمه

هایش کشید و لبهای عمیق و کشدار یمنفس

آورد فرزام لرزیدند. این اولی   باری بود که به رویش یمیم

 کرد. انتخاب او بوده. اولی   باری بود که رسزنشش یم

ی برای  نگاه از رسمه گرفت و به جاده چشم دوخت. چت  

گفیی  نداشت، حق با او بود. تمام این مدت زمی   و زمان 

دانست تا حواسش پرت شود از انتخابش، تا را مقرص یم

یادش برود که او فرزام را برای خواهرش پسندیده. اما 

ای نداشت، عذاب وجدان هایش هیچ فایدهتالش

 کرد. رهایش نیم

ی ماشی   تکیه داد و اشک روی رسمه رسش را به شیشه

ی، گونه اش چکید. دم غروب بود و نم نم باران پایت  

ترین آدم کرد یر کسکرد. احساس یمتر یمحالش را خراب

اند. نمایش کردهروی زمی   است و تمام جهان انگشت

کرد االن است که آمد، حس یمجانش داشت باال یم

د!   بمت 
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، خییل خستهخسته -  م... م سمت 

، پوف  کشید و با انگشتانش روی 
 

سمت  از رس کالفگ

ب گرفت. صدای رسمه یم  لرزید: فرمان ض 

خواد، انقدر عمیق که وقتی دلم یه خواب عمیق یم -

 بیدار شدم، همه چت   درست شده باشه. 

و خدا انگار دلش به حال این زن سوخته بود که به دقیقه 

 ان چشمان خیسش کرد... نکشیده، خواب را مهم

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۳۱ 

 

 سه روز بعد... 

 

روبرویش دیوار بود و یر پلک زدن، زل زده بود به گل 

های این . بیشتی ساعتکوچک و صوریی کاغذ دیواری
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ی گذشت؛ کنج اتاق خواب خانهروزهایش همی   طور یم

 اش و دور از همه. پدری

. تمام دلخوشی وار روی شکمش کشید دستش را نوازش

این روزهایش وجود این بچه بود و در عی   حال، حال 

اش. کودکش مشکوک به ناکوک او یگ از هزاران غصه

ش مدام حرف از سقط و   ذهت  بود و دکتی
 
عقب ماندگ

زد. این همه غصه را چطور حکم دادگاه برای این کار یم

 تاب آورده بود؟

ه به دیوار کرد و خهمان طور که کودکش را نوازش یم ت 

 بود، آرام لب زد: 

 چیه مامان؟ تو هم دلت گرفته؟ -

خورد و صبح جمعه را دلگت  نم نم باران به پنجره یم

کرد. دلش کم غصه داشت؟ پایت   هم با کول بار یم

 
 

 هایش از راه رسیده بود. دلتنگ

 دم. همه چی درست میشه جون من، بهت قول یم -

به و لبخندی ای زیر دستش احساس کرد ناگهان ض 

های او واکنش نشان مهمان لبش شد، کودکش به حرف

 داد. یم
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؟  -  جانم؟ تو هم دلت روشنه مامای 

 گفت به دردانهدروغ یم
ً
اش، دلش هیچ روشن نبود. اصال

ها از او فراری بودند؛ روشت  دلش، این روزها تمام روشت  

 اش، روشت  اتاقش... روشت  آینده

و ذهنش به سمت  اش خارج شد آیه عمیق از سینه

فرزام پر کشید. مردی که این روزها حس عجیتر به او 

 
 

های عالم روی داشت. وقتی کنارش نبود، تمام دلتنگ

دید، دلخوری در تمام شد و وقتی او را یمقلبش آوار یم

 دواند. وجودش ریشه یم

گرفت شد که تصمیم یمگایه آن قدر دلتنگش یم

ج سال منتظر مرد چشمش را روی همه چت   ببندد و پن

 
 
افتاد و اش بماند. اما باز هم عقلش به کار یمزندگ

کرد. باید از همه چت   با ختر خودش را جمع و جور یم

 گرفت. شد و بعد تصمییم درست یمیم

ی من، تو هم مثل من دلت واسه بابا دونم دردونهیم -

 تنگه. ویل بیا به هم قول بدیم قوی باشیم. 

 به شکمش نگاه کرد. لبخندی مصنوغ زد و 
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. یادت نره تو  - هیچ کس از قوی بودن بد ندیده مامای 

 تنها دلخوشی منیا. 

. لبخندش محو شد از یادآوری حرف های شوم دکتی

 صدایش از بغض لرزید: 

. به خدا نکنه کم بیاری - ها، نکنه خسته بیسی جا بزی 

 شم من. که نابود یم

را صدای باز شدن در اتاق که آمد، فوری چشمانش 

ی هیچ بست و بغضش را به زحمت فرو داد. حوصله

کس را نداشت، همان بهتی که فکر کنند خواب است. 

 ی سامیار به گوشش رسید: زمزمه

 رسمه؟ خوایر هنوز؟ -

 به پهلوی چپ خوابیده و پشتش به در بود. جوایر نداد. 

 خوری؟پاشو دختی ساعت یازده شدا. صبحونه نیم -

کرد. چرا جود برادرش درک نیماین حجم از انرژی را در و 

 دست بردار نبود؟

خوری که حلیم گرفتم با نون سنگک داغ. نگو نیم -

 شاخ در میارم. 
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با شنیدن نام حلیم، دلش مالش رفت. رسش را به پشت 

 چرخاند و ملتمسانه لب زد: 

 میاری همی   جا بخورم؟ -

سامیار کوتاه خندید و به سمت تخت قدم برداشت. تا او 

ی تخت هم آرام از جا بلند شد و لبهبرسد، رسمه 

 نشست. 

! نه، نمیشه. باید بیای رس سفره با هم  - صبح شما بخت 

 بخوریم. 

 تو رو خدا، حوصله ندارم سایم.  -

سمت  و زنداداش اومدن. بنده خدا سمت  از اون روز  -

 خییل تو لکه، بیا از دلش در بیار. گناه داره. 

های و ناز کردنکالفه نفسش را فوت کرد، همی   قهر 

 برادرش را کم داشت! 

 خیله خب، برو االن میام.  -

سامیار لبخند زنان، رسی تکان داد و اتاق را ترک کرد. کیم 

طول کشید تا از روی تخت بلند شود. روز به روز 

تر. دستی به رس و شد و حرکت برایش سختتر یمسنگی   
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ون رویش کشید، لباس هایش را عوض کرد و از اتاق بت 

 ت. رف

 رس سفره
 

ی صبحانه نشسته بودند، به در سالن همگ

 مشغول گپ و 
 

خانه بود. همگ جز مادرش که در آشتی 

فهمید. تک گفت بودند و او دلیل این همه شادی را نیم

ای کرد و سالم داد. جواب سالمش را که گرفت، رسفه

سامیار کف دستش را کنار خودش، روی زمی   کوبید و 

 گفت: 

 ا رسمه جان. بیا بشی   این ج -

کنار سامیار جا گرفت و نگایه به سمت  که رو به رویش 

نشسته بود، انداخت. رسش پایی   بود و چایش را هم 

ویی پرسید: یم
، با خورسی  زد. الهه، همش سمت 

ه؟ -  خویر رسمه جون؟ حالت بهتی

به رویش لبخند زد. خواهر نداشت اما این زن را بیشتی از 

 اش دوست داشت. خواهر تت  

 نونم عزیزم، خوبم خدا رو شکر. مم -

 سامیار لیوان چای را مقابل رسمه گذاشت و گفت: 

 بخور دیگه، رسد میشه. منتظر حلییم؟ -
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خانه همان لحظه، مادر با کاسه ی بزرگ حلیم از آشتی 

 خارج شد. 

 ببخشید، رسد شده بود مجبور شدم گرمش کنم.  -

 
 

کنار رسمه نشست و کاسه را میان سفره گذاشت. همگ

کرد ضف صبحانه شدند و رسمه به این فکر یم مشغول

 دانست! که چه قدر گرسنه بود و خودش نیم

صبحانه که تمام شد، سفره را که جمع کردند، پدر و 

ای از سالن مشغول صحبت شدند و الهه و برادرها گوشه

ی صحبت ای دیگر. رسمه اما حوصلهمادر هم در گوشه

اید با خودش نداشت. مغزش در مرز انفجار بود و ب

کرد. پس بدون این که توجه کیس را جلب کند، خلوت یم

 رایه حیاط شد تا کیم قدم بزند. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۳۲ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ی ها انداخت و برگنسیم رسد صبحگایه لرز به جانش یم

ی زیر پایش خش خش یم کردند. از ته دل آه خشک پایت  

 ! کشید، چقدر همه چت   برایش غت  قابل تحمل بود 

ی  بازوهایش را در آغوش کشید و راهش را به سمت مت  

ها که کنج حیاط بود، کج کرد. پشت یگ از صندیل

نشست و نگاهش را به آسمان دوخت؛ دلش خوش بود 

 که فرزامش جایی زیر همی   آسمان است. 

های فرزام پر کشید. با این که به ذهنش به سمت حرف

فته بود به خاطر او کرد، اما گهیچ وجه ابراز پشیمای  نیم

کرد. . همی   کیم دلش را گرم یمدست به چنی   کاری زده

لبخندی کمرنگ روی لبش نقش بست، فرزامش چقدر 

دوستش داشت که به خاطر او حاض  شده بود مرتکب 

 جرم شود. 

د و معذرت خوایه کند. کاف   کاف  بود به اشتباهش یی بتر

ها را بود کودکش سالم باشد. رسمه تمام این سختی 

های یر های سنگی   و تهمتکرد. تمام نگاهتحمل یم

زد! گرفت، خودش را به نشنیدن یماساس را نادیده یم

 فقط کاف  بود فرزام پشیمان شود... 
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 خوری؟چایی نیم -

با صدای سامیار نگاه از آسمان ابر زده گرفت. سامیار 

یت  را روی مت   گذاشت  سیت  حاوی دو فنجان چای و شت 

 ش هم نزدیک به رسمه نشست. با لبخند گفت: و خود

؟ -  چرا تنها نشستی

 ی جمع رو نداشتم. حوصله -

یت    ها انداخت و پرسید: نگایه به شت 

 اینا از کجا اومدن؟ -

 لبخند سامیار کش آمد. با اشتیاق گفت: 

 مگه نفهمیدی؟ -

 چی رو؟ -

 ست. زنداداش حامله -

کشید؟ نه، یم شد؟ یا از خوشحایل فریاد باید ذوق زده یم

 هیچ حیس از این ختر نگرفت. لبخندی زورگ زد و گفت: 

 مبارک باشه.  -

 لبخند بر لب سامیار خشکید: 

 خوشحال نشدی؟ -
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 چرا، خییل خوشحال شدم.  -

و سامیار تازه یادش آمد که تنها خواهرش چه دردی را 

کند. دکتی گفته بود که جنینش مشکوک به تحمل یم

ختر پدر شدِن برادرش را  بیماری است و حاال داشت

 شنید. یم

رسمه فنجانش را برداشت و در سکوت مشغول نوشیدن 

چای شد. سامیار اما داشت حرفش را سبک سنگی   

 کرد. یم

 گم رسمه؟یم -

 هوم؟ -

گفت؛ حتی به قیمت لبش را با زبان تر کرد. باید یم

 ناراحتی خواهرش. 

؟باالخره یم -  خوای چیکار کت 

 درش داد: نگاهش را به برا

 چیو؟ -

بچه رو دیگه. دکتی گفت با یه آزمایش میشه فهمید  -

 سالمه یا... 
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 اش پرید: میان جمله

 پرش؟نه سایم، گفتم نه. چند بار یم -

 سامیار کیم خودش را جلوتر کشید: 

 مشکل داشته  -
ً
آخه اینجوری که نمیشه. اگه واقعا

؟  باشه چی

 لرزید: صدایش از خشم یم

میار. به هیچ آزمایش و دوا درموی  ی من سالمه سابچه -

 هم نیاز نداره. 

؟ یم - دوی  بزرگ کردن یه معلول از کجا انقدر مطمئت 

 ذهت  چقدر سخته؟ تحملشو داری؟

کف دستش را محکم روی مت   کوبید و چشمانش را 

 آمد: بست. نفسش از شدت خشم به سختی باال یم

ی من سالمه. همی   االن این بحث رو گفتم بچه -

. فهمیدی؟مش یمتمو   کت 

، نفسش را فوت کرد و دستی به 
 

سامیار از رس کالفگ

ی تسلیم باال برد و اش کشید. دستانش را به نشانهپیشای  

 گفت: 
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ی نیم -  گم. خیله خب، دیگه چت  

ی اش را به نشانهخودش را جلو کشید. انگشت اشاره

 تهدید مقابل سامیار تکان داد: 

ی نیمجز من و تو هیچ کس از این م - فهمه، اجرا چت  

 فهمیدی؟

-  .
ً
 بله، کامال

کرد که انگار سامیار، رسباز زیر دستش طوری صحبت یم

 است و او مافوقش. دیگر به این رفتارش عادت کرده بود. 

ی درختی پنهان تر، پشت تنهسمت  چند متی آن طرف

هایشان را شنیده بود. آمده بود تا با شده و تمام حرف

هایی شنیده بود رسمه رفع کدورت ک
ند، اما ناخواسته چت  

 که نباید. 

ی درخت تکیه داد. اخیم غلیظ میان ابروهایش به تنه

های خواهر و برادرش را در ذهن تحلیل نشست. حرف

ای جدی بود و اش مشکوک به بیماریکرد؛ خواهرزاده

تر از تمام ماجرا با ختر رفت. باید رسیــــعرسمه زیر بار نیم

 شد. یم
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توجه، به سمت خانه پا تند کرد. گیج و  بدون جلب

ی که یم دانست، این بود که نباید از رسدرگم بود. تنها چت  

سد که دیوار حاشا بلند است. باید  ی بتی خود رسمه چت  

ش یم  کرد؟پرسید. اما او را چطور پیدا یمخودش از دکتی

پا به سالن که گذاشت، نگاه همه به سمتش چرخید. آن 

زد. پدر با د که به شدت نفس نفس یمقدر تند آمده بو 

 تعجب نامش را صدا زد: 

؟ -  سمت 

سمت  که یر هدف میان سالن ایستاده بود، رس بلند کرد و 

 با گیچر گفت: 

 ها؟ جانم بابا؟ -

 ای؟ چی شده؟چته انقدر آشفته -

ی نگوید. ناگهان نگاهش ترجیح یم  به کیس چت  
ً
داد فعال

بود. خودش را به تلفن همراهش افتاد که در دستش 

 جمع و جور کرد و گفت: 

کت داشتم، یهو  - ی نیست بابا. یه تلفن مهم از رسی چت  

 گوشیم خاموش شد. 

 راهش را به سمت اتاق رسمه کج کرد و همزمان گفت: 
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 خوره دیگه، نه؟شارژر گوشی رسمه به مال من یم -

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۳۳ 

 

خت و در را ی شارژر خود را در اتاق رسمه انداو به بهانه

کرد، اما بست. باید با پزشک رسمه صحبت یم

 رود. دانست او نزد کدام پزشک یمنیم

نگایه رس رسی اتاق انداخت. همی   جا باید دنبال ردی از 

، ای، برگهگشت؛ پروندهآن پزشک یم ی آزماییسی

 آدرش... 

تکیه از در اتاق گرفت و به سمت دراور رفت. سیع 

های سامیار وها را بگردد. حرفکرد یر رس و صدا کشیم

 خواهرش در مرز ای از ذهنش خارج نیملحظه
 
شد. زندگ

 نابودی بود. 
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های دست آخر در تنها کشوی مت   آرایش، عکس

ها در پاکتی که روی سونوگراف  رسمه را پیدا کرد. عکس

آن اسم و آدرس یک آزمایشگاه نوشته شده بود، قرار 

 از پاکت عکس گر 
ً
فت و آن را رس جایش داشتند. فورا

برگرداند. همی   که کشو را بست، در باز شد و الهه پا به 

 اتاق گذاشت. 

؟سمت  جان؟ چیکار یم -  کت 

 سمت  کمر راست کرد و به سمت همشش چرخید: 

 تونم پیدا کنم. شارژر رسمه رو نیم -

چرخاند و شارژر را الهه مشکوک نگاهش کرد. چشم یم

 روی تخت پیدا کرد. به 
ً
آن اشاره کرد و نومیدوار دقیقا

 گفت: 

 اوناهاش.  -

ی سمت  نگایه به تخت انداخت و بعد، رسی به نشانه

به سف تکان داد. خندید و با کف دست ض 
ٔ
ای به تا

 اش زد. پیشای  

 چقدر حواس پرتم من. ممنون عزیزم.  -
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شارژر را برداشت و تلفن همراهش را به شارژ زد. لبخند 

 زنان به سمت همشش رفت و گفت: 

 بریم؟ -

 زد: در چشمان الهه نگرای  موج یم

 با خواهرت حرف زدی؟ -

 نشد، سایم نشسته بود پیشش. گرم صحبت بودن.  -

. رسمه هیچ  - صحبت کن باهاش، آرومش کن سمت 

ای نیاز حالش خوش نیست. االن بیشتی از هر وقت دیگه

 داره یگ کنارش باشه. 

ود! سمت  به رویش لبخند زد، چقدر این زن با درک ب

 قدیم جلو رفت و بازوهای الهه را میان انگشتانش گرفت. 

 . چشم عزیز دلم. تو نگران نباش، همه چی با من -

 اش را بوسید و با هم به سالن برگشتند... پیشای  

کرد، بیابان بود نگایه به اطراف انداخت؛ تا چشم کار یم

شد. ای دیده نیمنهایت، هیچ جنبدهو بیابان. تا دیِد یر 

 و رسدرگم میان این جهنم یخ زده ایستاده بود... گیج 
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ای افتاد که به پشت که چرخید، چشمش به خرابه

ی زیادی با او داشت. قلبش انگار قصد داشت فاصله

ی اش را بشکافد که آن قدر محکم یمسینه کوبید. چت  

وی ناشناخته او را وادار یم کرد که به سمت مانند یک نت 

گام برداشت و لحظه به لحظه بر خرابه برود. یر اراده  

سوزاند افزود. باد رسد پوست صورتش را یمرسعتش یم

 دوید، یر آن که بداند برای چه. اما او یر وقفه یم

به خرابه که رسید، چشم چرخاند و در تاریک و روشن 

داخل خرابه، زی  را دید که روی یک صندیل فلزی 

دیل بسته نشسته بود. دست و پاهایش را با طناب به صن

بودند و رسش پایی   بود. موهای به رنگ عسلش را به 

طرز وحشتنایک با قیچی بریده و پایی   پایش ریخته بودند. 

 رسید. موهایش بلند بود؛ حاال تا روی گردنش یم

زن رس بلند کرد و او ماتش برد. چشمان خوش رنگش در 

هایش سیاه بود از ای از رسچ  است  بودند. گونهحاله

هایش خشک چشمانش که حاال ریخته بودند. لب آرایش

 و ترک خورده بودند. زن یر جان لب زد: 

 آب... آب بده...  -
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ترس برش داشته بود. نگاهش را در اطراف چرخاند تا 

شاید کیم آب پیدا کند. اما در این خرابه جز عقرب و 

ی پیدا نیم  شد. موش چت  

 صدای آشنای مردی، گنگ و دور به گوشش رسید: 

 م؟فرزا -

به پشت چرخید، هیچ کس در آن بیابان نبود. صدا این 

 تر آمد: تر و واضحبار نزدیک

 فرزام!  -

هایش، فریادی بلند زد و از و با صدای سهراب و تکان

خواب پرید. تنش خیس از عرق رسد بود و به شدت 

تر شده زد. مردمک چشمانش از ترس بزرگنفس نفس یم

 و! ی ابودند. آن زن رسمه بود؛ رسمه

؟ چرا عربده یم - ؟ کر شدم. چته مرد حسایر  زی 

ی سهراب انداخت. گلویش نیم خت   شد و نگایه به چهره

ی دهانش را به سختی فرو خشک شده بود. بزاق نداشته

برد. هنوز هم گیج و مبهوت بود. نگاهش را در سلول 

 خایل چرخاند و سهراب گفت: 

ون.  -  هوا خوریه، پاشو بریم بت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 هان؟ -

 گم پاشو بریم هوا خوری. و مرض! یمهان  -

فرزام دوباره روی تخت دراز کشید. چشمانش را بست و 

 گفت: 

 تو برو من خوابم میاد.  -

 تو؟ چت   خل شدی؟ االن نگهبانا میان با کتک  -
 

چی میگ

 گم. برنت. پاشو بهت یمیم

ها را به فرزام اما گیِج خواب بود. از روزی که آن دروغ

دید و یر خواب و روز کابوس یم رسمه گفته بود، شب

دهد، شد. سهراب که دید فرزام واکنیسی نشان نیمیم

 داغ بود. 
ً
 دستش را روی پیشای  او گذاشت. تنش شدیدا

 تب داری که.  -

فهمید اطرافش چه فرزام خواب و بیدار بود و نیم

 گذرد. یم

 دو دیقه نمت  برم دکتی ختر کنم.  -
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 فصل اول: تب تلخ

  

۳۴ 

 

فت و فرزام خوابش عمیق شد. باز هم همان سهراب ر 

بیابان رسد پیش نگاهش قوت گرفت. اما این بار هر چه 

ی از آن خرابه و رسمه نبود. زیر آفتاب نیمه  گشت، ختر

دوید و جان غروب، مدام این طرف و آن طرف یم

 زد: کرد. همزمان با تمام توان فریاد یماطرافش را نگاه یم

 رسمه... رسمه...  -

آمد. جایی ر دویده بود که دیگر نفسش باال نیمآن قد

ایستاد و دستانش را به زانوهایش بند کرد. رسمه کجا 

 بود؟

کیم که گذشت، قامت راست کرد. یر هدف چند قدیم 

برداشت و بعد، هر دو دستش را کنار دهانش گذاشت تا 

 صدایش بلندتر شود: 

؟ -  رسمـــه... کجایی
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این برهوت ایستاد.  اش، میانخسته از تالش یر نتیجه

تلو تلو خوران چند قدیم عقب رفت و برای بار آخر فریاد 

 زد: 

 رسمه.  -

شد. در آن رسما تمام اش به شدت باال و پایی   یمسینه

فهمید چرا لحظه به لحظه تنش تنش گر گرفته بود. نیم

اهنش را باز کرد و شد. دکمهبیشتی داغ یم ی اول پت 

اد؛ هم در عالم خواب و هم اش را از گردنش فاصله دیقه

 بارید. در واقعیت. عرق از رس و رویش یم

ی که دید،  ناگهان نگایه به زیر پایش انداخت و با چت  

ی سیاه که با خظ زیبا رویش حک  ماتش برد. سنگ قتر

 شده بود:" فرزام رستگار". 

ناباورانه زل زده بود به نامش روی آن تکه سنگ. قدیم 

 عقب رفت و زیر لب گفت: 

 نه...  -

 قدیم دیگر عقب رفت و از ته دل فریاد کشید... 
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با صدای فریاد خودش از خواب پرید و روی تخت 

آمد، تمام تنش خیس عرق بود. نشست. نفسش باال نیم

 بزاق دهانش را به سختی فرو برد. 

سلول و تمام راهروها در تاریگ فرو رفته بودند. 

بود، هنوزم گذرد. گرمش فهمید اطرافش چه دارد یمنیم

گرفت. هم گرمش بود و این گرما هر لحظه شدت یم

ی که دید، نفسش لحظه ای در چشم چرخاند و با چت  

 سینه حبس شد. ناباورانه لب زد: 

 آ... آتیش...  -

 از روی تخت پایی   پرید و فریاد زد: 

 کمک! آتیش!  -

ای سلول هجوم برد. اما هر چه تالش به سمت دِر میله

 کرد در باز نشد. 

 ـک! نگهبان! کمـ -

های آتش از پریز برق زبانه به پشت رسش نگاه کرد 

ون یمگوشه زدند و آتش به رسعت در حال ی سلول بت 

ش بود. هر دو دستش را به میله ها بند کرد و در را گستی

 به شدت تکان داد. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 شنوه؟ کمک! کیس صدامو یم -

دید. از شانس بدش برق هم رفته بود و هیچ جا را نیم

شد و او تمام ه به لحظه بیشتی به او نزدیک یمآتش لحظ

 لرزید. تنش یم

خواست دوباره فریاد بزند و کمک بخواهد، اما دودی 

اش شد و به شدت به رسفه افتاد. در کور غلیظ وارد ریه

ی سوی حاصل از آتش، نگایه به میله ها انداخت؛ زنجت 

ها قفل شده و راه فرار را بر او کت و کلفت دور میله

 سته بود. ب

 گیج یماش بند نیمرسفه
ً
رفت. کنار آمد و رسش شدیدا

ها، روی زمی   نشست و تصویر آن سنگ قتر مقابل میله

نگاهش نقش بست. پایان راهش اینجا بود؟ قرار بود در 

د؟ یر جان نالید:   زندان بمت 

 شم... . دارم خفه یمیگ بیاد نجاتم بده..  -

رفتند و دیگر یایه یمو باز هم به رسفه افتاد. چشمانش س

ی آخر نگایه به آتش جای  در بدن نداشت. لحظه

ای با او نداشت. حاال دیگر انداخت که حاال دیگر فاصله

هایش روی هم دید. پلکخودش در آغوش مرگ یم
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افتادند و تصویر لبخند زیبای رسمه پیش نگاهش نقش 

اش آخر نیامد تا حداقل قبل مرگش او را بست. رسمه

 . ببیند 

 زیر لب چند باری نام رسمه را زد. و دیگر هیچ نفهمید... 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۳۵ 

 

در راهروی طوالی  و شلوغ بیمارستان، به قصد پیدا 

دوید؛ یر آن که کردن اتافی که منیسی بخش گفته بود، یم

 کشید. ای باشد که به شکم یمحواسش به بچه

فرزام به  از وقتی ختر آتش سوزی در زندان و انتقال

بیمارستان را شنیده بود، همچون اسپند روی آتش آرام و 

قرار نداشت. یر فکرها حتی نگفته بودند فرزامش در چه 

 گرفت. حال است، همی   داشت جانش را یم
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ها با دیدِن رسبازی که کیم جلوتر مقابل یگ از اتاق

هایش را تندتر کرد. قلبش داشت از ایستاده بود، قدم

تر میان ی چادرش را محکمزد. گوشهون یماش بت  سینه

د. به اتاق که رسید، رسباز سد راهش شد:   مشتش فشی

 کجا خانم؟ -

: صدایش یم  لرزید از ترس و نگرای 

 شوهرم تو اتاقه آقا، بذار برم.  -

آن قدر دلهره داشت که یادش رفت خودش را معرف  کند 

 ی یکو بگوید برای ورود به آن اتاق احتیاچر به اجازه

ی بگوید، اما صدای رسوان  رسباز ندارد. رسباز آمد چت  

 تر به گوشش رسید: ادیب از کیم آن طرف

 تونن برن داخل. برو کنار مجیدی، ایشون یم -

رسباز چشیم گفت و از مقابل در کنار رفت. رسمه در را 

 
 

ی که دید، ماتش برد. فرزامش با رنگ باز کرد و با چت  

اهن تنش نبود و زرد، است  تخت بیمارستان شده  بود. پت 

اش را پانسمان گردنش، بازوی چپش و سمت چپ سینه

ن یم ی توانست نفس کرده بودند. به لطف ماسک اکست 

 بکشد. دستش را روی رسش گذاشت و یر اختیار لب زد: 
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 یا ابوالفضل!  -

پاهای سستش را روی زمی   کشید و کنار تخت ایستاد. 

کرد و چشمان   ی کنار تخت بند هر دو دستش را به میله

 ی فرزام ثابت ماندند. آرام لب زد: خیسش روی چهره

 خدایا این چه بالییه داری رسم میاری؟ -

ای ایستاد. این زن نیاز به ادیب هم وارد اتاق شد و گوشه

 آرامش داشت. 

نگران نباشید خانم رسمدی. خطر رفع شده خدا رو  -

 
 

ش صحبت کردم، سوختگ ها خییل شکر. با دکتی

 و احتیاچر به عمل ندارن.  عمیق نیسیی  

رفت این گفت این مرد؟ یک خار به پای فرزام یمچه یم

 کرد. حاال که سوخته بود، روا نبود جان بدهد؟زن تب یم

 به هوش که بیاد مرخص میشه.  -

ه  رسمه رس بلند کرد و با اخیم غلیظ به چشمان ادیب خت 

 شد. با لحت  تند گفت: 

 چرا باید همچی   اتفافی بی -
ً
فته؟ اون همه رسباز اصال

و نگهبان توی اون زندان هست، چرا نباید زودتر 
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دار یم شدن که سلول آتیش گرفته؟ چرا فقط ختر

 شوهر من آسیب دیده؟

 ادیب نفیس عمیق کشید و سیع کرد او را دلداری دهد: 

تونست خییل آروم باشید خانم رسمدی. اوضاع یم -

 بدتر از این باشه. باید خدا رو شکر کنید. 

 ای باال انداخت و ادامه داد: انهش

دونم اون جا چه اتفافی افتاده. به منم هنوز دقیق نیم -

ی بهم برسه بهتون اطالع یم  دم. محض این که ختر

ی فرزام چشم رسمه نگاه از ادیب گرفت و به چهره

دوخت. مرد محبوبش تا دم مرگ رفته و برگشته بود؛ از 

 گرفت. این فکر قلبش آتش یم

اش را نادیده گرفته و به د از این که خواستهپشیمان بو 

مالقاتش نرفته بود. اگر فرزام در این حادثه چشم از دنیا 

 کرد؟بست، با این عذاب وجدان چطور رس یمیم

چشمانش را بست و رسی به اطراف تکان داد. حتی 

ای به نبودنش فکر کند. او این مرد را خواست ثانیهنیم

 هایش. هان و اشتباهدوست داشت؛ با تمام گنا
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با احساس حرکت دستی روی دستش، چشمانش را باز 

کرد. نگاهش که به چشمان باز فرزام افتاد، نفیس عمیق 

 کشید. فرزام به رویش لبخند زد و با 
 
از رس آسودگ

ن را پایی   کشید. رسمه تازه این جا بود که  ی ماسک اکست 

 یمتوجه شد دست راست همشش را با دستبند به میله

 اند. صدای فرزام گرفته بود: کنار تخت بسته

-  .  چقدر خوبه که اینجایی

رسمه میان اشک لبخند زد. دست چپ فرزام را میان هر 

 دو دستش گرفت و گفت: 

 خویر فرزام؟  -

رس « آره»ی فرزام پلک روی هم گذاشت و به نشانه

 کشید. تکان داد. هنوز هم کیم سخت نفس یم

 مرگو با چشمام دیدم.  -

 از جونت. نزن این حرفو.  دور  -

 پتوی نازک را روی تن فرزام باال کشید و گفت: 

و صدا کنم. یم -  رم دکتی

 آمد قدیم بردارد، اما مچ دستش است  انگشتان فرزام شد. 
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. یم -  خوام باهات حرف بزنم. نه رسمه، بشی  

 ادیب گفت: 

و ختر شما بمونید خانم رسمدی. من یم - رم دکتی

 کنم. یم

د و روی صندیل کنار تخت نشست. رسمه رسی تکان دا

ون رفت و خطاب به رسباز گفت:   ادیب از اتاق بت 

من باید برگردم زندان، حواست به مجرم باشه. این  -

 تونه این جا بمونه. خانم هم تا هر وقت که بخواد یم

 رسباز رس تکان داد و ادیب ادامه داد: 

ستوان احمدی تو راهه. مجرم که مرخص شد  -

 زندان. تفهیم شد؟ کنید منتقلش یم

 رسباز پا به زمی   کوبید: 

 بله جناب رسوان.  -

و ادیب بعد از این که ختر به هوش آمدن فرزام را به 

ش داد، از بیمارستان به مقصد زندان خارج شد...   دکتی
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 فصل اول: تب تلخ

  

۳۶ 

 

ه به سقف اتاق بود. داشت در ذهن  نگاه فرزام خت 

کرد که رسمه بعد یم کرد. خدا خدا جمالتش را مرتب یم

 هایش از او نا امید نشود. از شنیدن حرف

؟ -
 

 فرزام؟ چرا هیچی نمیگ

 بزاق دهانش را به سختی فرو برد: 

 گم، صتر داشته باش. یم -

 حالت خوبه؟ -

رسش را به سمت رسمه چرخاند و در عسیل نگاهش که 

حاال رنگ نگرای  به خود گرفته بودند، غرق شد. باید 

ه را برای روزهای پیش رویش در ذهن تصویر این نگا

د، معلوم نبود بعد از آن حرفیم اش تا ِگ از ها رسمهستی

او دوری کند. لبخندی کمرنگ روی لبش نقش بست و با 

 صداقت تمام گفت: 
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 کنه رسمه. چشمات آدمو جادو یم -

. چی شده؟ حرف بزن. داری منو یم -  ترسوی 

کشید. کیم مکث کرد و ذهنش به سمت کودکش پر  

 لبخند از لبش محو شد: 

 حال بچه چطوره؟ -

 ی رسمه نشست و نگاه از فرزام دزدید: گرد غم بر چهره

، مثل قبل.  -  هیچی

شد از این غم در صدای رسمه و حال دلش خون یم

ناکوک کودکش. چشمانش را دوباره به سقف دوخت و 

 بعد از کیم درنگ گفت: 

القات کنه رسمه. از اون روز معذاب وجدان ولم نیم -

 بینم. همش کابوس یم

رسمه نگاهش را به نیمرخ فرزام دوخت، پس باالخره 

پشیمان شده بود از کارهایش. فرزام تمام شجاعتش را در 

 چند لحظه جمع کرد و گفت: 

 من بهت دروغ گفتم.  -

 چشمان رسمه از رس تعجب گرد شدند: 
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؟دروغ؟! از چی حرف یم - ؟ چیو دروغ گفتی  زی 

ایی کههمه -
اون روز تو سالن مالقات بهت گفتم  ی چت  

دروغ بود. من هیچ وقت به خاطر تو دست به خالف 

 شدم. نزدم، من به خاطر تو داشتم آدم یم

 گیج شده بود. هیچ از حرف
ً
های همشش رسمه کامال

 فهمید. نیم

 فرزام؟ من نیم -
 

 فهمم. چی میگ

ترسید از روی نگاه کردن به چشمان رسمه را نداشت. یم

ترسید از واکنیسی که هیچ تصوری از آن ، یمواکنشش

وع کرد به تعریف کردن تمام حرف دلش:   نداشت. رسی

من پش آروم و رس به رایه بودم. سال آخر  -

ای دانشگاهم بود که رس یه دعوای مسخره از کافه

کردم اخراج شدم. لنگ یه قرون پول که توش کار یم

ی بگم... بودم اما روم نیم  شد به بابام چت  

ابام واسه یه وام گنده ضامن یگ از رفیقاش شده بود. ب

. بابام اون مرتیکه ی عوض  هم آب شد رفت تو زمی  

ی هم از پول مسافرکیسی روی  مجبور بود هر ماه یه چت  

 حقوقش بذاره و بده پای قسط اون وام. 
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شد، تا این که با یگ از تر یموضعم روز به روز خراب

اسمش بهنام بود؛ از اون های دانشگاه آشنا شدم. بچه

تر شد و بچه پولدارای مرفه یر درد. کم کم رفاقتمون جدی

وقتی فهمید لنگ پولم، یه کارت بانگ با صد میلیون 

م  موجودی گذاشت کف دستم و تازه گفت اگه بیشتی

 خواستم بهش بگم. 

م اومده، مِن احمق فکر یم کردم یه رفیق با مرام گت 

ض  قراره آوار شه رو زندگیم دونستم همی   بهنام عو نیم

 .  و گند بزنه به همه چی

یه روز برگشت بهم گفت باباش واسه شعبه مرکزی 

خواد. گفت موتور از من کار رستورانش پیک موتوری یم

 از تو. حقوقشم زیاد بود، منم با کله قبول کردم. 

ی رو یم رسوندم، چراغ یه شب که داشتم سفارش مشتی

ن وسط یه کوچه تاریک و موتورم یهو خاموش شد و م

خلوت خوردم به یه درخت. بارم که قرار بود غذا باشه 

ویل پر از شیشه و هروئی   بود پخش زمی   شد و مِن 

ه. شانس آوردم که کیس  احمق تازه فهمیدم دورم چه ختر

 اون اطراف نبود من و بارم رو ندید. 
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بعد از اون شب با بهنام حسایر زدیم به تیپ و تاپ هم. 

ون، تهدیدم کرد فتم یمبهش گ خوام از رستوران بیام بت 

 ذاره کف دست خانوادم. گفت همه چی رو یم

مجبور شدم تو دم و دستگاهش بمونم. گفتم دیگه مواد 

کنم، قبول کرد. گفت فقط یه رابط باشم جا به جا نیم

ی  ها و اون بابای حرومزادش. بی   مشتی

 دلم خوام بهت دروغ بگم رسمه، بعدها دیگه نیم
ً
اصال

خواست دست از این کار بکشم. پولش زیر دندونم نیم

های بابامو یه جا بدم مزه کرده بود؛ باهاش تونستم قسط

و به دروغ بهش بگم رفیقش برگشته و خودش داره 

هاشو میده. من دیگه اون فرزام آروم و رس به راه قسط

 نبودم، عوض شده بودم. 

امه به دست اومد درسم که تموم شد، یه شب بابام روزن

کت نقشه خواد، تو هم که کش یمخونه و گفت فالن رسی

گفت درست تموم شده، برو شاید استخدامت کردن. یم

کت بهتی از کار تو کافه کرد ست؛ بیچاره فکر یمکار تو رسی

 کنم. من هنوزم تو اون کافه کار یم

کتا پاریی یم خواد. بهش گفتم پدر من! استخدام تو این رسی

م توی تاریگ خورد به گفت این یه تو تاریگ. تت  م یه تت 
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کت استخدام شدم و شدم  هدف و من توی اون رسی

 .  همکار سمت 

ی حقوق و از اون به بعد اوضاع خییل بهتی شد. به بهونه

کت بیشتی واسه خانوادم خرج یم کردم. دیگه مزایای رسی

ی و پیاز رسخ کنه و  نذاشتم مامانم واسه این و اون ستر 

ت و گردنشو در بیاره. حتی واسشون خونه پدر دس

 خریدم. اون روزا خییل خوب بود. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۳۷ 

 

کت. نیم دونم واسه چی تا این که یه روز تو اومدی رسی

. ویل یه راست رفتی اتاق سمت  و  اومدی و چی کار داشتی

وع شد. اون جا بود که فهمیدم تو گ  پچ پچ کارمندا رسی

 ه. هستی و شغلت چی
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به شهرام گفتم جریانو، گفت باید بهت نزدیک بشم و 

گذره. گفت اینجوری میشه بفهمم چی توی اون ستاد یم

از باند محافظت کرد. وقتی ازش پرسیدم چجوری، فقط 

 یه جمله گفت: برو خواستگاریش! 

کردم، ویل طبق معمول منو اوایل خییل مخالفت یم

ل کنم. از گذاشت تو فشار و کم کم راض  شدم که قبو 

شانس خوبم سمت  خییل باهام جور شده بود و همه 

خوام بیام خواستگاری جوره قبولم داشت. وقتی گفتم یم

 خواهرت "نه" نیاورد. 

دونم چرا، ویل همه چت   خییل خوب پیش رفت. خییل نیم

زود من و تو به عقد هم در اومدیم و خییل زود رفتیم رس 

 خودمون. 
 
 خونه زندگ

ات نقش بازی کنم؛ نقش یه مرد عاشق مجبور شدم بر 

که واسه زنش یه رفیق تمام عیاره. تو هم منو باور کردی، 

ی بود که من یم خواستم. عاشقم شدی و این تموم چت  

کشیدم که چی من به آسوی  آب خوردن ازت حرف یم

کردی من دارم به گذره و تو فکر یمداره توی اون ستاد یم

 دم! درد و دالت گوش یم
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چیت  من واسه شهرام همچنان ادامه داشت تا این که ختر 

یه روز به خودم اومدم و دیدم بدجوری عاشقت شدم؛ 

 انقدری عاشقت شدم که از خودم بدم میومد. 

رسش را به سمت رسمه چرخاند و در نگاهش غرق شد؛ 

ه فهمید چه ای که نیمنگایه که خیس بود، نگاه خت 

 معنایی دارد. ادامه داد: 

وم بد بودنم، با تموم عوض  بودنم عاشقت من با تم -

پرسم شدم رسمه. انقدری که بعض  وقتا از خودم یم

چطوری دلم اومد تویی که مثل یه فرشته پایک رو 

 قایط این بازی کنم. 

های رسمه اما نگاهش رنگ نفرت گرفته بود. مردمک

ای از اشک پنهان شده بودند و خوش رنگش پشت پرده

که چطور این همه مدت این مرد را کرد  به این فکر یم

نشناخته؟ عاشق کیس شده بود که برایش تنها حکم یک 

بازیچه را داشت. در عرض همی   چند دقیقه، باورهایش 

 فرزام رستگار را 
ً
زیر و رو شده بود. حاال دیگر واقعا

 شناخت. نیم

فرزام تاب این نگاه رسمه را نداشت. رس چرخاند و باز هم 

ه شد به سقف.  با دست خودش، داشت خودش را  خت 
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ای جز این نداشت. کشت و چارهدر دل این زن یم

 لرزید: صدایش یم

خوام باهات یه روز رفتم پیش شهرام. گفتم دیگه نیم -

کار کنم. هر چی تهدیدم کرد، هر چی پیشنهاد تپل داد 

قبول نکردم. گفت باشه، قبول. فقط یه بار دیگه 

اریت ندارم. قبول هوامو داشته باش و بعد دیگه ک

 کردم. 

خواد یه بار سنگی   موادو با دو تا ترانزیت جا به گفت یم

ترسه. های بی   راه یمجا کنه، ویل از ایست بازرش

گفت باید ازت حرف بکشم که نکنه یه وقت بارش لو یم

 ختر باشه. بره و اون یر 

سم. اما نیم ی ازت بتی دونم چرا این بار نشد، نتونستم چت  

می   دو روز متوایل توی لباس کاِرت میکروفون واسه ه

شنیدم و از همه چی با ختر قایم کردم. تموم حرفات و یم

ها بودم. فهمیدم که بار شهرام لو رفته و توی ترانزیت

 ردیاب کار گذاشیی  که به خوِد شهرام برسن. 

وقتی به شهرام گفتم، آدماشو ختر کرد تا ردیاب رو پیدا 

یل بفرستنش سمت مرز عراق. ویل کی   و با یه وانت خا
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اون احمقا فقط یگ از ردیابا رو پیدا کردن و اون یگ 

 باعث شد باند لو بره. 

فرزام دوباره نگاهش را به رسمه داد. با صدایی که از بغض 

 لرزید، ادامه داد: یم

رسمه به خدا من آدم شده بودم، تو باعث شدی من  -

ون فرزام آدم بشم. تو باعث شدی من برگردم به هم

آروم و رس به راه. اون شهرام عوض  هم از همی   

سوخته بود که تو رو تو اون ویالی لعنتی حبس کرد. 

ه. من یم خواست با کشیی  تو ازم زهر چشم بگت 

اومده بودم که تو رو نجات بدم، ویل از شانس بدم 

 پلیس رس رسید و... 

د. چشمانش را بست و پلک هایش را محکم روی هم فشی

 از روی افسوس تکان داد و نالید: رسی 

 همه چی خراب شد.  -

دقایفی هر دو سکوت کردند. حاال دیگر رسمه همه چت   را 

اش این بود که فرزام به خاطر او دانست. تنها دلخوشی یم

اش بر باد دست به خالف زده؛ حاال دیگر تمام دلخوشی 

 رفته بود. 
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ر او را وای دست مردی که دیوانهبازیچه شده بود؛ بازیچه

ی اش دوست داشت. تمام یک سایل که کنار این مرد ستی

کرده بود، همچون یک فیلم از مقابل نگاهش گذشت. او 

تمام این مدت، صادقانه عشقش را نثار مردی کرده بود 

که بازیگری قهار بود؛ بازیگر نقِش یک مرد عاشق که 

 برای همشش رفیفی تمام عیار است! 

و رسش را به سمت رسمه  فرزام چشمانش را باز کرد 

 چرخاند. 

؟نیم -
 

ی بگ  خوای چت  

لرزید. با جای  که به نیمه تمام تن رسمه از شدت خشم یم

رسیده بود، از روی صندیل بلند شد. فکش قفل شده 

کرد اگر کیم دیگر آمد. احساس یمبود. نفسش باال نیم

های به دهد. از میان دنداندر این اتاق بماند، جان یم

 اش غرید: شدههم قفل 

 تو...  -

نگاه فرزام پر از نگرای  بود و التماس. در دل خدا خدا 

دانست اش او را ببخشد، خودش هم یمکرد که رسمهیم

 که این آرزویی محال است! 
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 فصل اول: تب تلخ

  

۳۸ 

 

نگاه رسمه بیشتی از قبل رنگ نفرت گرفت. تمام دنیا روی 

روی  خواسترسش آوار شده بود و چقدر دلش یم

ت تف  بیندازد! ناخنصورت این مرد یر  هایش را آن غت 

قدر به کف دستش فشار داده بود که دردش گرفته بود. 

 تر از قبل غرید: خشمگی   

 کاش تو همون آتیش سوزی ُمرده بودی!  -

و یر هیچ حرف دیگری به سمت دِر اتاق پا تند کرد. 

 فرزام با صدایی بلند گفت: 

. هنوز حرفم تموم نشده. رسمه... تو رو خدا صتر کن -

 رسمه! 
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های فرزام، اتاق را ترک کرد. اما رسمه یر توجه به التماس

دوید و رسش در راهرو به سمت دِر خروچر بیمارستان یم

های فرزام مدام در گوشش به دوران افتاده بود. جمله

 کردند. تر یمخوردند و نفسش را تنگزنگ یم

جای  در پاهایش بود و  به انتهای راهرو که رسید، دیگر نه

اش. ایستاد و دستش را به دیوار بند نه نفیس در سینه

چرخیدند. ها دور رسش یمکرد. بیمارستان و تمام آدم

دید و این تاری هر لحظه چشمانش اطراف را تار یم

تر شد. کم کم صداهای اطرافش گنگ و گنگتشدید یم

 هایش روی هم افتادند و تنششدند. دست آخر پلک

 نقش بر زمی   شد... 

لرزید که پشت فرمان که نشست، آن قدر دستش یم

توانست سوئیچ را در جایگاهش فرو کند. دست آخر نیم

 کالفه شد و آن را روی داشبورد پرتاب کرد. فریاد زد: 

-  ! ه. لعنتی
َ
 ا

های کرد با نفسو رسش را روی فرمان گذاشت. سیع یم

های . حرفبود عمیق خودش را آرام کند، اما یر فایده 

ِ خواهرش مدام در رسش تکرار یم
شدند. هیچ دکتی
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فهمید رسمه چطور موضوع به این مهیم را از او پنهان نیم

رود. آورد چرا زیر بار آزمایش نیمکرده. رس در نیم

اضاری را که بر سالم بودِن کودکش داشت، درک 

 کرد. نیم

و با  بعد از رفیی  به آن آزمایشگاه، خوش شانیس آورده

شناخت؛ او یگ از کیس رو به رو شده بود که رسمه را یم

های رسمه را دانست آزمایشکارکنان آن جا بود و حتی یم

نویسد. حاال هم از مطب همان دکتی کدام دکتی برایش یم

ون آمده و این چنی   آشفته و خشمگی   بود.   بت 

رسش را از روی فرمان بلند کرد و اتومبیل را به حرکت در 

کرد. آورد. باید خواهرش را راض  به انجام آزمایش یم

 فهمید آن کودک سالم است یا نهباید یم
 
. زندگ

گذاشت با خواهرش به یک مو بند بود. به هیچ وجه نیم

 ی ناقص، نابودتر از این شود... وجود یک بچه

 

  

 فصل اول: تب تلخ
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۳۹ 

 

سفانه موقع آتیش سوزی برق رفته بود و  -
ٔ
 قربان متا

ها از کار افتادن. هیچ چت   مهیم نیست که دوربی   

 بتونه به ما رسنخ بده. 

ادیب کالفه نفسش را فوت کرد. از روی صندیل ته اتاق 

بلند شد و خطاب به ستوان شاکری که رو به رویش 

 نشسته بود، گفت: 

های قبل و بعد از قطیع برق رو نشونم پاشو فیلم -

 بده. 

بلند شد. هر دو به  ستوان شاکری چشیم گفت و از جا 

سمت یگ از کامپیوترهایی که دور تا دور اتاق چیده شده 

بودند، رفتند. شاکری پشت سیستم نشست و ادیب 

دست به سینه پشتش ایستاد. شاکری فیلم دوربیت  را که 

ها نصب شده بود و به سلول در راهروی میان سلول

اف داشت، پخش کرد.   فرزام ارسی

 تصایل برق و آتیش سوزیه. این فیلم مال قبل از ا -
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ه  اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و با دقت به مانیتور خت 

شدند هایشان خارج یمها تک به تک از سلولشد. زندای  

 رفتند. شاکری گفت: و به سمت دِر خروچر بند یم

 این جا هواخوری اعالم شده بود.  -

 خایل شد اما فرزام همچنان روی تختش خواب 
ً
بند کامال

کیم بعد، سهراب وارد کادر شد و یک راست باالی بود.  

رس فرزام رفت. کیم آن جا ماند و بعد، با رسعت به 

سمت دِر خروچر دوید. همی   که سهراب از کادر خارج 

 شد، فیلم به پایان رسید. شاکری گفت: 

 همی   جا برق قطع میشه.  -

 فیلم بعدی رو پیل کن.  -

ین بار با دقت شاکری فایل دیگری را باز کرد و ادیب ا

 در آتش فرو 
ً
ه شد. سلول تماما ی به مانیتور خت  بیشتی

ای سلول، پخش رفته بود و فرزام درست کنار دِر میله

 زمی   شده و از هوش رفته بود. 

تر ها افتاد، اخمش غلیظچشمش که به زنجت  دور میله

شد. کیم بعد، چند نگهبان وارد کادر شدند و در عرض 
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های مخصوص مک کپسولچند دقیقه آتش به ک

 خاموش شد. 

سپس پرستار و پزشک مستقر در زندان وارد کادر شدند. 

یک نگهبان دیگر هم با دستگایه مخصوص وارد کادر شد 

و زنجت  را برش داد. دِر سلول که باز شد، پزشک و پرستار 

به رسعت باالی رس فرزام رفتند و مشغول به کار شدند. 

ای از سلول دیده وشهسهراب هم با حایل پریشان، گ

 شد. یم

 فیلم و نگه دار.  -

شاکری دستور ادیب را اطاعت کرد. ادیب قامت خم کرد 

به زد:   و با انگشت روی تصویر سهراب ض 

-  .  اینو بیارید اتاق بازجویی

 چشم جناب رسوان.  -

دقایفی بعد، ادیب در اتاق بازجویی پشت مت   مقابل 

 نافذ به ای با نگایهسهراب نشسته بود. چند لحظه

ه شد. اما سهراب یر توجه به نگاه او،  چشمان سهراب خت 

اش لم داده و دستانش را روی سینه گره زده روی صندیل

بود. ادیب آرنج هر دو دستش را روی مت   گذاشت و 
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انگشتانش را در هم قفل کرد. تای ابرو باال فرستاد و 

 گفت: 

 خب؟ -

زل زدی خب به جمالت جناب رسوان. چیه دو ساعته  -

 به من؟ آدم ندیدی؟

ش که داشت،  از این طرز صحبت کردن و رِس نتی

اش گرفته بود. اما پیش از آن که سهراب متوجه خنده

 تر. شود، لبخندش را جمع کرد و اخمش را، غلیظ

قبل و بعد از آتیش سوزی، تنها کیس که دور و بر فرزام  -

. چه توضیچ داری؟  دیده شده تویی

دم چون رفیقشم، چون رفتم باال رسش دور و برش بو  -

 دیدم از تب باال داره جون میده. 

 خب؟ -

 به جمالت!  -

ی آدم قطره چکوی  اطالعات نده سهراب. مثل بچه -

 ست  تا پیاز ماجرا رو تعریف کن. 

 سهراب کالفه نفسش را فوت کرد و گفت: 
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تایم هواخوری رفتم باال رس فرزام که با هم بریم تو  -

تب داره و داره دری وری میگه. رفتم دکتی  حیاط، دیدم

ختر کنم که یهو برقا رفت. وسط راه بودم که یهو داِد 

فرزام رفت هوا. منم رفتم نگهبانا رو ختر کردم که بیان 

 .  آتیش و خاموش کی  

؟ -  همی  

سهراب خودش را جلو کشید و دستانش را روی مت   

 گذاشت. رسش را به رس ادیب نزدیک کرد و با صدایی 

 تر گفت: آرام

ببی   رسوان جون! بیخودی وقتتو تلف نکن. هر گ  -

هم بهت گفته برق اتصایل کرده و سلول آتیش گرفته 

بزن تو دهنش. بیا من بهت بگم کار کاِر کیه، برو رساغ 

 همون. 

 ادیب اخیم بر پیشای  نشاند: 

؟مگه تو یم -  دوی 

 سهراب رس تکان داد: 

 ، کار اونه. این پش ژیگوله هست، اسمش بهنامه -

؟ -  از کجا انقدر مطمئت 
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از اونجایی که از وقتی پاش به بند باز شده، یه چپ  -

کنه به این فرزام. چند بارم پرشون به پر هم چپ نگاه یم

ی لو رفیی  خودش و باباش . فکر کنم رس قضیهگت  کرده

 توپش از فرزام ُپره. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۰ 

 

ود گرفت و رس تکان داد. ی متفکری به خادیب چهره

 بعید هم نبود که حق با سهراب باشد. سهراب ادامه داد: 

 دو  -
ً
اون نگهبانه هست که سیبیلش تاب داره و قدش کال

زنه. گفتم شاید به وجبه، اونم خییل با بهنام تیک یم

 دردت بخوره. 

 کدوم نگهبان منظورته؟  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

؟ هه دیگه. چی بود اسمش؟ فتچبابا همون شکم گنده -

 فتوچ؟

 فاتچ؟ -

 سهراب بشکت  زد و گفت: 

 زنه. ای دمت گرم! خودشه. بدجوری مشکوک یم -

ادیب از روی صندیل بلند شد. اتاق کوچک بازجویی را با 

های سهراب را در ذهن، کرد و حرفهایش متی یمقدم

 از هایش با عقل جور در یممرور. حرف
ً
آمد. بهنام قطعا

 که حکم اعدام پدرش فرزام کینه به دل داشت. خص
ً
وصا

 سه روز قبل صادر شده بود. 

بهتی بود اول از همه رساغ فاتچ برود و از زبان او حرف 

بکشد. اگر قطیع برق عمدی بوده باشد که شگ در آن 

ها وسط باشد. فاتچ در نداشت، باید پای یگ از نگهبان

 . اش بود حال حاض  تنها گزینه

هراب را به بازی هایش اعصاب سپژواک صدای کفش

 گرفت. به سمتش چرخید و گفت: یم

 تا ِگ باید صدای پاتو بشنوم؟ ولم  -
ً
حاچر من دقیقا

 کن برم دیگه. 
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 ادیب ایستاد و اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند: 

زبونت زیادی درازه سهراب! حواست باشه رستو به باد  -

 ندی. 

 این  -
 

هست جناب رسوان، حواسم هست. حاال میگ

ه؟ االن تایم ناهار تموم میشه گشنه رسبازه بیا د منو بتر

 مونم. یم

ه نگاهش کرد و بعد، رسباز را صدا کرد تا  ادیب کیم خت 

د...   سهراب را بتر

. شد که فرزام به زندان منتقل شده بود نیم ساعتی یم

روی تخت سهراب نشسته بود و سهراب هم کنارش. از 

 زد. وقتی که آمده بود، سهراب یک بند داشت حرف یم

 اوه اوه اوه! پش جزغاله شدی که.  -

اهن فرزام بند کرد و گفت: دستش را به دکمه  ی اول پت 

 در بیار اینو ببینم.  -

 فرزام دست سهراب را پس زد: 

 ول کن بابا.  -

 چه مرگته تو؟ از وقتی اومدی عی   برج زهرماری.  -
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ی سهراب دوخت و با اخیم غلیظ نگاهش را به چهره

 غرید: 

؟ داشتم نجوری یمنباشم؟ ای - خواستی مراقب من باشی

 مردم احمق. یم

ِد اگه من نبودم که االن داشتی به نکت  و منکر جواب  -

 دادی. پس یم

؟ -
ً
 چی کار کردی تو مثال

. با همون داد اویل که زدی فهمیدم سلول آتیش گرفته -

 فکر کردی گ نگهبانا رو ختر کرد؟

 گفت:   فرزام پوزخند پر صدایی زد و با طعنه

 هت  کردی!  -

دانست و بعد، خصمانه نگاه از او گرفت. خودش هم یم

مرد. اما دلش از جای دیگری پر بود اگر سهراب نبود، یم

 تاخت. که این گونه به این مرد یم

همان لحظه بهنام وارد سلول شد. تختش درست طرف 

دیگر سلول بود؛ سلویل که بعد از آتش سوزی سلول 

های ار کرده بودند. زیر نگاهها واگذقبیل، به آن

ی فرزام، روی تختش دراز کشید و با خالل خصمانه
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هایش دندای  که در دست داشت، مشغول بازی با دندان

 شد. 

سهراب نگایه به فرزام انداخت و از جا بلند شد. کنار 

 تخت بهنام، روی دو پا نشست و گفت: 

 چطوری شازده؟ -

 بهنام حتی نگاهش نکرد: 

ی؟ -  دکتی

 ، ویل توی مارمولکو خوب بلدم ادب کنم. نه -

 بهنام با انزجار نگاهش کرد: 

 تو ندارم. پاشو گمشو از جلو چشمام، حوصله -

ناگهان مچ دستش است  انگشتان سهراب شد. سهراب زیر 

 گوشش غرید: 

زبونت و کوتاه کن بهنام. نه این جا ویالی باباته نه  -

 ی اون شهرام حرومزاده. من راننده

 در هوا تکان داد و گفت:  بهنام دستی 

کنیا. هوششش! حواست باشه چی زر زر یم -

 حرومزاده خودیی و هفت جد و آبادت. 
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اهن بهنام را مرتب کرد. همزمان پوزخندی زد و یقه ی پت 

 گفت: 

 حواست باشه آتییسی که راه انداختی خودتو  -
ً
فعال

 . جزغاله نکنه

 بهنام روی تخت نشست: 

؟ - ؟ آتیِش چی
 

 چرا مزخرف میگ

وزخند سهراب کش آمد و از روی زمی   بلند شد. به پ

 سمت فرزام رفت و دستش را به سمت او دراز کرد: 

پاشو بریم یه آیر به رس و صورتت بزن، بوی  -

ه.   بیمارستان از دماغت بتی

ی سهراب چشم فرزام نگاه از بهنام گرفت و به چهره

دوخت. دستش را در دست سهراب گذاشت و به کمک 

 بلند شد.  او از روی تخت

سهراب با همی   حرکت به بهنام فهمانده بود که حواسش 

 به فرزام هست. صدای نگهبان در بند پیچید: 

ون. بهنام شایه!  -  بهنام شایه؟ رسیــــع بیا بت 
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 فصل اول: تب تلخ

  

۴۱ 

 

 بعد، بهنام در اتاق بازجویی مقابل ادیب نشسته 
و دقایفی

خیم کمرنگ بود. ادیب انگشتانش را در هم قفل کرد و ا

 بر پیشای  نشاند و پرسید: 

؟راجع به آتیش سوزی چی یم -  دوی 

بهنام پوزخندی عصتر روی لب نشاند و در حایل که 

 داد، گفت: مدام پایش را تکان یم

دونن اون پریز اتصایل داشته. همی   کل بند یم -

 ی پیش رحمان عباش رو برق گرفت. هفته

ی د بود که هفتههای آن بنرحمان عباش یگ از زندای  

ده بودند. اما  گذشته، نظافت چند سلول را به او ستی

 شد. 
 

همی   که جارو برفی را به پریز زد، دچار برق گرفتگ

 دانست. ها را یمادیب این
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هایش را روی سینه در هم گره زد و به پشتی دست

 اش تکیه داد: صندیل

 هیچ قصد و غرض  تو کار نبوده؟ -
 

 یعت  میگ

های ادیب داد. به چشمرا همچنان تکان یمبهنام پایش 

 کرد: نگاه نیم

 چرا اینا رو از من یمنه... نیم -
ً
 پرسید؟دونم. اصال

ای که آخه فیلم دوربینا رو که نگاه کردم، هیچ جرقه -

 باعث آتیش سوزی و قطیع برق بشه ندیدم. 

ای ماتش برد، فکر اینجایش را بهنام برای چند لحظه

 نکرده بود. 

 اینا چه دخیل به من داره خب   -
ً
... اصال

ً
؟ اصال که چی

 جناب رسوان؟

ی لب ادیب کش آمد. خودش را جلو کشید و با گوشه

 لبخند گفت: 

 چی شد؟ هول کردی.  -

 من هول نکردم.  -
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تنش را به سمت چپ مایل کرد و نگایه به پای بهنام 

داد. یر آن که رس انداخت، تندتر از قبل آن را تکان یم

ردد، تای ابرو باال فرستاد و به چشمان بهنام جایش برگ

ه شد:   خت 

 پات که اینو نمیگه.  -

به او مهلت حرف زدن نداد. خودش را جلوتر کشید و با 

 اخیم غلیظ و لحت  محکم گفت: 

 بازیگر خویر  -
ً
نقش بازی کردنت و بس کن که اصال

. اگه یه بند یم دونن اون پریز اتصایل داشته، نیستی

 نن که تو با فرزام مشکل داری. دو تموم زندان یم

 بهنام پوزخند صدا داری زد و گفت: 

 ست! مسخره -

ادیب از پشت مت   بلند شد. همان طور که به سمت 

 رفت، با صدایی بلند گفت: دیگر مت   یم

 رسباز! بیارش داخل.  -

پشت بهنام که ایستاد، در باز شد و رسباز به همراه 

ن بهنام با دیدن نگهبان فاتچ پا به اتاق گذاشتند. چشما

کرد گلویش خشک شده. فاتچ گرد شد. احساس یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

های بهنام گذاشت و ادیب هر دو دستش را روی شانه

 خطاب به فاتچ گفت: 

خب آقای فاتچ! واسه این دوستمون بگو برقا  -

 چجوری رفت. 

فاتچ از شدت ترس رنگش پریده بود. دستانش به 

 لرزیدند، صدایش هم: شدت یم

ه خدا این گولم زد. بهم پول داد، جناب رسوان ب -

م بهم میده.   گفت اگه برقا رو قطع کنم بیشتی

 های بهنام داد و پرسید: ادیب فشاری به شانه

 گ بهت پول داد؟ -

 فاتچ با رس به بهنام اشاره کرد: 

 این آقا.  -

 نه، قشنگ با دست نشون بده.  -

بهنام نگایه از رس خشم به فاتچ انداخت و دستش روی 

داد از شدت ایش مشت شد. فاتچ داشت جان یمران پ

اش را باال آورد و با انگشت ترس. دستان دستبند خورده

 به بهنام اشاره کرد: 
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 این آقا.  -

 و دستان لرزانش را پایی   آورد. ادیب دوباره پرسید: 

 قفل و زنجت  رو واسه گ آوردی؟ -

 همی   آقا.  -

 ادیب محکم گفت: 

 گفتم با دست نشون بده.  -

اش را به تچ باز هم با کیم درنگ، انگشت اشارهو فا

سمت بهنام گرفت. ادیب مستقیم به چشمان فاتچ 

سف تکان داد. فاتچ که رسش را 
ٔ
ه شد و رسی برای تا خت 

 پایی   انداخت، خطاب به رسباز گفت: 

ون.  - ش بت   بتر

بهآن ی بهنام زد و کمر ای به شانهها که رفتند، ادیب ض 

 فت: خم کرد. زیر گوشش گ

؟ بازم مسخره -  ست؟حاال چی

دسِت دیگر بهنام که روی مت   بود، مشت شد. نگاهش 

ه به نقطه خواست ای روی مت   بود و چقدر دلش یمخت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

گردن آن نگهبان ترسو و دهن لق را بشکند! ادیب روی 

 اش برگشت و خودکار را به دست گرفت: صندیل

ا ی اتصایل و این حرفا یخیله خب. برگردیم رس قضیه -

 خودت ُمقر میای؟

زد. آن روز شوم که پلیس ویال را بهنام حتی پلک نیم

محاضه کرده بود، از ذهنش گذشت. چاقو خوردِن 

پدرش، لو رفیی  باند، زندای  شدنش، تنها ماندِن 

ها ی اینخواهرش، حکم اعدام شهرام... مقرِص همه

 فرزام بود. زنده زنده سوخیی  تنها الیق فرزام بود و بس. از 

 اش غرید: های قفل شدهمیان دندان

 پریزو من دستکاری کردم، سلول و من آتیش زدم.  -

ه شد. کف  رس بلند کرد و مستقیم در چشمان ادیب خت 

 دستش را چندین بار روی مت   کوبید و همزمان فریاد زد: 

م بیفته همی   کارو یم - کنم، تا جون بازم اگه فرزام گت 

 شم. دادنش و نبینم آروم نیم

چند روز دیگه دادگاهته، آتیش زدن سلول هم به  -

 ی درخشانت اضافه شد. پرونده
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بهنام عصتر پوزخند زد و تکان دادن پایش را از رس 

 گرفت: 

 حکم من که مشخصه.  -

 ای مکث کرد، با خشم غرید: چند لحظه

ی دار، فرزام و ویل نامردم اگه قبل از رفیی  پا چوبه -

 این کارو! نفرستم زیر خاک. نامردم اگه نکنم 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۲ 

 

نگاهش روی قطعه عکیس که در دست داشت، قفل 

شان بود. آن را در باغ شده بود؛ عکس مال روز عروش

دانست گرفته بودند. او و فرزام، فرزایم که حاال نیم

برایش زنده است یا مرده، رو به روی هم ایستاده بودند. 
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د و دستان فرزام، ی فرزام بو های او روی سینهدست

 روی بازوهایش. 

آمد اش نیمیادش آمد که عکاس گفته بود بخندد، خنده

ویل. یادش آمد که فرزام گفته بود "دوستت دارم" و او 

خندیده بود. و این عکس را عکاس در همان لحظه ثبت 

 کرد. 

ی فرزام قفل شد؛ مردی که نگاهش روی چهره

کرد، دلش تنگ شناخت او را. دیگر وقتی نگاهش یمنیم

شدند، حتی شد. دیگر چشمانش از اشک خیس نیمنیم

 دیگر از او نفرت نداشت! 

فندک را از روی مت   چنگ زد. هوا رسد بود، باد صورتش 

رقصیدند و او از یمها روی زمی   سوزاند. برگرا یم

 زیر 
ً
ار بود. فندک را زیر عکس گرفت، دقیقا صدایشان بت  

 زام در آن ثبت شده بود. ای که تصویر فر همان تکه

عکس را به آتش کشید؛ خاطرات آن روز را هم. مرِد 

دانست، شایدم هم درون این عکس برایش ُمرده بود. نیم

 دانست... نمرده بود. هیچ نیم
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ی فرزام برسد، عکس را در پیش از آن که آتش به چهره

تر بود، انداخت. از ای که کیم آن طرفقویط حلتر 

ون ها را به آتش کشیده زد، تمام عکسیم قویط آتش بت 

 بود. 

نگایه به مت   انداخت، هنوز چند قطعه عکس بافی مانده 

بود. همه را ندیده در قویط حلتر انداخت و حتی نماند 

اش عزاداری کند. از پشت مت   تا برای خاطرات سوخته

بلند شد و نگاهش را به آسمان دوخت. ابرهای سیاه 

نوع کرده بودند. حالش همچون آفتاب را برای زمی   مم

خواست، اما همی   ابرهای سیاه بود؛ دلش باریدن یم

 بارید. نیم

راهش را به سمت خانه کج کرد. انگشتانش هنوز 

ه را لمس نکرده بودند که در باز شد و سامیار  دستگت 

 مقابلش قرار گرفت. 

؟ دنبالت یم -  گشتم. اینجایی

 کاِرتو بگو.   -

 اومده تو رو ببینه.  مادر فرزام پشت دره، -
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گفت و به سمت دِر حیاط قدم تند کرد. رسمه هیچ 

ی هیچ ی این زن را نداشت. نه فقط او، حوصلهحوصله

 کس را نداشت. 

پالتویش  همان جا کنار در ایستاد و دستانش را در جیب

فرو کرد. نگاهش را به رو به رو دوخت؛ به جایی که دِر 

ام زن را حیاط قرار داشت. سامیار در را  باز کرد و با احتی

 به داخل دعوت کرد. 

م گونه هایش رسخ شده بود. چادرش را زن از شدت رسی

هایی کوتاه به اش نگه داشته بود و با قدممحکم زیر چانه

رفت. به او که رسید، سالم کرد و رسمه سمت رسمه یم

 هم جوابش را داد. دِر خانه را باز کرد و گفت: 

 گار. بفرمایید تو خانم رست -

دل زن آتش گرفت از این که دیگر او را "مامان" صدا 

 زد. هزار بار رسخ و سفید شد تا بگوید: نیم

 میشه همی   جا حرف بزنیم؟  -

خواست هر چه زودتر برگردد هوا رسد بود. دلش یم

داخل و چای داغش را بنوشد. گفت که پدر و مادرش 
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د در اتاق تواناند و برادرش هم یمبرای خرید به بازار رفته

 هایشان تمام شود. بماند تا حرف

هایش را در خانه بزند. در سالن رو زن راض  شد که حرف

به روی هم نشسته بودند. سامیار چای آورد و به اتاقش 

 رفت. 

ی رویش نیم شد حرفش را بزند، منتظر بود رسمه چت  

ی دلش را باز کند. اما رسمه هیچ بگوید تا او سفره

نوشید. ر سکوت چایش را ذره ذره یمگفت و تنها دنیم

 ای نداشت، لب تر کرد و گفت: چاره

 االن از زندان برگشتم، رفته بودم مالقات فرزام.  -

ی در حالتش نداد. چایش را نوشید و به  رسمه هیچ تغیت 

 لرزاند. این فکر کرد که چرا دیگر این اسم دلش را نیم

بچم نصف شده از بس غصه خورده. سوختگیاشم  -

. زیر چشماش گود شده از بس که خو  ب بشو نیسیی 

 خوایر کشیده. یر 

های این قراریسوخت؟ باید پا به پای یر باید دلش یم

شد؟ پس چرا هیچ حیس نداشت؟ چرا قرار یممرد، یر 
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ی در دلش تکان نیم خورد؟ چایش را روی مت   عسیل چت  

ه شد:   گذاشت و به چشمان خیس زن خت 

 خانم رستگار؟ من چه کاری از دستم بر میاد  -

 زن ِمن ِمن کنان گفت: 

 خوای بری مالقاتش؟گم که... نیمیم -

 من حرف  باهاش ندارم.  -

 زن ملتمسانه لب زد: 

م. شما دو تا زن و شوهرید، االن  - نزن این حرفو دختی

 یه بچه دارید. نمیشه که با هم حرف نزنید. 

 وار گفت: ابروهای رسمه باال پریدند. طعنه

 زن و شوهر؟!  -

م. رس به زیر زن  بیچاره صورتش رسخ شد از شدت رسی

ی چادرش را به بازی گرفت. رسمه هم انداخت و گوشه

توانست جلوی تلچ  سوخت برای او، هم نیمدلش یم

د. این زن دیگر کم آورده بود.   زبانش را بگت 

م... ببی   یم -
دونم فرزام دونم چه حایل داری. یمدختی

 که نمیشه. بهت خییل بد کرده، ویل اینجوری  
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خودش را جلو کشید و دست رسمه را میان دستانش 

 گرفت. با لبخند گفت: 

برو مالقاتش عزیزم. با هم حرف بزنید، بذار از دلت  -

در بیاره. اینجوری دیگه جفتتون این همه اذیت 

 شید. نیم

ی از اذیت شدن این زن از چه حرف یم  چت  
ً
زد؟ اصال

رینش شده بود ی دست عزیزتدانست؟ تا حاال بازیچهیم

 این زن با چه رویی گفت حالش را یمکه یم
ً
فهمد؟ اصال

 این جا بود؟

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۳ 

 

ون کشید و از روی مبل بلند  دستش را از دست زن بت 

 لرزید: شد. صدایش به وضوح یم
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 یم -
ً
فهمید پشتون با من چیکار خانوم شما اصال

یچه کرده؟ واسه رسیدن به هدف خودش منو باز 

کرده. من بدون این که خودم بدونم شدم جاسوِس 

اییه که با صحبت  فرزام. از دلم در بیاره؟! اینا چت  

 کردن از دل من در بیاد؟

هایش هایش روی گونهاش گرفته بود و اشکزن گریه

 لغزیدند. از جا بلند شد و با بغض گفت: یم

م، حق داری. ویل گوش کن...  -  حق داری دختی

ی سکوت سمت زن را به نشانهرسمه کف دستش 

 گرفت: 

نه خانوم، شما گوش کن. من دیگه آدیم به نام فرزام  -

خوام صداشو خوام ببینمش، نه یمشناسم؛ نه یمنیم

 بشنوم. 

ون آمد و  سامیار با شنیدن صدای خواهرش از اتاق بت 

های او ای از سالن ایستاد. رسمه یر توجه به اشکگوشه

 ادامه داد: 
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ه من یک سال تموم، با عشق باهاش اون فرزایم ک -

 کردم ُمرد خانوم. من اون آدیم که توی زندانه 
 
زندگ

 شناسم. رو نیم

 سامیار جلو آمد و بازوی خواهرش را گرفت. آرام گفت: 

، تموم تنت داره یم -  لرزه. آروم باش دختی

و بعد، نگایه به زن انداخت که به هق هق افتاده بود. 

دانست این وضع د و نیمهایش را محکم روی هم فشی لب

 را چطور جمع کند. 

رسمه چشمانش را بست و کف دستش را چند باری روی 

اش کشید تا راه نفسش باز شود. رسش ی سینهقفسه

ی  رفت. احساس یمگیج یم ی کرد در فضای خانه اکست 

 برای تنفس نیست. 

سامیار بازوی خواهرش را کشید و او را به سمت اتاقش 

رفت. یر اختیار دنبال سامیار یم هدایت کرد. رسمه

ی فرزام و بالیی که بر رسش آورده بود، یادآوری دوباره

 جانش را به نیمه رسانده بود. 

رسمه که وارد اتاق شد، سامیار در را بست و به سمت زن 

 هایش را با دست پس زد و گفت: چرخید. زن اشک
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سامیار جان! تو رو خدا با خواهرت حرف بزن بره  -

ت شوهرش. به خدا فرزام پشیمونه، رس به راه مالقا

 شده. 

 خانوم رستگار! من یم -
ً
دونم شما نگرانید. ویل االن اصال

 وقت مناستر نیست. 

 با رس به اتاق رسمه اشاره کرد و ادامه داد: 

تونه با بینید که حالشو. به نظرتون با این حالش یمیم -

 فرزام رو به رو شه؟

ا به زمی   دوخت. زیر لب زن رسی تکان داد و نگاهش ر 

 گفت: 

م!  -  زندگیشون چشم خورده، الیه بمت 

ای چشمانش را بست تا آرامشش را حفظ کند و لحظه

جوایر به زن ندهد. بالیی که فرزام رس خواهرش آورده 

 بود، چه ارتبایط به چشم زخم داشت؟! 

 اجازه بدین رسمه در هر صورت ازتون یم -
ً
خوام فعال

می   باشید رو به راه که بشه با خودش کنار بیاد. مط

ین تصمیم رو یم ه. خودش بهتی  گت 
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و با همی   جمله به زن فهماند که دیگر رساغ رسمه نیاید و 

دست از رسش بردارد. رسمه باید مدیی از فرزام و هر 

ی که او را یادش یم  ماند. آورد، دور یمچت  

سامیار بعد از این که زن را بدرقه کرد، با لیوای  آب خنک 

ی تختش نشسته و و گالب به اتاق رسمه رفت. رسمه لبه

رسش را میان دستانش گرفته بود. کنارش نشست و لیوان 

 آب را به سمتش گرفت: 

 بیا یه کم آب بخور.  -

رس بلند کرد و یر آن که نگایه به سامیار بیندازد، لیوان را 

 گرفت و ذره ذره نییم از آب را نوشید. 

ی؟ -  بهتی

 گفت: رس تکان داد و آرام  

 خوبم.  -

گفت و سامیار این را خوب خوب نبود، دروغ یم

 دانست. یم

ون یه دوری بزنیم؟یم -  خوای بریم بت 
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ه شد.  رسمه رس چرخاند و مستقیم به چشمان سامیار خت 

 شد. در نگاهش هیچ حیس دیده نیم

 خوام تنها باشم. راحتم بذار سایم، یم -

م هایش را روی هسامیار نگاه از خواهرش گرفت. لب

د و رس تکان داد. از جا بلند شد و اتاق را ترک کرد.  فشی

کس تالشش یر فایده بود، حال این زن را هیچ

 توانست خوب کند... نیم

ه به زمی   والیبال بود، فکرش اما جای  چشمش خت 

کرد؛ به های مادرش فکر یمکرد. به حرفدیگری ست  یم

 بود.  ی مادرش به او رسیدههای رسمه که به واسطهحرف

از بطری آیر که در دست داشت، کیم آب نوشید. 

ها، به خاطر چشمش به سهراب بود که میان والیبالیست

اهن سفیدی که پوشیده بود، یم درخشید. قد بلندش و پت 

اش هم خوب بود، درست مثل یک والیبالیست بازی

 ای! حرفه

خواهد او را ببیند. گفته بود مادرش گفته بود رسمه نیم

ها را شنیده و هنوز هم به نام فرزام برایش مرده. اینآدیم 

 ترساند. زنده بود؛ همی   داشت خودش را هم یم
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نوبت به سهراب رسیده بود که رسویس بزند. کیم عقب 

آمد و قامت خم کرد. توپ را مقابل صورتش گرفته و 

 درست مثل یک بازیکن میل به زمی   چشم دوخته بود. 

ایظ خودش را اش گرفته بود، سهراخنده ب با هر رسی

داد. هیچ وقت ندیده بود بیکار بنشیند. هیچ وفق یم

اش را حال و پژمرده باشد. این روحیهوقت ندیده بود یر 

 دوست داشت. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۴ 

 

سهراب دوید و میان راه توپ را به هوا پرتاب کرد. آن 

به ی محکیم به توپ زد که مستقیم در زمی   چنان ض 

ریف فرود آمد و مهلت هیچ حرکتی را به بازیکنان تیم ح

مقابل نداد. صدای شادی اعضای تیم بلند شد؛ این 
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ها امتیاز آخر بود و به لطف سهراب، بازی به نفع آن

 تمام شد. 

سهراب از شدت خوشحایل به هوا پرید و صدای فریادش 

 حیاط زندان را با محل برگزاری مسابقات 
ً
بلند شد. رسما

الملیل اشتباه گرفته بود! شادی بعد از بردش با هم بی   

هایش کیم طول کشید و فرزام تمام این مدت تییم

 گر بود. نظاره

سهراب یک بار او را از مرگ حتیم نجات داده بود، 

تواند کمکش کند. حاال که رسمه مطمی   بود که باز هم یم

خواست او را ببیند عقب کشیده بود، حاال که دیگر نه یم

و نه صدایش را بشنود، حاال که گفته بود کاش در آن 

ای خواست گوشهآتش سوزی مرده بود، دیگر نیم

 کرد. بنشیند و دست روی دست بگذارد. باید کاری یم

هایش جدا شد. نگاهش را دور تا دور سهراب از هم تییم

ی حیاط حیاط چرخاند تا فرزام را روی نیمکتی در گوشه

ن و با غروری مشهود در نگاهش، به پیدا کرد. لبخند زنا

 سمتش قدم برداشت. 

ی ی آب را در دهانش ریخت و آن را گوشهفرزام ته مانده

لپش نگه داشت. خودش را جلو کشید و آرنج هر دو 
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دستش را روی ران پایش گذاشت. حاال آفتاب مستقیم 

اش نشست. تابید؛ اخیم غلیظ بر پیشای  به صورتش یم

بهسهراب کنارش روی ص ای به ندیل نشست و ض 

 اش زد: شانه

 داش فرزام حال کردی بازی رو؟ -

 فرزام با همان اخم، خندید و گفت: 

 آره، خییل خوب بودی.  -

ها چشمان سهراب از رس تعجب گرد شدند، بعد از مدت

 شاهد لبخند فرزام بود. 

نه انگاری حال یر ریختت خوب شده، داری آدم  -

 .  مییسی

یید تکان داد.  ی فرزام کش آمد و رسیخنده
ٔ
برای تا

 سهراب گفت: 

 کرده، خوشحالیت  -
 

ه که بدجوری هیکلتو رنگ دختی

 واسه چیه؟

ذهن فرزام باز هم به سمت رسمه پر کشید؛ زی  که این 

روزها شمشت  از رو بسته بود برایش. زی  که تمام 

های این مرد را نادیده گرفته بود و به آسای  دم از فداکاری
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کرد که زنده است. باید به او ثابت یمزد. باید مرگش یم

آید. رسمه کرد که چه کارهایی از دستش بر یمثابت یم

تواند این مرد را، این مرد زخم خورده فهمید که نیمباید یم

د.   را نادیده بگت 

 هوششش! چته تو باز؟ -

ی با صدای سهراب به خودش آمد. چشم از گوشه

 حیاط گرفت و به سهراب نگاه کرد: 

 ه؟چی شد -

سهراب با چشم به بطری آیر که در دستان فرزام بود، 

اشاره کرد. فرزام نگایه به بطری انداخت، ِگ آن را مچاله 

 کرده بود که خودش متوجه نشد؟

 نه مثل این که همچینم آدم نشدی. چه مرگته تو؟ -

ه ماند. راهش همی   بود، چند لحظه ای به بطری آب خت 

هایی که در ذهنش یم
شت را به واقعیت پیوند گذباید چت  

 زد. تنها راه پیش رویش همی   بود. رس بلند کرد و گفت: یم

 گفتی چقدر برات حبس بریدن؟ -

سهراب کیم مشکوک نگاهش کرد. سپس با اخیم کمرنگ 

، گفت:   روی پیشای 
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دونم ی ساده بیشتی نبودم. ویل نیممن که یه راننده -

 ناِکسا چرا چهار ماه برام حبس بریدن. 

 ای ابرو باال فرستاد: فرزام ت

 چهار ماه؟ -

ی فرزام گذاشت و رس تکان داد. دستش را روی شانه

 لبش به لبخند باز شد: 

 دونم. چیه؟ دلت برام تنگ میشه؟ خودم یم -

به  اش زد و گفت: ای روی شانهض 

 غصه نخور، هر هفته میام مالقاتت.  -

 . نگاه از او گرفت و گفت: فرزام هم خندید 

 چرت نگو سهراب.  -

 ی سهراب کش آمد: هخند

 اگه دلت تنگ نمیشه، پ واسه چی پرسیدی؟ -

ه شده به زمی   بازی؛ تور والیبال را جمع کرده بودند و  خت 

 برای فوتبال آماده یم
 
 شدند. زندگ

ً
اش از این به بعد تماما

کرد و هایی که یک به یک باید یط یمبازی بود، بازی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ب هم تییم ها، سهراشد. برای تمام این بازیبرنده یم

 خویر بود. 

اش نشست. یر آن که نگاه از اخیم کمرنگ بر پیشای  

د، گفت:   زمی   بازی بگت 

ون یه کارایی دارم، یم - خوام تو واسم حلش اون بت 

 .  کت 

رسش را به سمت سهراب چرخاند و مستقیم در 

ه شد:   چشمانش خت 

؟ -  هستی

 تو جون بخواه داش فرزام.  -

. همی   را ن نما کش آمد ی لبش به پوزخندی دنداگوشه

 خواست؛ جاِن کیس را... از سهراب یم

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۵ 
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 سهراب چشم چرخاند در حیاط و پرسید: 

 بینمش. این پشه بهنام کجاست؟ نیم -

تا روز دادگاه فرستادنش انفرادی. بعدشم تا اجرای  -

 حکمش قراره بره یه بند دیگه. 

 م دوخت: سهراب نگاهش را به نیمرخ فرزا

 اعدام دیگه؟ هان؟ -

یید رس تکان داد. باید برای این هم فکری یم
ٔ
کرد؛ برای تا

بهنام خواهری داشت که بعد از اعدام پدر و برادرش تنها 

 ماند... یم

اش رو به روی آینه ایستاد و مشغول مرتب کردن مقنعه

کرد. باید دل به شد. باید خودش را از بند این اتاق دور یم

ان کارش یم داد تا یادش نرود فرزام با او چه کرده، تا جتر

کند تمام مدیی را که ناخواسته جاسوِس باند شهرام شده 

 بود. 

چادرش را از روی تخت برداشت و باز هم مقابل آینه 

ی رنگ ایستاد. آن را روی رس گذاشت و  به چهره

ه شد. صورتش الغرتر از همیشه به نظر پریده اش خت 
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مانش گود افتاده بود و نگاهش دیگر رسید. زیر چشیم

 آمد. برق سابق را نداشت. باید با این چهره کنار یم

این روزها رسش پر بود از احساسات ضد و نقیض و با 

د؟ باید این حال مگر یم توانست عاقالنه تصمیم بگت 

، شاید این گونه خودش را یم
 
چسباند به کار و زندگ

 آشفته بازار ذهنش آرام شود. 

ون آمد    بردارد، اما صدایی از بت 
که کیفش را از روی مت  

توجهش را جلب کرد؛ صدایی شبیه به داد و بیداد. کیم 

بیشتی که دقت کرد، صدای سمت  را تشخیص داد که 

 زد: فریاد یم

؟ - ؟ واسه چی  واسه چی به من نگفتی  

ف ی اتاق گام برداشت؛ پنجرهبه سمت پنجره ای که مشی

که کنار زد، قامت دو برادرش مقابل به حیاط بود. پرده را  

زد و سامیار سیع نگاهش قرار گرفت. سمت  مدام فریاد یم

 آمدند. داشت آراَمش کند. هر دو به سمت خانه یم

پرده را رها کرد و کیفش را برداشت. برای بار آخر، نگایه 

طور بود، به خود در آینه انداخت. سمت  همیشه همی   

 اشت. ها ندابایی از این فریاد 
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ناگهان در باز شد و سمت  با چشمای  به خون نشسته وارد 

اتاق شد. در یک قدیم رسمه ایستاد و مستقیم در 

ه شد. از میان دندان اش های قفل شدهچشمانش خت 

 غرید: 

؟ -  چرا به من نگفتی

ه شد؛ یر هیچ حیس.  رسمه تنها به چشمان برادرش خت 

ِ چهره
ی در حالت خنتی یار از پشت اش. سامیر هیچ تغیت 

 ی برادرش را کشید و گفت: شانه

-  .  پشیمون بیسی
ً
! کاری نکن که بعدا  سمت 

اش را از حصار انگشتان سامیار سمت  با یک حرکت شانه

 خالص کرد. رسمه گفت: 

 چی رو بهت نگفتم؟ -

سمت  چند تکه کاغذی را که در دست داشت، باال آورد و 

 مقابل نگاه رسمه تکان داد. 

 نا چیه رسمه؟اینا چیه، هان؟ ای -

و بعد، کاغذها را روی زمی   پرتاب کرد. رسمه نگایه گذرا 

به کاغذها انداخت و بعد، باز هم در چشمان برادرش 

ه شد. پرونده  اش بود. ی پزشگخت 
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 کنه؟اینا دست تو چیکار یم -

 سمت  فریاد زد: 

 جواب منو بده.  -

، چند ثانیه ای به چشمان رسمه اما یر هیچ واکنیسی

ه ماند. سپس بند کیفش را روی شانه مرتب برادرش خت  

 کرد و گفت: 

 دیرم شده، باید برم ستاد.  -

خواست از کنارش رد شود که بازویش است  انگشتان او 

شد. سمت  او را رس جایش برگرداند و صورت به صورتش 

 نزدیک کرد. غرید: 

 اون بچه مشکل مغزی داره.  -

 سامیار گفت: 

! بیا بریم تو سالن با هم صحبت - کنیم. خودم   سمت 

و...   همه چت  

ی سکوت مقابل سامیار رسمه دست آزادش را به نشانه

ه شد به گرفت و سامیار جمله اش را نصفه رها کرد. خت 
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اش. چشمان برادرش؛ به چشماِن عسیل به خون نشسته

 با صدایی آرام اما مطمی   گفت: 

 ی من سالمه، هیچ مشکیل نداره. بچه -

گاهش را به جایی دیگر از سمت  پوزخندی صدا دار زد و ن

اتاق دوخت. بازوی رسمه را رها کرد و همزمان که کف 

ِ دستش را مدام روی ته ریشش یم
 
کشید، به زندگ

 رسمه را خراب 
 
خواهرش فکر کرد. فرزام به حد کاف  زندگ

داد کودگ ناقص وضع را بدتر کرده بود؛ دیگر اجازه نیم

 از این کند. 

اش تکان دادِن انگشت اشارهپوزخندش را جمع کرد و با 

 مقابل نگاه رسمه، برایش خط و نشان کشید: 

. باید ریم واسه آزمایش اقدام یمهمی   امروز یم - کت 

 معلوم شه این بچه سالمه یا نه. 

 
 

رسمه تنها نگاهش کرد. سامیار نفسش را از رس کالفگ

 دانست با این وضع چه باید بکند. فوت کرد. نیم

 سمت  ادامه داد: 
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. اگ - ه این بچه مشکیل داشته باشه باید سقطش کت 

ی خوای دردرس بچهفرزام خودش کم دردرسه؟ یم

ی؟  ناقصشم گردن بگت 

سامیار از لحن حرف زدن سمت  عصتر شده بود. جلو 

 آمد و صدایش کیم باال رفت: 

 نیم -
ً
! اصال . بس بسه دیگه سمت 

 
فهیم چی داری میگ

 کن! 

 : سمت  رسش را به پشت چرخاند و گفت

 تو ساکت باش سایم.  -

 رو کرد به رسمه و گفت: 

ریم پیش ری امروز. یمزنگ بزن ستاد بگو نیم -

ت.   دکتی

ون برود.  حجت را تمام کرد و خواست که از اتاق بت 

 لرزید: رسمه صدایش را بلند کرد، صدایش یم

 من هیچ جا نمیام.  -
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 فصل اول: تب تلخ

  

۴۶ 

 

ا به کمرش زد. سمت  ایستاد. به پشت چرخید و دستانش ر 

 تای ابرو باال فرستاد و گفت: 

؟ -  نشنیدم، چی گفتی

. هیچ وقت هم اون  - من با تو هیچ جا نمیام سمت 

 دم. آزمایش رو نیم

 قدیم جلو رفت و ادامه داد: 

ی که ازت یم - خوام دست از رسم بردار، االن تنها چت  

 همینه. 

گفت و از کنار برادرش گذشت. پایش را که در سالن 

 ، فریاد سمت  رِس جا میخکوبش کرد: گذاشت

. من  - اون بچه اگه ناقص باشه باید سقطش کت 

ی عقب ذارم خودتو به پای فرزام و بچهنیم

. مونده  ش فدا کت 
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ی دخالت دارد؟ مگر یک بار با کرد اجازهچرا فکر یم

 رسمه را تباه نکرده بود؟ چرا باز هم 
 
انتخابش، زندگ

 کرد؟داشت همان اشتباه را تکرار یم

ه شد به چشمان سمت  و گفت:   به طرفش چرخید. خت 

 به تو ربظ نداره.  -

چشمان سمت  از رس تعجب گرد شدند. رسمه جلو آمد و 

مقابلش ایستاد. یر آن که چشم از چشمان برادرش 

ی او کوبید و اش را روی سینهبردارد، انگشت اشاره

 همزمان گفت: 

 منو ندا -
 
 ری. تو... حق هیچ دخالتی تو زندگ

فکش از شدت خشم منقبض شد و دستانش را کنار 

 پاهایش مشت کرد. رسمه ادامه داد: 

ی من و فرزامه. جز من و فرزام هم این بچه، بچه -

ه. هیچ کس نیم  تونه براش تصمیم بگت 

 به سمت سامیار چرخید و گفت: 

ِ اینو دارم به تو هم یم -
گم سایم. که فکر نکت  با گفیی 

 لطف کردی.  این قضیه به سمت  بهم
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 سامیار گفت: 

ی نگفتم.  -  به خدا من به هیچ کس چت  

رسمه کیم در سکوت نگاهش کرد و بعد، رس تکان داد. 

گوید. چه اهمیتی داشت که دانست سامیار دروغ نیمیم

سمت  ماجرا را از کجا فهمیده؟ همی   که دست از رسش 

 بردارد برایش کاف  بود. 

ی سمت  از شدت خشم در مرز انفجار بود  ؛ اما دیگر چت  

برای گفیی  نداشت. این بار رسمه حجت را بر او تمام 

خواِه  کرده و توان هر کاری را از او گرفته بود. او خت 

خواست این را خواهرش بود، اما افسوس که رسمه نیم

 بفهمد... 

 رسمه سامیار را مخاطب قرار داد: 

 وقت داری منو برسوی  ستاد؟ -

 بیارم.  رم سوییچ ماشینو آره، یم -

گفت و اتاق را ترک کرد. رسمه نگاهش را به سمت  

ی که طوری نگاهش یم کرد که انگار او را دوخت، سمت 

 شناسد. جلو آمد و غرید: نیم

 خواستم. فهیم که من خت  و صالحت رو یمیه روزی یم -
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خوایه نکن.  - ، دیگه واسه من خت  دستت درد نکنه سمت 

 االنم هم نتیجه
 
 خوایه توئه. ی خت  وضع زندگ

لبش به پوزخندی کمرنگ کش آمد. این دومی   باری بود 

 این زن را نیمکه به رویش یم
ً
شناخت. آورد. دیگر واقعا

ی کوچکش، خواهر مهربانش ِگ تا این حد تلخ رسمه

 شده بود؟

 را فریاد یمنگاهش دل
 

زد و رسمه این را خوب شکستگ

اشت، نه توای  فهمید. اما دیگر نه مییل به دلجویی دیم

تر از همه خودش بود، چه کیس از او برای این کار. دلمرده

 کرد؟دلجویی یم

ه ی چشمان رسمه بود، با همان سمت  همچنان که خت 

سف تکان داد. از کنارش که 
ٔ
پوزخند برایش رسی از روی تا

 به او تنه زد. رفت و به خود قول داد که 
ً
رد شد، عمدا

 کرار کند: "به من ربظ نداره"... روزی هزاران بار با خود ت

 

 سه ماه بعد... 
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برای آخرین بار، نگایه به آینه انداخت و موها و 

اهنش را مرتب کرد. همه چت   برای رفیی  و آزادی اش پت 

 آماده بود. 

به پشت که چرخید، با فرزام چشم در چشم شد. دست 

ای سلول و نگاهش به سینه، تکیه زده بود به دِر میله

 . لبخند زد و گفت: کرد یم

داش فرزام خویر بدی دیدی حاللم کن. دیگه اگه  -

 بار گران بودیم، رفتیم. 

ی لب فرزام به لبخندی کمرنگ کش آمد؛ لبخندی گوشه

ها که تنها سهراب قادر به تشخیصش بود. تکیه از میله

گرفت، جلو آمد و در یک قدیِم سهراب ایستاد. تکه 

ون کشی د و مقابل سهراب کاغذی از جیب شلوارش بت 

 گرفت: 

ش، آدرس رو برات نوشتم.  -  بگت 

سهراب کاغذ را گرفت و نگایه گذرا به آن انداخت. رس 

 بلند کرد و با اطمینان گفت: 

 ذارم از دستم در بره، خیالت راحت. نیم -
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گفت و دستش را به سمت فرزام دراز کرد. فرزام نگایه 

ش کوتاه به دسِت سهراب انداخت و باز هم به چشمان

ه شد. به این مرد اطمینان که نه، احتیاج داشت.  خت 

پروراند، در مرز مغزش از شدت افکاری که در آن یم

انفجار بود و جز سهراب کیس را برای عمیل کردن 

 هایش نداشت. نقشه

دستش را در دست سهراب گذاشت و سهراب او را گرم 

در آغوش کشید. با کف دست، چند باری روی کتف 

 و گفت:  فرزام کوبید 

 خیالت تخت رفیق، مثل سایه دنبالشم!  -

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۷ 
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اش نگاه کرد. شیفت برای چندمی   بار به ساعت مچی 

اش تمام شده و قرار بود سامیار دنبالش بیاید. اما کاری

 دیر کرده بود. 

ون زد؛ تازه  نفیس عمیق کشید و بخار سفید از دهانش بت 

هایش را بغل گرفت و به فهمید چقدر رسدش شده. بازو 

جاده چشم دوخت  به جایی که سامیار قرار بود از آن 

 برسد. 

کیم بعد، اتومبیل سامیار جلوی پایش متوقف شد. 

ای مکث روی صندیل شاگرد جا گرفت و در بدون لحظه

 را بست. سامیار با خنده سالم کرد و رسمه گفت: 

 سالم، چقدر دیر کردی!  -

هر دو دستش را مقابل  نگایه به خواهرش انداخت که

ها را گرم دهانش گرفته بود و سیع داشت با نفسش آن

 کند. بخاری را روشن کرد و به راه افتاد. 

 ببخشید، کارم طول کشید.  -

ی شده؟ یه طور عجیتر خوشحایل امروز.  -  چت  

ه به جاده، با لحت  پر از  لبخند سامیار کش آمد. خت 

 شوق گفت: 
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 شناش؟دکتی مهدوی رو یم -

؟هموی  که همیشه ازش تعریف یم -  کت 

 سامیار رس تکان داد: 

قراره بره یه روستای ییالفی واسه طبابت. باید دو تا  -

ه. از من  پرستار آقا و خانوم هم با خودش بتر

 خواسته باهاش برم، بیمارستانم موافقت کرده. 

 رسمه رس تکان داد و گفت: 

ی سفر که انقدر کیفت کوکه.  -  آهان، پس داری مت 

نگاه از نیمرخ سامیار گرفت و به جاده چشم دوخت. در 

اش، دل خدا را شکر کرد که از میان اعضای خانواده

 حداقل سامیار حالش خوب بود. 

 تو هم میای باهام.  -

سف 
ٔ
دست خودش نبود اگر پوزخند زد. رسی از روی تا

 تکان داد و زیر لب گفت: 

 ها تو ام. دلت خوشه -

د. به نیمرخ رسمه چشم لبخند از لب سامیار پر کشی

 دوخت و گفت: 
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ی بگم رو حرفم نه نیاری؟  -  شد من یه چت  

ی پشت شیشه بود. بارای  که ساعتی رسمه محو منظره

پیش باریده بود، جاده را خیس کرده بود و بوی خاک 

اش پیچید. ابرهای سیاه هنوز هم در نمدار در بیت  

های آخرش را آسمان بودند. خورشید داشت نفس

 شید. کیم

همش ده روزه رسمه، چند روزشم خورده به تعطییل.  -

ی. یم  توی  مرخض بگت 

ی بخار زده صورتگ خندان با انگشت اشاره، روی شیشه

 کشید و یر حال لب زد: 

 حوصله -
ً
 شو ندارم. نمیام سایم، اصال

د و نگاه از خواهرش لب هایش را محکم روی هم فشی

ین فکر کرد گرفت. به جاده چشم دوخت و در ذهن به ا

که چطور او را راض  کند. رسمه در این چند ماه حتی 

توانست حالش را ای بهتی نشده بود، شاید سفر یمذره

 عوض کند. 
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ه ی صورتک بود؛ اشک از چشمانش چشمان رسمه خت 

ی تا تولد پشش  روان شد و لبخندش از هم پاشید. چت  

 نمانده بود و او هنوز هم بالتکلیف بود. 

ایه بزرگ بود. یک طرف فرزام بود و بالیی رس یک دو ر 

ش که به رسش آورده بود و تنفری که این روزها دامن گت 

شده بود، یک طرف دیگر کودکش بود و فرزایم که 

ی از دانست یمنیم  چت  
ً
تواند برایش پدری کند یا نه. اصال

 دانست؟پدر بودن یم

 اوضاع  -
ً
چند ماهه خودتو چسبوندی به کار که مثال

ه راه شه، ویل نشده رسمه. دست از گول زدِن رو ب

 خودت بردار. 

چی کرد و یر 
ُ
، ن

 
 حوصله گفت: رسمه از رس کالفگ

 تو یگ دیگه نصیحتم نکن سایم. خودم  -
ً
خواهشا

 کنم. دونم دارم چیکار یمیم

. مثل روز برام روشنه که نیم -  دوی 

 رسش را به سمت سامیار چرخاند: 

 بیام سفر درست میشه؟  -

 دونه؟ شاید شد. کیس چه یم  -
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از روی درد خندید. برادرش چقدر دردش را دست کم 

شود! کرد با سفر حالش رو به راه یمگرفته بود که فکر یم

 تر گفت: سامیار با لحت  آرام

نه نیار رسمه جان. اون جا فکرت آزادتره، درگت  کار  -

، کیس نیست که مزاحمت بشه، راحت تر نیستی

 . توی  فکر کت  یم

رسمه باز هم نگاهش را به جاده دوخت. از این شهر و 

ار هایش، از هوایی که فرزام از آن نفس یمآدم کشید بت  

بود. خسته بود از نگاه سنگی   همکارهایش و متهم شدن 

 به همدستی با فرزام. از همه چت   خسته بود... 

ی کوهه. آب روستای خییل قشنگیه رسمه، نزدیک قله -

، بریم از این دود و دم ه خودت یمو هوای شمالم ک دوی 

 شیم. خالص یم

 زنیم از رسما. این وقت سال و ییالق سایم؟ یخ یم -

های سامیار نشست، خواهرش لبخندی عمیق روی لب

 شد. کم کم داشت نرم یم
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اون روستا صعب العبوره، از یه جایی به بعد دیگه  -

نمیشه با ماشی   رفت. مردم اونجا این وقت سال به 

ش ندارن، واسه همینم ما داریم یم  ریم. پزشک دستی

 ای کرد و ادامه داد: تک خنده

مه.  - ی که زیاده اونجا هت    نگران رسما هم نباش، چت  

 به نیمرخ رسمه چشم دوخت: 

؟ میای؟ -
 

 حاال چی میگ

 رسمه پلک را روی هم گذاشت: 

 بذار یه کم فکر کنم.  -

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۸ 
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که سامیار به رفیی  اضار کرد، رسمه بعد از یک روز تمام  

پیشنهادش را پذیرفت و ساک سفرش را بست. دوری از 

 یکنواختی 
 
توانست راه جدیدی اش شاید یمهای زندگ

مقابل پایش بگذارد. شاید از این رسدرگیم و حال بد 

 نجات میافت. 

به خودش قول داد وقتی که از سفر برگشت، تصمیمش 

خواست پایان این سفر با نیمرا گرفته باشد. هیچ دلش 

وع دوباره  رسی
 
 ی روزمرگ

 
هایش یگ شود. ها و دلمردگ

 دیگر رِس دو رایه ماندن بس بود. 

تصمیمش را گرفته و حاال این جا بود؛ در روستای 

ای که برادرش تعریفش را کرده بود. روستای ییالفی 

کوچک و بکری که مهمان نوازی مردم خونگرمش، کیم 

 
 
 یش کاسته بود. هااز دلمرگ

-  . س رسمه جان، دست منو بگت  آروم بیا پایی    نتی

با صدای سامیار به خودش آمد و نگاه از طبیعت 

ای که دیگر نتوانستند نواز اطراف گرفت. از لحظهچشم

با اتومبیل راه را ادامه دهند، یگ از اهایل روستا با دو 

 اسب به دنبالشان آمده بود. حاال دیگر رسیده بودند. 
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مه نگاهش را به سامیار داد که دستش را به سمت او رس 

دراز کرده بود. رسی تکان داد و دستش را در دست 

کرد. تر یمسامیار گذاشت. شکم بزرگش کیم کار را سخت

ای شد که رو به آرام از اسب پایی   آمد و محو خانه

ای کاهگیل و دو طبقه که دور تا رویش قرار داشت؛ خانه

 اش، ایوان بود. دور هر دو طبقه

هایی به رنگ آیر ساخته شده بودند و ها با چوبایوان

های چویر ایوان، بردند. از ستونای را یمدل هر بیننده

ی ست  آویزان بود و رسمه چقدر این صحنه کدو و ریسه

ها لبخندی از ته دل روی را دوست داشت! بعد از مدت

 لبش نشست. 

ود، همان طور که ها که مردی میانسال بصاحب اسب

ین کرد، با لهجهیال اسب سفیدش را نوازش یم ی شت 

 اش گفت: مازی  

 ای که گفتم. خوش اومدین، اینم همون خونه -

اش کرده بود، سامیار افسار استر را که تا روستا همرایه

کرد. در دست داشت و مدام صورتش را نوازش یم

یب ای رنگ عجشد، با این اسب قهوهاش محو نیمخنده

 خو گرفته بود. 
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 رسمه نگاه از خانه گرفت و خطاب به مرد گفت: 

 دستت درد نکنه مش عباس، زحمتت دادیم.  -

 مش عباس لبخند زد: 

این حرفا چیه خانم؟ شما همی   که اومدین این جا  -

 ما رو کیل مدیون خودتون کردین. 

 سامیار افسار اسب را به دست مش عباس داد و گفت: 

 خسته نباشی مش عباس.  -

 درمونده نباشی پش جان. برید تو هوا رسده.  -

 سپس رو به خانه کرد و با صدایی بلند گفت: 

خاِنم جان؟ ِبرو مهمونا َبِرسینه. )خانوم جان؟ بیا  -

 مهمونا رسیدن(. 

ها را به سمت اسطبیل که کیم آن گفت و خودش اسب

تر بود، برد. رسمه نگاهش را در اطراف چرخاند. طرف

ت رس به فلک کشیده بود. درختای  که همه جا پر از درخ

ها ربوده بود. این روستا آن زمستان لباس تنشان را از آن

قدر با زمی   فاصله داشت که وقتی به آسمان نگاه 
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ای با ابرها ندارد. کاف  بود کرد فاصلهکرد، حس یمیم

د! دستش را دراز کند تا آن  ها را بگت 

ازوهایش را بغل دِم ظهر بود اما آفتاب جای  نداشت. ب

هایش رسیده بود و با هر نفس، کرد. رسما تا استخوان

گرفت. رسدش بود اما ای از بخار سفید دورش را یمهاله

 توانست از سکوت محض این روستا دل بکند. نیم

سمیه، همش مش عباس، از خانه خارج شد و به 

های یر پایان سمیه و استقبالشان آمد. باالخره با تعارف

های سامیار، رسمه راض  شد که از سکوت روستا اضار 

 دل بکند. 

های خانه، مقابل کیم بعد، رسمه و سامیار در یگ از اتاق

یم نشسته بودند و چای داغ یمشومینه نوشیدند. ی هت  

 سامیار گفت: 

ی خان بوده. چون گفت این جا خونهمش عباس یم -

اتاق زیاد داره االن کردنش مسافرخونه. بهش میگن 

 شت دری. ه

رسمه کیم از چایش را نوشید و با لبخند رس تکان داد. از 

 وقتی پا به این روستا گذاشته بود، کیم حالش بهتی بود. 
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گفت تابستونا این جا پر مسافره. ویل زمستونا خالیه. یم -

 مثل این که توریست هم زیاد میاد این جا. 

 جای قشنگیه، حق دارن.  -

ا را شکر کرد بابت حال سامیار لبخند زد و در دل خد

خوب خواهرش. خیالش از بابت او راحت شده بود و 

احت داشت. فنجان چایش را روی مت    حاال نیاز به استی

 چویر گذاشت و از روی صندیل بلند شد. 

رم اتاق خودم بخوابم. من خییل خوابم میاد رسمه، یم -

 اگه کاری داشتی صدام کن. 

احت کن.  -  باشه، برو استی

خانم گفت فنجونا رو بذاری پشت در، خودش  سمیه -

 بره. میاد یم

ون رفت. حال او رسمه باشه ای گفت و سامیار از اتاق بت 

. ی دوم یک خانهمانده بود و اتافی در طبقه ی روستایی

گرفت. گایه بوی کاهگل نم حس خویر از این خانه یم

کرد و رسمه عاشق این بوی ناب اش را پر یمگرفته بیت  

 . چقدر خوب شد که دعوت سامیار را پذیرفته بود! بود 
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ای ایستاد و اتاق ها را که پشت در گذاشت، گوشهفنجان

را از نظر گذراند. تخت خواب چویر یک نفره، مت   و دو 

، ای با پردهصندیل چویر کنار شومینه، پنجره ی سنتی

هایش را در آن توانست لباسای خایل که یمصندوقچه

ی بود که  ایرای  در کف اتاق، اینبگذارد، فرشی  تمام چت  

 در اتاق وجود داشت. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۴۹ 

 

کرد، اما همه چت   برایش با این که کیم احساس غریتر یم

دوست داشتت  بود. قدم برداشت و پشت پنجره ایستاد. 

پرده را که کنار زد، چشمانش از رس شوق گرد شدند؛ تمام 

تراز با ابرها، پایی   زیر پایش بود. همکوهپایه و روستاهای 

ه شد. از این باال احساس  به وسعت دنیای زیر پایش خت 
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جا بماند ها همانخواست ساعتکرد، دلش یمآرامش یم

 و هیچ کس مزاحمش نشود. 

هایش کیم که گذشت، پرده را رها کرد و رساغ ساک لباس

ها را در صندوقچه چید و بعد، روی تختش رفت. لباس

ه شد به سقف؛ به سقف  که از الوار  دراز کشید. خت 

ساخته شده بود. طویل نکشید که در ذهنش طوفان به 

پا شد. ده روز وقت داشت تا تکلیفش را مشخص کند. 

شد و بعد، برای ده روز تمام، این اتاق محرم رازهایش یم

کرد. تصمیمش را همیشه این طوفان افکار را خاموش یم

 نبود که تصمیمش را زیر پا بگذارد...  گرفته بود؛ آدیم

گذشت. سامیار هر چهار روز از آمدنشان به روستا یم

روز از صبح زود، به همراه دکتی مهدوی و آن پرستار 

های خانم، مشغول ویزیت و درمان بیماران در یگ از اتاق

ِ خانه بودند. آخر شب که به اتاقش باز طبقه
ی پایی  

که به دقیقه نکشیده   گشت آن قدر خسته بود یم

برد. روز بعد باز هم همی   روال در جریان خوابش یم

 بود... 

رسمه اما برخالف برادرش، هیچ کاری برای انجام دادن 

ها تا خوابید و شبها را تا نزدیک ظهر یمنداشت. صبح
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دیر وقت بیدار بود. گایه هوِس قدم زدن در روستا به 

د که پایش را از خانه زد؛ اما هوا آن قدر رسد بو رسش یم

ون نگذاشته، پشیمان یم  شد. بت 

توانست از تلفن همراهش آنیی  نداشت و او حتی نیم

د. تنها  نت استفاده کند یا تماش با مادرش بگت  اینتی

هایش سنگ صبورش خودش بود و اتاق کوچگ که دیوار 

 شده بودند. 

خواهد در روز اول، وقتی سامیار از او پرسیده بود که یم

روستا چه کاری انجام دهد، تنها گفته بود که برایش کاغذ 

آورد. و خودکار فراهم کند. شنیده بود نوشیی  آرامش یم

 شود. شنیده بود اگر از حاِل دلش بنویسد، دلش آرام یم

گذشت، در دل شب، تمام آن چه را که در ذهنش یم

آورد و دست آخر همه را در آتش شومینه روی کاغذ یم

کرد کیم از سوخت و او احساس یمد. کاغذها یمسوزانیم

حجم سنگی   افکارش کم شده. نوشیی  کیم دلش را سبک 

 کرد. یم

ی نیمه اش نگاه کرد؛ دوازده و ده دقیقهبه ساعت مچی 

داد. این ساعت از شب، برای روستایی شب را نشان یم
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رفتند، نیمه که مردمش حداکتی تا ساعت ده به خواب یم

 شد. شب محسوب یم

سکوت اطرافش را فرا گرفته و در اتاقش تنها بود. اتاق 

های تاریک بود و تنها منبع نوری که وجود داشت، شعله

 چویر 
آتش شومینه بود. کاغذها و خودکارش را روی مت  

گذاشت و روی صندیل نشست. به رسم هر شب، 

 خواست که کاغذ و قلم پناهش باشد. یم

اش که داشت، از از همه چت   نوشته بود؛ از احس

گذراند، برای کودکش نوشته بود، روزهای سختی که یم

پیش خدا درد و دل کرده بود... حاال فقط یک چت   مانده 

 بود. 

حاال فقط نوشیی  برای او مانده بود؛ برای خوِد فرزام 

ای که کاغذ و خودکار به دستش رسیده رستگار! از لحظه

داد. اما ن یمبود، فکر نوشیی  برای فرزام در رسش جوال

جرئتش را نداشت، جرئت نداشت او را، مرد خیانکار 

 
 
اش را، دوباره به خلوت ذهنش راه دهد. اما به زندگ

ترین تصمیم، از خودش قول داده بود برای گرفیی  درست

 برای 
ً
هیچ رایه دریــــغ نکند. شاید اگر این بار مستقیما
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یه کرد و رااش فروکش یمنوشت، خشم و کینهفرزام یم

ی به رویش باز یمبرای تصمیم  شد. گت 

ی اول بارها خودکار را دست گرفت تا بنویسد، بارها جمله

را نوشت و بعد آن قدر آشفته شد که کاغذ را خط خظ 

ای از ها را مچاله و هر کدام را گوشهکرد، بارها خط خظ

توانست؛ این مرد را حتی به حِد اتاق پرتاب کرد. نیم

ِ یک نام
 توانست تحمل کند. ه نیمنوشیی 

ِ کنار 
از جا بلند شد و به سمت تختش رفت. روی پاتختی

تخت، پارچ آب بود. یک لیوان آب را یک نفس نوشید و 

های شومینه قفل شد. این نامه قرار نگاهش روی شعله

نبود به دست فرزام برسد. قرار نبود کیس آن را بخواند. 

ویسد و بعد هم فقط کاف  بود بنویسد تا خایل شود؛ بن

 تمام داِغ دلش را در آتش بسوزاند. 

پاهای سستش را روی زمی   کشید و به سمت مت   و 

نشست، صندیل گام برداشت. پشت آن صندیل که یم

گرفت، کار تمام بود. آدیم نبود خودکار را که به دست یم

 که از تصمیمش برگردد. 

ای پلک پشت مت   نشست و خودکار را برداشت. لحظه

و فرزام را روی صندیل مقابلش تصور کرد. یک بار بست 
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گفت و تمام! هایش را به او یمبرای همیشه، تمام حرف

وقفه روی کاغذ چشمانش را که باز کرد، خودکار یر 

 رقصید: 

 

 

 فصل اول: تب تلخ

 

۵۰ 

 

گذره... چهار ماه از آخرین باری "چهار ماه از اون روز یم

یمون رو مثل رسب که دیدمت و تو تموم واقعیت زندگ

گذره. فقط خواستم بهت بگم تو داغ رو رسم ریختی یم

ای از آتیش دلم کم نشده. من... مِن این مدت ذره

 ی دل نازک هنوزم نتونستم ببخشمت. ساده

؛ یه نردبون بلند که تو رو برسونه تو یه نردبون یم خواستی

به سقف آرزوهات... آرزوهای پوچت! که وقتی رسیدی 

 هم برات اون باال 
ً
، با یه لگد پخِش زمینش کت  و اصال
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تونه رِس شکنه و خورد میشه و دیگه نیممهم نباشه که یم

 پا شه. اون نردبونه من بودم! 

فکر نکردی اگه یه وقت پشیمون شدی و خواستی از 

ای که برای خودت ساختی بیای ی پوشایلسقف خونه

، دیگه نردبوی  نباشه که بتونه کمکت کنه ؟ به پایی  

برگشیی  فکر نکردی؟ به این که سقف آرزوهات 

ی اونقدری محکم نباشه که تحملت کنه و تو و خونه

 رویاهات با هم ویرون بشید، به اینا فکر نکردی؟ 

گن افشده شدم؟ ختر از حالم ختر داری؟ ختر داری یم

کنه؟ ختر م یمداری با ترحم نگاه کردنشون داره دیوونه

ده تا روانشناس رو بهم دادن؟ از حال داری تا حاال آدرس 

ا گفیی  احتمال سالم بودنش بچه ؟ ختر داری دکتی مون چی

فهیم حال فهیم چی داره رسم میاد؟ یمزیر ده درصده؟ یم

 و روزمو؟

فهمیدی من این نبودم. من یه فهیم! که اگه یمنه، نیم

گت  نبودم، من از جمع فراری نبودم، ی گوشهآدم افشده

ای دیگه من شب ت ا صبح بیدار نبودم، من... خییل چت  

 نبودم. 
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کنم؟ به روزای اویل که پات دوی  دارم به چی فکر یمیم

گفتی ازم بازیچه باز شد به زندگیم؛ همون روزایی که یم

ساختی واسه رسیدن به هدفای خودت، یادته؟ دارم به 

کنم. هر باری که منو بوسیدی داره همون روزا فکر یم

رار میشه و من حس یه عروسک کوگ رو دارم که برام تک

کردی که واسه تو راه برم، هات داشتی کوکم یمتو با بوسه

 واسه تو حرف بزنم، واسه تو نفس بکشم. 

تو... توی خودخواِه دروغگو باعث شدی من به همه 

بدبی   بشم. باعث شدی همیشه فکر کنم نکنه محبت 

، خواآدمای دورم واسه این باشه که یم ن منو بازیچه کی  

ش نکنه بازم کیس دورم بزنه؟ چشمم ترسیده و اینا همه

 تقصت  توئه. 

ست؟ ختر داری سمت  مثل پروانه ختر داری الهه حامله

چرخه و من حسودیم میشه؟ آره حسودیم دورش یم

ست و من بینم سمت  مثل کوه پشت الههمیشه، وقتی یم

شه حسودیم کیس رو ندارم که توی این حال کنارم با

ش ناقص نیست، اون که میشه. تازه الهه که بچه

 نداره، اون که دوستای شوهرش مسمومش 
 
افشدگ

 نکردن... 
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حسودیم میشه وقتی همه زنا با شوهراشون میان واسه 

شون و من باید تنها برم. حسودیم میشه وقتی چکاپ بچه

زنه و قربون ش حرف یمی سه ماههسمت  با بچه

ه صدقه و پش من بابا نداره که باهاش حرف بزنه. ش مت 

 فهمیدی که من این نبودم... فهیم اینا رو؟ نه، اگه یمیم

خواد مغزمو بشکافم و تو رو از توش بعض  وقتا دلم یم

ون. کاش یم شد برم یه جای دور که نه تو اون بکشم بت 

شد وانمود کنم جا باشی و نه حتی ردی از تو. کاش یم

رسم تو هیچ وقت تو زندگیم نبوده. کاش آدیم با اسم و 

 شد... یم

کنه؟ فکر این که م یمدوی  چی این روزا داره دیوونهیم

زدی و دونم این بچه حاصل عشقیه که تو ازش دم یمنیم

 رساغت اومده یا نتیجهیم
ً
ی بازیچه شدِن من؟ گفتی بعدا

 یم
ً
شم وقتی این فکر مثل فهیم چه حایل یمتو اصال

فهیم چون تو هیچ یا میفته به جونم؟ نه، نیممالیخول

وقت زن نبودی، هیچ وقت مادر نبودی، هیچ وقت 

گم نبودی؛ که اگه عاشق نبودی، بودی؟ نبودی، من یم

گت  ی گوشهبودی من این نبودم، من یه آدم افشده

 نبودم... 
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خوام ببینمت ویل تونم تو رو ببخشم. حتی نیممن نیم

توی  دونم یمای که نیمطه. بچهمون وساالن پای بچه

دونم الیق داشتنش هستی یا براش پدری کت  یا نه. نیم

، اگه مطمی   بشم، منم  نه؛ که اگه بهم ثابت بشه هستی

شم یه بازیگر قهار و نقش مادری رو براش بازی مثل تو یم

 با تو رو به جون یم
 
کنم که عاشق پدرشه! عذاب زندگ

 اشه. م خوشبخت بخرم تا بچهیم

من شاید برگردم ویل تو یادت نره که چه بالیی رسم 

آوردی. که اگه نگاهت نکردم، اگه جوابت رو ندادم، اگه 

؛ تویی که یه زِن عاشِق 
لبخند نزدم، یادت نره تو باعثیسی

. قاتل! "  پر احساس رو توی من کشتی

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۵۱ 

 

 رسمه جان؟ خوایر هنوز؟ -
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اش، ترسیده از وقفههای یر زدن با صدای سامیار و در 

خواب پرید. نفس نفس زنان، چشمانش را در اطراف 

، روی  چرخاند تا موقعیتش را درک کند. پشت همان مت  

 نویسش خوابش برده بود. کاغذهای دست

دی؟ پاشو دیگه چقدر رسمه؟ چرا جواب نیم -

؟ رسمه! یم  خوایر

ه نگاهش به سمت دِر اتاق چرخید و بزاق دهانش را ب

 فرو برد. سامیار یر 
فکر! این چه طرز صدا کردن و سختی

 در زدن بود؟ 

کاغذهایش را وارونه روی مت   گذاشت و از جا بلند شد. 

ای چشمانش سیایه رفت، دستش را به پشتی برای لحظه

صندیل بند کرد تا زمی   نخورد. دیدش که بهتی شد، رفت 

 به رو شد. ی خندان سامیار رو و در را باز کرد. با چهره

ته سایم؟ نیم -  سکته یمچه ختر
 
کنم با این صدا گ

 زدنت؟ چی شده؟

ای کرد و از مقابل نگاِه رسمه کنار رفت. سامیار تک خنده

ون از خانه اشاره کرد و گفت:   با رس به بت 

-  .  اونجا رو ببی  
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چشمان رسمه از رس تعجب گرد شدند. تا چشم کار 

وقفه ماِن صبح یر کرد، زمی   پوشیده از برف بود و آسیم

بارید. انگار که سطیل آب یخ رویش ریخته باشند، با یم

 دیدن این صحنه وا رفت. 

خوشحال شدی نه؟ خییل وقت بود همچی   برف   -

 ندیده بودیم. 

رسش را به سمت سامیار چرخاند که نیشش تا بناگوش 

 باز بود. درمانده نالید: 

 سامیار ما چجوری برگردیم تهران؟ -

 در هوا تکان داد و همزمان گفت: سامیار دستی 

 اوووو حاال کو تا پنج شیش روز دیگه. -

این برف تا پنج شیش روز دیگه تموم میشه؟ راهو  -

 شیم. بنده، همی   جا گرفتار یمیم

 خوای بری بهتی از این جا؟ خب بشیم. کجا یم -

سایم من بیست و پنج روز دیگه تاریــــخ زایمانمه، یادت  -

 رفته؟

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سامیار خشکید و جایش را به اخیم کمرنگ  لبخند بر لب

های شلوارش فرو برد و در هایش را در جیبداد. دست

 کند، گفت: حایل معلوم نبود به کجا نگاه یم

خب... حاال کو تا بیست و پنج روز دیگه؟  -

 گردیم تا اون موقع. بریم

ون کشید و در حایل که پشت رسش را  یک دستش را بت 

 ه شد: خاراند، به برف خت  یم

 گردیم ایشاال. بریم -

رسمه کالفه از لحن نامطمی   سامیار، رسی تکان داد و 

نفسش را محکم فوت کرد. چشمانش را بست و با خود 

فکر کرد چگونه راض  شد در این فصل به این روستا 

ی ذهنش هم رد بیاید. چرا احتمال بارش برف از گوشه

 نشده بود؟ سامیار لبخندی زورگ روی لب نشاند: 

ه - ی انگور بیاره. بیخیال حاال. سمیه خانم رفته شت 

ه که یم  خوری هان؟برف و شت 

رسمه تنها در سکوت نگاهش کرد. عقلش را دست چه 

 کیس داده بود؟
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برو لباستو عوض کن بیا پایی   صبحونه بخوریم.  -

 همه منتظرمونن. 

سامیار این را گفت و رفت. رسمه به اتاقش برگشت و به 

وار دوست داشت اما داد. برف را دیوانهدِر بسته تکیه 

ترسید ی عجیتر به جانش افتاده بود. یماین بار دلشوره

 در این روستا گرفتار شوند. 

خواست افکار منف  را به ذهنش راه دهد. رسی به نیم

اطراف تکان داد و به سمت صندوقچه رفت. لباش گرم 

ی اهل خانه پوشید و برای خوردن صبحانه، به بقیه

 ملحق شد... 

 

 

 فصل اول: تب تلخ
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خت نشست های شب بود که از خواب پرید. روی تنیمه

ه شد. و نفس نفس زنان، میان تاریگ اتاق به نقطه ای خت 

ای که کابوس دیده بود؛ کابوِس یک جفت چشم قهوه

د! خواب های مبهم و یر رس تیه آمده بود جانش را بگت 

 شتند. دید تمایم نداکه از فرزام یم

تن و صورتش خیس از عرق رسد بود. پتو را کنار زد و 

اش پاهایش را از تخت آویزان کرد. نفسش هنوز یاری

خواستند دست از رسش ها ِگ یمکرد. این کابوسنیم

 بردارند؟ 

کیم که گذشت، حالش که کیم بهتی شد، خواست از جا 

خت   بلند شود و برود کیم آب بنوشد. اما همی   که نیم

شد، دردی شدید در کمرش پیچید و دوباره رس جایش 

اش از درد جمع شد. نشست. زیر لب آچ  گفت و چهره

یک دستش را روی کمرش گذاشت و چشمانش را محکم 

د. ماه آخر بارداری اش بود و کمردرد وقت و یر روی فشی

 آمد. وقت به رساغش یم

ب دردش که آرام گرفت، با احتیاط از جا بلند شد و کیم آ

نوشید. قدم برداشت به سمت پنجره. پرده را که کنار زد، 

آه از نهادش بلند شد؛ یازده روز از آمدنش به این روستا 
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گذشت و آسمان قصد کوتاه آمدن نداشت. برف یم

بارید و زمی   تا ارتفاع بیش از یک متی پوشیده همچنان یم

خواست زودتر های سفید بود. دلش یماز این دانه

ی این روستا و بیکار بودن را دیگر حوصلهبرگردد، 

 نداشت. 

پرده را که رها کرد، درد دوباره به رساغش آمد. این بار نه 

ی جانش پیچید و نفسش را برای فقط کمرش، که در همه

اش مچاله شد و لب پایینش را ای قطع کرد. چهرهلحظه

د. چه داشت به رسش محکم میان دندان هایش فشی

 آمد؟یم

وع کر  شد د به قدم زدن در اتاق. دردش مدام آرام یمرسی

کشید که شدیدتر از قبل، دوباره به رساغش اما طویل نیم

آمد. کیم که گذشت، ناگهان میان اتاق ایستاد. یم

 صندیل چویر بند کرد و وزنش را 
دستانش را به پشتی

روی آن انداخت. صورت و تمام تنش خیس از عرق رسد 

های پزشک و آمد. حرفبود. نفسش درست باال نیم

دادند. این درد، های خودش در رسش جوالن یمدانسته

ی میان شد و فاصلهای که هر بار شدیدتر یماین درد دوره

، درد زایمانش بود. دوره  ها کمتی
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چشمانش را بست و رسش را به اطراف تکان داد. نه، 

حاال وقتش نبود. نزدیِک بیست روز به تاریــــخ زایمانش 

بود. قدم زدن را از رس گرفت، به این امید که درد مانده 

رهایش کند. مدام شکم و کمرش را با دستانش نوازش 

ای خواند. اما دریــــغ از ذرهکرد و زیر لب آیت الکرش یمیم

 بهتی نیم
ً
! حالش اصال  شد. تسکی  

نزدیک به یک ساعت با دردش مدارا کرد. دیگر طاقتش 

های رسید. نالهش یمتمام شده بود. جانش داشت به لب

های کوتاه داده بودند. حتی زیر لبش، جایشان را جیغ

توانست بکشد. درد زایمانش بود، کودکش نفس هم نیم

 کرد؟آمد. خدایا حاال چه باید یمداشت به دنیا یم

پاهای سستش را به سمت دیوار کشید؛ دیواِر مجاور با 

کیه داد اش را به آن تشومینه. کف هر دو دست و پیشای  

 و سیع کرد با نفس
ً
های عمیق خودش را آرام کند. اصال

د و لبش فایده نداشت. پلک هایش را محکم روی هم فشی

کرد، باید کیس را ختر را زیر دندان کشید. باید کاری یم

 کرد که به دادش برسد. یم

دستش را مشت کرد و روی دیوار کوبید؛ این دیوار با اتاق 

ک بود. ف  ریاد زد: برادرش مشتی
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 سامیار!  -

بغض النه کرده در کنج گلویش شکست. کارش به کجا 

رسیده بود که در این وضعیت برادرش باید به دادش 

ینیم ترین لحظات عمرش را رسید؟ مگر قرار نبود شت 

هنگام زایمانش تجربه کند؟ مگر قرار نبود همشش مثل 

پروانه دورش بچرخد و نازش را بخرد و دست به دامن 

شود که مبادا تار مویی از رس او و کودکش کم شود؟ خدا 

 کارش به کجا کشیده بود... 

ناگهان دردش آن قدر شدید شد که نفسش بند آمد! 

تر از قبل میان هق هقش، جیغ بلندی کشید و جانسوز 

 فریاد زد: 

 سامیار!  -

دیگر توان ایستادن روی پاهایش را نداشت. چرخید و 

و روی زمی   نشست. آن  جا کنار دیوار، رُس خورد همان

رفت. چشمانش قدر درد کشیده بود که داشت از حال یم

رفتند و اشک و عرق تمام صورتش را خیس سیایه یم

 کرده بود. 
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در باز شد و سامیار در چارچوب قرار گرفت. نگاهش را 

 میان تاریگ اتاق چرخاند و همزمان هول زده گفت: 

 _ رسمه؟ کجایی تو؟ چی شده؟

 جان نالید: اش را باال کشید و یر رسمه بیت  

 سایم...  -

ی اتاق به حال مرگ تازه چشمش به رسمه افتاد که گوشه

افتاده بود. ماتش برد. خواب از رسش پرید و زیر لب 

 گفت: 

 یا ابوالفضل!  -

قدم برداشت و کنار رسمه روی دو پا نشست. صورت یخ 

 اش را با دستانش قاب کرد و هول زده پرسید: زده

 و؟ رسمه جان؟چی شدی ت -

 رسمه تمام توانش را جمع کرد تا فقط همی   را بگوید: 

م داره دنیا سایم... برو یگ رو ختر کن. بچه... بچه -

 میاد. 
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 فصل اول: تب تلخ

 

۵۳ 

 

سامیار انگار که سطیل آب یخ رویش ریخته باشند، یر 

ه شد به صورت رنگ پریده ی رسمه. چه پلک زدن خت 

 این برف و راه بندان؟ ریخت در خایک به رسش یم

با صدای جیغ رسمه به خودش آمد. هول هولیک او را تا 

ون زد و  تختش رساند و پتو را رویش کشید. از اتاق بت 

ها پایی   رفت و دانست چه باید بکند. از پلهحاال نیم

ی اول رساند. تنها کیس که شاید خودش را به طبقه

ود. خود را توانست کمکش کند، همان پرستار خانم بیم

وقفه به در کوبید. همزمان به اتاقش رساند و مشتش را یر 

 صدایش زد: 

 رها خانم؟ خانم نوری درو باز کنید. رها خانم!  -

طویل نکشید که رها شایل روی رسش انداخت و در را باز 

 کرد. 

 چی شده آقا سایم؟  -
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زد و رنگ از رویش پریده بود. به راه سامیار نفس نفس یم

 د و گفت: پله اشاره ز 

خواهرم... خواهرم رها خانم. وقت زایمانشه. من  -

 چیکار کنم؟

 رها سیع کرد آراَمش کند: 

آروم باشید سامیار خان. نگران نباشید من از پسش  -

 برمیام. 

به اتاق برگشت و پالتویش را از روی رخت آویزی که کنار 

 در بود، برداشت. آن را پوشید و گفت: 

خانم رو صدا بزنید رم باال. شما هم سمیه من یم -

 بگید آب جوش و مالفه بیاره. 

و بعد، به سمت راه پله قدم تند کرد. سامیار صدایش را 

 بلند کرد: 

 رها خانم تو رو خدا مواظبش باشید.  -

رها خیالت راحتی گفت و از دیدش محو شد. سامیار 

رساغ مش عباس و سمیه خانم رفت و بیدارشان کرد. 

ی حیاط رایِه انبار گوشهسمیه خانم او و مش عباس را 

 بزرگ برای آب جوش بیاورند. در آن لحظه 
 

کرد تا دیگ
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 به این فکر نیم
 
 به این بزرگ

 
نیاز است.  کرد که چرا دیگ

کرد تا مبادا گفت اطاعت یمفقط هر چه سمیه خانم یم

 بالیی رس خواهرش بیاید. 

کرد و در دل هایش متی یمی جلوی خانه را با قدممحوطه

فرستاد بابت این سفر. نباید ودش لعنت یمبه خ

آورد. نباید آن قدر خواهرش را با این حالش به اینجا یم

 کرد. اضار یم

ایستاد و به شد، یمهر بار که صدای جیغ رسمه بلند یم

ه یمدر بسته  رسد بود اما او ی اتاقش خت 
ً
شد. هوا شدیدا

 حواسش نبود. اگر بالیی رس خواهر یا خواهر 
ً
 اصال

 آمد چه؟اش یمزاده

از ته دل آه کشید. دکتی مهدوی هم نبود. رفته بود آن 

رس روستا تا شب را کنار مریض بد حالش باشد. شاید اگر 

 گرفت. او باالی رس خواهرش بود، دلش کیم آرام یم

ی قرآن قدم زدن را از رس گرفت. زیر لب هر چه دعا و آیه

ی عجیتر و دلشورهکرد. در دلش ترس بلد بود را زمزمه یم

افتاده بود. انگار قرار بود اتفاق بدی بیفتد، حتی دلش 

 خواست به آن اتفاق بد فکر کند. نیم
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 سامیار خان؟ -

با صدای رها به پشت چرخید. با قدیم بلند خودش را به 

 او رساند گفت: 

چی شد رها خانم؟ بچه به دنیا اومد؟ خواهرم... اون  -

 حالش خوبه؟

 یا نیومده. نه هنوز، به دن -

یز از سامیار ابروهایش را در هم کشید. چهره ی رها لتر

کرد و تشویش و نگرای  بود. به چشمانش نگاه نیم

چرخیدند. با انگشتانش بازی هایش مدام یممردمک

 توانست حرفش را بزند. کرد و انگار نیمیم

 چی شده یا نه؟ -
 

 جونم  به لبم رسید خانم نوری. میگ

ه شد: رها به چشمان سا  میار خت 

نخ بخیه... نخ بخیه نداریم سایم خان. باید بری از  -

ی.   دکتی بگت 

 سامیار تند تند رس تکان داد: 

م، یمیم - م. دکتی کجاست؟رم یمگت   گت 

 رم صداش کنم. مش عباس باهات میاد. یم -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

صدای جیغ رسمه بلند شد و نگاه هر دو را به سمت 

زد و خدا را صدا یماش ی دوم کشاند. خواهر طفلیکطبقه

کرد. کاش همه چت   ختم به تر یمبغض سامیار را سنگی   

 خت  شود! 

چشمانش را آرام باز کرد و نگاهش به سقف گره خورد. 

کیم طول کشید تا موقعیتش را درک کند و آخرین 

 لحظات پیش از بیهوش شدنش را به یاد بیاورد. 

، دلش خوایر تنش کوفته بود و پشت پلک  هایش سنگی  

خواست اما نه بیشتی از در آغوش کشیدِن طوالی  یم

 پشکش. 

با نگاهش رس تا رس اتاق را کاوید؛ پس نوزادش کجا بود؟ 

خورد، او چرا هیچ کس کنارش نبود؟ پشکش باید شت  یم

 را کجا برده بودند؟

پتو را به سختی کنار زد. ضعف داشت و تمام تنش 

خت   شد، که نیم  لرزید. تمام توانش را گذاشت و همی   یم

هایش تت  کشید و آخش بلند شد. لبش را به جای بخیه

کشید بلکه های عمیق یمدندان کشید تا جیغ نزند. نفس
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د. اشک در چشمانش حلقه زده بود از شدت  آرام بگت 

 درد. 

کیم بعد، با احتیاط از روی تخت پایی   آمد و انگار مرد و 

اس پوشید زنده شد با همی   حرکت کوچک. به زحمت لب

هایی و بعد، دستانش را بند دیوار و وسایل کرد و با قدم

 آرام و کوتاه از اتاق خارج شد. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۵۴ 

 

پایش را که در تالر گذاشت، سوز رسما هم بر درد تنش 

اضافه شد. نگایه به اطراف انداخت. این وقت صبح و 

کجا   این حجم از سکوت غت  عادی بود. پس اهایل خانه

 بودند؟ 
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های آیر رنگ بند ردههایش را به نقدم برداشت و دست

کرد. نگاهش را رس تا رس حیاط چرخاند و دست آخر 

چشمش روی سامیار ثابت ماند. چشمانش را ریز کرد و 

ای از اخیم کمرنگ روی پیشای  نشاند. برادرش گوشه

های سیاه و ِگیل روی زمی   نشسته بود. حیاط، با لباس

گاه آرنجش کرده بود. چپش را خم کرده و تکیه زانوی

هایی دست چپش را روی رس گذاشته بود و تکان

 داد. این چه حایل بود؟محسوس به تنش یم

صدایش زد، اما جوایر از او نگرفت. رسی از روی 

 افسوس تکان داد و زیر لب گفت: 

 چه مرگشه این؟ -

شانه باال و انداخت و فکر کرد شاید باز هم مریض  

بدحال داشته و برای او عزا گرفته؛ آخر او را چه به 

 پرستاری با این روحیات لطیف؟

با صدای باز شدِن دری، به پشت چرخید. رها تند و فرز 

از اتاق سامیار خارج شد و در حایل که کاپشن مشگ 

ها پا کرد، به سمت پلهسامیار را روی ساعدش مرتب یم

 تند کرد. رسمه صدایش زد: 
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 رها جان؟ -

رها رس جایش میخکوب شد. کیم طول کشید تا به پشت 

بچرخد و لبخندی زورگ تحویل رسمه دهد. صدایش 

 لرزش محسوش داشت: 

ِا بیدار شدین رسمه جون؟ حالتون خوبه؟ چرا از  -

؟  تخت اومدین پایی  

گره میان ابروهای رسمه کورتر شد. چرا این دختی رنگ به 

و مدام با انگشتانش دزدید رو نداشت؟ چرا نگاه از او یم

کرد؟ چرا همه یک طور عجیتر بودند؟ مشکوک بازی یم

 پرسید: 

ی من کجاست رها؟ چرا نذاشتینش پیش خودم بچه -

 بمونه؟

بزاق دهانش را به سختی فرو برد و جا به جا شدن سیبک 

اش را گلویش از نگاه رسمه دور نماند. لبخند مصنوغ

ه نگاه کند، ِمن تر کرد و یر آن که به چشمان رسمعریض

 ِمن کنان گفت: 

بچه؟ آهان آره... سمیه خانم برد اتاق خودشون.  -

ه... گفت یم  خواد بشوره تنشو. یعت  چت  
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 های لرزان رسمه انداخت و گفت: نیم نگایه به مردمک

 من برم کاپشن آقا سایم رو بدم بهشون، با اجازه.  -

خواست برود اما هنوز قدیم برنداشته بود که مچ دستش 

ت  انگشتان رسمه شد. رسمه مستقیم به چشمان رها اس

ه شد و در حایل که داشت جان یم داد از فرط خت 

 جان و لرزان گفت: اضطراب و درد، با صدایی یر 

ی من بگو چی شده رها؟ راستشو بگو. بچه -

 کجاست؟ 

همی   یک جمله برای شکسیی  بغض رها کاف  بود. 

بست و از  ی رسمهی رنگ پریدهچشمانش را روی چهره

ته دل هق زد. رسمه تمام دنیا روی رسش خراب شد و یر 

ه ماند به حال نزار رها. انگشتانش از دور  پلک زدن، خت 

مچ رها شل شدند و دستش مانند یک تکه چوب 

 هایش گفت: خشک، کنار تنش آویزان شد. رها میان گریه

م برات رسمه جون... خدا منو یم - کشت الیه بمت 

التو. دلت به همی   بچه خوش بود دیدم این حنیم

م برا دلت!   که اونم ندیده پر کشید... بمت 
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ی  که در هوا نبود، ریه ی هایش را پر کرد. چه رسمه از اکست 

؟ دیوانه شده بود؟ با صدایی که از ته یم
گفت این دختی

 آمد، لب زد: چاه یم

 مو شنیدم، شنیدم صداشو. ی بچهمن صدای گریه -

رسمه جون... بچه به دنیا اومد... اما  خدا منو مرگ بده -

همی   که شما از هوش رفتی اونم... اونم پر 

 کشید...ضعیف بود... طفلیک دووم نیاورد. 

گوید. شوک فهمید رها چه یممغزش قفل کرده بود و نیم

کرد؟ عظییم به این زن وارد شده بود. چطور باور یم

داده  ی تنش، تمام امیدش، پشک نازش را از دستپاره

کرد؟ خدایا این مصیبت را بود. چطور این بال را باور یم

 آورد؟چطور تاب یم

یر اراده رسش چرخید سمت حیاط؛ همان جایی که 

سامیار روی زمی   نشسته بود. تازه چشمش افتاد به 

ی کوچگ از خاک که مقابل برادرش بود. تازه تکه تپه

روی  ها را دید. یک بیل کنار سامیار سنِگ روی خاک

 زمی   بود؛ تازه آن بیل را دید. 
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چرخید. سامیار رس مزار نوزادش دنیا داشت دور رسش یم

نشسته بود. تن ناز پشکش زیر آن خاک رسد دفن شده 

هایش یر هدف تکان بود. نفسش قطع شد و لب

اش هایش روی هم افتادند و تن زخیمخوردند. پلک

به ی آخر صدای جیغ رها نقش بر زمی   شد. لحظه

ی نفهمید...   گوشش رسید، و دیگر چت  

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۵۵ 

 

* 

هایش خم شدند و تن کنار مزار رسد نوزادش، زانو 

آمد و به او اش روی زمی   سقوط کرد. کاش کیس یمزخیم

ها کابوس است! کاش کیس او را از گفت که تمام اینیم

 کرد! این کابوس شوم بیدار یم
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خیس کشید. تمام وار روی خاک شدستان لرزانش را نواز 

امید و آرزویش، دلیل نفس کشیدنش زیر این خاک بود. 

خواست به رحم کرد؟ دِل خدا نیمچطور این را باور یم

 
 
اش بیاید و رحیم به حال این زن کند؟ کجای زندگ

تاخت؟ اشتباه کرده بود که رسنوشت این چنی   به او یم

 چه اشتبایه کرده بود؟

ه شده بود به سنگ کوچک مزار. مات و مبهوت  خت 

هدف تکان هایش یر زدند. لبچشمان خیسش پلک نیم

ی نوزادش مدام در گوشش زنگ خوردند. صدای گریهیم

د. حتی عطر یم خورد. حتی نگذاشتند او را در آغوش بگت 

تنش را بر او حرام کرده بودند. خدایا... این یگ را چطور 

 آورد؟تاب یم

ن لحظه باالی رس خواهرش ایستاده بود، سامیار که تا آ

روی دو پا نشست. دستش را میان دو کتف رسمه 

 گذاشت و آرام ماساژ داد. آرام و دلجویانه گفت: 

 رسمه جان؟ نکن اینجوری با خودت خواهر من.  -

کشید و نفس رسمه خاک رسد را چنگ زد. قلبش تت  یم

د کشیدن را از یاد برده بود. انگار که دو دست تنومن

 دادند. راه نفسش بسته شده بود. گلویش را فشار یم
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 گریه کن رسمه جان، گریه کن دورت بگردم.  -

ن به ریه ی شد. رسید. داشت خفه یمهایش نیماکست 

شد. صدای سامیار از بغض صورتش داشت کبود یم

 لرزید: یم

 تو رو خدا... گریه کن رسمه.  -

ت کابوس نبود، تمام این بالها در عالم واقعیت داش

فهمید خدا چرا سکوت کرده. آمد و او نیمرسش یم

بغضش شکست، خاک را بیشتی چنگ زد و از ته دل جیغ 

 کشید: 

 خـــدا...  -

و پژواک صدایش، سکوت محض روستا را شکست. 

انگار که عرش خدا با فریادش لرزیده بود. سامیار، رها، 

ای از حیاط سمیه خانم و مش عباس که هر کدام گوشه

ی رسمه اشک ودند، پا به پای دل سوختهایستاده ب

ریختند. اشک ریختند به حال زی  که به ته خط رسیده 

 بود، زی  که بعد از این تنها آرزویش مرگ بود. 

هایش کرد. میان اشکزد و ناله یمرسمه از ته دل هق یم

 گفت: 
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مو چرا نذاشتی   بغلش کنم؟ چرا... چرا نذاشتی   بچه -

م... م یمببینم؟ آه... آه خدا دار   مت 

سامیار طاقت این حال خواهرش را نداشت. خودش را 

دانست. صورتش را با دست آزادش مقرص همه چت   یم

اش بلند شد. دل سنگ پوشاند و صدای هق هق مردانه

 کرد این حالشان. را آب یم

اش را روی خاک کشید. خدا رسمه کمر خم کرد و گونه

 کرد روا بود. هم اگر به حالش گریه یم

؟ تو هم تنها گذاشتی  - پشم؟ پِش مامان؟ تو هم رفتی

 ... منو؟ نگفتی مامان جز تو کیس رو نداره؟ نگفتی

؟نگفتی تو بری دق یم  کنه از تنهایی

 های خواهرش را گرفت و گفت: سامیار شانه

پاشو رسمه جان... تو رو خدا... اینجوری نکن با  -

 خودت... پاشو دردت تو رسم. 

است همان جا، رس مزار پشکش خو رسمه اما دلش یم

رحم نیفتد. جان بدهد و دیگر چشمش به این دنیای یر 

شد. ای از گوشش خارج نیمی نوزادش لحظهصدای گریه
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کرد و او رفت و لباسش را خیس یمهایش یمشت  از سینه

 زار یم زد که حتی نتوانسته کودکش را ست  کند. 

یک تبدیل شصدای هق هقش به جیغ ده های هیستی

دانست چطور بود. به جنون رسیده بود و سامیار نیم

توانست او ریخت و نیمآرامش کند. پا به پایش اشک یم

 را از آن خاک رسد جدا کند. 

آسمان هم انگار دلش به حال این زن سوخته بود. غرید 

ی داغ دیده. و هایش باران شد روی رس رسمهو اشک

کور، برای   رسانجام، رسمه در غرویر رسد و سوت و 

 همیشه با کودکش خداحافظ  کرد... 

 

* 

 چهار روز بعد... 

 

راه زیادی تا خانه نمانده بود. بعد از چند روز تالش 

وهای راهداری و بقیه های برف زده ها، جادهی ارگاننت 

تر باز شده بود. رسمه از برادرش خواسته بود او را رسیــــع
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د، و سامیار هم یر  هیچ حرف  از آن روستای شوم بتر

 اطاعت کرده بود. 

ی باران خورده گرفت و به ای نگاه از جادهبرای لحظه

 پریده و چشمای  
 

رسمه چشم دوخت. خواهرش با رنگ

ه شده بود  که از شدت گریه رسخ و پف کرده بودند، خت 

ی پشت پنجره. تمام این چند روز کارش شده به منظره

، نه درست زد بود گریه و خودخوری. نه با کیس حرف یم

ی یم  خوش نبود. و حسایر چت  
ً
 خورد. حالش اصال

د و نگاه از رسمه گرفت. به لب هایش را روی هم فشی

جاده چشم دوخت و تمام حرصش را روی دنده خایل 

کرد. وقتی با مش عباس به خانه برگشته بودند، سمیه 

 خانم با چشمای  خیس توی حیاط ایستاده بود... 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۵۶ 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

چادر به کمر بسته، با بیل گودال کوچگ را از خاک پر 

اش بود. وقتی کرد؛ گودایل که جایگاه ابدی خواهرزادهیم

جلو رفته و ماجرا را پرسیده بود، وقتی سمیه خانم گفته 

اش جان باخته، دیوانه شد. داد و بیداد راه بود خواهرزاده

ند، انداخت. حتی با مش عباش که سیع داشت آرامش ک

 دست به یقه شد. 

ی لبش دنده را با حرص جا به جا کرد و نیشخندی گوشه

 پرسیده بود چرا یر اجازه 
جا خوش کرد. وقتی

دهخواهرزاده اند، سمیه خانم گفت اش را به خاک ستی

اش را ببیند، اگر شکم اولش شگون ندارد مادر نوزاد مرده

 باشد که بدتر! 

چه بالیی رس  ی مسخرهدانست همی   عقیدهخدا یم

های خواهرکش آورده بود. همی   کار غلط تمام زحمت

مش عباس و همشش را پیش این دو پوچ کرد و ماندن در 

 ی دق بودند این زوج! تر. آینهروستا را برایشان سخت

به خانه که رسیدند، سامیار پیاده شد و دِر حیاط را باز 

 کرد. کرد. اتومبیل را داخل برد و در جای مخصوص پارک  

دِر خانه باز شد و مرضیه پا به حیاط گذاشت. فکر 

کرد همشش به خانه برگشته، اما همی   که چشمش یم
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به اتومبیل سامیار افتاد، شادی رسارس وجودش را فرا 

گرفت. لبخند زد و به سمت فرزندانش پر کشید. سامیار 

را که تازه از اتومبیل پیاده شده بود، در آغوش کشید و 

 صورتش را بوسید.  چندین بار 

باالخره اومدین مادر؟ خوش اومدین. چراغ خونه رو  -

 روشن کردین. 

ه او را از خودش جدا کرد و به چهره ی پش دلبندش خت 

شد. چقدر دلتنگش بود! سامیار لبخندی زورگ روی لب 

 نشاند و سالم کرد. مرضیه گفت: 

 سالم به روی ماهت مادر.  -

تومبیل پیاده شد. رسمه با آن تن ضعیف به سختی از ا

 مرضیه به سمتش چرخید و ذوقش دو چندان شد. 

 م. وای ببی   گ اومده. خوش اومدی دختی یگ یدونه -

اتومبیل را دور زد و دستانش را به قصد در آغوش 

کشیدِن رسمه از هم باز کرد. اما همی   که چشمش به 

ی رسمه افتاد، رس جایش میخکوب شد. شکم پایی   رفته

 شمانش برق زدند و با شوق پرسید: دیم بعد، چ

 وای! بچه به دنیا اومد؟ -
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نگاهش را داخل اتومبیل چرخاند. اما وقتی نوزادی ندید، 

اش نشست و ذوقش کور شد. اخیم کمرنگ بر پیشای  

ه شد به رسمه و پرسید:   مات و مبهوت خت 

 پس بچه کجاست؟ -

د و رس به زیر انداخت. مرضیه به  رسمه لب روی هم فشی

نگاه کرد. سامیار رسی از روی افسوس تکان داد و  سامیار 

نفسش را محکم فوت کرد. و بعد، یر هیچ حرف  به 

 سمت خانه رفت. 

او که رفت، دیگر همه چت   برای مرضیه روشن شده بود. 

ش. خدایا چرا بخت این  ناباورانه چشم دوخت به دختی

 دختی انقدر سیاه بود؟

ضیه بغض رسمه ترکید و خودش را در آغوش مر 

انداخت. از ته دل گریست و مرضیه کیم طول کشید تا 

های لرزان رسمه به خودش بیاید و دستانش را دور شانه

حلقه کند. میان دو کتفش را نوازش کرد و با صدایی لرزان 

 گفت: 

م من برای  - م؟ الیه دردت به جونم! بمت  جانم دختی

 ی من... دلت رسمه
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 دو هفته بعد... 

 

ی اتاق رسمه انداخت و رسی از ستههاتف نگایه به دِر ب

 حال روی افسوس تکان داد. پاره
ً
ی تنش این روزها اصال

تر از گت  و افشدهخویر نداشت. مرگ کودکش او را گوشه

ون نیم  بت 
ً
آمد، مگر این که قبل کرده بود. از اتاقش اصال

 شد. مجبور یم

خودش را جلو کشید و روزنامه را از روی جلو مبیل 

پا روی پا انداخت و به پشتی مبل تکیه زد.  برداشت. 

مشغول خواندن اخبار روز بود که مرضیه سیت  چای را 

 مقابلش گذاشت و کنارش نشست. 

 هاتف نگایه به مرضیه انداخت و لبخندی اجباری زد: 

 زحمت کشیدی مرضیه خانم. دستت درد نکنه.  -

ه مرضیه خواهش یم کنیم گفت و به دِر اتاق رسمه خت 

ش مثل ست  و رسکه  شد. دلش برای یگ یکدانه دختی

 جوشید. آرام گفت: یم

م از دستم رفت هاتف.  -  دختی
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های مرضیه به تنگ آمده نگرای  هاتف هم از دست دل

کش یم سوخت. روزنامه را بود، هم دلش برای او و دختی

پایی   آورد. لب باز کرد که جوایر بدهد اما با صدای باز 

گاه هر دو به سمت رسمه شدِن در، حرفش را خورد. ن

شان گرفت. روز  کشیده شد و دل هر دو از حال بد دختی

شد و رنگش، زردتر. چشمانش گود رفته به روز الغرتر یم

 بودند. باز هم رد گریه در چشمانش پیدا بود. 

ها، مقابل پدر و رسمه قدم برداشت و روی یگ از مبل

ه به زمی   بود و صدایش  مادرش نشست. نگاهش خت 

 نداشت: د
 
 یگر روح زندگ

 من...  -

حرفش را خورد. لب پایینش را زیر دندان کشید و  

هایش انگشتانش را به بازی گرفت. برای گفیی  حرف

 تردید داشت. هاتف پرسید: 

م؟ بگو بابا، نخور حرفتو.  -  چی دختی

رسمه با کیم مکث رس بلند کرد. نگایه به چشمان نگران 

 پدر و مادرش انداخت و گفت: 

 خوام از فرزام جدا شم. یم. من..  -
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 فصل اول: تب تلخ

  

۵۷ 

 

ی را از  مرضیه و هاتف که انتظار شنیدن چنی   چت  

ها پیش داشتند، نگایه به هم انداختند و بعد، هر مدت

 دو به رسمه چشم دوختند. هاتف پرسید: 

؟ -  مطمئت  بابا؟ تصمیمت رو گرفتی

و هاتف رسمه به رس تکان دادی  اکتفا کرد. از نظر مرضیه 

هم این راه درستی بود. وقتی بعد از این همه مدت، رسمه 

ی نتوانسته بود فرزام را ببخشد، دیگر چرا باید به ادامه

 اضار یم
 
کردند؟ مرضیه بارها و بارها از طالق این زندگ

و مشکالت بعدش با رسمه حرف زده بود. و حاال رسمه 

ط دیگر ها را به جان بخرد و فقخواست تمام سختی یم

فرزام را نبیند. او را مقرص مرگ پشش و تمام بالهای 

 
 
 دانست. اش یمزندگ
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ی م بود بابا. بچهمن اگه دو دل بودم، به خاطر بچه -

 خواد. مرده پدر نیم

د و رس تکان داد:   هاتف لب روی هم فشی

م بابا. یمبرات وکیل یم - ی کارا رو بکنه تو گم همهگت 

. با  حکیم که برای فرزام فقط بری یه امضا بزی 

. بریدن، راحت یم  توی  ازش جدا شی

آرام رس تکان داد و تشکر کرد. این پایان راهش با مردی به 

نام فرزام رستگار بود. از جا بلند شد و باز هم به اتاقش 

 پناه برد. هاتف همشش را مخاطب قرار داد: 

 برو پیشش باهاش حرف بزن. یه کم دلداریش بده.  -

، باشهمرضیه با آن ن یز از نگرای  ای زیر لب گفت و گاه لتر

رفت. هاتف تلفن همراهش را برداشت و از جا بلند شد. 

شد، ایستاد و پرده را ای که رو به حیاط باز یمکنار پنجره

کیم کنار زد. در لیست مخاطبینش دنبال نام رسهنگ 

مهر گشت و شماره گرفت؛ پش رسهنگ وکیل یزدان

 قهاری بود... 
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ای شلوغ زندان را به قصد سالن مالقات، یک به هراهرو 

کرد. به حتم سهراب آمده بود تا از دنیای یک یط یم

ون زندان برایش ختر بیاورد.   بت 

به سالن که رسید، همان دم در با چشم دنبال سهراب 

ی از او  گشت. چندین بار رس تا رس سالن را کاوید اما ختر

 ی از سالن ایستاد. انبود. اخیم بر پیشای  نشاند و گوشه

هایشان نشسته ها مقابل مالقایی کیم بعد، تمام زندای  

ای پشتش ننشسته بود. بودند. تنها یک مت   بود که زندای  

ابروهایش را بیشتی در هم کشید و تکیه از دیوار گرفت. با 

ه شد به مردی که پشت آن مت   نشسته بود.   دقت خت 

 ش ساله که تا به حال او 
ً
را ندیده بود.  مردی حدودا

ی روی پرونده ی رسش پایی   بود و مشغول نوشیی  چت  

 زیر دستش بود. 

قدم برداشت و خود را به مت   رساند. صندیل را که عقب 

کشید، مرد رس بلند کرد. نگایه به رس تا پای فرزام 

 انداخت و پرسید: 

 فرزام رستگار؟ -

 خودمم.  -
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 را از مرد با دست به صندیل مقابلش اشاره کرد. نوشیی  

 رس گرفت و گفت: 

 بفرمایید.  -

ه ماند و بعد، با تردید روی صندیل  فرزام کیم به مرد خت 

نویسش را بست و نشست. چند لحظه بعد، مرد دِر روان

آن را روی مت   گذاشت. همان طور که کاغذهای داخل 

 کرد، گفت: پرونده را مرتب یم

 مهر هستم، وکیل خانم رسمدی. من آرش یزدان -

روی فرزام باال پرید. وکیِل رسمه؟ رسمه حتی هر دو اب

آمد، حاال چه شده که خودش هم برای مالقات او نیم

 وکیل گرفته و آن را فرستاده بود؟

آرش انگشتانش را در هم قفل کرد و دستانش را روی مت   

 گذاشت. با صدایی محکم گفت: 

ای که دادگاه برای با توجه به محکومیت پنج ساله -

شتون خانم رسمدی درخواست شما بریده، هم

 طالق دادن. 

انگار که از عزیزترینش سییل خورده باشد، ماتش برد. یر 

ه ماند به مردی که دم از رسمه و  پلک زدن، خت 
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زد. خودش را جلو کشید و ناباورانه درخواست طالقش یم

 لب زد: 

؟ -  چی

ی رسمدی عرض کردم همش شما، خانم رسمه -

. بنده هم وکیل ایشون درخواست طالق غیایر کردن

هستم که روند قانوی  این پرونده رو به جای ایشون 

 دنبال کنم. 

 فرزام پوزخندی عصتر زد و گفت: 

 طالق؟! رو چه حسایر درخواست طالق داده؟ -

آرش نفیس عمیق کشید و با لحت  آرام، سیع کرد فرزام را 

 متقاعد کند: 

جناب رستگار! شما پنج سال محکومیت دارید. از  -

 و سایر نیازهای خانم رسمدی بر پس 
 
مخارج زندگ

نمیاید. قانون این حق رو به همش شما میده که 

 .  درخواست طالق غیایر کی  

 صدای فرزام باال رفت: 

خواد واسه من لفظ بیای. من مرد حسایر نیم -

 دم. دم حالیته؟ طالقش نیمطالقش نیم
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 آرش کیم نگاهش کرد و بعد، در کمال آرامش گفت: 

شید آقای رستگار. باید خدمتتون عرض کنم آروم با -

 که در این باره قانون حق رو به موکل من میده. 

ون کشید و به همراه روان نویس، کاغذی از پرونده بت 

 مقابل فرزام گذاشت. 

 خوام که این برگه رو امضا کنید. پس ازتون یم -

نگایه گذرا به کاغذ انداخت؛ باالی برگه نوشته شده بود 

ه" و پایی   برگه، امضای رسمه به چشم "طالق نام

هایش را روی هم گذاشت و دستانش روی خورد. پلکیم

 مت   مشت شدند. فکر اینجایش را نکرده بود. 

 

  

 فصل اول: تب تلخ

  

۵۸ 
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اگه شما این برگه رو امضا کنید، موکل من لطف  -

 بخشن. شون رو تمام و کمال یمکی   و مهریهیم

گفت قانون حق را به ر یممهحالش خراب بود. یزدان

فهمید او را، مگر چه قدر از او نا امید دهد. نیمرسمه یم

شده بود که درخواست طالق داده بود؟ چشمانش را 

بست و رسش را خم کرد. انگشتانش را پشت گردنش در 

ون فرستاد. دیوانه  هم قفل کرد و نفسش را محکم بت 

 شد... شد، این مرد امروز دیوانه یمیم

 کنید آقای رستگار؟ا نیمامض -

ی در حالتش بدهد، درمانده لب زد:   فرزام یر آن که تغیت 

 م چی میشه؟ تکلیف بچه -

 کدوم بچه آقا؟  -

به رسعت رس بلند کرد و با چشمای  که از رس تعجب گرد 

ی  شده بودند، زل زد به آرش. آرش ناگهان انگار که چت  

 کان داد. یادش آمده باشد، نچی کرد و رسی به اطراف ت

 آخ... پاک یادم رفته بود.  -

ی فرزام تعجب کرد و پرسید: بعد هم کیم از یر   ختر
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 مگه شما ختر ندارید؟ -

 گیج و شوکه بود. نگاهش را میان چشمان 
ً
فرزام کامال

 آرش چرخاند و دستپاچه پرسید: 

 جناب. مثل آدم حرف من... من نیم -
 

فهمم چی میگ

 بزن منم حالیم شه. 

این ختر رو من بهتون بدم. آقای دوست نداشتم  -

سفانه فرزند شما فوت کردن. 
ٔ
 رستگار متا

ی درون قلبش  ماتش برد. رنگ از رخش پرید و چت  

ای بند آمد. جانش به سقوط کرد. نفسش برای لحظه

های این مرد را جان آن بچه وابسته بود. چطور حرف

 پذیرفت؟یم

 گم، خدا بهتون صتر بده. تسلیت یم -

شوند یوارهای زندان دارند به هم نزدیک یمکرد دحس یم

ی نمانده که میان آن ها له شود. چشم از آرش و چت  

ه شد. آرش در سکوت گرفت و به نقطه ای نامعلوم خت 

ه اش مانده بود تا کیم با خودش کنار بیاید. فرزام خت 

 کرد: کشید. زیر لب مدام زمزمه یمسخت نفس یم

 م... بچهم... نه، باورم نمیشه... بچه -
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اش تکیه زد. گردنش را کیم که گذشت، به پشتی صندیل

ه ماند. مغزش قفل شده  به پشت خم کرد و به سقف خت 

 آمد؟بود. چه بالیی داشت رسش یم

بزاق دهانش را به سختی فرو برد و چشمانش را بست. 

خواست، فرزندش مرده بود، خودش پنج رسمه طالق یم

مانده بود که متحمل . عذایر سال تمام حبس داشت.. 

 نشده باشد؟

اش کرد و بعد، نگایه به فرزام آرش نگایه به ساعت مچی 

انداخت. وقت زیادی نداشت و از طرف  دوست نداشت 

 تر کند. اما چاره چه بود؟حال خراب فرزام را خراب

 کنید؟چی شد جناب رستگار؟ امضا نیم -

فرزام چشمانش را باز کرد و نگاهش روی سقف ثابت 

های ذهنش، کیس داشت د. در کوچه پس کوچهمان

کشید؛ انگار که شیطان روحش را های شویم یمنقشه

تسخت  کرده باشد! دست خودش نبود، خییل وقت بود 

که به این حال گرفتار شده بود. خییل وقت بود که است  

 دست این شیطان شده بود... 
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نویس را به دست گرفت. با رسش را پایی   آورد و روان

 ایی گرفته گفت: صد

 کجا رو باید امضا کنم؟ -

ای از کاغذ را نشانش داد. دلش راض  نبود، آرش گوشه

کرد که امضا کش ته ذهنش به او حکم یماما آدمِک نقشه

 های آدمک بود! کند. این اولی   قدم از نقشه

 چند لحظهدِر روان
 

ای، پای نویس را باز کرد و با درنگ

ای صتر کند، از یر آن که لحظهبرگه را امضا کرد. و بعد، 

ون زد. و این، آغاز تب  جا بلند شد و از سالن مالقات بت 

 رسمه و فرزام بود... 
 
 تلخ زندگ

 

 "پایان فصل اول"

 

  

 

  

۵۹ 
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 فصل دوم: 

 «ققنوس»

 

دست از نوشیی  کشید و نگایه به ساعِت روی دیوار 

اش گذشته بود. انداخت؛ پنج دقیقه از پایان ساعت کاری

عجله پرونده را بست و از پشت مت   کارش بلند شد. با 

ی اش را از روی چوب لباش چنگ زد و پالتوی خاکستی

اهن مشگ اش پوشید. شالگردن را دور گردنش روی پت 

 کیپ کرد، هوای اسفند عجیب رسد بود. 

ون گذاشت، ناخواسته نگاهش به  پایش را که از اتاق بت 

لحظه، ستوان  سمت انتهای راهرو کشیده شد. همان

رسمدی از اتافی خارج شد. چادرش را روی رس مرتب کرد 

و با نگایه که فقط زمی   را نشانه گرفته بود، به سمت راه 

 پله رفت و از دید او خارج شد. 

سوخت. این زن کودکش را از دست داده دلش برای او یم

 یک 
ً
بود و از روزی که ختر طالقش را شنیده بود، تقریبا
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فهمید؛ بس ت. حال ناکوکش را هر کیس یمگذشماه یم

 که با آن زن سابق فرق داشت. 

ه ماند به رایه که ستوان رسمدی از آن رفته بود و از  خت 

کرد. او و این ته دل آه کشید. شاید کیم حالش را درک یم

 
 
 شان را رس شغلشان باخته بودند... زن، هر دو زندگ

 رسوان ادیب؟ -

دش آمد. نگاه از راهروی با صدای ستوان احمدی، به خو 

 خایل گرفت و به سمت او چرخید. 
ً
 نسبتا

 بله؟ -

 را که در دست داشت، نشانش 
 

احمدی زونکن آیر رنگ

 داد: 

 ای که خواسته بودین رو آوردم. پرونده -

م. شنبه کاراشو انجام یم -  دم. ممنون، بذارش روی مت  

احمدی چشیم گفت و پایی به هم کوبید و وارد اتاق 

 د. ادیب ش
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ی راهش را به سمت راه پله کج کرد. پایش را که روی پله

اول گذاشت، تلفن همراهش زنگ خورد. آن را از جیب 

ون کشید و نام و شماره  ی مادرش را دید. پالتویش بت 

 جانم مادر؟ -

 سالم مهرداد جان. خسته نباشی پشم. کجایی مادر؟ -

 ستادم مامان جان، تازه کارم تموم شده.  -

 ی بهشت زهرا؟ر یم -

ای سکوت کرد. به رسم تمام مهرداد برای لحظه

رفت که گل باغ بهشتش را های این شش ماه، یمپنجشنبه

در بهشت زهرا مالقات کند. آیه بلند و باال کشید و 

 گفت: 

 آره.  -

 برو به سالمت پشم، منتظرتم.  -

ون گذاشت، هوای رسد لرز به  پایش را که از ستاد بت 

راهش را به سمت اتومبیلش کج کرد و جانش انداخت. 

 پرسید: 

 آوا حالش چطوره؟ -
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م بابا بابا از خوبه، فقط دلش برات تنگ شده. بچه -

 دهنش نمیفته. 

لبخندی کمرنگ کنج لبش نشست. خودش هم دلتنگ 

ین زبای   کش بود. آوا و شت  یدختی هایش اگر ها و دلتر

 آورد؟نبودند، چطور این همه مصیبت را تاب یم

 ت فرمان اتومبیلش نشست و گفت: پش

 از طرف من ببوسش. باید برم مادر، کاری نداری؟ -

 مراقب خودت باش مهرداد جان.  -

خداحافظ  که کردند، مهرداد تلفنش را روی صندیل 

شاگرد انداخت و رسش را روی فرمان گذاشت. امروز از 

دلیل گرفته بود. چندان آن روزهایی بود که دلش یر 

های شوم روی ی گذشتهه نه، باز هم سایهدلیل هم کیر 

 رسش افتاده بود. 

کیم که گذشت، رس بلند کرد و اتومبیل را به حرکت در 

 آورد. به رسم هر پنجشنبه، رایه بهشت زهرا شد... 

کنار مزار عزیزترینش روی دو پا نشست. دسته گل و 

ای گذاشت و با دو شیشه گالیر که خریده بود را گوشه

به زد. فاتحهانگشتش روی  ای خواند سنگ رسد چند ض 
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های سنگ ای روی نوشتهو نگاهش را چند لحظه

 ی لبش نشست. چرخاند. لبخندی تلخ گوشه

 نازی... نازنی   من، سالم. بلند شو ببی   گ اومده!  -

ی گالب را به دست گرفت و مشغول شست و شیشه

 شوی سنگ سیاه شد. 

خوش  خوای بهشمن اومدم، مهردادت اومده. نیم -

؟
 

 آمد بگ

ها را بشوید و رس کشید روی سنگ تا تمام خاکدست یم

 ی ابدی نازنینش را برق بیندازد. دِر خانه

 حالت خوبه؟ جات راحته نازنی   من؟ -

ی خایل را کنار پایش گذاشت و ربان دور شاخه شیشه

 ها را باز کرد. رز رسچ  روی سنگ گذاشت و گفت: گل

-  
ً
 نگران نباش.  من؟ من حالم خوب خوبه. اصال

 رز سفیدی روی قتر گذاشت: 

 آوا هم حالش خوبه.  -

 ای روی لبش نشست: تک خنده
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انقدر تپیل و خوشگل شده که نگو. شده یه گوله  -

 نمک! 

سکوت کرد. لبخند از روی لبش پر کشید. دلش برای 

 کودک یر مادرش کباب بود. 

روز به روز داره بیشتی شبیه تو میشه. بوی تو رو  -

انگار خدا چشمای تو رو گذاشته رو  میده نازی. 

 صورتش. 

گ هایش را جدا رز رسچ  به دست گرفت و دانه دانه گلتر

 کرد و روی قتر ریخت. 

زنه قند تو دلم تازه یاد گرفته بگه بابا. وقتی صدام یم -

 
ً
آب میشه نازی. صداشم شبیه توئه. تو اصال

 نگرانش نباشیا، خودم مثل کوه پشتشم. 

 آه کشید: 

گم مادرش چه زن خویر کنم و بهش یمبزرگش یم -

کنم که همه بگن مثل بوده. جوری تربیتش یم

مادرشه. مثل تو نازی، همون قدر خوب و دوست 

 .  داشتت 

 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  

 

  

۶۰ 

 

های بافی مانده را که پر پر کرد، رس به زیر انداخت و گل

چشمانش را بست. بغِض النه کرده کنج گلویش را به 

 نداشت. از زحمت قورت داد. شش ماه بو 
 
د که زندگ

کش روزی این سنگ قتر شد خانه ی همشش و دختی

 را ندید. یر 
 
 مادر شد، دیگر روی خوش زندگ

خواست از این خواست. دلش فرار یمدلش فریاد یم

ستان درد و غم شده روزهای شوم و سیاه. سینه اش قتر

ی نیم گفت. حتی بود و به هیچ کس از حال دلش چت  

حرام کرده بود که مبادا آوایش دلشکسته اشک را بر خود 

 کرد. شود. این روزها عجیب فداکاری یم

آن قدر کنار مزار همشش ماند و با او حرف زد که آفتاب 

کش پر  رنگ باخت. از جا که بلند شد، دلش برای دختی
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ون زد و خودش را رسیــــع به  کشید. از بهشت زهرا بت 

 ی مادرش رساند. خانه

ک رس روی شانهآوا را بغل گرفته ب اش ود، طوری که دختی

زد. مهرداد آرام کمر آوایش را گذاشته بود و چرت یم

رفت. با صدایی آرام، زیر داد و در سالن راه یمماساژ یم

ک "هیش هیش" یم  کرد تا او را بخواباند. گوش دختی

کرد، همی   تنها لحظایی که درد و غمش را فراموش یم

گذراند. تمام دین و دنیایش هایی بود که با آوا یملحظه

ک هفت ماهه و معصوم. آوا، خدای  شده بود این دختی

 روی زمینش بود. 

خانه خارج شد و روی مبل  زهرا با سیت  چای از آشتی 

 نشست. 

-  .  مهرداد مادر، بیا چایی

مهرداد رس تکان داد و "هیش هیش" کنان، راه اتاق 

ود، با خواب را در پیش گرفت. آوا را که به خواب رفته ب

احتیاط روی تخت مخصوص نوزاد گذاشت. پتویی روی 

 تنش کشید و همان جا کنار تخت، روی زمی   نشست. 
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ه شد به چهره ی معصوم و زیبای آوا. موهای فر و خت 

های پر پشتش، همه و همه سیاهش، صورت گردش، مژه

انداخت. لبخندی روی لبش نشست. او را به یاد نازی یم

 آورد اگر نبود؟چطور یر آوا تاب یماین روزهای سخت را 

ه نگاهش کرد و دست آخر، از جا بلند شد و اتاق  کیم خت 

را ترک کرد. رو به روی مادرش نشست و فنجای  چای از 

اش نزدیک کرد و روی مت   برداشت. فنجان را به بیت  

 عطر هل و دارچی   را عمیق نفس کشید. 

-  !
 

 به به! چه عطر و رنگ

 ش زد و گفت: زهرا لبخندی به روی

نوش جانت پشم. چقدر دیر کردی، دل نگرانت  -

 شدم. 

 کیم از چایش را نوشید و فنجان را پایی   آورد: 

منده، بهشت زهرا بودم. ساعت از دستم در  - رسی

 رفت. 

ه  و نوشیدن چای را از رس گرفت. مادر یر پلک زدن، خت 

 نا به سامانش 
 
شده بود پشش. دلش برای او و زندگ

اش روز به روز جلوی چشمانش نهسوخت. دردایم
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سوخت و او جز نگهداری از آوا، هیچ کاری از دستش یم

آمد. مرگ نازی مهرداد را عجیب از پا در آورده بر نیم

 بود. 

 

  

 

  

۶۱ 

 

 گم... مهرداد جان؟یم -

 
 

اش را جار مهرداد رس بلند کرد و با لبخندی که خستگ

 زد، جواب داد: یم

 جاِن مهرداد؟ -

 با زبان تر کرد:  زهرا لبش را 

 خوای سیاهت رو در بیاری؟نیم -
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اش لبخند مهرداد جمع شد. نگایه به پلیور مشگ

ی مادرش چشم دوخت. انداخت و بعد، دوباره به چهره

 زهرا گفت: 

ثت  این همیشه مشگ پوشیدنت تو روحیه -
ٔ
ی آوا تا

 ها. ذارهیم

 مهرداد گردنش را کج کرد و چشمانش را ریز: 

سیاه پوشیدن منو بهونه کردی. برو  دونممن که یم -

 رس اصل حرفت قربونت برم. 

"ای زیر لب زمزمه کرد و نگاهش را به دِر زهرا "خدا نکنه

ی اتاق آوا دوخت. کیم بعد، دلش را به دریا زد و بسته

داد، به ها پیش در رسش جوالن یمحرف  را که از مدت

 زبان آورد: 

 خواد. آوا مادر یم -

باال پرید. با لحت  محکم و مطمی    تای ابروی مهرداد 

 جواب داد: 

 مادر بزرگش هست.  -

 زهرا نگاهش را به مهرداد داد: 
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 من مهمون امروز و فردام مهردادم. پت  شدم دیگه.  -

د. چشمانش را بست و پلک هایش را محکم روی هم فشی

ب گرفت و رسش را تند تند به اطراف  با پا روی زمی   ض 

گفت که حرف از این زن یم تکان داد. چند بار باید به

 مرگ و مت  نزند؟

ون فرستاد:   چشمانش را باز کرد. نفسش را محکم بت 

دوی  حال منو. چرا انقدر اذیتم مادر من! تو که یم -

؟یم  کت 

گفت و از روی مبل بلند شد و به سمت پنجره قدم 

ه شد به جاده ی شلوغ برداشت. پرده را کیم کنار زد و خت 

 و آسمان شب. 

خوام چشماتو باز خوام اذیتت کنم. فقط یمیممن ن -

 .  کت  و واقعیت رو ببیت 

از جا بلند شد. همان طور که به سمت مهرداد قدم 

 داشت، ادامه داد: بریم

 من اون قدری زنده نیستم که آوا رو بزرگ کنم.  -

 مهرداد آه کشید و درمانده لب زد: 
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تونم براش اگه از نگهداری آوا خسته شدین، یم -

م. پرستا  ر بگت 

ی مهرداد زهرا پشت پشش ایستاد. دست را روی شانه

 گذاشت و دلجویانه گفت: 

؟ من که جز تو و آوا کیس این چه حرفیه که یم - زی 

 رو ندارم. مگه میشه خسته بشم؟

پرده را رها کرد و به سمت مادرش چرخید. غم النه کرده 

زد به قلب این اش، آتش یمی درماندهدر نگاه و چهره

 در بیچاره. ما

خواد مهرداد جان. تو هم باید یه زن تو آوا مادر یم -

 زندگیت باشه. آخه اینجوری که نمیشه. 

ی شما رو صد و بیست سال رو رس ما نگه خدا سایه -

 .
 
 داره که نه آوا مادر بخواد، نه من زِن زندگ

ه اش ماند. چطور باید این مرد را رس زهرا در سکوت خت 

کرد؟ مهرداد قدم اش یمراض   آورد؟ چطور عقل یم

ه برداشت و تن خسته اش روی همان مبل آوار شد. خت 

 شد به سقف، بزاق دهانش را فرو برد و گفت: 
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 من نازی بود. حاال که نیست، هیچ  -
 
مادِر آوا و زن زندگ

ه. کس نیم  تونه جاشو بگت 

 کت  نیست. اینجوری که تو فکر یم -

ا یم - ایی که شما دونم مادر منمن خییل چت  
. چت  

. نیم  دوی 

 زهرا قدم برداشت و مقابل مهرداد، روی مبل نشست. 

 دونم؟چی رو نیم -

 گذره. این که تو اون ستاد چی داره یم -

 ستاد چه ربظ به زندگیت داره آخه؟ -

مهرداد نگاه از سقف گرفت و مستقیم به چشمان مادرش 

ه شد. با اخیم کمرنگ روی پیشای    اش، گفت: خت 

ط داره، همون جوری که به مرگ نازی ربط رب -

 داشت. 

خودش را جلو کشید و آرنج دستانش را روی زانوهایش 

ه به نقطه ای روی گذاشت. نفیس عمیق کشید و خت 

وع کرد به حرف زدن:  ، رسی  مت  
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شون رو دو دستی شناسم که بچهمن زنایی رو یم -

ی گری؛ بچهها کردن واسه سافی تقدیم قاچاقچی 

ای که از گوشت و خون بچه خودشون رو! 

 خودشونه. 

شون رو شناسم که به خاطر پول، بچهزنایی رو یم

. زنایی رو یم
شون رو پر شناسم که بدن نوزاد مردهفروخیی 

برن، عی   کی   و این ور اون ور یممواد مخدر یم

 خیالشونم نیست! 

حاال تو بگو مامان، من چجوری اینا رو ببینم و انتظار 

ی من مادری کنه؟ یگ بیاد و واسه بچه داشته باشم

 هان؟

های مهرداد، رفت از شنیدن حرفزهرا که رسش گیج یم

ای چشمانش را بست و نفیس عمیق کشید. برای لحظه

 چشمانش را که باز کرد، گفت: 

همه که مثل هم نیسیی  مهرداد جان. این همه زن  -

 خوب! 
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یم که زن خوبم پیدا کردم. از کجا بدونم و   - قتی من گت 

کنه؟ از کجا معلوم خونه نیستم با آوا چه رفتاری یم

 مو؟ یا برام نقش بازی نکنه؟اذیتش نکنه بچه

، نفسش را محکم فوت کرد و گفت: 
 

 زهرا از رس کالفگ

 تو به همه چی بدبیت  مهرداد.  -

 مهرداد تند تند رس تکان داد: 

آره، من به همه چی بدبینم. از وقتی نازی رو رس هیچ  -

 از دست دادم به همه چی بدبینم. و پوچ 

ی آوا که بلند شد، مهرداد از جا برخاست و صدای گریه

 تت  خالص را زد: 

یه که من دارم مامان، رو جون اون دیگه  - آوا تموم چت  

 کنم! قمار نیم

ه  ی مادر، رایه اتاق آوا شد... گفت و مقابل نگاه خت 
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۶۲ 

 

 به ساعت زد، نگایهاش را هم یمهمان طور که قهوه

اش انداخت. ده دقیقه از ساعت قرارشان گذشته مچی 

 شد. بود و او کم کم داشت پشیمان یم

نگایه به اطراف انداخت. فضای دنج و خلوت کافه، با 

آهنگ مالییم که در حال پخش بود، حس خویر به او 

ی که نیمداد. کیم دیگر هم منتظر یمیم  شد. ماند، چت  

ای اشت و نگاهش روی نقطهاش گذدستش را زیر چانه

 نامعلوم قفل شد. به آینده
 
اش با اش فکر کرد؛ به زندگ

مردی که سمت  بیش از اندازه از او تعریف کرده بود. 

مردی که در روز خواستگاری، ادب و متانتش عجیب از 

 او دل برده بودند. 

رس نگاهش قرار گرفت و شاخه ای رز دستی مردانه در تت 

ت. رسش را که بلند کرد، نگاهش به رسخ روی مت   گذاش

 نگاه فرزام گره خورد. فرزام لبخندی زد و گفت: 

 سالم.  -

 جواب سالمش را که داد، فرزام به صندیل اشاره کرد: 
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 اجازه هست؟ -

 بفرمایید.  -

دانست ساعت چند او که نشست، رسمه با این که یم

به ای روی است، نگایه به ساعتش انداخت و بعد، ض 

 زد. طلبکارانه گفت: ی آن شیشه

دیر کردین آقای رستگار. آن تایم بودن برای من  -

 خییل مهمه. 

 فرزام با همان لبخند، رس تکان داد: 

 یه خویر رو ندارم که اونم زیاد  -
سفانه فقط همی  

ٔ
متا

 کنم درست میشه. سخت نیست. روش کار یم

 این مرد بدجوری حاض  
ً
تای ابروی رسمه باال پرید، ظاهرا

چی دست فرزام چشم چرخاند و برای کافهجواب بود. 

چی آمد و خوش آمد گفت و منو را به تکان داد. کافه

دست فرزام داد. فرزام با اخیم کمرنگ، منو را از باال تا 

 پایی   نگاه کرد و گفت: 

 یه قهوه ترک برای من...  -
ً
 لطفا

از باالی منو، نگاهش را به رسمه دوخت. لبخند مرموزی 

 امه داد: کنج لب نشاند و اد
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 هم برای خانم بیارید.  -
 

 یه شیک توت فرنگ

هر دو ابروی رسمه باال پرید و چشمانش از رس تعجب 

ی گذاشته بود که رسمه   دست روی چت  
ً
گرد شدند. دقیقا

 دانست؟دوست داشت. اما این را از کجا یم

چی داد و او رفت. رسمه زود فرزام منو را به دست کافه

نگاهش روی رز رسخ ثابت  خودش را جمع و جور کرد. 

 ماند و زیر لب زمزمه کرد: 

 رز قرمز...  -

 ی عشقه. نشونه -

 رس بلند کرد و نگایه معنادار به فرزام انداخت. 

 برای حرف زدن از عشق یه کم زوده به نظرم.  -

فرزام رس به زیر انداخت و کوتاه خندید. خودش را جلو 

کشید و دستانش را روی مت   گذاشت. مستقیم به 

ه شد و پرسید: چش  مان رسمه خت 

پس شما از اونایی هستی که به عشق در یک نگاه  -

 اعتقاد ندارن. 

 یک تای ابرویش را باال فرستاد و گردنش را کج کرد: 
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اون پش رس به زیر روز خواستگاری رو باور کنم، یا مرد  -

 رس زبون داری که االن جلوم نشسته رو؟

ام به - ترا بود. من بزرگ رس به زیری اون روزم محض احتی

 اینم رسمه خانم، همیت  که جلوت نشسته. 

ی ابرویش را و بعد، با ناخن انگشت شست، گوشه

 خاراند و ادامه داد: 

م که جای ی آشنایی با همش آیندهدر ضمن، جلسه -

 رس به زیری نیست. هست؟

گو بود و با آمد. رککم کم داشت از این مرد خوشش یم

 پسندید. لبخند زد: ها را یمل آدماعتماد به نفس، این مد

 نه، نیست.  -

 لبخند زد. به پشتی صندیل
ً
اش تکیه داد فرزام هم متقابال

 و دستانش را روی سینه قفل کرد: 

، به عشق در یک نگاه اعتقاد ندارید؟ -  نگفتی  

اش خوانده بود افتاد. هایی که در ایام نوجوای  یاد رمان

ی ی عاشقانهشان داشت شبیه قرارهای معارفهجلسه

ل کرد و جواب داد: شد. خندهها یمتوی رمان  اش را کنتی
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 اعتقاد که دارم، اعتماد ندارم.  -

 پس به چی اعتماد دارین؟ -

ی که یم - ی که یمبه چت    شنوم. بینم، به چت  

 فرزام خودش را جلوتر کشید: 

 از من چی شنیدین؟ -

 ای باال انداخت و گفت: شانه

. جز تعریف و تمجیدای براد -  رم، هیچی

 فرزام کوتاه خندید: 

 این که خییل خوبه!  -

 خوب نیست.  -
ً
 به نظر من اصال

 چطور؟ -

هایشان رسید. رسمه کیم از شیک همان لحظه سفارش

 
ً
 را مزه کرد از طعم خوشش مست شد. حتما

 
توت فرنگ

ی عالیقش فرزام قبل از این قرار معارفه، از سمت  درباره

خندی روی لبش نشست، این پرسیده بود. از این فکر لب

خواست جز مرد برای او وقت گذاشته بود و او چه یم

 این؟
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 رس بلند کرد و در جواب فرزام گفت: 

های طرفم رو با هم ها و بدیخوام خویر من یم -

م. باید بشینم  بدونم. که بتونم عاقالنه تصمیم بگت 

های طرفم برام فکر کنم، ببینم چقدر خویر 

 هاش کنار بیام. تونم با بدید یمارزشمنده و تا چه ح

 های فرزام نشست: لبخندی از جنس رضایت روی لب

-  .  شما خانم عاقیل هستی  

 کنم این طور باشم. سیع یم -

فرزام دستانش را روی مت   گذاشت و انگشتانش را در هم 

ه شد و گفت:   قفل کرد. به صورت زیبای رسمه خت 

 هامو خودم بگم. پس بذارید بدی -

ه رای موافقت رس تکان داد. فرزام چند ثانیهرسمه ب ی خت 

اش تا جمالتش را در ذهن مرتب کند. شد به بخار قهوه

ه شد به چشمان رسمه.   بعد، رس بلند کرد و خت 
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۶۳ 

 

من فرزامم، فرزام رستگار. تک فرزندم و بابام کارگر  -

ست. مامانمم خونه داره. خودمم که بازنشسته

کشم. درآمدمم خدا رو شکر قشههمکار برادرتونم، ن

زنم که یه خوبه. خونه ندارم، ویل دارم زورمو یم

 شو بخرم. ماشینم ندارم. نقیل

اش را دور فنجان نگاه از رسمه گرفت و انگشت اشاره

 اش کشید. قهوه

از چند سال قبل، توی بورس و جاهای دیگه رسمایه  -

 گذاری کردم. وضعم بد نیست. 

ه شد  به نگاه منتظر رسمه. زبان روی  رس بلند کرد و خت 

 لبش کشید و با کیم تردید، گفت: 

 دم. م رو من یمویل یه بخیسی از خرج خانواده -

 فرزام را هم به خویر 
 

هایش رسمه این جنم و مردانگ

داد، اش اهمیت یماضافه کرد. این که فرزام به خانواده
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شد. لبخندی به ی مثبت محسوب یمبرایش یک نکته

 گفت:   رویش زد و 

. تا این جا که فقط از خویر  -  هاتون گفتی  

 ای کرد و با کیم مکث، ادامه داد: فرزام تک خنده

من هر چی که تو زندگیم دارم رو خودم به دست  -

، نه.  آوردم. آدم دست و دل بازَیم ویل اهل ولخرچر

تو زندگیم دنبال آرامشم و وقتی شما رو دیدم، حس 

امش رو به من بده تونه اون آر کردم تنها کیس که یم

 .  شمایی

های فرزام قنج رفت، اما ظاهرش را ته دل رسمه از حرف

حفظ کرد و کیم دیگر از شیکش را نوشید. فرزام نیم 

 نگایه به او انداخت و بعد، رس به زیر انداخت: 

ام. رک از اخالقم بخوام بگم، باید بگم آدِم هدفمندی -

 خوامبگم، پول برام خییل مهمه. مهمه چون یم

م و همشم تو رفاه باشن. اهل یه جا نشسیی  خانواده

 نیستم. 
ً
 و هیچ کاری نکردن نیستم، اصال

اش را خورد؛ این مرد داشت مدام از خودش رسمه خنده

ی دیگر هم حرف زد. از کرد! فرزام ده دقیقهتعریف یم
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اخالقش گفت، از این که عاشق هیجان است، از این که 

اش است که برای همش آیندهاش این ترین دغدغهبزرگ

یک رفیق تمام عیار باشد. از همه چت   گفت و رسمه 

خواست کیم صداقتش را دوست داشت. با این که یم

 فکر کند، اما از همی   حاال مطمی   بود که جوابش 
بیشتی

 گرفت. به این مرد مثبت است. از او حس خویر یم

از ای واسه گفیی  نیست. حاال شما به نظرم چت   دیگه -

 خودتون بگید. 

رسمه رس تکان داد. چادرش را کیم روی رسش مرتب کرد 

، روی هم گذاشت.   و بعد، دستانش را روی مت  

من ستوانم، پلیس مبارزه با مواد مخدر. کارم روز و  -

شناسه، هر موقع که الزم باشه باید برم. شما که شب نیم

 با این قضیه مشکیل ندارید؟

 ا ندارم. من هیچ مشکیل با کار شم -

 رسمه لبخند زد: 

خوبه. البته من به همی   حرف شما راض  نیستم،  -

ی یم  خوام. تعهد محرص 

 فرزام رس تکان داد: 
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 اونم به چشم.  -

ه  کج کرده خت 
ی رسمه ماند. کیم در سکوت، با گردی 

 شد. لبخند از کنج لبش محو نیم

کاِرت خییل باید هیجان انگت   باشه. خییل دوست  -

 هایی رس و کار دارید! ه جور پروندهدارم بدونم با چ

رسمه لبخند زد. این مرد تا این جا تمام معیارهای او را 

 داشت. 

ی و خونه -  داریم صفره، هیچی بلد نیستم. آشتی 

یک زندگیمم. غذای خوب و  - رسمه خانم! من دنبال رسی

خوره اگه نتونم با همشم ی تمت   به چه دردم یمخونه

 کنار بیام؟

دی به یاد گرفتنش ندارم، حداقل نه به این من حتی امی -

 زودیا. 

 فرزام خودش را جلوتر کشید و با لبخند گفت: 

به نظر من، وقتی زن و مرد هر دو شاغلن، کارای  -

خونه هم باید به پای هر دوشون باشه. پس از این 

 بابت خیالت تخت. حله؟
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های این مرد لبخندش کش آمد و در دل آرزو کرد حرف

اش را باال آورد و همی   که فرزام فنجان قهوه شعار نباشد. 

کیم از آن را نوشید، صورتش از انزجار جمع شد. فنجان 

 را روی مت   گذاشت و گفت: 

 اه، این دیگه چه مزخرفیه؟ -

چشمان رسمه از رس تعجب گرد شدند و لبخند از روی 

لبش پرید. فرزام با اخیم غلیظ، پشت دستش را محکم 

ی قهوه را پاک کند. زیر لب مانده روی لبش کشید تا بافی 

 غر زد: 

ذارن جلو قهوه درست کردن بلد نیسیی  که. آشغال یم -

 آدم! 

 حالتون خوبه آقای رستگار؟ -

 ای قهوه ترک رو خوب درست کنه. تا حاال ندیدم کافه -

 لبخند زد و ادامه داد: 

های من حرف تعریف از خود نباشه، قهوه ترک -

کردم، یه تنه با اف  شاپ کار یمنداره! یه مدیی تو یه ک

 هام کافه رو شلوغ کرده بودم. قهوه ترک

 ای از مت   گذاشت و گفت: و بعد، فنجان قهوه را گوشه
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 گفتی   رسمه خانم. خب، یم -

 رسمه نفیس گرفت و گفت: 

ام، برام سخته احساسم رو نشون من آدم درونگرایی  -

 کی   بدم یا ازش حرف بزنم. واسه همی   خیلیا فکر یم

 اینطوری احساشمن آدم یر 
ً
ام. در صوریی که اصال

، از طرفم انتظار دارم پیگت  حالم  نیستم. واسه همی  

 ...  باشه. یعت 

 ای کرد: تک خنده

 براش مهم باشه چی داره تو رس من یم -
ً
 گذره. ذاتا

فرزام آرنجش را روی مت   گذاشت و دستش را زیر 

بخندی معنادار اش زد. تای ابرو باال فرستاد و با لچانه

 گفت: 

 ام. من عاشق ماجراجویی  -

ه شد. به ی فرزام معذب یمرسمه داشت زیر نگاه خت 

همی   خاطر، رس به زیر انداخت و خودش را با میلک 

شیکش مشغول کرد. فرزام اما دست بردار نبود، انگار در 

 کرد! عالم دیگری ست  یم
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۶۴ 

 

آرنجش  ی رسمه به خودش آمد. دست آخر با تک رسفه

های شلوارش دست را از روی مت   برداشت و به جیب

 کشید تا موبایلش را پیدا کند. 

یم؟یم -  گم، یه سلف  بگت 

و بعد، با موبایل مشغول شد و دوربی   را باز کرد. 

ابروهای رسمه باال پریدند، این مرد کیم تند پیش 

 رفت؟نیم

؟ - ؟ برای چی  سلف 

 فرزام رس بلند کرد: 

 که ببینیمش ی آشنایی هیادگاری از جلس -
ً
مون! بعدا

 ی امروز برامون زنده میشه. خاطره

 که این آشنایی نتیجه میده.  -
 شما انگار خییل مطمئت 
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ه شد:   مستقیم به چشمان رسمه خت 

 مطمئنم.  -
ً
 کامال

موبایل را کنار فنجان قهوه، روی مت   گذاشت و 

 انگشتانش را در هم قفل کرد: 

گوشی خودتون سلف  ویل اگه شما شک دارین، با   -

یم که هر موقع خواستی   با خیال راحت پاکش  بگت 

 کنید. 

ای فکر کرد. یادگاری داشیی  از روزهای رسمه چند لحظه

 مطمی   بود که شان ایدهآشنایی 
ً
ی جذایر بود. حتی کامال

 
 
اش است، اما اهل ریسک نبود. دست این مرد، مرد زندگ

لی   عکس آخر تلفن همراهش را به فرزام داد و او 

کشان ثبت شد...   مشتی

 

ه شده بود به عکس و اشک، چشمانش را نیش یم زد. خت 

 قصد جانش را کرده بود. نم اشک را با 
 

امروز دلتنگ

ه شد به چهره ی مرد داخل عکس. انگشتش گرفت و خت 

 الحق که زیباتر از این مرد را هیچ کجا ندیده بود! 
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یی مسخ خوش چهره، خوش پوش، با نگایه نافذ و صدا

ی کم نداشت. خودش کننده! او از ایده آل بودن هیچ چت  

ِ خائن را را که نیم
توانست گول بزند، او این مرد لعنتی

 هنوز هم دوست داشت! 

او را که نه، تصویری که از او در ذهن داشت را دوست 

داشت. خاطراتش را دوست داشت، بتی که از او ساخته 

های زندان شت میلهبود را دوست داشت. فرزام خائِن پ

 را نه، او فرزام عاشق و صادق را دوست داشت. 

 عکس را 
ً
کیس به در کوبید و رسمه به خودش آمد. فورا

ش پنهان کرد و گفت:   زیر کاغذهای روی مت  

 بله؟  -

در باز شد و سامیار پا به اتاق گذاشت. نگایه به 

 کاغذهای روی مت   انداخت و گفت: 

 مشغویل که.  -

 کاغذها داد و نفسش را رها کرد:   رسمه نگاهش را به

 آره، خییل کار دارم.  -

سامیار قدم برداشت و روی تخت نشست. رسمه 

 اش را به سمت سامیار چرخاند و گفت: صندیل
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 نفهمیدم.   -
ً
؟ اصال  ِگ از بیمارستان برگشتی

! دو ساعت پیش اومدم، تازه یه  - زگ! خسته نباشی

 چرتم زدم. 

د و رس تکان داد   . سامیار گفت: لب روی هم فشی

ی.  - ، از همه جا یر ختر
 از بس همیشه تو اتاقتی

نفسش را محکم فوت کرد و صندیل را به سمت مت   

چرخاند. خودکارش را به دست گرفت و مشغول کاغذها 

 شد. 

 بیت  که. رسم شلوغه سایم، یم -

خوای تو؟ کم تو ستاد ها یمچی از جون اون پرونده -

؟باهاشون رس و کله یم  زی 

 کاِرتو بگو.   -

 غت  قابل انکار در تن صدایش، لب زد: 
 سامیار با شوفی

 میای بریم خرید؟ -

 رسمه با چشمای  گرد شده نگاهش کرد: 

بیت  چقدر کار رو رسم بیام خرید؟ سایم مگه نیم -

 ریخته؟
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ها، اون وقت من یه تیکه ناسالمتی یه هفته دیگه عیده -

 لباسم نخریدم. 

وی افسوس تکان داد. چرا چشمانش را بست و رسی از ر 

ها رفتار یم کرد؟ چشمانش را که این پش گایه مثل دختی

ی نوشت و همزمان گفت:   باز کرد، روی کاغذ چت  

 سمت  رو مغزم راه سامیار! دیروز به اندازه -
ی کاف 

 رفته. تو یگ دیگه دست بردار. 

روز قبل را به مناسب سالگرد ازدواج سمت  و الهه، مهمان 

ت  بودند. سمت  اواسط مهمای  رسمه را به اتاق ی سمخانه

ی کادو پیچ شده به دستش داد. کشانده بود و یک بسته

پوزخندی کنج لبش نشست. برادرش روز سالگرد 

ی همشش را بدهد، به ازدواجش، پیش از آن که هدیه

 خوشحالش کند! ترحم
ً
های رسمه هدیه داده بود تا مثال

 کرد. اش حال رسمه را بد یمعلت  

 من چیکاِر سمت  دارم؟ -

ه شد: رسمه مستقیم به چشمان عسیل  اش خت 

 دست از رسم بردار، من با خرید حالم خوب نمیشه.  -
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های سامیار تای ابرو باال فرستاد و با چشم به پرونده

 روی مت   اشاره کرد: 

 از بس خودتو درگت  کار کردی، شم پلیسیت زده باال. -

ند و صدایش کیم باال سپس اخیم غلیظ بر پیشای  نشا

 رفت: 

خوام ش توهم توطئه داری تو؟ من فقط یمچرا همه -

برم خرید، یه خوش سلیقه کم دارم. حاال میای یا 

؟  چی

ش دوخت. کار که رسمه نگاهش را به نقطه ای روی مت  

آورد و فکر فرزام در کرد، فقط ادای کار کردن را در یمنیم

ه مدام به یاد او و شد کداد. چند روزی یمرسش جوالن یم

 راض  نبود. خاطراتشان یم
ً
افتاد؛ از این حالت اصال

طالق گرفته بود که دیگر این فکرها به رسش نزند. اما 

شد افسوس که دنیایش به فرزام گره خورده بود. کاش یم

د!   فراموشی بگت 

کرد، کیم حواسش از فرزام شاید اگر با سامیار همرایه یم

 به سامیار داد و گفت: شد. نگاهش را پرت یم

 برو حاض  شو.  -
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۶۵ 

 

 

کرد. در خوایر عمیق بود و داشت در عالم رویا کیف یم

ی خوابش را پاره کرد. ناگهان صدای بلند تلویزیون رشته

زیر لب نچی کرد و به پهلوی راست چرخید. سیع کرد 

 دوباره بخوابد. 

تالشش یر فایده بود. به پهلوی چپ چرخید و از رس 

، نفسش را محکم فوت کرد. صدای تلویزیون کال
 

فگ

 عجیب روی اعصابش بود. صدایش را بلند کرد و گفت: 

 کمش کن اون وا مونده رو.  -
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و طویل نکشید که صدای تلویزیون کم شد. پتو را روی 

تنش باالتر کشید و سیع کرد دوباره بخوابد. اما مگر 

 آمد؟خواب به چشمانش یم

ینش، پتو را پس زد و کالفه از به هم خوردن روی ای شت 

اش را از روی بند مشگروی تخت نشست. چشم

چشمش برداشت و آن را با حرص روی تخت کوبید. 

آفتاب درست وسط اتاقش بود و نور شدید چشمانش را 

کرد. اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند و از روی اذیت یم

 تخت پایی   آمد. 

ون گذاشت، نگاهش ب ه سمت پایش را که از اتاق بت 

 تلویزیون چرخید. رسیال معروف  در حال پخش بود. 

ببخشید بیدارت کردم داداش، به خدا فکر کردم  -

 بیداری. 

رسش را به سمت خواهرش که روی مبل مقابل تلویزیون 

 
 
نشسته بود، چرخاند. به خاطر نور و خواب آلودگ

توانست خوب ببیند؛ چشمانش را ریز کرده بود و نیم

 اش بود. هم روی پیشای  اخم غلیظش، هنوز 
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به ساعت روی دیوار نگاه کرد؛ نه و نیم صبح را نشان 

 داد. نگاهش را به خواهرش داد و پرسید: یم

 امروز مگه شنبه نیست؟ -

 ست. چرا، شنبه -

 َپ چرا مدرسه نرفتی تو؟ -

ه مدرسه که من برم آخه هفته - ی آخر اسفند گ مت 

 داداش؟

شت. رسی از روی آرش به سمت دستشویی قدم بردا

سف تکان داد و زیر لب گفت: 
ٔ
 تا

 خوای کنکور بدی؟موندم تو چطوری یم -

پا به دستشویی گذاشت و در را بست. مشتی آب رسد به 

صورتش پاشید که صدای بلند خواهرش به گوشش 

 رسید: 

تو رو خدا اسم کنکورو نیار که از فکرشم تن و بدنم  -

 لرزه. یم
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برداشت. از دستشویی اش را شت  آب را بست و حوله

ون آمد و همان کرد، طور که صورتش را خشک یمبت 

 گفت: 

؟ تو مگه نیم - خوای کنکور بدی؟ باالخره که چی

 خوای بری دانشگاه؟نیم

اش، نفسش را محکم فوت کرد و خواهر شانزده ساله

 درمانده لب زد: 

بابا آخه من دردمو به گ بگم؟ من حالم از ریاض  و  -

یک به هم یم خوره. اسم شییم که میاد تن و بدنم فت  

م متنفرم؟ هان؟ به لرزه. من به گ بگم که از رشتهیم

 گ بگم؟

خانه آرش حوله را روی شانه اش انداخت و وارد آشتی 

ون کشید و گازی به آن زد.   شد. سیب رسچ  از یخچال بت 

خواستی انتخاب رشته کت  اسمت اون موقع که یم -

 چی بود؟

که روی مبل نشسته بود، به پشت   طور خواهرش همان

چرخید و نگاهش را مستقیم به آرش دوخت. با صدایی 

 لرزید، گفت: که از بغض یم
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مگه من حق انتخابم داشتم؟ مامان بابا گفیی  یا  -

. منم بی   بد و بدتر انتخاب کردم  ، یا ریاض  تجریر

 دیگه. 

 

  

 

  

۶۶ 

 

 هایش را روی آن گذاشت. آرش روی کانتی خم شد و آرنج

با چشمای  گرد شده از رس تعجب و لبخندی کنج لبش، 

 گفت: 

؟خیله خب، حاال چرا گریه یم -  کت 

کرد، فقط بغضش گرفته بود. اما همی   سوال گریه نیم

هایش روان شوند. صورتش را با آرش باعث شد اشک

هایش را نبیند. لبخند هایش پوشاند تا آرش اشکدست

 ناباورانه لب زد:  بر لب آرش خشکید. قامت راست کرد و 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 هانیه؟ -

سیبش را همان جا روی کانتی رها کرد و پا به سالن 

گذاشت. کنار هانیه، روی مبل نشست و دستش را دور 

 های او حلقه کرد: شانه

؟ ببینمت. چرا گریه یم -  کت  دختی

و بعد با دست آزادش، مچ دست هانیه را گرفت و 

و  کشید. هانیه با نگایه خیس به برادرش چشم دوخت

 میان گریه لب زد: 

خوام ریاض  بخونم. خسته شدم داداش، من نیم -

 خوام کاری رو بکنم که دوست ندارم. نیم

 ریاض   -
 

چرا همون موقع جلوشون در نیومدی بگ

 دوست نداری؟

هانیه رس به زیر انداخت. آرش دستش را از دور 

های خواهرش برداشت و با تکان دادن انگشت شانه

 گفت:   اش، محکماشاره

آدم باید پای عالیقش وایسته هانیه، نباید اجازه  -

 بدی کیس بهت زور بگه. 
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اش را باال هانیه آرام رس تکان داد. بعد از کیم مکث، بیت  

 کشید و با صدایی گرفته و آرام لب زد: 

ی نوشتنم داداش، عاشق ادبیاتم. صد بار من دیوونه -

گه شم. هزار بار ا اگه شاهنامه رو بخونم خسته نیم

ین بخونم دلمو نیم  زنه. خشو و شت 

ی دستمال کاغذی را از روی جلو مبیل آرش جعبه

ون  برداشت و مقابل خواهرش گرفت. هانیه دستمایل بت 

 کشید و ادامه داد: 

یک؟ من یم - خوام نویسنده آخه منو چه به ریاض  فت  

خوام رمان بنویسم، فیلمنامه بنویسم، کیل کتاب شم؛ یم

 خوام معروف شم داداش. ن یمچاپ کنم... م

 که تصمیمت عوض مطمئت  همینو یم -
ً
خوای؟ بعدا

 نمیشه؟

ه  هانیه رس بلند کرد و مستقیم به چشمان برادرش خت 

 شد: 

ی که مطمئنم یم - خوام همینه. هیچ وقت تنها چت  

 شم. پشیمون نیم
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... یم - خوای انسای  بخوی  و تو دانشگاه هم، یعت 

 ادبیات. درسته؟

 یه از ته دل لبخند زد: هان

 شد! کاش یم -

 آرش به رویش لبخند زد: 

کار نشد نداره دختی خوب. با مامان بابا صحبت  -

 کنم واسه سال بعد تغیت  رشته بدی. یم

 چشمان هانیه گرد شدند. با صدایی رسارس شوق گفت: 

 داداش؟ -
 

 وای! راست میگ

 بر پیشای  نشاند و 
 

آرش رس تکان داد. اخیم ساختگ

 گفت: 

ط داره.  -  آره، ویل یه رسی

یط؟ هر چی باشه قبوله.  -  چه رسی

اش را مقابل خواهرش تکان داد و خط و انگشت اشاره

 نشان کشید: 

-  .  یه امسالو باید خوب درس بخوی 

 لبخند هانیه کیم وا رفت: 
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 خییل سخته ویل باشه، قبول.  -

 چشمگ زد و کف دستش را مقابل هانیه گرفت: 

 بزن قدش!  -

 به دست برادرش کوبید و گفت: هانیه کف دستش را 

 عاشقتم داداش خوبم!  -

 باشه دیگه لوس نکن خودتو.  -

خانه از جا بلند شد و همان طور که به سمت آشتی 

 رفت، گفت: یم

، چیه تا تفی به توفی یم - خوره دیگه هم آبغوره نگت 

؟گریه یم  کت 

هایش را پاک کرد. هانیه چشم بلند و باالیی گفت و اشک

یآرش به سمت چ اش را پر از آب کرد ای ساز رفت. کتی

 و روشنش کرد. 

 ست؟مامان مدرسه -

هایش! هانیه مادرشان مدیر مدرسه بود؛ از آن سخت گت 

 تلویزیون را خاموش کرد و پاسخ داد: 

 گرده. آره، ساعت دو بریم -
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 صبحونه خوردی؟ -

خانه از جا بلند شد و همان طور که به سمت آشتی 

 رفت، نالید: یم

  هم گشنمه. نه، خییل -

 آرش نگاه معناداری به او انداخت و گفت: 

، ویل صبحونه آماده  -  بکیسی
 

ی گشنگ یعت  حاض 

و بچینیم.  ؟ تنبل خانوم! بیا کمک کن مت    نکت 

 دو ماه بعد... 

 

ی زد و گوشهدل توی دلش نبود. مدام در سالن قدم یم

جوید. هر دو دقیقه یک بار هم رساغ پنجره ناخنش را یم

زد. همچون اسپند روی آتش، حیاط را دید یمرفت و یم

 آرام و قرار نداشت. 

 بگت  بشی   رسمه، رسم گیج رفت به خدا.  -

میان سالن ایستاد و نگاهش را به سامیار داد. سامیار 

 ادامه داد: 
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ی بشه زنگ یم - ونو نگاه ختر زنن دیگه، چقدر بت 

؟یم  کت 

هاتف که روی مبل نشسته بود، رسمه را مخاطب قرار 

 : داد 

-  . م، بیا بشی  
 سایم راست میگه دختی

خانه  یت  از آشتی  مرضیه لبخند زنان، با سیت  چای و شت 

خارج شد. سیت  را روی مت   جلو مبیل گذاشت و کنار 

 هاتف نشست. به رسمه نگاه کرد و گفت: 

-  .  واینستا اون جا مامان، بیا چایی

رسمه نفسش را رها کرد. رسی تکان داد و کنار سامیار، 

یک نفره نشست. فنجای  چای برداشت و  روی مبل

نوشید، به حال امروز طور که آن را آرام آرام یمهمان

 شان فکر کرد... خانه
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۶۷ 

 

دانست ای که رسمه نیمامروز همه خوشحال بودند؛ همه

شد یا نه. صبح زود سمت  تماس گرفته و شاملشان یم

نیمه  گفته بود که از دیشب در بیمارستان هستند. الهه

شب دردش گرفته بود و حاال منتظر دختی کوچکشان 

 بودند. 

مرضیه خییل اضار کرد که به بیمارستان برود، اما سمت  

شان ی همشش در بیمارستان همرایهگفته بود خانواده

 کنند و نیازی به حضور مرضیه نیست. یم

ی از آن ها نبود. همه کیم از ظهر گذشته بود اما ختر

شد، مرضیه مادر بزرگ ؛ سامیار عمو یمخوشحال بودند 

گرفت. رسمه اما اش را بغل یمشد و هاتف اولی   نوهیم

ی شوم روز زایمان خودش مدام در آشوب بود و خاطره

 شد. ذهنش تکرار یم

اگر در آن روستا نبودند، اگر مثل الهه در بیمارستان 

کرد، شاید نوزادش االن زنده بود. پشکش اولی   زایمان یم

کرد، ادربزرگ یمشد، پِش او مرضیه را می هاتف یمنوه
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ی شد و خودش هم مادر؛ اگر فرشتهسامیار دایی یم

 ماند... پاکش زنده یم

تلفن خانه که زنگ خورد، رسمه از جا پرید. تلفن را از 

روی کانتی برداشت و یر آن که شماره را نگاه کند، جواب 

 داد: 

 بله؟ -

 صدای سمت  در گوشی پیچید: 

رسمه ما پشت دریم، به سایم بگو بیاد درو باز کنه  -

 تونه زیاد راه بره. ماشینو بیارم تو، الهه نیم

ای رسرسی گفت و تماس را قطع کرد. به رسمه باشه

 سمت سامیار چرخید و گفت: 

 برو درو باز کن، اومدن.  -

سامیار لبخند زنان از جا بلند شد، مرضیه و هاتف هم 

یشان بلند بود و رسمه انگار هاطور. صدای خندههمی   

چرخید. هاتف به مرضیه گفت اسپند خانه دور رسش یم

 دود کند و همراه سامیار رایه حیاط شد. 

دستش را به کانتی بند کرد تا رسگیجه کار دستش ندهد. 

چشمانش را روی هم گذاشت و صدای صلوات 
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فرستادِن مرضیه گوشش را پر کرد. بوی اسپند را زیر 

کرد و بعد، صدای بسته شدِن در ختر از اش حس  بیت  

 رفیی  مادرش داد. 

چشمانش را باز کرد، کانتی را دور زد و تنش روی مبل آوار 

اش بود و او داشت پس میفتاد. شد. روز شادی خانواده

 حتی مادرش هم حالش را نفهمید و رفت. 

اهنش را از گردنش دور کرد، نفس کشیدن یقه ی پت 

خواست از این خانه ش یمبرایش سخت شده بود. دل

ون برود. دلش یم خواست نبیند که چگونه همه برای بت 

ها آن تولد برادرزاده اش خوشحالند و نوزاد او، کیلومتی

 تر، زیر خروارها خاک آرام گرفته. طرف

اش که آمد، های خانوادهصدای باز شدن در و خنده

نگاهش به سمت در چرخید. مرضیه زیر بغل الهه را 

کش را بود و کمکش یم گرفته کرد که راه برود. سمت  دختی

در آغوش گرفته بود و لبخند زنان، چشم از صورتش بر 

داشت. سامیار و هاتف دو طرف سمت  ایستاده بودند نیم

ی نوزاد را بهتی ببینند. قربان و سیع داشتند چهره

 هایشان تمایم نداشت. صدقه
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جا بلند شد.  ی جانش را در پاهایش ریخت و از ته مانده

نگاِه خیسش روی سمت  و نوزادش قفل شده بود. مرضیه 

الهه را روی مبل نشاند و بعد، نگاه هر دو به سمت رسمه 

چرخید. سمت  سنگیت  نگاه رسمه را حس کرد، رس بلند 

کرد و با دیدن چشمان خیس رسمه لبخند بر لبش 

 خشکید. 

ه را ی رسمه و حال نزارش بودند. پاهای سستش همه خت 

روی زمی   کشید و به سمت سمت  رفت. مقابلش که 

زد و قطره ایستاد، نگاهش روی نوزاد قفل شد. پلک نیم

ک یر اشگ روی گونه
نهایت زیبا بود و اش چکید. دختی

 معصوم. یعت  نوزاد او هم تا این حد زیبا بود؟ 

 لرزید، لب زد: با صدایی که از بغض یم

 میشه بغلش کنم؟ -

خواهرش بود. پیش از این که او را سمت  نگران حال 

ای به این فکر نکرده بود که رسمه امروز چه ببیند، لحظه

حایل خواهد داشت، که با دیدن نوزادش چه حایل 

 آید. اش یمشود و چه بالیی رس قلب داغ دیدهیم

 چرا نشه رسمه جان؟ بیا، بغلش کن.  -
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ه  د. رسمه خت  کش را به آغوش رسمه ستی با احتیاط دختی

ک و میان اشک لبخند زد. چقدر این دختی  شد  به دختی

 زیبا بود! 

دید. مادر اش بود، اما رسمه او را نوزاد خودش یمبرادرزاده

ی نه ماه سختی را در شدن چه حس خویر داشت! ثمره

آغوش کشیدن چه رویایی بود! چه حال خویر داشت و 

 وهیم بیش نبود... 

ه به صورت همچون ما ک، به پشت چرخید و خت  ه دختی

وع کرد به قدم زدن در سالن. همه هرسی اش ی خانواده خت 

ک را بودند و در دل به حالش زار یم زدند. رسمه دختی

اش را به صورت نازش کشید. این بویید، بوسید و گونه

کرد با رویای در دقایق کوتاه را انگار در بهشت رس یم

 آغوش کشیدن نوزادش. 

 

  

 

  

۶۸ 
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کنار الهه نشست. دردانه خواهرش سمت  قدم برداشت و  

رفت و او هیچ کاری از دستش بر داشت از دست یم

آمد. در دل به فرزام لعنت فرستاد که مسبب تمام نیم

 های خواهرکش بود. غم

الهه نگاه از رسمه گرفت و به نیمرخ سمت  چشم دوخت. 

اهنش را کشید و گفت:   آستی   پت 

؟ -  سمت 

 سمت  نگاهش را به همشش داد. 

، خفهب - ش کرد انقدر رو بچه رو از خواهرت بگت 

 فشارش داد. 

ه ماند. نه یم توانست روی حرف او کیم به همشش خت 

خواست حال خواهرش را بدتر از این "نه" بیاورد و نه یم

کند. مانده بود میان همش و خواهرش، داشت دیوانه 

 شد! یم

؟ برو دیگه، برو.  -  چرا نشستی

، نفسش را محکم فوت   نگاه از او گرفت و از رس 
 

کالفگ

 کرد. از جا بلند شد و پشت رسمه ایستاد. 
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 رسمه جان؟ -

، از بهشت رویایی  اش به رسمه با شنیدن صدای سمت 

زمی   پرتاب شد. رس چرخاند سمت برادرش و نگاه 

خیسش را به او دوخت. سمت  دستانش را دراز کرد و 

 گفت: 

شه.  -  بچه رو میدی؟ وقت شت 

ه به سمت الهه چرخید. الهه همی   که نگاه رسمه ناخودآگا

با رسمه چشم در چشم شد، رسش را به سمتی دیگر 

چرخاند و هر چه حال خوب نصیب رسمه شده بود را پر 

 بود که سمت  بیش از حد به خواهرش بها 
پر کرد. مدیی

 از این موضوع شایک بود. شوهرش را یم
ً
داد و الهه شدیدا

داد کودکش هم از ازه نیمکه از او جدا کرده بود، دیگر اج

 دستش برود. 

رسمه نگایه به سمت  انداخت و نوزاد را در آغوشش 

ای روی زمی   دوخت و با گذشت. چشمش را به نقطه

 لرزید، گفت: صدایی که یم

 مبارکتون باشه، ایشاال قدمش خت  باشه براتون.  -
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ه ی جمع، پا به اتاق خوابش گذاشت و بعد، زیر نگاه خت 

همان جا به دِر اتاق تکیه زد و هر دو  و در را بست. 

دستش را روی دهانش گذاشت تا صدای هق هقش بلند 

نشود. حق نداشت حال کیس را بد کند، حق نداشت 

 روز خوب خانواده را تلخ کند. 

هایش روان هایش روی گونهچشمانش را بست و اشک

اش های خانوادهشدند. طویل نکشید که صدای خنده

د. ه پدرش گفت یمبلند شد. شنید ک خواهد جشن بگت 

ای اش، ولیمهخواهد به مناسبت تولد اولی   نوهگفت یم

بدهد و سوری به پا کند. سوری که اگر نوزاد رسمه زنده 

 شد... ماند، به افتخار او برگزار یمیم

شنید. های عمیقش، هیچ نیمها و نفسجز صدای قدم

 به سینه یم
ً
یم که بر کوبید و با هر قدقلبش شدیدا

گشت. رفت و دوباره بریمداشت، جان از تنش یمیم

راهروی طویل و نیمه روشن رسدخانه انگار تمایم 

 نداشت. 

میان راه، چشمانش تار شدند و رسش گیج رفت. یک 

دستش را به دیوار گرفت و با دست دیگر، صورتش را 
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ی  پوشاند. دیگر جای  در پاهایش نمانده بود. آه اگر ختر

 بود، راست باشد...  که شنیده

 رسبازی به سمتش آمد. با لحت  نگران پرسید: 

 جناب رسوان؟ حالتون خوبه؟ -

رس بلند کرد و به رسباز چشم دوخت. رس تکان داد و با 

 صدایی لرزان لب زد: 

 خوبم، خوبم...  -

نگاهش را به مردی که راهنمایشان بود و کیم جلوتر 

های ایستاده بود، دوخت. مرد دستانش را در جیب

 روپوش سفیدش فرو برد و گفت: 

ی نمونده.  -  بریم، دیگه چت  

ی پاهای سستش را روی زمی   کشید و شانه به شانه

ها شد رسباز، دنبال مرد به راه افتاد. مرد وارد یگ از اتاق

جا دم در ایستادند. جرئت پا و مهرداد و رسباز همان

هایی که 
گذاشیی  در آن اتاق را نداشت. کاش تمام چت  

 نیده بود دروغ باشند! ش
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های التکسش را پوشید و به مرد سفید پوش، دستکش

ها رفت. یگ از سمت یخچال مخصوص نگهداری جنازه

ون کشید و رو به مهرداد گفت: کشو   ها را بت 

 بیاید داخل برای شناسایی جنازه.  -
ً
 لطفا

کم مانده بود جان بدهد. دستش را به چارچوِب در گرفته 

جانش سقوط نکنند. در دل خدا خدا بود تا زانوهای یر 

کرد که آن کرد که اشتبایه شده باشد. خدا خدا یمیم

 جنازه، نازی نباشد. 

ی مشگ رنگ با نگایه که قفل شده بود روی کیسه

داخل کشو، قدم برداشت و کنار مرد سفید پوش ایستاد. 

ی مشگ بردارد. حتی توانست چشم از کیسهنیم

 مرد پرسید:  توانست پلک بزند. نیم

 حالتون خوبه جناب رسوان؟ کیسه رو باز کنم؟ -

خواست یر آن که نگایه به حالش خوب نبود. دلش یم

اش داخل آن جنازه بیندازد، کیس به او بگوید تن نازی

ی خواست زودتر از آن رسدخانهکیسه نیست. دلش یم

ون بزند. تمام انرژی اش را گذاشت تا فقط همی   شوم بت 

 را بگوید: 
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 بازش کن.  -

مرد رس تکان داد و همی   که دستش را به زیپ کیسه بند 

کرد، مهرداد چشمانش را بست. صدای باز شدِن زیپ که 

ای قطع شد. سمت به گوشش رسید، نفسش برای لحظه

 کشید. اش تت  یمچپ سینه

 خودشه جناب رسوان؟ -

بزاق دهانش را به سختی فرو برد و دستانش را مشت 

ک گشود و همی   که چشمش به صورت کرد. آرام آرام پل

پر از زخم نازی افتاد، قلبش از تپش ایستاد. باورش 

شد این تن زخیم و یخ زده، تن گل ناز شد، باورش نیمنیم

 او باشد... 

 

  

۶۹ 

 

ی تلو تلو خوران، قدیم عقب رفت. پلک که زد، پرده

اشک نگاهش را تار کرد. دهانش را باز کرد و کف دستش 

ن به ی سینهرا روی قفسه ی اش کشید؛ شاید کیم اکست 
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اش را باز گرداند. نه، این هایش برسد و نفس رفتهریه

 توانست پایان نازِی او باشد. نیم

صدای مرد سفید پوش همچون ناقوس مرگ در گوشش 

 پیچید: 

سفم.  -
ٔ
 متا

دیگر پاهایش تحمل وزنش را نداشتند. زانوهایش روی 

وه استوار فرو ریخت زمی   سقوط کردند و این مرد، این ک

 و ویران شد... 

 

با تت  خیس از عرق، از خواب پرید. نفس نفس زنان، 

چشمش را در اتاق تاریک چرخاند؛ تکیه زده بود به 

 طور نشسته خوابش برده بود. ی تخت آوا و همانپایه

چشمانش را بست و نفسش را محکم فوت کرد. با پشت 

ش را به نیمرخ اش را پاک کرد و نگاهدست، عرق پیشای  

 نازش در خوایر عمیق بود. 
 آوا دوخت. دختی

پتو را روی تن آوا باال کشید و از جا بلند شد. چشمش 

دیگر به تاریگ عادت کرده بود و راحت توانست از اتاق 
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خانه رساند و شت   خواب خارج شود. خودش را به آشتی 

 آب رسد را باز کرد. 

و بعد، مشتی کمر خم کرد و با دست، کیم آب نوشید 

آب به صورتش پاشید. شت  را بست و دستانش را به 

ون فرستاد. لبه ی ظرفشویی بند کرد. نفسش را محکم بت 

 ناکوک ادامه یم
 
داد؟ این کابوس ِگ تا ِگ باید به این زندگ

 قرار بود دست از رسش بردارد؟ 

خانه که به مهمان ها مجال خودش را چپانده بود در آشتی 

اش، سوری پدرش به مناسبت تولد نوه صحبت ندهد. 

ی الهه مهمان در خانه برگزار کرده بود و حاال خانواده

 ها بودند. آن

بت پرتغال را در پارچ آب ریخت و با رس و صدا  رسی

مشغول هم زدن شد. مادِر الهه از وقتی پایش را در خانه 

گذاشته بود، مدام به او نیش و کنایه زده و رسمه حاال 

 عص
ً
ای با او فهمید این زن چه دشمت  تر بود. نیمشدیدا

دارد که به محض دیدنش، رساغ فرزام را گرفت. بعد هم 

انگار که طالقش را تازه یادش آمده باشد، ببخشیدی 

 گفت که از هزاران نیش و کنایه بدتر بود. 
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کشید. صدها بعد از آن هم مدام بحث را سمت بچه یم

هزاران بار مرگ نوزاد رسمه اش را داد و بار پز دختی و نوه

را به رخش کشید. به حرمت سمت  و پدرش اگر نبود، یک 

 ماند. لحظه هم در این مهمای  نیم

زنگ آیفون به صدا در آمد. نگاهش سمت سالن چرخید 

و هاتف با شوق از جا بلند شد. آیفون را برداشت و 

 گفت: 

 به به! خوش اومدی رسهنگ، بفرمایید.  -

اش نشست. پدرش رسهنگ ای  اخیم کمرنگ بر پیش

مهر را هم دعوت کرده بود؟ رسهنگ دوست یزدان

آمد رفت و آمد صمییم پدرش بود اما یادش نیم

 
 
 ها باشد. ای بی   آنخانوادگ

هاتف رایه حیاط شد تا به استقبال دوست عزیزش 

ای عجیب به جان رسمه افتاده بود؛ برود. دلشوره

و رس صحبت را با او آمد رسهنگ مافوق او بود و اگر یم

 باز یم
 
شک پرسید، این زن یر اش یمکرد و از فرزام و زندگ

گفت ممکن داد امروز. صدایی از ته ذهنش یمجان یم

است رسهنگ او را همدست فرزام بداند، با چه رویی 

 گفت؟کرد اگر صدا درست یممقابل او رس بلند یم
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ه ماند به د خانه ایستاد و خت  ِر ورودی همان جا در آشتی 

ای ایستاد خانه. طویل نکشید که در باز شد. پدرش گوشه

اش را به داخل و خوش آمد گویان، رسهنگ و خانواده

 خانه دعوت کرد. 

اول از همه، رسهنگ با یک دسته گل وارد شد. سمت  به 

استقبالشان رفت و رسهنگ دسته گل را به او داد و قدم 

یک گفت. به محض این ک ه چشمش به نو رسیده را تتر

رسمه افتاد، با لبخندی عمیق سالم کرد و رسمه هم با 

 لبخندی زورگ جوابش را داد. 

بعد از رسهنگ، همشش که زی  میانسال و چادری بود، 

ی نوجوان و در آخر هم آرش.  وارد شد. بعد هم دختی

 نیم
ً
فهمید این خانواده چرا باید به این مهمای  اصال

 گیج ش
ً
 ده بود. دعوت باشند. کامال

بت شد. همش برگشت و مشغول پر کردن لیوان های رسی

و دختی رسهنگ را تا به حال ندیده بود. آرش را هم فقط 

خواست پای طالق یک بار دیده بود، آن هم وقتی یم

اش را امضا کند. حالش خوش نبود و حضور نامه

ی عجیتر به جانش اش، دلشورهرسهنگ و خانواده

 لرزید. به وضوح یمانداخته بود. دستانش 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ای چشمانش را بست تا بر خودش مسلط برای لحظه

بت را به دست گرفت. پا به سالن  شود. بعد، سیت  رسی

، سیت  را در جمع  گذاشت و بعد از خوش آمد گویی

چرخاند. دست آخر روی مبیل یک نفره، میان پدر و 

 برادرش سمت  نشست. چقدر در این جمع معذب بود! 

تر نشسته بود، رو کرد به رسمه طرف رسهنگ که کیم آن

 و با لبخند پرسید: 

م، حالت خوبه؟ -  رسمه جان دختی

بان قلب رسمه باال برود. خدا  همی   جمله کاف  بود تا ض 

های دیگری دانست بعد از این سوال، چه سوالیم

سد. لبخندی زورگ تحویلش داد و گفت: یم  خواست بتی

 خوبم، ممنون.  -

 . خدا رو شکر که خویر  -
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۷۰ 

 

همی   را گفت و مشغول صحبت با هاتف شد. رسمه 

نفیس آسوده کشید و در دل خدا را شکر کرد که رسهنگ 

سید. کیم بعد، مرضیه از جا بلند شد و  ی نتی دیگر چت  

خانه یمهمان  رفت، گفت: طور که به سمت آشتی 

 رسمه جان؟ بیا کمک میوه بیاریم.  -

خانه که  رسی تکان داد و از جا بلند شد. پا  به آشتی 

ها در ظرف میوه گذاشت، مرضیه مشغول چیدن میوه

 خوری بود. کنارش ایستاد و زیر گوشش آرام گفت: 

 رسهنگ رو چرا دعوت کردین؟ -

 مادر اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

 وا! دوست قدییم باباته، چه اشکایل داره؟ -

 صدای رسمه آرام اما عصتر بود: 

تون به حال منم کاش موقع نوشیی  لیست مهمونا -

 کردین. فکر یم
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 به سمت رسمه مرضیه دست از میوه
ً
ها کشید و کامال

 چرخید: 

 حال تو چشه مگه؟  -

 مامان! خودتو نزن به اون راه.  -

 مرضیه خط و نشان کشید: 

ذاری. تو چته؟ بار آخرت باشه رو خودت عیب یم -

 حالت خیلَیم خوبه. 

ا برداشت و خوری ر ها و کاردهای میوهدستی و بعد، پیش

 گفت: 

 میوه رو بچی   بیار.  -

ون رفت و لبخندش را دوباره روی لب  خانه بت  و از آشتی 

نشاند. رسمه پشت کرد به جمعیت توی سالن و 

ای ی کابینت بند کرد. برای لحظهدستانش را به لبه

 چشمانش را بست و از خدا طلب صتر کرد. 

 آبچر رسمه؟ -

ن رسهنگ رسش را به سمت صدا چرخاند، دختی نوجوا

 مقابلش ایستاده بود. لبخندی به رویش زد و گفت: 
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 جانم؟ -

 اش را روی شانه جا به جا کرد: هانیه کوله

راستش... من فردا یه امتحان خییل مهم دارم.  -

 خواستم اگه میشه برم تو اتاق شما درس بخونم. یم

 چرا نشه عزیزم؟ -

 اتاقش را با دست نشانش داد و گفت: 

 و راحت باش. اون اتاق منه. بر  -

هانیه تشکری کرد و رایه اتاق شد. کیم بعد، رسمه با 

خانه خارج شد، آن را میان جمع  ظرف میوه از آشتی 

 اش نشست. چرخاند و باز هم رس جای قبیل

نگاهش را در جمع چرخاند. پدرش گرم صحبت با 

کرد. رسهنگ بود و مادرش با همش رسهنگ صحبت یم

اش بود و با خانواده الهه کودکش را در آغوش گرفته

، سامیار و آرش مثل سه رفیق قدییم حرف یم زد. سمت 

کردند و رسمه از این همه صمیمیت بگو و بخند یم

ناگهای  آرش با دو برادرش تعجب کرده بود؛ آخر آن دو 

 هم تا به امروز آرش را ندیده بودند. 
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از ته دل آه کشید و رس به زیر انداخت. او از این همه 

ی رس سوزی  سهم نداشت. شادی، حتی به اندازه خنده و 

انگار این تنهایی قرار نبود حاال حاالها دست از رسش 

 بردارد. 

ی این جمع را نداشت. احساس اضاف  هیچ حوصله

هایی که آشنایش بودند، اما او را کرد میان آدمبودن یم

دیدند. وقتی مطمی   شد کیس حواسش به او نیست، نیم

 و رایه حیاط شد. از جا برخاست 

 
 

ِ کنج حیاط، روی همان صندیل همیشگ
پشت همان مت  

نشست و نفیس عمیق کشید. هوای بهاری عجیب 

دوست داشتت  بود و حیف که کیس نبود تا در این هوا 

کنارش باشد و حالش را خوب کند! حیف که فرزامش 

 نبود... 

های فرزام را به آتش کشید، برایش تداغ روزی که عکس

روی همی   صندیل نشسته بود، پایت   بود، رسد شد. 

 بود... 

دلش برای تک تک آن عکس ها تنگ شده بود، کاش آن 

کشید زیر گرفت. کاش آتش نیمروز کیس جلویش را یم

پای تمام خاطرات خوشش با مردی که این روزها 
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دانست کجاست. دلش برای آن مرد داخل زندان که نیم

 نه، دلش برای مرد عاشق پیشه
 
اش تنگ شده ی زندگ

 بود... 

 رسمه جان؟ -

فکرش چرا صدای سمت  را که شنید، رس بلند کرد. برادر یر 

 گذاشت؟راحتش نیم

؟این جا چیکار یم -  کت 

سمت  لبخند زنان، صندیل را عقب کشید و رو به روی 

 رسمه نشست: 

-  .  اومدم که تو تنها نباشی

 به چشمان سمت  دوخت؛ نگاهش 
ً
نگاهش را مستقیما

 نداشت، یر حِس یر حس!  هیچ
 

 رنگ

 دم تنها باشم، برو داخل به مهمونات برس. ترجیح یم -

لبخند به آی  روی لب سمت  خشک شد. او تمام 

حواسش را معطوف خواهرش کرده بود و رسمه انگار 

 دید. با لحت  دلخور لب زد: اصال او را نیم
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؟ من مهمونامو ول کردم اومدم چرا اینجوری یم - کت 

. اون وقت تو... که تو تنه  ا نباشی

 رسمه میان حرفش پرید: 

 چند بار باید بهت بگم از ترحم کردنت متنفرم؟ -

 کنم؟کت  دارم بهت ترحم یمچرا فکر یم -

! ترحم، لطف... هر چی که  - ، هر چی هر چی سمت 

کنه. خوای اسمشو بذار. این رفتارت حال منو بد یمیم

 بفهم تو رو خدا. 

ه شد به چشمان  سمت  رس کج کرد و با  لبخندی تلخ، خت 

 رسمه. 

-  !  خییل یر انصاف 

 رنگ بود. سمت  ادامه داد: نگاه رسمه همچنان یر 

چند ماهه مثل یه راننده آژانس هر جا خواستی  -

بردمت. پا به پات اومدم زندان، دادرسا، 

بیمارستان... هر کاری تونستم برات کردم. منت 

 . ذارما، ویل این رفتار دیگه زیادیهنیم

 رسمه صدایش هم یر حس بود: 
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 مگه من ازت خواستم؟ -

 

  

۷۱ 

 

این جمله مثل یک سییل توی گوش سمت  بود. 

د و دست چپش را دندان هایش را محکم روی هم فشی

 مشت کرد؛ خونش به جوش آمده بود از شدت خشم. 

کف دست راستش را محکم روی مت   کوبید و از جا بلند 

 اش غرید: ل شدههای به هم قفشد. از میان دندان

ای نداره رسمه. دیگه حرف زدن با تو هیچ فایده -

 شناسمت من. نیم

هایی بلند راهش را به سمت خانه کج کرد. و بعد، با قدم

هنوز چند قدیم دور نشده بود که صدای رسمه به 

 گوشش رسید: 

 سمت  وایستا.  -
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ایستاد و به طرف رسمه چرخید. دستانش را از هم باز 

 بلند، گفت: کرد و با صدایی 
ً
 نسبتا

 وایستم که چی بشه؟ هان؟  -

حاال که بحثو کشوندی به این جا، باید وایستی حرفای  -

 منم بشنوی. 

 عصتر و پر صدا پوزخند زد. تند تند گفت: 

حرفای تو؟ حرف  نمونده که. هر چی که الزم بودو  -

 گفتی منم شنیدم. دیگه حرف  نمونده. 

ه بود که رسمه به او پشت کرد و هنوز قدیم برنداشت

 محکم گفت: 

 گفتم وایستا!  -

طور پشت به رسمه، هر دو سمت  از قدم ایستاد. همان

دستش را به کمرش زد، چشمانش را بست و رسش را به 

، نفسش را محکم 
 

سمت آسمان گرفت. از رس کالفگ

دانست با این زن چه کند. خواهرش به فوت کرد. نیم

 دید. نیمهایش را جانش وصل بود اما او و خویر 

رسش را پایی   آورد و چشمانش را به زمی   دوخت. 

دستش را محکم و یی در یی روی ته ریشش کشید. این 
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های دائم و یر دلیل میان او و رسمه یک جا باید بحث

 شد. تمام یم

هایی بلند به مت   به پشت چرخید و خودش را با قدم

هایش را روی مت   رساند. روی صندیل نشست و دست

 شت. گذا

 شنوم. بگو، یم -

تر شود. سپس رسمه کیم سکوت کرد تا برادرش آرام

 پرسید: 

 دوی  مشکل تو چیه؟یم -

سمت  تنها نگاهش کرد و منتظر ماند تا رسمه حرفش را 

 ادامه دهد. 

. یم -  خویر کت 
خوای اوضاع مشکل تو اینه که بلد نیستی

 زی  بهش. رو بهتی کنیا، ویل بیشتی گند یم

.  یه جوری حرف -
 

 بزن منم بفهمم چی میگ

. تو االن خودت  -  من بردار سمت 
 
دست از رس من و زندگ

ک داری، االن بچه داری. نباید اونا رو ول   مشتی
 
یه زندگ

 کت  بچستر به من. 
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 سمت  گردنش را کج کرد، چشمانش را ریز: 

ایط ول  -  انتظار داری من خواهرمو تو این رسی
ً
تو واقعا

 دت؟کنم؟ چی فکر کردی پیش خو 

ایط ناراضیه، فکر یم - کنه من تو رو ازش الهه از این رسی

 گرفتم. 

سمت  اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند. صدایش کیم باال 

 رفت: 

 کنه همچی   فکری کنه. الهه بیخود یم -

 شلوغش نکن.  -

، نفسش را محکم فوت کرد و نگاهش 
 

سمت  از رس کالفگ

از ای دیگر از حیاط دوخت. رسش داشت را به نقطه

 شد! شدت افکار توی مغزش منفجر یم

تر بود. ویل م به من نزدیکالهه از خواهر نداشته -

 خوام تو رو ازش دور کنم. کنه من یماالن فکر یم

ه شد:   سمت  مستقیم به چشمان رسمه خت 

ی نیست، خودش ازم خواست حواسم به  - همچی   چت  

 تو باشه. 
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  اونو گذاشتی  -
ً
. اونم آره ویل نه انقدر. تو رسما  کنار سمت 

ذاره هدیه رو بغل دونه، انقدری که حتی نیممنو مقرص یم

م. کنه یمکنم. فکر یم شم ازش بگت   خوام دختی

؟ تو رو چه حسایر داری این حرفا رو به من یم - زی 

ی گفته؟  خودش بهت چت  

به من که نه، به مامانش گفته. مگه نشنیدی چقدر بهم  -

 تیکه پروند؟

ی نشنیده سمت  اخم کمر   نشاند، چرا او چت  
 بر پیشای 

 
نگ

بود؟ رسمه خودش را جلوتر کشید و لبخند زد. صدایش 

 نرمش خاض داشت: 

خوام، نه سمت  جان! داداش من! من نه راننده یم -

خوام کیس کارامو برام انجام بده. خودم یه زن یم

مستقلم، از پس کارام بر میام. تو بچسب به زن و 

تازه مادر شده، بیشتی از هر وقت زندگیت؛ اون االن 

 ای به تو نیاز داره. دیگه

ون فرستاد و کیم سکوت کرد. چرا  سمت  نفسش را بت 

 متوجه تغیت  رفتارهای الهه نشده بود؟
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 من نیم -
 
 تو و الهه هم مثل زندگ

 
خوام عاقبت زندگ

 من بشه. 

ه شد.  رس بلند کرد و به چشمان زیبای خواهرش خت 

 زد:  درمانده و آرام لب

ایط ول کنم؟ -  آخه چجوری تو رو تو این رسی

ایظ؟ به خدا من حالم خوبه، االن هیچ مشکیل  - چه رسی

 ندارم. 

 دروغ یم
 
 خوب نبود. زندگ

ً
اش پر از گفت؛ حالش اصال

 برادرش مشکل بود اما به هیچ وجه نیم
 
خواست زندگ

 خراب شود. 

، من هر موقع کمک  - بعدشم، قرار نیست منو ول کت 

ت یم بخوام  کنم. خودم ختر

 سمت  نامطمی   لب زد: 

 دی؟قول یم -

 آره، قوِل قول!  -

یز از غم، لبخندی مصنوغ روی   لتر
سمت  با چشمای 

ی لبش نشاند. عذاب وجدان گرفته بود از این که رابطه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

میان الهه و رسمه را خراب کرده. رسمه اما حالش کیم 

 و گفت:  کرد. از جا بلند شد بهتی بود، احساس سبگ یم

 بریم پیش مهمونا؟ -

 سمت  هم بلند شد: 

 بریم.  -

 

  

 

  

۷۲ 

 

و بعد هر دو وارد خانه شدند. سمت  صحبت با آرش و 

کرد با مرضیه و سامیار را از رس گرفت و رسمه سیع یم

، همش رسهنگ، هم کالم شود. مهی   زی  مهربان مهی  

 صحبتی با او، لذت بخش. بود و هم
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اش شایک نبود. که و خانواده حاال دیگر از حضور رسهنگ

کرد این آشنایی حالش را کیم بهتی کرده. برعکس، فکر یم

 بابت همی   حال خوب کوچک هم خدا را شاکر بود. 

ی ها عزم رفیی  کردند. خانوادهساعتی بعد، مهمان

رسمدی برای بدرقه تا حیاط رفتند؛ حال فقط رسمه در 

د و آرشی که در ای که در اتاق بو سالن مانده بود و هانیه

 یک اتاق دیگر، مشغول صحبت با تلفن همراهش بود. 

های سالن که نگاه روی مبل نشست و به ریخت و پاش

کرد، آه از نهادش بلند شد. از کاِر خانه متنفر بود اما باید 

ها به مادرش کمک برای جمع کردن این ریخت و پاش

، این افتضاح تا نییم مه کرد. با یک حساب رس انگشتی

 کشید! شب طول یم

هانیه هول زده از اتاق خارج شد و در حایل که زیپ 

 بست، گفت: اش را یمکوله

 ای وای! رفیی  همه؟ -

 رسمه از جا بلند شد و به رویش لبخند زد: 

 نه عزیزم، تو حیاطن.  -

 کوله را روی دوش انداخت و شالش را کیم جلوتر کشید: 
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. دستت درد نکنه آ - بچر پس برم تا منو جا نذاشیی 

 رسمه. 

کنیم گفت و همان لحظه، آرش از رسمه خواهش یم

ون آمد. نگاهش را رس تا رس سالن چرخاند و  اتاق بت 

 متعجب گفت: 

 ِا، بقیه کجان؟ -

های آرش حدود نیم ساعت در اتاق سامیار بود و تلفن

اش تمایم نداشت. آن قدر گرم صحبت شده بود کاری

 که گذر زمان را حس نکرد. هانیه گفت: 

 دو داداش! رفیی  همه. ب -

و بعد، به سمت دِر خروچر پا تند کرد و مشغول بسیی  

اش شد. آرش با لبخندی که چاشت  بندهای کتای  

 صورتش بود، رو به رسمه گفت: 
 

 همیشگ

دستتون درد نکنه خانم رسمدی، خییل زحمتتون  -

 دادیم امشب. 

ام لبخند زد:   رسمه از روی احتی

 کنم، زحمتی نبود. خواهش یم -
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 خوشحال شدم از دیدنتون.  -

-  .  همچنی  

 رسمه کیم مکث کرد و ادامه داد: 

، بابت اون قضیه - ی وکالت... فرصت نشد ازتون راستی

 تشکر کنم. 

 کاری نکردم خانم، انجام وظیفه بود.   -

 سپس رسش را به سمت هانیه چرخاند و گفت: 

 پوشیدی هانیه خانوم؟ بریم؟ -

 هانیه کمر راست کرد: 

 بریم داداش.  -

هر دو از رسمه خداحافظ  کردند و رسمه تا دم در خانه 

ها که رفتند، او هم رایه اتاقش شد شان کرد. آنهمرایه

های پوشیده و گرم خالص تا خودش را از رسی آن لباس

 کند. 

نگاهش به سمت تخت چرخید و بعد، چشمش روی 

ی که به حتم متعلق به هانیه بود،  ی قفل شد. دفتی چت  

ه و نییم از آن پیدا بود. آن را از روی زمی   زیر تخت افتاد
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کرد که نگایه برداشت. یک حس ناشناخته تحریکش یم

به آن بیندازد. به درست یا غلط بودِن حسش فکر نکرد و 

ی که در صفحه ی اول نوشته شده دفتی را باز کرد. چت  

 بود، هوش از رسش پراند: 

خانه حبس کرده بود. اما نگاه  "خودش را توی آشتی 

بارش، هر چند لحظه یک بار به سمت نوزاِد در حشت

کشید و فقط گاه آه یمچرخید. گاه و یر آغوش الهه یم

گذرد! این زن، این دانست در دل این زن چه یمخدا یم

زِن فرزند از دست داده، روا نبود که در جشن تولد 

ها پذیرایی کند و مدام اش باشد و از مهمانبرادرزاده

 د. چرا کیس به فکر حال دل این زن نبود؟"خودخوری کن

چشمانش از رس تعجب گرد شده بودند. ناباورانه نگاه از 

ای نامعلوم چشم کلمات توی دفتی گرفت و به نقطه

ح حال او بود. هانیه درس را بهانه کرده و  دوخت. این رسی

 
 
اش بنویسد؟ به چه به اتاق آمده بود تا از او و زندگ

؟  حفی

مع و جور کرد و دفتی به دست، از خانه زود خودش را ج

ون زد. پا به حیاط گذاشت و همان جا دم دِر خانه بت 

ها در انتهای حیاط، هنوز مشغول خوش ایستاد. مهمان
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ی رسمدی بودند. صدایش را بلند کرد و و بش با خانواده

 گفت: 

 هانیه جان؟ -

نگاه همه به سمتش چرخید. رسمه دفتی را نشاِن هانیه 

 داد: 

تو جا گذاشتی عزیزم. دف -  تی

در آن تاریک و روشن غروب، به وضوح دید که رنگ از 

صورت هانیه پرید. قدم برداشت، خودش را به رسمه 

 رساند و مقابلش ایستاد. 

 دستت درد نکنه آبچر رسمه.  -

دفتی را به سمت هانیه گرفت. اما همی   که هانیه 

د، دستش را پس کشید. اخیم  خواست آن را از او بگت 

 یظ بر پیشای  نشاند و آرام پرسید: غل

 منو یم -
 
 نوییس؟تو داری داستان زندگ

۷۳ 
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هانیه رس به زیر انداخت و لب گزید. چه افتضاچ به بار 

 آورده بود! 

 جواب منو بده.  -

رس بلند کرد و با چشمای  که رنگ التماس گرفته بودند، 

ه شد به صورت خشمگی   رسمه.   خت 

و. مامان بابام بفهمن آبچر رسمه تو رو خدا هیچی نگ -

. نویسم پوستمو یممن داستان یم  کی  

 صدای رسمه آرام اما خشمگی   بود: 

 ی گ همچی   کاری کردی؟تو با اجازه -

 لرزید: اشک در چشمان هانیه حلقه زد. صدایش یم

ی نگو تو  - تو رو خدا ببخشید، من اشتباه کردم. چت  

 رو خدا. 

ه ماند به ای خت  رسمه با همان اخم غلیظ، چند لحظه

 چشمان هانیه و بعد، با اکراه دفتی را به دستش داد. 

ی که از من نوشتی رو پاره یمیم - . ری خونه، هر چت   کت 

 مفهومه؟

 ویل آخه...  -
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 اش گذاشت: رسمه انگشت روی بیت  

 هیش... همی   که گفتم.  -

 هانیه رس به زیر انداخت و آرام گفت: 

 چشم، ببخشید.  -

،  اشو بعد، به سمت خانواده
 

رفت. رسمه از رس کالفگ

نفسش را محکم فوت کرد و به خانه برگشت. این هم از 

کرد کیم، فقط کیم به او خوش مهمای  امشب که فکر یم

گذشته و در آخرین لحظه همه چت   به کامش تلخ شده 

 بود... 

، هانیه شماره ی رسمه را از از همان شب بعد از مهمای 

سه روز تمام، مدام  تلفن همراه پدرش پیدا کرده بود. 

کرد که اجازه فرستاد و خواهش یمبرای رسمه پیامک یم

بدهد داستانش را بنویسد. دست آخر رسمه که از این 

همه اضار کالفه شده بود، قرار مالقایی گذاشت تا 

حضوری با هم صحبت کنند. و حاال در یک بستت  

هایش در فضای باز چیده شده بودند،  فروشی که مت  

هم نشسته بودند و هوای خنک اردیبهشت ماه مقابل 

 کرد. صورتشان را نوازش یم
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؟خانوادت یم -  دونن کجایی

 هانیه قاشق بستت  شکالیی را در ظرفش گذاشت و گفت: 

ون. بهشون گفتم با یگ از دوستام یم -  رم بت 

-  .  پس دروغ گفتی

 دروغ نگفتم، شما هم االن دوست مت  دیگه.  -

ت   گذاشت و انگشتانش را در هم رسمه دستانش را روی م

 قفل کرد. محکم و جدی، با چاشت  اخیم کمرنگ، گفت: 

 دوست، اینم یه جور اونا نیم -
 

دونن که تو به من میگ

 دروغه. 

 دونه با شما قرار داشتم. آرش یم -

من کاری به برادرت ندارم، مامان و بابات باید در جریان  -

 دردرس شه واسمباشن. نیم
ً
 . خوام بعدا

اش هانیه رس به زیر انداخت و مشغول بازی با بستت  

 شد. صدایش آرام و غمگی   بود: 

شناش رسمه جون، شما مامان بابای منو نیم -

ن. انقدری که بعض  وقتا حس بدجوری سخت گت 

 تونم بکشم. کنم نفسم نیمیم
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 نیمدلش به حال این دختی یم
ً
فهمید چرا سوخت. واقعا

گت  باشند که هانیه ن حد سختاش تا ایباید خانواده

ها پنهان کند. باید بابت این داستان نوشتنش را از آن

ش به او افتخار یم  کردند، این چه رفتاری بود؟هت 

 هانیه؟ -

 هانیه رس بلند کرد و لبخندی زورگ روی لب نشاند: 

 جانم؟ -

 یه دلیل بیار که بذارم داستان زندگیمو بنوییس.  -

 گذاشت و دستش را زیر هانیه آرنجش را روی مت   

ها و اش زد. چشم دوخت به خیابان و آدمچانه

 هایش. نفیس عمیق کشید و گفت: ماشی   

داداش آرشم میگه، آدم باید واسه هدفش بجنگه و  -

 ش وایسته. پای عالقه
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۷۴ 

 

ه شد به نقطه . چشم از خیابان گرفت و خت  ای روی مت  

یگرش، روی مت   ی دست دطور که با انگشت اشارههمان

 کشید، گفت: های فرض  یمخط

هامو پاره کنم، خییل سیع وقتی شما بهم گفتی نوشته -

کردم ازشون دل بکنم. ویل نتونستم. یه دل ست  

 گریه کردم براشون ویل نشد قیدشون رو بزنم. 

 نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

همون شب به خودم گفتم، من هر چی بشه قید  -

ی من تو نوشیی  هدف و آینده زنم. نوشیی  رو نیم

 تونم ازش دل بکنم. خالصه میشه، نیم

ه شد به چشمان عسیل و زیبای رسمه و قاطع گفت:   خت 

کشم، نه قید آبچر رسمه! من نه از نوشیی  دست یم -

زنم که زنم. انقدر باهاتون حرف یمداستان شما رو یم

 هام بشم. تونم بیخیال نوشتهراض  بشید. من نیم

ب رسمه به لبخندی کمرنگ کش آمد، کم کم ی لگوشه

 آمد. داشت از این دختی خوشش یم
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تونم ها رو عوض کنم، یمتونم اسم شخصیتمن یم -

کنم کیس جزئیات رو دستکاری کنم، یه کاری یم

 شماست. باشه؟ قبول 
 
نفهمه این داستان زندگ

 کنید؟یم

و اش را جلو کشید و با قاشق، کیم زیر رسمه فالوده بستت  

 رویش کرد. از ته دل آه کشید و زیر لب گفت: 

 مرور اون روزا برام خییل سخته.  -

دم تا مجبور دم اذیتتون نکنم. قول یممن بهتون قول یم -

سم.  ی ازتون نتی  نشم، چت  

 رسمه نگاهش را به هانیه داد و مهربانانه لبخند زد: 

من اگه االن جلوت نشستم، واسه اینه که دلم راض   -

 نمو بنوییس. شده داستا

هانیه لبخندی از ته دل روی لب نشاند. رسمه کیم از 

ه شد به صورت  بستت  را در دهانش گذاشت و بعد، خت 

 هانیه. 

 ویل این وسط یه مشکیل هست.  -

 لبخند بر لب هانیه خشکید. با نگرای  لب زد: 
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 چه مشکیل؟ -

نوییس. منم دونن تو داستان یمخانوادت! خانوادت نیم -

. یماینجوری ن
 

 تونم قبول کنم. باید بهشون بگ

هانیه رس به زیر انداخت و مشغول بازی با انگشتان 

 دستش شد. با صدایی آرام و غمگی   گفت: 

شناسید رسمه جون. از نظر شما پدر و مادر منو نیم -

اونا، یه دختی همسن من فقط باید درس بخونه. به 

ه زور گفیی  باید ریاض  بخونم، باید برم دانشگاه و ی

 کنم که دوست ندارم. 
 
 عمر جوری زندگ

فهمید سوخت. نیمدل رسمه برای این دختی و امثال او یم

چرا به او به عنوان یک انسان، این حق را ندارد که 

 
 
د. دستش را روی خودش برای زندگ اش تصمیم بگت 

دست هانیه گذاشت و نوازش کرد. هانیه رس بلند کرد و 

ل رسمه داد. باز هم رس به لبخندی کوتاه و اجباری تحوی

 زیر انداخت و با بغض گفت: 

آرش بهم قول داده با مامان بابا صحبت کنه واسه  -

ط گذاشته که امسال معدلم تغیت  رشته م. ویل رسی
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 نیم
ً
یک خوب شه. من ریاض  رو اصال فهمم، از فت  

م؟بدم میاد؛ آخه چجوری نمره  ی خوب بگت 

شاند و صدای هایش پو گفت و بعد، صورتش را با دست

 اش بلند شد. رسمه ناباورانه نگاهش کرد و لب زد: گریه

؟هانیه؟ گریه یم -  کت 

سپس مچ دست هانیه را گرفت و آن را از صورتش جدا 

 آمد! کرد. این دختی چقدر زود اشکش در یم

کت  آخه عزیز دلم؟ مشکلت که حل چرا گریه یم -

 شدنیه. 

فت و لب هانیه نم اشک را با پر شالش از چشمانش گر 

 زد: 

 چجوری آخه؟  -

خواست به فکری از ذهن رسمه عبور کرد. از ته دلش یم

این دختی کمک کند و حداقل هانیه حالش خوب باشد. 

 دستان هانیه را میان دستانش گرفت و مهربانانه لب زد: 

یک  - مگه مشکلت درس نیست؟ خب من ریاض  فت  

 کنم. خوندم، کمکت یم
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د. ناباورانه چشمان هانیه از رس تعجب گرد ش

همردمک اش را میان چشمان رسمه چرخاند و لب های تت 

 زد: 

 رسمه جون؟ -
 

؟ راست میگ
ً
 واقعا

 گم. معلومه که راست یم -

های هانیه را از روی دستش را جلو برد و اشک

 هایش پاک کرد: گونه

 حاال دیگه گریه نکن، خب؟ -

وت هانیه لبخند زد و رس تکان داد. با وجود دو دنیای متفا

های خویر برای و تفاوت ست  زیاد، این دو نفر دوست

 شدند... هم یم

۷۵ 

 

جمعه بود و با این حال، آرش و رسهنگ خانه نبودند. 

شان بیاید و مهی   از رسمه دعوت کرده بود که به خانه

جا های هانیه کمکش کند. و حاال رسمه اینکیم در درس

ل رسهنگ یزدان  مهر. بود، در اتاق هانیه در مت  
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 خب... اینم از آخرین سوال، دیگه تموم شد.  -

هانیه لبخندی به روی رسمه زد و خودکار و دفتی را به 

سمت خودش کشید و در حایل که راه حِل رسمه را 

 کرد، گفت: تحلیل یم

 دستت درد نکنه رسمه جون.  -

 لبخند زد و گفت: 
ً
 رسمه هم متقابال

ردیم. ان که با هم کار کها فقط تو همی   حدیمسئله -

، یم مونه مفاهیم و حفظیات که اگه خوب بخوی 

 .  بیست و گرفتی

هانیه لبش را غنچه کرد و به سمت راست کشاند. ته 

خودکارش را میان موهای شب فامش برد و کف رسش را 

، رسی تکان داد و گفت:  ه به دفتی  خاراند و خت 

 همچینم سخت نبودا.  -

ختی را در خواست این درسمه کوتاه خندید. گایه دلش یم

د و محکم فشارش بدهد! نیم فهمید چرا آغوش بگت 

 انقدر او را دوست دارد. 

 گفتم که سخت نیست، باید دل بدی فقط.  -
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هانیه به سمت رسمه چرخید. محکم بغلش کرد و تند تند 

 گفت: 

 من عاشقتم رسمه جون، باشه؟ عاشقتم!  -

های از ته دل رسمه باال رفت و دستانش را صدای خنده

 های هانیه حلقه کرد. نهدور شا

 منم عاشقتم فسقیل.  -

ی رسمه را محکم بوسید و رس جایش نشست. هانیه گونه

ش را دوباره به دست گرفت و مشغول مرور سواالت  دفتی

یک شده بود!   شد. انگار خانم نویسنده عاشق فت  

همان لحظه کیس به دِر اتاق کوبید. روی زمی   نشسته 

جزوه و کاغذ پاره بود. بودند و دورشان پر از کتاب و 

د، گفت:  ش بگت   هانیه یر آن که نگاه از دفتی

 بیا تو مامان.  -

بت و کیک دستپخت  در باز شد و مهی   با سیت  رسی

خودش پا به اتاق گذاشت. رسمه به رسم ادب از جا بلند 

 شد، سیت  را از مهی   گرفت: 

 چرا زحمت کشیدین مهی   خانم؟ دستتون درد نکنه.  -
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 مهی   لبخند زد: 

 حمتو که شما کشیدی رسمه جانم. ز  -

 سپس نگاهش را به هانیه داد و پرسید: 

ی دیگه؟فردا بیست یم -  گت 

هانیه رس بلند کرد و با لبخندی کنج لب و چشمای  که 

 بارید، رو به مادرش گفت: شیطنت از آن یم

م هیجده رو شاخشه.  -  بیست نگت 

 مهی   تای ابرو باال فرستاد: 

 ببینیم و تعریف کنیم.  -

 را به رسمه داد و گفت:  نگاهش

م، بازم بیا پیش ما.  -  خوب کردی اومدی دختی

 خانم، امروز حسایر زحمت کشیدین.  -
 ممنونم مهی  

ی الزم ندارید؟  -  کاری نکردم. چت  

هانیه و رسمه در جوابش یک "نه" گفتند و تشکر کردند 

و مهی   اتاق را ترک کرد. رسمه سیت  را روی زمی   گذاشت 

بت ر  طور که ذره ذره از آن ا برداشت همانو لیوان رسی

 نوشید، مشغول چک کردن تلفن همراهش شد. یم
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ی اتاق انداخت و هانیه رس بلند کرد. نگایه به دِر بسته

 بعد، رو به رسمه با صدایی آرام لب زد: 

 رسمه جون؟ -

 رسمه رس بلند کرد و منتظر ماند تا هانیه حرفش را بزند. 

 به کمکتون احتیاج دارم.  -

بت را اخیم   کمرنگ بر پیشای  نشاند و موبایل و لیوان رسی

روی زمی   گذاشت. ناخواسته مانند هانیه، آرام حرف 

 زد: یم

 چه کمگ؟ -

هانیه کیم پوست لبش را جوید و با انگشتان دستش بازی 

 کرد. 

 چجوری بگم؟ -

 مربوط به داستانته؟  -

 هانیه رس تکان داد و با هر جان کندی  که بود، گفت: 

 از زندگیتون با... با شوهرتون...  خوامیم -

ناِم او که آمد، رسمه از کوره در رفت. رسش را به اطراف 

 تکان داد و تند تند گفت: 
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ش.  - ی نتی  نه، نه! تو قول دادی ازم چت  

 صدای آرام هانیه رنگ التماس گرفت: 

کنم. ویل من قول ندادم، گفتم سیع خودمو یم -

 الزمه شما برام ا
ً
ز زندگیتون بگید. االن... االن واقعا

 دونم. من هیچی نیم

ی رسمه چشمانش را بست. کف دستش را به نشانه

سکوت مقابل هانیه گرفت و هانیه دیگر هیچ نگفت. 

های رسمه نامنظم شده بود و تنش محسوس نفس

 لرزید. یم

 در توان خودش نیم
 
اش برای دید که از فرزام و زندگ

آن خاطرات را به  توانست دوباره تمامهانیه بگوید. نیم

یاد بیاورد و دوباره برایش مرور شود که عاشق و 

ی یک بازیگر قهار و خائن بوده و... شاید هنوز دلباخته

 هم هست! 

 صدای نگران هانیه به گوشش رسید: 

؟ -  رسمه جون؟ خویر

ی روی سینه کرد ی پر دردش سنگیت  یمخوب نبود. چت  

شده بود، تت   ی ابدی فرزامو قلبش، همان جایی که خانه
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ی  در هوا یم ی کشید. نفیس عمیق کشید اما انگار اکست 

بت را برداشت و گفت:   نبود. هانیه لیوان رسی

بیا یه کم از این بخور رسمه جون. عجب غلظ کردم  -

 گفتم! 

لیوان را به دست رسمه داد و رسمه در دل خدا خدا 

کرد این دست لرزان کار دستش ندهد و محتوات لیوان یم

بت را نوشید و بعد، نفیس روی ف رش نریزد. کیم از رسی

عمیق کشید. لیوان را داخل سیت  گذاشت و رسش را 

 میان دستانش گرفت. 

 

  

 

  

۷۶ 

 

اف کرده  فرزام را دوست داشت و این را پیش خودش اعتی

هایش را تنها ای ندیده بود و بدیبود. او از فرزام بدی
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 شنیده بود و با همی   شنیده
 
کشان را ها، قید زندگ  مشتی

هایش به یقی   تبدیل شده زده بود. پشیمان نبود. شنیده

 
 
ترین راه ای نداشت. منطفی شان دیگر آیندهبودند و زندگ

پیش رویش همی   طالق بود؛ اما امان از دیل که منطق 

 شد! رسش نیم

؟ -  رسمه جون؟ مگه قبول نکردی کمکم کت 

بودند.  رسمه آرام رس تکان داد. چشمانش هنوز هم بسته

 هانیه ادامه داد: 

پس نخواه که کمکت نصفه ول بشه. کمکم کن رسمه  -

 تونم داستانمو بنویسم. جون، بدون حرفای تو نیم

 اش، زیر لب نالید: ی انرژیرسمه با ته مانده

 تونم. نیم -

 هانیه کیم سکوت کرد و بعد، آرام زمزمه کرد: 

ی یمآخر شب زنگ یم - گم، نه شما زنم بهت؛ نه چت  

ی بگو که انگار من پشت خطم. کافیه یادت بره چت   

شنوم. درِد دل کن رسمه جون، با من دارم صداتو یم

 و من نه
ً
. اصال ها؛ با خودت، یا با هر گ که راحتی

 به این فکر نکن که من دارم یم
ً
شنوم. فقط ابدا
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ی همی   یه بارو حرف بزن، قول یم دم دیگه چت  

سم.   نتی

ش نشسته و نگاهش م ی لپ تاپ یِخ صفحهپشت مت  

ی ها، ساعتی پیش از خواب، به پروندهبود. شب

 یمموکل
 
کرد. حاال هم مشغول زیر و رو هایش رسیدگ

ین راه را برای دفاع از ها و تبرصهکردِن ماده ها بود تا بهتی

 موکلش پیدا کند... 

اش ی بیت  با انگشت اشاره، عینک مطالعه را روی تیغه

د و همان لحظه، پیغایم که ختر از کیم به باال هدایت کر 

ی لپ تاپ داد، روی صفحهضعیف بودِن باتری یم

 نمایان شد. دستی در هوا پرت کرد و غر زد: 

 َبَهع! االن وقت شارژ خایل کردن بود؟ -

گردن کشید و پشت لپ تاپ را که پر بود از کاغذ و 

ی از شارژر لپ تاپش نبود.  پرونده، از نظر گذراند. ختر

طور که از جا بلند وی افسوس تکان داد و همانرسی از ر 

 شد، زیر لب گفت: یم
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ه گفتم شارژرو ور یم - داری صد دفعه به این دختی

خواد به گوشش بره، بعدش بذار رس جاش. ِگ یم

 هللا اعلم! 

مدیی بود که شارژر لپ تاپ هانیه خراب شده بود و او از 

ش کرد. عینک را از روی چشمشارژر آرش استفاده یم

برداشت و روی مت   انداخت. و بعد، به سمت دِر اتاق 

 خاموش قدم برداشت و وارد سالن شد. المپ
ً
ها تماما

بودند و خانه در تاریگ مطلق فرو رفته بود. همه خواب 

کرد، خواب به بودند اما آرش تا کارش را تکمیل نیم

آمد. شانه باال انداخت؛ شارژر را الزم چشمانش نیم

شد، تقصت  خودش بود اگر هانیه بیدار یم داشت و حاال 

 نه او. 

در آن تاریگ، دستانش را به دیوار و وسایل بند کرد و به 

هر زحمتی که بود، خودش را به اتاق خواهرش رساند. 

ِ دِر اتاق گره خورد، تای ابرویش باال 
نگاهش که به پایی  

 پرید. المپ اتاق روشن بود، خواهرش بیدار بود؟

به در زد و بعد، در را کیم باز کرد. توی اتاق  ایآرام تقه

 رسک کشید و با صدایی آرام لب زد: 

 هانیه؟ بیداری؟ -
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هانیه روی تخت خوابش برده بود. پا به اتاق گذاشت و 

ین صدا بست. همان جا چشم چرخاند تا  در را با کمتی

شاید شارژرش را پیدا کند که صدایی زمزمه مانند و زنانه، 

 رد. توجهش را جلب ک

نگاهش را چرخاند تا منبع صدا را پیدا کند و دست آخر، 

چشمش روی موبایل هانیه که کنار رسش روی تخت 

توانست بود، ثابت ماند. ابروهایش را در هم کشید. نیم

 حدس بزند که این صدا، صدای چیست. 

ی تخت نشست. موبایل آرام قدم برداشت و یر صدا لبه

ش را که روشن کرد، ارا با احتیاط برداشت و صفحه

چشمانش از رس تعجب گرد شدند؛ رسمه پشت خط 

تلفن خواهرش بود. هانیه میان مکالمه خوابش برده بود 

ختر از همه جا، داشت همچنان صحبت و رسمه یر 

 کرد. یم

اش، اش نشست و حس کنجکاویاخیم کمرنگ بر پیشای  

های رسمه گوش کند. موبایل را قلقلکش داد تا به حرف

 گوشش گذاشت و صدای رسمه را شنید:   روی

-  
 

من... من با فرزام بزرگ شدم. نه این که بگم از بچگ

شناختمش و این حرفا ها، نه. بزرگ شدم چون یم
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فرزام منو از میون یه دنیا جرم و جنایت و خشونت 

ون. بزرگ شدم چون فرزام عشق و  کشیده بود بت 

گار. شناختم قبل اون انیادم داده بود. خودمو نیم

وع شد که فرزام اومد تو  انگار دنیام از همون جایی رسی

 زندگیم. 

 
 
ای که برام فرزام و دوسش داشتم. راض  بودم از زندگ

ساخته بود. فرزام بلد بود چجوری با من، با مت  که ناشی 

بودم تو دنیای عشق و عاشفی تا کنه که دل بدم و 

د تو کر رحم! رحم نیمش بشم. بلد بود، بلِد یر شیفته

 کارش به دِل نابلِد من. 

دونستم این مرد ختر از همه جا نیمی یر من... مِن ساده

کنه، قراره ذره ذره جوری که داره ذره ذره عاشقم یمهمون

دونستم، روحمو نابود کنه و بشه خیانتکار. که اگه یم

 دادم دلمو دستش. نیم

ه راهمو ازش جدا کردم، ویل هر کاری کردم این دل واموند

رضایت نداد صاحبش رو از رسش وا کنه. منطفی نیست 

کنم. دونم، ویل هنوزم اون مرد رو توی قلبم حسش یمیم

بعد از کیل جنگ و جدل بی   قلب و مغزم رس این که 
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دوستش دارم یا نه، مغزم آخر کوتاه اومد و ُبرد نصیب 

 قلبم شد. 

 

  

 

  

۷۷ 

 

، منظورم گمهنوزم دوستش دارم فرزامم رو. فرزام که یم

رحمه اون مرد توی زندان نیست. منظورم همون بلِد یر 

 مون. که ندیدم کم بذاره تو رابطه

رم کنم، مثل یه سایه که هر جا یمحضورش رو حس یم

ک همراهمه؛ مثل سایه  مشتی
 
ی خودم. هنوزم یه زندگ

شم. هنوزم دل بینمش ویل دلباختهدارم با مردی که نیم

. همینه که حاال یه کیم نکندم از اون خونه و ز 
 
ندگ

آرومم؛ قبول کردم دردمو. قبول کردم با این درد همراه 

 توی زندگیم نگه دارم. 
ً
 بشم و اون سایه رو فعال
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ویل تو این دنیا انگار حرف حرِف منِطقه. کدوم منطفی 

کنه بعد از بازیچه شدن، ببخشه و بمونه کنار قبول یم

 یه آدم خائن زندگیش؟ کدوم منطق قبول یم
 
کنه زندگ

 پلیس رو با یه جنایتکار؟

حالم یه طور عجیبیه، انگار دو نفرم تو یه بدن. دو نفری 

زنه. خواد و اون یگ پسش یمکه یکیشون فرزام رو یم

یه بی   خوب و بد.  گنگم، گیجم، رسدرگمم... حالم یه چت  

دونم با حالم برزخه و مثل عالم برزخ بالتکلیفم. نیم

ای که دنبالمه و منطفی که ه و سایهعشفی که تو دلم

ذاره اون مرد توی زندان رو ببخشم، چجوری به نیم

تونم این وضع رو تحمل دونم تا ِگ یمتفاهم برسم. نیم

دونم این وسط یگ باید تسلیم شه؛ یا کنم. فقط یم

منطفی که میگه دور بمونم از فرزام، یا دیل که بیتابه برای 

 داشتنش. 

کیشون باید تسلیم شه. چون من آدِم دیر یا زود ی

بالتکلیف  نیستم. من دو نفر نیستم. این بالتکلیف  نباید 

ریزم که طول بکشه. که اگه بکشه، یه جوری به هم یم

 رو جمع کنه... فقط خدا یم
 

 تونه این آشفتگ
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های کشدارش در گوش سکوت کرد و تنها صدای نفس

ده بود با هایش، مخلوط شپیچید. صدای نفسآرش یم

صدای کوبش قلب آرش و این مرد انگار در خالء محض 

ی درد دیده. صدای بود بعد از شنیدن حرف دل رسمه

 رسمه این بار با لحت  دیگر در گوشی پیچید: 

 هانیه؟ پشت خظ هنوز؟ -

بزاق دهانش را به سختی فرو برد. نفسش را در سینه 

ند. هایش رسمه را هوشیار کحبس کرد، مبادا صدای نفس

تش را از گردنش دست آزادش را پیش برد و یقه ی تیشی

ر گرفته بود از حرف
ُ
 های این زن. فاصله داد. گ

خوبه که خوابت برده. حواسم نبود، خییل بیشتی از  -

ی که باید بدوی  گفتم. خوبه که نشنیدی  اون چت  

 حرفامو. 

ی این زن را شنیده بود. های نگفتهاما آرش تمام حرف

ی که دانست را شنیده بود. نباید کیس یم تمام چت  

دانست آن چه را که نباید. این قلب چرا رس ناسازگاری یم

 برداشته بود؟
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آروم بخوایر عزیز دلم. بی   ما دو نفر، حداقل تو  -

 امشبو آروم بخواب. 

و بعد، صدای بوق ممتد در گوشش پیچید. دستش انگار 

ده آورد. نگاهش مات مانخشک شده بود که پایینش نیم

. چه بود روی دیوار سفید رو به رویش، پلک نیم زد حتی

 مرگش شده بود؟

تصویر چشمان عسیل رسمه مقابل نگاهش جان گرفت. 

یادش آمد همیشه غیم ته نگاه این زن بود. هیچ وقت به 

آن توجیه نکرده بود و حاال ناخواسته علت این غم را 

 دانست. این زن همش سابقش را، مرد جنایتکار و یم

 خائنش را هنوز هم دوست داشت. 

هانیه روی تخت به پهلوی دیگر افتاد و آرش به خودش 

آمد. موبایل را روی پاتختی گذاشت و پتو را روی تن 

 خواهرش باال کشید و از جا بلند شد. 

ای که هنوز هم گنگ و گیج بود؛ درست مثل حال برزچ  

 های رسمهی حرفزد. جمله به جملهرسمه از آن دم یم

دانست چه باید بکند. داد و آرش نیمدر رسش جوالن یم

هدف دور خودش چرخید و نگاهش را در اطراف یر 

خواست خودش را قانع کند که چرخاند؛ انگار فقط یم
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شارژر را پیدا نکرده. چراغ را خاموش کرد و یک راست 

 رایه اتاق خودش شد. 

هدف میان اتاقش ایستاده بود و نگاهش مانده بود یر 

. اما فکرش حتی روی لپ تاپ و کاغذ پاره های روی مت  

ای به سمت ماده و تبرصه کشیده نشد. ذهنش پر لحظه

اش شده بود از صدای ناله مانند یک زن که از بالتکلیف  

گفته بود. زی  که مانده بود رس دو رایه عشق و منطق و 

 دانست کدام راه را برود. نیم

داد تا فکر رسمه از چشم بست و رسی به اطراف تکان 

 به او چه ربظ داشت؟ روانشناس بود 
ً
د. اصال رسش بتی

یا مشاور خانواده که حاِل این زن برایش مهم شده بود؟ 

کم خودش مشغله و گرفتاری داشت؟ حاال باید در ذهن 

 روی 
 
شلوغ و پر رفت و آمدش، جایی برای این زن و زندگ

 کرد؟ دیوانه شده بود مگر؟هوایش باز یم

ید لپ تاپ و شارژر و کار را با هم زد و المپ را خاموش ق

بند اش روی تخت آوار شد و چشمکرد. تن خسته

اش را روی چشمانش گذاشت. مدام از این پهلو به مشگ

د اما دریــــغ از حتی یک چرت آن پهلو یم شد تا خوابش بتر
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کوتاه! تصویر آن دو گوی عسیل به غم نشسته از جلوی 

 رفت. نگاهش کنار نیم

اش با تخت و پتو، نتیجه دست آخر، کالفه از جدال یر 

بند از روی طاق باز خوابید و حی   برداشیی  چشم

چشمانش، نفسش را محکم فوت کرد. در آن تاریگ 

ه ماند روی سقف اتاق. حرف های محض، نگاهش خت 

رسمه، یک بخش از وجودش را فعال کرده بود که برایش 

 احساش مغزش را... نا آشنا بود؛ شاید بخش 

 

  

 

  

۷۸ 

 

ی تاکیس را پرداخت کرد و کنار جاده پیاده شد. حق کرایه

داشتند که اردیبهشت را، اردیبهشت نام گذاشتند. بهشتی 

 که دم صبح باریده و هوا را تمت   
بود برای خودش! بارای 
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ی نسیم خنک عرصگایه شده بود و کرده بود، ضمیمه

 د. کر حال رسمه را عجیب خوب یم

چشم بست و نفیس عمیق کشید. انگار با همی   یک 

 
 

سنفس، تمام خستگ های کار از بدنش خارج ها و استی

شده بود. لبخندی کنج لبش نشست. چشمانش را باز 

کرد و نگایه به محیط اطراف انداخت. رس نبیسی 

تر و کم ایستاده بود که خیابان اصیل را به خیابای  باریک

د. قدم برداشت و پا به خیابان کر رفت و آمدتر وصل یم

 تر گذاشت. خلوت

زد تا به خانه روی کنار خیابان، آهسته قدم یمدر پیاده

کرد، گایه به هایش نگاه یمبرسد. گایه به پاها و قدم

آسمان صاف و گایه هم به رو به رویش. به این فکر 

کرد که از چه حال خرایر خودش را کشانده و به این یم

توانست ده؛ هیچ کس و هیچ چت   نیمحال خوب رسان

اش را به هم بریزد و این حاِل ذره ذره رو به راه شده

 خراب کند. 

شد ای یمپیچید و وارد کوچهکیم دیگر باید به راست یم

شان در آن قرار داشت. لبخندش عمق گرفت، که خانه

ی رس تا رس صفا، شان را دوست داشت. در آن خانهخانه
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ه پشتش بود. مادرش همدم دردهایش پدرش مثل یک کو 

گذاشت آب توی دلش تکان بود و برادرش سامیار نیم

ی گرای  داشت و در آن حال بد، پاک بخورد. چه رسمایه

 فراموشش کرده بود! 

چند قدیم بیشتی تا رسیدن به کوچه نمانده بود. رس بلند 

ه قفل شد و نفسش  کرد و نگاهش در یک جفت چشم تت 

دیدند؟ این یک جفت چشم ش درست یمرا برید! چشمان

 آشنا، چشماِن... 

 ی من! سالم رسمه -

ی من" صدا زدنش طعنه صدایش نیش داشت. "رسمه

اش حبس شده و نتوانست حتی به داشت. نفس در سینه

، چشم از چشمان اغواگر رو به رویش  قدر پلک زدی 

 بزرگ روی سینه
 

د. انگار سنگ اش گذاشته بودند که بگت 

هایش کر شده بودند و پاهایش آمد. گوشنیمنفسش در 

. لب هدف باز و بسته شدند و انگار الل هایش یر مِخ زمی  

آمد. مرِد رو به رویش، شده بود که صدایش در نیم

 ابروهایش را باال فرستاد و گفت: 

 ی من؟ هان؟ جا خوردی رسمه -
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 جانش در آمد تا همی   را بگوید: 

 فـ... فرزام...  -

، ابروهای خوش فرم فرزام گره کور اسمش را که آورد 

ی یک وجتر خوردند. قدیم جلو آمد و در فاصله

 اش غرید: های قفل شدهصورتش، از میان دندان

شناش منو زِن خائن! هنو اسممو یادته پ هنو یم -

 وجدان. یر 

داد از آن همه نزدیگ. کر شده بود و داشت جان یم

داشیی  از شنید. توان چشم بر های فرزام را نیمحرف

نگاهش را نداشت. دلتنگش بود، دلتنگ صاحب خائن 

 ها! این چشم

های رسمه چرخاند و فرزام نگاهش را میان مردمک

 صدایش باال رفت: 

 چته زل زدی به من؟ الل شدی؟ -

؟تو... این... اینجا چیکار یم -  کت 

آمد. دهانش خشک شده بود صدایش انگار از ته چاه یم

کردند. همان دم، مردی رهگذر از اش نیمها یاریو نفس

 راه رسید و خطاب به فرزام گفت: 
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هوی یارو! مگه خودت ناموس نداری مزاحم مردم  -

؟  مییسی

فرزام نگاهش را به مرد داد و رسمه مجال پیدا کرد تا قدیم 

 عقب بکشد. فرزام دستی در هوا پرت کرد و گفت: 

 برو رد کارت بابا.  -

ری یا زنگ بزنم پلیس شما باید بری دنبال کارت. یم -

 بیاد؟

هایش را روی هم کفرش در آمده بود. آن قدر دندان

ون زده بود. هر دو  ده بود که استخوان فکش بت  فشی

 دستش کنار پاهایش مشت شد و غرید: 

 کنم حرومزاده. حالیت یم -

اهنش است  انگشتان رسمه  آمد قدیم بردارد که پشت پت 

یز از التماسش، گوشش  را پر کرد:  شد و صدای لتر

 فرزام تو رو خدا ولش کن، بذار بره.  -

ی انگار در قلبش سقوط کرد. رسمه  ماتش برد و چت  

 صدا زده بود، با همان 
 

اسمش را با همان لحن همیشگ

لحن رسارس احساس. گره کور ابروهایش باز شد و رسش 
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یز از  ناخواسته به پشت چرخید. نگاهش روی چشمان لتر

 کوبید؟بش چرا انقدر محکم یمنگرای  رسمه قفل شد. قل

 رسمه رو به مرد رهگذر گفت: 

 برو دیگه آقا، برو تا رسی نشده.  -

 مرد باز هم کوتاه نیامد: 

؟ -  این آقا چیکارته آبچر

 شوهرشم!  -

ی درونش سقوط کرد و  این بار قلب رسمه بود که چت  

چشمانش روی نگاه فرزام قفل شد. فرزام رس چرخاند 

 سمت مرد و گفت: 

د؟ شوهرشم. حاال بزن به چاک تا با کف حالیت ش -

 این آسفالت یکیت نکردم. 

 

  

 

  

۷۹ 
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مرد نگاه مشکوکش را از روی فرزام برداشت و به رسمه 

ها دور شد. فرزام دوخت. کیم درنگ کرد و عاقبت از آن

ه ماند به مرد و دور شدنش را تا لحظه ای که از خت 

طراف دیدش خارج شد، دنبال کرد. بعد، نگایه به ا

ها نیست. با انداخت تا مطمی   شود کیس آن طرف

اش، بازوی رسمه را است  اخیم غلیظ روی پیشای  

 انگشتانش کرد و غرید: 

 بیا این جا ببینم.  -

او را داخل کوچه کشاند، پشتش را به دیوار کوبید و رسمه 

ون آمد. صدایش را کیم باال برد:   تازه از عالم ُبهت بت 

 و؟کت  تچرا اینجوری یم -

. اش ایستاده بود فرزام درست مقابل او، در یک قدیم

 اش را روی بیت  گذاشت و گفت: انگشت اشاره

هیسسس! صدات در نیاد رسمه. یک کلمه حرف  -

. نیم  زی 

؟چرا حرف نزنم؟ تو این جا چیکار یم -  کت 
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فرزام همان یک قدم فاصله را هم پر کرد و جلو آمد. 

وی دیوار گذاشت و دستانش را دو طرف رس رسمه، ر 

 گفت: 

؟ -  خییل مشتافی بدوی 

ی که در این قلبش داشت توی گلویش یم کوبید. اما چت  

چند ماه خوب یادش گرفته بود، حفظ ظاهر بود. 

 ابروهایش را بیشتی در هم کشید و تند تند رس تکان داد: 

 آره، مشتاقم بدونم چرا اینجایی وقتی دیگه...  -

روی دیوار کوبید که  فرزام آن چنان کف دستش را محکم

 رسمه از جا پرید و حرف توی دهنش ماسید. فریاد زد: 

دیگه نداریم! فکر نکن این جوجه وکیله رو فرستادی  -

ه همه چی تمومه.   به زور ازم یه امضا بگت 

هایش گذاشته بود؛ دریــــغ از رسمه دستانش را روی گوش

این که کیم صدای فرزام پایی   بیاید. فرزام صورتش را 

 تر برد و غرید: کنزدی

ا نیست. من حاال حاالها باهات کار  - ، از این ختر نخت 

 دارم زن خائن. 
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او خیانت کرده بود یا فرزایم که از او بازیچه ساخته بود 

های پوچ خودش؟ تای ابرو باال برای رسیدن به هدف

 فرستاد و با گیچر پوزخند زد. متعجب لب زد: 

 خائن؟! من یا تو جاسوِس شهرام شایه؟ -

فرزام هیچ نگفت. تنها با همان اخم غلیظ، چشمان 

ه اش را تند تند میان دو چشم رسمه چرخاند. رسمه تت 

ی لبش بیشتی کش تای ابرویش را باالتر فرستاد و گوشه

 آمد: 

 چی شد؟ ساکت شدی!  -

دستان فرزام از روی دیوار شل شد. قدیم عقب کشید و 

مرد  دید؟ چشمانصدا زد. رسمه درست یمپوزخندی یر 

رو به رویش غبار غم گرفته بودند؟ رسش را از روی 

سف تکان داد و آرام لب زد: 
ٔ
 تا

فهیم قید همه چیو زدم واسه فهیم، نیمنیم -

، نمک نشناش! خاطرت. یر   انصاف 

بغض  سمج چسبیده بود تنگ گلوی رسمه. هر چقدر هم 

رفت برای کرد، باز هم ته دلش مالش یمحفظ ظاهر یم

شد زد. دیوانه یمزده آتشش یمچشمان غم این مرد. این
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لرزید. بغضش را به سختی قورت داد. وقتی صدایش یم

کاش رنگ غم از چشمان این مرد پاک شود! کاش دوباره 

 برایش خط و نشان بکشد! 

فرزام قدیم پیش گذاشت و هر دو بازوی رسمه را است  

 انگشتانش کرد. تکان سختی به تنش داد و فریاد زد: 

. پات خییل هزینه ن نیمویل م - ذارم زیر ِدینم بموی 

م. نامردم دادم رسمه، تا قرون آخرشم ازت پس یم گت 

 اگه نکنم این کارو. 

داد که رسمه چه داشت توی رس این مرد جوالن یم

 کرد؟ احساس خطر یم

 فرزام...  -

فرزام به آی  چشمانش را بست و محکم پلک روی هم 

د. انگشتانش هنوز بنِد بازو  ان رسمه بودند و رسمه به فشی

کرد. صدا زدِن اسمش وضوح لرزش تن فرزام را حس یم

 حال این مرد را این چنی   آشفته کرده بود؟

کیم بعد، فرزام چشمانش را باز کرد و مستقیم به 

ه شد. تکان دیگری به تن رسمه داد و با  چشمان رسمه خت 

 صدایی عصتر اما آرام، گفت: 
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رو گفتم شوهرتم دور َبِرت ! به اون یاگوش کن رسمه -

نداره. من و تو از این لحظه به بعد، فقط دشمن 

 همیم. حالیته؟ دشمن! 

ون بزنند از فرط  کم مانده بود چشمانش از حدقه بت 

های تعجب و بهت. این مرد رو به رویش، با آن مردمک

ه ، فرزام بود؟ همای  که ی محصور در رگتت  های خونی  

 تا پای جان دوستش داشت؟

بازوهای رسمه را با شدت رها کرد و هر دو دستش را در 

کرد، با جیب شلوارش فرو برد. از باال رسمه را نگاه یم

 .  تحقت 

حاالم اومدم واسه تسویه حساب با دشمنم. اومدم  -

 وجدان! به خاک سیاه بشونمت یر 

دیگر طاقت نیاورد. نیش زبان این مرد همچون تازیانه 

و دیگر نتوانست سکوت کند. درید و اداشت روحش را یم

 لرزید اما فریاد زد: صدایش یم

تو. بسه دیگه فرزام! تمومش کن این نمایش مسخره -

 من به هیچ کس بدهکار نیستم، نه به تو، نه... 
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فرزام مجالش نداد. چون تت  در رفته از کمان، به سمتش 

خت   برداشت و بازوهایش را چسبید. باز به دیوار 

 فریاد زد:  کوبیدش و توی صورتش

. پنج سال عمرمو بهم  - هستی زن خائن، هستی

 بدهکاری... 

مشتی کنار گوش رسمه، روی دیوار کوبید و بلندتر فریاد 

 زد: 

 مو بهم بدهکاری قاتل! جون بچه -

ی فرزام، همچون چشمانش را محکم بسته بود و هر کلمه

کرد. قاتل ای آغشته به زهر قلبش را زخیم یمدشنه

 برایش زیادی بود! کودکش؟ این دیگر 

 

  

 

  

۸۰ 
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ی جانش، کف چشمانش را باز کرد و با ته مانده

ی فرزام کوبید و او را قدیم هایش را تخت سینهدست

ها دیدش را تار کرده بودند. به چشمان عقب راند. اشک

ه شد و با صدایی که به وضوح یم جان لرزید، یر فرزام خت 

 لب زد: 

... ی منو پول حروم م... بچهبچه - تو ازم گرفت. حتی

حتی نذاشیی  بغلش کنم. نذاشیی  ببینم صورت 

 ماهش چه شکلیه. 

ها و های مزاحم روی گونههق زد و تند تند، اشک

 چشمانش را پس زد. صدایش کیم باال رفت: 

پنج سال از عمرت، هان؟ بگم از یه سال زندگیمون  -

که زهرمارش کردی بهم؟ بگم یه کاری کردی که تا 

 جا برم برام انگار تو زندونم؟ آخر عمرم هر 

فهمیدش، فرزام با گردی  کج کرده و نگایه که رسمه نیم

ه مانده بود به رسمه گرفت. ای که داشت آتش یمخت 

دستانش را در جیب شلوارش فرو برده بود و این استایل 

 کرد. اش، قلب رسمه را بیشتی مچاله یمخیایلیر 
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وطش را به رسمه قدیم عقب رفت و تن در حال سق

دیوار تکیه داد. این همه صدای داد و بیداد؛ چرا کیس به 

کرد قلبش لخته لخته شده رسید؟ احساس یمدادش نیم

ون بزند. داشت جان  و هر آن ممکن است از حلقش بت 

 داد زیر نگاه مردی که هم دوستش داشت و هم... یم

رس بلند کرد و نگاه خیسش را به فرزام دوخت. دیالوگ 

 
 

 این چند ماهش را، این بار توی صورت فرزام همیشگ

 کوبید: 

راحتم بذار فرزام، دست از رسم بردار. زندگیمو جهنم  -

 کردی، حاللت. ویل دیگه راحتم بذار. 

فرزام ابرو باال انداخت و زیر لب نچی کرد. پوزخند 

هایش غم داشت و مگر نشست کنج لبش، اما چشم

د و همی   برای شد رسمه این را نفهمد؟ قامت خم کر یم

 صورت در صورت شدنشان کاف  بود. آرام گفت: 

 گفتم که، خییل باهات کار دارم.  -

اش تا گلویش رسید و رسمه دستش را جلوی اسید معده

د. دهانش گرفت و پلک هایش را محکم روی هم فشی

 صدا هق زد و فرزام قامت راست کرد. یر 
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 منو نگاه.  -

تر کرد و پر رنگ چشمانش را باز کرد. فرزام پوزخندش را 

انگار که مست باشد، تلو تلو خوران و دست در جیب، 

 رفت. همزمان گفت: عقب عقب یم

س دشمِن فرزام. از این به بعد، از سایه - ی خودتم بتی

 م دنبالته. که اگه خودم نباشم هم، سایه

و بعد، چهار انگشت دست چپش را کنار پیشای  گذاشت 

" آنو به نشانه اش دور را از پیشای  ها ی "خداحافظ 

 کرد: 

ت زیاد!  -
َ
 ز

به رسمه پشت کرد که برود. اما هنوز دو قدیم برنداشته 

جان رسمه، رس جا میخکوبش بود که صدای لرزان و یر 

 کرد: 

؟ باشه، بیا همی   جا خالصم یم - خوای منو بکیسی

 کن. جونمم حاللت. 

ل کند. برای لحظه ای پلک بست تا حال خرابش را کنتی

خواست به شد و دیگر نیمز جا کنده یمقلبش داشت ا

چشمان این زن نگاه کند. این زن جادوگر بود و 
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کرد، تمام آن چه رشته چشمانش، اغواگر. اگر نگاهش یم

 شد. کرده بود، پنبه یم

چشمانش را باز کرد. رسش را به سمت چپ چرخاند و 

نیمرخش در دید رسمه قرار گرفت. غِم توی صدایش را 

 کرد: خودش هم حس یم

 پنجشنبه بیا بهشت زهرا.  -

نگاه از آسفالت کف خیابان گرفت و رسش را بیشتی به 

ه شد به چشمان رسمه و لب  پشت چرخاند. مستقیم خت 

 زد: 

 کنیم. رس خاک مامانم با هم تسویه حساب یم -

و دیگر منتظر هیچ واکنیسی از جانب رسمه نماند. پا تند 

 کرد و دور شد تا دلش کار دستش ندهد. 

ه ماند و یک دنیا ُبهت و جای  که دیگر در پاهایش رسم

ه مانده بود به رایه که فرزام از آن رفته بود و  نبود. خت 

ه و تار یم شد. مادر فرزام دنیا داشت پیش چشمش تت 

 مرده بود؟! 

رفت و رسش به دوران افتاده بود. چشمانش سیایه یم

ه مانده بود به راه. زانوهایپلک نیم ش زد، نگاهش خت 
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دیگر وزنش را تحمل نکردند. همان جا کنار دیوار، آرام 

آرام رُس خورد و همنشی   خاک شد. تصویر آن زن 

معصوم و بیچاره پیش چشمش جان گرفت. نه، این 

توانست حقیقت داشته باشد. مرگ برای مادر فرزام نیم

 خییل زود بود، خییل. 

 گذرد. کور شده بود، کر فهمید اطرافش چه یمدیگر نیم

شده بود، در این دنیا نبود انگار. نفهمید که اتومبیل سمت  

کنارش روی ترمز زد. نفهمید برادرش آمد، زیر بازویش را 

جوشید، او را گرفت و با دیل که همچون ست  و رسکه یم

به خانه رساند. دل و جان و تمام هوش و حواسش مانده 

 بود پیش مردی که او را دشمن خود خطاب کرده بود... 

 

  

 

  

۸۱ 

 

 اش را روی پیشخوان گذاشت و گفت: کارت بانگ
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 یه پاکت سیگار بده.  -

پش نوجوان فروشنده، فرز و رسیــــع پاکت سیگار را 

ون  تحویلش داد و کارت کشید و آرش از سوپر مارکت بت 

ون  زد. تا رسیدن به اتومبیلش، یک نخ را از پاکت بت 

یل هایش گذاشته بود. کنار اتومبکشیده و بی   لب

ون کشید و  ایستاد، فندک را از جیب شلوارش بت 

 سیگارش را روشن کرد. و بعد، پشت فرمان نشست. 

پاکت را روی داشبورد پرت کرد. کایم عمیق از سیگارش 

گرفت و دودش را در سینه حبس کرد. رس روی فرمان 

اش گذاشت و چشمانش را بست و دود سیگار را از سینه

ون داد.   بت 

ناخواسته حرف دل رسمه را شنیده  حالش از شتر که

بود، آشفته بود. برای اولی   بار افسار فکر و ذهنش از 

 فهمید. دستش در رفته بود، دردش را خودش هم نیم

ی قوی و محکم آن زن چشم عسیل برایش پوسته

شکسته بود. قلب رسمه برایش عریان شده بود و آرش 

 چرا دارد به او فکر یمنیم
ً
چرا آن همه کند! فهمید اصال

دغدغه را رها کرده و فکر و ذهنش را دربست در اختیار 
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فهمید، این مرد برای اولی   بار رسمه قرار داده؟ نیم

 فهمید... خودش را نیم

اش تکیه داد. چشمانش را رس بلند کرد و به پشتی صندیل

روی هم گذاشت و پک دیگری به سیگارش زد. هیچ 

ی را حک م کند و دلش وقت نشده بود که مغزش چت  

مطیع آن نباشد؛ آن قدر که این روزها مدام از خودش 

ی به نام احساس در وجودش هست یم  چت  
ً
پرسید اصال

 یا نه. 

ون فرستاد. این که ندای   دود سیگارش را با آیه سنگی   بت 

تابع قلبت باشی یا منطقت، این که دلت بخواهد دو نفر 

اه شوند، سخت ی یگ از این دو ر باشی و هر کدام روانه

اش را نداشت و تنها بود. خییل سخت! آرش تجربه

شنیده بود و این چنی   آشفته شده بود. وای به حال 

 ُبر! گت  و نفسای که است  بود رس این دو رایه جانرسمه

صدای تلفن همراهش که بلند شد، چشمانش را باز کرد. 

ون کشید و با دیدن نام  تلفن را از جیب شلوارش بت 

 بر پیشای  سمت  
 

 آیکون ستر  ، اخم کمرنگ
ً
اش نشست. فورا

 را کشید و تلفن را روی گوشش گذاشت: 

 بله؟ -
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 آرش!  -

یز بود از نگرای  و دلهره؛ به  صدای کم جان سمت  لتر

 قدری که به آرش هم رسایت کرد. نگران پرسید: 

 چی شده؟ -

؟ یمکمک یم  -  ی بابام؟توی  بیای خونهخوام. کجایی

 سیگ
ً
ون انداخت. تلفن را فورا ار نصفه را از شیشه بت 

میان گوش و کتفش نگه داشت و همزمان که اتومبیل را 

 کرد، گفت: روشن یم

 دارم میام. چی شده؟  -

 فرزام... فرزام اومده رس وقت خواهرم.  -

 صدای آرش باال رفت: 

؟!  -  چی

س آرش، فقط بیا.  -  االن هیچی نتی

رعشه به جاِن  و صدای بوق ممتد در گوشش پیچید و 

قلبش انداخت. نگاهش به جاده بود و تا جایی که 

د. فرزام محکوم توانست، پایش را روی پدال گاز یمیم فشی

به حبس بود و حاال آمده بود رساغ همش سابقش؛ 
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ها را مرور ها و تبرصهچطور امکان داشت؟ در ذهن ماده

 کرد تا جواب احتمایل سوالش را بیابد. 

ق نگه داشت تا اتومبییل که راهش را دستش را روی بو 

سد کرده بود، کنار برود. بوهای خویر از این قضیه به 

رسید و دلش همچون اسپند روی آتش، آرام مشامش نیم

و قرار نداشت. آن زن چشم عسیل و هر چه که به او 

مربوط بود، ناخواسته بعد از آن تماس برایش مهم شده 

 بودند. 

ی هاتف رسمدی، رایی خانهدقایفی بعد، در سالن پذی

ها نشسته بود. هاتف آن سوی سالن روی یگ از مبل

روی مبیل دیگر نشسته بود و نگاه هر دو به سمت  بود؛ 

ی که بیقرارانه، مدام طول و عرض سالن را با  سمت 

کوبید و کرد و مشت به کف دستش یمهایش متی یمقدم

ا نثار فرزام یم رضیه خانم، کرد. از مزیر لب فحش و نارس 

ی نبود.   سامیار و رسمه هم ختر

. منو  -  زیر لتر
 

سمت  بیا بشی   ببینم چی داری میگ

 آوردی قدماتو بشمارم؟

هاتف به حمایت از آرش، نگاهش را به فرزند ارشدش 

 داد و گفت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

-  .  راست میگه دیگه، بیا بشی  

هایی بلند، خودش را به اولی   مبل دم دستش سمت  با قدم

آن آوار شد. چشمانش را به سقف  رساند و تنش روی

 دوخت و گفت: 

ف سایه نحسشو از شم. چرا این یر دارم دیوونه یم - رسی

 خواهر من بر نیم
 
 داره؟رس زندگ

 آرش خودش را جلو کشید و انگشتانش را در هم گره زد: 

 یه بار، درست و شمرده شمرده بگو چی شده؟ -

۸۲ 

 

سمت  نگاهش را به آرش داد. صدایش از شدت خشم 

 لرزید: یم

چی بگم؟ اومدم تو کوچه، دیدم خواهرم به حال  -

. اون یر 
فم دیدم، داشت مرگ افتاده رو زمی   رسی

 کرد حرومزاده. گورشو گم یم
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هایش و هایش یله دادند روی راندرست مثل آرش، آرنج

های فرش قفل شد. کف دستش را نگاهش روی گل

 محکم و یی در یی روی ته ریشش کشید و همزمان گفت: 

کنم. دستم بهش برسه از هستی ساقطش یم -

! مرتیکه  ی آشغال عوض 

 آرش نفسش را محکم فوت کرد: 

-  .  نه، تو حرف بزن نیستی سمت 

 دست روی زانوهایش گذاشت و از جا بلند شد: 

پرسم چی خوِد رسمه خانم کجاست؟ از خودش یم -

 شده. 

 بشی   آرش. نشنیدی گفتم حالش بده؟ -

های عسیل سمت  مردمک چشمانش را یی در یی میان

زد برای این زن؟ سمت  دِر چرخاند. چرا ته دلش شور یم

 ی اتاق رسمه را نشانش داد: بسته

دکتی آوردیم براش. آرامبخش و رسم تقویتی زده  -

 بهش. خوابه االن، مامان باال رسشه. 
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ای روی هم گذاشت تا سمت  رنگ چشمانش را لحظه

ن داد و دوباره روی نگرای  را در نگاهش نبیند. رسی تکا

د، با  مبل نشست. سمت  یر آن که نگاه از گل قایل بگت 

 لحت  محزون لب زد: 

 خوب نبود،  -
ً
از کوچه جمعش کردم. حالش اصال

گفت. هر چی پرسیدم چی شده، فقط هزیون یم

 گفت فرزام... مامانش... تهدیدم کرد... یم

هایش را روی هم گذاشت و نفسش را با آه و بعد، پلک

ون داد. انگشتان دستش داشتند برای هم زور آزمایی بت  

 کردند. فکش قفل شده بود و غرید: یم

ناموس. دستم بهش برسه خونش تهدیدش کرده یر  -

 حاللمه. 

دست آرش روی ران پایش مشت شد. تهدیدش کرده 

وار دوست داشت، با چه دیل بود؟! زی  که او را دیوانه

 ورد؟ختهدید کرده بود؟ چرا خون خونش یم

آرش؟ نمیشه رس همی   تهدید کردنش ازش شکایت  -

کرد؟ باید یه جوری دمشو قیچی کنم تا بیشتی از این 

 رسی نشده. 
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ی سمت  دوخت. دل نگرای  رس چرخاند و چشم به چهره

منطقش را به پستوهای ذهنش فرستاد و شمرده یر 

 شمرده برایش توضیح داد: 

م چه شدنو که میشه شکایت کرد. ویل تا دقیق ندون -

 به چی 
ً
حرفایی بینشون رد و بدل شده و فرزام دقیقا

تونم بگم شکایتمون تهدید کرده رسمه خانم رو، نیم

طه. به نتیجه یم  رسه یا نه. البته ثابت شدنش هم رسی

همی   جمله آخر برای خایل شدِن دل سمت  کاف  بود. رس 

به زیر انداخت و نفسش را محکم فوت کرد؛ چطور باید 

اش آورد؟ آرش دلدارید؟ مدرک از کجا یمکر ثابت یم

 داد: 

 کنه. نگران نباش. اگه قصدش جدی باشه، ول نیم -

 به هاتف نگاه کرد و ادامه داد: 

باید بیشتی حواسمون رو جمع کنیم. ممکنه تلفت   -

ی بخواد تهدید کنه. روی گوشی رسمه خانم برنامه

ضبط تماس نصب کنید. محکمه پسند نیست ویل 

 ه. از هیچی بهتی 
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دادند. سمت  و هاتف هر دو با دقت به آرش گوش یم

 آرش این بار سمت  را مخاطب قرار داد: 

ی ازش به دستتون رسید، اگه پیامگ، نامه - ای، چت  

 نگهش دارید. هیچی رو دور نریزید. در ضمن... 

 ای به اتاق رسمه کرد: با رس اشاره

ام رسمه خانم رو این چند روزه تنها نذارید. ممکنه فرز  -

 دوباره بیاد رساغش. 

 کنم. یه قدم نزدیک خواهرم بشه جفت پاهاشو قلم یم -

 آرش از جا بلند شد و گفت: 

 به محض این که حال  -
ً
من دیگه باید برم. خواهشا

رسمه خانم مساعد شد، به من ختر بدین تا یه قرار 

 بذاریم و بفهمیم قضیه چی بوده. 

 سمت  و هاتف از جا بلند شدند. سمت  گفت: 

ت یمح -  ختر
ً
 کنم، ممنون که اومدی. تما

 آرش به رویش لبخند زد: 

 کاری نکردم، انجام وظیفه بود.  -

 هاتف جلو آمد: 
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ببخشید نشد درست و حسایر ازت پذیرایی کنیم  -

 آرش جان. تو زحمت افتادی. 

آرش لبخند زد و مودبانه تشکر کرد. به پدر و پش 

. اطمینان خاطر داد که قرار نیست اتفاق بدی بیفتد 

خودش از خانه خارج شد و فکرش پیش زِن پشت دِر 

 اتاق جا ماند. 

 

  

 

  

۸۳ 

 

ِ رسمه را به آرش داد و 
روز بعد، سمت  ختر حاِل کیم بهتی

ها این ها را به دفتی وکالتش دعوت کرد. و حاال آنآرش آن

 جا بودند، در اتاق آرش. 

 چایی میل دارید یا نسکافه؟ -

 سمت  گفت: 
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ومدیم آرش. بشی   صحبت واسه چایی خوردن نی -

 کنیم. 

 رسمه رو کرد به آرش و گفت: 

 میشه یه لیوان آب به من بدید؟ -

ی رسمه انداخت و ی رنگ پریدهآرش نگایه به چهره

رسی تکان داد. زن بیچاره حتی نای حرف زدن نداشت. 

قدم برداشت سمت دِر اتاقش. در را کیم باز کرد و رو به 

 منیسی جوانش گفت: 

چایی بیار اتاق من، با یه لیوان آب پویا؟ سه تا  -

 خنک. 

پویا چشیم گفت و آرش در را بست. قدم برداشت به 

سمت مت   کارش که درست مقابل مبیل قرار داشت که 

سمت  و رسمه رویش نشسته بودند. کمرش را به مت   تکیه 

 ی آن بند کرد: داد و دستانش را به لبه

 ی آزادی فرزام پرس و جو کردم. درباره -

که تا آن لحظه رسش پایی   بود، نگاه منتظرش را به   رسمه

 آرش دوخت. سمت  گفت: 

 خب؟ -
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 آرش نگاهش را از رسمه گرفت و به سمت  داد: 

از اونجایی که فرزام تک فرزنده، برای خاکسپاری  -

ه  مادرش تونسته با وثیقه چند روزی رو مرخض بگت 

 از زندان. 

آرش از خاکسپاری گفت و حال رسمه آشوب شد. 

هایش را روی هم گذاشت و نفس حبس شده در لکپ

ون فرستاد. سینه  اش را به سختی بت 

ون نیست و فکر  - با این حساب چند روزی بیشتی بت 

کنم بتونه مشکیل درست کنه. حاال با این نیم

ایط، بازم یم  خواین ازش شکایت کنید؟رسی

 فکر گفت: سمت  تند و یر 

همی   چند خوایم. از کجا معلوم تو معلومه که یم -

 روزه زهرشو نریزه؟

 آرش نگاهش را به رسمه داد: 

 رسمه خانم؟ -

خواست بداند که او هم با برادرش هم و این یعت  یم

 عقیده است یا نه. 
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رسمه بزاق دهانش را به سختی بلعید. فرزام جانش بود، 

ای از قلبش بود، عزیز دلش بود. مگر جانش را پاره

ها، باید او را با تمام این داشت که آسیتر به او برسد؟ اما 

داشت. فرزام آمده بود تا دشمنش از خودش دور نگه یم

باشد، آمده بود تا او را به خاک سیاه بنشاند. خودش 

 رساند چه؟اش آسیتر یمهیچ، اگر به خانواده

 رس بلند کرد و گفت: 

 خوام شکایت کنم. بله، یم -

 آرش رس تکان داد: 

 بسیار خب.  -

در اتاق کوبید. آرش قدم برداشت همان لحظه، کیس به 

و سیت  چای را از پویا گرفت. سیت  را روی مت   جلو مبیل 

گذاشت و خودش روی قسمتی از مبل ال نشست که 

 بتواند هر دو مهمانش را ببیند. رو به رسمه گفت: 

 به  -
ً
 توضیح بدین دیروز، فرزام دقیقا

ً
رسمه خانم لطفا

 شما چی گفته و به چی تهدیدتون کرده؟

ز یادآوری روز گذشته و دیدارش با فرزام، رسش به دوران ا

افتاد و چشمانش سیایه رفتند. لیوان آب را برداشت و 
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هایش را کیم تر کرد. یر آن که به آرش نگاه کند، با لب

 صدایی ضعیف لب زد: 

 فرزام... دیروز اومد...  -

پلک روی هم گذاشت و دستش را مشت کرد و 

د. حتی توان یادآوری هایش را به کف دستش فناخن شی

کرد؟ روز گذشته را نداشت، چطور باید آن را بازگو یم

ای، حال بدش از چشم آرش دور نماند. با تک رسفه

 صدایش را صاف کرد و رو به سمت  گفت: 

تهدید باید واضح باشه که بشه جرم حسابش کرد.  -

ر نفیس، مجازاتش شالق و   تهدید به قتل یا ض 
ً
مثال

به، زندان از دو ماه زندانه. شالق ت ا هفتاد و چهار ض 

 تا دو سال. 

کرد کوبید و احساس یموار در سینه یمقلب رسمه دیوانه

اش را باال بیاورد. شالق؟! االن است که محتویات معده

 مگر تابش را داشت که فرزامش شالق بخورد؟

 آرش این بار به رسمه چشم دوخت: 

 ه؟ قتل؟رسمه خانوم؟ فرزام به چی تهدیدتون کرد -

 رسمه رسی به اطراف تکان داد و گفت: 
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 نه.  -

 رس بلند کرد و به آرش نگاه دوخت: 

مهر فرزام به هیچ چت   مشخض منو آقای یزدان -

تهدید نکرده. فقط گفت از این به بعد دشمن همیم 

 خواد منو به خاک سیاه بشونه. و یم

ای پلک روی هم گذاشت و دستی به پیشای  لحظه

هر لحظه بیشتی از قبل تحلیل  داغش کشید. صدایش

 رفت: یم

سم. گفت از این به گفت باید از سایه - ی خودمم بتی

ش. بعدشم گفت بعد یا خودش دنبالمه، یا سایه

پنجشنبه رس خاک مادرش با هم تسویه حساب 

 کنیم. یم

۸۴ 

 

 آرش هر دو ابرویش را باال فرستاد، رس تکان داد و گفت: 

 عجب!  -
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زد و به پشتی مبل تکیه  هایش را روی سینه گرهدست

 داد: 

 پس با این حساب دستمون به جایی بند نیست.  -

 سمت  شایک گفت: 

؟ -  یعت  چی

ایی مثل به خاک   -
گفتم که، تهدید باید واضح باشه. چت  

س، توی قانون تهدید شونمت و از سایهسیاه یم تم بتی

تلفی نمیشه. در نتیجه، االن هیچ کاری از دستمون 

 ساخته نیست. 

وع کرد به قدم زدن در اتاق.  سمت   از جا بلند شد و رسی

انگشتانش را پشت گردنش در هم قفل کرده بود و 

دانست چه باید بکند. پای جان خواهرش در میان نیم

آمد. ناگهان از قدم ایستاد. بود و کاری از دستش بر نیم

صل پرسید: 
ٔ
 رو کرد به آرش مستا

 یعت  هیچ کاری نمیشه کرد؟ -

از دو حالت خارج نیست. یا طرفمون خییل این قضیه  -

 زرنگه که آتو نداده دستمون... 

 رو کرد به رسمه و ادامه داد: 
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 قصد تهدید کردن نداشته و فقط خواسته  -
ً
یا واقعا

سونه.   رسمه خانم رو بتی

نور امیدی در دل رسمه روشن شد. با این که ظاهرش را 

برای داد، اما ته دلش از این که رایه ناراحت نشان یم

 
ً
شکایت از فرزام نداشتند خوشحال بود. شاید واقعا

فرزامش قصد آسیب زدن به او را نداشت. شاید فقط 

خواست جلب توجه کند. صدای آرش او را از افکارش یم

ون کشید:   بت 

یم. یعت  فرض  - ما باید بدترین حالت رو در نظر بگت 

 رو بر این بذاریم که قصد فرزام جدیه. 

 ادامه داد:  رو کرد به سمت  و 

ایی که دیروز گفتم باشه.  -
حواست به تموم اون چت  

ذاری، هیچ مدرگ رو هم دور رسمه خانم رو تنها نیم

 ریزی. نیم

 نفیس گرفت و ادامه داد: 

تصمیمتون برای مراسم پنجشنبه چیه؟ قصد رفیی   -

 دارید؟

 سمت  قدم برداشت و روی مبل نشست: 
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 هم فامیل بودیم.  نمیشه که نریم، باالخره یه زمای  با  -

ه منم  - درسته، ویل خییل باید مراقب باشید. به نظرم بهتی

همراهتون باشم. ممکنه فرزام حرف  بزنه یا رفتاری کنه 

که به چشم شما نیاد، ویل بتونه بهمون کمک کنه. البته 

 اگه موافق باشید. 

صدای سوزناک صوت قرآن در فضا طنی   انداز بود و 

ی این زن آتش گرفته بود. نهدل همه برای مرگ غریبا

جمعیت حاض  در مراسم شاید به تعداد انگشتان دو 

رسید. حتی کیس نبود که برایش اشک دست هم نیم

بریزد و شیون و زاری کند. غریبانه دنیا را وداع گفته بود 

 این زن بیچاره... 

مراسم خاکسپاری که تمام شد، روضه که خوانده شد و 

همان جمعیت اندک هم آرام  خرما و حلوا که پخش شد،

 آرام پراکنده شدند. 

ه مانده بود به مردی که چند متی آن  نگاه رسمه خت 

تر، کنار مزار مادرش روی زمی   نشسته بود. چقدر طرف

 شکسته به نظر یم
 

 و مرد همیشگ
 
رسید مرد سابق زندگ

کرد و روی قلبش! چقدر غریبانه به مزار مادرش نگاه یم
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کشید! دلش خون بود برای ت یمی سیاهش دسپارچه

 فرزایم که دشمن خطابش کرده بود... 

 

  

 

  

۸۵ 

 

 خوای منم باهات بیام؟یم -

تر از او ایستاده بود، به با صدای سمت  که قدیم عقب

 خودش آمد. رسش را کیم به پشت چرخاند و گفت: 

 نه، الزم نیست.  -

جام، آرشم اون خیله خب، پس زودتر برو. من همی    -

 حواسش هست. وره. 

ی درختی پیدا کرد. رسمه رس چرخاند و آرش را زیر سایه

ی درخت تکیه زده بود و عینک آفتایر روی چشم به تنه
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داشت. رسمه را که دید، رسی برایش تکان داد و رسمه هم 

 همی   کار را کرد. 
ً
 متقابال

نگاهش را به فرزایم داد که حاال تنهای تنها بود. گریه 

ی نیمنیم کشید گفت؛ تنها دست نوازش یمکرد، چت  

داشت. رسمه روی مزار مادرش و چشم از آن بر نیم

ای پلک بست و نفیس عمیق کشید. خودش را لحظه

برای جدل با این مرد آماده کرده بود. آماده بود برای 

تسویه حسایر که دشمِن عزیزش از آن حرف زده بود. این 

آورد مقابل این آمد، کم نیمبار آسمان هم اگر به زمی   یم

 مرد دوست داشتت  اما خیانکارش. 

آرام آرام قدم برداشت. باالی رسش، کنار مزار ایستاد اما 

فرزام حتی متوجه حضورش نشد. نگاهش روی مزار 

های پر پر شده و تابلوی ی سیاه و گلچرخید؛ پارچه

کوچگ که نام آن زن رویش نوشته شده بود. چقدر همه 

 داشت! چت   رنگ و بوی غم 

نگاهش روی دست فرزام قفل شد؛ دست چپش، همای  

ی در قلبش ی سیاه یمکه روی پارچه کشیدش. چت  

ی ازدواجش را سقوط کرد، مرد محبوبش هنوز هم حلقه

ی عشقش کرد و نشانهدر دست داشت. اعالم جنگ یم
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کرد داشت، کدام را باور یمرا همچنان پیش چشم نگه یم

 این زِن رسدرگم؟

عمیق کشید تا بر خودش مسلط شود. جان نفیس 

 گذاشت تا صدایش نلرزد: 

 گم، خدا بهت صتر بده. تسلیت یم -

انگار کیم طول کشید تا فرزام صدایش را بشناسد. رس که 

هایش افتاد، قلب بلند کرد، چشمان رسمه که به چشم

این زن مچاله شد از غِم توی نگاه مردش. چشمانش 

های شب فامش پریشان غرق خون بودند و نم زده. مو 

ش همیشه هایش ترک خورده. حتی ته ریبودند و لب

های رس مرتبش، این بار بلندتر و نامرتب شده بود. لباس

تا پا سیاهش رنگ خاک به خود گرفته بودند و رسمه در 

دل زار زد به حال زاِر این مرد. جان گذاشت تا نگاه از 

د و روی دو پا بنشیند.   چشمانش بگت 

خواند، سنگیت  نگاه فرزام رویش دیی که فاتحه یمتمام م

بود. فاتحه خواندنش که تمام شد، نفیس گرفت و یر آن 

د، گفت: که نگاه از پارچه  ی سیاه بگت 

 گفتی بیام اینجا واسه تسویه حساب.  -
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مکث کرد، نگاه فرزام هنوز هم روی نیمرخش قفل بود. 

 لبش را با زبان تر کرد و گفت: 

 م. من آماده -

ه ماند به رسمه؛ ثانیهام چند ثانیهفرز  هایی که قد ای خت 

یک عمر برای این زن طول کشید. دست آخر، نگاه از او 

ه شد به مزار مادرش. دستش را نوازش وار گرفت و خت 

ی مشگ کشید و لبخندی تلخ روی لبش روی پارچه

 زد، گفت: نشست. با صدایی که غم را فریاد یم

رسمه... این از مامانم که چقدر من هیچ کسو ندارم  -

 من دق کرد... از غصه
 
 ی زندگ

 نگاهش را به نیمرخ رسمه داد: 

ایط ولم کردی. االنم  - اینم از تو که تو بدترین رسی

 .  هستیا، ویل اونجوری که باید نیستی

از ته دل آه کشید و نگاهش را به رو به رو داد، به 

 ای نامعلوم: نقطه

 تو صورتم نگاه  -
ً
 کنه. نیمبابامم که اصال

 پوزخند زد: 
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 ی ننگم براش! لکه -

 واسه این حرفا نیومدم اینجا.  -

ه شد به نیمرخ نگاه از آن نقطه ی نامعلوم گرفت و خت 

دانست که رسمه. چرا انقدر لحن صدایش رسد بود؟ نیم

استاد بازیگری این زن، خودش بوده و رسمه حاال از درون 

ی بروز نیمیم  دهد. سوزد و جز رسدی چت  

 ببینمت.  -

های خوش های رسمه روی هم نشستند و عسیلپلک

 تابانه لب زد: رنگش را از دید فرزام پنهان کرد. فرزام یر 

 منو نگاه رسمه.  -

با مکث و تردید، چشمانش را باز کرد و رس چرخاند 

ش! لبخند تلخش ایسمت فرزام؛ لعنت به قهوه های دلتر

 را هنوز هم روی لب داشت: 

 برق سابق رو نداره... چشمات دیگه اون  -

 گردنش را کج کرد. لبخندش عمق گرفت: 

 ترین چشمای دنیا رو داری. ویل هنوزم قشنگ -

 رسمه چشمانش را بست و قاطع گفت: 
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 تمومش کن.  -

صدای "نچ" گفیی  فرزام به گوشش رسید. این چه 

ای بود؟ حرف از دشمت  و تسویه حساب زده بود بازی

 یف کند؟که حاال بنشیند و از چشمانش تعر 

 رسمه؟ صدام کن.  -

چشمانش را باز کرد و نگاه گیجش را به فرزام دوخت. 

 فرزام ادامه داد: 

 اسممو صدا کن، بذار یه کم آروم شم.  -

 حرف حسابت چیه؟ -

اش دل کند و چشم دوخت به مزار. های عسیلاز گوی

گلویش خشک شده بود. بزاق دهانش را به سختی فرو 

 برد و لب زد: 

 دگیمون، جز تو دیگه کیس برام نمونده. برگرد به زن -

ایستاد از کم مانده بود شاخ در بیاورد! قلبش داشت یم

این درخواست ناگهای  فرزام. به نیمرخش چشم دوخت 

اش بیابد. اما نه، انگار در تا شاید ردی از دروغ در چهره

 کمال صداقت حرفش را زده بود! 
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۸۶ 

 

 پیشای  نشاند: زود خودش را جمع کرد و اخیم کمرنگ بر 

 ره. آدم با دشمنش زیر یه سقف نیم -

ی گفتم.  -  حرفای اون روزو بریز دور، داغ بودم یه چت  

قرارانه میان دو چشم هایش یر رس بلند کرد و مردمک

 رسمه چرخیدند: 

فهمم چقدر کنم، تازه یماالن که دارم خوب نگات یم -

 دلم تنگته. 

ی مزار برداشت رسمه رس به زیر انداخت. شاخه گیل از رو 

و مشغول پر پر کردنش شد. این مرد داشت با قلبش چه 

 کرد؟یم

 خودمون. تو  -
 
رسمه؟ بیا دوباره بریم رس خونه زندگ

کنم تو فراموش کن من چیکار کردم، منم فراموش یم

 . ایظ تنهام گذاشتی  چه رسی

بعد از آن همه گناه، طلبکار هم بود؟ خودش را الیق این 

ی ذهنش پر کشید سمت خانه دانست؟تنهایی نیم
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اش، همای  که به عنوان ملک فرزام کوچک و رویایی 

 مصادره شده بود. 

 ای نمونده برامون. کدوم خونه؟ خونه  -

فم قسم درستش یمدرستش یم -  کنم. کنم، به رسی

تواند خواست بگوید آدم نیمدر دل پوزخند زد! دلش یم

ی که ندارد قسم بخورد. اما حرمت عزاد ار بودنش به چت  

ای دور را نگه داشت. رس بلند کرد و چشمش به نقطه

 گره خورد و آه کشید: 

 کشم. نه فرزام، من دیگه نیم -

 کیم بعد، رس به زیر انداخت و باز هم آه کشید: 

مون بود، رو این حرفت بیشتی شاید اگه... اگه بچه -

 کردم. فکر یم

نور امیدی در دل فرزام روشن شد. صدایش کیم شوق 

 : داشت

 دار شیم. تونیم بچهما بازم یم -
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ه شد به چشمان براق فرزام. نگاهش  رس بلند کرد و خت 

یخ بود، برخالف دل غرق در آتشش. صدایش هم یخ 

 زده بود انگار: 

م آدم کردم پدر بچهمن وقتی فهمیدم باردارم، فکر یم -

یفیه.   رسی

انگار این عقب نشیت  فرزام، جسورش کرده بود و افسار 

حاال دست خودش بود. تمام عشقش به  احساساتش،

ی قلبش فرستاد و عقلش را این مرد را به کور ترین نقطه

 به کار انداخت. 

ای رو به دنیا بیارم که پدرش، لیاقت خوام بچهنیم -

 پدر بودن رو نداره. 

برق شوق در نگاه فرزام به آی  خاموش شد و همان 

مه لبخند تلخش هم از صورتش پر کشید. ماِت نگاه رس 

مانده بود و رسمه این نگاه را طاقت نیاورد که رس به زیر 

دار فرزام به گوشش انداخت. کیم بعد، صدای خش

 رسید: 

 زنه، نه؟قلبت داره تند یم -
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شناخت. ریز به ریز این مرد او را از خودش بهتی یم

اش را باور حرکاتش را از بر بود انگار. لحن رسد و نگاه یچ  

 نکرده بود. 

؟چی دار  -
 

 ی میگ

زنه چون هنوزم دلت با منه. آره، قلبت داره تند یم -

 هنوزم به من حس داری. 

 ای تردید لب زد: رس بلند کرد و بدون ذره

 زنه که از تو تو ذهنم ساختم. قلبم واسه ُبتی تند یم -

ف یم - دم از بتی که ساختی بهتی برگرد به من، من قول رسی

 شم برات. 

ه ماند تا رسدی نگاهش به آن قدر به چشمان فرزام خت  

زد هایی که یمای در حرفقلب این مرد نفوذ کند. ذره

 تردید نداشت: 

یک نیم - شم. یه بار دیگه من دیگه با تو زندگیمو رسی

 شم. ی دستت نیمبازیچه

 من دوِست دارم.  -
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های این مرد. چرا کم مانده بود جان بدهد با حرف

رس به زیر انداخت کرد این نمایش کذایی را؟ تمامش نیم

 لرزید: و چشمانش را بست. صدایش کیم یم

بس نیست فرزام. دوست داشیی  انقدری کارساز نیست  -

 ویرون شده رو از نو ساخت. 
 
 که بشه این زندگ

 منو نگاه.  -

 دیگه تمومش کن.  -

 صدایش کیم، فقط کیم باال رفت: 

. یم -  گم منو ببی  

به رسش را با کیم مکث باال گرفت و چشم دوخت 

 ی فرزام که دوباره لبخند تلخ مهمانش شده بود. چهره

 رحم شدن. چشمای عسلیت یر  -

 رحم کردی بهم که االن انتظار رحم داری ازم؟ -

 من همه زندگیمو پات دادم.  -

 لرزید: صدایش بیشتی از قبل یم

 زندگیت پول حروم و باند شهرام بود؟ -

ی بود؟  -  کم چت  
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 رسی از روی افسوس تکان داد: 

 شناسمت فرزام. نیم -

ه  از جا بلند شد و نگاه فرزام را به دنبال خود کشاند. خت 

اش، با صدایی لرزان اما قاطع ایهای قهوهبه چشم

 گفت: 

 شناسم بیشتی از این حرف  ندارم. با آدیم که نیم -

فرزام هم از جا بلند شد. در یک قدیم رسمه ایستاد و 

ه شد به چشمانش. صدایش این  بار رنگ مستقیم خت 

 کرد انگار: خواهش و التماس نداشت، حکم یم

ه.  -  برگرد رس زندگیت رسمه، این واسه جفتمون بهتی

چشمان رسمه به اشک نشسته بودند، از آن همه قوی 

اش را به بودن و تظاهر خسته شده بود. انگشت اشاره

ی هشدار مقابل صورت فرزام تکان داد و با صدایی نشانه

 بغض آلود لب زد: 

ی... این تنهایی  حق - نداری جای من تصمیم بگت 

 تاوان اشتباه خودته. 

 صدایش کیم باال رفت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 سوزه، بیخودی خودتو خسته نکن. دلم برات نیم -

 

  

 

  

۸۷ 

 

آمد قدیم بردارد و برود که مچ دستش است  انگشتان 

 فرزام شد و بعد، صدای بلندش در گوشش پیچید: 

این  ری رسمه، پشیمون مییسی از داری تند یم -

 انتخابت. 

اش ایستاد؛ چشم در چشم! مردمک سینه به سینه

چرخاند میان نگاه رسخ فرزام و با همی   نگاه یم

اش تمام شده. موفق خواست به او بفهماند که دورهیم

هم بود انگار، انگشتان فرزام کم کم از دور مچش شل 

شدند و رسمه با یک حرکت، دستش را از بند انگشتان او 

 . قدیم عقب رفت و محکم گفت: خالص کرد 
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تسویه حسابمون بمونه برا قیامت. از االن تا اون  -

 روز، راه من و تو از هم جداست... فرزام رستگار! 

ان و مات فرزام، به او پشت کرد و با  و زیر نگاه حت 

ه مانده بود به مست  قدم هایی بلند دور شد. فرزام خت 

رفت! تنش یمرفتنش، به رفتت  که انگار داشت جان از 

 هر دو دستش کنار پاهایش مشت شد و زیر لب گفت: 

چند بار دیگه باید بهت بگم که برگردی؟ چرا کوتاه  -

 نمیای؟

هایش را آن قدر به کف دستش فشار داده بود که ناخن

 کرد. زیر لب غرید: دردش را حس یم

کت  آدیم بشم که دلم چرا داری یه کاری یم -

 خواد؟نیم

رفت که از دیدش خارج شد و فرزام  رسمه رفت، آن قدر 

هنوز مات مانده بود به راِه رفتنش. به ناگاه، صدایی از 

 پشت رس به گوشش رسید: 

 آقای رستگار؟ -

. آرش را که دید، اخیم غلیظ بر پیشای  به پشت چرخید 

 نشاند: 
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 کت  جوجه وکیل؟تو اینجا چیکار یم -

 های فرزام و رسمه را شنیده بود. آرش کم و بیش حرف

ون آورد. عینک آفتایر  یک دستش را از جیب شلوارش بت 

 را از روی چشم برداشت و گفت: 

ه مٔودب باشید جناب رستگار. واسه دعوا  - بهتی

 نیومدم، حرف دارم. 

 فرزام رسی باال انداخت و گفت: 

 من حرف  با تو ندارم، راتو بکش برو.  -

 و کنار مزار مادرش، روی دو پا نشست. 

ه دست از ایجاد م - زاحمت برای رسمه خانم بهتی

 بردارید. 

های رسش را به سمت آرش چرخاند و نگاهش روی کفش

ی او ثابت ماند. با همان اخم مشگ و واکس خورده

 اش، تای ابرو باال فرستاد و گفت: غلیظ روی پیشای  

 تو زندان خانم رسمدی بود، حاال شد رسمه خانم؟ -

 ی آرش باال کشید: نگاهش را تا روی چهره

ا به تو دخیل نداره، هّری! این چ -  ت  
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اش را حفظ کند. آرش نفیس عمیق کشید تا خونشدی

 اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و گفت: 

دم، به عنوان وکیل خانم رسمدی بهتون هشدار یم -

ایشون پیگت  شکایت از شما هسیی  بابت همی   

ه خودتون رو توی دردرس نندازین مزاحمت ها. بهتی

 آقای رستگار. 

ه به صورت حرف شکا یت که به میان آمد، فرزام خت 

طور که قدم به قدم به آرش آرش، از جا بلند شد. همان

 شد، گفت: نزدیک یم

 که شکایت، هان؟ -

اش ایستاد. یک دستش را در جیب شلوارش در یک قدیم

ی فرو برد و با دست دیگرش، مشغول مرتب کردن یقه

اهن آرش شد و همزمان گفت:   پت 

کن جوجه وکیل. برو بهش بگو یا خوب گوشاتو وا   -

داره، یا من دست از دست از این لجبازیاش بریم

 دارم. رسش برنیم

ه نگاه از دکمه اهن آرش گرفت و به چشمانش خت  ی پت 

 شد. درست هم قد یکدیگر بودند. 
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 مهر؟حالیت شد جناب آقای آرش یزدان -

پوزخندی کمرنگ کنج لب آرش نشست؛ اسمش را هنوز 

عینک را روی چشمش گذاشت و محکم  هم یادش بود! 

 گفت: 

ی. پیشنهاد یم -  کنم هشدارمو جدی بگت 

به به سینه ی فرزام زد و ادامه با انگشت اشاره، دو ض 

 داد: 

 این به نفع خودته.  -

و منتظر هیچ جوایر نماند و از کنارش گذشت. فرزام 

رسش را به پشت چرخاند و رفتنش را تماشا کرد. اخمش 

ی یمتر شد؛ از همغلیظ  رفت که رسمه رفته بود! ان مست 

ی یک پشت مت   کارش نشسته و سخت مشغول مطالعه

 پرونده بود که کیس به دِر اتاقش کوبید. 

 بله؟ -

 در کیم باز شد و پویا در اتاق رسک کشید. 

 خسته نباشید آقا آرش.  -

؟ - . کاری داشتی  تو هم خسته نباشی
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دتر برم. فردا بله، اگه اجازه بدین امروز من یه ساعت زو  -

 یه امتحان خییل مهم دارم. 

آرش روان نویسش را روی مت   گذاشت و نگایه به 

اش دو اش انداخت؛ تا پایان تایم کاریساعت مچی 

 ساعتی مانده بود. 

 مشکیل نیست پویا جان، همی   االن برو.  -

 اش را از روی چشم برداشت و ادامه داد: عینک مطالعه

 رم امروز. م، زودتر یممنم خییل خسته -

 تون. خییل ممنون آقا آرش، با اجازه -

خداحافظ  کردند و چند دقیقه بعد، پویا دفتی را ترک 

کرد. آرش زونکن را بست و از جا بلند شد. آن را در 

ون کتابخانه ی چویر کنج اتاقش گذاشت و از اتاق بت 

خانه ش کج رفت. راهش را به سمت آشتی  ی کوچک دفتی

خواست. چای ساز را که م یمکرد؛ دلش چای تازه د

 روشن کرد، صدای زنگ واحد بلند شد. 
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۸۸ 

 

ون را نگاه کرد؛ تاریک  قدم برداشت و از پشت چشیم بت 

بود، انگار که کیس انگشتش را روی چشیم گذاشته بود. 

 پرسید: 

 بله؟ -

صدایی از جانب شخص پشت در نیامد، تنها انگشتش را 

دای زنگ کالفه روی زنگ نگه داشت. آرش که از ص

 باز نشده بود که 
ً
شده بود، در را باز کرد. در هنوز کامال

شخص پشت در، لگدی به آن زد. آرش تعادلش را از 

 دست داد و قدیم به عقب رانده شد. 

مرد غریبه که رس و صورتش را با کالیه سیاه پوشانده و 

 داخل دفتی شد و در را تنها چشم
ً
هایش معلوم بود، فورا

سمت آرش خت   برداشت و آرش انگار زبانش بست. به 

قفل شده و بدنش تحت فرمان خودش نبود. مرد که قد 
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ی آرش را چسبید. او را چرخاند و بلند و هیکیل بود، یقه

 پشتش را به دیوار کوبید. 

رفت که آرش قدرت هیچ همه چت   آن قدر رسیــــع پیش یم

به  ای روی بیت  کار و واکنیسی را نداشت. مرد با رس ض 

ی آرش کوبید و داد آرش هوا رفت. مهلتش نداد؛ یقه

آرش را چسبید، او را چرخاند و روی زمی   پرتش کرد. 

ی وقفه روانههایش را یر روی شکمش نشست و مشت

 گونه و فکش کرد. 

چشمان آرش کم کم داشت اطراف و مرد رو به رویش را 

 فهمید چه بالیی دارد رفت و نیمدید. رسش گیج یمتار یم

آید. هیچ حدس و احتمایل به ذهنش خطور رسش یم

 کرد و حتی دیگر نای فریاد زدن نداشت. نیم

مرد که از رویش بلند شد و باالی رسش ایستاد، آرش از 

درد ناله کرد و به خودش پیچید. مرد به او فرصت داد تا 

کیم حالش جا بیاید. تصویر قامتش پیش چشم آرش تار 

 جمع کرد و به سختی لب زد:  ی جانش را بود. ته مانده

؟ -  تو... تو گ هستی
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زد، مبادا صدایش در خاطر آرش مرد الم تا کام حرف نیم

اش بماند. آرش به پهلو چرخید و دستش را زیر بیت  

اش هوا رفت. کشید. صورتش از درد جمع شد و ناله

 نگایه به رس انگشتانش انداخت، آغشته به خون بودند. 

ه شکم آرش زد. فریاد آرش بلند مرد جلو آمد و لگدی ب

 جمع کرد. مرد یر 
بهشد و خودش را بیشتی های رحمانه ض 

بعدی را به شکم آرش کوبید و وقتی دید دیگر نفس آرش 

 آید، عقب کشید. باال نیم

اش به خس خس پیچید و سینهآرش از درد به خودش یم

وار در شکمش جمع کرد و به افتاده بود. پاهایش را جنی   

اهنش چنگ انداخت و آن را از گلویش فاصله یقه ی پت 

داد. محکم رسفه کرد تا شاید راه نفسش باز شود. به چه 

 جریم مستحق این بال بود؟

تش را پایی   کشید. پاکت نامه ای مرد ناشناس زیپ سویشی

ه ماند به  ون آورد و آن را کنار آرش انداخت. کیم خت  بت 

 فتی خارج شد... حال نزار و بعد، یر هیچ حرف  از د

دل توی دلش نبود و وقتی پا به اورژانس گذاشت، نگرای  

ای که سامیار تماس برید. از لحظهداشت امانش را یم
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گرفته و گفته بود که آرش را زخیم و خونی   به اورژانس 

زد. آرش زخیم و اند، قلبش داشت روی هزار یمآورده

د! یک کتک خورده بود و سامیار با او تماس گرفته بو 

ی این وسط درست نبود.   چت  

یک راست به سمت ایستگاه پرستاری رفت و رساغ آرش 

را گرفت. پرستار اتافی را نشانش داد و رسمه تا رسیدن به 

 آن اتاق، بارها نزدیک بود زمی   بخورد. 

به اتاق کوچک که رسید، نفس نفس زنان از قدم ایستاد 

اند و و دستش را به چارچوِب در بند کرد. چشم چرخ

دانست، ای که نامشان را نیممیان انبوه وسایل پزشگ

قامت سامیار را تشخیص داد. روپوش سفید به تن 

 داشت و پشت به او ایستاده و مشغول انجام کاری بود. 

 تر. آخ... سایم یواش -

ی ته  صدای آرام و دردمند آرش که به گوشش رسید، چت  

 کرد حدسشقلبش سقوط کرد. در دل خدا خدا یم

 درست نباشد. 

 خیله خب بابا، این چسبو بزنم تمومه.  -

 رسمه لب زد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 سامیار؟ -

سامیار قامت راست کرد و به سمتش چرخید. رسمه وارد 

اتاق شد و نگاهش مات ماند روی صورت کبود و زخیم 

 آرش. 

 چی شده؟ -

آرش تکیه از پشتی صندیل گرفت. زیر چشمانش کبود 

انده بودند. لبش اش را با چسب پوشبود و زخم روی بیت  

شد. دست چپش ورم داشت و رد بتادین رویش دیده یم

ی چپش را باال آورد، انگشت شستش را روی گونه

ی راست. اش را روی گونهگذاشت و انگشت اشاره

خواست موقع حرف زدن، عضالت صورتش زیاد تکان یم

 ی لبش باز شود. آرام گفت: نخورند، مبادا بخیه

ی نیست رسمه خانم -  ، نگران نباشید. چت  

کرد رسمه نگران حال اوست؟ او فقط چرا فکر یم

خواست بشنود که این ماجرا ربظ به فرزام ندارد، یم

شنید کاف  بود. نگاهش را از روی آرش همی   را یم

 برداشت و به سامیار چشم دوخت: 

 سامیار چی شده؟ -
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 سامیار با دست به آرش اشاره کرد: 

ش، زده یه غول تشن مثل دزدا اومده  - تو دفتی

 صورتشو ترکونده. 

ی آغشته به خون آرش را از جیب روپوش سفیدش، نامه

ون کشید و آن را به دست خواهرش داد.   بت 

 بعدم این نامه رو گذاشته و رفته.  -

 

  

 

  

۸۹ 

 

ون یم های آمد. با دستقلبش داشت از حلقش بت 

ها مات لرزانش، نامه را باز کرد و نگاهش روی جمله

گه یه بار دیگه دور و بر رسمه ببینمت، بدتر از ماند:" ا 

 اینا رو رست میارم!"
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دنیا روی رسش آوار شد. چرا فرزام دست از رسش بر 

 داشت؟ آرام لب زد: نیم

 فرزام...  -

 سامیار گفت: 

 بالیی رس آرش بیاره؟ آخه فرزام یم -
تونه همچی  

 گم یارو غویل بوده واسه خودش! یم

 هایش گذاشت و گفت: هآرش دوباره دستش را روی گون

حتی یه دستخط هم نذاشته برامون که دستمون به  -

 ش تایپیه. یه جایی بند باشه، نامه

 قرارانه لب زد: رسمه یر 

 کاِر فرزامه، آدِم اون بوده.  -

 سامیار ابرو باال انداخت: 

نه بابا؟ از ِگ تا حاال فرزام انقدر آدم شده که واسه  -

 خودش آدم داشته باشه؟

 کرد به آرش و گفت: و بعد، رو  

 تکیه بده چسب دماغتو بزنم تموم شه.  -
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اش تکیه داد. آرش رسی تکان داد و به پشتی صندیل

 سامیار مشغول کارش شد و زیر لب گفت: 

-  !
ً
 نگاه چه بالیی رس صورتش آورده، ترکیده رسما

 صدایش را کیم بلند کرد و رسمه را مخاطب قرار داد: 

تونست زنگ بنده خدا رو یه جوری زده که فقط  -

بزنه اورژانس. هر چی عکس و آزمایش الزم بوده 

 گرفیی  ازش؛ مشکیل نداره خدا رو شکر. 

اش جمع شده بود اما آخ صورت آرش از درد بیت  

داد زیر بار آن همه گفت. رسمه داشت جان یمنیم

ی ای گوشهاضطراب و دلهره. چشم چرخاند و صندیل

ار شد و دستش اتاق پیدا کرد. تن سستش روی صندیل آو 

قرارش کشید. فرزام دست بردار نبود، روی قلب یر 

کشید تا کیس نزدیکش نشود. دیوانه بود دورش حصار یم

 این مرد! 

تموم شد. یه مدت رعایت کت  لبت زود جوش  -

 هات باز نشه. خوره، فقط مراقب باش بخیهیم

یید آرش تکیه از پشتی صندیل
ٔ
اش گرفت و رسی برای تا

هایش گذاشت و دست هایش را روی رانرنجتکان داد. آ

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

هایش کرد و نگاهش را به کف زمی   چپش را بند گونه

 دوخت. آرام گفت: 

ی بگم و نگرانتون کنم. اول نیم - خواستم بهتون چت  

تون کنم.   ویل وقتی نامه رو خوندم، گفتم زودتر ختر

سکوت کرد و چشمانش را بست. حتی حرف زدن هم 

نگاه از آرش گرفت و رس به زیر،  برایش دردآور بود. رسمه

منده شده بود پیش این مرد! آرش رس  لب گزید. چقدر رسی

 بلند کرد و نگاهش را به رسمه داد: 

دیدید فرزام چه آدم خطرناکیه. باید شما باید یم -

 خییل مراقب خودتون باشید رسمه خانم. 

رسمه روی نگاه کردن به چشمان این مرد را نداشت، رس 

 و گفت:  به زیر انداخت

 شما شنیدین فرزام از من چی خواسته؟ -

بله، شنیدم. حتی از منم خواست بهتون بگم تا از  -

 داره. جوابتون کوتاه نیاید، دست از رستون بر نیم

به رسعت رس بلند کرد و ناباورانه نگاه دوخت به آرش. 

داد، این ماجرا ادامه ی فرزام نیماگر پا به خواسته
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خودش نالید بابت رسنوشت  داشت؟ در دل به حال

 شومش. به سختی گفت: 

یعت  شما... شما منظورتون اینه که باید قبول کنم  -

 حرفشو؟

ختر بود، اخیم غلیظ بر پیشای  سامیار که از همه جا یر 

 نشاند و پرسید: 

صتر کن ببینم، کدوم حرف؟ این مرتیکه چه غلظ  -

 کرده باز؟

 آرش گفت: 

 همچی   منظ -
ً
وری نداشتم. ما به هیچ وجه! من ابدا

 دونیم این آدم دنبال چیه. نیم

 با دست آزادش، به صورتش اشاره کرد و ادامه داد: 

این فقط یه چشمه از کاراش بود. من ترسم اینه  -

بخواد بالیی رس خودتون بیاره رسمه خانم، یا 

 تون... خانواده

اش با کیس شوچ  نداشت. خط قرمزش نه، رس خانواده

بود و تار مویی اگر از رس هر  ی کوچکهمی   خانواده

اش را به آتش دودمان باعث و بای  شد، کدامشان کم یم
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کشید. سامیار گیج و درمانده نگاه چرخاند میان آرش و یم

 رسمه و گفت: 

یه جوری حرف بزنید منم بفهمم داستان چیه. حرف  -

 حسابش چیه این یارو؟

 همی   
ً
برادرش؛ رسمه نگایه به رس تا پای سامیار کرد. مثال

شد. برادر افتاد، دیوانه یماگر خظ به صورتش یم

کوچک و عزیزتر از جانش را، برادری که تمام این چند 

، با تمام وجود کنارش  ماه را یر هیچ منت و چشم داشتی

داد. ایستاده بود را به هیچ قیمتی از دست نیم

 گذاشت هیچ بالیی رسش بیاید. نیم

هایش تزریق به رگانگار قلبش به جای خون، خشم 

 کرد. از جا بلند شد و گفت: یم

 من نیست.  -
 
 نه، این آدم دست برداِر زندگ

ی خونی   را داخل چادرش را روی رس مرتب کرد و نامه

 کیفش چپاند: 

 باید تکلیفمو باهاش روشن کنم.  -

راهش را به سمت دِر اتاق کج کرد و صدای سامیار را از 

 پشت شنید: 
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 ری؟ری یموایستا ببینم، کجا دا -

 رم رساغ فرزام! یم -

 از جا پرید: 
ً
 آرش فورا

 نرو رسمه خانم، اون آدم خطرناکه.  -

 داشت، گفت: طور که قدم بریمهمان

 اون آدم واسه من خطری نداره.  -

 

  

 

  

۹۰ 

 

مشتش را محکم و یی در یی روی دِر آهنی   کوبید. دستش 

وقفه روی زنگ گذاشت و چند لحظه بعد، دوباره را یر 

ی پدری فرزام بود؛ ی در کرد. اینجا خانهرا روانه مشتش

همای  که فرزام گفته بود با پول حرامش توانسته برای 

ای ویالیی با حیایط کوچک، در پدر و مادرش بخرد. خانه
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ی آرام و کم رفت و آمد. باالخره صدای عصتر یک محله

 فرزام از حیاط به گوشش رسید: 

ته بابا؟ اومدم دیگه.  -  چه ختر

مه قدیم عقب رفت و چادرش را کیم جلوتر کشید. رس 

شد و تر یمهای فرزام هر لحظه نزدیکصدای قدم

بان قلب رسمه هر لحظه بیشتی اوج یم گرفت. آخر ض 

 گرفتند! همی   احواالت ضد و نقیض جانش را یم

ای عبوس در دیِد رسمه قرار در باز شد و فرزام با چهره

اخم به آی  از گرفت. چشمش که به رسمه افتاد، 

 صورتش پر کشید و جایش را به لبخندی دندان نما داد. 

 ی عزیز من! به به! ببی   گ اینجاست، رسمه -

نگاهش را میان دو چشم فرزام چرخاند و دستانش کنار 

کرد با تک تک پاهایش مشت شدند. احساس یم

هایش از این آدم متنفر است؛ درست مثل روزی سلول

 که در بیمارستان، فرز 
 
اش را برایش ام تمام حقیقت زندگ

ای مظلوم به خود گرفت و رو کرده بود. فرزام چهره

 گفت: 
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تو رو خدا بگو که اومدی جواب مثبتتو بهم بدی،  -

 بگو تا یه نفس راحت بکشم. 

ترین موجود عالم مقابلش کرد ناشناختهاحساس یم

ایستاده! الحق که بازیگری قهار بود؛ دنیا را هم بسیج 

 گذرد. شد فهمید در مغز این مرد چه یم، نیمکردییم

 چرا دم در؟ بیا تو عزیزم، بیا.  -

خواست باال بیاورد. پر زد، دلش یمعزیزم که صدایش یم

 غیظ غرید: 

 ذارم. ی حروم نیمپامو تو این خونه -

فرزام هر دو ابرویش را باال فرستاد. کامل از حیاط خارج 

همراه داشت را ای که شد و در را بست. بند کوله پشتی 

ی دیگرش را به اش جا به جا کرد و شانهروی شانه

 ی آهنی   تکیه داد. دست به سینه شد و گفت: دروازه

-  .  پس اومدی دعوا کت 

 داری؟چرا دست از رسم برنیم -

 چشمان فرزام گرد شدند: 

 من؟! من که کاریت ندارم.  -
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ون آورد و مقابل فرزام تکانش  رسمه نامه را از کیفش بت 

 اد. صدایش کیم باال رفت: د

 پس این چیه، هان؟ این چیه فرزام؟ -

فرزام اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و نامه را از رسمه 

گرفت. انگار که تا به حال آن را ندیده باشد، عجیب 

 کرد. نگاهش یم

 بعد یه کتک کاری درست این یه نامه -
ً
ست که احتمال

، رد درمون رسیده دست اوی  که کتک خورده. نگاه

 خون روشه. 

نامه را باز کرد و نگاهش را روی کلمات چرخاند. با همان 

 اخم، لبخندی زد و گفت: 

تازه نوشته طرف باید منتظر بدتر از ایناشم باشه،  -

 مگه این که دیگه دور و بر تو آفتایر نشه. 

ای چشمانش را روی هم گذاشت. چرا رسمه برای لحظه

 ا باز کرد و غرید: زد؟ چشمانش ر خودش را به آن راه یم

؟ فرزام! چرا این بازیا رو تمومش نیم -  کت 

 صدایش باال رفت: 
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م؟ چرا راحتم چرا نیم - ذاری به درد خودم بمت 

 ذاری؟نیم

چی کرد و چهره
ُ
 ی مظلویم به خود گرفت: فرزام ن

انصاف  نکن رسمه. من که دیگه کاریت . یر نه دیگه..  -

 نداشتم بعِد روز مراسم. 

 نامه اشاره کرد:  رسمه با دست به

. تو اون آدمو فرستادی رساغ  - این نامه رو تو نوشتی

 آرش. 

 فرزام ابروهایش را باال فرستاد: 

 مهر. آ آ آ... ِد نشد دیگه. آرش نه، آقای یزدان -

ه ماند به چشمان فرزام، نگاه پر از نفرتش.  نگاهش خت 

آورد. فهمید و به روی خودش نیمفرزام این نفرت را یم

 : رسمه غرید 

؟چرا گورتو گم نیم -  کت 

ون فرزام از قالب آدم بیخیال و از همه جا یر  ش بت  ختر

آمد و اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند. تکیه از دروازه گرفت 

اش را روی زمی   انداخت. قدم برداشت سمت و کوله
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رسمه و رسمه هم ناخودآگاه عقب رفت و پشتش به 

 رسمه هایش را دو طرف رسِ دروازه خورد. فرزام دست

روی دروازه گذاشت و در یک وجتر صورتش، با صدایی 

 آرام گفت: 

ِنت نیستم رسمه، به هیچ قیمتی دست از  -
ُ
من ول ک

 دارم. رست بر نیم

 تر کرد. تر برد و اخمش را غلیظصورتش را نزدیک

ت. ویل وای به نه با خودت کاری دارم، نه با خانواده -

 ای که بیاد سمتت! حال غریبه

اش را از دروازه جدا کرد و انگشت اشاره یک دستش را 

 تهدیدوار تکان داد: 

؛ کنم. از رو زمی   محوش یمروزگارشو سیاه یم -
ً
کنم اصال

 یه جوری که انگار از ازل همچی   آدیم وجود نداشته. 

. نیم -  ذارم به کیس آسیب بزی 

ه شد به چشمان رسمه و لب زد:   پر صدا پوزخند زد. خت 

-  !  تو مال مت 
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۹۱ 

 

 دستش را از دروازه جدا کرد و دو قدیم عقب رفت: 

 ذارم کیس به ماِل من نزدیک شه. نیم -

بیت  رسمه چی   خورد و صورتش از انزجار جمع شد. 

دلش پیش چه چت   این مرد گت  کرده بود؟ فرزام رساغ 

 اش رفت. آن را روی شانه انداخت و گفت: کوله پشتی 

 ندان. گردم ز مرخصیم تموم شده، دارم بریم -

شلوارش فرو برد. لعنتی چرا  هایش را در جیبدست

طور که عقب عقب کرد؟ هماناش را جمع نیمخنده

 رفت، گفت: یم

 م باشه! حواست به سایه -

به او پشت کرد و قدم به قدم از آن جا دور شد. رسمه 

 صدایش را بلند کرد و گفت: 
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، من نیم -  ذارم. حق نداری به کیس آسیب بزی 

ره به سمتش چرخید و عقب عقب رفیی  را از فرزام دوبا

ون کشید.  رس گرفت. دستانش را از جیب شلوارش بت 

پشت دست چپش را نشان رسمه داد و با انگشت 

ی توی انگشتش اشاره ی دست راست به حلقهاشاره

 کرد: 

-  !  مال مت  خانوم پلیسه... مال مت 

طاق باز روی تختش دراز کشیده و دستانش را زیر رسش 

آمد، هیچ ته بود. جز نوری که از زیر در اتاق یمگذاش

ه شده بود و به رسنوشت روشت   ای نبود. به سقف خت 

 کرد. روی هوایش فکر یم

گذشت و او در این سه روز از بازگشت فرزام به زندان یم

کرد، هر کجا که مدت آرام و قرار نداشت. هر کاری که یم

کرد. انگار یمی فرزام را کنار خودش حس رفت، سایهیم

کیس مدام در حال تعقیبش بود، انگار کیس ریز حرکاتش 

 داد. نوشت و به فرزام گزارش یمرا یم

 رسمه جان؟ بیا شام.  -

 صدای سامیار بود. در جوابش با صدای بلند گفت: 
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 خوام بخوابم. م یمخورم سایم، خستهنیم -

دیگر صدایی نیامد. به پهلو چرخید و چشمانش را بست. 

شد پاک کرد و از هر فکری که به فرزام ختم یم ذهنش را 

سیع کرد خواب را در آغوش بکشد. این روزها بیشتی از 

ی بود و او این یر خوابید؛ خواب عالِم یر قبل یم ی ختر ختر

 را دوست داشت. 

میان خواب و بیداری بود که تلفن همراهش زنگ خورد. 

رش، ی آآن را از روی پاتختی چنگ زد و با دیدن شماره

اش نشست. این وقت شب با او چه اخیم روی پیشای  

کار داشت؟ آیکون ستر  را لمس کرد و تلفن را روی 

 گوشش گذاشت: 

 بله؟ -

صدای نفس عمیق آرش در گوشش پیچید و بعد، لحن 

صلش: 
ٔ
 مستا

 رسمه خانم؟ -

ی تخت تر شد. پتو را کنار زد و گوشهاخمش غلیظ

 نشست. 

 بفرمایید.  -
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 گ به گوشش رسید: صدای آرش با کیم درن

 باید باهاتون حرف بزنم.  -

چرا انگار کالفه بود؟ چرا ته صدایش غم داشت؟ دلشوره 

به جان رسمه افتاد و قلبش رس ناسازگاری برداشت. سایه 

 دوباره برگشته بود؟

 مهر؟اتفافی افتاده آقای یزدان -

ی نشده.  -  نه، چت  

 دوباره نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

 باهاتون حرف بزنم. خوام فقط یم -

گیج شده بود، این مرد چه حرف  با او داشت؟ با تردید 

 لب زد: 

 گوشم با شماست.   -

 پشت تلفن نه، باید ببینمتون.  -

تون، خوبه؟ -  فردا میام دفتی

 االن باید ببینمت.  -
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چشمان رسمه از رس تعجب گرد شدند. دوم شخص مفرد 

و را خواست اخطاب کردنش به کنار، این وقت شب یم

 ببیند؟! 

 االن؟!  -

 فرستم براتون. آره، لوکیشن یم -

رسمه تلفن را از گوشش جدا کرد و نگایه به آن انداخت؛ 

ه شب بود. تلفن را روی گوشش 
ُ
ساعت نزدیک به ن

 گذاشت و گفت: 

 مهر، بمونه برای بعد. دیر وقته آقای یزدان -

رسمه خانم، راض  نشید که بیشتی از این ازتون خواهش  -

 م. کن

 دارش پر از غم بود انگار: آه کشید، صدای خش

 برام خییل مهمه که همی   االن باهاتون حرف بزنم.  -

کرد؟ رسمه پوست لبش را به دندان گرفت. چه باید یم

توانست درخواستش را قبول زیر ِدین این مرد بود و نه یم

توانست ردش کند. حتی بابت بالیی که فرزام کند، نه یم

د، از او عذرخوایه نکرده بود. ادب و رسش آورده بو 
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ام حکم یم های او را بشنود. اما با کرد که برود و حرفاحتی

 کرد؟سایه چه یم

 چند لحظه بعد، صدای نا امید آرش در گوشی پیچید: 

فرستم. اگه اومدین که من براتون لوکیشن یم -

 شم، اگه نیومدین هم... فدای رستون! ممنونتون یم

 

  

 

  

۹۲ 

 

صدای بوق ممتد در گوشش پیچید. موبایل را  و بعد،

کناری گذاشت و رسش را بی   دستانش گرفت. انگار 

 نافش را با بالتکلیف  بریده بودند... 

اش برای رسمه، موبایل آرش بعد از ارسال موقعیت مکای  

تش گذاشت و به پشتی نیمکت تکیه  را در جیب سویشی

دی داد. اواخر اردیبهشت بود، اما امشب نسیم رس 
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وزید. رس بلند کرد و چشم دوخت به آسمان پر یم

ی پارک را برای نشسیی  ترین گوشهی شب. خلوتستاره

انتخاب کرده بود. در دل آرزو کرد کاش رسمه بیاید؛ 

اش دیگر تحمل این راز را نداشت، دیگر تحمل سینه

 نقش بازی کردن را نداشت. 

ل عجیتر اش خارج شد. این روزها حاآیه سنگی   از سینه

ه ود ی کار بداشت. بعض  از روزها رسشار از انرژی و انگت  

و مثل همیشه حال خویر داشت. برچ  روزها را هم با 

گذراند. رس به زیر حایل پریشان و افکاری آشفته یم

انداخت. چشمانش را بست و رسی به اطراف تکان داد. 

دانست. فقط علت این دمدیم شدِن حالش را نیم

اش با فکر کردن به رسمه وزهای آشفتهدانست ر یم

گذرد و روزهای خوبش... او در روزهای خوبش هم به یم

 کرد! رسمه فکر یم

 مهر؟آقای یزدان -

صدای رسمه را که شنید، رس بلند کرد. نور المتی که در 

ها بود، نییم از صورت رسمه را روشن کرده آن نزدیگ

 بود. لبخندی از ته دل روی لب نشاند: 

  بودم میای. مطمی    -
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 نیم
ً
فهمید چرا اخیم کمرنگ روی پیشای  رسمه بود. اصال

این وقت شب باید همدیگر را ببینند؛ آن هم توی پارک. 

با فاصله از او روی نیمکت نشست و یر آن که نگاهش 

 کند، گفت: 

 باید زود برگردم. ممکنه کیس تعقیبم کرده باشه.  -

ود و آرش کف یک دستش را روی ران پایش گذاشته ب

تنش کیم به سمت رسمه چرخیده بود. چشم از نیمرخش 

توانست که چشم بردارد. رسی تکان داشت؛ نیمبر نیم

 داد و گفت: 

سید، از سامیار شنیدم فرزام چی بهتون  - حق دارید بتی

 گفته. 

ای پلک روی هم گذاشت؛ کالفه و کیم رسمه لحظه

ه به فضای ر عصتر به نظر یم و رسید. چشم باز کرد و خت 

 به رویش، قاطع گفت: 

مهر، من فقط از ترش در کار نیست آقای یزدان -

 دردرس خسته شدم. 

آرش آرام رس تکان داد. این زن امشب مقابل او گارد 

داد؛ ساعت و جای نامناستر را داشت. به او حق یم
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ایظ که رسمه ترجیح  انتخاب کرده بود، آن هم در رسی

 داد محتاط عمل کند. گفت: یم

 م؟قدم بزنی -

رسمه نگایه به او انداخت و با تکان دادن رس، موافقتش 

ی هم، به را اعالم کرد. از جا بلند شدند و شانه به شانه

وع کردند به قدم زدن. طویل نکشید که  کیم فاصله، رسی

 رسمه گفت: 

 مهر. شنوم آقای یزدانخب، یم -

تش  آرش نفسش را رها کرد و دستانش را در جیب سویشی

ی یگ از ها و بند باز شدهبه قدمفرو برد. نگاهش 

 کتای  
ً
هایش بود. لبش دیگر ورم نداشت و تقریبا

 هایش حرف بزند: توانست بدون نگه داشیی  گونهیم

 من بهتون یه عذرخوایه بدهکارم رسمه خانم.  -

گاردی که رسمه مقابل آرش گرفته بود، با همی   یک 

 جمله شکست. او زیر ِدین این مرد بود و آن وقت آرش

هایش از کرد گونهزد؟ احساس یمدم از عذرخوایه یم

خجالت رسخ شده. نگایه کوتاه به نیمرخ آرش انداخت 

ه به مست  گفت:   و بعد، خت 
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 خوایه رو که من باید بکنم. معذرت -

نوازش، لبخندی روی لب آرش صدای آرام و گوش

 نشاند. 

؟ -  بابِت چی

ون آدم شما رو ناخواسته درگت  مشکالت خودم کردم. ا -

تون، اون نامه... آقای  ناشناس و اتفاق توی دفتی

 نیمیزدان
ً
 خواستم اینجوری شه. مهر من واقعا

 آرش نگاهش را به نیمرخ رسمه دوخت و صادقانه گفت: 

 شما رو مقرص اون اتفاق نیم -
ً
 دونم. قطعا

 به هر حال، به خاطر من اون اتفاق افتاد.  -

ان داد. بنِد باِز هایش چشم دوخت و رس تکآرش به قدم

 کتای  روی اعصابش بود. صدای رسمه به گوشش رسید: 

 خانوادتون خییل از من ناراحت شدن، نه؟ -
ً
 حتما

دونه. بهشون گفتم جز هانیه کیس اصل ماجرا رو نیم -

 تو خیابون دعوام شده. 

 ای کرد و ادامه داد: تک خنده

سیدن.  - ی نتی  البته باور که نکردن. ویل خب، دیگه چت  
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ای دلش برای مه لب گزید و رس به زیر انداخت. لحظهرس 

منده بود!   خودش سوخت؛ بابت اشتباهات فرزام او رسی

ش من چرا باید ازت معذرت بخوام؟نیم -  خوای بتی

هایش، رسمه را این یک در میان جمع و مفرد شدِن فعل

 داد. نگاه به نیمرخ آرش دوخت و پرسید: کیم آزار یم

 چرا؟ -

کشید تا بر خودش مسلط شود. آرش نفیس عمیق  

کرد. قتل کرده گفت و وجدانش را راحت یمگفت؛ یمیم

 بود انگار! 

 

  

 

  

۹۳ 

 

من عادت دارم شبا تا دیر وقت بیدار بمونم و به  -

ی کارمه. یه شب هام برسم. لپ تاپ وسیلهپرونده
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هر چی دنبال شارژرش گشتم، پیداش نکردم. هانیه 

 َبِرش داشته بود. 

انداخت و چشمانش را بست. بزاق دهانش را  رس به زیر 

 به سختی فرو برد؛ رسیده بود به قسمت سخت ماجرا. 

رفتم اتاقش، خوابش برده بود. از گوشیش یه صدایی  -

 مثل زمزمه میومد... 

رسمه ناگهان از قدم ایستاد، انگار پاهایش به زمی   میخ 

شدند. آرش که حاال قدیم جلوتر از او بود، ایستاد و به 

ی رسمه فهمید که او تا ت چرخید. با یک نگاه به چهرهپش

 ، ته قضیه را خوانده. رس به زیر انداخت و با نوک کتای 

منده لب زد: سنگ ریزه  ای را به بازی گرفت و رسی

شنید رو ی اون حرفایی که هانیه نباید یممن همه -

 شنیدم. 

ی کرد وسط میدان اصیل شهر ایستاده و همهاحساس یم

دهند. حاال این مرد، این نگشت نشانش یممردم با ا

 غریبه
 
 دانست. اش را یمترین آشنای او، زیر و بم زندگ

مندم رسمه خانم، من نباید به حرفاتون گوش  - رسی

... یم
ً
 دادم. ویل اصال
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ون کشید و  حرفش را خورد. یک دستش را از جیبش بت 

ای نامعلوم دوخت. موهایش را آشفته نگاهش را به نقطه

، محکم فوت کرد. گفت: کرد و 
 

 نفسش را از رس کالفگ

 نیم -
ً
 دونم چرا این کارو کردم. من واقعا

د و نگاه از رسمه گوشه ی چادرش را میان انگشتانش فشی

 آرش گرفت. چه اهمیتی داشت؟ این مرد تمام 
 
درماندگ

دانست و همه چت   عادی این مدت راز دل رسمه را یم

اش ا باید آشفتهپیش رفته بود. شنیدن این حقیقت چر 

 کرد؟یم

 رسمه خانم؟ حالتون خوبه؟ -

هایی ی "بله" رس تکان داد. حرفنگاهش کرد و به نشانه

که آن شب پشت تلفن زده بود، از ذهنش گذشت. آرش 

دانست او دلش پیش فرزام گت  است. دلش گت  بود یم

هایش را روی هم هنوز؟ چشمانش سیایه رفتند و پلک

 گذاشت. لب زد: 

 بشینیم؟ میشه  -

آرش نگایه به اطراف انداخت؛ درست در سمت چپش 

 یک نیمکت قرار داشت. گفت: 
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 آره، بفرمایید.  -

و با دست، نیمکت را به رسمه نشان داد. رسمه که 

ی درختی که رو به روی نیمکت نشست، خودش به تنه

قرار داشت تکیه زد و دست به سینه شد. زانویش را خم 

 رخت بند کرد. نگران پرسید: اش را به دکرد و کف کتای  

؟ -  خویر
 مطمئت 

چشمان رسمه بسته بود و تکیه داده بود به پشتی 

 نیمکت. 

 خوبم.  -

آرش رس به زیر انداخت. این زن بیش از اندازه مقابل او 

دانست االن چه دارد در ذهنش خوددار بود؛ نیم

کرد؟ چرا ته دلش گذرد. یعت  داشت به فرزام فکر یمیم

 فرزام داشت؟ یک حس بد!  یک حس عجیتر به

 نیم -
ً
تونم حدسش فرزام... آدم خییل عجیبیه. اصال

 نیم
ً
 بزنم. انگار... انگار اصال

ً
شناسمش. انگار اصال

 هیچ وقت نشناختمش. 

صدای آرام و کیم لرزاِن رسمه را که شنید، رس بلند کرد. 

کرد. نگاه رسمه روی دستانش بود و با انگشتانش بازی یم
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دانست؛ کیس بود که حرف دلش را یم  آرش حاال تنها 

آرش محرم رازش شده بود. چندان عادت درد و دل کردن 

گفت با کیس را نداشت. اما حاال یک حیس ته قلبش یم

ها به این مرد باید گوش شنوایش باشد؛ بعد از مدت

 احساسش اعتماد کرده بود. 

! نیم -
ً
 گریه نکرد، اصال

ً
گم رس خاک مادرش اصال

ا، نه. ویل... یه طور عجیتر بود. حالش خوب بود

آخه شما کیو دیدی رس خاک مادرش از کیس 

خواستگاری کنه؟ اونم از زن سابقش، بعد اون همه 

 تهدید! 

چشمانش را بست و بغض  را که به گلویش نیش زده بود، 

بلعید. آرش حال غریتر داشت؛ چرا درد رسمه روی 

 کرد؟ی او سنگیت  یمسینه

کنم، تازه ب و به زندگیم نگاه یمگردم عقوقتی بریم -

طوری بوده؛ دمدیم و فهمم فرزام همیشه همی   یم

غت  قابل حدس! همیشه... همیشه بیخودی زود 

ای مسخره داد و بیداد عصبای  یم شد، رس چت  

شد کرد! ویل دو دقیقه بعدش یه جوری آروم یمیم

 اتفافی نیفتاده. یهو وسط داد زدنش، 
ً
که انگار اصال
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خونه و یمرفیم گفت رسمه؟ قهوه ت سمت آشتی 

گفت فوتبال رفت پای تلویزیون، یمخوری؟ یا یمیم

 داره االن. 

ه مانده بود به رسمه ای که حاال آرش گردن کج کرده، خت 

لرزیدند. فرزام یک دیگر دستان و صدایش به وضوح یم

ی به تمام معنا بود! رسمه اولی   قطره اشگ که دیوانه

 چکید را پس زد و گفت: اش روی گونه

 برام غت  عادی نبود این رفتارش. اون موقع -
ً
ها اصال

م زنه به رسم که دیوونهویل االن... االن یه فکرایی یم

 کنه. یم

لبش را زیر دندان گرفت. جوری دندان را روی آن 

د که بخیهیم های آرش از دیدنش تت  کشید! چشم فشی

ی درخت یم از تنهبست و نگاه از رسمه گرفت. کمرش را ک

فاصله داد و دوباره محکم خود را به آن کوبید؛ یر فایده 

هدف آرام های یر بود. کوبش قلبش را این تکان

 کردند. نیم
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۹۴ 

 

گم، نکنه وسط داد زدناش یهو ش با خودم یمهمه -

یادش میومده من زن زندگیش نیستم و فقط 

ه کرد کی دستشم. نکنه خودشو مشغول یمبازیچه

زود آروم شه که من باهاش قهر نکنم؟ نکنه 

ایی که تو ترسید حرف نزنم و یر یم
ختر بمونه از چت  

 گذشت؟ستاد یم

ه ی آرش، صورتش را با دستانش پوشاند و زیر نگاه خت 

 نالید: 

 یم -
 
 کردم؟خدایا... من با گ زندگ

 دلش یم
 
اش را چند سایل بزند جلو و برسد خواست زندگ

غمش تمام شده. یا برگردد عقب و فرزام را  به روزهایی که

شد، کاش نپذیرد و دیگر حالش این گونه نشود. کاش یم

 شد! یم

 هنوزم رس همون دو رایه موندین؟ -
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زند؛ دو رایه دانست آرش از کدام دو رایه حرف یمیم

منطق و عشق. گفته بود یگ را باید تسلیم دیگری کند. 

هایش را از روی دستها نبود. او آدِم این بالتکلیف  

 صورتش برداشت و تند تند رسش را به اطراف تکان داد: 

 بهش فکر نیمدونم، نیمنیم -
ً
کنم. االن دونم... اصال

خوره. مغزم انگار فقط تهدیدای فرزامه که تو رسم پیچ یم

خوام کیس آسیب دونم دیگه نیمفلج شده. فقط یم

 ببینه. 

-  .  فرزامو خییل دست باال گرفتی  

رسمه به رسعت رس بلند کرد و نگاه معناداری به آرش 

 انداخت. 

م؟ وقتی نیم - گذره، دونم چی تو رسش یمنباید بگت 

م؟ یه روز میاد میگه ما با هم  نباید دست باالش بگت 

زنه. دشمنیم، یه روز دیگه حرف از دوست داشیی  یم

دونم این رفتارای ضد و نقیضش عادیه من حتی نیم

ا، من چجوری  شدهیا از پیش تعیی    ست. با این چت  

 تونم محتاط نباشم؟یم
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آرش رس تکان داد و نگاهش را به زمی   دوخت. به فرزام 

هایش که ضیــــح و واضح فکر کرد؛ به تهدید کردن

ای که با دستخط خودش ننوشته بود و نبودند، به نامه

 به ناشناش که فرستاده بود. آرام گفت: 

 اهوشیه. حق با شماست، فرزام آدم ب -

رسمه رس به زیر انداخت و نفسش را رها کرد. مشغول 

 بازی با انگشتان دستش شد و گفت: 

کنم، انگار همیشه یگ تعقیبم شو حس یمسایه -

بره. حتی همی   االنم کنه و واسه فرزام ختر یمیم

 کنم. حسش یم

آرش تکیه از دیوار گرفت و پایش را روی زمی   گذاشت. 

تش را کیم  باالتر کشید و بعد، هر دو دستش زیپ سویشی

 هایش فرو برد. را در جیب

-  
ً
نگران نباشید رسمه خانم. من کنارتونم و... قطعا

 دارم! 
 
 االن واسه کتک کاری آمادگ

هایش را ناگهان رسمه زیر خنده زد. یک لحظه تمام نگرای  

از یاد برد و رس بلند کرد. با همان لبخند روی لبش و تای 

چشم دوخت به چشمان رنگ شب  ابروی باال رفته،
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آرش. آرش نگاهش را تاب نیاورد؛ رس به زیر انداخت و ته 

دلش انگار قند آب شد. ناخواسته لبخندی روی لبش 

دید، نقش بست. اولی   باری بود که لبخند این زن را یم

 نه؟

رسمه از جا بلند شد و همزمان، نسییم خنک پوست 

ده بود، درد صورتش را نوازش کرد. حالش کیم جا آم

 قلبش سبک شده بود انگار. 

 قدم بزنیم؟ -

ی "باشه" آرش رس بلند کرد و چشمانش را به نشانه

قدم یکدیگر شدند. آرش بست و باز کرد. باری دیگر هم

 پرسید: 

 از دستم دلخور شدین؟ -

 رسمه نیم نگایه به نیمرخ آرش انداخت و گفت: 

ه من دونه چی داره بشما االن تنها کیس هستی   که یم -

 گذره. یم

آرش رس به زیر، لبخندی کمرنگ روی لب نشاند. تنها 

دانست، دقیق و یر کم و کیس بود که حال این زن را یم

 کاست. رسمه نفیس عمیق از هوای خنک گرفت و گفت: 
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 درست نبود آقای یزدان -
ً
مهر. ویل نه، کاِرتون اصال

 دلخور نیستم. 

خند از ای سکوت بینشان حاکم شد. آرش لبچند لحظه

اشت از حال خوبش لذت شد و دروی لبش پاک نیم

ی کسای  که این برد؛ حال خوِب تنها بودن در مجموعهیم

اش را های بعدیشناختند! رسمه اما داشت حرفزن را یم

کرد. تصمییم گرفته بود که باید همی   در ذهن مرور یم

گفت. برای حفظ امنیت آرش این امشب به این مرد یم

دانست چطور بیانش کند که ا گرفته بود؛ اما نیمتصمیم ر 

این مرد دلخور نشود و سوء برداشتی نداشته باشد. 

 موقعیت سختی بود. سکوت را آرش شکست: 

؟ بازم یم -  خوای رس همی   بالتکلیف  و دو رایه بموی 

ه شد به نیمرخ رسمه. با لحت   نگاه از زمی   گرفت و خت 

 دلسوزانه ادامه داد: 

 تا ِگ؟ -

اه رسمه به رو به رویش بود. نفیس عمیق کشید و نگ

 اش نشست. با اطمینان گفت: اخیم کمرنگ روی پیشای  
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خوام من تکلیف زندگیم مشخصه. هیچ وقت نیم -

شناسمش و این همه ای نیمبرگردم به آدیم که ذره

 کنه. داره برام دردرس درست یم

کیم مکث کرد، نگاهش را به سنگ فرش پارک دوخت و 

 داد:  ادامه

ویل باید باهاش کنار بیام. از این حس مسخره که  -

 دونم چرا یه روز هست و یه روز نه خسته شدم. نیم

اش به فرزام بود؟ منظورش از این "حس مسخره" عالقه

فت خویر  این عالقه یک روز بود و یک روز نبود؟ پیشی

 آمد! به حساب یم

 دیگه یم -
 
 کنم، یه زندگ

 
خوام واسه دل خودم زندگ

م ج ه، حاض  دید. واسه این که این حس از رسم بتی

 هر کاری بکنم. 

 نفسش را رها کرد و درمانده نالید: 

فقط دیگه خالص شم از دستش، دیگه خسته  -

 شدم. خییل خسته شدم. 
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توانست کاری برای آرش نگاه به زمی   دوخته بود. کاش یم

توانست با ترفندی این حس را از این زن بکند! کاش یم

د   ها بود... ! این زن الیق بهتی از اینبی   بتر

 

  

 

  

۹۵ 

 

 رسمه خانم اگه... کاری از دست من...  -

 رسمه حرفش را قطع کرد: 

 آره، یه کاری هست.  -

آرش نگاه متعجبش را به نیمرخ رسمه دوخت. رسمه رس 

د. هر دو ایستادند و  به زیر انداخت و لب روی هم فشی

ند. چه کاری از آرش   چرخیدند تا رو به روی هم قرار بگت 

؛ این مرد  ساخته بود؟ رسمه مانده بود بی   گفیی  و نگفیی 
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خواست ناراحتش لطف زیادی در حقش کرده بود، نیم

 کند. اما چاره چه بود؟ رس بلند کرد و گفت: 

 کنم... مهر من فکر یمآقای یزدان -

 چطور یم
ً
توانست پوست لبش را زیر دندان گرفت. واقعا

مرد نگاه کند و از تصمیمش  به صورت زخیم و کبود این

بگوید؟ چشمان نگران آرش روی اجزای صورت رسمه 

چرخید و دل توی دلش نبود. از این حاالت رسمه یم

ش نیم های خویر دستگت 
 شد. چت  

... ترجیح یم - دم من و شما دیگه همو مالقات یعت 

 نکنیم. 

ه نگاه آرش مات مانده بود روی چهره ی رسمه. کیم خت 

 ای از رس گیچر زد. بعد، تک خنده ماند به او و 

؟نیم -  فهمم، یعت  چی

 رسمه لبش را با زبان تر کرد. سیع کرد از او دلجویی کند: 

مهر، شما از تهدید فرزام ختر ببینید آقای یزدان -

 دارید. درسته؟

 آرش رس تکان داد. 
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ی منو درک کنید. من به خاطر پس باید خواسته -

 گم. امنیت خودتون یم

 برویش باال فرستاد و گفت: آرش هر دو ا

-  
ً
فرزام برگشته زندان. من این نگرای  شما رو واقعا

 فهمم. نیم

ون آدم داره.  -  ویل این بت 

ی نگفت. تنها نگاه از رسمه گرفت و کیم این پا و  آرش چت  

تش را کیم پایی   کشید و کاله آن را  آن پا کرد. زیپ سویشی

ی  روی رسش گذاشت. رسمه اخیم کمرنگ بر پیشا

 نشاند؛ باالخره رسدش بود یا گرمش؟

شما تا این جا خییل به من لطف کردین آقای  -

مهر، بیشتی از این راض  نیستم توی دردرس یزدان

ه  بیفتید. االنم که دیگه احتیاج به وکیل ندارم؛ بهتی

این دیدارها رو قطع کنیم تا خدایی نکرده اتفاق بدی 

 نیفته. 

وخت، به چشمای  که ی رسمه دآرش نگاهش را به چهره

ها محدود ی بی   آنزدند و حیس نداشتند. رابطهبرق نیم

به وکیل و موکل بود و حاال دیگر رسمه نیازی به وکیل 
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 با او بود؛ ادامه
ً
ی این دیدارها چه نداشت. حق کامال

 لزویم داشت؟

هایش را در اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند و دست

تش فرو برد. رس بهجیب زیر انداخت و  های سویشی

 گفت: 

 حق با شماست.  -
ً
 بله، کامال

داد و رسمه این را خوب لحنش بوی دلخوری یم

فهمید. طبق عادت تمام این چند ماه، احساساتش را یم

ی ذهنش فرستاد. این دلخوری مشکل به کورترین نقطه

 آمد. خود آرش بود و خودش هم باید با آن کنار یم

م احساسات مختلف. آرش در مرز انفجار بود از حجو 

کرد دار شده. احساس یمکرد غرورش خدشهاحساس یم

بیش از حد خودش را پیش این زن خوار و خفیف کرده. 

ی فراتر از از خودش بدش یم آمد؛ چرا این رابطه را چت  

 ی وکیل و موکل فرض کرده بود؟ رابطه

 داشت، دیگر نیم
 

توانست آن فضا را احساس خفگ

اش انداخت و یر آن که ه ساعت مچی تحمل کند. نگایه ب

 به رسمه نگاه کند، گفت: 
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 من دیرم شده، باید برم.  -

رسمه رس تکان داد و رِس آرش همچنان پایی   بود. سنگ 

 اای را با نوک کتای  ریزه
ً
ش به بازی گرفته و ذهنش شدیدا

مشغول بود. دیر وقت بود؛ باید رسمه را به خانه 

 چشم بست و نامیم
ً
حسوس رس تکان داد. رساند. فورا

اش کدام وکیل موکلش را به خانه رسانده که او دویم

ه شد به کتای   اش؛ بنِد باز باشد؟ چشم باز کرد و خت 

 ی کتای  چقدر روی اعصابش بود! شده

اش شد. روی دو پا نشست و مشغول بسیی  بند کتای  

 همزمان گفت: 

م رسمه خانم؟ -  براتون آژانس بگت 

 رسش شنید: صدای رسمه را از پشت 

 نیازی نیست، ماشی   آوردم.  -

ای بعد، از جا بلند شد. رو به آرش رس تکان داد و لحظه

ت را از رسمه ایستاد اما نگاهش نیم کرد. کاله سویشی

 رسش برداشت و گفت: 

 تا دم ماشی   باهاتون میام.  -

 خوام یه کم قدم بزنم. الزم نیست آقا آرش، یم -
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خود لرزید. ابروهایش را  نامش را به زبان آورد و آرش به

در هم کشید و باز هم رس تکان داد. با کیم مکث، آرام 

 گفت: 

 تون. با اجازه -

قدیم برداشت و رسمه انگار قلبش تت  کشید. او کجا تاب 

 دلخوری کیس از خودش را داشت؟ 

 مهر! آقای یزدان -

آرش از قدم ایستاد. با کیم مکث، به سمت رسمه 

کرد. رسمه نگاه نیم هنوز هم به صورتش چرخید. 

 دلجویانه گفت: 

ایط رو درک کنید، من نیمخواهش یم - خوام کنم رسی

 اتفاق بدی براتون بیفته. 

، نفسش را 
 

آرش نگاهش را به آسمان داد و از رس کالفگ

محکم فوت کرد. دست کشید میان موهای پرپشت و 

دارش و باز هم رس تکان داد. باز هم نگاهش حالت

 فت. فرش را هدف گر سنگ

 کنم خانم رسمدی. درک یم -
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کیم سکوت کرد و بعد، رس بلند کرد و مات نگاه رسمه 

ها را در ذهنش خواست تصویر این چشمشد. انگار یم

 برای مدیی طوالی  ثبت کند. دست آخر گفت: 

 مراقب خودتون باشید... خداحافظ.  -

و بعد، به او پشت کرد و صدای خداحافظ  رسمه را از 

داشت تا زودتر هایش را بلند بریمدمپشت رسش شنید. ق

از آن فضا خالص شود. چرا آن قدر خودش را کوچک 

 کرده بود؟

او که رفت، رسمه ماند و یک دنیا فکر و خیال. آه کشید 

اش نشست؛ فندک و رس به زیر انداخت. اخیم بر پیشای  

 عقاب نشان آرش روی زمی   بود... 

 

  

 

  

۹۶ 
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ا روی پایش نشاند. روی مبل نشست و آوای کوچکش ر 

صدای آهنگ "تولدت مبارک" در سالن کوچک خانه 

طنی   انداز بود اما هیچ کس حال خویر نداشت؛ نه 

خودش، نه مادرش، نه پدر و مادر نازی و خواهرزن 

اش نسیم. جای نازی عجیب خایل بود در بیست ساله

 جشن تولد دختی کوچکش... 

از همه جا بود که ختر زده، تنها آوای یر میان این جمع غم

خندید و کف دستان کوچکش را به هم از ته دل یم

کوبید. کاله بوفی شکیل که روی موهای فر و سیاهش یم

تر از همیشه گذاشته بودند، صورت گردش را خواستت  

 به روی آوا زد و 
 

کرده بود. مهرداد لبخندی ساختگ

 گفت: 

 شمعو فوت کنیم بابا؟ -

ک و سفیدش را نمایان خندید و دو دندان کوچآوا یم

اش رفت و با دست، کرد. مهرداد در دل قربان صدقهیم

زد و با هیجان کیک روی مت   را نشانش داد. آوا دست یم

داد. مهرداد او را روی زمی   گذاشت و تنش را تکان یم

ی مت   بند کرد تا آوا بتواند های کوچکش را به لبهدست

 بایستد. 
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-  .  دست نزنیا بابایی

را خم کرد تا صورتش کنار صورت آوا قرار  سپس کمرش

ش گذاشته بود تا  د. یک دستش را روی کمر دختی بگت 

وع کردند به دست نیفتد. گونه  رسی
 

اش را بوسید و همگ

زدن و خواندن شعر "تولدت مبارک" همزمان با آهنِگ 

ها رو فوت در حال پخش. شعر که به قسمت "بیا شمع

ک ش شمع روی کیک را کن" رسید، مهرداد به جای دختی

فوت کرد. و بعد، صدای دست و سوت در فضا پخش 

اش عکس گرفت و نسیم شد. پدربزرگ آوا از داماد و نوه

ی کرد. این جمع نقش  برف شادی روی رسشان استی

 کردند. های شاد را خوب بازی یمآدم

بغض  سمج چسبیده بود بیخ گلوی مهرداد و رهایش 

ماند، ر در این جمع یمی دیگکرد. اگر یک دقیقهنیم

تضمیت  نبود که بغضش نشکند و تمام غرور و اعتبارش 

ها داشتند با دختی کوچکش عکس بر باد نرود. مهمان

گرفتند و فرصت خویر برای فرار از آن جو خفه کننده یم

هایی بلند، خود را به اتاق بود. از جا برخاست و با قدم

رو فرو برده  خواب رساند و در را بست. آن قدر بغضش

کرد گلویش زخم شده. دستش را بند بود که احساس یم
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گردنش کرد و چندین بار، محکم روی سیبک گلویش 

کشید. قدم برداشت و تکیه زد به دیواری که مقابل 

 تخت آوا بود. آرام آرام، رس خورد و روی زمی   نشست. 

خودش مقرص بود؛ نبوِد نازی کنار آوا تقصت  خودش بود 

ها و قدر چسبیده بود به کارش، آن قدر نشانه و بس. آن

ها را نادیده گرفته بود که دست آخر نازی برای پیغام

همیشه تنهایش گذاشت و رفت. رسش را از دیوار فاصله 

داد و دوباره به دیوار کوبیدش. مقرص غم توی نگاه 

 های در سالن، مهرداد ادیب بود. مهمان

د به سمت دِر اتاق کیس به در اتاقش کوبید و رس مهردا

 دار کرده بود: چرخید. بغض، صدایش را خش

 بله؟ -

 صدای نسیم از پشت در آمد: 

 آقا مهرداد؟ -

اهنش  مهرداد از جا بلند شد و میان اتاق ایستاد. پایی   پت 

 اش را صاف. ای، سینهرا مرتب کرد و با تک رسفه

 بیا تو.  -
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در باز شد و نسیم پا به اتاق گذاشت. در را بست و 

جا ایستاد. نگاهش چشمان رسخ مهرداد را کاوید و با انهم

 تردید پرسید: 

؟ -  خویر

 خوبم.  -

 نسیم تلخ خندی روی لب نشاند و گفت: 

دزدی، یعت  داری دروغ وقتی اینجوری نگاهتو یم -

. خوب نیستی آقا مهرداد. 
 

 میگ

، نفسش را محکم فوت کرد و دستی 
 

مهرداد از رس کالفگ

ار تخت آوا مبیل یک نفره به پشت گردنش کشید. کن

 بود. با دست به آن اشاره کرد و گفت: 

-  .  بیا بشی  

 

  

 

  

۹۷ 
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نسیم که روی مبل نشست، مهرداد رو به رویش ایستاد و 

هایش را روی کمرش را به دراور کوتاه تکیه داد. دست

بدری جلوی پای دیگرش  سینه گره زد و یک پایش را ض 

 گذاشت. نسیم دلسوزانه گفت: 

 کت  آقا مهرداد؟خودت اینجوری یم چرا با  -

 اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

 کنم؟ منظورت چیه؟چجوری یم -

از سال آبچر هم گذشت، شما هنوز سیاهتو در  -

 نیاوردی. 

، نفسش را محکم فوت کرد: 
 

 از رس کالفگ

فهمم، بابت رنگ لباسام به چند نفر باید جواب نیم -

 پس بدم؟ 

 به این همه عذاب نیست. به خدا آبچر هم راض   -

 زی  نسیم. کدوم عذاب؟از چی حرف یم -

خودتو نزن به اون راه، هنوز مرگ نازی رو قبول  -

 نکردی. 
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د ای پلک روی هم گذاشت. کاش یمچند لحظه شد بمت 

ی نازی جواب پس ندهد. چشمانش را اما به کیس درباره

 که باز کرد، نسیم گفت: 

. مقرص اون اتفاق یمکنم یه جورایی خودتو حس یم - دوی 

 ویل آقا مهرداد! اسمش روشه، اتفاق! 

کشم، نه خودمو تو مرگ نازی من نه دارم عذاب یم -

 دونم. حاال خیالت راحت شد؟مقرص یم

ه ماند به حال خراب مهرداد.  نسیم سکوت کرد و کیم خت 

 گفت. مثل روز برایش روشن بود که این مرد دروغ یم

و مامان بابام فرستادن که یه ببی   آقا مهرداد! من -

ایی رو بهتون بگم. 
 چت  

 مهرداد ابروهایش را در هم کشید و پرسید: 

؟ -  چی

هایش نظم نسیم لبش را با زبان تر کرد و در ذهن به جمله

 داد. کیم بعد گفت: 

؟به ازدواج فکر نیم -  کت 
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انگار که آتشش زده باشند، تکیه از دراور گرفت و وسط 

را از هم باز کرد و با صدایی آرام اما اتاق ایستاد. دستانش 

یز از خشم، غرید:   لتر

دارید شماها؟ من د آخه چرا دست از رسم بر نیم -

نخوام کیس واسه زندگیم نظر بده کیو باید ببینم 

 هان؟ کیو باید ببینم نسیم؟

 نسیم از جا بلند شد و در یک قدیم مهرداد ایستاد: 

ی نگفتم.  -  آروم باش، من که چت  

 بدتر از این؟چی یمدیگه  -
 

 خواستی بگ

 داری. تا ِگ یم -
 
، حق زندگ خوای آقا مهرداد شما جووی 

؟  عمرتو پای عزاداری نازی حروم کت 

مهرداد پوزخندی عصتر روی لب نشاند. داشت به مرز 

طور که دستش رسید. به پشت چرخید و همانجنون یم

کشید، تلو تلو خوران چند را محکم پشت گردنش یم

 یم برداشت. صدای نسیم را شنید: قد

یز مامان بابا گفیی  اگه بخوای یم - ن تتر تونن آوا رو بتر

 پیش خودشون. 
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ناگهان به پشت چرخید. فاصله را با دو قدم بلند از میان 

اش برداشت و در یک قدیم نسیم ایستاد. انگشت اشاره

 ی تهدید مقابل نسیم تکان داد و گفت: را به نشانه

مو یه قدمم آوا دختی منه  - نسیم، مفهومه برات؟ دختی

 کنم. از خودم دور نیم

 اش را به سمت دِر اتاق گرفت و ادامه داد: انگشت اشاره

 اینو برو به پدر مادرتم بگو.  -

 آقا مهرداد...  -

 مهرداد تند تند رسش را به اطراف تکان داد و گفت: 

 هان؟ چیه نسیم؟ -

و دست  اش را سبک و سنگی   کرد نسیم هزار بار جمله

 آخر با تردید لب زد: 

... من و خانوادهتو... فکر یم - م کت  اگه... ازدواج کت 

 شیم؟ناراحت یم

مهرداد هر دو ابرویش را باال فرستاد. قدیم عقب رفت و 

 گفت: 

 آهان... پس قضیه اینه!  -
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سف 
ٔ
نگایه به رس تا پای نسیم انداخت و رسی از روی تا

 تکان داد: 

زیر رس دارم، دنبال اینم رس آوا  کت  من یکیو تو فکر یم -

 ترسم. هان؟ت یمنامادری بیارم، ویل از تو و خانواده

 من اینو نگفتم.  -

 تند تند رس تکان داد: 

-  .  چرا... چرا همینو گفتی

 اش را تهدیدوار مقابل او تکان داد: انگشت اشاره

خوب گوشاتو وا کن. من اگه بخوام کاری بکنم، نه از  -

ترسم، نه از هیچ کس دیگه. من ت یمتو و خانواده

بعد نازی دیگه ته خطم نسیم. نه وقت مراعات 

 کردِن حال بقیه رو دارم، نه اعصابشو. 

نگاه نافذش را دوخت به چشمان نسیم و با صدایی آرام 

 اما قاطع گفت: 

 تفهیم شد؟ یا یه جور دیگه برات بگم؟ -
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یید 
ٔ
نسیم چشمانش را روی هم گذاشت و رسی برای تا

های شلوار هایش را در جیباد. مهرداد دستتکان د

 کتانش فرو برد. تای ابرو باال فرستاد و رس تکان داد: 

 خوبه.  -

نسیم که چشمانش را باز کرد، مهرداد با رس به دِر اتاق 

 اشاره زد: 

ون همه منتظرن.  -  بریم بت 

 

 

 

  

۹۸ 

 

 دو ماه بعد... 

 

 رسمه؟ آی! کجایی تو؟ -
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از گل فرش گرفت و  با صدای سمت  به خودش آمد. نگاه

 به برادرش چشم دوخت: 

 ها... جانم؟ -

 سمت  اخیم کمرنگ بر پیشای  داشت: 

 ده دفعه صدات زدم، حواست کجاست؟ -

هوش و حواسش یی فرزام بود دیگر، این که سوال 

 نداشت! لبخندی زورگ روی لب نشاند و گفت: 

-  .
ً
 ببخشید نشنیدم اصال

ت  مهمان ی سمجمعه بود و به رسم هر هفته، خانواده

 در سالن دور هم نشسته بودند خانه
 

شان بودند. همگ

گرفت، تمام ذهنش اما این زن را اگر کیس به حرف نیم

زد و فقط جسمش در سالن بافی حوایل فرزام پرسه یم

 ماند. سمت  گفت: یم

چینیم آخر هفته رو بریم شمال، تو ام داریم برنامه یم -

 میای دیگه؟

ه ماند و فک رش باز هم سمت فرزام کشیده به سمت  خت 

اش همچنان روی شد. فرزایم که خودش نبود، اما سایه

کرد. این مرد دورش حصار کشیده بود، رس او سنگیت  یم
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قفیس به وسعت یک جهان دورش کشیده بود و 

 گذاشت هیچ غریبهنیم
 

ای نزدیکش شود. احساس خفگ

کم ی نحسش را از رس او  شد فرزام سایهکرد. کاش یمیم

 کند! 

ی بعد ی هفتهی این هفته و شنبهچهارشنبه -

تعطیله، میشه چهار روز. جمع کنیم بریم که دیگه 

مون نمیاد. ویالی لب ساحلم  موقعیت اینجوری گت 

 که جور شده. 

لبخندی کمرنگ کنج لب رسمه نشست. چقدر دلش 

 ِ
 
برای دریا و ساحل تنگ شده بود! خسته بود، از زندگ

کرد کیس تعقیبش که مدام احساس یم  وارش، از اینربات

ی کارهایش را به فرزام کند و گزارش لحظه به لحظهیم

دهد خسته بود. شاید این سفر کیم حالش را بهتی یم

 کرد. سامیار پرسید: یم

 ویال؟ گ جورش کرده؟ -

 سمت  جواب داد: 

 آرش.  -
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رسمه به رسعت رس بلند کرد و با چشمای  گرد شده به 

ه ماند.  ی سمت  خت  دلش به هول و وال افتاد و انگار چت  

 درون قلبش سقوط کرد. سامیار گفت: 

 بریم.  -
 
 فکر کردم قراره خانوادگ

 سمت  شانه باال انداخت: 

مامان اینا میگن نمیان که، منم گفتم به جاش آرش  -

 و خواهرشو دعوت کنم. 

اخیم کمرنگ بر پیشای  سامیار نشست. رو کرد به پدر و 

ن روی مبیل دو نفره نشسته مادرش که آن سمت سال

 بودند و گفت: 

 نمیاین؟! چرا آخه؟ -

 هاتف جواب داد: 

ا حوصله - ی شمال و سفر طوالی  نه بابا جان. ما پت 

 رو نداریم. شما برید بهتون خوش بگذره. 

 سامیار رس تکان داد: 

آهان! یعت  ما بریم و شما لییل و مجنون تنها باشید  -

 ی خایل و... و... خونه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 کرد نخندد، هشدار دهنده گفت: یل سیع یمسمت  در حا

 سامیار!  -

اش بلند الهه لبش را زیر دندان گرفت تا صدای خنده

هایش آرام نشود. دستش را جلوی دهانش گرفت و شانه

 گرد شده، به سمت  نگاه کرد یم
لرزیدند. سامیار با چشمای 

 و آرام لب زد: 

 چیه خب؟ آخه ببی   چی میگه.  -

های مرضیه د شده بود و گونهی هاتف بلنصدای خنده

م رسخ شده بودند. سمت  آرام گفت:   از شدت رسی

 تو؟ یر آبرو! یم -
ی حرف نزی   مت 

سامیار کنار سمت  نشسته بود. کیم خودش را به سمت او 

 کشید و با صدایی شبیه پچ پچ گفت: 

 چیه بابا؟ من و تو رو که لک لکا نیاوردن.  -

مت  خودنمایی های سی خنده هنوز هم روی لبته مانده

 کرد: یم

 ببند دهنو، ببند!  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

های فرزام از نو برای رسمه مرور شدند. وای تمام تهدید 

شد! به سمت  نگاه کرد به حالش بود اگر همسفر آرش یم

 و هول زده گفت: 

 من... من نمیام.  -

لبخند بر لب سمت  خشکید و به جایش اخیم غلیظ بر 

 اش نشست: پیشای  

 یعت  چی نمیام؟ -

 لبش را با دندان به بازی گرفت و بعد گفت:  کیم پوست

 شم. سختمه، نمیام. آرش باشه معذب یم -

 سامیار دستی در هوا پرت کرد و گفت: 

؟ غریبه که نیست، برو بابا! معذب یم - شم یعت  چی

 رفیقمونه. 

ه ی نیمرخ رسمه بود. خواهرش را سمت  با اخیم غلیظ خت 

ش را شناخت، دردش معذب بودن نبود. دستانخوب یم

 به زانوهایش بند کرد و از روی مبل بلند شد: 

 رسمه یه دیقه میای تو اتاق؟ -
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رسمه رسی تکان داد و از جا بلند شد. جلوتر از سمت  وارد 

ی تخت نشست. سمت  در را بست و به اتاق شد و لبه

هایش را به کمرش زد و اخم کرد و پشت چرخید. دست

 تای ابرو باال فرستاد: 

 در میاری تو؟ یعت  چی نمیام؟این بازیا چیه  -

 کرد: رسمه به چشمانش نگاه نیم

من سختمه با آرش اینا بریم شمال. از یه طرفم خییل  -

تونم بیام. شما برید بهتون کار دارم تو ستاد، نیم

 خوش بگذره. 

سمت  صندیل مت   مطالعه را پیش کشید و مقابل رسمه 

نشست. نگاهش را موشکافانه میان دو چشم خواهرش 

 رخاند و گفت: چ

 خوای تمومش کت  این بازی رو؟ِگ یم -

 اخیم کمرنگ بر پیشای  رسمه نشست: 

 کدوم بازی؟  -

منو خر فرض نکن رسمه؛ دهنت آب افتاده بود وقتی  -

 
 

اسم ویالی لب ساحلو آوردم. االن چی شده که میگ

 نمیام؟
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۹۹ 

 

اش کشید رسمه پلک روی هم گذاشت و دستی به پیشای  

را محکم فوت کرد. صدای سمت  آرام بود، اما  و نفسش

 مشخص بود که عصبای  شده: 

خوام همو ببینیم چون رفتی به آرش گفتی دیگه نیم -

فرزام تهدیدم کرده. چیه این مسخره بازیا رسمه؟ 

فرزام تو زندانه، از آدیم که تو زندانه این قدر 

 ترش؟یم

 چشمانش را باز کرد و گارد گرفت: 
ً
 رسمه فورا

 مقابلش گارد گرفت و گفت: رس 
ً
 مه فورا

 ترسم. من از هیچ کس نیم -

 سمت  تند تند رس تکان داد: 
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 از آدیم به اسم فرزام رستگار یم -
ً
 ترش. چرا، تو دقیقا

خوام ترسم، فقط دیگه نیمگم نیمتمومش کن. بهت یم -

 واسه کیس دردرس درست شه. 

 سمت  از رس گیچر پوزخند زد: 

کت  فرزام این هر من؟ فکر یمکدوم دردرس آخه خوا -

ون چندتا آدم داره؟ یگ؟ دو تا؟ ده تا؟  بت 

رفت. این همه مدت از فرزام و هر رسش داشت گیج یم

ی او بود، دور مانده بود و حاال توان حرف  که درباره

هایش هایش را روی رانها را نداشت. آرنجشنیدن این

سیع کرد گذاشت و صورتش را با دستانش پوشاند. سمت  

 تری حرفش را ادامه دهد: با لحن آرام

ون آدم داشته چرا فکر یم - کت  فرزام باید این بت 

باشه؟ پول داره کیس رو بخره؟ یا رفیق خییل 

 بامعرفتی داره؟

 ی تخت، کنار رسمه نشست و گفت: از جا بلند شد. لبه

اون دوستای خالفکارش که االن با خودش تو  -

کتم کهزندانن. بچه اگه ببیننش سالمشو  های رسی
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مونه؟ فامیل درست گن. دیگه گ یمعلیک نیم

 درموی  هم که نداره. 

 صدای رسمه شبیه ناله بود: 

. تو رو خدا دست از رسم بردار. نیم -  خوام بیام سمت 

کالفه شده بود. کف دستش را محکم و یی در یی روی ته 

ریشش کشید و نفسش را فوت کرد. لحظایی که گذشت، 

 د شد و مقابل رسمه ایستاد: از جا بلن

. دلت نیم -
 

خواد بیای خیله خب رسمه، هر چی تو بگ

امه.   سفر؟ باشه، نظرت برام قابل احتی

ی که یک دم آتش  ه ماند به سمت  رسمه رس بلند کرد و خت 

 کوتاه آمده بود؟
ً
 بود و دیم بعد، آب. واقعا

ی رو بهت بگم و برم.  -  ویل بذار یه چت  

وارش فرو برد. مستقیم به هایش را در جیب شلدست

ه شد و گفت:   چشمان خواهرش خت 

ی دست از فرزام جدا شدی، چون اون تو رو بازیچه -

 خودش کرده بود. 
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سف سکوت کرد. لبش را با زبان تر کرد و به نشانه
ٔ
ی تا

رسی به اطراف تکان داد. بعد، با لحت  که انگار داشت 

ش یم  کرد، گفت: تحقت 

ا قبل طالقت نداری؛ خواستم بگم االنم فرفی ب -

 ی فرزایم. هنوزم بازیچه

تن رسمه به آی  گر گرفت. از جا بلند شد و هشدار 

 دهنده گفت: 

-  !  سمت 

ی سکوت مقابل رسمه سمت  کف دستش را به نشانه

 گرفت و گفت: 

 چرا چرا، یه فرفی داری.  -

دستان رسمه کنار پاهایش مشت شد و دندان روی هم 

 رد و ادامه داد: سایید. سمت  دستش را پایی   آو 

دونستی فرزام داره ازت سوء استفاده اون موقع نیم -

 یم
 
کنه. ویل االن به میل خودت داری جوری زندگ

 خواد. کت  که اون یمیم

 پر صدا پوزخند زد: 
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 شدی عروسک خیمه شب بازیش!  -

تن رسمه لرزید و تکان سختی خورد. مات و مبهوت به 

س
ٔ
ه شده بود که برایش رس تا ی خت  داد. ف تکان یمسمت 

های برادرش همچون پتک روی رسش فرود آمده حرف

بود و حاال هیچ جوایر نداشت که بدهد. سمت  که از اتاق 

ون رفت، تنش روی تخت آوار شد و نگاهش روی  بت 

 ای نامعلوم مات ماند. نقطه

 یمبازیچه
 
کرد ی دست فرزام بود هنوز؟ به میل او زندگ

خواست. از ین را نیمآن هم به خواست خودش؟ نه ا

خواست عروسک بازیچه شدن متنفر بود. دلش نیم

خیمه شب بازی کیس باشد. صورتش را با دستانش 

 پوشاند و زیر لب نالید: 

 خدایا... چیکار کنم؟ -

رفت و همچنان ماند و سفر نیمکرد؟ یمچه باید یم

 ماند، یا یمی فرزام یمبازیچه
 
اش را رفت و افسار زندگ

خرید؟ گرفت و خطر سایه را به جان یمیم خودش دست

 دانست... دانست، هیچ نیمنیم
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نگاهش را به پشت پنجره دوخت و لبخندی کمرنگ روی 

نهایت دوست هایش نشست. شب و جاده را یر لب

داشت. خوشحال بود از این که رایه سفر شده، هر چند 

 زد. که هنوز هم کیم دلش شور یم

؟ اون ضبط - تو روشن کن دیگه، دلمون گرفت سمت 

 بابا. 

سمت  فرمان را میان انگشتانش چرخاند و در جواب 

 سامیار گفت: 

 هدیه تازه خوابیده، بیدار میشه.  -

الهه که روی صندیل شاگرد نشسته بود، هدیه را در 

 آغوشش جا به جا کرد و رسش را به پشت چرخاند: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

تو رو خدا ببخشید داداش. این بچه از صبح بیدار  -

 بود، تازه خوابش برده. 

 سامیار جواب داد: 

چیکار کنم دیگه؟ بخاطر این دختی زشتت مجبورم  -

 تحمل کنم. 

 رسمه پرسید: 

 با آرش اینا کجا قرار داری؟ -

سمت  از داخل آینه نگاهش کرد. مثل همیشه وقتی پشت 

 فرمان بود، اخیم کمرنگ روی پیشای  داشت: 

 رسیم پیششون. یه کم دیگه یم -

ه شد. کیم بعد، رسمه رسی تک ان داد و دوباره به جاده خت 

سمت  با دیدِن آرش که به اتومبیلش تکیه زده بود، ماشی   

ی کشاند و پشت اتومبیل آرش پارک را به گوشه جاده

 پیاده شدند. رسمه همان
 

جا کنار کرد. به جز الهه همگ

 اتومبیل برادرش ایستاد و سامیار و سمت  جلو رفتند. 

شد. سمت  را در آغوش ی لبش محو نیمآرش خنده از رو 

کشید و بعد، با سامیار صمیمانه دست داد. زیر نگاه 

ه ی رسمه، با هم حال و احوال کردند و کیم که خت 
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گذشت، آرش رس بلند کرد و نگاهش به چشمان رسمه 

توانست چشم بردارد، نه رسمه. به گره خورد. نه او یم

و همزمان رسی  رویش لبخند زد، "سالم" را زمزمه کرد 

تکان داد. رسمه هم لبخندی زورگ به رویش زد و مثل 

 خودش رس تکان داد. 

هانیه از اتومبیل برادرش پیاده شد. سالیم رسرسی به 

سامیار و سمت  داد و به سمت رسمه دوید. خودش را در 

 آغوش او انداخت و گفت: 

وای آبچر رسمه الیه قربونت برم! دلم برات یه ذره  -

 شده بود. 

رسمه از ته دل لبخند زد و هانیه را بیشتی در آغوشش 

د:   فشی

 خدا نکنه عزیز دلم، منم دلم برات تنگ شده بود.  -

ون آمد و با شوق پرسید:   از آغوش رسمه بت 

؟ دلم یم - خواد کل راهو میشه تو با ما بیای آچر

 باهات حرف بزنم. 

 چشمان رسمه گرد شدند و ابروهایش باال پریدند: 

ه که اینجوری. کل راه؟! رسم  -  مت 
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 صدای بلند سامیار به گوششان رسید: 

آرش من با شما بیام؟ این سمت  خودش برج  -

زهرماره، ضبطشم تعطیله. تا خود شمال دهنمون 

 .  رسویسه خدایی

 ای کوتاه رس داد و گفت: آرش قهقهه

 بفرما، ماشی   خودته.  -

های هانیه و سامیار جواب داد. سمت  و دست آخر اضار 

 ها ماندند و چهار نفِر دیگر همسفر شدند. و الهه تن

های عقب نشست و رسمه کنار هانیه روی صندیل

 مالیم با 
 

سامیار روی صندیل شاگرد جا گرفت. آهنگ

 مشغول صحبت 
 

صدایی آرام در حال پخش بود و همگ

 بودند. رسمه از هانیه پرسید: 

 امتحاناتو چیکار کردی دختی خوب؟ -

مم د رسمه جون. تازه رشتهعایل! معدلم خییل خوب ش -

 عوض کردم. 

 باریکال! مبارکت باشه عزیزم.  -
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خونم های سال اول انسای  رو یممرش. االنم دارم درس -

 که واسه کنکور به مشکل نخورم. 

 رسمه به رویش لبخند زد: 

-  .  من مطمئنم تو موفق مییسی

 هانیه هم در جوابش لبخند زد. سامیار از آرش پرسید: 

 گفت ویال رو تو جور کردی. راستی سمت  یم -

 آرش رس تکان داد: 

کته.  -  آره، مال مدیر عامل رسی

کت هم  آرش عالوه بر کار وکالت، مشاور حقوفی یک رسی

کتی که کارش واردات تلفن همراه، لپ تاپ و از  بود، رسی

 این دست وسایل بود. سامیار گفت: 

! ویالشو مفتی داده  - نه بابا؟ عجب مدیر عامل خویر

 دست کارمندش. 

 آرش خندید و نیم نگایه به سامیار انداخت: 

 یه جورایی رفیقمم هست.  -

های عادی گذراندند. ساعتی را به همی   روال و صحبت

سامیار با دهای  باز خوابش برده بود. هانیه هم رسش را 
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روی پای رسمه گذاشته و به خوایر عمیق رفته بود. رسمه 

ه شده کرد، خت  طور که موهای هانیه را نوازش یمهمان

بود به جاده. آرامش عجیتر وجودش را فرا گرفته بود و 

 داشت! 
 
 چقدر این حال برایش تازگ

کرد. اما رسمه آرش مدام از داخل آینه به رسمه نگاه یم

کرد. لبخندی کنج لبش انگار در دنیای دیگری ست  یم

توانست بیش از شد و آرش نیمنشسته بود که محو نیم

 صحبت نشود! این زن هم این خوددار باشد و با 

کیم گردن کشید تا بتواند هانیه را در آینه ببیند. دوباره 

ه به جاده، پرسید:   رس جایش برگشت و خت 

 هانیه خوابش برد؟ -

رسمه نگاه از پشت شیشه گرفت و به هانیه چشم 

 تر شد: دوخت. لبخندش عمیق

 آره، انقدر حرف زد که خوابش برد.  -

م میان جاده و تصویر آرش کوتاه خندید. نگاهش مدا

 رسمه در آینه در گردش بود. 
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منده، این خواهر من وقتی چونه - ش گرم بشه رسی

تونه ساکتش کنه. البته با همه انقدر فقط خدا یم

 راحت نیستا، شما رو خییل دوست داره. 

ه شد:   نگاه از آرش گرفت و به هانیه خت 

 منم خییل دوسش دارم.  -

 ن. بینمتو خوشحالم که دوباره یم -

ام گفت:   رسمه از روی احتی

 طور. منم همی    -

 

  

 

  

۱۰۱ 

 

هایش را روی سینه گره زد. نفیس عمیق کشید و دست

 ادامه داد: 
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امیدوارم دلخورِی شب آخری که همو دیدیم رفع  -

 شده باشه. 

اش را روی لب داشت. رسی تکان داد و آرش هنوز خنده

 گفت: 

 رفع شده خانم، بچه که نیستم.  -

 باال انداخت: رسمه تای ابرو 

-  .  درسته، بچه نیستی  

پشت صندیل شاگرد نشسته بود. کیم رسش را به چپ 

ه شد به نیمرخ آرش:   چرخاند و خت 

هایی که تو کوچه دعواشون پس چرا مثل این بچه -

 میشه رفتی   چغیل منو پیش برادرم کردین؟

 آرش با صدایی آرام خندید و رسی به اطراف تکان داد. 

خانم. سمت  اضار داشت من چغیل نکردم رسمه  -

 کنم... بفهمه چرا دعوتشو قبول نیم

 شانه باال انداخت و ادامه داد: 

منم مجبور شدم قضیه رو براش بگم. خب،  -

 خواستم براتون دردرس شه. نیم
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هایی که رسمه آن شب کرد، نه؟ حرفداشت تالف  یم

داد. چند توی پارک زده بود را داشت به خودش پس یم

را مرور کرده بود که تمامش را یادش بود؟  ها بار آن حرف

رسمه دیگر لبخند روی لب نداشت. نگاه از آرش گرفت و 

ی پشت شیشه چشم دوخت. آرش اما قصد به منظره

 ساکت ماندن نداشت: 

خییل مشتاقم بدونم چی باعث شده از تصمیمتون  -

 برگردین؟

های سمت  توی رسش اکو شد. واضح بود، دیگر حرف

ی فرزام باشد و طبق میل او ت بازیچهخواسدلش نیم

 کند. شانه
 
 ای باال انداخت و گفت: زندگ

 مهم نیست، شاید یه روزی گفتم.  -

 آره خب، زیاد مهم نیست.  -

ه  ی رسمه شد و ادامه داد: از داخل آینه خت 

مهم اینه که ما بازم همو دیدیم. این رابطه برای من  -

 خییل ارزشمنده. 
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ه شد به رسمه لبخندی زورگ تحوی لش داد و باز خت 

فهمید؟ های این آدم را نیمپشت شیشه. چرا حرف

 این مرد را نیمحرف
ً
 فهمید! هایش به کنار، او اصال

 

صبح روز دوم سفرشان، رسمه خییل زود از خواب بیدار 

شد. حالش خوب بود، آن قدری انرژی مثبت داشت که 

 شد این خودش باشد! این سفر دوستانه و باورش نیم

های روز قبل حالش را خوب تفریــــح و دریا و بازار گردی

 کرده بود... 

ون رفت. ویال لباس هایی زیبا و شاد پوشید و از اتاقش بت 

ها را آرام آرام پایی   آمد که مبادا کیس را دوبلکس بود، پله

خانه رفت  از خواب بیدار کند. یک راست به سمت آشتی 

ی د ر حال جوش و قوری تا چای دم کند. اما با دیدِن کتی

اش نشست. چای که رویش قرار داشت، اخیم بر پیشای  

 چه کیس زودتر از او بیدار شده بود؟

نگاهش را در اطراف چرخاند، کیس در سالن نبود. 

ای باال انداخت و تصمیم گرفت مت   صبحانه را شانه
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ای طول کشید و باز هم آماده کند. کارش بیست دقیقه

ون   نیامد. کیس از اتاقش بت 

خواست قبل از این که بقیه بیدار شوند، کیم دلش یم

ه شود و با صدای  ِ بینهایتش خت  لب دریا بنشیند و به آیر

د. زیرانداز کوچگ برداشت گوشنواز موج هایش آرام بگت 

 و یر معطیل از ویال خارج شد. 

جا دم در ایستاد. چشمانش را بست و از هوای تمت   همان

د. اواسط مرداد ماه بود و هوا شمال نفیس عمیق کشی

. گایه نسیم خنگ یم چر وزید و پوست صورتش گرم و رسی

کرد؛ میان این هوای گرم به همی   هم راض  را نوازش یم

 بود. 

نگاهش را در اطراف چرخاند و چشمانش روی آالچیق 

اش ی حیاط ثابت ماندند. اخیم کمرنگ بر پیشای  گوشه

همه، از خواب بیدار نشست؛ پس آرش بود که زودتر از 

 شده بود. 

ی لپ تاپش بود. روی مت   وسط نگاه آرش به صفحه

. یک سیم آالچیق، پر بود از کاغذ و پوشه
 

های رنگ

های پشت هندزفری در گوشش بود و داشت به صحبت

اش را به لبش داد. فنجان نسکافهاش گوش یمخظ
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هایش فرستاد. یک نزدیک کرد و عطر خوشش را به ریه

کند، رس بلند کرد و احساس کرد کیس دارد نگاهش یم آن

 نگاهش به چشمان رسمه قفل شد. 

 که بر پیشای  داشت، باز شد و جایش را به 
 

اخم کمرنگ

ی "سالم" برای رسمه رس تکان داد و لبخند داد. به نشانه

رسمه هم درست مثل خودش جوابش را داد. صدای 

 همکارش از پشت خط به گوشش رسید: 

ن چیکار کنم نیازی رو؟ پاشو کرده تو یه آرش م -

 خوام با کرییم جلسه بذارم. کفش میگه یم

 از 
ً
همان لحظه رسمه از مقابل آالچیق رد شد. آرش فورا

 جا بلند شد و آرام گفت: 

 رسمه خانم؟ -

 

  

 

  

۱۰۲ 
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 رسمه که ایستاد و به سمتش چرخید، آرام لب زد: 

 یه لحظه صتر کن.  -

وباره رس جایش نشست. رسمه رس تکان داد و آرش د

کرد تا داخل آالچیق بیاید طور که به رسمه اشاره یمهمان

 و بنشیند، توی گوشی گفت: 

، فقط نذار نیازی دونم چیکار یماحسان من نیم - کت 

با اون آدم جلسه بذاره. اوگ؟ این کرییم فهمیده من 

 خواد نیازی رو بکشونه پای معامله. نیستم یم

اشت و رو به روی آرش نشست. رسمه پا به آالچیق گذ

نگاهش به کاغذهای روی مت   بود و گوشش پیش آرش. 

 آرش بعد از کیم مکث، گفت: 

کنم کدوم معامله دو رس سوده کدوم من تعیی   یم -

 آرش گفت یا نه. ببی   احسان! یم
 

ری به نیازی میگ

کت و بعد با کرییم جلسه صتر یم کت  من برگردم رسی

تو ببند و منم دیگه پامو تو اون ذاری، یا برو قراردادیم

کت نیم  ذارم. حله؟رسی
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نگاه از کاغذها گرفت و به نیمرخ آرش چشم دوخت. 

آرش نیم نگایه به رسمه کرد و با همان اخم روی 

 اش گفت: اش، به پشت خظپیشای  

زنم دوباره... خیله خب، من باید قطع کنم. زنگ یم -

 خداحافظ. 

ون کشید.  ارتباط را قطع کرد و هندزفری را  از گوشش بت 

به جای اخم، لبخندی روی صورتش نشست و با 

ویی گفت: 
 خورسی

-  .  صبحتون بخت 

 رسمه لبخندی کمرنگ زد: 

-  .  صبح شما هم بخت 

یف یم -  برید؟جایی تشی

 خواستم یه کم لب دریا بشینم. نه، یم -

 نگاهش را روی وسایل آرش چرخاند و ادامه داد: 

 کنید؟شما تو سفرم کار یم -

 دیگه چاره چیه؟ -

؟خسته نیم -  شی  
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 لبخند آرش کش آمد: 

نه خانم، انقدری کارمو دوست دارم که به این راحتیا  -

 م نکنه. خسته

 رسمه ابروهایش را باال فرستاد: 

 خییل هم عایل!  -

هایش را روی مت   گذاشت و انگشتانش را در آرش دست

 هم گره زد: 

ه.  -  خدا رو شکر انگار حالتون خییل بهتی

 وبم، خدا رو شکر. خ -

ای روی مت   دوخت و پوست آرش نگاهش را به نقطه

ی بگوید و لبش را زیر دندان کشید. انگار یم خواست چت  

کرد. دست آخر داشت حرفش را سبک و سنگی   یم

 نگاهش را به چشمان رسمه دوخت و گفت: 

، نه؟ -  دیگه نگران تهدیدهای اون آدم نیستی

د بر لب رسمه خشک همی   یک جمله کاف  بود تا لبخن

وع سفرش، فکر فرزام از گوشهشود. از لحظه ی ی رسی
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ذهنش هم رد نشده بود. حاال این مرد چرا داشت او را 

 کرد؟برایش یادآوری یم

 نه آقا آرش، نگران نیستم.  -

فهمید. داد و آرش این را خوب یملحنش بوی دلخوری یم

 د: ی مت   بند کرد و از جا بلند شهایش را به لبهدست

. شم، یمبیشتی از این مزاحم کارتون نیم -
ً
 رم فعال

دانست چطور باید این آرش دستپاچه از جا بلند شد. نیم

 افتضاح را جمع کند. هول و تند تند گفت: 

منده نیم - خواستم ناراحتتون رسمه خانم من... رسی

 کنم. 

ه شد. اخم روی پیشای   اش مستقیم به چشمان آرش خت 

رش نگاهش را تاب نیاورد و رس به آن قدر غلیظ بود که آ

 زیر انداخت. 

 مهر. ناراحت نشدم. به کارتون برسید آقای یزدان -

ه ی آرش آالچیق را ترک کرد و از و بعد، زیر نگاه خت 

حیاط ویال خارج شد. زیرانداز کوچکش را نزدیِک دریا، 

هایش را دور روی زمی   پهن کرد و نشست. دست

را روی زانوی چپش  اشزانوهایش حلقه کرد و چانه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ِ دریا و بعد، چشمانش را  ه ماند به آیر گذاشت. کیم خت 

کرد و موسیفی بست. نسیم پوست صورتش را نوازش یم

نهایت کرد. دریا را یر ها او را از زمی   جدا یمنواز موجروح

دوست داشت؛ حتی اگر فکر فرزام در رسش جوالن 

 داد... یم

ی فرزام نباشد؛ بازیچه این سفر را پذیرفته بود تا دیگر 

، جوری که او یمبازیچه
ً
 اش نبود ظاهرا

 
خواست زندگ

کرد. اما تا وقتی که فکر و ذکرش فرزام بود و تهدیدها نیم

و شاید دوست داشتنش، این بازیچه بودنش ادامه 

داشت. از ته دل آه کشید، چطور باید خودش را خالص 

 کرد از این همه فکر و خیال؟یم

کرد سوخت. احساس ضعف یمل خودش یمدلش به حا

توانست این مرد را کامل کنار بگذارد. بدش از این که نیم

ترسید از ترسد. یمگفتند از او یمآمد از این که همه یمیم

 فرزام؟ شاید! 

ایی درباره -
 آخرین باری که همو دیدیم، یه چت  

 
ی زندگ

 جدید گفته بودی. 

راست چرخاند.  چشمانش را باز کرد و رسش را به سمت

آرش ِگ آمده و کنارش نشسته بود که او نفهمید؟ آفتاب 
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تابید و به همی   خاطر بود که مستقیم به صورت آرش یم

چشمانش را ریز کرده و ابروهایش را در هم کشیده بود. 

ه ی دریا بود و مثل رسمه، زانوهایش را بغل نگاهش خت 

به دریا  گرفته بود. رسمه نگاه از نیمرخش گرفت و چشم

 دوخت. آه کشید: 

 یادمه.  -

وعش کردی یا نه؟ -  جدیدو رسی
 
 چیکار کردی؟ اون زندگ

 هنوز نه.  -

 آرش نگاهش را به نیمرخ رسمه دوخت: 

 تا ِگ قراره طول بکشه؟ -

 خوام تنها باشم آقا آرش. یم -

 اون آقاشو بنداز.  -

ه شد. اخیم کمرنگ بر  رس چرخاند و به صورت آرش خت 

 د و پرسید: پیشای  نشان

؟ -  چی
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۱۰۳ 

 

 ترم. آرش صدام کن، من اینجوری راحت -

د. برای لحظه ای چشمانش را بست و لب روی هم فشی

های ی حرفخواست تنها باشد و هیچ حوصلهدلش یم

حوصله این آدم را نداشت. چشمانش را باز کرد و یر 

 گفت: 

 خیله خب... آرش! میشه تنها باشم؟ -

 و به دریا چشم دوخت: آرش نگاه از رسمه گرفت 

 جدیدی که یمداشتم فکر یم -
 
گفتی کردم این زندگ

 یم
ً
خوای کارای جدید باید چجوری باشه. یعت  مثال

؟  ت کت  ؟ یا با آدمای جدید معارسی  رو امتحان کت 

 دوباره نگاهش را به صورت رسمه دوخت: 

 خوای چیکار کت  رسمه؟یم -

 کنم. االن بهش فکر نیم -
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؟خواپس گ یم -  ی بهش فکر کت 

ایظ نیستم که بهش فکر کنم. نیم -  دونم، االن تو رسی

فهمید. به رویش لبخند زد و رسمه معت  این لبخند را نیم

رس چرخاند و به دریا چشم دوخت. عمیق نفس کشید و 

 پرسید: 

 یه سال شده، نه؟ -

؟ -  چی

 این بالتکلیفیت، این راکد موندنت.  -

 پرش؟یم االن چرا داری اینا رو ازم -

ی آرش سکوت کرد. با ناخن انگشت شست، گوشه

 ابرویش را خاراند و بعد از کیم مکث گفت: 

تونم آخرین باری که همو دیدیم، ازت پرسیدم یم -

 جدید کمکت کنم یا نه. تو 
 
توی ساخیی  این زندگ

 تونم و ازم خواستی دیگه همو نبینیم. گفتی یم

 نشاند. عصتر 
 شده بود از رسمه اخیم غلیظ بر پیشای 

 های یر رس و ته این مرد. حرف

 منظورت چیه از این حرفا؟ -
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 انگار این قطع رابطه هیچ کمگ بهت نکرده.  -

 نه، نکرده.  -

 چرا؟ -

 رسمه نگاهش را به دریا دوخت: 

 مجبور نیستم بهت جواب پس بدم.  -

 این بار آرش چشم دوخت به نیمرخ رسمه: 

؟با همه انقدر تلخ صحبت یم -  کت 

م براشون مهم نباشه، آره. شنیدی که وقتی خواسته -

 خوام تنها باشم؟گفتم یم

آرش پوست لبش را به دندان گرفت. دلش پر از حرف 

دانست چطور باید های بزرگ. اما نیمبود، پر از خواسته

 ها را بیان کند. لحظایی بعد گفت: آن

 خوام کمکت کنم. یم -

 من نیاز به کمک ندارم.  -

 دارم که بهت کمک کنم. من نیاز  -

 نفسش را محکم 
 

پلک روی هم گذاشت و از رس کالفگ

 فوت کرد. چشمانش را که باز کرد، گفت: 
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این حس انسان دوستانه رو بتر واسه کیس خرج کن  -

 که الزمش داره. 

های رسمه لذت آرش لبخند زد، چرا از این لج کردن

 برد؟ نگاهش را به دریا دوخت و مطمی   لب زد: یم

 جدیدت، یه کار اساش از  به -
 
نظرم تو ساخیی  زندگ

 دست من بر بیاد. 

کنه، کال برات مهم نیست که حضورت داره اذیتم یم  -

 نه؟

 از اینه که یه عمر تو همی    -
االن یه کم اذیت شی بهتی

 .  حال بموی 

رسمه دیگر کم آورده بود. نگاهش را به نیمرخ آرش 

 دوخت و گفت: 

 زودتر بگو و برو. خیله خب، چی تو رسته؟  -

. کسایی که تو رو یاد  -
ت کت  باید با آدمای جدید معارسی

 قبلیت نندازن. 
 
 زندگ

 ی آدمای جدیدو ندارم. حوصله -
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آرش کیم مکث کرد. زبان روی لبش کشید و انگار که 

 داد، گفت: روانشناس بود و داشت به بیمارش مشاوره یم

، باید یه   -  خالص شی
 
کم تحمل اگه بخوای از این زندگ

. هر کاری سختیای خودشو داره.   کت 

؟ -
 

 میشه منظورتو واضح بگ

ه شد. این  رس چرخاند و مستقیم به چشمان رسمه خت 

شان را عجیب دوست داشت! با ها و رنگ عسیلچشم

 لبخندی کمرنگ گفت: 

تونم یگ از اون آدمای جدید باشم. قطع من یم -

ی پر رابطهمون که نتونست کمگ کنه، شاید یه رابطه

 تر بتونه مشکلو حل کنه. رنگ

ی همی   االنشم با هم در ارتباطیم. یم - بیت  که، چت  

 عوض نشده. 

 آرش تای ابرو باال فرستاد: 

 یعت  هنوزم اون حس مسخره رس جاشه؟ -

 جدیده، نه اون حس مسخره.  -
 
 بحثمون االن زندگ

 شانه باال انداخت: 
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نه این دوستی تر بود، ی جدیمنم منظورم یه رابطه -

 معمویل. 

 رسمه ابروهایش را بیشتی در هم کشید. رسدرگم پرسید: 

؟ از چی داری حرف یم -  زی 

ه ماند به صورت رسمه. نگاهش آرش چند ثانیه ای خت 

رنگش در های خوشمدام میان دو چشم عسیل و لب

گردش بودند. لپش را از داخل دهان گاز گرفت و چند 

 ای تردید لب زد: ذره لحظه بعد، رهایش کرد. بدون

 کنم. دارم ازت خواستگاری یم -

 اخم رسمه تا آخرین حد ممکن غلیظ شد. دلخور لب زد: 

 نبود.  -
 

 شوچ  قشنگ

و بعد، رس چرخاند سمت دریا. آرش دیوانه بود؟ مگر 

گذاشت؟ آرش کیم دید که رس به رسش یمحالش را نیم

 تر کرد و گفت: خودش را به رسمه نزدیک

 چی  -
 

 ؟ اونم نبود؟جدِی قشنگ

 رسمه نگاهش کرد: 

؟ -  االن یعت  جدی هستی
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 تند تند رس تکان داد: 

 ام. آره، کامال جدی -

د و نگاه از آرش گرفت.  کالفه شده بود. لب روی هم فشی

 حوصله لب زد: یر 

 بس کن این بازی رو، بلند شو برو.  -

 ای کرد و پاسخ داد: آرش تک خنده

 از سن بازی کردنم خییل وقته گذشته.  -

 رسمه باال رفت:  صدای

پس پاشو برو یه آیر به صورتت بزن که این تصمیم  -

ه. منم نشنیده یم م حرفتو. احمقانه از رست بتی  گت 

 

  

 

۱۰۴ 

 

ه ی دریا بود اما فکرش جای دیگری ست  نگاهش خت 

کوبید. از شدت کرد. قلبش داشت توی حلقش یمیم
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آمد. این مرد با خودش چه خشم، نفسش درست باال نیم

داد و دم از ری کرده بود که به او پیشنهاد ازدواج یمفک

 زد؟جدی بودن هم یم

ه. ست، نه یمنه تصمیمم احمقانه - خوام از رسم بتی

پس تو هم لطفا حرفمو شنیده بگت  و اگه الزمه، بگو 

 تا دوباره تکرارش کنم. 

 رسمه عصتر پرسید: 

چی شد که فکر کردی باید همچی   پیشنهادی به من  -

 بدی؟

 شانه باال انداخت و صادقانه گفت: آرش 

 مند شدم. بهت عالقه -

 لرزید: رسمه از رس خشم پوزخند زد. صدایش از خشم یم

ست. من و تو دو تا تم مثل تصمیمت احمقانهعالقه -

 آدم متفاوتیم تو دو تا دنیای متفاوت. 

 کنم. این نظر توئه، من اینجوری فکر نیم -

 فریاد زد: 
ً
 رسمه تقریبا

 اصال فکر نکردی!  چون تو  -
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چرا، اتفاقا خوب فکرامو کردم. تموم این دو مایه که  -

کردم و االنم با نذاشتی ببینمت داشتم به تصمیمم فکر یم

 اطمینان کامل اینجام. 

رسمه سکوت کرد و لبش را زیر دندان کشید. تنش را ننو 

ی از وار تکان یم ل کند، مبادا چت   داد تا عصبانیتش را کنتی

رج شود و حرمت میانشان از بی   برود. آرش دهانش خا

دل از نیمرخ زیبای رسمه کند و نگاهش را به دریا دوخت. 

جا تمام حرف دلش را برای این نفیس عمیق کشید. همی   

ها را روی توانست این حرفکرد؛ دیگر نیمزن رو یم

 اش تحمل کند. سینه

وع شد که درد دلتو از  - همه چت   از همون شتر رسی

 شنیدم. از همون موقع توجهم رو جلب پشت گوشی 

پرسیدم مگه میشه؟ یه ش از خودم یمکردی. همه

؟ همه ش زن با این همه احساس و انقدر منطفی

کنه؟ چجوری انقدر پرسیدم چجوری تحمل یمیم

 قویه؟

های ساحل چشم دوخت. با نگاه از دریا گرفت و به شن

و  کشید ها خط یمهدف روی شناش یر انگشت اشاره

 همزمان ادامه داد: 
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ی فکر و ذکرم شد تو. یه روزایی از اون شب همه -

کردم که نای هیچ کاری رو انقدر به غم دلت فکر یم

کردم و نداشتم. یه روزایی هم به قوی بودنت فکر یم

 حالیم نبود انقدر انرژی یم
 

 . گرفتم که اصال خستگ

 آه کشید: 

م کرد که فرزام تهدیدت ک - رده و روزی که سمت  ختر

تون، تو توی اتاق رو تختت خواب من اومدم خونه

زدم واسه حال بودی و من تو سالن داشتم پر پر یم

بدت. قلبم داشت میومد تو دهنم، من ِگ اینجوری 

 شده بودم آخه؟

از همون روز که فهمیدم فرزام تهدیدت کرده و تو هنوزم 

دلت باهاشه، انگار دشمن خونیم رو پیدا کردم. دلم 

خواست هر جوری شده بندازمش تو دردرس که از تو یم

 بود و هیچ رایه 
 

دور باشه، ویل نشد. حریفم آدم زرنگ

. رفتم به خودش  نذاشته بود که بتونم بزنمش زمی  

. گفتم شاید هشدار دادم که تو یم خوای ازش شکایت کت 

خودش دست از رست برداره، ویل برنداشت و این بار 

 . مستقیم اومد رساغ خودم
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ه مانده بود به نیمرخ آرش و ماتش برده بود.  رسمه خت 

ها و لحن صدای این مرد عجیب بوی صداقت حرف

داد. دلباخته بود به او؟ به همی   رسعت؟ نه، امکان یم

 نداشت! 

بعد اون کتک کاری تو دفتی و اون نامه، وقتی تو  -

بیمارستان نگرای  رو تو چشمات دیدم، ته دلم 

ری لرزید که دیگه طاقت بدجوری لرزید. انقد

کنم. زنگ زدم بهت نیاوردم و نفهمیدم دارم چیکار یم

و اون وقت شب کشوندمت پارک، تا بهت بگم تموم 

 دونم. حرف دلت رو یم

ه شد به دورترین  لبخندی کمرنگ کنج لبش نشست و خت 

 ی دریا: نقطه

اون شب وقتی ناخواسته لبخند نشوندم رو لبات،  -

ا خودم گفتم این زنو من احساس غرور کردم. ب

ی واقیع رو من خندوندم. کوتاه بود، ویل این خنده

رو لبش نشوندم. از وقتی خندیدی، دیگه دلم مال 

 خودم نبود. 

ه شد به  نگاه از دریا گرفت و رس چرخاند سمت رسمه. خت 

اش و در دل آرزو کرد خییل زود صاحب این نگاه عسیل
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یش ریخت و لب نگاه شود. تمام صداقتش را توی صدا

 زد: 

 دلم دیگه مال تو شده بود.  -

وجود رسمه پر از تشویش بود و رسدرگیم. این تشویش به 

ی یک نگاهش هم رسایت کرده بود و آرش انگار به اندازه

شناخت. گردن کج کرد و با لبخند به نگاه عمر او را یم

ه اش ادامه داد. ِگ و چطور دلش را به این زن باخته خت 

 دش نفهمید؟بود که خو 

ه ی آرش را تاب نیاورد. لب گزید و رس به رسمه نگاه خت 

زیر انداخت. دیم بعد، آرش دوباره به رو به رو چشم 

 دوخت. نفیس تازه کرد و ادامه داد: 

ویل اون غرور زیاد دووم نیاورد. وقتی گفتی دیگه  -

نباید همو ببینیم بدجوری له شدم. دلمو داده بودم 

 ای دیگه گت  بود و... دست زی  که دلش یه ج

 کشید: پوزخندی زد که غمش را فریاد یم

 شدم! ی ذهنشم رد نیممن حتی از گوشه -

افتد. فهمید چه اتفافی دارد یمرسمه گیِج گیج بود. نیم

انگار افتاده بود ته یک چاه عمیق و صدای آرش مثل 
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شدند. ی رهگذرای  بود که از کنار چاه رد یمزمزمه

کرد؟ کیم طول کشید تا ر باور یمهایش را چطو حرف

 آرش خودش را جمع کند و حرفش را ادامه دهد: 

اون شبو تا خود صبح نخوابیدم و به تو فکر کردم.  -

کت حواسم همش یی تو بود و  فرداش تو رسی

تونستم دل به کار بدم. وسط روز یهو به خودم نیم

اومدم. گفتم آخه این چه حالیه که من دارم؟ باید 

 م خودمو. کردجمع یم

 

  

 

  

۱۰۵ 

 

رفتم یه جایی که هیچ کس دور و برم نباشه. قدم زدم و 

فقط به تو فکر کردم. انقدر فکر کردم که تهش مجبور 

اف کنم که...   شدم به خودم اعتی
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رس به زیر انداخت و نفسش را محکم رها کرد. دستی 

 میان موهای پر پشتش کشید و با صدایی آرام زمزمه کرد: 

 ستت دارم. که تو رو دو  -

رسمه رس چرخاند و به آرش چشم دوخت. بزاق دهانش 

را به سختی فرو برد. گلویش خشک شده بود و مغزش 

خایِل خایل بود. زبانش قفل شده بود، وگرنه به این مرد 

گفت که دیگر ادامه ندهد. او توان دوباره شنیدِن این یم

 ها را نداشت. حرف

م دوخت. اخم آرش رس بلند کرد و به صورت رسمه چش

 که بر پیشای  داشت، نشان یم
 

خواهد داد که یمکمرنگ

 تری بزند: های جدیحرف

اف به درد من نیم - خورد. من آدیم نیستم ویل این اعتی

که با قلبم برم جلو. از فردای اون شب، قلبمو 

 گذاشتم یه گوشه و... 

 اش کوبید: اش را روی شقیقهانگشت اشاره

،  با اینجام فکر کردم. به - این که تو چجور آدیم هستی

خوام، تو از طرفت چی به این که من ازت چی یم

تونیم با هم کنار بیایم یا خوای، اصال من و تو یمیم
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نه... به همه چی فکر کردم تو این دو ماه. حاالم 

 اینجام که بهت بگم با عقلم تو رو انتخاب کردم و... 

 نفیس عمیق کشید: 

 دادم دست آدم درستش. ام از این که دلمو راض   -

ه بودند به چشمان هم. مغز  سکوت کرد. هر دو خت 

کشید برایش. حاض  بود رسمه خایل بود و دل آرش پر یم

د، عمرش را  جانش را بگذارد تا قلب این زن آرام بگت 

بدهد تا رسمه رنگ خوشبختی را ببیند. ِگ انقدر فداکار 

 شده بود؟ لبخندی به رویش زد و گفت: 

خوام مثل من تو ام خوام. یمت جواب نیماالن از  -

ی.  ، بعد تصمیم بگت   خوب فکراتو بکت 

رسمه بزاق دهانش را فرو برد و نگاه از آرش گرفت. چه 

 یاریباید یم
ً
 کرد. اش نیمگفت؟ مغزش اصال

ی درون قلبش فرو  فکر فرزام از رسش گذشت و انگار چت  

ا ای طول کشید تریخت. چشمانش را بست و چند لحظه

نفسش باال بیاید. جان کند تا حرف بزند، صدایش 

 لرزید: یم
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ی برات  - سفم که همچی   چت  
ٔ
... آرش! من متا ببی  

 کنم درکت کنم ویل... پیش اومده. سیع یم

 نفسش را محکم رها کرد: 

 تونم پیشنهادتو قبول کنم. ویل من نیم -

 اخیم کمرنگ روی پیشای  آرش نشست: 

 چرا؟ -

 من...  -

کرد از این موقعیت؟ طور فرار یمگفت؟ چچه یم

د و رسش را تند تند به اطراف  چشمانش را روی هم فشی

 لرزید: تکان داد. صدایش بیشتی از قبل یم

کنم فراموشش کن، من هنوزم به فرزام خواهش یم -

 کنم. فکر یم

اش هنوز دانست معشوقهانتظاری جز این نداشت؛ یم

، اما حاال دانستکند. یمهم به شوهر سابقش فکر یم

 کرد قلبش زخم برداشته؟چرا حس یم

خوای فرزام برای تو تموم شده، خودت گفتی نیم -

 برگردی بهش. 
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 خوام، نه یه آدم جدیدو. . نه فرزامو یممن..  -

ی صدایش هر لحظه بیشتی از قبل تحلیل یم رفت. چت  

کرد اگر یک کرد. احساس یماش سنگیت  یمروی سینه

جا بماند، قلبش از تپش ه بیشتی آندقیقه، فقط یک دقیق

هدف ایستد. چشمانش را باز کرد، از جا بلند شد و یر یم

ل مشغول مرتب کردِن شالش شد. یر  قرار بود و کنتی

 حرکاتش را نداشت. با همان حال خراب لب زد: 

کنم این بحثو همی   جا تمومش کن. من خواهش یم -

 جوابم منفیه. 

اال پشت به دریا و رو به آرش هم از جا بلند شد. رسمه ح

کرد. آرش ویال ایستاده بود و با انگشتان دستش بازی یم

 تر از او ایستاد و گفت: قدیم عقب

؟نیم -  خوای یه کم بیشتی فکر کت 

 به چی فکر کنم وقتی از جوابم مطمئنم؟  -

کرد، به سمت ویال قدم و بعد، انگار که داشت فرار یم

 رفت و همزمان گفت: برداشت. آرش هم به دنبالش یم

 حداقل یه فرصت بده که بیشتی همو بشناسیم.  -

ا رو ندارم. نه، نیم -  تونم، دیگه کشش این چت  
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آرش قدیم بلند برداشت و مقابل رسمه ایستاد و راهش را 

ه شد به چشمانش و نفس نفس زنان گفت:   سد کرد. خت 

 برات مهم نیست من چی یم -
ً
خوام؟ انقدر یعت  اصال

؟آدم خودخ  وایه هستی

رسمه رس به زیر انداخت و چشمانش را بست. دست 

کرد االن است که از روی قلبش گذاشت، احساس یم

ون بزند. صدای آرش در گوشش پیچید: سینه  اش بت 

 انقدر یر نه، نیم -
، نیمتوی  توی  بهم تفاوت باشی

 . فرصت ندی

رسمه رس بلند کرد و با آرش چشم در چشم شد. نگاهش 

گرفت از این حال یش بود و دل آرش یمپر از تشو 

 خرابش. درمانده پرسید: 

ی؟یم -  خوای جای فرزامو بگت 

ناخواسته اخیم کمرنگ بر پیشای  آرش نشست. این 

 سوال رسمه به مذاقش خوش نیامده بود. گفت: 

 خوام جای خودمو تو زندگیت باز کنم. یم -

 چجوری؟ -
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که بقیه رو   کنم مرد زندگیتم، من کارم همینهقانعت یم -

 قانع کنم. 

 کت  نیستم. من مثل اونایی که تو قانعشون یم -

 ی تسلیم باال برد: هایش را به نشانهآرش دست

 خیله خب، فقط بذار شانسمو امتحان کنم.  -

 

  

 

  

۱۰۶ 

 

چرخید. های مشگ آرش یمنگاهش مدام میان مردمک

خواست قید حرمتی خواست فرار کند! دلش یمدلش یم

ان بود را بزند و فریاد بکشد که راحتش بگذارد، که میانش

 که دست از رسش بردارد. اما دل نگه داشت و گفت: 

 من ته این راهو دیدم، حالت خییل بد میشه.  -

 شم، بایک نیست. دوباره خوب یم -
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رسمه رس به زیر انداخت و نفسش را یر صدا فوت کرد. 

ن اش کشید. ایپلک روی هم گذاشت و دستی به پیشای  

اش یک جوایر در چنته داشت، مرد برای هر بهانه

دانست چطور خودش را از این وضعیت نجات دهد. نیم

ی ی اش، همی   عالقههای ذهت  میان این حجم از درگت 

 آرش را کم داشت! 

ه شد:   دست آخر رس بلند کرد و به چشمان آرش خت 

 میشه ازت یه خواهیسی کنم؟ -

؟ -  چی

 صدایش رنگ التماس گرفت: 

 االن فقط برگردیم ویال، باشه؟ -

؟ قبول یم - ؟فرصتی که ازت خواستم چی  کت 

لرزیدند باز هم رس به زیر انداخت. دستانش به وضوح یم

قرارانه و او پنایه جز بازی با انگشتانش نداشت. آرش یر 

 لب زد: 

؟هان رسمه؟ قبول یم -  کت 
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چشمانش را روی هم گذاشت. نفیس عمیق کشید و یر 

 فکر گفت: 

 خیله خب، قبول...  -

 خسته و پاهایی دردمند، روی تختش دراز کشید و 
با تت 

قدر در شیطان کوه و کنار استخر چشمانش را بست. آن

 الهیجان قدم زده بودند که دیگر جای  در تن نداشت. 

چشمانش مست خواب بودند. بعد از آن همه رس پا 

ماندن، دراز کشیدن حس خویر به تنش داده بود و 

ی کمرنگ کنج لبش نشاند. ناگهان صدای پیامک لبخند

موبایلش، آرامشش را بر هم زد. با هزار زور و زحمت 

 کشید. 
 

چشمانش را نیمه باز کرد و پوف  از رس کالفگ

موبایل را از روی پاتختی چنگ زد و پیامک آرش را باز 

"...  کرد:" خوب بخوایر

نگاهش هنوز روی صفحه بود که پیامک دوم آمد:" هیچ 

ای پیدا نکردم که حسمو بهت توصیف کنه، خودت کلمه

 از اون سه نقطه تا تهشو بخون". 

وار خواند و مرور کرد. چندین بار پیامک آرش را روزنامه

 داشت روزنامه یم
ً
خواند، هیچ اما هر بار، انگار که واقعا
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توانست قبول حیس از کلماتش نگرفت. هنوز هم نیم

شده؛ اما رنگ نگاه و  مند کند که آرش به او عالقه

شود صداقتش را که به یاد آورد، با خودش گفت مگر یم

 این نگاه دروغ باشد؟

شد اگر پوست لبش را زیر دندان کشید. خییل بد یم

شد که از هم جدا داد؟ پنج دقیقه هم نیمجوابش را نیم

شده و هر کدام به اتاق خودشان رفته بودند؛ به حتم 

دار است. دست آخر با هر جان دانست که او بیآرش یم

 تلفن را 
ً
" و فورا کندی  که بود، برایش نوشت:" شب بخت 

 صدا کرد و رس جایش گذاشت. یر 

به پهلو دراز کشید و چشمانش را بست. دو روز از 

خواستگاری ناگهای  آرش گذشته بود. در این دو روز هر 

گرفت، آرش بیشتی خودش را چه رسمه بیشتی فاصله یم

شد، صحبتش یمای همهر بهانه کرد. بهنزدیک یمبه او 

کرد. نزدیِک از هر موقعیتی برای کناِر او بودن استفاده یم

فهمید چرا زبانش آرش بودن برایش سخت بود، اما نیم

توانست بگوید که این رابطه و قفل شده بود و نیم

 خواهد. انگار این مرد جادویش کرده بود... آشنایی را نیم
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با صدای بلنِد بسته شدِن در، از فکر آرش در ناگهان 

آمد. صاف روی تخت نشست و چشمانش تا آخرین حد 

ممکن باز شدند. نور ضعیف  از پنجره به داخل اتاق 

ی اتاق ثابت ماند؛ تابید. نگاهش روی دِر بستهیم

دانست آن صدا را در عالم خواب و بیداری شنیده یا نیم

کوبید و رسمه به در سینه یم وار در واقعیت. قلبش دیوانه

 شنید. هنوز هم گیج و منگ بود. وضوح صدایش را یم

دانست آن لحظایی بعد، کیم به خودش آمد اما هنوز نیم

صدا چطور به گوشش رسیده. بزاق دهانش را به سختی 

فرو برد و تازه فهمید چقدر گلویش خشک شده. تصمیم 

روی تنش کنار گرفت برود و لیوای  آب بنوشد. پتو را از 

زد و همی   که پاهایش را از تخت آویزان کرد، صدای 

ی نگاهش را به پایی   کشاند. پاکت سفید رنگ  افتادِن چت  

را که دید، اخیم کمرنگ میان ابروهایش نشست و 

 نگاهش سمت در چرخید؛ کیس داخل آمده بود؟

خم شد و یر هیچ فکری پاکت را برداشت. زیر و رویش 

ای روی آن ندید، یادداشت و نشانهکرد و وقتی هیچ 

بازش کرد. قطعه عکیس داخل پاکت بود؛ همی   که آن را 
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ون کشید و چشمش به عکس افتاد، جیغ کشید و  بت 

 عکس را روی زمی   پرت کرد. 

 

  

 

  

۱۰۷ 

 

. روی تخت عقب رفت و کنج دیوار خودش را جمع کرد 

هر دو دستش را روی دهانش گذاشت تا دوباره جیغ 

هایش از رس ترس گشاد شده بودند. مردمکنکشد. 

آمدند و قلبش کم مانده هایش یک در میان باال یمنفس

اش را بشکافد. مغزش قفل شده بود و توان بود سینه

هیچ تجزیه و تحلییل را نداشت. کم مانده بود سکته کند 

 .  بعد از دیدن آن عکس لعنتی

ه هایش را پایی   آورد. نگاهش قفل شدکیم بعد، دست

بود روی تکه کاغذی که حاال برعکس روی زمی   افتاده 

بود. آرام آرام خودش را جلو کشید و از تخت پایی   آمد. 
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هکنار عکس، روی زمی   نشست و یر  اش پلک زدن خت 

های نامنظمش، شد. جز صدای کوبش قلبش و نفس

آمد. دستش را پیش برد تا عکس را بردارد هیچ صدایی نیم

دستش را مشت کرد و عقب کشید. تاِب ی راه، اما نیمه

 دوباره دیدن آن عکس را نداشت. 

لرزید. دست و پاهایش جان تنش همچون بید یم

نداشتند. دوباره دستش را دراز کرد و عکس را برداشت. 

ی شوم قفل شد، چشمش که دوباره روی آن صحنه

ای نفس کشیدن را از یاد برد. ناخواسته و با برای لحظه

 لب زد: صدایی خفه 

 آ... آرش...  -

چرخید؛ عکیس از آرش که نگاهش مدام روی عکس یم

، حلق آویز شده درست وسط اتاقش در طبقه ی پایی  

اش کشید تا ی سینهبود! کف دست آزادش را روی قفسه

ن باز شود. داغ بود، نیم ی فهمید چه اتفافی شاید راه اکست 

 افتد... دارد یم

به دِر اتاق دوخت. کیس ناگهان رس بلند کرد و نگاهش را 

این عکس را برایش آورده بود، کیس غت  از جمع 
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خودشان داخل ویال شده بود. نگاهش دوباره روی عکس 

 چرخید و لب زد: 

 آرش... نه...  -

ی جانش را در پاهایش ریخت و به هر زحمتی که ته مانده

 
ً
ون رفت، قلبش رسما بود، از جا بلند شد. از اتاق که بت 

کوبید. به سمت راه پله دوید. یش یمداشت توی گلو 

کشید و هر بار که دوید و مدام نام آرش را فریاد یمیم

 شد. ای از قلبش کنده یمگرفت، انگار تکهجوایر نیم

های دلخراشش، سامیار و هانیه را از صدای جیغ

ون کشاند. هانیه که ترس از نگاه و اتاق هایشان بت 

 بارید، پرسید: صدایش یم

 سایم خان؟ چی شده -

سامیار یر آن که جوایر به او بدهد یا حتی نگاهش کند، 

 ها را پایی   رفت و پرسید: پشت رس رسمه پله

 وایستا رسمه، چی شده؟ -

ی پایی   برسد. ناگهان دو پله مانده بود تا رسمه به طبقه

ها و کف دستانش روی زمی   پایش پیچ خورد و با رس زانو 
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هایش خارج شد و بفرود آمد. آچ  ضعیف از بی   ل

 سامیار کنارش روی دو پا نشست. نگران پرسید: 

 آخه؟ خویر تو؟چیکار داری یم -
 کت 

رسمه نگاهش را به صورت سامیار داد و با صدایی 

 ضعیف و لرزان گفت: 

 آرش... آرش کجاست؟ -

و منتظر جواب نماند. نگاهش را به سمت اتاِق آرش 

دردمند و  چرخاند؛ در بسته بود. دستش را به زانوهای

هایی که به لرزانش بند کرد و از جا بلند شد. میان نفس

 آمدند، جیغ کشید: زحمت باال یم

؟ آرش!  -  آرش... کجایی

ون آمدند. رسمه به اتاق  سمت  و الهه هم از اتاقشان بت 

لرزیدند که کیم طول قدر یمآرش که رسید، دستانش آن

د. سمت   ه را میان انگشتانش بگت  کنارش   کشید تا دستگت 

 ایستاد و با اخم غلیظ  که بر پیشای  داشت، پرسید: 

 چی شده؟  -

ی که دید، رس جا خشکش زد.  در را باز کرد و با چت  

ی از آرش نبود.  طناِب دار از سقف آویزان بود، اما ختر
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د، حتی توانست چشم از صحنهنیم ی رو به رویش بگت 

توانست پلک بزند. صدای عصتر سمت  در گوشش نیم

 ید: پیچ

 گم چی شده؟بهت یم -

هدف باز و بسته شدند؛ انگار که های رسمه یر لب

ی بگوید اما صدایش را از او دزدیده یم خواست چت  

بودند. سمت  رد نگاه رسمه را دنبال کرد و چشمش که به 

طناب افتاد، ماتش برد. سامیار پشت رسشان ایستاد. 

 زد: طناب را که دید، کف دستش را به رسش کوبید و لب 

 یا ابوالفضل!  -

ی ها میِخ زمی   شده بود، با جملههانیه که پایش دم پله

ه ماند به جمعیتی سامیار تنش یخ کرد. یر  پلک زدن، خت 

که مقابل اتاق برادرش ایستاده بودند و زیر لب زمزمه 

 کرد: 

 داداش...  -

الهه که مقابل اتاق خودشان ایستاده بود، مدام هدیه را 

اش را ساکت کند. د تا صدای گریهدادر آغوشش تکان یم

 قدیم به سمت سمت  برداشت لب زد: 
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، چی شده؟ -  سمت 

د، کف دستش را  سمت  یر آن که نگاه از طناب دار بگت 

 نشان الهه داد و گفت: 

 نیا این ور.  -

دیه بود و سمت  نیم خواست با دیدن الهه در دوران شت 

 اش خراب شود. سامیار گفت: این صحنه روحیه

 چیه؟ این دیگه -

تصویر آن طناب دار هر لحظه پیش چشم رسمه تار و 

چرخید و چشمانش شد. دنیا انگار دور رسش یمتارتر یم

های ی هدیه و جیغرفت. صدای گریهسیایه یم

تر کرده بود. صدای گوشخراشش تحمل فضا را سخت

 سمت  آمد: 

 آرش کجاست؟ چیه این مسخره بازیا؟ -

ی هم افتادند. هایش رو رس رسمه گیج رفت و پلک

هایش را سکندری خورد و اگر سمت  و سامیار زیر بغل

 شد. سامیار نگران پرسید: نگرفته بودند، نقش بر زمی   یم

 ِچت شد تو؟ رسمه؟ -
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 سمت  گفت: 

 بیارش بشینه رو تخت.  -

 

  

 

  

۱۰۸ 

 

ی او را به سمت تخت آرش هدایت کردند و رسمه لبه

ود، تخت نشست. سمت  که باالی رسش ایستاده ب

 پرسید: 

؟ -  خویر

فهمید رسمه نگاهش را به سمت  داد و هیچ نگفت. یم

ی از او پرسیده، اما نیم ی. سمت  چت   فهمید چه چت  

داد و توان هیچ کاری را نداشت. مغزش هیچ فرمای  نیم

 سامیار گفت: 

 رم آب قند بیارم. فشارش افتاده، یم -
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ون رفت، صدای بلند الهه میان  سامیار که از اتاق بت 

 ی هدیه در اتاق پیچید: صدای گریه

؟سمت  چی شده؟ چرا حرف نیم -  زی 

 سمت  که حاال عصتر و کالفه شده بود، فریاد زد: 

 برو تو اتاق الهه، برو اون بچه رو ساکتش کن.  -

الهه به اتاق رفت و در را بست؛ حاال صدای گریه کمتی به 

رسید. سامیار در حایل که آب قند را با قاشق گوش یم

زد، از مقابل هانیه گذشت. هانیه درمانده و نگران هم یم

 لب زد: 

 سایم خان...  -

اما سامیار یر هیچ واکنیسی پا به اتاق آرش گذاشت. هانیه 

حتی جرئت نداشت جلو برود و بفهمد چه اتفافی افتاده. 

کوبید و چشمانش رس تا رس ویال را به دنبال قلبش تند یم

اخت و چشمش به تکه کاویدند. رس به زیر اندبرادرش یم

عکیس خورد که از دست رسمه افتاده بود. روی دو پا 

نشست و عکس را برداشت. چشمش که به چشمان 

ی آرش و طناب کلفت دور گردنش افتاد، نفسش بسته
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رفت. جیغ کوتایه کشید و دستش را روی دهانش 

 گذاشت. 

ون   از اتاق بت 
ً
با صدای جیغ هانیه، سمت  و سامیار فورا

های بلند جا ایستاد و سامیار با قدمسمت  همان آمدند. 

 خودش را به هانیه رساند: 

 چیه؟ چی شده؟ -

هانیه رس بلند کرد و چشمان خیس از اشکش را به 

 صورت سامیار دوخت. به زحمت لب زد: 

 سـ... سایم... خان...  -

و عکس را به دست سامیار داد. با دیدن عکس، اخیم 

 یر لب زمزمه کرد: غلیظ بر پیشای  سامیار نشست. ز 

 این دیگه چه کوفتیه؟ -

های هانیه راه گرفت. با صدایی لرزان اشک روی گونه

 گفت: 

 داداشم... داداشم کجاست؟ -

 سامیار رس بلند کرد و خطاب به سمت  گفت: 

 زنگ بزن به گوشی آرش.  -
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 سمت  پرسید: 

 اون چیه دستت؟ -

همان لحظه، دِر ورودی باز شد و آرش پا به ویال 

همه به سمت او چرخید. آرش با دیدِن  گذاشت. نگاه

ها در سالن، اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و آن

بست، نگاهش را از طور که در را پشت رسش یمهمان

سمت  به سمت سامیار و هانیه کشاند. چشمان خیس 

 هانیه را که دید، نگران پرسید: 

 چی شده؟ -

هانیه رس بلند کرد و آرش را که دید، صدای هق هقش 

 ند شد: بل

 داداش...  -

دوید و خودش را در آغوش آرش انداخت. آرش دستش 

وار روی رس هانیه کشید و نگاه منتظرش را میان را نوازش

سمت  و سامیار چرخاند. سامیار جلو آمد و عکس را به 

 دست آرش داد: 

 ببی   اینو.  -
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عکس را که دید، چشمانش گرد شدند و هر دو ابرویش 

ش را به سامیار دوخت و همزمان باال پریدند. نگاه

 پرسید: 

 این از کجا اومده؟ -

رسمه لیوان آب قند را از لبش دور کرد و نگاهش را به دِر 

اش را به چارچوب اتاق دوخت. قامت سمت  که شانه

تکیه داده و پشتش به او بود، در دیدش قرار گرفت. این 

صدا، صدای آرش بود؟ زیر لب نام آرش را زمزمه کرد و 

ای چشمانش را بست؛ رسش شد. برای لحظه از جا بلند 

 رفت. هنوز گیج یم

ی خواهرش را شنیده بود، به پشت سمت  که زمزمه

چرخید. رسمه پاهای سستش را به سمت در کشید و از 

قرارانه به دنبال آرش اتاق که خارج شد، نگاهش یر 

گشت. او را که دید، جای  دوباره گرفت و خیالش راحت 

نیامده. با صدایی که انگار از ته چاه شد که بالیی رسش 

 آمد، لب زد: یم

 آرش!  -
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نگاه آرش به سمت او چرخید. چشمان رسخ و رنِگ 

اش را که دید، هانیه را از آغوشش جدا کرد و نگران پریده

 لب زد: 

 این چه حالیه؟ -

 به سامیار نگاه کرد: 

 چه ختر شده اینجا؟ -

 سمت  قدیم جلو گذاشت و پرسید: 

 کجا بودی؟ -

 گاهش کرد و پاسخ داد: آرش ن

م. یم - گی   چی شده یا رسدرد داشتم رفتم مسکن بگت 

 نه؟

اش رسمه چشمانش را بست و دستش را روی پیشای  

 گذاشت. سمت  نگران پرسید: 

 رسمه؟ خویر تو؟ -

ه.  -  نه، رسم گیج مت 

کنار خواهرش ایستاد. یک دستش را پشت کمر او 

 . گذاشت و با دست دیگرش، دست رسمه را گرفت
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 بریم بشینیم.  -

ها هدایتش کرد و او را روی مبل یک نفره به سمت مبل

، زیر چشیم حواسش به آرش بود  نشاند. در تمام مست 

ه شد. تازه اش به دنبال رسمه کشیده یمکه نگاه خت 

ت و بدون رورسی از  متوجه شد که خواهرش با یک تیشی

ون آمده. باالی رس رسمه ایستاد و صدایش را  اتاقش بت 

 بلند کرد: 

 الهه؟ -

ون آمد، سمت  با اشاره به او فهماند که  الهه که از اتاق بت 

چادری برای رسمه بیاورد و بعد هم نگاهش را به آرش 

 که یر پلک زدن به رسمه چشم دوخته بود 
دوخت؛ آرشی

داد برای این حال بدش. اخیم غلیظ بر و داشت جان یم

ه  سمت  نشست، این نگاه خت 
ا دوست ی آرش ر پیشای 

 نداشت. 

 را روی رس رسمه انداخت، آرش 
 

وقتی سمت  چادر رنگ

تازه به خودش آمد و نگاهش را به زمی   دوخت. سامیار 

 بازویش را کشید و گفت: 

 بیا بشینیم.  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  

 

  

۱۰۹ 

 

 روی مبلو لحظه
 

ها نشسته بودند. سامیار ای بعد، همگ

 پرسید: 

ی؟ -  رسمه جان بهتی

تر کشید و به معت  رسمه چادر را روی موهایش جلو 

"آره" رس تکان داد. آرش نگاهش را در جمع چرخاند و 

 گفت: 

 خواین بگید چی شده؟نیم -

اش، با سمت  چشم در چشم شد. سمت  و در انتهای جمله

 گفت: 

ی بیشتی از تو نیم -  دونیم. ما هم چت  

 نگاهش را به رسمه دوخت و ادامه داد: 
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 چی شده؟حالت خوبه؟ یم -
 

 توی  بگ

 م رس تکان داد. صدایش آرام بود و لرزان: رسمه آرا

خواب بودم، یهو انگار یگ درو محکم کوبید به هم.  -

 از خواب پریدم، بعدشم... 

ان نفیس عمیق کشید تا نفس هایی که نکشیده بود را جتر

کند. با چشم به عکس توی دست آرش اشاره کرد و 

 ادامه داد: 

 بعدش اون عکسو پایی   تخت پیدا کردم.  -

تش را دراز کرد و عکس را از آرش گرفت. با سمت  دس

دیدنش، تای ابرویش باال پرید و کف دستش را محکم 

روی ته ریشش کشید. رسمه نگاهش را به آرش داد و 

 درمانده لب زد: 

 آرش... از سقف اتاقت یه... یه طناب آویزونه...  -

ابروهای آرش بیشتی در هم گره خوردند و نگاهش سمت 

ستش روی ران پایش مشت شد و اتاق چرخید. دست را

 اش غرید: های به هم قفل شدهاز بی   دندان

-  ...  فرزاِم عوض 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

نام فرزام که آمد، ته دل رسمه خایل شد. این مرد آدمش 

قدر نزدیک را تا این ویال فرستاده بود. نزدیکشان بود؛ آن

که پایش به اتاق آرش و اتاق خودش باز شده و هیچ 

ترسید از این . نباید یمکس متوجه حضورش نشده بود 

لرزید؟ رس آمد، تنش یموضعیت؟ نباید نام فرزام که یم

قرارانه میان جمع چرخاند. میان بلند کرد و نگاهش را یر 

 های نامنظمش لب زد: نفس

 جا امن نیست... برگردیم... برگردیم تهران... این -

 سمت  گفت: 

 گردیم، فردا راه میفتیم. بریم -

 جاست. بریم، آدِم فرزام همی   همی   االن باید  -

 آرش گفت: 

هیچ اتفافی نمیفته. فرزام دنبال منه، با بقیه کاری  -

 نداره. 

 هانیه خودش را روی مبل جلوتر کشید و نگران لب زد: 

 داداش...  -
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ی سکوت باال آورد و هانیه دیگر آرش دستش را به نشانه

ی نگفت. ادامه داد:   چت  

ون تنها بودم. اون - آدم خییل وقت  االن که رفتم بت 

داشت برای این که یه بالیی رس من بیاره، ویل نیاورد. 

تونه کاری کنه چون دست تنهاست. ته زورش نیم

 همی   تهدید کردن و ترسوندنه. 

 سمت  گفت: 

 فهمم، این عکس چیه؟من نیم -

ون کشید.  آرش تلفن همراهش را از جیب شلوارش بت 

هایش را ستی اینستاگرامش را باز کرد و یگ از پصفحه

انتخاب کرد. خودش را جلو کشید  و تلفن را به دست 

 سمت  داد: 

ببی   اینو، رِس منو از روی این عکس برش دادن  -

 این تن من 
ً
گذاشیی  رو تن یگ دیگه؛ ببی   اصال

 نیست. پس زمینه هم که عکس اتاقمه. 

سمت  روی عکس زوم کرد، حق با آرش بود. درست مانند 

این عکس رسش پایی   و  عکس دستکاری شده، در 
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هایش بسته بود. آرش نگاهش را به رسمه داد و چشم

 پرسید: 

ست، چجوری باورش این فقط یه ادیت مسخره -

 کردی آخه؟

رسمه هیچ نگفت و تنها نگاهش را به زمی   دوخت. دستی 

ِ خیس از عرق رسدش کشید؛ چرا احساس 
به پیشای 

گذاشت کرد تنش بیش از اندازه داغ است؟ جانش را  یم

 تا بگوید: 

 برگردیم تهران.  -

 سمت  اخیم کرد و گفت: 

و باید برات توضیح بدم؟ اون  - چند بار یه چت  

جا فرار خواد که ما از اینحرومزاده هم همینو یم

 خوای باج بدی بهش؟کنیم، یم

رسمه نگاهش را به سمت  داد و با صدایی که به شدت 

 لرزید، گفت: ضعیف بود و یم

 شینم تا فرزام یه بالیی رستون بیاره. تونم منتظر بنیم -

هانیه دست آرش را میان دستانش گرفت و ملتمسانه 

 لب زد: 
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 ترسم. برگردیم داداش، تو رو خدا. من یم -

 های هانیه گذاشت: آرش دست دیگرش را روی دست

ی نمیشه.  - س، چت    نتی

 سامیار رو کرد به رسمه و سیع کرد آراَمش کند: 

گردیم. ویل ب، بریمآروم باش رسمه جان. خیله خ -

ایم. یگ دو ساعت مون خستهراه طوالنیه، االنم همه

احت یم  کنیم بعد راه میفتیم. باشه؟استی

 رسمه نگاهش را رس تا رس ویال چرخاند و لب زد: 

؟ -  اگه هنوز اینجا باشه چی

 سامیار پاسخ داد: 

 گردیم. ویال رو یم -

 آرش گفت: 

فافی نگران چی هستی رسمه خانوم؟ قرار نیست ات -

 بیفته. 

رسمه تنها در سکوت نگاهش کرد. از لحاظ منطق آرش 

بله، قرار نبود اتفافی بیفتد. اما در این جمع، تنها رسمه 
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ای بود که شناخت؛ او دیوانهبود که فرزام را خوب یم

 شد! منطق رسش نیم

 سمت  از جا بلند شد و گفت: 

سایم، پاشو ویال رو بگردیم بعدشم بریم بخوابیم.  -

 صبحونه راه میفتیم. بعد 

ی سامیار رسی تکان داد و از جا بلند شد. شانه به شانه

اهن  ، مشغول گشیی  ویال شدند. هانیه آستی   پت  سمت 

 آرش را میان انگشتانش گرفت و با بغض لب زد: 

 ترسم. خوام بخوابم، یمداداش من نیم -

 آرش مهربانانه به رویش لبخند زد: 

کنیم دیگه کیس قفل یمترس نداره که دختی خوب، درو  -

 نمیاد تو. 

 میشه من پیش تو بخوابم؟ -
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۱۱۰ 

 

های آرش خشک شد. با این که لبخند آرام آرام روی لب

ترسید خواهر کوچکش افتد، اما یممطمی   بود اتفافی نیم

ترسید آن غریبه به جای او بالیی رس کنارش باشد. یم

 هانیه بیاورد. رسمه گفت: 

 ترسم تنها بخوابم. ب، منم یمبیا پیش من بخوا -

 هانیه پرسید: 

؟ میشه؟ -
ً
 واقعا

 آره عزیز دلم، برو رخت خوابتو بذار تو اتاق من.  -

ی دوم شد. آرش هانیه "باشه"ای گفت و رایه طبقه

نگاهش را در اطراف چرخاند و وقتی سمت  و سامیار را 

ی رسمه چشم دوخت. آرام و ندید، به صورت رنگ پریده

یز از   نگرای  لب زد: لتر

چقدر رنگت پریده رسمه! چرا با خودت اینجوری  -

 کت  آخه؟یم
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 بود، پر 
 
ه شد. نگاهش پر از درماندگ به چشمان آرش خت 

. آرام لب زد: 
 

 از خستگ

 داره. فرزام دست از رس من برنیم -

 تونه بکنه. دیدی که، هیچ غلظ نیم -

 خودش را جلوتر کشید و ادامه داد: 

خواد دیوونه. آخه این چه و رو یماون همی   ترس ت -

 بالییه داری رس خودت میاری؟

 رسمه آرام رس تکان داد: 

ترسم. دو روزه یه ترسم. خیلیم یمآره، من یم -

خوام بهت بگم این آشنایی رو تمومش کنیم، ویل یم

ی پیش اومده که نشده.   هر بار یه چت  

 اخیم کمرنگ روی پیشای  آرش نشست: 

وع نشده که -  بخوایم تمومش کنیم.  هنوز رسی

وعش نکنیم! این بازی رو فرزام راه  -  رسی
ً
پس اصال

. تمومش کن انداخته چون نیم خواد تو نزدیک من باشی

 اگه جونتو دوست داری. 
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 فکر کردی من بخاطر یه تیکه عکس مسخره  -
ً
تو واقعا

 زنم؟ قیدتو یم

رسمه مات نگاهش کرد. ترس آن قدر جانش را گرفته بود 

 نع کردِن این مرد را نداشت. آرش ادامه داد: که نای قا

ببی   منو، فرزام هیچ کاری از دستش بر نمیاد. منم  -

 که یر 
هوا آدمش حواسم هست. دفعه قبلو نبی  

م و اون بال رو رسم آورد، االن دیگه حواسم  اومد دفتی

 جمِع جمعه. 

 اخمش باز شد و لبخندی کمرنگ روی لب نشاند: 

و هم مثل چشمام من مراقب خودم هستم، از ت -

 کنم. حله؟مراقبت یم

ی بگوید، اما آرش دستش را به  رسمه لب باز کرد که چت  

 ی سکوت باال آورد و گفت: نشانه

. تا صبحم برام دلیل بیاری منو  -
ً
ی نگو لطفا نه، چت  

 کنه. قانع نیم

زیر چشیم نگایه به راه پله انداخت، سمت  و سامیار 

مدند. عقب کشید و به آی دوم پایی   یمداشتند از طبقه

 پشتی مبل تکیه داد و آرام زمزمه کرد: 
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-  .  خوب باش رسمه، فرزامو جدیش نگت 

دارش رسمه چشمانش را بست و دستی به پیشای  تب

 کشید. نالید: 

 حالم خوب نیست آرش، نصحیتم نکن.  -
ً
 من اصال

 از جا بلند شد و ادامه داد: 

گم تنها نخواب، من دلم هنوز آشوبه. به سامیار یم -

 بیاد پیشت. 

های آرش نشست لبخندی کمرنگ از این نگرای  روی لب

"ی زمزمه کرد و آرام  و رس تکان داد. رسمه "شب بخت 

ها قدم برداشت. آرش با نگاه رفتنش را آرام به سمت پله

های خواست تمام دل آشوبهدنبال کرد؛ چقدر دلش یم

 این زن را در آغوشش حل کند! 

 در ا
 

هایشان بودند. آرش روی تاقدقایفی بعد، همگ

تخت دراز کشیده و میان تاریگ اتاق، به جای خایل 

 طناب دار روی سقف چشم دوخته بود. 

 بره؟خوابت نیم -

با صدای سامیار نگاه از سقف گرفت و به زمی   چشم 

دوخت. سامیار تشگ پایی   تخت پهن کرده و روی آن 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ه و دراز کشیده بود. هر دو دستش را زیر رسش گذاشت

ه  ی جای خایل طناب بود. جواب داد: نگاهش خت 

 نه.  -

 عجب سفری بود!  -

 پوزخند زد: 

 ی فرزام خوش گذشت! زیر سایه -

آرش دوباره نگاهش را به سقف دوخت و یک دستش را 

 زیر رسش گذاشت: 

 هر چی بود تموم شد.  -

لحظایی سکوت بینشان برقرار شد. دل آرش پیش رسمه 

اش از ذهنش پاک ریدهی رنگ پبود و تصویر چهره

 توانست حالش را خوب کند... شد. کاش یمنیم

 دوسش داری خواهرمو؟ -

 به سامیار نگاه کرد و اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

؟ -  چی

نزن عیل چپ داِش من. خاطرخواه خواهرم شدی  -

 دیگه. 
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گاه آرش به پهلوی چپ چرخید و دست چپش را تکیه

 رسش کرد: 

 رسمه بهت گفته؟ -

ر نچی کرد و به پهلوی راست چرخید. درست مانند سامیا

 آرش، دستش را زیر رسش گذاشت و گفت: 

پلیک. خر که ش داری دور و برش یمدو روزه همه -

 فهمم دیگه. نیستم، یم

 بند روی لب نشاند: آرش لبخندی نیم

 پرش؟دوی  چرا یموقتی یم -

 خواستم بدوی  حواسم بهت هست.  -

 د و لبخندش کش آمد: ابروهای آرش باال پریدن

؟ - یی برداشتی  االن فاز برادر غت 

 سامیار هم لبخند زد: 

ام تو شوخیت آدم باش آرش، یه بارم من جدی -

 گرفته؟

آرش دراز کشید و یک دستش را زیر رسش گذاشت. به 

 ی لبخندش گفت: سقف چشم دوخت و با ته مانده
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 حرف حسابت چیه؟ -

، کاری ندارم رسمه چیکار یم - گرده، و با گ یمکنه ببی  

 خودش عاقل و بالغه. 

 آرش زیر چشیم نگاهش کرد و با لحت  خاص لب زد: 

 عجب!  -

ی تهدید ی دست چپش را به نشانهسامیار انگشت اشاره

 و هشدار تکان داد: 

رفاقتمون رس جاش، ویل اگه یه قطره اشک از  -

چشمش بیاد و بفهمم تو باعثش شدی، فکتو میارم 

 پایی   آرش. حالیته؟

 مانش را بست و با صدایی آرام خندید: چش

 این همه خشونت بهت نمیاد آخه سایم خان.  -

 سامیار شانه باال انداخت: 

ری نداره.  -  امتحانش ض 
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۱۱۱ 

 

طاق باز دراز کشید و چشمانش را بست. دست چپش را 

 اش کرد و ادامه داد: حائل پیشای  

-  .  یه بار اشکشو در بیار تا بهت نشون بدم با گ طرف 

ون بند مشگدستش را زیر بالشش برد و چشم اش را بت 

 آورد. آن را روی چشمانش گذاشت و گفت: 

احت  - تموم شد؟ حاال بخواب بذار منم یه کم استی

؟  کت 
 
 کنم. تو که فردا قرار نیست رانندگ

ی درب و داغان  درست میان سالن مالقات، پشت مت  

ر خواست فرزام دنشسته و منتظر فرزام بود. دلش یم

بدو ورودش به سالن او را ببیند. رسش پایی   بود و دست 

. چقدر دلش راستش را روی مت   مشت کرده بود 

خواست گردن فرزام میان انگشتانش باشد و ذره ذره یم

 نفسش را قطع کند! 

زدند و دار را صدا یمهای مالقایی از بلندگو مدام زندای  

 شد. تر یمسالن لحظه به لحظه شلوغ
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داد. انبار باروت بود و منتظر یک ش را تکان یممدام پای

 جرقه تا منفجر شود! 

صندیِل آن طرف مت   که کشیده شد، رس بلند کرد. فرزام 

با لبخندی معنادار کنج لبش، رو به رویش نشست و به 

 پشتی صندیل تکیه داد. 

 به به! آقای مهندس! چه عجب از این ورا؟ -

د. نگاهش را اش نقش بسته بو اخیم غلیظ روی پیشای  

 روی صورت فرزام چرخاند و لب زد: 

-  
ً
زندون بهت ساخته که انقدر کیفت کوکه؟ اصال

شون مرده و زنشون شبیه آدمایی نیستی که بچه

 غیایر طالق گرفته. 

 ای کرد و پاسخ داد: فرزام تک خنده

نه دیگه، نشد. بعد این همه مدت اومدی دیدن  -

ای ناراحت  شوهر خواهرت، خوب نیست از چت  

 کننده حرف بزنیم. 

د هایش را بیشتی به کف دست مشت شدهناخن اش فشی

 اش غرید: های قفل شدهو از بی   دندان

، زر مفت نزن.  -  تو شوهِر خواهِر من نیستی
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فرزام با همان لبخند، ابروهایش را باال فرستاد و 

 روی صندیلدست
ً
اش هایش را روی سینه گره زد. رسما

 ولو شده بود! 

 ها مهندس. ببینم برج مرجات خراب شدن؟توپت پره -

 خواهر من.  -
 
 که تو خراب شدی رس زندگ

ً
 فعال

 اخیم کمرنگ روی پیشای  فرزام نشست: 

 من چیکاِر خواهر تو دارم؟  -

سم. چیکارش داری؟ چرا دست از  - اینو من باید ازت بتی

 داری؟رسش بر نیم

 تر: لبخند فرزام محو شد و اخمش، غلیظ

 تو ب -
 

 ابا؟ من که این تو ام. چی میگ

سمت  خودش را جلوتر کشید. با همان اخم، تای ابرو باال 

 فرستاد و غرید: 

دونم واسه من نقش بازی نکن حرومزاده، من که یم -

 ی تو ویال زیر رس توئه. اون نمایش مسخره

اخم فرزام آرام آرام باز شد. لبخندش را دوباره روی لب 

 نشاند و گفت: 
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-  !
 

 آهان، اونو میگ

 ای کرد و ادامه داد: تک خنده

 خوشت اومد؟ خییل تر و تمت   در اومد، نه؟ -

ی تهدید مقابل نگاه فرزام اش را به نشانهانگشت اشاره

 تکان داد: 

گوش کن فرزام، اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه   -

 خواهر من، بالیی به رست میارم سایه
 
ت بیفته رو زندگ

ش. که از همون سایه  تم بتی

-  .  اندازه دهنت حرف بزن، مال این حرفا نیستی

ش عمق گرفت و ادامه داد:   لبخنِد تمسخر آمت  

کنم. عددی نیستی که من هر کاری که دلم بخواد یم -

 .  بخوای برا من تعیی   تکلیف کت 

سمت  با انگشت اشاره کرد که فرزام جلو بیاید. فرزام 

 خودش را جلو کشید و سمت  آرام در گوشش گفت: 

کنم از این به بعد شبا هوشیار یشنهاد یمبهت پ -

، شاید یگ به رسش زد با بالشت خفه  ت کنه. بخوایر
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ای زد و عقب کشید. دوباره به پشتی فرزام قهقهه

 اش لم داد و گفت: صندیل

 بامزه بود. دیگه؟ -

ون آدم داری، واسه منم کاری نداره این تو  - اگه تو اون بت 

 ه. یگ رو اجت  کنم که نفستو بترُ 

ه شد. گردنش را کج چند ثانیه ای در سکوت به سمت  خت 

 کرد و با صدایی آرام اما جدی گفت: 

کنم، بیشتی برام روشن میشه هر چی بیشتی نگات یم -

. که داری زر مفت یم  زی 

صدا کش ی لب سمت  به پوزخندی کمرنگ و یر گوشه

ای آمد. رسش را به سمت راست چرخاند و چند ثانیه

ه ی نامعلوم شد. به سمت فرزام که رس نقطه ی یکخت 

 چرخاند، تای ابرویش باال بود: 

ون یه بابای پت  و تنها  - الزمه یادآوری کنم اون بت 

 داری؟

ی لبخند آرام آرام از صورت فرزام محو شد. ته مانده

کرد برای تر یمپریدِن رنگ صورتش، سمت  را حریص
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با لحت  که ی این جدال. خودش را جلوتر کشید و ادامه

 انداخت، گفت: ترس به جان فرزام یم

منم که عی   خودت کله خر، بزنه به رسم دیگه حالیم  -

 نیست طرفم کیه. 

ای طول کشید تا فرزام خودش را پیدا کند. چند لحظه

اش را تنش را جلوتر کشید و در حایل که انگشت اشاره

 داد، گفت: مقابل سمت  تکان یم

، همچی   غلظ ری سمت  سمت بابای من نیم -

. نیم  کت 

 سمت  هم انگشتش را مقابل او تکان داد: 

آرامش خواهرم در ازای جون بابات. دیگه تصمیم با  -

 خودته. 

ش کاری ندارم. به رسمه گفته بودم با خودش و خانواده -

 دیگه دردت چیه؟
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وع کرد به شمردن با انگشتان دستش:   سمت  رسی

 ش... و آشناها  ش، دوستبا خودش، خانواده -

 اش را مقابل فرزام تکان داد: انگشت اشاره

 یه جوری نباش  -
ً
حتی با آرشم کاری نداشته باش. اصال

که دیگه اسمتم به گوش خواهرم نخوره، یه جوری که 

 انگار از اول نبودی. 

؟ چجوری اجازه میدی اون  - ت نداری سمت  تو غت 

 جوجه وکیل دور و بر رسمه بچرخه؟ 

اش گرفت و رس به زیر انداخت. سته خندهسمت  ناخوا

اش بلند نشود. لبش را به دندان گرفت تا صدای خنده

ی لرزیدند. رس که بلند کرد، هنوز ته ماندههایش یمشانه

 خنده روی صورتش نمایان بود: 

ت نزن که کف همی   سالن  - تو یگ دیگه دم از غت 

 شم از خنده. دراز یم
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ندش، پوزخندی نشاند خودش را جلوتر کشید. جای لبخ

 و با لحت  تحقت  آمت   ادامه داد: 

تو هموی  هستی که جیک و پوک زنتو یه  -

 دونست. ای به اسم شهرام شایه یمحرومزاده

 دست فرزام روی مت   مشت شد. غرید: 

 خفه شو.  -

 هستی که رفیقات زنتو تو زیر زمی   تو همون یر  -
یی غت 

 ...  حبس کردن و معلوم نیست چه بالیی

 زام مشتش را محکم روی مت   کوبید و فریاد زد: فر 

ف! بسه! خفه شو! خفه شو یر  -  رسی

با فریادش، نگاه جمعیت حاض  در سالن به سمت او 

چرخید. سمت  رس به زیر انداخت و فرزام با چشمان 

کشید تا خودش را آرام کند. های عمیق یمبسته، نفس

 یادآوری آن روز شوم از پا درش آورده بود. 

ای بعد اون همه بالیی که رس رسمه زندهچجوری  -

ت؟آوردی؟ چجوری نُمردی یر   غت 
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ای سکوت کرد. کیم آرام که شد، چشم فرزام چند لحظه

ی از  باز کرد و اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند. اخمش چت  

 صورتش کم نیم
 
 کرد! رنگ پریدگ

، رسمه مال منه. فکر نکن االن  - گوش کن سمت 

نشون کشیدی همه چی جا برام خط و اومدی این

 بیخیال رسمه بشم. 
ً
 تمومه. نه، من عمرا

ه اش، به فرزام دل و جرئت سکوت سمت  و نگاه خت 

 داد. لبخندی خبیثانه کنج لب نشاند و ادامه داد: یم

ون.  -  من که باالخره از این خراب شده میام بت 

نگاهش هم رنگ خباثت گرفت. رسی به اطراف تکان داد 

 ک شد: و لحن صدایش ترسنا 

کنم؛ نه اون موقع دیگه به هیچ کدومتون رحم نیم -

 ت... به تو، نه خانواده

 اش عمق گرفت: ی خبیثانهخنده

 ت... نه زن و بچه  -

تمام وجودش یکپارچه خشم شد. خانواده خط قرمزش 

ها کرد اگر کیس نگاه چتی به آنبود، خون به پا یم

ز جا انداخت! کف دستش را محکم روی مت   کوبید و ایم
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اش از پشت روی زمی   افتاد. بلند شد، طوری که صندیل

 فریاد زد: 

 ی منو نیار حرومزاده. اسم زن و بچه -

 

  

 

  

۱۱۳ 

 

ی فرزام را میان انگشتانش گرفت و او را نت   از جا بلند یقه

ها چرخیده بود. صورت به کرد. نگاه همه سمت آن

 صورتش نزدیک کرد و بلندتر فریاد زد: 

. برم اگه چپ به خونوادهمن نفستو یم - م نگاه کت 

ف؟حالیته یر   رسی

ها میان دستان سمت  قهقهه رس داد. فرزام همچون دیوانه

 سمت  تکان محکیم به تن او داد و بلندتر فریاد زد: 

؟ -  حالیته عوض 
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دو رسباز به سمتشان آمدند تا جدایشان کنند. سمت  با 

ون اش را از حصار انگشتان رسباز بیک حرکت، شانه ت 

کشید. رگ گردنش از شدت خشم باد کرده و صورتش 

رسخ شده بود. تنها صدای او بود که در سالن پخش 

 شد: یم

جا وجودشو داری یه بار دیگه تکرار کن. بگو تا همی    -

 ت کنم. خفه

ی دندان نما، ابروهایش را باال فرزام با همان خنده

 ترین حالت ممکن لب زد: فرستاد و در آرام

 ت باش. و بچه مراقب زن -

 سمت  غرید: 

ف! یر  -  رسی

خت   برداشت تا با پیشای  روی بیت  فرزام بکوبد. اما یگ 

 شانه
ً
اش را از پشت کشید و دیگری از رسبازها فورا

های سمت  از خودش را بی   او و فرزام انداخت. دست

ی فرزام جدا شد و سومی   رسباز هم به جمعشان یقه

است  انگشتان دو رسباز  پیوست. حاال هر دو بازوی سمت  

 توانست به مرد رو به رویش حمله کند. بود و دیگر نیم
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ه و خصمانهاز شدت خشم نفس نفس یم اش زد. نگاه خت 

شد. اش جدا نیممعت  ای از فرزام و آن لبخند یر لحظه

رسبازی که کنار فرزام ایستاده بود، خطاب به سمت  

 گفت: 

ته آقا؟ مگه چاله میدونه دا - ؟د و بیداد یمچه ختر  کت 

 رسبازی که سمت راستش بود، بازویش را کشید و گفت: 

ون، سالنو ریختی بهم.  -  بیا برو بت 

ی سمت  اما محکم رس جایش ایستاده بود. انگشت اشاره

ی تهدید تکان داد و رو به فرزام دست چپش را به نشانه

 گفت: 

منو نگاه. من سمت  نیستم اگه توی تخم حرومو به  -

نشونم. بالیی رست میارم که به گوه خاک سیاه 

 .  خوردن بیفتی

فرزام به رویش پوزخند زد. سمت  نگایه به دو رسباز کنار 

، بازوهایش را از حصار  دستش انداخت و با تکای 

 : انگشتانشان آزاد کرد 

 رم. ولم کنید بابا، خودم یم -
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ه هایی بلند به سمت ی جمعیت، قدمو بعد، زیر نگاه خت 

ن برداشت. فرزام با نگاه رفتنش را دنبال دِر خروچر سال

 ی آخر با صدای بلند گفت: کرد و لحظه

 خوش گذشت!  -

کارت تلفن را در جایگاه مخصوصش فرو کرد و شماره 

ی چپش را به دیوار تکیه داد و طویل نکشید گرفت. شانه

 که صدای سهراب در گوشش پیچید: 

 بله؟ -

 سهراب؟ چرا نیومدی؟ -

 ز انرژی شد: صدای سهراب رسشار ا

مخلص داش فرزام! رو به رایه؟ واال برادر زنتو دیدم،  -

 گفتم جلوش آفتایر نشم. 

-  .  خوب کردی، هیچ کدومشون نباید تو رو ببیی  

، خیالت تخت. این یارو سمت  واسه چی  - حله حاچر

 خوره به دماغما. اومده بود؟ بو رسی یم

ی نیست، لفظ اومد جوابشو دادم.  -  چت  
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که کنار در ورودی اتاقک ایستاده بود نگاه به رسبازی  

هایی کرد. رسباز حواسش به او نبود و نگاهش به زندای  

بود که مقابل اتاقک صف کشیده بودند تا از تلفن 

داد که ساکت باشند. ها تذکر یماستفاده کنند. به آن

 تر کرد و آرام لب زد: فرزام تلفن را به دهانش نزدیک

 با من گوش کن سهراب، از ا  -
 

ین به بعد بدون هماهنگ

 از اون هیچ کاری نیم
ً
. فقط برام ختر بیار، مخصوصا کت 

 پشه آرش. 

ی شده؟ -  رواله دادا، ویل چت  

، حواست به بابامم تو کاری که یم - گم رو بکن. راستی

 باشه. 

م رئیس. امر دیگه؟ -
َ
 رو ِچش

تکیه از دیوار گرفت و نگایه دیگر به رسباز انداخت. رس 

 زیر انداخت و آرام توی گوشی لب زد:  به

ه حالش چطوره؟ -  دختی

 توپ! از این بهتی نمیشه. دیگه با اوضاع کنار اومده.  -

ی کم نذار.  -  حواست بهش باشه سهراب، چت  
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 خیالت تخت.  -

 کیم مکث کرد و پرسید: 

 کارشو درست انجام میده؟  -

و ساخته. یه -  واال انگار باباش واسه همی   کار این دختی

جوری کارشو بلده که خوِد رسمه اینجوری از پسش بر 

 نمیومد. 

 اخیم کمرنگ روی پیشای  فرزام نشست: 

 حواست به حرف زدنت باشه سهراب.  -

 ببخش آقا، ما شکر خوردیم.  -

 صدای رسباز آمد: 

 وقتت تمومه، زودتر قطع کن.  -

 فرزام رس تکان داد و گفت: 

 باید برم سهراب، حواست به همه چی باشه.  -

 حواسم هست، خیالت راحت رئیس.  -
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۱۱۴ 

 

؟من نیم -
ً
 بینمت رسمه، کجایی دقیقا

 تر از ستاد تو ایستگاه اتوبوس نشستم. یه کم پایی    -

فرمان را میان انگشتانش چرخاند و اخیم کمرنگ بر 

 پیشای  نشاند: 

موندی جلو ستاد میومدم دنبالت جا؟ یمچرا اون -

 دیگه. 

 رسید: نظر یم صدای رسمه کالفه به

خوام کیس ما رو با هم ببینه آرش، متوجیه چی نیم -

 گم؟یم

ی خیابان ایستگاه اتوبوس را که دید، اتومبیل را به گوشه

 کشاند. 

 خیله خب، بیا من رسیدم.  -
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ای بعد، رسمه روی صندیل شاگرد جا گرفت. آرش لحظه

 به 
ً
ساعد دست چپش را روی فرمان گذاشت و کامال

نما بر لب نشاند و با لبخندی دندانسمت او چرخید. 

 صدایی رسشار از انرژی گفت: 

 علیک سالم رسمه خانوم.  -

ی یمرسمه همان گشت، طور که داخل کیفش دنبال چت  

 لب زد: 

 سالم.  -

؟ -  خویر

 آره.  -

ون کشید. نگاهش را به آرش داد  موبایلش را از کیفش بت 

 و پرسید: 

؟ -  تو چی

خویر ندارد. تمام فهمید که رسمه حال و آرش خوب یم

زد تا با آرش حرف بزند تا شاید او متوجه حال زورش را یم

اش دستش را رو ایهای تک کلمهبدش نشود، اما جواب

کرد. آرش پوست لبش را به دندان گرفت و برای یم
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چی لحظه
ُ
ای رس به زیر انداخت. رسش را که باال گرفت، ن

 کرد و ابروهایش را باال انداخت: 

 نه.  -

ه به رو به صاف ن شست. اتومبیل را روشن کرد و خت 

 رویش لب زد: 

-  .  خوب نیستی

ه به  ، نفسش را محکم فوت کرد و خت 
 

رسمه از رس کالفگ

 خیابان گفت: 

م، یه نگاه به ساعتت بنداز، بعد تایم کاریمه. خسته -

 ام. هوا گرمه، کالفه

 
 
نگاهش را به نیمرخ آرش داد که حواسش جمع رانندگ

اش نشسته بود. رسمه ادامه رنگ بر پیشای  . اخیم کمبود 

 داد: 

حال من نرماله. بهم بگو تو چجوری از صبح درگت   -

 دادگایه و انقدر رسحایل؟ 

 من یاد گرفتم کارمو از زندگیم سوا کنم.  -

 تای ابرو باال فرستاد و با لحت  خاص گفت: 
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منده من نیم -  تونم مثل تو باشم. باریکال به تو! رسی

ای بعد، چشمانش را . رسمه لحظهآرش هیچ نگفت

بست و نفسش را محکم فوت کرد. رسی به اطراف تکان 

 داد و آرام لب زد: 

 گم. ببخشید، یه لحظه نفهمیدم چی دارم یم -

 آرش دنده را جا به جا کرد و پرسید: 

 کجا بریم؟ -

رسمه نگاهش را به پشت پنجره دوخت. آه کشید و آرام 

 گفت: 

 جوری بچرخیم. هیچ جا، همی    -

ی نگفت. لحظایی بعد،  آرش آرام رس تکان داد و دیگر چت  

ه شد به اخم  رسمه رسش را به سمت آرش چرخاند. خت 

 اش و گفت: روی پیشای  

؟ من... انقدر دلخور شدی که دیگه حرف نیم - زی 

کارم امروز خییل سنگی   بود، کالفه شدم یه کم. به 

 .
ً
 دل نگت  خواهشا

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

نداخت و دوباره آرش از داخل آینه نگایه به پشت ا

 چشمانش را به جاده دوخت: 

 میشه یه خواهیسی ازت بکنم؟ -

؟ -  چی

 منو احمق فرض نکن.  -

 اخیم کمرنگ بر پیشای  رسمه نشست: 

؟ -  یعت  چی

شناسم. برام مثل روز روشنه من رفتار آدما رو خوب یم -

 نیست. 
 

 که این حال تو بخاطر خستگ

 نگاهش را به چشمان زیبای رسمه داد: 

ِمت ریخته؟ بهم -
َ
 بگو چی شده که انقد به ه

رسمه که کیش و مات شده بود، نگاه از آرش گرفت و 

 ناچار لب زد: 

 آره، حق با توئه. حال بدم به خاطر کار نیست.  -

 پس به خاطر چیه؟ -

 ی شخض. یه مسئله -

 آرش ناخواسته و از رس عصبانیت پوزخند زد: 
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 ذاری این رابطه پیش بره. نیم -

 وی نیمرخ آرش قفل شد: نگاه رسمه ر 

-  
 
قرار شد بیشتی همو بشناسیم، نه که تو زندگ

 همدیگه رسک بکشیم. 

د و سکوت کرد. حق با رسمه بود  آرش لب روی هم فشی

دید و دست روی دست اما چطور این حال بدش را یم

گذاشت؟ نگاهش را به رسمه داد و با لحت  که غم از یم

 بارید لب زد: آن یم

 خوب شه؟چیکار کنم حالت  -

 ته دل رسمه از لحن آرش لرزید. نگاه از او دزدید و گفت: 

 حرف بزنیم.  -

؟ -  از چی

! هر چی که حواسمو پرت کنه.  -  هر چی

بایی  نگاه آرش به رو به رو قفل شد. با کف دستش، ض 

آرام و یی در یی روی فرمان کوبید و در ذهن دنبال 

موضوغ برای حرف زدن گشت. دست آخر خود رسمه 

 صحبت را باز کرد:  رس 
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 دادگاهت چطور بود؟  -

 لبخندی روی لب آرش نشست: 

 عایل! نتیجه به نفع موکلم تموم شد.  -

 رسمه هم لبخند زد: 

 خدا رو شکر.  -

اش های کاریگایه به این مرد و این حجم از موفقیت

کرد. یک بار هم ندیده بود که از کارش خسته حسادت یم

د. باشد یا نتیجه انگار که ِورد  ی دلخواهش را نگت 

 کرد! خواند و قاض  را رام خودش یمیم

رس این پرونده خییل وقت گذاشته بودم، شکر خدا  -

 نتیجه داد. 

 رسمه کنجکاوانه پرسید: 

خوای ای که یمهات به نتیجهتا حاال نشده پرونده -

 نرسن؟ 

 مگه میشه نشده باشه؟ -

ی نشنیدم ازت.  -  آخه تا حاال همچی   چت  
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ه دستم تو کار راه نیفتاده بود خییل بیشتی اون اوایل ک -

دونم چیکار این مسئله برام پیش میومد. االن دیگه یم

 کنم. دونم تهشون باخته قبول نیمهایی که یمکنم، پرونده

 

  

 

  

۱۱۵ 

 

؟! اون آدما بهت احتیاج دارن که میان قبول نیم - کت 

؟  پیشت، چجوری دلت میاد ردشون کت 

م بر نمیاد، چرا الیک امیدوارشون کنم وقتی کاری از دست -

م؟   و ازشون پول بگت 

 نچی کرد و رس باال انداخت. ادامه داد: 

تونم اینجوری پول در بیارم. این پوال حرومه، من نیم -

 خوردن نداره. 
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رسمه آرام رس تکان داد. مرد کنار دستش وکیل با انصاف  

 
 
ا هایش ر بود و در عی   حال کار بلد؛ در دل این ویژگ

 کرد. تحسی   یم

آرش اتومبیل را کنار خیابان متوقف کرد. کمربندش را که 

 باز کرد، رسمه پرسید: 

 چی شد؟ چرا وایستادی؟ -

آبمیوه فروشی آن طرف خیابان را نشاِن رسمه داد و 

 گفت: 

م حالمون جا بیاد، هوا خییل  - برم یه چت   خنک بگت 

 گرمه. 

ن پیاده شد و به رسعت خودش را به آن طرف خیابا

رساند. صدای زنگ موبایل که بلند شد، رسمه نگاه از 

ون کشید و شماره را  آرش گرفت. موبایل را از کیفش بت 

که دید، آه از نهادش بلند شد. تماس را رد کرد اما طویل 

 
 

نکشید که دوباره تلفنش زنگ خورد. از رس کالفگ

نفسش را محکم فوت کرد و انگشتش را روی آیکون ستر  

 کشید: 
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خوای از جون من؟ خسته نشدی انقدر چی یمچیه؟  -

 م کردی. نه شنیدی؟ ولم کن دیگه، خسته

قدر همان لحظه آرش پشت فرمان نشست. اما رسمه آن

عصبای  بود که متوجه آمدنش نشد. توی گوشی جیغ 

 کشید: 

 دست از رس من بردار. ولم کن، ولم کن!  -

و بعد، ارتباط را قطع کرد و موبایل را توی کیفش 

خت. آرش اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و با شک و اندا

 تردید پرسید: 

 رسمه؟ خویر تو؟ -

 صورتش 
 
رسش را به سمت آرش چرخاند و رنگ پریدگ

 نگرای  آرش را تشدید کرد. 

 ِگ اومدی؟  -

 کردی؟همی   االن. با گ داشتی دعوا یم -

رسمه به جایی غت  از صورت آرش نگاه کرد تا چشمانش 

 کنند: دروغش را فاش ن

 چت   مهیم نبود، حل شد.  -
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ای که در دست آرش بود های آبمیوهنگاهش را به لیوان

 دوخت و لبخندی اجباری روی لب نشاند: 

؟ من خییل دوست دارم.  -  آب انبه گرفتی

ها را به دست آرش با همان اخم کمرنگ، یگ از لیوان

 رسمه داد: 

 خویر دیگه؟ -
 نوش جونت. فقط... مطمئت 

اش را با ی  نوشید و کیم حالش رس یوهرسمه کیم از آبم

 جا آمد. اما باز هم به چشمان آرش نگاه نکرد: 

ی نیست.  -  گفتم که، چت  

آرش با کیم مکث و تردید، نگاه از او گرفت و کیم از 

قدر ذهنش درگت  رسمه و تماس آبمیوه نوشید. آن

فهمید. پس دلیل اش بود که هیچ از طعم انبه نیمتلفت  

 شخص پشت خط بود. حال بدش همان 

اش که تمام شد، اتومبیل را به حرکت در آورد. آبمیوه

ب گرفتند. دلش  انگشتان دستش روی فرمان ض 

ترین آسیتر به رسمه برسد. باید رس خواست کوچکنیم

سد. نباید آورد اما نیماز ماجرا در یم توانست سوایل بتی

 داد. ی نصفه و نیمه را هم از دست یمهمی   رابطه
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؟ چرا  -  ساکتی

 نیم نگایه به رسمه انداخت و گفت: 

 فکرم مشغوله.  -

 البد مشغول تلفن من، هان؟ -

 رس تکان داد: 

 آره.  -

 من که گفتم چت   مهیم نیست.  -

. اگه مهم نبود اینجوری به هم نیم -  ریختی

جوری شخض آرش! بذار مسائل شخض من همی    -

 دلم نیم
ً
ا بمونه. واقعا ، خواد تو قایط این چت   بیسی

 نه. 
ً
 حداقل فعال

 نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

ِ دوم  - خودم از پس خودم بر میام. واسه من سمت 

 .
ً
 نشو خواهشا

 تر شد: اخم آرش کیم عمیق

 کنه؟ فرزام باز داره اذیتت یم -

 صدای رسمه باال رفت: 
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 نه آرش، نه! فرزام هیچ کاری با من نداره.  -

 داد: نگاهش را به نیمرخ آرش دوخت و ادامه 

؟گم؟ چرا دخالت یمفهیم من چی یمتو نیم -  کت 

 آرش یر آن که نگاهش کند، با صدایی آرام زمزمه کرد: 

 خوره کنار من باشی و حالت بد باشه. چون بهم بر یم -

و با همی   یک جمله تمام خشم رسمه فروکش کرد و مات 

ه ماند به نیمرخ آرش. نگفته بود دوست  و مبهوت خت 

تش اجازه  ندارد کیس مزاحمش شود، نگفته بود غت 

ای به او نزدیک شود. این مرد فقط حاِل دهد غریبهنیم

 داشت، این خوِب رسمه را یم
 
خواست. این برایش تازگ

 یگ را دوست داشت! 

نگاه از آرش گرفت و رس به زیر انداخت. پشیمان از رفتار 

د. تندش، لب گزید و پلک هایش را محکم روی هم فشی

ل ز  بانش دست خودش نبود؟ چرا اعصابش آرام چرا کنتی

 گرفت؟نیم

خوب باش رسمه، تو خوب باشی من دیگه هیچی  -

 خوام. نیم

 رسمه رس به زیر و با صدایی ضعیف لب زد: 
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من... حالم خوب نیست آرش. میشه منو تا نزدیکای  -

؟   خونه برسوی 

نما رسش را به سمت رسمه چرخاند و لبخندی دندان

 نه انگار که اتفافی افتاده!  روی لب نشاند، انگار 

خواستم بگم زنگ بزی  کجا به این زودی؟ تازه یم  -

 برا شام منتظرت نباشن. 
 

 خونه، بگ

 حوصله -
ً
 شو ندارم. نه، امروز اصال

 

  

 

  

۱۱۶ 

 

 لبخند آرش جمع شد و پکر گفت: 

 باشه، هر جور تو بخوای.  -

ی نگفتند. کیم مانده بود تا برسند  و دیگر هیچ کدام چت  

 ی هاتف رسمدی. رسمه گفت: به خیاباِن منتیه به خانه
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 منو همی   جا پیاده کن، دستت درد نکنه.  -

 هنوز خییل مونده برسیم که.  -

 رم. نه دیگه، از اینجا به بعدشو خودم یم -

کرد، دوست نداشت ی رسمه را درک یمآرش این خواسته

 کیس آن
ً
بیل را ها را با هم ببیند. رسی تکان داد و اتومفعال

ی خیابان کشاند. رسمه بند کیفش را میان به گوشه

 انگشتانش به بازی گرفت و رس به زیر لب زد: 

منده، نشد امروز خوب بگذره.  -  رسی

 به سمت او چرخید. لبخندی کمرنگ به رویش 
ً
آرش کامال

 زد و گفت: 

خوام حال تو خوب باشه. فدای رست من فقط یم -

 که نشد، وقت زیاده. 

را با لبخندی اجباری داد و خداحافظ  رسمه جواب آرش 

 کرد. آرش گفت: 

 مراقب خودت باش، خداحافظ.  -

پیاده شد و قدم زنان در پیاده رو، به سمت خیابان رفت. 

نشست. هایش به دلش یمفکرش پیش آرش بود؛ نگرای  
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این که تمام هم و غمش حال خوب او بود، دلش را گرم 

. اما امان از نقص بود کرد. آرش یک مرد کامل و یر یم

کرد که حد و حدودش ترش که ته دلش بود و مجابش یم

 را با این مرد حفظ کند... 

داخل خیابان پیچید و رسش را که بلند کرد، چشمش به 

ی خندان مردی افتاد که مسبب حال ناکوک این چهره

ه ماند روزها و روزهای قبل ترش بود. از قدم ایستاد و خت 

اش تکیه زده و لبخندی کریه انهبه اویی که به دیوار خ

روی صورت داشت. کف کفشش را روی دیوار گذاشته 

ی را مدام دور انگشتش یم چرخاند. بود و زنجت 

 
 
اش همی   مرد منفورترین شخصیت این روزهای زندگ

 بود و بس! 

بند کیفش را روی شانه جا به جا کرد. اخیم کمرنگ بر 

رو را یط این پیاده پیشای  نشاند و نگاه از او گرفت. باید 

گذشت. او توجه به فرشید، از مقابلش یمکرد و یر یم

عددی نبود که بتواند اعصابش را به هم بریزد. او 

 کوچک
 
 اش نداشت. ترین نقیسی در زندگ
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قدم برداشت و نگاهش را مستقیم به رو به رویش 

دوخت. از کنار فرشید که گذشت، صدایش روی 

 اعصابش خط انداخت: 

 اخمتم قشنگه خوشگله.  جو...ن!  -

ه شد به  ایستاد و با کیم مکث، به سمت او چرخید و خت 

 اش. آرام اما قاطع گفت: چشمان آیر 

، نه؟آدم نیم -  شی

لبخند فرشید کش آمد. پا و کمرش را از دیوار جدا کرد و 

 تا یک قدیم رسمه جلو آمد: 

شم چشم تو پا بده، من هر چی تو دلت بخواد یم -

 عسیل. 

اش اش انداخت و چهره، رسمه چیت  به بیت  از لحن بدش

ی اش را به نشانهاز رس انزجار جمع شد. انگشت اشاره

 تهدید مقابل فرشید تکان داد و گفت: 

کاری نکن زنگ این خونه رو بزنم و به زنت بگم چه  -

 .  حیووی  هستی

فرشید پوزخندی زد و تن الغر و زارش را کنار کشید. 

 اد و گفت: اش را با دست نشان دخانه
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 بفرما، برو بگو.  -

شد فریاد بزند تا مردم این توانست! کاش یمکاش یم

مزاحم را بشناسند، یر آن که کیس قضاوتش کند. چقدر 

 یماحساس یر 
 
 کرد! چارگ

خواد بفهمه چی شده؟ سخت نگت  خوشگله، گ یم -

 دم به جفتمون خوش بگذره. قول یم

ا کنار از شدت خشم فکش منقبض شده بود. دستانش ر 

پاهایش مشت کرد تا در دهان این مرد نکوبد! رسش گیج 

ها بویی از رفت، حالت تهوع گرفته بود، چرا بعض  یم

ده  نتر
 

 اند؟مردانگ

 رسمه خانم مشکیل هست؟ -

صدای آرش را که شنید، رسش را به سمت او چرخاند. 

ها نزدیک شد و نگاهش را از آرش با اخیم کمرنگ به آن

ی مرد رو به ی رسمه، به چهرهیدهروی صورت رنگ پر 

 رویش داد. رسمه با صدایی لرزان لب زد: 

ی نیست آقای یزدان -  مهر. چت  

 ی خندان فرشید دوخت و ادامه داد: نگاهش را به چهره

 کنم. خودم حلش یم -
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فرشید نگایه به آرش انداخت و سویی بلند و باال زد و 

 گفت: 

 پس بگو!  -

 دایی آرام لب زد: نگاهش را به صورت رسمه داد و با ص

 این بچه خوشگلو تور زدی که محل به ما نمیدی!  -

تر شد و نگاهش روی نیمرخ فرشید ثابت اخم آرش غلیظ

آن ماند. با همی   یک جمله تا ته قضیه را خوانده بود. یر 

د، گفت:   که نگاه از مرد بگت 

 شما چند دقیقه تو ماشی    -
ً
رسمه خانم میشه لطفا

 منتظر باشید؟

 آمرانه جملهدر لحنش اث
ً
اش را ری از خواهش نبود، کامال

گفته بود. رسمه مانده بود چه کند. نگاهش مدام میان دو 

چرخید؛ آرشی که ابروهایش گره کور مرد رو به رویش یم

زد و زنجت  منطق لبخند یمخورده بودند و فرشیدی که یر 

افتاد اگر تنهایشان چرخاند. خون راه یمرا دور انگشتش یم

 ذاشت! درمانده لب زد: گیم

 مهر... آقای یزدان -

 آرش چشمانش را بست و قاطع گفت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

-  !
ً
 رسمه خانم، لطفا

و همی   قاطعیتش رسمه را مجاب کرد تا تنهایشان 

بگذارد. با پاهایی سست و لرزان، خودش را به اتومبیل 

های عقب جا گرفت. چشمش آرش رساند و روی صندیل

ده بود. قلبش از پشت شیشه روی آن دو مرد قفل ش

 کوبید، منتظر یک جنگ بود انگار! نامنظم یم

 

  

 

  

۱۱۷ 

 

آرش یک دستش را در جیب شلوارش فرو برد و با 

ای اندک، مقابل فرشید ایستاد. مشغول مرتب فاصله

اهن فرشید شد و همزمان گفت: کردِن یقه  ی پت 

م. با رسمه خانم چیکار خب، یم - گفتی آقای نامحتی

؟  داشتی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 ندش را جمع کرد و دست آرش را پس زد: فرشید لبخ

ه بچه ژیگول؟ وکیل وض -
َ
؟تو رو سنن  شی

 ای کرد و گفت: آرش تک خنده

. خوشم میاد بچه باهوشی  -  ام هستی

 فرشید چشمانش را ریز و دستی در هوا پرتاب کرد: 

؟ - ه! تو دیگه کدوم خری هستی
َ
 برو رد کارت بابا، ا

این بار اخم جای  و بعد، رفت و دوباره به دیوار تکیه داد. 

چرخاند و لبخندش را گرفته بود. زنجت  را دور انگشتش یم

 یم
ً
خواست نگاهش را به ته خیابان دوخته بود. مثال

د!   حضور آرش را نادیده بگت 

آرش خوب نگاهش کرد. قد متوسط و اندایم الغر 

داشت. موهای خرمایی رنگش کوتاه بودند و صورت الغر 

ی ی زخم و جوش بود. تنها نکتهاش پر از جاو استخوای  

اش بودند. سن زیادی اش، همان چشمان آیر مثبت چهره

 تر بود. نداشت؛ شاید دو سه سایل از آرش بزرگ

ی چپش را جلو رفت و درست مقابل نگاه فرشید، شانه

به دیوار تکیه داد و دست به سینه شد. حاال فرشید 

 نگ پرسید: مجبور بود به صورتش نگاه کند. با اخیم کمر 
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ی اون خانم بفهمن مزاحمش دوی  اگه خونوادهیم -

 شدی، چه بالیی رست میارن؟

حاال منو بیخیال، اگه من برم به هاتف خان بگم  -

ش سوار ماشی   یه بچه ژیگول شده، چی میشه؟
 دختی

آرش برای چند لحظه رس به زیر انداخت و خندید. 

ته دوباره نگاهش را به چشمان فرشید دوخت و با 

 ی لبخندش گفت: مانده

برو بگو. خییل مشتاقم ببینم اون َچگ که هاتف  -

 خوره یا من. زنه، زیر گوش تو یمخان یم

ابروهای فرشید بیشتی در هم گره خوردند. این مرد چه 

زد؟ نسبتی با رسمه داشت که تا این حد مطمی   حرف یم

 آرش ابروهایش را باال فرستاد و گفت: 

 این خانم بشیا.  دیگه نبینم مزاحم -

 به تو دخیل نداره، هّری!  -

 آرش رس تکان داد: 

 خیلَیم به من ربط داره.  -
ً
 چرا، اتفاقا
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اش را مقابل فرشید تکان داد و حرفش را انگشت اشاره

 کامل کرد: 

-  ...  یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه مزاحمش بیسی

ی حرفش را خورد. پوست لبش را زیر دندان کشید و بقیه

ریز کرد. آرام آرام رس به اطراف تکان داد؛  چشمانش را 

کشید! انگار که داشت در ذهنش برای فرشید نقشه یم

اش را از دیوار جدا کرد و قدم ای بعد، شانهلحظه

برداشت. از مقابل فرشید که گذشت، فرشید تکیه از 

دیوار گرفت و پر صدا پوزخند زد. صدایش را باال برد و 

 گفت: 

 چه ژیگول؟چی شد َپ؟ گرخیدی ب -

آرش ایستاد و با کیم مکث، راه رفته را برگشت و مقابل 

فرشید ایستاد. نگایه رس تا رس تحقت  به رس تا پایش 

 انداخت و گفت: 

ی برای ترسیدن نیم - بینم. ببی   منو، دیگه دور و بر چت  

 پلیک. وگرنه... رسمه خانم نیم

؟ تنت یم - ؟ چرا وگرنه چی خاره؟ دوس داری دعوا کت 

ب شستمو نشونت بدم. عهدف  ی بعد؟ بیا همی   االن ض 
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ی لب آرش به پوزخندی کش آمد. رسش را کج گوشه

 کرد و با تای ابروی باال رفته گفت: 

من الت و بزن بهادر نیستم که با تو کتک کاری کنم.  -

، یه بار دیگه مزاحمش شو تا  تو ام اگه خییل مشتافی

 چه بالیی رست میاد. در ضمن... 
 ببیت 

ی خودش کوبید و اش را دو بار روی سینهشت اشارهانگ

 ادامه داد: 

 اسم منم یادت بمونه؛ آرش یزدان -
ً
مهر. احتمال

 خوره. بعدها خییل به گوِشت یم

و بعد، یر آن که منتظر جوایر از جانب فرشید باشد، به 

هایش را به سمت اتومبیلش کشید. او پشت کرد و قدم

ود به آرشی که با رسمه مات و مبهوت چشم دوخته ب

آمد. نه صدایشان باال رفته بود، اخیم غلیظ سمت او یم

نه دعوایی رس گرفته بود. حتی دست به یقه هم نشده 

بودند. پس آرش به فرشید چه گفته بود که پاهایش انگار 

 گرفت؟به زمی   میخ شده بودند و چشم از او نیم

 طاقت پرسید: آرش پشت فرمان نشست و رسمه یر 

 ؟چی شد  -
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 آرش از داخل آینه نگاهش کرد: 

 وقت داری یه ساعت بریم دفتی من؟ -

؟ پرسیدم چی شد؟ -  حالت خوبه؟ دفتی واسه چی

تر کرد. نگاهش را به رو به رو دوخت و اخمش را غلیظ

د که فکش هایش را آن قدر محکم روی هم یمدندان فشی

ون قفل شده بود. نفسش را محکم از توی بیت   اش بت 

اش گشاد شدند. از شدت خشم در های بیت  پره فرستاد و 

ها را به کیس مرز انفجار بود؛ چرا رسمه این مزاحمت

 نگفته بود؟

ب گرفتند. اخمش  انگشتانش با ریتیم تند روی فرمان ض 

دانست چه کند یا شد و رسمه نیمتر یمهر لحظه غلیظ

 چه بگوید. دست آخر خود آرش به حرف آمد: 

 کردی؟ یارو داشتی بحث یمپشت تلفنم با همی    -

 آره، خودش بود.  -

 چند وقته مزاحمته؟ -

 حوصله گفت: رسمه یر 

 کنم. ولش کن، خودم حلش یم -
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 آرش چشمانش را بست. صدایش کیم باال رفت: 

کنم جوابمو بده، مهمه که رسمه! خواهش یم -

 پرسم. یم

 

  

 

  

۱۱۸ 

 

 شد بایستد؟ آرام لب زد: مقابل این قاطعیت مگر یم

 وقته، شاید... چهار پنج ماه.  خییل -

چشمان آرش از رس تعجب گرد شدند. دست راستش را 

پشت صندیل شاگرد گذاشت و رسش را به سمت رسمه 

 چرخاند: 

چهار پنج ماه؟! رسمه تو چهار پنج ماهه این آدم  -

؟  مزاحمته و به هیچ کس نگفتی

 گفتم آخه؟به گ یم -
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را پوشاند.  نگاه از رسمه گرفت و با دست چپش، صورتش

 نفسش را محکم فوت کرد؛ خییل انرژی 
 

از رس کالفگ

ل کند. دوباره نگاهش را به یم گذاشت تا خودش را کنتی

 رسمه دوخت و گفت: 

گفتم؟ تو خانواده داری؛ بابات یعت  چی که به گ یم -

؟  ، آخه چرا بهشون نگفتی هست، برادرات هسیی 

 چرا گذاشتی این آدم انقدر اذیتت کنه؟

ه مانده بود به آرشی که از شدت رسمه ه اج و واج خت 

تر رفت و چشمانش رسخخشم صدایش مدام باالتر یم

اش مدام میان دو چشم آرش های عسیلشد. مردمکیم

ی رسمه چرخید. آرش تاب این نگاه و این حال آشفتهیم

را نداشت. رسش را روی فرمان گذاشت. چشمانش را 

دای آرام و بست و نفسش را محکم فوت کرد. ص

 ی رسمه در گوشش نشست: زدهغم

 یم -
 
 من زندگ

 
شون گفتم که چی بشه؟ کم رس زندگ

ریخت به هم؟ کم دردرس درست کردم؟ دیگه 

 خواد اذیتشون کنم. تونم، دلم نیمنیم

رس بلند کرد و از توی آینه نگاهش را به چشمان معصوم 

 رسمه دوخت: 
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؟ -  پس خودت چی

شم؟ من دیگه تموم شدم، چه اهمیتی داره من چی یم -

 کشم تا عمرم بگذره. خییل وقته که فقط نفس یم

نگاهش را به پشت پنجره دوخت و نفهمید با کلمه به 

آورد. هر هایش چه بالیی رس این مرد یمی حرفکلمه

 قلب جمله
ً
اش انگار خنجری زهر آلود بود که مستقیما

گرفت. با صدایی که بغض در آن آرش را نشانه یم

 کرد، ادامه داد: دنمایی یمخو 

ی نیممن جز خوشحایل خانواده - خوام. فقط... م چت  

فقط اونا شاد باشن، تو آرامش باشن، من همه 

خرم. همه چی رو تحمل سختیا رو به جون یم

کنم، فقط اونا خوب باشن. کیس اذیتشون نکنه، یم

ی ازم  کیس بهشون آسیب نزنه. من که دیگه چت  

 ونا خوب باشن. نمونده. حداقل... ا

شد و تر یمگفت، بغضش سنگی   ای که یمبا هر جمله

تر. دستش را روی دهانش گذاشت و حال آرش، خراب

د تا بغضش نشکند و پلک هایش را محکم روی هم فشی

هایش روان نشوند. آرش نگاه از تصویر او در آینه اشک

ی شیشه گذاشت. با گرفت و آرنج دست چپش را لبه
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هایش را گرفت و اشاره شقیقهانگشت شست و 

چشمانش رو بست. نفسش را محکم فوت کرد. کم مانده 

 های این زن! بود دیوانه شود از حرف

تر شده بود. نگاهش را به کف لحظایی بعد رسمه آرام

 اتومبیل دوخت و با صدایی گرفته اما قاطع گفت: 

تو ام خودتو درگت  من نکن. بذار مشکِل من مال  -

قط خودمو اذیت کنه. فراموش کن خودم بمونه، ف

 ندیدی و نشنیدی. 
ً
 این ماجرا رو، انگار اصال

آرش با اخیم کمرنگ از داخل آینه نگاهش کرد. تای ابرو 

 باال فرستاد و گفت: 

فراموش کنم؟! بعدش چجوری اسم خودمو بذارم  -

 مرد؟

-  .  من نیستی
 
 تو مسئول زندگ

م که نباشم، آدم که هستم. رسمه من نیم  - تونم اجازه گت 

 بدم اون... 

خواست برای فرشید به پشیمان از لفظ "مرد"ی که یم

د، جمله  اش را خورد و رسی به اطراف تکان داد: کار بتر
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م براش زیادیه. ببی   منو، من نیم -
َ
ذارم حتی اسِم مرد

ذارم خودتو اون نامرد بیشتی از این اذیتت کنه. نیم

ی. تو مهیم، زندگیت مهمه، حا لت مهمه، ندید بگت 

 .  حق نداری با این سکوت مسخره خودتو اذیت کت 

رسمه نگاه از تصویر آرش در آینه گرفت و به پشت 

ه شد؛ فرشید دیگر آن حال زمزمه جا نبود. یر شیشه خت 

 کرد: 

 بیخیال.  -

 خودتو تو آینه  -
ً
هر چی بیخیال بودی دیگه بسه. اصال

. هنوز لرزهدیدی؟ رنگ به روت نمونده، دستات داره یم

 تونم ببینم. ترس و تو چشمات یم

برای چندمی   بار، نفسش را محکم فوت کرد. دستی میان 

شان کرد. درمانده لب موهای شب فامش کشید و آشفته

 زد: 

 چرا به کیس نگفتی آخه؟ -

شد؟ تهش دعوا و کتک کاری و گفتم چی یماگه یم -

 آبروریزی بود دیگه. 
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میومد، دیگه  حداقل اون آدم حساب کار دستش -

 شد. مزاحمت نیم

 کردم؟با نگاه بقیه آدما چیکار یم -

آرش اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و به معنای "یعت  

؟" نگاهش کرد و رسش را تکان داد. رسمه رس به زیر  چی

 انداخت و مشغول بازی با انگشتان دستش شد: 

هر چقدرم حق با من باشه، مردم تو دعوای یه مرد  -

هل و یه
ٔ
دن. زن مطلقه همیشه حقو به مرد یم متا

 داره، اونه که زن داره. 
 
اونه که واسه خودش زندگ

منم که زندگیم رفته رو هوا و شوهر کنارم نیست، 

 منم که حسادت یم
ً
خوام کنم. منم که یمپس حتما

 اون مرد و زنش رو خراب کنم. منم که مشکل 
 
زندگ

 دارم. 

 

  

 

  

۱۱۹ 
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 آرش درمانده لب زد: 

 حرفا چیه آخه؟این  -

 نگاهش را به آینه و چشمان آرش دوخت: 

ایط من  - واقعیت همینه، مردم راجع به زنایی تو رسی

. مردا فکر یمجوری فکر یمهمی    کی   هر جوری کی  

، زنا دلشون بخواد یم تونن با یه زن مطلقه رفتار کی  

 کی   من و امثال من... هم فکر یم

را خورد. آرش  ی حرفشلبش را به دندان گرفت و ادامه

کنند اگر هم ها فکر یماما تا ته ماجرا را خوانده بود؛ زن

شان مطلقه باشد، باید دو دستی شوهرشان را جنس

 ها را بدزدند! بچسبند تا مبادا آن

م، بزرگفکر یم - ترین مشکلم این کردم اگه طالق بگت 

میشه که چجوری با کاری که فرزام باهام کرد کنار 

 بیام. 

 آه کشید: 

ی شد که فکرشو ویل زندگیم خییل سخت - تر از چت  

ش کردم. همیشه باید مراقب رفتارم باشم. همهیم
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باید حواسم جمع باشه یه وقت ناخواسته کاری 

ش نکنم کیس بد برداشت کنه. خییل سخته همه

 .  بخوای مراقب باشی

های رسمه. در دل برای دل آرش خون شده بود از حرف

 هایش متجنسبعض  از هم
 

سف شد که بویی از مردانگ
ٔ
ا

ده بودند. به رسمه بابت تمام کج خلفی  های ها و حرفنتر

داد و چقدر در نظرش این زن صبور بود! تلخش حق یم

 خندی زد و گفت: رسمه تلخ

یه دوستی داشتم، دوست دوران بچگیم بود. با هم  -

 
ً
بزرگ شدیم، با هم مدرسه رفتیم، حتی تقریبا

شون یه کوچه باالتر از خونه همزمان ازدواج کردیم. 

 ی ماست. خونه

وقتی ختر طالقمو شنید، تلفنامو یه خط در میون جواب 

داد. اخالقش عوض شد، رسد شد. یه روز جلو راهمو یم

 گرفت، صاف تو چشمام نگاه کرد و... 

بغض چنگ انداخت به گلویش و حرفش ناتمام ماند. 

هم  لبش را به دندان گرفت و چشمانش را محکم روی

د. کیم بعد، با صدایی که به شدت یم لرزید و آرام فشی

 بود، ادامه داد: 
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خوام تو رو ببینم. دیگه دلم... گفت من... دیگه نیم -

ای داشته باشم. دوست ندارم خواد با تو رابطهنیم

ای بیاد و بره که... شوهرم یه... زن مطلقه... تو خونه

ه.   میاد و مت 

مرز جنون برسد. نفسش را آرش دیگر کم مانده بود به 

ون فرستاد و موهای آشفته تر کرد. اش را آشفتهمحکم بت 

های یگ در میان رسمه را که صدای ضعیف گریه و نفس

ی  در اتاقک اتومبیل نبود که به  ی شنید، دیگر اکست 

هایش بفرستد. در را باز کرد و حی   پیاده شدن، زیر ریه

 لب زمزمه کرد: 

 خدایا عقلمو نگه دار.  -

در را محکم بست و انگشتانش را پشت گردنش در هم 

قفل کرد. چشمانش را بست، رسش را پایی   انداخت و 

وع کرد به قدم زدن. مدام ده قدم از اتومبیل دور  رسی

خواست گشت. دلش یمشد و دوباره راه رفته را بریمیم

اند اش را آزار دادهبرود از تک تک کسای  که رسمه

د؛ از  همان فرزام خائن گرفته تا همی   حساب پس بگت 

 شد، کاش... فرشید یر رس و پا. کاش یم

 کت  تو؟جا چه غلظ یمآرش؟ این -
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با صدای سامیار ایستاد و به سمتش چرخید. متعجب 

 پرسید: 

؟جا چیکار یمتو این -  کت 

 سامیار اخیم کمرنگ بر پیشای  داشت: 

. جا خونهکنم؟ اینجا چیکار یممن این -  مه مرد حسایر

 خوای؟جا چی یمتو این

رسش را به سمت اتومبیل چرخاند. خواهرش را دید که 

هایش را روی زانوهایش گذاشته و صورتش را با آرنج

دستانش پوشانده بود. دوباره نگاهش را به آرش دوخت 

 و چند قدیم نزدیکش شد. با صدایی آرام پرسید: 

؟ رس خیابون ما آخه؟ -  جا قحط بود واسه قرار گذاشیی 

 تو از کجا فهمیدی؟ -

سوپر مارکت آن سمت خیابان را با دست نشانش داد و 

 گفت: 

ت آقا  - اومدم خرید کنم که چشمم به جمال حرص 

 روشن شد. شانس آوردی آرش، شانس آوردی. 
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ای به شیشه زد قدم برداشت و کنار اتومبیل ایستاد. تقه

و رسمه رس بلند کرد. با دیدن سامیار، چشمانش از رس 

 گرد شدند. آرش پرسید: تعجب  

؟ -  حاال مگه چی شده؟ شانِس چی

ی دست به رسمه فهماند که پیاده شود. سامیار با اشاره

 مقابل آرش ایستاد: 

سمت  اینا دارن میان. وای به حالت بود اگه جای من  -

 دید. سمت  شما رو یم

رسمه حاال پشِت برادرش ایستاده بود و نگاه رسدرگمش را 

چرخاند. سامیار رسش را به یار یممدام میان آرش و سام

پشت چرخاند و همی   که صورت رنگ پریده و چشمان 

 به سمتش چرخید 
ً
رسخ خواهرش را دید، ماتش برد. کامال

 و نگران لب زد: 

 این چه حالیه؟ -

 به آرش نگاه کرد. صدایش کیم باال رفت: 

 چیکارش کردی خواهرمو؟ -

 رسمه مچ دست سامیار را کشید: 
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 اون کاری نکرده.  -

 

 

 

  

۱۲۰ 

 

ه شد. دنبال  سامیار با اخیم کمرنگ به چشمان رسمه خت 

گشت. رسمه نگاهش را به ردی از دروغ در نگاهش یم

 آرش داد و گفت: 

گم، اون قضیه رو فراموشش کن. بازم دارم بهت یم -

 دنبال دردرس نباش. 

سامیار کنار رسمه ایستاد و نگاهش را میان آن دو 

 پرسید:  جا،ختر از همهچرخاند. یر 

 قضیه چیه؟ -

 آرش گفت: 
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، من محاله بیخیال  -
ً
کار غت  ممکن ازم نخواه خواهشا

 اون آدم بشم. 

ون فرستاد.  رسمه نگاه از او گرفت و نفسش را محکم بت 

، این مرد را نیم توانست با حرف قانع کند. نگاهش نخت 

 کرد و گفت: 

 حرف یم -
ً
 زنیم، باشه؟بعدا

-  
 

یط که هر چی شد بهم بگ  . به رسی

 کار خویر نکردی که یر  -
ً
ختر از خیله خب. در ضمن اصال

 .  من همه چی رو به سامیار گفتی

ی نگفتم، خودش فهمیده.  -  من چت  

رسمه نگایه به سامیار انداخت. رسی از روی افسوس 

 برایش تکان داد و گفت: 

 بریم خونه.  -

 سامیار گفت: 

 خواین به من بگید چی شده؟نیم -

ی نیست، بریم تا  -  سمت  نرسیده. چت  
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سامیار رس تکان داد و هر دو رس رسی با آرش خداحافظ  

ی هم، به سمت خانه به راه افتادند کردند. شانه به شانه

 که صدای آرش رس جا متوقفشان کرد: 

 رسمه جان؟ -

ی درون قلب رسمه سقوط کرد؛ اولی    ناگهان انگار چت  

ا این زد و چرا تباری بود که او را با پسوند "جان" صدا یم

حد لحن و صدایش به دلش نشسته بود؟ آرام به پشت 

ه شد به چشمان آرش. آرش لبخندی  چرخید و خت 

 کمرنگ به رویش زد و گفت: 

 مراقب خودت باش.  -

رسمه ناخواسته لبخندش را با لبخند جواب داد و رس 

 تکان داد: 

 طور. تو ام همی    -

آرش نت   رس تکان داد و رسمه دوباره با برادرش هم قدم 

شد. هنوز درگت  حس خویر بود که آرش به او هدیه کرده 

 بود، صدای عصتر سامیار به گوشش رسید: 

چسبونه تنگ مرتیکه پر رو جلو چشم من "جان" یم -

 اسم خواهرم، شیطونه میگه برم فکشو بیارم پایینا. 
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رسمه کوتاه اما با صدای بلند خندید. سامیار نعمتی بود 

چند کوتاه  شد برای مدیی هر که موجب یم

 
 
هایش را فراموش کند. سامیار ناگهان ایستاد. کف دلمردگ

 اش کوبید و گفت: دستش را روی پیشای  

 آخ...  -

 رسمه هم ایستاد: 

 چی شد؟ -

 اومده بودم دوغ و نوشابه بخرما، پاک یادم رفت.  -
ً
مثال

 تو برو خونه تا من بیام. 

سیت  حاوی دو فنجان چای و شکالت را از دست پویا 

 ت و گفت: گرف

 ممنون، کیس زنگ زد وصل نکن.  -

پویا چشیم گفت و آرش در را بست. قدم برداشت و با 

فاصله از رسمه، روی مبل میان اتاق نشست و سیت  را 

 روی مت   گذاشت. به پشتی مبل تکیه داد و گفت: 

. خب، یم -  گفتی

 رسمه نفیس عمیق کشید و تعریف کرد: 
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 یه هفته بعد از این که طالقم  -
ً
طیع شد، –تقریبا

وع شد؛ درست وقتی که مزاحمت های فرشید هم رسی

 تباه من عزادار مرگ بچه
 
م بودم و ناراحِت زندگ

گرفت و چرت و م. اوایل فقط جلو راهمو یمشده

گفت. ویل کم کم کارش رسید به پیشنهادای پرت یم

ناجور دادن و تهدید کردن که اگه با من نباشی آبروتو 

 برم و این حرفا. یم

زدم که تو خونه بمونم و با این آدم ی زورمو یمهمه من

ون رفتنم همی   رفت و برگشت رو به رو نشم. همه ی بت 

ی بگم. به ستاد بود. به کیس هم که نیم  خواستم چت  

 کیم مکث کرد: 

گذشت. وقتی مجبور بودم اون روزا خییل سخت یم -

کردم. بیشتی توی خونه بمونم، بیشتی فکر و خیال یم

کردم. آخرشم کارم کشید به اذیت یم خودمو 

شک و قرص اعصاب و آرامبخش. فکر  روانتی 

 کردم دیگه بدتر از این نمیشه، ویل شد. یم

مو گت  آورد و من دیگه حتی دونم فرشید از کجا شمارهنیم

ش دیدم. همهتوی خونه هم رنگ آرامش به خودم نیم
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ایی یمپیام یم
ختم به ریها یمگفت که تا ساعتداد؛ چت  

 کرد... داد، تهدید یمهم. فحش یم

چشمانش را بست. انگار دیگر توانش تحلیل رفته بود. 

 رفت. با صدایی ضعیف لب زد: انگار رسش گیج یم

 فرستاد. عکس... عکسای ناجور یم -

دست آرش روی ران پایش مشت شد و ابروهایش گره 

خورد، مرد نبود اگر کور خوردند. خون خونش را یم

گرفت. رسمه ها را از فرشید نیمتک آن پیام تقاص تک

اش اش را به آرش دوخت. صورت رنگ پریدهنگاه درمانده

ها را شد این حرفکرد. کاش یمقلب این مرد را مچاله یم

 شد! نشنود، کاش یم

دادم، با یه کردم یا جوابشو نیمهر بار که بالکش یم -

خییل داد. من ی جدید دوباره کارشو ادامه یمشماره

عذاب کشیدم، خییل تحمل کردم. تحمل کردم چون 

دیگه کاری از دستم بر نمیومد. فرشید یه کابوس 

 بزرگ شده بود برام. 
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آرش خودش را جلو کشید و سیت  چای و شکالت را روی 

مت   به سمت رسمه هول داد. نگرای  در صدا و چشمانش 

 کرد: بیداد یم

 ه. یه شکالت بردار بخور، حالت داره بد میش -

 

  

 

  

۱۲۱ 

 

ها برداشت و به اش را از شکالترسمه نگاه درمانده

ی آرش چشم دوخت. یادآوری فرشید و آزارهایش چهره

انرژی زیادی از او گرفته بودند، حالش بد بود. دیگر 

 توانست این وضعیت را تحمل کند. نیم

یه کاری کن آرش، من دیگه تحمل این آدمو ندارم.  -

 من  یه جوری که کیس نفهمه
 
شو از رس زندگ رسی

 ِبکن. 
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آرش تاب این حال رسمه را نداشت. یر آن که نگاهش 

 کند، رسی تکان داد و گفت: 

 داد؟کنم. گفتی بهت پیام یمدرستش یم -

 آره.  -

 داری پیاماشو؟ -

کردم. فقط مال همی   چند شو نه، پاکشون یمهمه -

 روزو دارم. 

برام همونم خوبه، اسکرین شات بگت  همی   االن  -

 بفرست. 

ون کشید.  رسمه تلفن همراهش را از توی کیفش بت 

های فرشید را که باز کرد، دوباره تمام آن حال بد در پیام

 وجودش پا گرفت. چشمانش را بست و نالید: 

؟ نیم - تونم دوباره این پیاما میشه خودت حلش کت 

 رو بخونم. 

 آرش دستش را دراز کرد: 

 آره، بِدش من گوشیتو.  -
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گرفت، با چشم به مت   تلفن را از رسمه یم و حیت  که

 اشاره کرد و گفت: 

 چاییتو بخور، رسد شد.  -

رسمه مشغول نوشیدن چای شد و آرش مشغول خواندن 

خواند، ابروهایش های فرشید. با هر پیایم که یمپیام

شد. او خوردند و فکش بیشتی منقبض یمبیشتی گره یم

این چنی   به هم هایش را خوانده و فقط چند خط از پیام

ها با این وضعیت ای که ماهریخته بود؛ وای به حال رسمه

 درگت  بود! 

 از پیام
ً
ها عکس گرفت و برای خودش ارسال کرد. فورا

 تلفن را که به رسمه برگرداند، رسمه با تردید پرسید: 

 میشه کاری کرد؟ -

االن که مدرک داریم آره. فقط پاکشون نکن پیاما رو.  -

 ه، اسکرین شات محکمه پسند نیست. اصلشون مهم

 ی رسمه دوخت و ادامه داد: نگاهش را به چهره

 بود.  -
 
سکوت کردنت جلوی این آدم خییل اشتباه بزرگ

. زودتر از اینا باید جلوشو یم  گرفتی

 من که دلیلمو گفتم.  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 آرش رس تکان داد: 

دونم، دالیلت هم برام قابل درکه. ویل این سکوت یم -

 عاقالنه
ً
 نبود.  اصال

 به پشتی مبل تکیه زد. نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

سکوت تو و امثال تو جلوی آدمایی مثل فرشید،  -

ی این گند کاریا. اون کنه واسه ادامهترشون یمحریص

 ای میشه؟ دوی  چه فاجعهوقت یم

 با 
ً
رسمه چشمانش را بست و آرام رس تکان داد؛ حق کامال

 آرش بود. 

که من فهمیدم قضیه رو. حاالم   بازم خدا رو شکر  -

 کنم. دیر نشده، درستش یم

هایش را به زانوهایش بند کرد و از جا بلند شد. دست

ون کشید.  سمت مت   کارش رفت و کاغذی از کشو بت 

خودکاری از روی مت   برداشت و دوباره روی مبل 

نشست. کاغذ و خودکار را مقابل رسمه روی مت   گذاشت 

 و گفت: 

مه نوشتم، کافیه امضاش کت  تا من برم یه وکالت نا -

 ی کارا. دنبال شکایت و بقیه
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رسمه وکالت نامه را رس رسی خواند و امضا کرد. کاغذ را 

 به دست آرش داد و آرش با لبخند گفت: 

رم دیگه خیالت راحِت راحت باشه. فردا اول وقت یم -

 دنبال کارای شکایت. 

 رسمه لب به دندان گزید و خجالت زده گفت: 

 انداختمت.  -
 
 از کار و زندگ

کار خاض نداشتم، یگ دو تا قرار مشاوره بود که به پویا   -

 گفتم بذاره واسه عرص. 

 ی پویا در ذهنش نقش بست. رسمه لبخندی زد و چهره

 منشیت خییل بچه ساله.  -

آرش فنجان چای را به لبش نزدیک کرد و کیم از آن 

 نوشید. رسی تکان داد و گفت: 

الشه فکر کنم. فامیل یگ از همکارام آره، بیست س -

کته. دانشجوی حقوقه، آوردمش این جا که توی رسی

ه هم یه کمک خرچر واسه  هم کار یاد بگت 

 دانشگاهش باشه. 
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 عادت داشت 
ً
لبخند رسمه عمق گرفت؛ این مرد انگار ذاتا

ها باشد. این اخالقش به همه کمک کند و حایم آن

 . ناخواسته برایش دوست داشتت  بود 

ای بعد، دوباره یاد فرشید و آزارهایش افتاد و لحظه

 دیگر تحمل مزاحمت
ً
هایش لبخند بر لبش خشکید. واقعا

 یر را نداشت. دلش کیم آرامش یم
 
خواست و زندگ

 زیادی بود برای اویی که نزدیک به یک سال 
دغدغه؛ چت  

دنیا به کامش تلخ شده بود؟ آرش که حال رسمه را دید، 

 گفت: 

 رفتی تو لک. ببی   منو. باز که  -

اش را به آرش دوخت. آرش رس بلند کرد و نگاه درمانده

 ادامه داد: 

 مگه من و کارمو قبول نداری؟ -

 دارم.  -

 کنم دیگه. پس دیگه این چه حالیه؟ گفتم درستش یم -

رسمه به زحمت لبخندی کمرنگ روی لب نشاند. برای 

 بار دوم تکرار کرد: 

 خییل زحمتت دادم، ببخش.  -
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رش رس به زیر انداخت و لبخندی عمیق زد. انگار آ

عادتش بود که موقع لبخند زدن به پایی   نگاه کند و رسمه 

فهمید چرا این حالتش برای او دلنشی   است. رس بلند نیم

ه به چشمان عسیل  کرد و خودش را جلوتر کشید. خت 

 اش گفت: ی خندهرسمه، با ته مانده

کنم. متوجیه چی من واسه خوشحایل تو هر کاری یم -

ی نیست. یم  گم؟ هر کاری! این که دیگه چت  

 

  

 

  

۱۲۲ 

 

 نگاهش را از آرش 
ً
ی در قلب رسمه تکان خورد و فورا چت  

های طور که آستی   دزدید. آرش از جا بلند شد و همان

اهنش را مرتب یم  کرد، گفت: پت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

نظرت چیه این حال بدتو بریزیم دور و بریم با هم یه  -

 چرچ  بزنیم؟ 

رسمه هم از جا بلند شد. چادرش را روی رسش مرتب کرد 

 و گفت: 

 باید زود برگردم خونه.  -

 خونهخودم یم -
 

ای. حاال رسونمت، رس هر ساعتی که بگ

 رسمه خانوم؟
 

 چی میگ

و رسمه با تکان دادن رس و لبخندی کمرنگ، موافقتش را 

 اعالم کرد. 

، بعد از قرائت حکم و اعالم پایان دادگاه توسط  قاض 

ی فرشید کاغذهایش را داخل کیف آرش زیر نگاه خصمانه

اش گذاشت و زودتر از او اتاق کوچک را ترک کرد. اداری

از ته دلش خوشحال بود که دادگاه را به نفع خودش تمام 

 کرده و حق رسمه را از فرشید گرفته. 

پا به راهرو که گذاشت، نگاهش روی جمعیت سنگیت  

. صدای دعوا و داد و بیداد از که اطرافش بود، چرخید 

خواست رسید و آرش دلش یمای به گوشش یمهر گوشه
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خواست هر هر چه زودتر این فضا را ترک کند. دلش یم

 چه زودتر این ختر خوش را به رسمه بدهد. 

 هوی! بچه ژیگول!  -

ی لبش به لبخندی از رس با صدای فرشید ایستاد و گوشه

س تکان داد و به تمسخر کش آمد. رسی از روی افسو 

پشت چرخید. فرشید با صوریی برافروخته و اخیم غلیظ 

 کرد. نگاهش یم

 جانم؟ بفرمایید.  -

فرشید با دو قدم بلند خودش را به او رساند و صورت به 

 صورتش نزدیک کرد. غرید: 

؟ من حاال دیگه واسه من آدم شدی شکایت یم - کت 

 زم. ی هرزه رو نرینامردم اگه آبروی تو و اون زنیکه

 هر دو ابرویش را باال فرستاد و گفت: 
ً
 آرش فورا

 آی آی آی!  -

لبش را به دندان گرفت و رسش را به اطراف تکان داد. 

 بعد در نهایت آرامش گفت: 
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 حق نداری درباره -
ً
ی خانم رسمدی اینجوری حرف اصال

 .  بزی 

 زنم. من هر جوری دلم بخواد راجع بهش حرف یم -

ه به چشمان آیر   صدا زد. خندی یر اش، پوز خت 

فکر بعدشم کردی؟ هنوز مهر حکیم که قاض  برات  -

 ها. بریده خشک نشده

رسش را به رس فرشید نزدیک کرد و آرام و تهدیدوار زیر 

 گوشش گفت: 

خوای برم یه کاری کنم تعداد شالقایی که باید یم -

 بخوری بیشتی شه؟

و بعد عقب کشید. نام شالق که آمد، ترس در چشمان 

بهفرشید مو  ها را تاب ج زد. تن نحیفش چطور آن ض 

کرد؟ چه جوایر به آبرویی بعدش چه یمآورد؟ با یر یم

هایش کنار پاهایش مشت شد و داد؟ دستهمشش یم

 غرید: 

 حرومزاده.  -
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آرش نچی کرد و دوباره لبش را زیر دندان کشید. گردنش را 

کج و چشمانش را ریز کرد. انگار که داشت با یک کودک 

 زد، گفت: له حرف یمپنج سا

 ادیر کردی. باز که یر  -

ای در همان حالت ماند و بعد، صاف ایستاد و چند ثانیه

رسش را کیم باالتر از حد معمول نگه داشت. گلویی 

 صاف کرد و گفت: 

ببی   منو، حکمتو قبول کن و دیگه هم فکر این  -

. کثافت کاریا به رست نزنه که بدتر از ایناشو یم بیت 

 مفهومه؟

تر کرد و دندان روی هم سایید. ید اخمش را غلیظفرش

آرش با همان لبخنِد اعصاب خورد کنش، به او پشت کرد 

ی  که برود. اما هنوز دو قدم هم برنداشته بود که چت  

یادش آمد و ایستاد. به پشت چرخید و راه رفته را 

 برگشت. تای ابرو باال فرستاد و پرسید: 

 راستی اسممو که یادت نرفته؟ -
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ید هیچ نگفت و تنها نگاه پر از نفرتش را به چشمان فرش

طور که آرش دوخت. آرش دستش را پیش برد و همان

اهن فرشید را مرتب یمیقه  کرد، پر غرور گفت: ی پت 

 مهر! آرش یزدان -

فرشید دست آرش را پس زد. آرش رس به زیر و کوتاه 

خندید و بعد، دوباره نگاهش را به چشمان آیر فرشید 

صورت به صورتش نزدیک کرد و تهدیدوار دوخت. 

 گفت: 

ها آدم نشدی و اگه خدایی نکرده، بعد اون شالق -

دوباره هوس کردی گند کاریاتو ادامه بدی، از رو 

ه.   اسمم هزار بار بنویس تا هوس از رست بتی

و بعد، یر آن که منتظر جوایر بماند، به او پشت کرد و به 

به شالق و رسعت از ساختمان خارج شد. همان ش  ض 

ِ فرشید کاف  این حرف
ت گرفیی  های تهدید آمت   برای عتر

 بود... 

پشت فرمان اتومبیلش که نشست، رسمه یر طاقت 

 پرسید: 

 چی شد؟ -
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 آرش لبخندی عمیق روی لب نشاند و طعنه زد: 

 آخه یه سالیم، یه خسته نباشیدی...  -

 جمله
ً
 اش را قطع کرد: رسمه فورا

 داره باال میاد. اذیت نکن دیگه، به خدا جونم  -

 به سمتش چرخید و ساعد دست چپش را 
ً
آرش کامال

ه شد و  روی فرمان گذاشت. موشکافانه به چشمانش خت 

 گفت: 

 مگه نگفتی به کارم شک نداری؟ -

 رسمه چشمانش را بست و نالید: 

 وای آرش! تو رو خدا.  -

زد، قلبش لبخند آرش عمق گرفت. وقتی نامش را صدا یم

اش به زیبای صدایش. عالقهرفت برای لحن ضعف یم

دانست تا ِگ شد و او نیمرسمه روز به روز بیشتی یم

تواند خوددار باشد. کاش رسمه زودتر با دلش راه یم

 آمد! یم
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۱۲۳ 

 

به شالق براش بریدن، با یه مقدارم  - ش تا ض 

 ی نقدی. خیالت راحت، دیگه ادب شد. جریمه

روهایش باال چشمان رسمه از رس شوق گرد شدند و اب

 پریدند. با لبخند و ذوق گفت: 

؟ -
ً
 واقعا

ی "آره" چشمانش را بست و باز کرد. و آرش به نشانه

رسمه چشمانش را بست و رسش را به پشتی صندیل تکیه 

 نفیس عمیق کشید و زمزمه کرد: 
 
 داد. از رس آسودگ

 خدایا شکرت.  -

ه نگاهش کرد.   در آن حال خوب ماند و آرش خت 
لحظایی

 نگاهش را به آرش داد و پرسید: و بعد، 

ان کنم؟ -  چجوری ازت تشکر کنم؟ چجوری جتر

 کاری نکردم من.   -
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 معلومه که کردی، این حرفو نزن.  -

ه آرش لبخندش را عمیق تر کرد و با رسی کج کرده، خت 

 شد به حال خوب رسمه: 

شما همی   که اینجوری واقیع بخندی واسه من  -

 م رفت. ی خستگیم از تنبسه، به خدا همه

های واقیع جوابش تنها لبخند بود و او چقدر این لبخند 

رسمه را که همچون الماس کمیاب بود، دوست داشت. 

 کیفش را از روی پایش برداشت و گفت: 

ی برات گرفتم.  -  راستی یه چت  

 رسمه متعجب پرسید: 

؟ -  واسه من؟ چی

ون ی مخمل رسمهجعبه ای رنگ را از توی کیفش بت 

 نه به دست رسمه داد و گفت: کشید. آن را مودبا

قابل تو رو نداره. راستش من زیاد از این خریدای  -

ت زنونه رس در نمیارم، ببخش اگه باب سلیقه

 نیست. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

رسمه با لتر خندان، نگاه از آرش گرفت و جعبه را باز کرد. 

ه ی گردنبند طال سفید را مقابل نگاهش گرفت و خت 

بود. آرش  ی ققنوسپالکش شد؛ طرچ زیبا از پرنده

 نگران پرسید: 

 خوشت نیومد؟ -

 خییل قشنگه.  -
ً
 چرا اتفاقا

نگاهش را از روی گردنبند به صورت آرش کشاند و با 

 لحت  خاص گفت: 

 ققنوس؟!  -

 آرش لبخند زد: 

سوزه ویل دوباره از ای که یمققنوسه دیگه... پرنده -

 خاکستی خودش متولد میشه. 

ه ماند. یر  ر خاض این شک با منظو به چشمان آرش خت 

پالک و زنجت  را انتخاب کرده بود. انتخاب ققنوس، آن 

ای که سوخته بود و خاکستی شده بود، هم برای رسمه

توانست اتفافی باشد. نگاه از آرش گرفت و گردنبند را نیم

 داخل جعبه گذاشت. رس به زیر گفت: 
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ی من بود که بعد از این لطف  که بهم کردی، وظیفه -

یه هدیه بخرم. ویل بازم تو پیش برای تشکر برات 

 دستی کردی. 

 به چشمان مهربان آرش چشم دوخت و با لبخند گفت: 

تونم این هدیه رو قبول ممنونتم آرش، ویل من نیم -

 کنم. 

 آرش تای ابرو باال فرستاد: 

 کت  یا نه؟من ازت پرسیدم که قبولش یم -

 ای کرد و گفت: رسمه تک خنده

 زوریه؟ -

-  .
ً
 دقیقا

م هم نیممن که نیم - م خونه. بتر تونم ازش تونم اینو بتر

 استفاده کنم. 

آرش پوست لبش را به دندان گرفت و کیم مکث کرد. 

 بعد نفیس عمیق کشید و گفت: 

دارم. تا خیله خب، اینو به عنوان امانت برات نگه یم -

 وقتی که... 
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خواست حرف دلش را بزند و بگوید تا چقدر دلش یم

دارد که خودش با دستان یم وقتی آن گردنبند را نگه

خودش آن را دور گردن رسمه بیندازد. اما دل نگه داشت 

 و گفت: 

-  .  تا وقتی که بتوی  ازش استفاده کت 

یید تکان داد و تشکر کرد. آرش جعبه 
ٔ
رسمه رسی برای تا

را از او گرفت و داخل کیفش انداخت. کیف را روی 

، های عقب گذاشت و حی   روشن کردن اتومبیلصندیل

 با لحت  پر از انرژی گفت: 

یم؟ -  بریم جشن آزادی بگت 

 هایش گفت: رسمه از ته دل خندید و میان قهقهه

 ای به خدا. دیوونه -

های از ته دلش. به خودش و آرش مات ماند به خنده

خندید. کاش این شد وقتی رسمه به لطف او یممغرور یم

 ماند... غرور تا ابد در وجودش یم

 دو ماه بعد... 
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شد. تازه داشت معت  لش هر روز از روز قبل بهتی یمحا

فهمید. تازه خوشبختی به رویش آزادی و حال خوش را یم

ها را مدیون آرشی بود ی اینلبخند زده بود و رسمه همه

که این روزها عجیب به وجودش عادت کرده بود. به 

ی بروز نیمکیس نیم داد، اما اگر یک روز آرش گفت، چت  

شنید، اعصابش به هم یا صدایش را نیم دید را نیم

ی گم کرده باشد، آشفته یم ریخت. مثل کیس که چت  

 چرخید. شد و بیخودی دور خودش یمیم

! بعد از اجرای حکم فرشید، فاجعه ای به بار آمد دیدی 

همشش وقتی فهمید او به چه جریم شالق خورده، 

د. جنجایل به پا کرد که دیگر آبرویی برای فرشید نمان

دست آخر هم این یر آبرویی را تاب نیاورد و اسبابش را 

 جمع کرد و از محله رفت. 

ه شد. ی مت   آرایش نشست و به چهرهمقابل آینه اش خت 

چشمانش برق شادی گرفته بودند، پوستش باز شده بود 

درخشیدند. این زیبایی را مدیون حال و موهایش یم

 خوبش بود. لبخندی عمیق روی لبش نشست. 

اش را با آراییسی مالیم دو دست به کار شد تا زیبایی چهره

اش چندان کند. امروز تولد هانیه بود و او و تمام خانواده
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به این جشن دعوت بودند. شوق عجیتر داشت برای 

کت در این جشن و دیدار دوباره ی آرش. خودش را که رسی

توانست گول بزند، حالش کنار این مرد عجیب خوب نیم

 شد. یم

 

  

 

  

۱۲۴ 

 

 آماده در سالن نشسته و منتظر 
 

دقایفی بعد، همگ

سامیاری بودند که هنوز در اتاقش مشغول حاض  شدن 

بود. مرضیه با لتر خندان به رسمه چشم دوخته بود؛ 

ش با آن آرایش ملیح و لباس زیبا و لبخندی که  یگانه دختی

رسید. کنج لبش نشسته بود، از هر زمای  زیباتر به نظر یم

د، رسش را به رس هاتف که  ش بگت  یر آن که نگاه از دختی

 کنارش نشسته بود، نزدیک کرد و زیر گوشش گفت: 

-  .  رسمه رو ببی  
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ش دوخت که رسگرم موبایلش  هاتف نگاهش را به دختی

گرفت. صدای مرضیه در بود و گایه لبخندش عمق یم

 گوشش نشست: 

ه، نیم - دوی  چقدر انگاری حالش خییل بهتی

 خوشحالم. 

هاتف لبخند زد. این روزها مدام لبخند روی لب 

کش یم دید و شاکر بود بابت حال خوبش. دیگر از دختی

کرد، صدای جمع فراری نبود، دیگر تلخ صحبت نیم

 ی این خانه را زنده کرده بود... هایش روح مردهخنده

داد، نگایه به سمت  حیت  که پایش را تند تند تکان یم

زیر لب نچی کرد و چشم اش انداخت. ساعت مچی 

ی اتاق سامیار. صدایش را بلند کرد و دوخت به دِر بسته

 گفت: 

سایم هفت قلم آرایشت تموم نشد؟ دیره مرد  -

ون دیگه.   حسایر ِد بیا بت 

 صدای سامیار از اتاق آمد: 

 اومدم.  -
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ای بعد، از اتاق خارج شد و نگاه همه به سمت او و لحظه

ا کت تک مشگ ست اش را بچرخید. شلوار کتان مشگ

اهت  سفید به تن داشت. دستی به  کرده بود و پت 

دارشان کرده بود موهایش که با وسواس خاض حالت

 کشید و گفت: 

 بریم؟ -

ای به رس تا پای سمت  تای ابرو باال فرستاد و با اشاره

 سامیار گفت: 

 این چه وضعیه؟ -

هایش سامیار دستانش را از هم باز کرد و نگایه به لباس

 داخت: ان

 چشه؟ خوبه که.  -

کرد رسمه با چشمای  گرد شده و در حایل که سیع یم

 نخندد، گفت: 

یف یم -  بری شما؟عروش تشی

 کنه حاال، جشن جشنه دیگه. چه فرفی یم -

 مرضیه گفت: 
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قربون قد و باالت مادر. برو عوضش کن بهمون  -

 خندن پشم. یم

، اشای به ساعت مچی سمت  از جا بلند شد و با اشاره

 خطاب به مرضیه گفت: 

 االن دیگه؟ دیر شد بابا. بلند شید بریم، بلند شید.  -

 صدای زنگ واحد که بلند شد، آرش از جا پرید و گفت: 

 کنم. من باز یم -

خودش را به رسعت به در ورودی رساند. قلبش تند 

کشید. در را که باز کوبید. دلش برای دیدن رسمه پر یمیم

و مرضیه رو به رو شد.  ی خندان هاتفکرد، با چهره

ها را به داخل مودبانه سالم و خوش آمد گفت و آن

 دعوت کرد. 

اش پا به خانه گذاشتند. ها سمت  و خانوادهبعد از آن

آرش با دیدن هدیه که در پتویی نازک پیچیده شده و در 

آغوش سمت  بود، لبخندی عمیق روی لب نشاند و با 

 شوق گفت: 

 ببینمش دختی خوشگلتو.  -
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مت  رو به رویش ایستاد و آرش کیم پتو را کنار زد. س

ی زیبا باِز باز بودند و به تعجب به آرش چشمان هدیه

کرد. وقتی نگاهش سمت پدرش چرخید، آرش نگاه یم

 کوتاه خندید و گفت: 

 ای جانم! چقدر نازه.  -

ی نمکیت  ی آرش، نگاهش کرد و خندههدیه با خنده

برای زیبایی و روی لب نشاند. دل آرش ضعف رفت 

 دلربایی این کودک. سمت  لبخند زنان گفت: 

 ممنون آرش جان، ایشاال قسمت خودت.  -

اش، رسمه پا به خانه گذاشت و بعد از سمت  و خانواده

ای آرش همی   که چشمش به او افتاد، برای لحظه

کرد زیباترین نفسش در سینه حبس شد. احساس یم

خند زنان سالم کرد موجود دنیا مقابلش ایستاده. رسمه لب

و آرش جوابش را داد. وقتی خواست از مقابلش عبور 

 کند، آرش کیم رسش را خم کرد و زیر گوشش گفت: 

 خوش اومدین خانوم زیبا.  -

لبخند رسمه عمق گرفت و یر آن که نگایه به آرش 

 وارد سالن شد. حواسش خییل جمع بود، 
ً
بیندازد، فورا
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شود. آرش نگاه از  شانها و رابطهمبادا کیس متوجه آن

رسمه گرفت و رسش را که به سمت در چرخاند، با 

کرد. سامیاری رو به رو شد که غضب آلود نگاهش یم

 ابروهایش را باال فرستاد و لبخند به لب گفت: 

 سالم، خوش اومدی. چرا نمیای تو؟ -

د، کفش هایش را در آورد و سامیار یر آن که نگاه از او بگت 

 گفت: وارد خانه شد. عصتر  

 علیک سالم.  -

؟ -  حاال چرا انقدر عصبای 

 سامیار رسش را به گوش آرش نزدیک کرد و گفت: 

-  .  شنیدم به خواهرم چی گفتی

ی او، آرش رس به زیر انداخت و کوتاه خندید. از خنده

 را کنار گذاشت و 
 

سامیار هم آن عصبانیت ساختگ

 خندید: 

. خنده داره؟زهرمار! یم -  گم شنیدم بهش چی گفتی
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رش رس بلند کرد و دستش را پشت سامیار گذاشت. آ

کرد، میان حیت  که او را به داخل خانه هدایت یم

 هایش گفت: خنده

 ی مسخره! بیا برو تو. لوده -

 در سالن دور هم نشسته بودند. مهی   
 

دقایفی بعد، همگ

 
 

ش روشن کرد و همگ شمع روی کیک را برای دختی

خواندند.  دست زدند و برایش شعر "تولدت مبارک"

هانیه چشمانش را بست و آرزوهایش را از ذهن گذراند. 

ی شیک و بزرگ را تصور کرد؛ جشن امضای یک کافه

کتابش باشد و طرفدارانش صف بکشند برای خرید 

. لبخندی از ته  کتاب و عکس انداخیی  با او و امضا گرفیی 

 
 
اش را که فوت دل روی لبش نشست. شمع هفده سالیک

یک گفتند. کرد، همه دست ز   دند و تتر

 

  

 

  

۱۲۵ 
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کادوها را که باز کردند، بساط جشن تولد جمع شد و 

 مشغول صحبت شدند. هانیه و مادرش در 
 

همگ

 به 
ً
خانه، مشغول تقسیم کیک بودند. رسمه ظاهرا آشتی 

داد، اما هر چند لحظه های مادرش و الهه گوش یمحرف

د که روی کر یک بار، زیر چشیم به سامیار و آرش نگاه یم

مبل دو نفره نشسته و به طرز مشکوگ مشغول صحبت 

 مشخص بود که بحث جدی 
ً
بودند. از حرکاتشان کامال

 شد. است. مشتاق بود موضوع بحث را بداند، اما نیم

های کیک را در سیت  های حاوی برشمهی   پیش دستی 

 چید و خطاب به هانیه گفت: 

و پخش مامان بقیه رو هم تقسیم کن تا من اینا ر  -

 کنم. 

خانه خارج شد. هانیه هانیه باشه ای گفت و مهی   از آشتی 

خانه  مشغول برش کیک بود که سامیار پا به آشتی 

ای، نگاه هانیه را سمت خود گذاشت. با تک رسفه

 چرخاند و گفت: 

 میشه یه لیوان آب به من بدی؟ -
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هانیه رس تکان داد و لیوای  آب خنک آماده کرد. سامیار 

گرفت، نگاهش روی ان را از دست هانیه یمحیت  که لیو 

ی او ثابت ماند. لبخندی کنج لب صورت آرایش شده

 نشاند و تای ابرو باال فرستاد: 

 خوشگل شدی.  -

و بعد، آب را یک نفس نوشید و لیوان را روی کانتی 

 گذاشت. هانیه اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و گفت: 

 کت  مخمو بزی  سایم خان؟داری سیع یم -

 میار لب به دندان گزید: سا

؟ -  استغفرهللا، این حرفا یعت  چی

 هانیه با همان اخم، دوباره مشغول کارش شد و گفت: 

، دیگه هم از این حرفا نزنید.  -
ً
ون لطفا  پس برید بت 

ه ی سامیار لبخند به لب، با کیم فاصله از او ایستاد و خت 

نیمرخش شد. تنش را کیم به چپ مایل کرد، آرنجش را 

بینت گذاشت و انگشتان دو دستش را در هم قفل روی کا

 کرد. 
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تر چرا عصبای  مییسی دختی جون. بابا یه کم مهربون -

 باش، شاید فامیل شدیم خب. 

 گرد شده و ابروهایی باال 
هانیه رس چرخاند و با چشمای 

 پریده به سامیار چشم دوخت. صدایش کیم باال رفت: 

؟ -
 

 چی داری میگ

زه متوجه شده بود که چه لبخند سامیار رنگ باخت. تا

افتضاچ به بار آورده و دهن لفی کرده. نگاهش را سمت 

به ای روی سالن چرخاند و با کف دست راست، آرام ض 

 اش کوبید و زیر لب گفت: پیشای  

 اوه ِشت!  -

 دیگه هیچ وقت این حرفو نزن سایم خان، هیچ وقت.  -

 سامیار قامت راست کرد و هول و دستپاچه گفت: 

 رآن منظورم به خودمون نبود. به ق -

 پس چی بود غت  این؟ بیخودی ماست مایل نکن.  -

. هانیه دوباره گفت:   سامیار مانده بود بی   گفیی  و نگفیی 

-  .
ً
ون خواهشا  برو بت 

 ی تسلیم باال برد و گفت: هایش را به نشانهسامیار دست

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 گم. باشه، یم -

؟ -
 

 چیو میگ

 خوام بهت بگم. یه رازی رو یم -

 روی لبش کشید و ادامه داد: زبان 

 منظورم از فامیل شدن، داداش تو و خواهر من بود.  -

هر دو ابروی هانیه باال پرید و چشمانش گرد شدند. 

 سامیار ملتمسانه گفت: 

فقط جان عزیزت به کیس نگو که این دو تا اگه  -

 دهن منو صاف یم
ً
. بفهمن، هر کدوم مستقال  کی  

چشم دوخت و آرام هانیه متفکرانه به چشمان سامیار 

 رس تکان داد: 

 پس حدسم درست بود.  -

؟ -  حدِس چی

 این که رسمه جون و داداشم همو دوست دارن.  -

 تو از کجا فهمیدی؟ -

 ای باال انداخت و مغرورانه گفت: شانه
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ام ها. معت  نگاه آدما رو مثل این که من یه نویسنده -

 فهمم. خوب یم

د تا صدای سامیار هر دو لبش را داخل دهانش کشی

اش بلند نشود. نگاه هانیه به سالن بود و مدام بی   خنده

 چرخاند. لبخندی زد و گفت: رسمه و آرش چشم یم

 خییل خوشحالم براشون، خییل به هم میان.  -

 سامیار گفت: 

 دیگه؟ -
 

ی نمیگ  پس به کیس چت  

 گم، خیالت راحت سایم خان. نیم -

 آ باریکال دختی خوب!  -

های فرمش بود که کیس به دِر سمشغول اتو کردن لبا

اتاقش کوبید و بالفاصله در را باز کرد. سامیار توی اتاق 

 رسک کشید و گفت: 

 بیداری؟ -

 رسمه اتو را از برق کشید: 

؟ -  آره، کاری داشتی

 سامیار داخل آمد و در را بست. به در تکیه داد و پرسید: 
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 حرف بزنیم؟ -

 

  

 

  

۱۲۶ 

 

رنگ بر پیشای  نشاند هایش، اخیم کمحی   کاور زدِن لباس

 و گفت: 

 االن؟!  -

. آره، البته اگه نیم -  خوای بخوایر

ی سامیار عجیب بود. انگار که یک حرف حالت چهره

 مهم داشت اما نیم
ً
دانست چطور بیانش کند، یا اصال

 دانست حرفش را بگوید یا نه. رسمه گفت: نیم

-  .
ً
 خوابم نمیاد فعال

 داد:  با دست به تختش اشاره کرد و ادامه

-  .  بیا بشی  
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هایش را داخل کمد سامیار که روی تخت نشست، لباس

گذاشت و صندیل مت   تحریرش را پیش کشید. مقابل 

 برادرش نشست و گفت: 

 خب؟ -

ی سامیار نگاه از زمی   گرفت و لحظایی طوالی  به چهره

 حالش عجیب و 
ً
ه شد. نه، امشب واقعا خواهرش خت 

 غریب بود! 

؟ -  خب، چرا ساکتی

 مقدمه پرسید: یر سامیار 

 آرش چجور آدمیه؟ -

ای کرد و اخیم کمرنگ بر رسمه از رس گیچر تک خنده

 اش نشست: پیشای  

؟ تو آدیم که رفیقته رو نیم -  شناش؟یعت  چی

 خوام بدونم از دید تو چجوریه؟یم -

 ای نامعلوم قفل شد: نگاه رسمه روی نقطه

خب... آرش مرد خوبیه. خوش اخالق و خوش  -

ایط سخت بر برخورده،  بلده چجوری از پس رسی
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کنه، بیاد، منطقیه، مثل یه آدم پخته و بالغ رفتار یم

هر کاری از دستش بر بیاد واسه آدمای دور و برش 

 انجام میده... 

 نگاهش را به چشمان سامیار دوخت: 

 چرا پرسیدی؟ -

ای دیگر چشم دوخت. پاهایش را مدام سامیار به نقطه

کرد. دست آخر دستش بازی یمداد و با انگشتان تکان یم

 رسمه کالفه شد و گفت: 

سامیار اگه حرف  داری بزن، نداری هم برو بذار من  -

 بخوابم. 

دونم امروز تو مهموی  حواست بود یا نه. آرش یه نیم -

 حرفای مهیم بهم زد. 

 با یادآوری مهمای  کنجکاو شد: 

 گفت؟آره حواسم بود. چی یم -

از زیر زبونت حرف بکشم گفت یه جوری غت  مستقیم   -

ای، منم مزه دهنتو بفهمم. ویل تو خودت عاقل و فهمیده

 غت  مستقیم حرف زدنو بلد نیستم. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

؟بگو دیگه سایم، چرا انقدر فلسفه یم -  چیت 

تون رو زودتر رسیم کنه. آرش دوست داره رابطه -

سه یه یم خواست نظر تو رو بدونه، ویل ترسید خودش بتی

 .  وقت ناراحت شی

ه ی لب رسمه کش آمد. به نقطهگوشه ای روی فرش خت 

 شد و زیر لب گفت: 

 منتظرش بودم.  -

؟ -  خب، حاال نظرت چیه؟ مواففی

 به برادرش نگاه کرد: 

 زوده سامیار، هنوز خییل زوده.  -

 اخیم کمرنگ بر پیشای  سامیار نشست: 

االن چند ماهه با همید، مگه مشکیل دارید؟ خوبه  -

 تون. که رابطه

ای روی زمی   چشم دوخت و جوایر نداد. ه نقطهرسمه ب

با آرش مشکیل نداشت، همه جوره قبولش داشت. اما 

شد، خاطرات تلخ گذشته ترس به حرف ازدواج که یم
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 بود، دلش دلش یم
 
انداخت. ازدواج برایش تصمیم بزرگ

 خواست اشتباه گذشته را دوباره تکرار کند. نیم

 ببینمت رسمه.  -

غلیظ روی پیشای  سامیار نشسته رس بلند کرد. اخیم 

 بود. سامیار مشکوک پرسید: 

 نکنه هنوزم دلت پیش فرزامه، هان؟ -

اش گرفت. خییل مسخره بود اگر با وجود ناخواسته خنده

ماند! آن هم مردی مثل آرش همچنان دلش گت  فرزام یم

ی از  ایظ که فرزام پا پس کشیده بود و دیگر ختر در رسی

 د. اش نبو تهدیدها و سایه

دوی  چند وقته حتی بهش فکرم نکردم؟ یه جوری یم -

 همچی   آدیم رو 
ً
فراموشش کردم که انگار اصال

شناسم. من هیچ حیس بهش ندارم سامیار، حتی نیم

 دیگه ازش بدمم نمیاد. 

سامیار که خیالش راحت شده بود، اخمش آرام آرام باز 

 شد. رسمه کوتاه خندید و ادامه داد: 

ه وقتی م یمخنده -  یادم میاد یه روزی این آدم گت 

... من چارهعجیب غریبو دوسش داشتم. یم ای دوی 
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نداشتم جز این که دوسش داشته باشم. چشم باز 

کردم دیدم فرزام وسط زندگیمه، حق انتخایر 

 نداشتم. 

رس به زیر انداخت و ناخواسته آرش را به یاد آورد. این 

شد و بار دلش لرزید! این بار قلبش پر از حس خوب 

ناخودآگاه لبخند زد. فرق میان آرش و فرزام، فرق آسمان 

 و زمی   بود. 

 آرش خییل خوبه، خییل کامله. ویل...  -

ویل چی خواهر من؟ اگه خوبه پس این همه دست  -

 دست واسه چیه؟

 زد: اش نگرای  موج یمهای عسیلرس بلند کرد. در مردمک

نم خییل بد ترسم سامیار. من اگه این بارم اشتباه کیم -

میشه. دیگه کیس نمیگه شوهر اولش خالفکار بود و 

گولش زده بود، میگن چون ازدواج دومشم خراب شده، 

 رس ازدواج اولشم مشکل از خودش بوده. 
ً
 پس حتما

 برات مهمه مردم چی این حرفا چیه یم -
ً
زی  آخه؟ واقعا

 میگن؟
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حرف مردم تا وقتی که زندگیمو خراب نکنه برام مهم  -

 یمنیس
 
کنم، برام ت. ویل من دارم بی   همی   مردم زندگ

 کنم. 
 
 سخته رفتارشون عوض شه. سخته اینجوری زندگ

ای ای سکوت کرد و نگاهش را به نقطهچند لحظه

 نامعلوم دوخت. نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

خوام یه اشتباهو حرف مردم به کنار، من دیگه نیم -

م باز انتخاب کنم. خوام با چشدوباره تکرار کنم. یم

خوام وقتی به آرش بله بگم که مطمی   باشم تهش یم

 خوب تموم میشه. 

 سامیار درمانده نگاهش کرد: 

 من االن به این بدبخِت مادر ُمرده چی بگم؟ -

 رسمه نگاهش کرد: 

 خواد بیشتی فکر کنه. بگو هنوز زوده، بگو رسمه یم -
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۱۲۷ 

 

بام تهران رفتند. در آخر هفته به اتفاق سامیار و هانیه به 

، در کافه رستورای  نشسته و  یک باشگاه تفریچ و ورزشی

گرم صحبت و شوچ  و خنده بودند. سامیار با شوق 

 گفت: 

 زیپ الین؟ -

رسمه نگاهش کرد و بزاق دهانش را به سختی فرو برد. با 

یی یم
ٔ
خواست خودش را از آن ارتفاع آویزان کند؟ چه جرا

 گفت: 

 ، نمیام. من جونمو دوست دارم -

 سامیار به آرش نگاه کرد: 

؟ میای؟ -  تو چی

 آرش لبخند به لب، شانه باال انداخت: 

 من حرف  ندارم.  -

 هانیه گفت: 

 منم میام.  -
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 سامیار از پشت مت   بلند شد: 

 پس پاشی   دیگه، بریم.  -

آرش یک نگاه به رسمه انداخت و بعد، به سامیار نگاه 

 کرد: 

 رسمه تنها بمونه؟ -

ریم، شما بمونید و هانیه یم خوای منخب... یم -

 جا. همی   

 هانیه گفت: 

 مونم. نه منم یم -

رسش را به سمت هانیه چرخاند. چشمانش را درشت کرد 

ی نامحسوش به و تای ابرو باال فرستاد. بعد با رس اشاره

ها را تنها آرش و رسمه کرد تا به او بفهماند باید آن

 بود، گفت:  بگذارند. هانیه که منظور سامیار را فهمیده

 گم که... داداش برم؟یعت  یم -

 آرش نگاه از هانیه گرفت و به سامیار چشم دوخت: 

 حواست بهش هست؟ -

 سامیار رس تکان داد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 خیالت راحت.  -

 آرش به هانیه نگاه کرد: 

 برو، ویل خییل مراقب باش.  -

ی خلوت و آن دو که رفتند، رسمه ماند و آرش و یک کافه

 یر کالیم که فضا را 
کرد. رسمه کیم از انگت   یمدلموسیفی

 را در دهان گذاشت و آرش با لبخندی 
 

بستت  توت فرنگ

 اش شد. روی لب، محو زیبایی 

، سامیار یمگم بهتی نبود تو با هانیه یمیم - موند رفتی

 پیش من؟

 ای کرد و ابروهایش را باال فرستاد: آرش تک خنده

 دیوونه شدی؟ من اومدم تو رو ببینم.  -

 جوری خییل تابلوییم. آخه این -

اش تکیه زد و شانه باال دست به سینه، به پشتی صندیل

 انداخت: 

 تابلو باشیم، چی میشه مگه؟ -

 اذیت نکن، قرار بود کیس نفهمه.  -
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صدا خندید. رسمه آرش رس به زیر انداخت و کوتاه و یر 

ای که گذشت، آرش اش شد و چند لحظهمشغول بستت  

 مقدمه گفت: یر 

 گفت باهات حرف زده. سامیار یم -

یک آن ته دل رسمه خایل شد. دست خودش نبود، حرف 

ترسید. نیم نگایه به آرش انداخت و شد یمازدواج که یم

ه شد. صدایش آرام تر از حد معمول دوباره به بستت  خت 

 بود: 

 آره، حرف زدیم.  -

آرش رس تکان داد و دستانش را دور فنجانش حلقه کرد. 

ه هوه بود و ذهنش جاهای خویر ی بخار قنگاهش خت 

زد. لحظایی که گذشت، رس بلند کرد و به پرسه نیم

اش را با قاشق ای چشم دوخت که بیخودی بستت  رسمه

 کرد. زیر و رو یم

 گفتی واسه حرف زدن از ازدواج هنوز خییل زوده.  -

 رسمه رس بلند کرد: 

 نیست؟!  -

 صدای آرش درمانده بود، درست مثل نگاهش: 
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تو واسه من تا االن قد چهار پنج سال  این خییل زودِ  -

 طول کشیده. 

ه ی یک جفت چشم جوابش تنها سکوت بود و نگاه خت 

عسیل. تکیه از پشتی صندیل گرفت و خودش را جلوتر 

کشید. سوایل را که این روزها مدام توی ذهنش تکرار 

 مقدمه پرسید: کرد، یر شد و ذره ذره روحش را نابود یمیم

 به من ف -
ً
؟کر یمتو اصال  کت 

 
 
 اش گرفت. گفت: دل رسمه از درماندگ

کنم، آخه این چه سوالیه که معلومه که فکر یم -

 پرش؟یم

نگاه آرش باز هم بخار قهوه را نشانه گرفت. آیه غلیظ 

کشید، کشید و همزمان که انگشتش را دور فنجان یم

 گفت: 

وقتی همه چی بینمون خوبه و تو دست دست  -

 فکرای خیم
ً
، اصال  زنه. ویر به رسم نیمکت 

ه شد:   با کیم مکث، رس بلند کرد و به چشمان رسمه خت 

 تو هنوز...  -
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اش را خورد و پوست لبش را به دندان گرفت. بافی جمله

گفتنش سخت بود. گفتنش که نه، از جواب رسمه 

 ترسید! یم

 هنوزم... فرزامو دوسش داری؟ -

رسمه چشمانش را بست، نچی کرد و رسی به اطراف 

، نفسش را محکم فوت کرد و تکان 
 

داد. از رس کالفگ

اش کشید. سامیار این قسمت دستی به پیشای  

هایش را برای آرش تعریف نکرده بود. لبخندی تلخ حرف

ه شد به قهوه اش و زیر لب روی لب آرش نشست. خت 

 گفت: 

 پس حدسم درست بود.  -

 رسمه چشمانش را باز کرد: 

. ببی   نه آرش، داری اشتباه یم - هنوزم بعد این کت 

 .  همه مدت منو خوب نشناختی

آرش رس بلند کرد و با گردی  کج شده و نگایه آشفته به 

ه شد. رسمه ادامه داد:   چشمان رسمه خت 

ای فرزام برای من خییل وقته که تموم شده. باور کن ذره -

 حسم بهش خوب نیست. 
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 به من حست چیه؟ -

چه باید دانست از سوال ناگهای  آرش، ماتش برد. نیم

بگوید. به آرش حس عجیتر داشت که حالش را خوب 

ند تواکرد تا جایی که یمکرد، حیس که وادارش یمیم

کالم و همراه این مرد باشد. گایه صدایی ته ذهنش هم

 روی این حس ناشناخته اسم یم
ً
گذاشت، اما عقلش فورا

 زد که تند نرود... به او نهیب یم

 رسمه؟ -

 خودش آمد. نگاه دزدید و گفت: آرش که صدایش زد، به 

 دونم چیه، ویل خوبه. حسم بهت خوبه. نیم -

 به چشمان آرش نگاه کرد و ادامه داد: 

ببی   آرش! من یه بار تو زندگیم شکست خوردم،  -

خواد دوباره اون اتفاق تکرار شه. این دیگه دلم نیم

گم صتر کنم، اگه یموسط فقطم به خودم فکر نیم

م بخاطر تو. کنیم بخاطر جفتمونه،   بیشتی
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۱۲۸ 

 

 لبش را با زبان تر کرد و ادامه داد: 

. دلم نیم -  خواد دردی که من کشیدمو تو هم بکیسی

ناخواسته لبخندی کمرنگ روی لب آرش نشست. این 

 چسبید! ها عجیب به جانش یمنگرای  

آرش! من و تو باید خییل بیشتی از اینا همو بشناسیم.  -

تونیم که مطمی   بشیم یمباید انقدری همو بشناسیم  

 رو بسازیم. متوجیه چی میگم؟
 
 با هم یه زندگ

ای که رسمه گفته بود، هم تمام همی   چند جمله

 
 
های آرش را از رسش پرانده بود، هم او را باری درماندگ

ی کامل دیگر از انتخابش مطمی   کرده بود. این زن نمونه

. شید اش نو یک انسان پخته و عاقل بود! کیم از قهوه

فنجان را روی مت   گذاشت و انگشتان دو دستش را در 

 هم قفل کرد. لبخندش کش آمد: 
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 متوجهم، حق با توئه.  -

ای روی مت   ای با نقطهرسمه رسی تکان داد و چند لحظه

 چشم دوخت. بعد، رس بلند کرد و گفت: 

 یه ترس بزرگ دیگه هم دارم.  -

 اخیم کمرنگ روی پیشای  آرش نشست: 

؟ -  چی

مه بزاق  دهانش را به زحمت فرو برد رسی

 فرزام!  -

تر شد. رسمه رس به زیر انداخت و آه اخم آرش غلیظ

 کشید: 

دونم چی شده االنو نبی   که فرزام عقب کشیده. نیم -

 که دیگه کاری به کارم نداره. 

 رس بلند کرد: 

شناسم، زیادی دیوونه و کله ویل اون آدمو من یم -

اد وسط شقه. مطمئنم اگه پای ازدواج من و تو بی

شینه. اون بال رست میاره آرش، رحم بیکار نیم

 کنه. نیم
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کرد؟ رسمه گفته بود فرزام را طبییع بود که حسادت یم

شناسد؛ طبییع بود که به این شناخت حسادت یم

 کرد؟ با همان اخم و در نهایت جدیت گفت: یم

من از پس خودم بر میام، از تو هم مثل چشمام  -

 ؟کنم. دیگه چی مراقبت یم

ها. اما دل نگه رفت برای این حمایتته دلش ضعف یم

 داشت و گفت: 

کت  به همی   راحتیاست؟ چرا انقدر دست فکر یم -

ی؟کمش یم  گت 

ی؟ ببی   منو، اون آدم تو چرا انقدر دست باالش یم - گت 

تا چند سال دیگه تو زندانه و هیچ کاری ازش برنمیاد. 

ی نیستم که اون اوقتی هم برگرده من دیگه اون غریبه

گفت اگه بیام سمتت وای به حالمه. اون موقع دیگه یم

 ست. شوهرتم و فرزامه که غریبه

ی آخرش انگار در قلب رسمه زلزله به راه افتاد! با جمله

این که آرش شوهرش باشد برایش حیس غریب اما 

اش تکیه زد و دست دلنشی   بود. آرش به پشتی صندیل

 اال فرستاد و با لحت  خاص گفت: به سینه شد. تای ابرو ب
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و اگه یه روزی این غریبه به رسش بزنه که بیاد  -

 سمتت... 

 رسش را کیم به اطراف تکان داد: 

کنم، یه جوری که هر جا من روزگارشو سیاه یم -

 اسممو شنید تن و بدنش بلرزه! 

حرف این مرد، حرف بود. یک بار رس داستان فرشید 

ای به رسمه ذرهخودش را ثابت کرده بود و حاال 

 
 

شد از این اش شک نداشت. دلش قرص یممردانگ

خواست یک بار برای همیشه های آرش. اما یمپافشاری

 عیار عشق این مرد را بسنجد. گفت: 

 ندازی تو چاه. داری خودتو با طناب من یم -

آرش رس به زیر انداخت و کوتاه خندید. برایش مثل روز 

کند. ش را امتحان یماش دارد صتر روشن بود که معشوقه

 خودش را جلوتر کشید و خندان گفت: 

 رسم درد یم -
ً
کنه واسه این که خودمو بندازم من اصال

 تو چاه. 
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نگاه نافذش را میان چشمان رسمه چرخاند. انگار 

خواست با این نگاه تا ته قلب و مغز رسمه را بخواند. یم

 ی لبش بیشتی کش آمد و گفت: گوشه

؟ ری خودتو به آب و آتیش یمبهم بگو تو چرا دا - زی 

 من چرا برات مهمه؟
 
 زندگ

. خوام زندگیتو پای من و گذشتهنیم -  م حروم کت 

 آرش تای ابرو باال فرستاد: 

 دلتو بردم، نه؟ -

رسمه مات نگاهش کرد. حس عجیب و ناشناخته دیگر 

زد؟ مگر ای بود؟ خودش را داشت گول یمچه صیغه

ن مرد داشت را نداند؟ مگر شد ناِم حس خویر که به اییم

 شد نداند که دلش برای او رفته است؟یم

 آرش رس تکان داد و لبخندش کش آمد: 

 آره، دلتو بردم که زندگیم برات مهم شده.  -
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۱۲۹ 

 

ه ماندند. لبخند آرش   به چشمان هم خت 
لحظایی طوالی 

باعث شد رسمه هم لبخندی کمرنگ روی صورت 

ه کوبید، رس به رش قلبش تند یمی آبنشاند. از نگاه خت 

 زیر انداخت و یر اراده لب پایینش را زیر دندان کشید. 

کرد. دل برده بود از آرش انگار جایی میان ابرها ست  یم

خواست زی  که تا پای جان دوستش داشت؛ دیگر چه یم

؟ دیگر چه ترش داشت از مشکالت پیش 
 
از این زندگ

 و رس ساخته بود؟پایش و مردی که رسمه از او دیو د

ای رس به زیر انداخت تا حواسش را جمع کند. چند لحظه

های مهیم برای گفیی  داشت اما چشمان زن رو به حرف

کردند. رسش را که بلند رویش مدام حواسش را پرت یم

 کرد، گفت: 

کنم. های تو رو درک یمی نگرای  رسمه جان! من همه -

 بهت حق میدم بخوای بیشتی منو بشناش. 

 اش نوشید و بعد، ادامه داد: یم از قهوهک
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ی نیست که  - ویل اون شناختی که تو دنبالیسی چت  

 خودمون دوتایی از پسش بر بیایم. 

 رسمه با اخیم کمرنگ نگاهش کرد: 

 منظورت چیه؟ -

 بیا بریم پیش مشاور.  -

 مشاور؟!  -

 آرش رس تکان داد: 

ریم جفتمون ی قبل از ازدواج منظورمه. یممشاوره -

هاتو بگو، منم کنیم. تو نگرای  صحبت یمباهاش 

تونه تشخیص بده این زنم. مشاور یمحرفامو یم

ین راه  ازدواج به صالحمونه یا نه، به نظرم بهتی

؟
 

 همینه. تو چی میگ

 رسمه لبخند زد: 

ی نیم -  شناسم. خوبه، من که راه بهتی

 های آرش هم لبخند نشست: روی لب

صحبت کنم م پس... اجازه میدی من با خانواده -

 برای خواستگاری؟

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 چشمان رسمه از رس تعجب گرد شدند: 

 قرار شد بریم پیش مشاور.  -

ه. به نظرم اگه خانواده - ها رو در جریان بذاریم خییل بهتی

مونو بفهمه باید خودمون قبل از این که کیس رابطه

 گم؟علنیش کنیم. متوجیه که چی یم

رای  را در رسمه در جوابش تنها سکوت کرد. آرش که نگ

 چشمانش دید، گفت: 

نگران نباش رسمه جان. فقط یه خواستگاری  -

مونه برای بعد از مشاوره. به ست، همه چی یمساده

 کنم. من اعتماد کن، خواهش یم

وقت بد ندیده بود. دست آخر از اعتماد به این مرد هیچ

اش را نادیده گرفت. رس تکان داد با دلش راه آمد و دلهره

 را اعالم کرد... و موافقتش 

 کف دستش را محکم روی مت   کوبید و غرید: 

! حرومزاده -  ی عوض 

جمعیت حاض  در سالن مالقات عجیب نگاهش 

ها حایلیم ی اش نبود. چهرهکردند و فرزام اما این چت  

رفت، چقدر دلش آرش از مقابل نگاهش کنار نیم
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خواست آن صورت خوش ترکیبش را خط خظ کند! یم

 در گوشش نشست: صدای سهراب 

، من که نیم - ر نگت 
ُ
 ذارم. داش فرزام گ

اش را به دسِت آرنجش را روی مت   گذاشت و پیشای  

اش تکیه داد. چشمانش را بست و نفسش را مشت شده

محکم فوت کرد. سهراب برایش ختر آورده بود که آرش 

خواهد به خواستگاری رسمه برود و فرزام مانده بود یم

ندان نحس است  بود و هیچ کاری از چه کند. میان این ز 

 آمد، هیچ کاری! ناامیدانه لب زد: دستش بر نیم

 کاری از دستت بر نمیاد.   -

 گ؟ من؟! داش یادت رفته گ جلوت نشسته؟  -

ی حق به اش را در چهرهرس بلند کرد و نگاه موشکافانه

جانب سهراب چرخاند. صدایش هم همچون نگاهش 

 حس بود: رسد و یر 

 نشسته؟ گ جلوم -

دانست نباید فرزاِم سهراب رس به زیر انداخت. خوب یم

تر از ایت  که هست بکند. نباید جواب آشفته را آشفته

 داد. هایش را یمتلچ  
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 رسمه به اون حرومزاده چی گفت؟ -

 سهراب رس بلند کرد: 

، اوگ داد واسه خواستگاری.  -  هیچی

 
 

 برای هزارمی   بار در یط ساعت مالقات، از رس کالفگ

اش تکیه داد، رسش نفسش را فوت کرد. به پشتی صندیل

را به سمت سقف گرفت و چشمانش را بست. سهراب 

 گفت: 

ی برم رس وقتش.  -  مثل این که وقتشه با تت  

تکیه از پشتی صندیل گرفت و رسش را روی مت   گذاشت. 

ای بود که مغزش در مرز انفجار بود؛ یک طرف رسمه

ی بود که او رفت و طرف دداشت از دستش یم یگر سمت 

توانست سکوت را با جان پدرش تهدید کرده بود. نه یم

توانست خودی نشان بدهد. میان برزخ کند، نه یم

 بالتکلیف  است  شده بود. 

کت  سهراب. تا من نگفتم هیچ کاری هیچ کاری نیم -

. نیم  کت 

 صدای سهراب کیم باال رفت: 

 حاچر گت  آوردی ما رو؟  -
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  رفت: صدای فرزام هم باال 

 خفه شو! دو دیقه زر نزن ببینم چه گیه باید بخورم.  -

 همینجوری دست دست کت  زنتو بردن داش من.  -

 مشتش را محکم روی مت   کوبید: 

 اون زن من نیست!  -

ه شد به سهراب.  رس بلند کرد و با اخیم غلیظ خت 

ی تهدید مقابل او تکان داد اش را به نشانهانگشت اشاره

 اش غرید: های قفل شدهو از میان دندان

. اون عوض  زن بار آخرت باشه همچی   زری یم - زی 

 من نیست. 

 

  

 

  

۱۳۰ 
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د اگه نیست من بیخیال این دزد و پلیس بازیا بشم.  -

مم میاد این  ، دیگه رسی
ً
 افتادم ناموسا

 
از کار و زندگ

ه خرجمو بده.   دختی

 فرزام پوزخندی پر صدا زد و گفت: 

ال رسمه خانوم اینجوری که زیادی خوش به ح -

 میشه. 

 سهراب چشمانش را ریز کرد: 

؟ -  خداوکییل تو یی چی هستی

ی لب فرزام کش آمد و نگاهش به چشمان سهراب گوشه

شناخت؛ پشت ثابت ماند. سهراب این نگاه را خوب یم

های خویر نبود... 
 این نگاه چت  

. حالیته؟تا من نگفتم هیچ کاری نیم -  کت 

ای ام نگاهش را به نقطهسهراب آرام رس تکان داد. فرز 

 نامعلوم دوخت و زمزمه کرد: 

بتازون رسمه خانوم، همینجوری بتازون ببینم تا کجا  -

ی جلو.   مت 
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لحظایی گذشت، مغزش در همی   چند لحظه آشوب به 

ی یادش آمد. خودش را  پا کرده بود! ناگهان سهراب چت  

 جلو کشید و آرام اما با هیجان لب زد: 

 شناش؟بو یمحاچر تو این رسوان ادی -

ی نامعلوم گرفت و با اخیم کمرنگ به فرزام نگاه از نقطه

 سهراب نگاه کرد: 

 یهو حرف اونو چرا کشیدی وسط؟ -

 دونه یارو کیه؟یم -

 تر شد: اخمش غلیظ

؟ -  ادیب ادیبه دیگه، کیه یعت  چی

 نما روی لب نشاند: سهراب پوزخندی دندان

لت واسه شیت  گوشه سلو د نه دیگه، صبح تا شب یم -

ه نقشه یم ه اون دختی ، ختر نداری دور و برت چه ختر کیسی

 داداش من! 

بریا سهراب! نپیچون، عی   آدم داری حوصلمو رس یم -

 حرف بزن. 

-  .  این رسوان ادیب همونیه که زنشو کشیی 
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 تای ابروی فرزام باال پرید: 

؟! گ کشته؟ -  کشیی 

پوزخند سهراب جمع شد، انگار که ذوقش کور شده بود. 

 اش تکیه داد و دستی در هوا پرتاب کرد: ه پشتی صندیلب

ی بابا...تو هم شوتیا داش فرزام!  -
َ
 ا

ای بعد، دوباره خودش را جلو کشید و آرام زمزمه لحظه

 کرد: 

 شهرام دیگه، یادت نیست؟ -

چشمان فرزام گرد شدند. یادش بود؛ حدود یک سال و 

مور پنیم قبل، پرونده
ٔ
لیس ی باند شهرام زیر دست یک ما

رفته بود. کم مانده بود تا تمام دم و دستگاهشان بر باد 

نقص کشید و پای آن ی یر برود، اما شهرام یک نقشه

مور 
ٔ
مور را با قتل همشش از پرونده برید. پس آن ما

ٔ
ما

 مهرداد ادیب بود... 

 اگه دیگه کاری نداری من برم.  -

 نگاهش را به سهراب دوخت: 

 تم. برو، ویل یادت نره چی بهت گف -
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 حواسم به همه چی جمعه، خیالت تخت.  -

فرزام رس تکان داد و سهراب از جا بلند شد. به سمت در 

ی راه ایستاد و به خروچر سالن قدم برداشت اما میانه

پشت چرخید. فرزام رسش را روی مت   گذاشته بود. زیر 

 لب زمزمه کرد: 

دونم چی تو مغز تو جولون میده، هیچ من که یم -

 ه مث سگ پشیمون مییسی داشم! کاری نکنم ک

عینک مطالعه را از روی چشمانش برداشت و آن را روی 

ش انداخت. چشمانش را بست و  انبوه کاغذهای روی مت  

هایش را ماساژ داد. امشب ذهنش خسته کیم پشت پلک

 توانست برای کارش انرژی بگذارد. بود، بیش از این نیم

ا نشان اش انداخت که ده شب ر نگایه به ساعت مچی 

داد. از پشت مت   بلند شد و کیم گردنش را ماساژ داد. یم

کیم در اتاق قدم زد، رو به روی آینه رس و وضعش را 

خواست بزند، هایی که یممرتب کرد و بعد از مرور حرف

 از اتاق خارج شد. 
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پدر و مادرش در سالن نشسته و مشغول تماشای 

رش رس تلویزیون بودند. مهی   با صدای در به سمت آ

 چرخاند و گفت: 

 کارت تموم شد آرش جان؟ -

 آرش لبخندی خسته به روی مادرش زد: 

 آره، تموم شد.  -

 احمد گفت: 

 خسته نباشی پهلوون، بیا بشی   میوه بخور.  -

آرش رس تکان داد و روی مبیل مقابل پدر و مادرش 

 نشست. پرسید: 

 هانیه کجاست؟ -

 صدای هانیه از اتاقش بلند شد: 

 بله داداش؟ -

 ای کرد و گفت: خندهآرش تک 

ون.  -  حاال که گوِشت اینجاست خودتم پاشو بیا بت 
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 دور هم نشسته و مشغول تماشای لحظه
 

ای بعد، همگ

تلویزیون بودند. آرش نگاهش را در جمع چرخاند، با تک 

 اش را صاف کرد و گفت: ای سینهرسفه

ی بگم. من یم -  خواستم یه چت  

 نگاه همه سمت او چرخید. مهی   پرسید: 

 ؟چی  -

 آرش رو به احمد گفت: 

؟میشه تلویزیون و یر  -  صدا کت 

 منتظر به او پدر گفته
 

ی آرش را اطاعت کرد و همگ

چشم دوختند. آرش نفیس عمیق کشید. انگشتانش را در 

 هم گره زد و لبخندی روی لب نشاند: 

 خوام ازدواج کنم. من یم -

. لبخندی عمیق چشمان مهی   از رس تعجب گرد شدند 

 د و با شوق گفت: روی لب نشان

؟ -
ً
 واقعا

 آرش لبخند زنان رس تکان داد. احمد هم خندید و گفت: 

 چه عجب! مبارک باشه پهلوون.  -
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 هانیه تای ابرو باال فرستاد و با لحت  معنادار گفت: 

 حاال گ هست اون خانوم خوشبخت؟ -

 

  

 

  

۱۳۱ 

 

ی خواهرش دوخت و به این که سیع نگاهش را به چهره

ها حرف بزند کوتاه خندید. مهی   گکرد مثل آدم بزر یم

 گفت: 

 راست میگه مادر. خودت کیس رو در نظر داری؟ -

 تون آره. با اجازه -

 کیه؟ همکارته؟  -

 موکلم بوده.  -
ً
 همکار که نه، ویل قبال

 هانیه گفت: 
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 شناسیمش. عجب! البد ما هم یم -

آرش رسش را به سمت راست چرخاند و با اخیم کمرنگ 

دانست منظور انگار او یم به هانیه چشم دوخت. 

دانست؟ احمد . از کجا یمهایش رسمه استحرف

 پرسید: 

 شناسیم؟آره آرش؟ یم -

 به پدرش نگاه کرد: 

 شما خییل خوب یم -
ً
 شناسیدش. بله، مخصوصا

ای رس به زیر انداخت. لبش را با زبان تر کرد و لحظه

 گفت: 

 دختی هاتف خان.  -

اش نشست. احمد جا خورد و اخیم کمرنگ بر پیشای  

نگاه از آرش گرفت و به مهی   چشم دوخت. مهی   اخیم 

 غلیظ بر پیشای  نشاند و گفت: 

 گ؟ -

 آرش به مادرش نگاه کرد: 

 رسمه خانوم دیگه.  -
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 شوخیت گرفته؟ -

 چرا باید رس موضوع به این مهیم شوچ  کنم آخه؟ -

 مهی   جیغ زد: 

؟تو یم -  خوای با یه زن مطلقه ازدواج کت 

ه ماند. چند لحظه آرش مات و مبهو  ت به مادرش خت 

 ای کرد و گفت: بعد، از رس گیچر تک خنده

 نیم -
ً
؟من... اصال  فهمم منظورتونو، یعت  چی

 ست. گم اون یه زن مطلقهفهیم؟! دارم بهت یمنیم -

 آرش شانه باال انداخت: 

 خب؟ -

 ازدواج کرده، حامله شده. تو ویل یه پش مجردی.  -
ً
 قبال

 باال فرستاد و تکرار کرد:  آرش ابروهایش را 

 خب؟ -

 نیم -
ً
فهیم من چی خب و... ال الهه اال هللا. آرش تو واقعا

 گم یا خودتو زدی به خریت؟یم
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 نیم -
ً
فهمم مادر من. خب اون خانوم نه واال واقعا

ست که باشه، دست رو زن شوهردار که نذاشتم مطلقه

 شید. اینجوری عصبای  یم

 مهی   جیغ زد: 

؟ -  دیگه چی

هانیه هاج و واج به بحث برادر و مادرش چشم دوخته 

بود. احمد دستش را روی دست مهی   گذاشت و آرام 

 گفت: 

 آروم باش مهی   جان.  -

های عمیق آرش به زمی   چشم دوخت و سیع کرد با نفس

خودش را آرام کند. کیم بعد، رس بلند کرد و با نریم و 

 آرامش پرسید: 

 متوجه  میشه بگی   مشکل این ازدواج چیه؟ -
ً
من واقعا

 شم. نیم

 احمد گفت: 

خوای ازدواج کت  چرا دست رو این آدم تو که یم -

؟ این همه دختی خوب!   گذاشتی
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خوام بخرم که این نشد یگ مگه کفش و لباس یم -

دیگه؟ شما دیگه چرا بابا؟ شما که این خانومو مثل کف 

دونید من تصمیم غلظ شناسید، بهتی از همه یمدست یم

 تم. نگرف

احمد به زمی   چشم دوخت، حرف حساب آرش جواب 

شناخت و بارها از خویر و نداشت. رسمه را خوب یم

وقارش در خانه صحبت کرده بود. آرش مهی   را مخاطب 

 قرار داد: 

مامان من هزار بار از زبون خود شما شنیدم که ازش  -

ی واسه چیه؟کردین. االن این همه جبههتعریف یم  گت 

یش؟  من از هر  -  گ تعریف کنم تو باید بری بگت 

ای دیگر چشم دوخت و نفسش را محکم فوت به نقطه

 انتظار چنی   واکنیسی را نداشت. به مادرش نگاه 
ً
کرد. ابدا

 اش را نشان او داد و گفت: کرد. انگشت اشاره

یه دلیل مامان، فقط یه دلیل بیار که قانعم کنه قید  -

 این خانوم رو بزنم. 
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کوت نگاهش کرد، از نگاهش خشم مهی   تنها در س

بارید. آرش نگاهش را به فرش دوخت و نفیس عمیق یم

وع کرد به حرف زدن:   کشید. خودش رسی

ش رفت و تو این مدیی که با هاتف خان و خانواده -

آمد داشتیم، من این خانوم رو خوب شناختم، زن 

 پخته و با وقاریه. منم دوسش دارم. 

 ش گفت: مهی   با حایل خراب رو به همش 

وای احمد! این پشت چی میگه؟ میگه دوسش دارم.  -

 شم! وای خدا دارم دیوونه یم

 آرش متعجب و رسگشته از این رفتار، لب زد: 

؟ مگه من چی گفتم؟مامان چرا اینجوری یم -  کت 

 مهی   جیغ زد: 

 به یه زن مطلقه عالقه داری؟ -

 زد تا صدایش باال نرود: خییل زور یم

؟ ین مطلقه بودنشو تکرار یمبسه مامان، چرا یه ا - کت 

یه روزی این خانوم تصمیم گرفته ازدواج کنه، یه روزی 
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دونید از هم تصمیم گرفته به دالییل که خودتون بهتی یم

 شوهرش جدا شه. این کجاش بده؟

گم بده، حرف من اینه تو چرا دست گذاشتی رو من نیم -

 رسمه؟ 

و اگه دست رو یگ دیگه گذاشته بودمم همین -

 پرسیدین؟یم

 مهی   که سکوت کرد، آرش با نریم گفت: 

 یه ازدواج  -
ً
مادر من! رسمه یه خانم مجرده که قبال

دونیم مشکل از مونم یمناموفق داشته. همه

شوهرش بوده نه خودش. پس این مسئله قرار 

 آینده
 
ثت  سوءای تو زندگ

ٔ
ی ما بذاره. نیست هیچ تا

 بهم بگید مشکل چیه؟
ً
 االن خواهشا

دید پشش حرف حق کرد، یمهی   منطفی که فکر یمم

زند. حتی در خوب و متی   بودِن رسمه هم شک یم

شد نداشت. اما دست خودش نبود، ته دلش راض  نیم

برای تنها پشش که همه چت   تمام بود، زی  مطلقه را 

 خواستگاری کند. 
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۱۳۲ 

 

فهیم. دو فردای دیگه که رفتی تو تو االن داغ  نیم -

 خودت یمز 
 
 فهیم چه کاله گشادی رست رفته. ندگ

آرش پوست لبش را به دندان گرفت تا جوایر ندهد. از 

شناخت، از گرفت که مادرش رسمه را یماین حرصش یم

هایش ختر داشت و این چنی   علیه او حرف تمام خویر 

 زد. گفت: یم

حرف من مال همی   یگ دو روز نیست، چند ماهه  -

م. بچه نیستم که بخوام از رس کندارم بهش فکر یم

م. رسمه کسیه که تموم   و هیجان تصمیم بگت 
داغ 

 معیارای منو داره. 

 احمد گفت: 

! فقط رسمه معیارای تو رو داره؟ -  این همه دختی
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نه بابا جان، ممکنه صد نفر دیگه هم پیدا شن که من  -

خوام، به بتونم باهاشون کنار بیام. ویل من رسمه رو یم

 ای فکر کنم. خوام به کس دیگهدارم. نیم اون عالقه

 هانیه ملتمسانه رو به پدر و مادرش گفت: 

داداش راست میگه دیگه. رسمه جون خییل خوبه!  -

 منم خییل دوسش دارم. 

 صدای مهی   باال رفت: 

 دخالت نکن هانیه که  -
ً
حرف نزن. تو یگ دیگه اصال

 کشم زیر رس توئه. هر چی یم

یاورد. نگاه گیج و رسدرگمش آرش کم مانده بود شاخ در ب

اش چرخاند و دست آخر باز هم را میان اعضای خانواده

ه شد. هانیه با بغض لب زد:   به مادرش خت 

 مگه من چیکار کردم؟ -

چیکار کردی؟! تو پای رسمه رو به این خونه باز کردی  -

 که االن وضعمون اینه. 

 آرش دخالت کرد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

-  
ً
 یه بارم مامان با این بچه چیکار داری؟ من اصال

رسمه رو تو این خونه دیدم؟ آخه این چه حرفیه که 

؟یم  زی 

ی هانیه بلند شده بود. آرش نگاهش کرد و صدای گریه

 . مهربانانه گفت: اش کشید دست نوازشی روی گونه

. برو تو اتاقت تا حرفای ما تموم شه،  - گریه نکن دختی

 خب؟

ست، هانیه رس تکان داد و رایه اتاقش شد. در را که ب

 مهی   گفت: 

 زناشویی رو آرش جان! پشم! اون زن تجربه -
 
ی زندگ

؟ به خدا تو رو داره، رسد و گرم چشیده ست. تو چی

دت تو کنه. مثل موم یمرام و است  خودش یم گت 

 دستش. 

ای کرد چشمان آرش از رس تعجب گرد شدند. تک خنده

 و پرسید: 

خوام برم میدون جنگ؟! رام و است  چیه؟ مگه یم -

زنما. دارم از کیس حرف من دارم از ازدواج حرف یم
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یک زندگیم باشه، نه حریف و زنم که یمیم خوام رسی

 رقیبم. 

احمد و مهی   هر دو سکوت کردند. احمد در دلش حق را 

گشت تا داد. مهی   اما هنوز هم دنبال بهانه یمبه آرش یم

ای به خودش گرفت و ی درماندهآرش را قانع کند. چهره

 د: نالی

کنه؟ مردم آخه پش مجرد با زن مطلقه ازدواج یم -

 چی میگن؟

سف تکان داد: 
ٔ
 آرش رسی از روی تا

 تر از خوشبختی منه؟حرف مردم براتون مهم -

مهی   لب باز کرد که جوایر بدهد، اما آرش کف دستش را 

 نشانش داد و گفت: 

ی نگو مامان، واسه امشب بسه دیگه. ببی    - چت  

 ردی. هانیه رو هم ناراحتش ک

ی پدر و دستش را پایی   آورد. نگاهش را روی چهره

 مادرش چرخاند و گفت: 

من از انتخابم کوتاه نمیام. الزم به گفیی  نیست،  -

 شناسید. خودتون منو یم
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هایش را به زانوهایش بند کرد و از جا بلند شد. دست

ی گفت و راهش را به سمت اتاقش کج کرد.   شب بخت 

؟ اگه برات نَرم خواستگاری -  چی

با صدای مهی   از قدم ایستاد و با کیم مکث به پشت 

 چرخید. لبخندی تلخ به رویش زد و گفت: 

تریم، منم که جز شما میاین، چون شما مادریم، بزرگ -

 کیس رو ندارم. 

 نفیس عمیق کشید: 

ترم خواستگاری زی  که دوسش دارم من بدون بزرگ -

 خوام فکر کنه براش ارزش قائل نیستم. رم. نیمنیم

ه ی پدر و مادرش رایه اتاق شد. گفت و زیر نگاه خت 

وع کرد  انگشتانش را پشت گردنش در هم قفل کرد و رسی

به قدم زدن در طول و عرض اتاق. چنی   برخوردی از 

کرد وقتی حرف شد! فکر یمی ذهنش هم رد نیمگوشه

شوند و او اش خوشحال یمرسمه را وسط بکشد، خانواده

دانست دلیل کنند! نیمی   یمرا بابت انتخابش تحس

ی ای مثل مطلقه بودن رسمه این چنی   همهمسخره

 تفکراتش را به هم بریزد. 
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کرد کیس پا اتاق برایش مثل قفس شده بود، احساس یم

روی گلویش گذاشته و راه نفسش را بسته بود. رسرسی 

ون رفت. مهی   و احمد   پوشید و از اتاق بت 
یی سوییشی

سته بودند و آرام با هم صحبت هنوز هم در سالن نش

رفت که صدای احمد کردند. داشت سمت دِر خانه یمیم

 را شنید: 

 آرش جان؟ کجا بابا؟ -

 آرش به سمتش چرخید: 

ون یه کم هوا بخورم. یم -  رم بت 

 بعد رو کرد به مادرش و گفت: 

مامان هانیه طفلک گناه داره. برو از دلش در بیار،  -

 باشه؟

ون رفت. اگر  مهی   آرام رس تکان داد و  آرش از خانه بت 

اش گفت خانوادهپرسید، با چه رویی یمرسمه از او یم

 مخالف ازدواجشان هستند؟
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۱۳۳ 

 

* 

اتومبیل را کنار خیابان خلوت متوقف کرد. صندیل را 

اش گذاشت. خواباند و ساعدش را روی چشمان بسته

برای هزارمی   بار در یط همی   یک ساعت، از ته دل آه 

 شید. ک

کرد رسیدن به رسمه تا این حد سخت و فکرش را هم نیم

گت  باشد. قصد پا پس کشیدن نداشت، راض  کردن وقت

تر نبود. شک مادرش که از راض  کردن رسمه سخت

آید اما برای این کار احتیاج به یک نداشت که پسش بر یم

ی پیدا یم وی عظیم داشت. خسته بود، کاش چت   شد نت 

 اش را به او بازگرداند... یل رفتهکه انرژی تحل

با صدای زنگ موبایلش، چشمانش را باز کرد. موبایل را 

ون کشید و نام رسمه را که دید، آه از  از جیب شلوارش بت 

نهادش بلند شد. این اولی   باری بود که از تماس او 
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فهمید؛ شک حال بدش را یمشد. رسمه یر خوشحال نیم

ال بد؟ با کیم مکث چه توضیچ داشت برای این ح

 آیکون ستر  را کشید: 

 سالم رسمه جان.  -

خت  به گوشش رسید: 
ٔ
 صدای پر از تردید رسمه، با کیم تا

؟ -  سالم، خویر

چشمانش را بست و آرام رسش را به پشتی صندیل کوبید. 

 با همی   یک جمله تا ته حالش را خوانده بود. 

ی شده؟ -  آرش؟ چت  

ی نیست. نگران نشو.  -  نه عزیزم، چت  

؟ -
 

 داری بهم دروغ میگ

 آه کشید: 

 م فقط. چت   مهیم نیست، یه کم خسته -

-  .
 

 قشنگ دروغ نمیگ
ً
 اصال

به ای آرام روی دست آزادش را مشت کرد و ض 

توانست حتی یک اش کوبید. لعنت به او که نیمپیشای  

 دروغ به این زن بگوید! 
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 چی شده؟شما، نیمدارم نگران یم -
 

 خوای بگ

 شت. درمانده خواهش کرد: راه فراری ندا

ش؟ - ی ازم نتی  رسمه جان؟ میشه چت  

 کنم. نه نمیشه، اینجوری که از نگرای  دق یم -

 لب به دندان گزید: 

ی نیست فقط... یه کم تو  - خدا نکنه. به خدا چت  

 خونه بحثم شده. 

ی به گوشش لحظایی به جز صدای نفس های رسمه چت  

 در صدای رسمه بیداد یم
 

 کرد: نرسید. آشفتگ

 خواستم دخالت کنم. خیله خب، ببخش نیم -

 این چه حرفیه؟ -

 کاری از دست من بر میاد؟  -

آمد. کاف  بود یک بار، فقط خییل کارها از دستش بر یم

یک بار به زبان بیاورد که دلش را به این مرد خسته 

باخته. کاف  بود بگوید او هم مثل آرش پای این عشق 

گرفت، آن جای  دوباره یمایستاده. آن وقت این مرد 

 تا ته این راه را یموقت بدون ذره
 

رفت ای احساس خستگ
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داشت. اما افسوس... انگار این و مشکالت را از میان بریم

 بود! خواسته
 
 ی خییل بزرگ

 کنم. کاری نداری؟نه رسمه جان، خودم حلش یم -

 بینیم؟فردا همو یم -

 بینیم، میام ستاد دنبالت. یم -

 ب خودت باش آرش، من خییل نگرانتم. مراق -

لبخندی کم جان روی لبش نشست. همی   نگرای  هم 

 قانع بود از تمام خویر 
های این برایش بس بود، به همی  

زن. خداحافظ  کردند و آرش موبایل را روی صندیل 

هایش را روی هم گذاشت، شاگرد انداخت. پلک

چشمانش عجیب تمنای خواب داشتند اما دلش 

واست به آن خانه برگردد. دیگر جان بحث کردن با خنیم

یز از مادرش را نداشت. حتی تحمل نگاه های عجیب و لتر

سفش را هم نداشت. کاش یم
ٔ
های شد این قسمتتا

 
 
 اش را جلو بزند و زودتر کنار رسمه به آرامش برسد! زندگ

ی، پارک را با  از اتومبیل پیاده شد و در آن شب رسد پایت  

تی کرد. آن قدر قدم زد و فکر کرد که آرام هایش مقدم
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تر گرفت و برای روزهای سخت پیش رویش کیم آماده

 شد. 

های شب بود که به خانه بازگشت. خانه غرق در نیمه

سکوت و تاریگ بود و طویل نکشید که خواب چشمان 

 ی آرش را ربود... خسته

* 

هدیه زبون باز کرده. وای آرش انقدر بانمک مامان  -

ه فشارش زنه که آدم دلش یماشو صدا یمباب خواد بگت 

 بده! 

قدر خراب که در برابر این حجم حال آرش خراب بود، آن

از ذوق رسمه نتوانست جز یک لبخند زورگ واکنیسی 

نشان بدهد. با دیدن رسمه هر چه شب قبل رشته بود، 

پنبه شد. هر چه خودش را آرام کرده بود، دو برابر آن نا 

شد چه؟ چطور ود. اگر مادرش راض  نیمآرام شده ب

شد، تاب توانست از زی  مثل رسمه دست بکشد؟ نیمیم

 نداشت. 
ً
 و توان این یگ را اصال

 خدا حفظش کنه.  -
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لبخند بر لب رسمه خشکید و تمام ذوقش کور شد. از 

عرص هر چه تالش کرده بود، نتوانسته بود لبخندی 

آرش کمتی به های این مرد بنشاند. حتی واقیع روی لب

کرد؛ درست مثل حاال که نگاهش چشمانش نگاه یم

ه ها را میان انگشتانش هدف آنها بود و یر ی چمنخت 

یز از تشویش و نگرای  لب زد: بازی یم  داد. با لحت  لتر

 آرش؟ -

 بند به رویش زد: آرش رس بلند کرد و لبخندی نیم

 جاِن آرش؟ -

م دیگه اینجوری تو چته؟ چرا انقدر پکری؟ به خدا یه ک -

 کنم. بموی  دق یم

یم نیست، خوب یم -  شم. خدا نکنه عزیز من. چت  

 

  

 

  

۱۳۴ 
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نامطمی   نگاهش کرد و آرش دوباره رس به زیر انداخت. از 

شب قبل که آرش گفته بود در خانه بحث کرده، دلش 

گفت که آرام و قرار نداشت. یک حس قوی به او یم

کرد؛ او یک زن را یم بحثشان رس او بوده. باید فکرش

مطلقه بود و مادِر یک کودک از دست رفته. آرش اما یک 

داد اش حق یممرد مجرد همه چت   تمام بود، به خانواده

 اگر مخالف بودند. دلش را به دریا زد و پرسید: 

 موضوع بحثتون... من بودم، نه؟ -

ه شد به او. رسمه از  آرش رس بلند کرد و هاج و واج خت 

تا ته قضیه را خواند. لبخندی تلخ روی لب همی   نگاه 

ه شود. نشاند و این بار نوبت او بود که به چمن  ها خت 

 دونستم اینجوری میشه. یم -

 آرش هول و دستپاچه گفت: 

 اونجوری که تو فکر یم -
ً
کت  نه رسمه جان، ببی   اصال

 کنم. نیست. یه کم به من فرصت بده، درستش یم

بار غم گرفته بودند، به رس بلند کرد و چشمانش را که غ

رسید در مرد رو به رویش دوخت. چقدر دور به نظر یم
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عی   نزدیگ، چقدر دست نیافتی بود، چقدر دوست 

 داشتت  بود... 

خوای درست کت  آرش جان؟ من همینم که چیو یم -

 جلوت نشسته، یه زن مطلقه که یه بارم مادر شده. 

محکم آرش رسش را به سمتی دیگر چرخاند و نفسش را 

فوت کرد و انگشتانش را میان موهای پریشانش لغزاند. 

اش به کنار، با های خانوادهی مشکالت و مخالفتهمه

چسباند کنار ی این زن که "جان" یمصدای غمزده

 کرد؟ نگاهش کرد و گفت: اسمش چه یم

 خوام. کنم، فقط زمان یمراضیشون یم -

ه شد و با صدایی که به چشمان خسته ی آرش خت 

 لرزید، قاطع گفت: یم

-  .
 

 حق نداری حتی یه جمله بهشون بگ

 ابروهای آرش باال پرید: 

 چرا؟ -

چون حتی اگه راض  بشن هم بازم ته دلشون با من  -

 نیست. 
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 دلشون با توئه، فقط این وسط یه منطق مسخره  -
ً
اتفاقا

 ذاره رضایت بدن. نیم

 کنه بخاطر چی مخالفن؟چه فرفی یم -

 و آه کشید: رس به زیر انداخت 

 ذارم که بودنم کیس رو اذیت کنه. من پامو جایی نیم -

 ای کرد و گفت: آرش از رس گیچر تک خنده

؟ من گیج شدم، اگه راضیشون  - االن این حرف یعت  چی

 نکنم پس چیکار کنم؟

-  .  هیچی

 رس بلند کرد: 

 هیچ کاری نکن.  -

 فهمم منظورتو. نیم -

ه شد ب ه مرد رو به گردنش را کج کرد و با حشت خت 

خواست تصویر این نگاه را تا ابد در ذهنش رویش. یم

انتها بود و مگر هایش یر حک کند؛ تصویر مردی که خویر 

شد قلبش برای او نتپد؟ ناخواسته لبخندی کمرنگ یم

 روی لبش نشست و زمزمه کرد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

کردیم، قبل از این که کاش زودتر از اینا تمومش یم -

 . نبودنت انقدر برام سخت شه

 اخیم غلیظ بر پیشای  آرش نشست: 

 فکرشم نکن.  -
ً
 قرار نیست تمومش کنیم، اصال

 خوام. ویل من اینو یم -

؟ اونم همینو یم -  خواد؟دلت چی

 آمد: رس به زیر انداخت. صدایش انگار از ته چاه یم

. دیگه یه بار راه دلمو رفتم، تهش رسید به ناکجا آباد  -

 کنم. همون اشتباهو دوباره تکرار نیم

 صدای آرش مرتعش و بلند بود: 

؟ منو با ت یگ یمتو این مشکلو داری با گذشته - کت 

 کت  رسمه؟ آره؟فرزام یگ یم

ای از خون غرق اش در هالهنگاهش کرد. چشمان مشگ

ها؟ چرا لرزید برای این چشمشده بودند و او چرا دلش یم

 لرزید؟حاال دلش داشت یم
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تا مثل فرزام. واسه همینه ارزه به صد یه موی تو یم -

. واسه که نیم خوام زندگیتو پای من حروم کت 

 گم باید تمومش کنیم. همینه که یم

آرش چشم بست و بزاق دهانش را به سختی فرو برد. رس 

هایش را محکم به کف دستش به زیر انداخت و ناخن

ل رفتارش از دستش خارج نشود.  فشار داد تا کنتی

ه های عرق رسد رویدانه  و تت 
لغزید؛ ی کمرش یمپیشای 

در آن رسما تنش گر گرفته بود. صدای رسمه آتش به 

 جانش کشید: 

بهم قول بده یکیو پیدا کت  که خوشبختت کنه. یگ  -

 که الیقت باشه. 

 تند رس بلند کرد و گفت: 

 وقتی تو رو دارم چرا باید دنبال یگ دیگه بگردم؟ -

 رسمه تکرار کرد: 

 منو نخوان. رم که من جایی نیم -

ِ من برات  -
ِ من برات بس نیست؟ دوست داشیی 

خواسیی 

کردم که نکردم؟ هان؟ ت یمکمه؟ دیگه چیکار باید واسه

 چیکار کنم دیگه واسه تو؟
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د برای این صدایش یم لرزید و روا نبود که رسمه بمت 

لرزیدند و جایش نبود که هایش بیقرارانه یمصدا؟ مردمک

ها؟ این چه امتحای  بود که جان بدهد برای این چشم

 خدا رس راهش گذاشته بود؟ این چه امتحای  بود... 

نگاه از آرش گرفت. کیفش را روی شانه انداخت و از 

ها بلند شد. به آرش پشت کرد و با صدایی که روی چمن

 لرزید لب زد: یم

میشه امشب، واسه آخرین بار، منو تا خونه  -

؟  برسوی 

 

  

 

  

۱۳۵ 

 

ه مانده بود به قامت رسمه. با ته آرش ناباورانه  خت 

گاه تنش ی جای  که در بدن داشت، دستش را تکیهمانده
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کرد و از جا بلند شد. پاهایش انگار تحمل وزنش را 

ی روی سینه کرد. انگار اش سنگیت  یمنداشتند. چت  

 دید. داشت کابوس یم

دوست داشتنت همینه؟ اینجوری پای کیس که  -

؟ م ن این همه خودمو به آب دوسش داری وامیستی

، اون وقت تو  و آتیش زدم که تو فقط منو ببیت 

؟  اینجوری پای من وایمیستی

بغض به گلوی رسمه چنگ انداخت. قلبش پاره پاره شد 

ی برای رسنوشتی که خدا برای او و مرد نصفه و نیمه

 
 
اش رقم زده بود. پاهای سست و لرزانش را با جان زندگ

ه شد به کندن تکان داد در یک  قدیم آرش ایستاد. خت 

 چشمانش و لب زد: 

سختش نکن آرش جان، هر چی زودتر تمومش کنیم  -

ه.   واسه جفتمون بهتی

آسمان شب هم انگار دلش از این جدایی گرفته بود که 

ه و هایش را روی رس آنغرید و نم نم اشک ها ریخت. خت 

آمد و های هم بودند. آرش نفسش باال نیممات چشم

رفت. و رسمه... امان از بیخودی باال و پایی   یم اشسینه

دل رسمه که باز هم مجبور بود تمام آنچه را که دوست 
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دارد را پشت رسش بگذارد و برود. لبخندی تلخ کنج لبش 

نشست. باید تصویر این چشمان زیبا را تا ابد در ذهنش 

 کرد. حک یم

نم نم باران روی رس آرش نشست و موهای آشفته و 

اش را نمدار کرد. حال رسمه دست روی پیشای   ریخته

خودش نبود. میان زمی   و هوا بود انگار. انگار زمان برایش 

ه به چشمان ایستاده بود. یر  اراده دستش را باال آورد و خت 

 اش را کنار زد. آرش، موهای روی پیشای  

از برخورد رس انگشتان رسدش با پوست پیشای  آرش، لرز 

 چشمانش را بست.  شدیدی به جان آرش
ً
افتاد و فورا

اش را بشکافد و خود را از حصار قلبش کم مانده بود سینه

تنش آزاد کند. تمام وجودش سست و لرزان بود. کاش 

 آورد... فهمید چه بالیی دارد رس این مرد یمرسمه یم

رسش را عقب کشید و دست رسمه در هوا خشک شد. 

ه شد  به چشمان چشمانش را باز کرد و مستقیم خت 

های ناگفته بود و ی رسمه. نگاهش پر از حرفغمزده

لبخند بر لب رسمه خشکید از این نگاه دلگت  و پر کینه. 

بدون حتی یک کلمه، چشمان غرق خونش داشتند با او 

کردند. تنش لرزید از این چشمان دلخور و صحبت یم
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ی در قلبش سقوط  اخم غلیظ. تنش لرزید و انگار چت  

 کرد. 

ستش را باال آورد و دست رسمه را پس زد. برایش آرش د

سف رس تکان داد و نفهمید چه بالیی رس قلب 
ٔ
از روی تا

 به 
ً
این زن آورد. نگاه از او گرفت، از کنارش گذشت عمدا

 جا دور شد. هایی بلند از آناو تنه زد. با قدم

ای اشک روی رسمه به پشت چرخید و اولی   قطره

 د و زمزمه کرد: اش راه گرفت. خندیگونه

ی. این دومی   باره اینجوری باهام قهر یم - کت  و مت 

فهمیدی چه بالیی داری رسم میاری. کاش کاش یم

 فهمیدی... یم

ای بعد، پاهای سستش را دنبال آرش کشاند و دقیقه

ها را حرف خیابانکنارش در اتومبیل نشسته بود. آرش یر 

گرفت. گذاشت و نگاه از رو به رویش نیمپشت رس یم

اخم غلیظش قصد باز شدن نداشت و رسمه داشت پر پر 

شد کنار اویی که دلخور بود. کاش این مرد را قبل از یم

 فرزام دیده بود، کاش مجبور نبود پا پس بکشد. 
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ی یک ای، انگار به اندازهآن مست  کوتاه و چند دقیقه

عمر طول کشید. اما باالخره تمام شد، آرش اتومبیل را 

ی رسمه را اجابت یابان کشاند و آخرین خواستهکنار خ

کرد. او را به خانه رسانده بود، رس همان خیابان 

 .
 

 همیشگ

رسمه به نیمرخش چشم دوخت. کاش افسار دلش را 

باخت! چطور گرفت و دل به این مرد نیمدست یم

توانست دوباره روی تمام دلش پا بگذارد؟ این بار یم

 آورد؟چطور تاب یم

 که رسوندیم. ممنونم   -

ی لب آرش به پوزخندی تلخ و کمرنگ کش آمد. گوشه

انگار قد یک دنیا میانشان فاصله افتاده بود. قلبش از درد 

ده شد. یم دانست مسبب حال بد آرش خودش فشی

دانست اما تاب این رسدی را نداشت. بیتابانه است. یم

 لب زد: 

؟نیم -
 

ی بگ  خوای چت  

 شکنه. بگم دلت یم -

 بذار دل من بشکنه ویل دل تو آروم شه. بگو،  -
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اش تا رسش را به سمت رسمه چرخاند و نگاه یخ زده

اعماق وجود رسمه را زمستان کرد. صدایش هم زمستای  

 بود: 

رحم ترین آدیم هستی که به عمرم دیدم، فکر یر  -

 انقدر یر نیم
. کردم بتوی   رحم باشی

 

  

 

  

۱۳۶ 

 

ن افتاد و چه گفت و نفهمید چه آتیسی به جان این ز 

گت  گلویش شد. به رو به رویش بغض سنگیت  گریبان

 چشم دوخت و با همان لحن رسد ادامه داد: 

ی از بالیی که امشب رسم  - امیدوارم وجدان درد بگت 

 آوردی. 
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 به 
ً
 امشب نابود شده بود. رسما

ً
وجدان درد؟! او رسما

رحم او کشید. یر ای تبدیل شده بود که تنها نفس یممرده

خواست و آرش اش را یمیا آرش؟ او خوشبختی  بود 

تر رحمکرد؛ کدامشان یر برایش آرزوی عذاب وجدان یم

 تر بودند؟بودند؟ کدامشان عاشق

از زیر چشم نگایه به رسمه که در خود مچاله شده بود 

 انداخت و گفت: 

، به سالمت!  -  برو پایی  

د تا  رسمه لب گزید و چشمانش را محکم روی هم فشی

ش رسوایش نکنند. رس تکان داد و دست لرزانش هایاشک

ه نشست. با جای  که دیگر به ته رسیده بود،  روی دستگت 

از ماشی   پیاده شد. در را که بست، اتومبیل با صدایی 

دلخراش از جا کنده شد. رسمه ماند و باران و شتر که 

 گرفت... شک به صبح نرسیده، جانش را یمیر 

یه ذره جرئت نداری ای لعنت بهت! لعنت بهت که  -

ی که یم ! خاک تو رس من با این پای چت   خوای بموی 

انتخاب کردنم! این همه آدم، عدل باید مِن خاک بر 

بیت  رس دست بذارم رو تو؟ ِد آخه کوری مگه؟ نیم
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کنم واست؟ ترسوی بدبخت! چجوری دارم جون یم

 تف تو ذاتت! 

بل نگاهش زد؛ انگار که به جای خیابان، رسمه مقافریاد یم

زد و مدام کف دستش را محکم روی فرمان بود. فریاد یم

یز بود که قدر خشمگی   بود، آنکوبید. آنیم قدر ُپر و لتر

توانست آرامش کند. حتی نفسش هم دیگر هیچ چت   نیم

 کرد، کم مانده بود سکته کند. اش نیمهمرایه

شد، درست مثل رسعت باران هر لحظه شدیدتر یم

! گایه ماشی   روی آسفالت خیس رس اتومبیل آرش

 برایش مهم نبود! فقط یم
ً
خورد و آرش اما اصال

خواست برود، برود و دور شود از هوایی که عطر یم

های رسمه در آن جریان داشت. انگار این شب نفس

 لعنتی قرار بود تا ابد طول بکشد. 

 
ً
ناگهان قلبش آن چنان تت  کشید که نفسش بند آمد. فورا

اش گذاشت و صورتش از درد جمع سینه دست روی

ای چشمانش را بست و باز کرد. فرمان را با شد. لحظه

ل کرد و به هر زحمتی که بود، اتومبیل را  یک دستش کنتی

 . کنار خیابان کشاند 
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رسش را روی فرمان گذاشت و حی   ماساژ دادن قلبش، 

ی  ون فرستاد. دردش چت   آرام و تکه تکه نفسش را بت 

 دنده بود؛ با هر نفس جانش را یمشبیه به 
 

 برید! شکستگ

 به همی   منوال گذشت. مدام نفس
های عمیق دقایفی

کرد. داد و زیر لب ناله یمکشید، قلبش را ماساژ یمیم

ذهنش به سمت رسمه پرواز کرد؛ اگر حاال اینجا بود و 

آورد این حال بدش را؟ شنید، تاب یمهایش را یمناله

 را داشت؟تحمل درد کشیدنش 

د. رس بلند کرد و  خییل طول کشید تا دردش آرام بگت 

اش اش را خواباند، دستش را حائل پیشای  پشتی صندیل

 کرد و به سقف اتومبیل چشم دوخت. 

تمام لحظات یک ساعت پیش، همچون یک فیلم از 

توانست گول مقابل نگاهش گذشت. خودش را که نیم

اش رسمه بزند؛ هنوز یک ساعت نگذشته دلش برای

وع  ون کشید و رسی تنگ شده بود. موبایلش را از جیبش بت 

هایی که از رسمه داشت. روی هر کرد به نگاه کردن عکس

کرد و مدام روی عکس، لحظایی طوالی  مکث یم

ها را دوست کرد. چقدر این چشمچشمانش زوم یم

 اراده لب زد: داشت! لبخندی روی لبش نشست و یر 
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 ی دنیام! شده همه دونستی چشماتکاش یم -

لحظات آخر دیدارشان را که یادش آمد، لبخند آرام آرام 

 از روی لبش محو شد. آه کشید و گفت: 

 چقدر باهات بد حرف زدم.  -

پوست لبش را زیر دندان کشید و رسی از روی افسوس 

رحم" شد آن مردی که رسمه را "یر تکان داد. باورش نیم

ه بود آن همه خطاب کرده بود، خودش باشد. کجا رفت

ادعای عشق؟ آن همه دم از عالقه و دوست داشیی  زده 

 اش را بشکند؟ بود که ته ماجرا این گونه دل معشوقه

 خاک تو رس من که دلتو شکستم.  -

موبایل را روی صندیل شاگرد انداخت و باز هم به سقف 

ه شد. از خودش بدش یم آمد، چطور آن اتاقک خت 

لش آمده بود که زخیم چشمان معصوم را دیده بود و د

 هایش اضافه کند؟ تازه روی زخم

گفتی ازم بدت میاد. زدی یمکاش تو چشمام زل یم -

 خوره... گفتی حالت ازم به هم یمکاش یم

آه کشید و رسش را به اطراف تکان داد. صدایش پر از 

 درد بود: 
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 کردی. ی آخر اونجوری نگام نیمویل لحظه -

 لبخندی تلخ روی لبش نشست: 

چجوری قید تو رو بزنم آخه؟ چشمات داد من  -

زدن منو دوست داری، چجوری بیخیاِل اون یم

 چشمات بشم؟

 

  

 

  

۱۳۷ 

 

هایش با رسمه پیش چشمش جان گرفت. تمام لحظه

ینش با این زن بود. ذهنش گنجینه ی خاطرات تلخ و شت 

 ای ببندد؟شد چشمش را روی چنی   گنجینهمگر یم

بود؛ انگار که رسمه  نفس کشیدن برایش سخت شده

ن را برایش داشت. افسوس که خودش،  ی حکم هوا و اکست 

 هایش ربوده بود. با دستان خودش، هوا را از ریه
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 تونم بیخیالت شم. تونم. نیمنه... نه من نیم -

صاف نشست و با دستای  لرزان موبایلش را برداشت. 

گشت، زیر لب ی رسمه یمطور که دنبال شمارههمان

 : زمزمه کرد 

 ذارم. ذارم از دستم بری، تازه پیدات کردم. نیمنیم -

اش را گرفت، اما هر چه منتظر ماند رسمه جواب شماره

نداد. یک بار دیگر هم امتحان کرد اما باز هم جوایر 

 تلگرام را باز کرد و وارد صفحه
ً
ی چت رسمه نگرفت. فورا

ی قبل بود، لبخند شد. آخرین بازدیدش برای سه دقیقه

 بش نشست. برایش یک پیام صویی فرستاد: روی ل

 رسمه جان؟ عزیز دلم؟ جوابمو نمیدی؟ -

طویل نکشید که تیک دوم پیام روی صفحه نمایان شد و 

لبخندی عمیق روی لب آرش نشست. اما هر چه منتظر 

 ماند، جوایر دریافت نکرد. پیام بعدی را ضبط کرد: 

ببخش منو عزیزم، خییل باهات بد حرف زدم. تو  -

 یم کن ببخش. خانو 

جواب ماند. این پیامش هم مانند قبیل خوانده شد اما یر 

داد و ی عزیزش پشت تلفن، صدایش را گوش یمرسمه
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داد؟ همی   تپش قلبش را باال برده بود. چرا جوابش را نیم

 لرزید: در پیام بعدی صدایش یم

؟ آخه این چه کاریه که داری با من و خودت یم - کت 

نه که داری اینجوری عذابمون تر از خودمو چی مهم

 ارزه آخه؟میدی؟ یم

، درمانده  نفیس عمیق کشید و بعد از یک مکث طوالی 

 گفت: 

و یه کم صتر کن فقط، من قول یم - دم همه چت  

درست کنم. ارزش یه کم صتر کردنو که دارم برات، 

 هان؟

 آه کشید: 

رسمه به جون تو حالم بده. تحمل این وضعیتو  -

کنم نکن، با ندارم. خواهش یمندارم، تحمل قهرتو 

 خودمون این کارو نکن عزیز دلم. 

جواب ماند اما آرش دست برنداشت. این پیام هم یر 

داد و عذرخوایه زد؛ از آینده امید یممدام برایش حرف یم

خواست فقط کیم صتر کند. هر بار که کرد و از او یمیم

آمد، نفسش بیشتی شد و جوایر نیمپیامش خوانده یم
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شد. فکِر این که تصمیم رسمه برای جدایی سنگی   یم

 گرفت... جدی باشد، جانش را یم

یک هفته از آن شب گذشته بود و این یک هفته برای 

آرش قد یک سال طول کشید. از خواب و خوراک و 

 افتاده بود. کارش شده بود روز و شب برای رسمه 
 
زندگ

. نیم اید دانست چه بپیغام گذاشیی  و جواب نگرفیی 

 دانست. بکند، هیچ نیم

کت هم همه متوجه حال بدش شده بودند. آن  در رسی

وی ترین ترین و ساکتآرش پر حرف و پر انرژی، حاال مت  

کت شده بود. دیگر کیس رغبت نیم کرد آدِم رسی

اش را در اتاقش صحبتش شود، اکتی وقت کاریهم

 هیچ کاری نیمیم
ً
 کرد! گذراند و رسما

 که آسمان یر استثنا هر روز به حالش این روزها، روزهایی 

گریسته بود، کارش شده بود قدم زدن زیر باران و فکر 

رفت ها دیر به خانه یمی نامعلومش. شبکردن به آینده

ون یمو صبح زد. این روزها کمتی با ها زود از خانه بت 

ها رس یک مت   شد و کمتی با آناش رو در رو یمخانواده

که بخواهد لج کند، فقط اشتهای غذا نشست. نه این  یم

ی صحبت کردن نداشت. تمام خوردن و حوصله
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هایش با مهی   و احمد، در همان سالم و حرف

 شد... های روزانه خالصه یمخداحافظ

هایی خیس به ساعت حوایل یک بامداد بود که با لباس

خانه برگشت. خانه تاریک بود و تنها منبع نور، المپ 

خانه بود.  آرام و رس به زیر، تن سستش را به سمت آشتی 

اتاق کشید. در را که باز کرد، صدای مهی   رس جا 

 متوقفش کرد: 

 آرش جان؟ -

به پشت چرخید، مادرش روی مبل نشسته بود. با 

 صدایی گرفته لب زد: 

 سالم.  -

 سالم مادر، خویر پشم؟ -

سکوت کرد و رس به زیر انداخت. بعد از کیم مکث رس 

 : بلند کرد و گفت

 م مامان، اگه اجازه بدین برم بخوابم. خسته -

دلش گرفت و با حشت چشم دوخت به قامت پشش. 

 تحمل این را نداشت. آرِش 
ً
رس سنگی   بود و مهی   اصال
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شد مادر ماند و مگر یمها یماش به افشدههمیشه رسزنده

 باشی و دلت به درد نیاید از این حال فرزندت؟

آرش جان، ویل حاال  خواستم باهات حرف بزنمیم -

 ای بمونه برای بعد. که خسته

 آرش کیم مکث کرد و گفت: 

 زیر بارون موندم لباسام خیسن، عوض کنم میام.  -

مهی   رس تکان داد و آرش رایه اتاقش شد. احساس 

هایش را با هزار زحمت عوض کرد و کرد و لباسضعف یم

های سالن را روشن کرد و مقابل از اتاق خارج شد. المپ

 کرد: هایش نگاه نیممادرش نشست. به چشم

 بفرمایید، گوشم با شماست.  -

 

  

 

  

۱۳۸ 
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ه قدر این ی پشش شد. آنمهی   گردنش را کج کرد و خت 

مدت او را کم دیده بود که دلش تنگ شده بود. موهای 

اش ریخته بودند، چشمانش نمدارش پریشان روی پیشای  

گرفت دلش یمخمار بودند و صورتش زرد و رنگ پریده. 

کرد. لبش را با زبان تر کرد از این که به چشمانش نگاه نیم

 و پرسید: 

 خویر پشم؟ -

های مهی   رس بلند کرد و چشمان خمارش را به چشم

دوخت. ابروهایش را باال فرستاد و بعد از چند لحظه 

 گفت: 

 به نظرتون خوبم؟ -

آمد. مهی   نگران صدایش گرفته بود و انگار از ته چاه یم

 رسید: پ

 رسما خوردی مادر؟ -

آرش رس به زیر انداخت و انگشتانش را در هم قفل کرد. 

ِ پشت چشمانش 
پلک روی هم گذاشت و داغ 

ترش کرد. نفسش را محکم فوت کرد و هشدار کالفه

 دهنده گفت: 
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 مامان!  -

 گم. خیله خب باشه، یم -

 آرش رس تکان داد و مهی   گفت: 

و از همه چی آخه این چه حالیه پشم؟ ببی   خودت -

 .  انداختی

تند رس بلند کرد و نگایه معنادار به مادرش انداخت. تای 

 ابرو باال فرستاد و گفت: 

 من خودمو از همه چی انداختم؟!  -

، من که بد تو رو آرش جانم! پشم! تو پاره - ی تن مت 

ی یمنیم  گم بخاطر خودته. خوام آخه. اگه چت  

م، خوب و بد االن این حرفتون یعت  من عقل ندار  -

 خودمو نیم
 
فهمم و شما باید جای من واسه زندگیم زندگ

؟  نقشه بکشی  

مهی   هاج و واج نگاه چرخاند میان چشمان پشش. آرش 

 رس به زیر انداخت و دلخور لب زد: 

ِ منو نیم - خواین. فقط دنبال نه مادر من، شما خویر

. خوشبختی من اولویت آخره.  ِ دهن مردمی  
 بسیی 
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 رد شدند: چشمان مهی   گ

؟ من مادرتمآخه این چه حرفیه که تو یم - ها زی 

 آرش، مگه میشه خوشبختیتو نخوام؟

ون فرستاد. دستانش  آرش نچی کرد و نفسش را محکم بت 

را به زانوهایش بند کرد و از جا بلند شد. به چشمان مهی   

 کرد: نگاه نیم

ی بگم ازم من حالم خوب نیست، یم - ترسم یه چت  

. برم ه.  دلخور شی    بخوابم بهتی

آمد قدیم به سمت اتاقش بردارد، که صدای مهی   

 متوقفش کرد: 

 ی این حال بدت بخاطر مخالفت منه؟همه -

 به سمت مهی   چرخید، نگاهش همچنان قفل زمی   بود: 

 ش نه. همه -

؟ -  پس چی

 بعد از کیم مکث، رس بلند کرد: 

 راستشو بگم؟ -

 آره، معلومه.  -
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مان مبل نشست. قدم برداشت و دوباره روی ه

انگشتانش را در هم قفل کرد و کیم به صورت مادرش 

ه ماند. بعد گفت:   خت 

من و رسمه... یه چند مایه میشه که با هم در  -

 ارتباطیم. 

چشمان مهی   گرد شدند و ابروهایش باال پریدند. پیش از 

ی بگوید، آرش کف دستش را نشانش داد و  آن که چت  

 گفت: 

م بهونه نکن. من اضار کنم همینمامان خواهش یم -

 
ً
کردم این رابطه باشه، من پیش قدم شدم. خواهشا

 رسمه رو محکوم نکن چون برادرشم در جریانه. 

 مهی   تلخ خندید: 

. خییل طرفداریشو یم -  کت 

 تند تند رس تکان داد: 

کنم چون دوسش دارم، چون آره، طرفداریشو یم -

انتخابمه. االنم حالم بده چون وقتی فهمید شما 

لف ازدواجمونید گذاشت رفت. نه جواب مخا

ذاره ببینمش. گفت من جایی تلفنامو میده، نه یم
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م که بودنم کیس رو اذیت کنه. االن یه هفته ست نمت 

ی!  ی ازش ندارم، هیچ ختر  هیچ ختر

ای چشمانش را بست، آیه غلیظ کشید و لحظه

 چشمانش را که باز کرد، نگاهش به زمی   قفل شد: 

 که اونم منو دوست داره. حالم از این بده   -

 لبخندی تلخ روی لبش نشست: 

بعد اون همه بالیی که شوهر سابقش رسش آورد،  -

من تونستم دلشو نرم کنم. تونستم حالشو خوب 

 خندید. کنم. کنار من آروم بود، یم

ه شد:   به چشمان مادرش خت 

 مامان! اونم منو دوست داره.  -

ن داد و کیم مکث کرد. رسش را آرام به چپ و راست تکا

لبخند از روی لبش جمع شد. لحِن نرمش، جای خود را 

 به صدایی قاطع داد: 

ویل بخاطر شما کشیده کنار. دل خودش و منو  -

تر از م نشکنه. خانومگذاشت زیر پاش تا دل خانواده

 شناش شما؟این زن یم
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خودش را جلوتر کشید. چشمانش بیقرارانه میان چشمان 

 چرخیدند: مهی   یم

ی ین زن قول داده بودم کاری کنم که همهمن به ا -

دردایی که کشیده رو یادش بره. قول داده بودم مرهم 

زخماش باشم، نه اینکه بدتر نمک بپاشم رو زخمش. 

کت  هم نکن مادر من، به قرآن داری هم منو نابود یم

 رسمه رو. 

ای مهی   لبش را زیر دندان کشید و نگاهش چند ثانیه

هایی که برای آرش قد خید؛ ثانیههدف در اطراف چر یر 

عمری طول کشید. دست آخر چشمانش را بست و 

 نالید: 

 نه، دلم راض  نمیشه.  -

 یر 
ای  اش، رس به زیر انداخت و نتیجهآرش خسته از سخت 

کرد چشمانش را بست. در تمام تنش احساس ضعف یم

خواست همه چت   را بگذارد و برود! و چقدر دلش یم

ند کرد و با صدایی که افسوس از آن لحظایی بعد، رس بل

 بارید، لب زد: یم
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ای بیچاره - کردم که زیر ای فکر یمداشتم به اون دختی

 شن. دست شما دارن تربیت یم

دار پشش مادر نگاه رسدرگمش را میان چشمان تب

 ی تلچ  کش آمد: ی لب آرش به خندهچرخاند و گوشه

 شون، نه؟ان همههم سن و سال هانیه -

 

  

 

  

۱۳۹ 

 

 آرش؟چی یم -
 

 خوای بگ

ستانیاست.  - شما خییل ساله رس و کارت با دختی دبت 

ا معلم بودین، االن مدیر یه مدرسه  اون دختی
ً
این، واقعا

 شن؟دارن با چه طرز فکری بزرگ یم

سف تکان داد: پوزخند زد و رسی به نشانه
ٔ
 ی تا
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این که اگه یه روزی، به هر دلییل خواسیی  طالق  -

ن، دیگ . اگه ه نیمبگت  تونن با هر کیس ازدواج کی  

کیس که دوسش دارن مجرد باشه باید قیدشو بزنن، 

 چون لیاقتشون همینه. همینه دیگه، هان؟ درسته؟

ی برای گفیی  نداشت. رس به زیر انداخت و  مهی   چت  

 مشغول بازی با انگشتان دستش شد. 

خدا اون روزو نیاره، ویل اگه هانیه یه روزی جایی  -

 رسمه االن هست، بازم نظر شما همینه؟ باشه که

مهی   نفیس عمیق کشید و زیر لب "خدا نکنه"ای زمزمه 

داد، کرد. کالفه و رسدرگم بود، عقلش حق را به آرش یم

 اما دلش... 

دونید که من و رسمه برای خودتون خوب یم -

ی هیچ کس نداریم. ویل ازدواجمون نیازی به اجازه

تر بودِن شما مت بزرگاول رسمه بعدم من، داریم حر 

ام هم من ازتون رو نگه یم داریم. عوِض این احتی

ی نیم ام به انتخاب و سلیقهچت    م. خوام؛ به جز احتی

 پلک روی هم گذاشت. 
ً
گفت و از جا بلند شد و فورا

رفتند. رخوت در ضعف داشت و چشمانش سیایه یم
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تمام تنش ریشه کرده بود. حتی دیگر نای حرف زدن 

 نداشت: 

حض رضای خدا یه کم، فقط یه کم دل به دلم بده. م -

نذار کار به جاهای سخت بکشه. راض  شو مامان، 

 .
ً
 راض  کن دلتو خواهشا

ی آرش. مهی   چشم دوخته بود به صورت رنگ پریده

خواست پلک بزند و حرف  برای گفیی  نداشت. دلش یم

ها تمام شوند. هزاران بار پلک زد؛ اما تمام این داستان

باز هم با همان حاِل خراب مقابلش ایستاده بود و آرش 

 خواست و دوست داشت. باز هم رسمه را یم

ی گفت و به اتاقش پناه برد. چراغ ها را آرش شب بخت 

بند را روی چشم گذاشت و تن خاموش کرد، چشم

خواست بخوابد و جانش روی تخت آوار شد. دلش یمیر 

ا تمام شده باشد. هشود، تمام این داستانوقتی بیدار یم

َود و بیدار که یمدلش یم
َ
شود، رسمه را خواست زمان بد

کنارش ببیند. این رویا لبخندی هر چند کمرنگ روی 

 لبش نشاند. 

ی، هر چه تالش کرد، خواب به چشمانش نیامد. از یر  ختر

ِ پشت پلک
، از داغ  هایش و از تن نیمه از بالتکلیف 
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ی تخت شت و لبهبند را برداجانش کالفه بود. چشم

 نشست. 

ی رسمه موبایلش را از روی پاتختی چنگ زد. بارها شماره

جواب ماند. برایش پیغام را گرفت و هر بار تماسش یر 

اش را گذاشت، پیامک ارسال کرد، صدای لرزان و گرفته

ی از رسمه نبود که نبود. شماره ی ارسال کرد اما ختر

تلگرام را باز کرد و  سامیار را گرفت، او هم جوابش را نداد. 

 برای سامیار یک پیام صویی فرستاد: 

ایه که تو و خواهرت راه سایم این چه بازی مسخره -

؟ اون از رسمه که نه جواب تلفنامو میده نه  انداختی  

. اینم از تو. بابا منم آدمم خب،  اس ام اس نه هیچی

 یه جواب درست حسایر که دیگه حقمه هان؟

 لرزید: صدایش یمنفسش را محکم فوت کرد. 

سامیار به قرآن دیگه تحمل این وضعیتو ندارم. به  -

رسمه بگو دست از لجبازیش برداره. من با این حال 

و درست یم کنم. بگو خرابم دارم کم کم همه چت  

 کوتاه بیاد، حقمون این نیست به خدا. 
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ون موبایل را کنار گذاشت و آیه غلیظ از سینه اش بت 

 شمانش را خواب ربود... آمد. دِم صبح بود که چ

ی چپش را به چارچوِب در طور که شانهسامیار همان

تکیه داده بود، صدای آرش را برای رسمه پخش کرد. به 

این قسمت که رسید، انگار کیس چاقو به قلب رسمه 

 کشید: 

بابا منم آدمم خب، یه جواب درست حسایر که  -

 دیگه حقمه هان؟

د و بگوید حقش با شد همی   حاال با او تماس بکاش یم گت 

هاست. اما ای که دارد، بیشتی از اینآن همه خویر 

 افسوس که راهش این نبود! 

 سامیار به قرآن دیگه تحمل این وضعیتو ندارم.  -

چشمانش را بست و خودش را بیشتی کنج تخت مچاله 

اش را تر در آغوش کشید و پیشای  کرد. زانوهایش را تنگ

ود جانش را دو دستی روی زانوهایش گذاشت. حاض  ب

 بدهد اما صدای آرش این گونه نلرزد. 

 حقمون این نیست به خدا.  -
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قلبش از درد مچاله شد. حقشان این نبود، قبول داشت. 

اما افسوس که این دنیا هیچ وقت دنیای عادیل نبوده و 

نخواهد بود! سامیار تکیه از چارچوب گرفت و پا در اتاق 

ترحم آمت   به  ی تخت نشست و نگایهگذاشت. لبه

 خواهرش انداخت: 

؟نیم -  خوای بس کت 

 

  

 

  

۱۴۰ 

 

 جوایر از رسمه نشنید. ادامه داد: 

نه خودت جواب این بدبخِت مادر مرده رو میدی،  -

ذاری من جوابشو بدم. بابا جمع کن دیگه این نه یم

 بچه بازیا رو. 

 رسمه یر آن که رس بلند کند، گفت: 
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 ها باشم. حوصله ندارم سایم، برو بذار تن -

 گ حوصله داری؟ -
ً
 تو دقیقا

رس بلند کرد و به سامیار چشم دوخت. اخیم کمرنگ بر 

ه نگاهش یم اش کرد. کیم بعد، چانهپیشای  داشت و خت 

ه را روی زانوهایش گذاشت و به نقطه ای نامعلوم خت 

 آمد انگار: شد. آیه غلیظ کشید. صدایش از ته چاه یم

کنیم ببینیم به درد هم   قرار بود یه مدت رفت و آمد  -

. یم  خوریم یا نه. نشد دیگه، تموم شد همه چی

 وار گفت: سامیار پوزخندی عصتر زد و طعنه

-  !  به همی   راحتی

 رسمه هیچ نگفت. سامیار ادامه داد: 

شناسم، عادت کردی نه خواهر من، تو رو من یم -

. ویل این بار فقط خودت  واسه بقیه خودتو فدا کت 

، داری آرشم  کت  رس هیچ و پوچ. فدا یم نیستی

به صورت برادرش نگاه کرد و لبخندی تلخ و کمرنگ بر 

 لب نشاند: 

 هیچ و پوچ؟!  -
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 کت   -
 
. بابا مگه تو قراره با خانوادش زندگ  همی  

ً
آره دقیقا

 آخه؟

 بود. دلش صدایش باال نیم
 

یز از کالفگ رفت اما لتر

سوخت برای خواهری که انگار معتاد شده بود به یم

 ختی کشیدن. س

 تونم از خانوادش جدا بدونم. نه، ویل آرش و نیم -

ه شد. آه  چشم از سامیار گرفت و به رو به رویش خت 

 کشید: 

خوام یه روزی کار به جایی بکشه که آرش مجبور نیم -

شه بی   من و خونوادش یکیو انتخاب کنه. که اگه 

اون روز انتخابش من باشم، عذاب وجدان ولم 

 انوادش باشن... کنه، اگرم خنیم

د. رسی به  پلک بست و چشمانش را محکم روی هم فشی

 اطراف تکان داد و با صدایی لرزان و ضعیف لب زد: 

 شم. من نابود یم -

اش را روی زانوهایش گذاشت و لحظایی طوالی  پیشای  

سکوت بینشان برقرار شد؛ سکویی که تنها صدای 

 شکست. های عمیق و کشدار رسمه آن را یمنفس
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 بعد، رس بلند کرد و باز هم به دیوار رو به رویش کیم

ه شد. لحن صدایش رسد بود:   خت 

 کنه. یه کم دیگه بگذره خودش خسته میشه ول یم -

 پوزخنِد از رس تمسخِر سامیار دست خودش نبود: 

 اونم آرش!  -

 اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند و چشمانش را کوچک کرد: 

رس خودت و فکر کردی به این که بعدش چه بالیی  -

 آرش میاد؟

 دل کندنو یاد گرفتم، بازم یم -
ً
 تونم... قبال

 حرفش را قطع کرد: 

. نه دیگه، داری اشتباه یم -  زی 

 رسمه که به سمتش رس چرخاند، ادامه داد: 

اوی  که تو ازش دل کندی، ذاتش خراب بود. بهت  -

 ظلم کرده بود. تو تا حاال از آرش بدی دیدی؟ 

ش و بدی؟! خدا ذات این مرد ی لبش کش آمد. آر گوشه

شد از این همه خویر دل را با خویر رسشته بود. مگر یم

 شد قیدش را زد؟کند؟ مگر یم
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پیچیدی تو کوچه بن بست خواهر من، ته این رایه  -

ی به هیچ جا نیم  کشه. که مت 

ی رسمه که در چشمانش گره خورد، خودش نگاه درمانده

 نتیجه: ز این بازِی یر را به آب و آتش زد تا منرصفش کند ا

 خودت به کنار، تو گ به فکر خودت بودی که  -
ً
اصال

؟ ویل مطمئت  آرشم مثل تو دل کندنو  االن باشی

 بلده؟ 

نگاه از سامیار گرفت و لبش را زیر دندان کشید. بلد بودن 

 دلش نیم
ً
خواست آرش از یا نبودنش به کنار، رسمه اصال

خواست تا د، دلش یمکر او دل ِبکند! برخالف کاری که یم

دانست چه ابد در قلب این مرد بماند. خودش هم نیم

 خواهد انگار! یم

، اون موقع عذاب  - هر بالیی رسش بیاد تو باعثیسی

ی؟وجدان نیم  گت 

او همی   حاال هم عذاب وجدان داشت، دلش 

خواست تار مویی از رس آرش کم شود. دوستش نیم

جود او خواست رس آرش بخاطر و داشت و دلش نیم

 پایی   باشد، دلیل این بازی هم همی   بود و بس. 
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من دیگه کشش ندارم رسمه، یه بار دیگه پیغام بذاره  -

 نگفتیا. 
 

 نگ
ً
 جوابشو میدم. بعدا

ه و درمانده ی رسمه از اتاق خارج شد گفت و زیر نگاه خت 

و در را بست. نگاه رسمه لحظایی طوالی  روی دِر بسته 

، ذهنش قفل شده بود... زد حثابت ماند. پلک نیم  تی

اش هایش یاریآه کشید و نگاه از در گرفت. نفس

اش بود. دلتنگ کردند؛ انگار باری سنگی   روی سینهنیم

 بود برای مرد نصفه و نیمه
 
اش، دلش برای ی زندگ

 چشمان سیاه و نگاه مهربانش تنگ بود. 

دستش را پیش برد و فندک به یادگار مانده از آرش را از 

ون کشید. دستانش را دور پاهایش حلقه کرد زیر  بالش بت 

اش را روی زانوهایش گذاشت. یر آن که پلک و چانه

کرد و به بزند، مدام فندک را روشن و خاموش یم

ه یمشعله ماند. با هر بار روشن شدِن شعله، یک اش خت 

گرفت؛ چقدر دوری از خاطره مقابل چشمانش جان یم

 این مرد سخت بود! 
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۱۴۱ 

 

 عرص روز بعد... 

 

ِ بزرگ این روزهایش شده بود خوابیدن و 
دلخوشی

خوابید تا کمتی با اش یمهای خایلخوابیدن. در تمام وقت

اش را نشنود، تا های خانوادهبقیه رو به رو شود، تا پچ پچ

سند چرا حالش این طور خراب است. یم خوابید از او نتی

د آرش خالص تا شاید برای چند ساعت فکرش از بن

دید؛ او و نگاه شود، اما افسوس که در خواب هم او را یم

 پر از حرفش را... 

آفتاب دیگر رنگ باخته بود که از خواب بیدار شد. 

چشمانش هنوز کامل باز نشده بودند که دستش را دراز 

کرد و تلفن همراهش را از روی پاتختی برداشت. یک 

م آرش گشت. اش نگاه کرد و دنبال ناچشیم به صفحه
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های هر اش شده بود گوش دادن به پیغامتمام دلخوشی 

 ی این مرد. امروز هم از او یک پیام صویی داشت: روزه

 رسمه جان؟ حالت خوبه عزیز دلم؟ -

لبخندی عمیق روی لبش نشست. چقدر این صدای 

 مردانه دلنشی   بود! 

؟  -  بیخیاِل حال من. خودت خویر
ً
ببی   منو، اصال

 نگرانتم خب. 

یش کیم اکو داشت؛ انگار که در فضایی بسته و بزرگ صدا

آمد. هایش هم یمزد، صدای قدمو خایل داشت قدم یم

 آیه غلیظ کشید و ادامه داد: 

مطمئنم حاِل تو ام مثل من بده. رسمه جان! بیا و  -

دست بردار از این لج بازی. من االن خییل بهت 

احتیاج دارم، انصاف نیست اینجوری پشتمو خایل 

 . کت  

دیم عمیق گرفت و بعد، بازدمش را محکم فوت کرد. 

 را فریاد یم
 

 زد: صدایش کالفگ

ه. همهاین نبودنت... انگار یم - ش خواد جونمو بگت 

 مثل یه... 
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هایش به اش را نگفت و تنها صدای قدمی جملهادامه

رسید. اخیم کمرنگ بر پیشای  رسمه نشست؛ گوش یم

 اشت؟دتر از قبل قدم بریمچرا رسیــــع

 سایه دنبالمه.  -

نام "سایه" را که از زبان آرش شنید، تند از جا بلند شد و 

ی در قلبش سقوط کرد.  روی تخت نشست. انگار چت  

ی لحِن آرش طوری بود که انگار یم خواست به او چت  

ی که گفته بود، ادامه ی ی جملهبفهماند؛ انگار چت  

 ناقصش نبود! 

س، رساغمو رسمه واسه یه بارم که شده حال من - و بتی

. نذار دیر شه.   بگت 

 با صدایی بلندتر تکرار کرد: 

 نذار دیر شه!  -

و پیام صویی آن چنان ناگهای  به پایان رسید که رسمه 

ه ماند به صفحه ی تلفن. از آخرین مات و مبهوت خت 

ی حدود سه ساعت  بازدید و آخرین پیام آرش چت  

بید. شک کو گذشته بود و قلب رسمه بیتابانه در سینه یم

گفت. نداشت اتفاق بدی افتاده، قلبش این را یم
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ی آرش را انگشتان لرزانش را روی صفحه کشید و شماره

داد گرفت، اما صدایی که ختر از خاموش بودِن خطش یم

 همچون ناقوس مرگ در گوشش پیچید. 

نفس نفس زنان از روی تخت پایی   آمد. نفهمید چطور 

ه و خودش را به اتاق سامیار رساند  ، حتی متوجه نگاه خت 

های پدر و مادرش هم نشد. وارد اتاق شد و در را سوال

بست. سامیار که روی تخت دراز کشیده و رسش گرم 

ی تخت موبایلش بود، با دیدن حال پریشان رسمه لبه

 نشست و پرسید: 

 چی شده؟ -

 رسمه قدیم جلو آمد و با صدایی لرزان لب زد: 

 سامیار... آرش...  -

 یشای  سامیار نشست: اخیم روی پ

؟ -  آرش چی

 موبایِل توی دستش را نشان داد: 

؟دونم کجاست، تو یمخاموشه. نیم -  دوی 

 چشمان سامیار از رس تعجب گرد شدند: 
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 زنگ زدی بهش؟ -

 رسمه تند تند رس تکان داد و دوباره پرسید: 

 ختر نداری ازش؟ -

خودت گفتی جوابشو ندم. چی شده حاال؟ این چه  -

 حالیه؟

 و 
ً
ا رفت! پاهایش دیگر جای  برای تحمل وزنش رسما

نداشتند. عقب رفت و به در تکیه داد. سامیار از جا بلند 

شد و خودش را به او رساند. بازویش را گرفت و نگران 

 پرسید: 

 رسمه؟ خویر تو؟ چی شده؟ -

 به چشمان برادرش نگاه کرد: 

 سایم... من چیکار کنم؟ -

؟ -  چیو چیکار کت 

ی شده، سایم - یش شده. ُویس یه چت   ... آرش یه چت  

 داده، فرزام... 

 چشمانش را روی هم گذاشت و نالید: 

 وای سایم! چیکار کنم من؟ -
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 هر دو بازوی رسمه را میان انگشتانش گرفت و گفت: 

. آرش چی  -
 

آروم باش، آروم بگت  ببینم چی میگ

 ست این وسط؟شده؟ فرزام چیکاره

 زد:  هایش روان شد. میان گریه لباشک روی گونه

آدِم فرزام دنبالشه، خاموشه گوشیش. سایم...  -

 چیکار کنم؟ چجوری پیداش کنم؟

 بازوهای رسمه را رها کرد: 

. شماره -  ی هانیه رو بگت 

 هانیه؟!  -

-  .  بگت  اون ختر داره از همه چی

داد. دستانش آن ی هیچ فکری به او نیمذهنش اجازه

د. گلرزیدند که نیمقدر یم وشی را به توانست شماره بگت 

گرفت، رسمه طور که شماره یمسامیار داد و سامیار همان

ی تخت نشاند. دست به کمر، میان اتاق ایستاد و را لبه

تلفن را روی بلندگو گذاشت. کیم بعد، صدای لرزان 

 هانیه در اتاق پیچید: 

 رسمه جون...  -
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کرد! اخیم غلیظ بر پیشای  سامیار داشت گریه یم

 نشست و گفت: 

 ؟هانیه -

؟ -  سایم خان، شمایی

؟آره، چرا گریه یم -  کت 

هانیه هق زد و رسمه مات مانده بود به قامت برادرش. 

دیگر جای  در تن نداشت، دیگر انگار قلتر در سینه 

 نداشت. 

، چی شده؟ -  حرف بزن دختی

 داداشم... سایم خان...  -
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 ای که یر پلک زدننگاه سامیار قفِل رسمه بود؛ رسمه

ه لرزیدند. با جای  که به هایش یماش شده بود و لبخت 

نیمه رسیده بود، به سختی روی پاهایش ایستاد. قدم اول 

 را که به سمت برادرش برداشت، سامیار پرسید: 

چی شده هانیه؟ نصف عمر شدیم ِد حرف بزن  -

 دیگه. 

 هانیه از ته دل هق زد و به سختی گفت: 

 بیـ... بیمارستانه...  -

ه دیگر وزنش را تحمل نکردند و تن نیمه پاهای رسم

 هایش فرود آمد... جانش روی زانو 

این راهروی شوِم اورژانس چرا تمایم نداشت؟ چرا هر 

لرزید و پاهایش رسید؟ چرا تمام تنش یمدوید نیمچه یم

 جان نداشتند؟

رفت. سلول به سلول نگاه آرش از پیش نگاهش کنار نیم

زد و رسمه انگار از آسمان در تنش نام این مرد را صدا یم

حال سقوط بود. پاهایش او را به سمت سامیار که جلوتر 

کشاندند. چرا تمایم نداشت این راهروی دوید، یماز او یم

؟  لعنتی
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سامیار راهش را به سمت راست کج کرد و وارد یک سالن 

جا کناِر در ایستاد و نگاهش را به دنبال بزرگ شد. همان

هایی که در سالن چیده شده تختآرش میان انبوه 

بودند، چرخاند. رسمه دیگر جان در بدن نداشت. جایی 

نزدیک به برادرش، دستش را به دیوار بند کرد تا نیفتد. 

چرخید. چشمانش را بست، دنیا انگار دور رسش یم

هایش یک در میان باال گلویش خشک شده بود و نفس

. نه، حتی آمدند. اگر بالیی رس آرش آمده باشد.. یم

 ای به نبودنش فکر کند! خواست لحظهنیم

 جاست. اوناهاش، اون -

هایش بیقرارانه در جایی که سامیار با انگشت مردمک

نشان داده بود، به دنبال آرش سو سو زدند. او را که در 

ترین قسمت سالن دید، قلبش آن چنان در سینه انتهایی 

، ز شنید. پلک نیمکوبید که صدایش را واضح یم د حتی

زل زده بود به مردی که روی تخت خوابیده و کیس باالی 

رسش نبود که مراقبش باشد. سامیار که حالش را دید، 

 گفت: 

 مونم. جا یمبرو پیشش، من همی    -
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ای نگاهش از آرش جدا نشد. با هزار زحمت حتی لحظه

جانش را روی زمی   کشید و کنار تخت آرش پاهای یر 

به چه حایل افتاده بود!  ایستاد. مرِد محبوب قلبش

موهایش آشفته بود و رنگ صورتش زرد. در خواب بود 

کشید اما اخیم کمرنگ بر پیشای  داشت؛ انگار که درد یم

و انگار که با درد کشیدنش، کیس خنجر به قلب رسمه 

های کوچگ که روی کوبید. خراش عمیق و زخمیم

 کرد. یمی چپش افتاده بود، نفس را برای رسمه تنگ گونه

اهنش خایک و پاره بود. به  چشم چرخاند روی تنش. پت 

دست چپش رُسم وصل بود. دست راستش را از کف تا 

شد. مچ باندپیچی کرده بودند و رد خون رویش دیده یم

اشک در چشمانش حلقه زد و باری دیگر چشم چرخاند 

کشید، زخیم بود ویل روی تن و صورت آرش؛ نفس یم

 اشک لبخند زد...  کشید. میاننفس یم

آرش از درِد زخم عمیفی که کف دستش بود، اخمش را 

د. نالهغلیظ ای ضعیف از تر کرد و پلک روی هم فشی

اش خارج شد و قلب رسمه تت  کشید برای درد این حنجره

هایش که دیدش را تار کرده بودند، مرد. پلیک زد و اشک
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ن، هایش روان شدند. با صدایی ضعیف و لرزاروی گونه

 لب زد: 
 

یز از دلتنگ  با لحت  لتر

 آ... آرش...  -

آرش اما حاال که میان خواب و بیداری و درد و تب بود، 

هایش شک کرد. با تردید چشمانش را باز کرد و به گوش

دید زن رو به نگاه خمارش را به رسمه دوخت. تار یم

شد او را که تمام رویایش بود رویش را؛ اما مگر یم

 یی ناله مانند لب زد: نشناسد؟ با صدا

؟ -  رسمه... خودیی

وقفه هایش را که یر رسمه تند تند رس تکان داد و اشک

چکیدند پس زد. آرش لبخندی از ته هایش یمروی گونه

 دل روی لب نشاند: 

 باالخره اومدی.  -

ه ماند به زخم روی صورت  لب به زیر دندان کشید و خت 

لرزان که به آرش. رسش را به اطراف تکان داد و با صدایی 

 داد، لب زد: سختی میان بغض خودش را نشان یم

 چیکار کرده باهات؟ -
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هایش را لبخند آرش عمق گرفت؛ چقدر این نگرای  

دوست داشت! چقدر دلش برای این زن زیبارو تنگ 

ی یک سال شد زمان بایستد و به اندازهشده بود! کاش یم

ه نگاهش کند.   خت 

 کنم. رسمه جان؟ گریه نکن، خواهش یم -

های خیسش را روی هم گذاشت و آرش ادامه رسمه پلک

 داد: 

 نبند چشماتو، ببی   منو.  -

 با کیم مکث چشمانش را باز کرد. 

 به خدا من خوبم، نریز اون اشکا رو.  -
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کرد. دلش تنگ اما رسمه از رس نگرای  نبود اگر گریه یم

ای که برایش قد یک عمر طول شده بود؛ بعد از دوری

ده بود، آرش را با این حال ناکوک روی تخت کشی

خواست از جا کنده دید و دلش انگار یمبیمارستان یم

 شود. کاش میانشان دنیایی فاصله نبود... 

رس تکان داد و رسش را به سمتی دیگر چرخاند. با آستی   

چادرش، نم اشک را از چشمانش گرفت و چند نفس 

آرش محو عمیق کشید تا آرام شود. تمام این مدت 

اش شده بود؛ چقدر او را بیشتی از هر وقت دیگری زیبایی 

 دوست داشت! 

آرام که شد، به آرش چشم دوخت و با صدایی گرفته لب 

 زد: 

 خییل ترسیدم آرش.  -

ای لبش را زیر دندانش نگه داشت و بعد، چند لحظه

 ادامه داد: 

 اگه... بالیی رست میومد...  -

فکر نکن. من کنم دیگه بهش هیش... خواهش یم -

 خوبم، هیچیم نیست. 
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؟ -  هیچیت نیست و االن اینجایی

 لبخند زد به این حجم از نگرای  زن رو به رویش: 

 از کجا فهمیدی؟ -

زنگ زدم گوشیت خاموش بود. نگران شدم، مجبور  -

 شدم به هانیه زنگ بزنم. 

یک نگاه به دسِت زخیم آرش انداخت و دوباره به 

ه شد:   چشمانش خت 

 ار کردن باهات؟ دستت چی شده؟آرش چیک -

 لبخندش بیشتی کش آمد: 

گردی، زودتر از اینا دونستم نگرانم بیسی بریماگه یم -

 خودم یه بالیی رس خودم میاوردم. 

های بد به در یک لحظه، با همی   یک جمله، تمام حس

قلب و ذهن رسمه رسازیر شد. همه چت   را که نگرای  از 

گاه از آرش دزدید و مشغول یادش برده بود، به یاد آورد. ن

بازی با انگشتان دستش شد. این مرد ممنوعه بود. کنار 

های اش به او غلط بود. از تمام خویر او بودنش، عالقه

این مرد، تمام سهمش همی   بود که فقط او را یواشگ و 
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صدا دوست بدارد. به همی   سهم کوچکش هم قانع یر 

 بود. 

 شد. گفت: لبخند آرام آرام بر لب آرش خشک 

 دزدی؟ ببی   منو. چرا چشماتو یم -

رسمه اما رسش را باال گرفت و به سقف چشم دوخت تا 

ها کار دستش ندهند. آرش کیم مات و دوباره اشک

ناباورانه نگاهش کرد و بعد، نگایه به دستانش انداخت 

که یگ در بند آنژیوکت بود و دیگری است  باند و بخیه. از 

، نفسش را مح
 

کم فوت کرد و سیع کرد وزن رس کالفگ

هایش بیاندازد. تنش را که به زحمت بدنش را روی آرنج

باال کشید، صورتش از درد جمع شد و با صدایی ضعیف 

ِ تخت که تکیه داد، رسمه نگاهش کرد و 
ناله کرد. به پشتی

 دستپاچه گفت: 

 کت  آرش؟ چرا بلند شدی؟چیکار یم -

 دستانش را پیش برد و ادامه داد: 

 بالشو بذارم پشت کمرت. بذار  -

آرش اما چشمانش را بست و کیم خودش را عقب کشید. 

 کف دستش را مقابل رسمه گرفت و رسد گفت: 
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 خواد، برو عقب. نیم -

. با کیم مکث  رسمه جا خورد از این لحن و تغیت  ناگهای 

 عقب کشید و درمانده لب زد: 

؟ چرا اینجوری یم -  کت 

رنگ بر پیشای  آرش صاف زل زد به چشمانش. اخیم کم

 نشاند و طلبکارانه گفت: 

، نه؟ -  خوشت میاد منو دیوونه کت 

هایش بیقرارانه میان دو چشم رسمه سکوت کرد و چشم

 آرش چرخیدند. آرش رس تکان داد و گفت: 

کت  منو آره، خوشت میاد منو اذیت بدی، کیف یم -

 بالتکیلف بذاری. 

 رسمه درمانده لب زد: 

. من... نیم -
 

  فهمم چی میگ

 چرا اومدی؟ -

 نگرانت شدم.  -

 چرا نگران شدی؟ مهمم مگه برات؟ -
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لبخندی تلخ روی لب نشاند. مهم؟! این مرد مگر 

دانست تمام فکر و ذکر این زن زخم خورده شده؟ نیم

پرسید؟ چرا کند؟ چرا یمدید چطور نگاهش یممگر نیم

ی که بود یمدل رسمه را سوخته  کرد؟تر از چت  

؟میشه مگه مهم  -  نباشی

ه به چشمان رسمه، پوزخند زد و تمام وجود رسمه  خت 

ه نگاهش کرد و بعد، به رو به رویش آتش گرفت . کیم خت 

کرد دنیا دور رسش چشم دوخت. رسمه احساس یم

چرخد و االن است که تنش سقوط کند. چشم یم

چرخاند و کنار تخت آرش یک صندیل پیدا کرد. نشست 

. این مرد امشب قصد و چشمانش را روی هم گذاشت

 جانش را کرده بود؟

ش داستان چی بوده؟نیم -  خوای بتی

ه شد:   به نیمرخ آرش خت 

 پرسیدم، جواب ندادی.  -

د،  نفیس عمیق کشید و یر آن که نگاه از رو به رویش بگت 

 با صدایی آرام تعریف کرد: 
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اون ُویس آخری که برات فرستادمو تو پارکینگ  -

کت گرفتم. داشتم یم مت ماشینم، تو رفتم سرسی

ی ماشیت  که جلوم بود یگ رو پشت رسم شیشه

دیدم. ماسک زده بود ویل شناختمش؛ هموی  بود 

م اون بال رو رسم آورد.   که رسی پیش تو دفتی

نفیس گرفت و درد در دست راستش پیچید. اخیم 

 کمرنگ بر پیشای  نشاند و ادامه داد: 

 دیم. به روم نیاوردم که دیدمش. اومد جلو، درگت  ش -

گوشیمم نفهمیدم چجوری اون وسط شکست. یه 

لحظه هولش دادم، رفت عقب ویل با چاقو دوباره 

 اومد جلو. 

رسمه چشمانش را بست و لرز خفیف  به جانش نشست. 

 آمد... وای اگر بالیی رسش یم

 

  

 

  

۱۴۴ 
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ی آخر چاقوشو خواست بزنه تو شکمم، لحظهیم -

 گرفتم تو دستم. 

کرد و کیم آن را باال آورد. نگاه به دست راستش نگاه  

 رسمه هم روی دستش قفل شد. 

 نفهمیدم چند تا  -
ً
انقدر حالم خراب بود که اصال

 بخیه خورد. 

ه شد. کاش  دستش را پایی   آورد و دوباره به رو به رو خت 

هایش چه بالیی رس قلب فهمید این چشم دزدیدنیم

 آورد! ی رسمه یمویرانه

اومدن جدامون کردن.  زیاد طول نکشید، همکارام -

 و تب و 
 
من از قبلش حالم خوش نبود. رسماخوردگ

، تهشم خونریزی دستم بهونه شد که لرز و یر  خوایر

 کارم بکشه به بیمارستان. 

کیم سکوت کرد و بعد، رسش را به سمت رسمه چرخاند. 

ه شد و یر   پروا گفت: مستقیم به چشمانش خت 

 آدِم فرزام این بال رو رسم آورده.  -
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منده " فرزام" را آن چنان با طعنه ادا کرد که رسمه رسی

شد. نگاه از چشمان خمار آرش گرفت و رس به زیر 

انداخت. فرزام کم عذابش داده بود؟ حاال هم باید 

شد کشید؟ کاش یمبخاطر او پیش این مرد خجالت یم

 و گذشته
 
اش اسم نحسش را از خاطرات و تمام زندگ

 خط بزند! 

 خوامت؟بیت  چقدر یمیم -

به خواسیی  اگر بود، رسمه اگر بیشتی از آرش خواستار این 

جا بود که آرش عشق نبود، کمتی هم نبود. مشکل این

خواست او را دید و به هر قیمتی یمفقط رسمه را یم

ی زخم خورده و محتاط آرش را داشته باشد؛ اما رسمه

. یم  خواست، اما نه به هر قیمتی

 ستادم. ویل تو... من تا پای جونم پات وای -

ه رس بلند کرد و درمانده به صورت رنگ پریده ی آرش خت 

شد. آرش پوزخندی عصتر و پر صدا زد و رسی به 

 ی افسوس تکان داد: نشانه

تو حتی حاض  نیستی یه کم برام صتر کت  تا خونوادمو  -

 راض  کنم. 
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نکن آرش، تو رو خدا حالمونو از ایت  که هست بدتر  -

ی که نشدنیه. نکن. اضار ن  کن به چت  

ی لبش بیشتی به پوزخند کش آمد و نگایه رسارس گوشه

ه شد به رو به رو و با  ناامیدی به رسمه انداخت. خت 

سوزاند، اش تا مغز استخوان رسمه را یملحت  که رسدی

 گفت: 

 خوام این نصفه نیمه بودنتو. برو، نیم -

ه مانده بود به نیمرخ آرش. پا های رسمه ناباورانه خت 

 سستش را تکان داد و از جا بلند شد. یر اراده لب زد: 

 آرش...  -

آرش چشمانش را بست و دستش را مشت کرد. صدایش 

کرد ریخت. چه یمزد، تمام روح و روانش به هم یمکه یم

با اویی که تا پای جان دوستش داشت ویل از هر رایه که 

 کرد اگر این آخرینرسید؟ چه یمرفت به وصالش نیمیم

 داد؟ چشمانش را که باز کرد، گفت: راه هم جواب نیم

شم. به قول خودت، جایی دیگه مزاحم زندگیت نیم -

 رم که منو نخوان. نیم

 جان کند تا فقط همی   جمله را زمزمه کند: 
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 انصاف  نکن. یر  -

ه رس بلند کرد و به چشمان به اشک نشسته ی رسمه خت 

ا و هخواست به پلک زدی  تمام سختی شد. دلش یم

های این زن را با مشکالتشان حل شود تا بتواند اشک

 شد... آغوشش التیام ببخشد. کاش یم

ی رو خواستم، ویل  - این اولی   باریه که تو زندگیم چت  

 به دستش نیاوردم. 

 کیم مکث کرد و بعد، ادامه داد: 

باید ازت تشکر کنم، تو بهم یاد دادی شکست  -

 چجوریه. 

دونم" باال ی "نیمای به نشانهتای ابرو باال فرستاد و شانه

 انداخت: 

شاید حکمت این رابطه همی   بود که من بفهمم قرار  -

نیست همیشه همه چی باب میلم باشه. نمیشه هر 

ی که یم  خوامو داشته باشم. چت  

ه شد به چشمان رسمه؛ الحق که چشم هایش خت 

زیباترین نقاشی خدا بودند! لبخند زد؛ عمیق و از ته دل. 

کرد، انگار که آخرین ی وداع نگاهش یمحظههمچون ل

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

های عسیل خواست قاب این چشمدیدار بود، انگار که یم

 را تا ابد در دل و ذهنش حک کند. لحنش نرم شد: 

روزایی که کنار تو گذروندم، بدون اغراق، بدون  -

ِ اون روزا 
ین روزای عمرم بود. بابت ساخیی  اغراق بهتی

م با تو رو همیشه ی رابطههم ازت ممنونم. خاطره

 مونه... یادم یم

 ی جمله را گفت: سکویی کوتاه کرد و از ته دل ادامه

طور. تا ابد به عنوان یه زن قوی خودت رو هم همی    -

ایم. تو ذهنم یم ، تا ابد برام قابل احتی  موی 

ام" رسیده بود،  " به "احتی همی   که از "دوست داشیی 

تر از همه، همی   زد و بدهمی   که حرف از پایان رابطه یم

کرد اما حرف از یک جدایی که عاشقانه نگاهش یم

کند. دلش زد، داشت قلب رسمه را از جا یمعاقالنه یم

خواست برای داشتنش دست و پا بزند، دلش یم

خواست تمام جانش را بگذارد تا این مرد را مال یم

خودش کند. اما یاد گرفته بود که اول تابع عقل و 

بعد دلش. دیگر جاِن دوباره از دست منطقش باشد و 

 دادِن عزیزش را نداشت... 
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ه شد. آرش چشم از او گرفت و به نقطه ای نامعلوم خت 

اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و کیم سکوت کرد تا 

کرد، افکارش را جمع کند. دیگر به چشمان رسمه نگاه نیم

 اش را نقِش بر آب! مبادا نگاهش او را رسوا کند و نقشه

 

  

 فصل دوم: قفنوس

  

۱۴۵ 

 

، فرزام دیگه این  - دیگه هم الزم نیست نگرانم باشی

ون کیس رو نداره که بخواد بالیی رس من بیاره. رس  بت 

ی همکارام به موقع رسیدن، پلیس ختر کردن.  درگت 

 اون پشه هم االن بازداشتگاهه، اسمش سهرابه. 

فهمید؛ هایش نیمگفت و رسمه هیچ از حرفآرش یم

ی آرش م هوش و حواسش پیش صدای آرام اما گرفتهتما

؟! بود. از دستش یم  داد؟ به همی   راحتی
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ه شد:   آرش رس بلند کرد و به چشمانش خت 

دونم حکمت این رابطه برای تو چی بوده، ویل نیم -

 .  امیدوارم بعد من رنگ آرامشو ببیت 

حرفش این بود که آرامش رسمه شده بود؛ به خدا که 

 دید مگر بدون او؟ رنگ آرامش یمگفت! راست یم

جا خسته نکن. لطف برو بیشتی از این خودتو این -

 کردی اومدی، ممنون. 

ِ حرفیم
هایش. به حد کاف  رفت، اما نه پیش از گفیی 

ماند. به مدیون این مرد بود، دیگر زیر ِدین قلبش نیم

سقف نگاه کرد و نم اشک را از چشمانش گرفت. نفیس 

بغضش غلبه کند. به چشمان آرش عمیق کشید تا بر 

جان روی لب نشاند. صدایش نگاه کرد و لبخندی یر 

 لرزید: هنوز هم کیم یم

جا که بخوام لطف کرده من با پای خودم نیومدم این -

، با دلم اومدم. یه جوری  باشم و تو ازم تشکر کت 

ش تو راه چی دیدم و با گ اومدم  اومدم که اگه ازم بتی

ش یی این بود که نکنه حواسم همهیادم نمیاد، چون 

 یه تار مو از رس تو کم شده باشه. 
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چشمانش را به زمی   دوخت و لب زیر دندان کشید. 

 کوبید؟قلبش چرا انقدر محکم یم

وقتی تو اومدی تو زندگیم، من حتی به چشمای  -

خودمم اعتماد نداشتم. تو این عینک بدبیت  رو از 

 .  رو چشمام برداشتی

 لبخند زد: 

. یه ک - اری کردی باور کنم آدمای خوب هنوزم هسیی 

من زخم خورده بودم، تو زخمامو خوب کردی، حال 

 منو خوب کردی... 

ین، به چشمان آرش  رس بلند کرد و با همان لبخند شت 

ه شد:   خت 

اینم حکمت این رابطه برای من بود. من سوای این  -

ام قائلم...   که برات احتی

عمیق کشید.  ای چشم روی هم گذاشت و نفیسلحظه

شکافت، حاال که اش را یمحاال که قلبش داشت سینه

رفت، باید حرف دلش را آرش داشت از دستش یم

 گفت: یم

 دوِست دارم؛ هم با عقلم، هم با دلم.  -
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و زمان انگار برای آرش ایستاد. لبخندی کمرنگ اما از ته 

زد و دل روی لبش نشست. انگار در باغ  رسستر  قدم یم

کرد. ها روحش را نوازش یمای آواز پرندهبوی گل و صد

توانست بیمارستان را به قدرت عشق همی   بود؛ یم

 گلستان بدل کند! 

ه شد به چشمان ستاره باران  رسمه رس بلند کرد و خت 

 آرش. لبخندش کش آمد: 

 قانعم کردی که مرد زندگییم؛ دست خوش!  -

ای کرد و لبخندش، لبخنِد رسمه را پر آرش تک خنده

هترنگ ی چشمان هم بودند؛ انگار نه انگار که ر کرد. خت 

 این نگاه، نگاِه آخر است. 

ها بودم دوی  چقدر منتظر شنیدن این جملهنیم -

. رسمه، نیم  دوی 

رسمه نگاه از او دزدید و رس به زیر انداخت. نفیس عمیق 

 کشید و گفت: 

کیس از آینده ختر نداره. شاید اوضاع چرخید و  -

و تو رو کنار هم گذاشت. شاید اون روزگار دوباره من 

ایط با االن فرق کنه.   موقع رسی
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ه شد به چشمان آرشی که دیگر  رس بلند کرد و خت 

 کرد. دلجویانه گفت: خندید و با حشت نگاهش یمنیم

مونم. ویل االن اون موقع منم تا پای جونم پات یم -

ازم نخواه که دل بشکونم بخاطر داشتنت. راض  

و رو آه کیس بسازیم، به خدا که نشو که زندگیمون

 دووم نداره. 
 
 اون زندگ

د و رس به زیر انداخت. نگاهش  آرش لب روی هم فشی

اش. کاش حداقل قفل ماند روی دست باندپیچی شده

ها به عنوان یادگاری از رسمه روی دستش ردی از بخیه

 ماند! بافی یم

ترسم دوباره کیس که دوسش دارمو از دست من یم -

؟جونشو ندارم آرش. درکم یم بدم، دیگه  کت 

آرش اما واکنیسی نشان نداد. رسمه خودش را کنار 

کشید تا کیس که دوستش دارد را از دست ندهد، یم

د. خودش معشوقش را رها یم کرد تا کیس او را از او نگت 

طور کرد این منطق را. در منطق او عشق ایندرک نیم

اویی که تعریف شده بود؛ تا پای جان ماندن پای 

 !  دوستش داری، به هر قیمتی
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ِ تو زندگیمو قشنگ -
تر کرده، ممنونم دوست داشیی 

 ازت که گذاشتی دوِست داشته باشم. 

 
 

رسمه آه کشید و آرش چشمانش را بست. انگار سنگ

بزرگ در گلویش گت  کرده بود، به زحمت بزاق دهانش را 

 فرو برد. 

اوضاع دارم تا وقتی که تو رو تو قلب و ذهنم نگه یم -

 خوب شه، فقط همی   از دستم بر میاد. 

 

  

 

  

۱۴۶ 

 

 آرش جان؟ -

، نگاه هر دو به سمت او چرخید.  با صدای متعجب مهی  

مهی   که گیج شده بود از حضور رسمه، مدام نگاهش را 

دانست چه بگوید. چرخاند و نیممیان آرش و رسمه یم
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های رسمه را شنیده بود؛ تمام حرف دلش را. آرش حرف

 گفت: 

؟ چه زود!  -  برگشتی  

ی حاوی آبمیوه و کیک را روی مهی   جلو رفت و کیسه

 تخت گذاشت. رسمه دستپاچه گفت: 

 مهر. سـ... سالم خانوم یزدان -

ی "سالم" رس تکان داد و با اخیم کمرنگ مهی   به نشانه

ه ه ماند به رسمه. عرق رسد بر تت  ی کمر رسمه لغزید. خت 

ی او؟ کرد دربارهحاال این زن با خودش چه فکری یم

ی بگوید. نگاه از مهی   دزدید و احساس یم کرد باید چت  

 هول زده گفت: 

 من... نگراِن آرش...  -

چشم بست و لبش را زیر دندان کشید. چه داشت 

اش را گفت؟ پیش چشم این زن که به حتم حاال سایهیم

گفت؟ چه اش برای آرش یمزد، داشت از نگرای  با تت  یم

! دست  لرزید. یر آن که رس بلند و پاهایش یمحماقتی

 دوباره به 
ً
کند، نگایه به چشمان مهی   انداخت و فورا

 زمی   چشم دوخت. گفت: 
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 ببخشید، خداحافظ.  -

 . و بعد، پا تند کرد تا خالص شود از نگاه سنگی   مهی  

چشم هر دویشان رفتنش را دنبال کرد؛ آرشی که دلش 

و مهیت  که حاال  همراه رسمه از جا کنده شده و رفته بود،

 دو به شک شده بود... 

خانه، پشت مت   ناهارخوری نشسته بود و  توی آشتی 

دستانش را دور لیوان چایش حلقه کرده بود. گرمای 

های رسمه کرد. حرفلیوان هر لحظه بیشتی دل گرمش یم

شد و تصویر چشمان خیسش از مدام در ذهنش مرور یم

عی   عاقل بودن، رفت. این زن در پیش نگاهش کنار نیم

آرش را عجیب دوست داشت و همی   داشت تصمیم 

کرد. منتظر یک تلنگر بود تا موافقتش مهی   را عوض یم

 را اعالم کند. 

صندیل رو به رویش که به عقب کشیده شد، رس بلند 

 کرد. احمد مقابلش نشست و لبخندی به رویش زد: 

؟ ساعت سه صبحه. نیم -  خوای بخوایر

ی لیوان حرکت اش را لبهشت اشارهمهی   آه کشید و انگ

 داد: 
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 بره. خوابم نیم -

 فکرت مشغوله هنوز؟ -

آرام رس تکان داد. چقدر خوب بود که همشش با وجود 

 
 
 کار و خواب آلودگ

 
اش، نشسته بود تا درد دلش خستگ

 را بشنود. 

 احمد؟ -

 جانم؟ -

 ای به این ازدواج؟تو راض   -

شناسم، خانوم و و یماز اولشم راض  بودم. من رسمه ر  -

 نجیبه. گ بهتی از رسمه وقتی آرشم دوسش داره؟

ه شد به لیوان چای و حرف های رسمه مهی   باز هم خت 

در ذهنش تاب خوردند. چرا داشت با رسنوشت دو نفر 

 کرد رس هیچ و پوچ؟ احمد پرسید: بازی یم

 آرش کجاست؟ -

از بیمارستان که مرخصش کردن تا همی   نیم ساعت  -

ون بود. بعدم که یه راست رفت تو اتاقش. پ  یش بت 

 زنه؟حرف  نیم -
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 چشم بست و رسی به اطراف تکان داد: 

 از وقتی رسمه رفت یه کلمه هم حرف نزده.  -

احمد دستش را روی دست مهی   گذاشت و دلجویانه 

 گفت: 

مهی   خانوم! انقدر خودخوری نکن. اگه دلت راض   -

؟ شده دیگه چرا دست دست یم  کت 

ه شد. احمد ادامه داد: درم  انده به چشمان احمد خت 

ببی   حال پشتو، انقدر حواسش پرت شده که ازش  -

ی یم ! خفت گت   کی  

ی امروز هیچ کدامشان نیم دانستند که ماجرای درگت 

طور خواسته رسید. آرش اینآرش یک رسش به فرزام یم

 بود. 

ی منفعته. من فردا  - رو از هر جایی بگت 
جلوی ض 

پرسم. اگه حرف  نم به هاتف نظرشو یمز زنگ یم

 ذارم. خوبه؟نداشت که قرار خواستگاری رو یم

ناخواسته لبخندی روی لبش نشست و همی   مهر 

ییدی شد برای سوال احمد. آرش و رسمه کنار هم 
ٔ
تا

 شد... شدند؛ حال دردانه پشش خوب یمخوشبخت یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  

 

  

۱۴۷ 

 

* 

ی ت تا اجازهروز بعد، وقتی احمد با هاتف تماس گرف

د، هاتف کیم جا خورد اما دست آخر  خواستگاری را بگت 

ی رفاقتی که با احمد داشت، نتوانست روی و به واسطه

ش از دستش  حرفش "نه" بیاورد. نگران بود دردانه دختی

دانست رسمه خییل وقت است که دلش دلخور شود؛ نیم

 را به پش رسهنگ باخته... 

مهی   رسمه را به یک ی خواستگاری، پیش از جلسه

مالقات خصوض دعوت کرد. با او صحبت کرد تا 

مطمئنش کند از ته دل راض  به این ازدواج است. دلش 

شان خواست وقتی رسمه به عنوان عروس پا به خانهیم
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گذارد، دلش قرص باشد. رسمه بعد از این مالقات یم

 روی ابرها بود انگار! 

ی صورت و دست های بعد، در حایل که زخمیک هفته

 خوب نشده بودند، جلسه
ً
ی آرش هنوز کامال

ین نحو ممکن برگزار شد. آرش و  خواستگاری به بهتی

ین روزهای عمرشان را پشت رس یم گذاشتند و رسمه بهتی

ترین شد. خوشبختحالشان روز به روز کنار هم بهتی یم

 بودند یر 
 شک! زوج روی زمی  

ی حدود یک ی پیش از ازدواجشان چجلسات مشاوره ت  

ماه طول کشید. همه چت   خوب بود، مشاور هم این 

یید یم
ٔ
 به هم ازدواج را تا

 
کرد. با یک عقد ساده و خانوادگ

 به کامشان همچون عسل 
 
محرم شدند و بعد از آن زندگ

 شد. 

دیگر کیس نبود که حال خوبشان را خراب کند و دیگر 

 سایه
 
با این که  افتاد. سهرابشان نیمی فرزام روی زندگ

کرد از بازداشتگاه خالص شده بود، اما دیگر جرئت نیم

سمت آرش برود. در کمال تعجب فرزام هم دیگر کاری به 

کردند او دیگر کار رسمه نداشت. آرش و رسمه فکر یم
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ها بود... هایش کشیده؛ شاید حق با آندست از بازی

 شاید هم نه! 

* 

خنک و روح نواز ی فروردین ماه، با آن نسیم هوای نیمه

عجیب دلچسب بود. اما حیف که انگار امشب قرار بود 

 شادی به کام همه زهر شود! 

ب  دستانش را به کمرش زده بود و با پا روی زمی   ض 

ترسید این صدای زد. چشم دوخته بود به تاالر و یمیم

آهنگ و خنده و شادی به جیغ و شیون و گریه ختم 

ترسید نداشت؛ یم اش شانس کهشود. خواهر بیچاره

 اش به عزا تبدیل شود. شب عروش

ی باِرتو؟ باس برم، دیرمه. داداش تحویل نیم -  گت 

به پشت چرخید و چشم دوخت به مرد الغر اندام اما قد 

دانست شب عروش رسمه از کجا پیدایش بلندی که نیم

ای که اش را با دستمال یزدیشده بود. مرد عرق پیشای  

 فت. سامیار گفت: دور گردنش بود، گر 

 اینا رو فرستادن واسه آرش یزدان -
 

 مهر؟مگه نمیگ

 مرد رس کم مویش را خاراند: 
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 گمونم همی   بود اسمش.   -

 پس دو دیقه دندون بذار رس جیگرت تا خودش بیاد.  -

مرد زیر لب غر زد و پشت فرمان وانتش نشست. سامیار 

 دوباره چشم دوخت به در ورودی تاالر و زیر لب غرید: 

 بیا دیگه بابا، اه.  -

ای بعد، آرش از ساختمان خارج شد. حیاط بزرگ لحظه

تاالر هم پر از مهمان بود و کیم طول کشید تا آرش با 

شان خوش و بش کند و خودش را به سامیار برساند. همه

 اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و پرسید: 

ه؟چیه یه پشت رس هم زنگ یم - ؟ چه ختر
 زی 

 و عصتر گفت: سامیار طلبکارانه 

 چقدرم شما تلفن جواب میدی شاه دوماد!  -

مسخره بازی در نیار کاِرتو بگو، مهمونا رو ول کردم  -

 اومدم. 

ای کشید با دست به وانت که کیم سامیار پوف کالفه

جلوتر در خیابان پارک شده بود، اشاره کرد. آرش نگایه 

 تر شد. پرسید: به وانت انداخت و اخمش غلیظ
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 نش؟چیه داستا -

 سامیار پوزخندی عصتر زد و غرید: 

 کادو عروش فرستادن برات.  -

 سپس رو کرد به وانت و صدایش را کیم باال برد: 

! بیا پایی   ببینم.  -  حاچر

ها پیوست. نگایه به رس تا مرد از وانت پیاده شد و به آن

 پای آرش انداخت و گفت: 

؟یزدان -  مهر شمایی

 خودمم.  -

فمون کردی؟ بیا بارتو خایل کجایی داداش یه ساعته عال  -

 کن دیرمه. 

سپس به سمت وانت رفت و آرش و سامیار هم به 

 دنبالش به راه افتادند. در همی   حی   آرش پرسید: 

؟ -  باِر چی

 حوصله پاسخ داد: مرد یر 

، بیا خودت ببی   دیگه. من چه یم -  دونم مرد حسایر

 گ فرستاده؟  -
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 یه خانوم شیک و پیک!  -

 فاظ پشت وانت شد. سامیار پرسید: مشغول باز کردِن ح

 این خانوم شیکه اسم نداشت؟ -

جا واسه اسمشو نگفت. فقط گفت اینا رو بیارم این -

 مهر. آقای یزدان

 کمر راست کرد و با دست به قسمت بار وانت اشاره کرد: 

 بفرما، صحیح و سالم خدمت شما.  -

آرش قدیم جلو رفت و چشمش که به بار وانت افتاد، 

. ابروهایش باال پریدند و چشمانش گرد شدند. یکه خورد 

دو سنگ قتر مشگ که روی یگ نام خودش حک شده 

بود و روی دیگری، نام رسمه! سامیار پشتش ایستاد و 

 گفت: 

مثل این که این بازی قرار نیست حاال حاالها تموم  -

 شه. 

هایش کنار پاهایش، مشت. فکش قفل شده بود و دست

توانست باشد جز فرزام یماین افتضاح کار چه کیس 

ون  اهن گشادش بت  رستگار؟ مرد راننده پاکتی از جیب پت 

 کشید و آن را به دست آرش داد: 
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 اینم هست داداش.  -

 پاکت را باز کرد و نامه
ً
ی تایپ شده را با نگاهش آرش فورا

خواند:" وقتی برگردم اینا الزمتون میشه. عروسیتون 

 مبارک!"

 

  

 

  

۱۴۸ 

 

ی شید تا نامه را بخواند. همان دو جملهسامیار گردن ک

رسارس تهدید کاف  بود تا عصبانیتش به حد اعالء برسد. 

 صدایش کیم باال رفت: 

 مرتیکه حرومزاده رو ببینا، االنم ول کن نیست.  -

آرش کاغذ را میان انگشتانش مچاله کرد و آن را روی 

زمی   انداخت. انگشتانش را پشت گردنش در هم قفل 

، نفسش را محکم کرد و چشما
 

نش را بست. از رس کالفگ
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ه وع کرد به قدم زدن. زیر نگاه خت  ی راننده فوت کرد و رسی

شد و دوباره ها دور یمو سامیار، مدام پنج قدم از آن

ی نحس فرزام دوباره روی ها سایهگشت. بعد از ماهبازیم

 
 
آورد. فهمید تاب نیماش افتاده بود؛ رسمه اگر یمزندگ

 گفت: راننده  

یت  که دستمون ندادی، حداقل این  - بت و شت  یه رسی

 بارتو زودتر خایل کن من برم یی بدبختیم. 

آرش مقابل سامیار و راننده که کنار هم ایستاده بودند، 

ایستاد. یک نگاه به سامیار انداخت و بعد، خطاب به 

 مرد گفت: 

؟یه کاری بگم واسم یم -  کت 

یم؟ خایل کن برم رد فهمرد حسایر میگم دیرم شده نیم -

 کارم بابا، اه. 

. نیمیم - ی گم و گورشون کت  خوام هیچ خوام اینا رو بتر

؟ردی ازشون بمونه، یم  توی 

 مرد کیم فکر کرد و پرسید: 

 پول مول چقدر میدی؟ -
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هر چقدر بخوای، فقط همی   االن اینا رو بتر رس به  -

 نیستشون کن. 

ت و سنگ مرد موافقت کرد و پولش را که گرفت، رف

ها را هم با خودش برد. سامیار مقابل آرش ایستاد.  قتر

 را فریاد یم
 

 زد. هشدار داد: نگاهش آشفتگ

ی. پس فردا این  - با این قیافه نری تو آبرومونو بتر

 جماعت میگن داماد پشیمون شده بود. 

ای دیگر چشم دوخت و یک دستش را به آرش به نقطه

را ماساژ داد و کمرش زد. با دست دیگرش، پشت گردنش 

ون فرستاد. پاک ذهنش به هم  نفسش را تکه تکه بت 

بیت  ی این اتفاق را پیشتوانست آیندهریخته بود. نیم

دانست چطور باید از همشش محافظت کند. کند، نیم

ی که یم دانست، این بود که رسمه تازه رنگ تنها چت  

 و آرامش را دیده بود. نباید به هیچ قیمتی این 
 
زندگ

 داد. آرامش را از دست یم

اش را رو کرد به سامیار و حی   این که انگشت اشاره

 داد، گفت: مقابل نگاه او تکان یم
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ا همی   جا چال میشه.  - سامیار! ماجرای این سنگ قتر

ی نیم  رسمه. هیچ کس چت  
ً
فهمه؛ مخصوصا

 متوجیه؟

 سامیار نگایه معنادار به او انداخت: 

 تا کیس شک نکرده.  عقلم کمه مگه؟ بریم تو زودتر  -

ی دِر خانه را که باز کرد، کنار ایستاد و با لبخند و اشاره

 دست، تازه عروسش را به داخل خانه دعوت کرد: 

 بفرمایید خانوم زیبا.  -

رسمه به رویش لبخند پاشید و برای بار هزارم در این 

، دل از این مرد عاشق ربود. دامن پف  لباس  شب رویایی

هایش را از پا در آورد. رفت و کفشعروسش را کیم باال گ

زیر لب "بسم هللا" گفت و با دیل روشن و پر از آرزو پا 

ی بختش؛ بختی که از این به بعد سفیِد گذاشت به خانه

 سفید بود، درست مثل لباس عروش که به تن داشت. 

میان سالن که ایستاد، آرش هم داخل شد و در را بست. 

. کاله شنل را از روی شد لبخند از روی لبش محو نیم

رسش برداشت و آرام آرام چرخید تا تمام خانه را خوب 

شد. این ببیند. عاشق این خانه بود و از دیدنش ست  نیم
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ی خودش بود؛ همان جایی که قرار بود خانه دیگر خانه

من آرامشش باشد. 
ٔ
 ما

هایش را روی جا نزدیک دِر ورودی، دستآرش همان

ی چپش را به دیوار تکیه داد. انهسینه در هم گره زد و ش

ه  ه ماند به عروس زیبایش. تا ابد هم اگر این خت  خت 

شد. انگار در رویا ست  کشید، خسته نیمماندن طول یم

ین یمیم  دید. کرد، انگار داشت خوایر شت 

 چشم رسمه که به آرش افتاد، پرسید: 

 جا وایستادی؟ بیا تو دیگه. چرا اون -

ی ش را کج کرد. انگار خدا الههآرش لبخند زد و گردن

 ی کوچک او کرده بود! زیبایی را مهمان خانه

 جا وایستم یه سال نگات کنم. خوام همی   یم -

م خندید:   رسمه کوتاه و از رس رسی

یه عمر وقت داریم واسه این که همو نگاه کنیم. بیا  -

احت کن، خسته شدی.   یه کم استی

طور . همانای کرد و تکیه از دیوار گرفتآرش تک خنده

آمد، پنجه در کراواتش انداخت و کیم گردن که جلو یم

ی کراواتش شل شود. مقابلش ایستاد؛ آن کشید تا گره

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

د تا  قدر نزدیک که رسمه مجبور شد رسش را کیم باال بگت 

اهنش را باز کرد. با او را خوب ببیند. آرش دکمه ی اول پت 

ه  همان گردن کج شده و لبخند معنادارش، مستقیم خت 

 شد به چشمان رسمه و تای ابرو باال فرستاد: 

 یم -
 

؟تو توی این صورت خستگ  بیت 

 رسمه هم تای ابرو باال فرستاد: 

؟ -  نیستی یعت 

 اش را کیم باال داد و مغرورانه شانه باال انداخت: چانه

م واسه اثبات خسته نبودنم باهات کشتی  - حاض 

م.   بگت 

زیبایی  رسمه خندید؛ بلند و از ته دل. آرش محو 

هایش شد و انگار زمان برایش ایستاد. دیگر چه خنده

 اش؟های معشوقهخواست از این دنیا جز همی   خندهیم

همیشه همی   جوری بخند، انقدر بلند بخند که  -

 خواد. صداش برسه به گوش هر گ که بدتو یم
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۱۴۹ 

 

خندید و رسمه رس تا پای آرش را از نظر گذراند؛ اگر یم

اش همی   مرد بود. همی   ش بود، باعث و بای  حالش خو 

آرشی که امشب قامت خوش تراشش در کت و شلوار 

درخشید و چشمان مهربانش دل رسمه را قرص دامادی یم

ی این مرد شده بود که کردند. ِگ تا این حد دلباختهیم

 خودش نفهمید؟

ش گذاشت و چشمانش را رسش را روی سینه ی ستتر

ا هنش را عمیق نفس کشید و بست. عطر خوش پت 

های آرش که دور وجودش غرق در آرامش شد. دست

اش که روی موهایش هایش حلقه شد و بوسهشانه

 نشست، لب زد: 

خندم. خییل دوِست من تا وقتی تو کنارم باشی یم -

 دارم آرش، خییل دوست دارم. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 کشید. یک دستش را 
 
آرش نفس عمیفی از رس آسودگ

وش رنگ رسمه حرکت داد و وار روی موهای خنوازش

 گفت: 

 رسه دوست داشتنت؟به پای من یم -

 رسه. یم -

 کوتاه خندید: 

 رسه. رسه، شک ندارم نیمنیم -

ها پیش  چشمانش را بست و ناگهان تصویر سنگ قتر

چشمش جان گرفت. لبخند بر لبش خشک شد و 

ی درون قلبش سقوط کرد. اگر  نفسش حبس. انگار چت  

 کرد؟گرفتند چه یماش را از او یمرسمهافتاد، اگر اتفافی یم

های ی دستش را دور شانهچشمانش را باز کرد و حلقه

ترین تر. مگر او مرده بود که کیس کوچکرسمه، تنگ

آزاری به رسمه برساند؟ مگر بعد از آن همه سختی 

گذاشت کیس او را از چنگش در بیاورد؟ صدایش یم

 لرزید، اما قاطع لب زد: یم

ی جهان باید ازم ی دوِست دارم که همهمن انقدر  -

سن وقتی قراره نزدیکت شن.   بتی
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این لرزش صدا، لبخند را بر لب رسمه خشکاند. 

چشمانش را باز کرد و از حصار آغوش آرش عقب کشید. 

ه شد به   نشاند و موشکافانه خت 
اخیم کمرنگ بر پیشای 

 چشمان مردش. مشکوک پرسید: 

 آرش؟  -

 آرش لبخند زد: 

  آرش؟جون دِل  -

 حالت خوبه؟ -

لبخندش کش آمد و دستش دور کمر رسمه حلقه شد. 

ی وار روی گونهپشت انگشتان دست دیگرش را نوازش

 رسمه کشید و گفت: 

مگه میشه امشب خوب نباشم؟ دیگه مال من  -

 م مگه خوب نباشم؟شدی، دیوونه

چرخاند میان چشمان رسمه اما باز هم با تردید چشم یم

فرار از این نگاه چشمانش را بست. آرش. آرش برای 

ی نداشت؛ دروغ گفیی  را بلد نبود. پنهان کاری را  تقصت 

 دلش نیم
ً
خواست آرامش بلد نبود اما امشب اصال

 همشش را بر هم بزند. 
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ی یادش آمد. چشمانش را باز کرد و دستش را  ناگهان چت  

طور که به سمت اتاق پشت کمر رسمه گذاشت و همان

 کرد، گفت: خواب هدایتش یم

ی نشونت بدم. بریم، یم -  خوام یه چت  

پا به اتاق که گذاشتند، جلوتر از رسمه به سمت مت   

ون کشید و جعبه ی مخمل و آرایش رفت. کشو را بت 

ای رنگ را برداشت. به پشت چرخید تا رو به روی رسمه

رسمه بایستد. گردنبند طرح ققنوس را مقابل چشمان 

 ت: رسمه گرفت و با لبخند گف

 اینو یادت میاد؟ -

ه به پالک ققنوس، لبخند زد:   رسمه خت 

 آره، یادمه.  -

آرش جلو رفت و دست رسمه را میان دستش گرفت. او را 

 به سمت مت   آرایش هدایت کرد و گفت: 

همون موقع که اینو ازم قبول نکردی، از رسم  -

 گذشت که یه روزی خودم بندازمش دور گردنت. 

د، آرش هم پشت رسش. ی مت   ایستارسمه مقابل آینه

ه شد:   گردن کج کرد و از داخل آینه به چشمان رسمه خت 
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 االن دیگه وقتشه.  -

لبخند رسمه که پر رنگ شد، آرش موهای ریخته روی 

گردنش را کنار زد و گردن بند را دور گردن رسمه انداخت. 

توانست لرزیدند؛ نیمدستانش از شدت هیجان کیم یم

کمرنگ بر پیشای  نشاند و   قفِل زنجت  را ببندد. اخیم

 رسش را جلوتر برد تا بهتی ببیند. 

های گرم آرش به پوست گردن رسمه، برخورد نفس

کرد. چشمانش را بست و بزاق حالش را دگرگون یم

دهانش را به سختی فرو برد. نفیس عمیق کشید تا کیم 

آرام شود. نفسش آرش را هوشیار کرد. در آینه به او نگاه 

دگرگونش را که دید، حالش دگرگون شد.  . حاِل کرد 

 دستانش بیشتی از قبل لرزیدند... 

باالخره به هر زحمتی که بود، قفل گردنبند را بست و 

ه ماند به صورت رسمه. صدای  عقب کشید. در آینه خت 

 لرزید: رسمه هم یم

 تموم شد؟ -

 آره.  -
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چشمانش را که باز کرد، نگاهش در آینه به چشمان آرش 

نگاه آرش آرام آرام پایی   لغزید و روی گردن قفل شد. 

هایش روی پهلوهای رسمه رسمه ثابت ماند. دست

نشستند. رسش را پایی   آورد و هر دو چشم بستند. 

ای عمیق روی گردن رسمه نشاند. انگار که میان بوسه

 زمی   و هوا معلق بودند... 

قامت راست کرد و رسمه را به سمت خودش چرخاند. 

دور کمرش حلقه کرد و نگاهشان در هم  یک دستش را 

 قفل شد. از ته دل گفت: 

خواد تا آخر چی داره این چشمات که آدم دلش یم -

 عمر بشینه نگاشون کنه؟

رسمه لبخند زد و نگاه آرش روی پالک ققنوس لغزید. 

ه شد به چشمان به رنگ عسل لحظه ای بعد، باز هم خت 

 اش را میان انگشتانش گرفت: رسمه و چانه

، دیگه نیم -  ذارم ققنوسم خاکستی شه. تو ققنوس مت 

های رسمه هایش روی لبو بعد، چشم بست و لب

کشیدند، این حال نشستند. دنیا هم اگر صف یم

 خوبشان نابود شدی  نبود... 
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 "پایان فصل دوم"

 

 

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۰ 

 

 فصل سوم: 

 «تقاص»

 

 چهار سال بعد... 

 

ا باز کرد. آب را آرام آرام روی دو پا نشست و دِر بطری ر 

ریخت و همزمان با دست دیگرش آن را روی سنگ قتر یم

ها اش سالزدود. کار هر هفتهشست و رد خاک را یمیم
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تر شد که همی   بود؛ اما چرا هر بار غمش سنگی   یم

 شد و کم، نه؟یم

ی از سوز دی ماه کم  آفتاب تند و تت   بود اما این چت  

مام شد، بطری را کنار گذاشت و کرد. کارش که تنیم

های روی سنگ را ای خواند. نگاهش مدام نوشتهفاتحه

برد. کرد و مدام بغض سنگینش را فرو یممرور یم

ها را از بر شده بود، مهار این بغض را هم خوب نوشته

یاد گرفته بود. لبخندی تلخ روی لبش نشست. به جای 

 صحبت شد: نازنینش، با این سنگ رسد هم

 معرفت. حالت خوبه؟الم نازِی من. سالم یر س -

دسته گیل که همراه آورده بود را پیش کشید و ربان دور 

های رز را باز کرد. شاخه گیل رسخ برداشت و دانه دانه گل

گ  هایش را جدا کرد و روی سنگ ریخت: گلتر

 حواست  -
ً
، اصال داره میشه شیش سال که نیستی

؛ مگه  هست؟ ببی   چروکای پیشونیمو. موهامو  ببی  

شن تو کنارم قرار نبود وقتی یگ یگ دارن سفید یم

 باشی نازنینم؟
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گ های آخر را که روی سنگ ریخت، لبخند آرام آرام گلتر

 از روی لبش محو شد: 

تقصت  خودمه، عرضه نداشتم مراقبت باشم. حقمه  -

هر چی بکشم از نبودنت، بدتر از اینم رسم بیاد 

 حقمه. 

ت گرفت و حی   پر پر کردنش ای رز سفید به دسشاخه

 لب زد: 

خوره نازی. هر شیش ساله یه سوال داره مغزمو یم -

فهمم این وسط گناه آوا چی بود کنم نیمچی فکر یم

 مادر شد؟ که یر 

 ای تلخ کرد و ادامه داد: تک خنده

ش کردن که با مامان مو تو مهد مسخرهنازی بچه -

ه اون نقدر جا، بهش گفیی  چرا مامانت ابزرگش مت 

ه. طفلک اون شب تا خود صبح گریه کرد. من  پت 

چجوری آخه این بچه رو دلداریش بدم وقتی خودم 

 جیگرم آتیش گرفته؟

لرزید. چشم بست و بغضش را قورت داد؛ صدایش یم

شکست. گلویش زخم شده قرار نبود گریه کند، نباید یم
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بود از این همه بغض فرو بردن. کیم آرام که شد، 

باز کرد لبخندی به سنگ رسد زد. رز سفید چشمانش را 

گ هایش را جدا بعدی را به دست گرفت و دانه دانه گلتر

 کرد: 

منده، هر موقع میام این - زنم. جا فقط غر یمرسی

 دونم خودم، به روم نیار. یم

 مکث کرد و خنده از لبش پر کشید: 

من مگه کیو دارم جز تو که دردامو بهش بگم؟ به تو  -

 ترکه از غم و غصه. م یماین سینهام اگه نگم که 

ی رزها را شاخه به ها. بقیهدست کشید از پر پر کردن گل

 شاخه روی سنگ گذاشت و همزمان لب زد: 

این روزا یه فکری مثل خوره افتاده تو رسم. دیوونه  -

شدم از بس بهش فکر کردم و به هیچ جا نرسیدم. 

گه تر شد، ا شبم و روزم شده این که وقتی آوا بزرگ

یه روز ازم پرسید مامانم چجوری مرد... نازی من 

اون روز چی بهش بگم؟ چجوری جوابشو بدم که 

 حالش از من به هم نخوره؟
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آرنج چپش را روی زانویش گذاشت. چشم بست و 

اش تکیه داد. نفسش اش را به دست مشت شدهپیشای  

 را محکم فوت کرد: 

تو بگو گت  کردم نازی، بریدم دیگه. چیکار کنم من؟  -

 که یه طرفش کارمه، یه طرف 
 
چیکار کنم با این زندگ

 آوا و یه طرف فکر تو؟

چشمانش را باز کرد و دستش را پایی   آورد. چشم 

هایی که دیگر خییل چرخاند روی سنگ قتر و نوشته

 کمرنگ شده بودند: 

ه، تو  - م کم کم داره اسمتو یادش مت  حتی این سنگ قتر

ی از ذهن من؟  چرا نمت 

ه. ع -  ذاب وجدان داری که یادت نمت 

صدای آشنای مردی که از پشت رسش آمد، اخیم غلیظ 

اش نشاند. این لحن و صدا را خوب یادش بود؛ بر پیشای  

 خییل خوب! 

رسش را به پشت چرخاند و نگاهش را باال کشید. خودش 

ای و ابروهای خوش فرم، با های قهوهبود؛ با همان چشم

رد کنش. برخالف هر باری همان لبخند کج و اعصا
ُ
ب خ
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که با او رو به رو شده بود، این بار مرتب و آراسته بود؛ از 

های اتو کشیده و رس تا پا موها و ته ریشش گرفته تا لباس

 اش. مشگ

د، از جا بلند شد و رو به  یر آن که نگاه از چشمانش بگت 

رویش ایستاد. نگاه نافذش را به چشمان مرد رو به رویش 

 و پرسید:  دوخت

؟جا چیکار یمتو این -  کت 

 ی لبش بیشتی کش آمد: گوشه

 ت قوی باشه، پس یادته منو. زدم حافظهحدس یم -

 مهرداد رس تکان داد و زمزمه کرد: 

 فرزام رستگار.  -

ییدی شد 
ٔ
فرزام ابروهایش را باال فرستاد و این، مهر تا

 برای مهرداد. تکرار کرد: 

 جا؟خوای اینچی یم -

 خلوِتتونو به هم زدم؟ -

د  سف . به نشانهنچی کرد و لب روی هم فشی
ٔ
ی یک تا

، رس به اطراف تکان داد و گفت: 
 

 ساختگ
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 آدم وقت شناش نیستم.  -
ً
منده، من کال  رسی

، نفهمیدم چرا اینخییل حرف یم - . زی   جایی

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۱ 

 

 به حالت قبل بازگشت؛ با همانچهره
ً
لبخند  ی فرزام فورا

کج. از ذهن مهرداد گذشت که این مرد عجب بازیگر 

 شد اگر دستی در این عرصه داشت! فرزام گفت: خویر یم

امروز صبح آزاد شدم، تا یه کم به رس و وضعم برسم  -

طول کشید. تو اولی   نفری هستی که بعد آزادیم 

 بینمش. یم

ابروهای مهرداد گره کور خوردند. چرا او اولی   بود؟ نگاه 

رزام پایی   لغزید و روی سنگ قتر ثابت ماند. نفیس ف

 عمیق گرفت و گفت: 
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از وقتی مادرم مرد، فقط یه بار رفتم رس خاکش. اونم  -

 همون روز تشییع جنازه بود. 

اش فرو های شلوار کتان مشگهایش را در جیبدست

 برد و چشم دوخت به چشمان مهرداد: 

که برم.   ربظ به زندون بودنم نداره، خودم نخواستم -

 خاک رسدی میاره جناب رسگرد. 

اش ی لبش کش آمد و اخیم کمرنگ بر پیشای  گوشه

 نشست: 

 رسگرد شدی دیگه، نه؟ -
ً
 تا االن حتما

ادیب نگاه از او گرفت و یک دستش را به کمرش زد. کف 

دست دیگرش را محکم و یی در یی پشت گردنش کشید و 

تی نفسش را محکم فوت کرد. فرزام به کنار، او ح

 ی خودش را هم نداشت. عصتر گفت: حوصله

حرف  داری بزن نداری برو رد کارت. وقت منو نگت   -

 بیخودی. 

 ی مهرداد را نشنیده باشد، ادامه داد: انگار که جمله

دوی  من با مرگ مادرم خییل زود کنار اومدم. یم -

 چرا؟
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ای نگاهش را میان دو چشم قدیم جلوتر رفت و چند ثانیه

 د: مهرداد چرخان

چون نذاشتم حق مادریش بمونه گردنم. عذاب  -

 وجدان نداشتم وقتی مرد. 

ی خالفکار بودن پشش دق کرده بود، زن بیچاره از غصه

گفت عذاب وجدان آن وقت این مرد به همی   راحتی یم

 ندارد؟ کم مانده بود شاخ در بیاورد! 

ه، باید خودتو تو ام اگه یم - خوای داغ دلت آروم بگت 

. از رسی این   عذاب وجدان خالص کت 

. نگاه به نقطه ای مهرداد پوزخند زد؛ پر صدا و عصتر

دیگر دوخت و کف دستش را چندین بار روی ته ریشش 

 کشید. دوباره به فرزام نگاه کرد و گفت: 

 به تو ربظ نداره یم -
ً
 من اصال

 
دوی  چیه؟ زندگ

 جناب رستگار. 

 پوزخندش، جایش را به اخیم غلیظ داد و صدایش باال 

 رفت: 

 جا، همی   االن. برو از این -

 فرزام لبخند زد و شانه باال انداخت: 
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، من یم -  خواستم کمکت کنم. هر جور راحتی

من نه عذاب وجدان دارم، نه محتاج کمک یگ مثل تو  -

 ام. تفهیم شد؟ حاال برو راحتم بذار. 

و بعد، به پشت چرخید و روی دو پا، کنار مزار همشش 

آورد؛ فرزام را چه به کمک کردن به نشست. رس در نیم

دانست، او؟ چه قصد و نیتی پشت این ماجرا بود؟ نیم

 نیمنیم
ً
 خواست ذهنش را درگت  او کند. دانست و اصال

 دوی  داغ بچه چقدر سخته؟تو یم -

ها روی جوابش را نداد و رسگرم مرتب کردِن شاخه گل

 مزار شد. 

غش به مو ندیدم، ویل هنوزم دامن هیچ وقت بچه -

 دلم مونده. 

، نفسش را محکم فوت کرد. چرا بس 
 

از رس کالفگ

 کرد؟نیم

ت ازت دارم به اون روزی فکر یم - کنم که دختی

پرسه و... آخ که چه حایل ی مرگ مادرش یمدرباره

 مییسی وقتی آوا تو رو مقرص بدونه! 
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چشمانش را روی هم گذاشت و لرز خفیف  به جانش 

شد. آوا تمام کرد نابود یمنشست. اگر آوا به او پشت یم

 
 
اش بود، تمام دلخوشی و امیدش بود. دنیا برایش زندگ

کش او را گناهکار یمتمام یم  دانست. شد اگر دختی

به اش را زده بود، لبش به پوزخندی ی کاریفرزام که ض 

به ای کمرنگ کش آمد. جلو رفت و قامت خم کرد. ض 

 وشش زمزمه کرد: ی مهرداد کوبید و آرام زیر گروی شانه

تم بیاد رو داغ زنت. یه کاری کن رست  - نذار داغ دختی

 جلوش باال باشه، نذار تو رو بذاره کنار. 

 مهرداد غرید: 

 گمشو عقب.   -

تو احمق نباش ادیب. زنتو که دادی رفت، حداقل بچه -

 نگه دار. 

 فریاد زد: 

 خوام کمکتو. گفتم برو، نیم -

هایش را در دستفرزام با کیم مکث، قامت راست کرد. 

 جیب شلوارش فرو برد و گفت: 
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ت باشی رسگرد. کردم انقدر یر فکر نیم -  رگ و غت 

. ابروهایش را در مهرداد از جا بلند شد و مقابلش ایستاد 

 هم کشید و گفت: 

 نفهمیدم، چی شد؟  -

 با دست به خودش اشاره کرد: 

 رگم؟من یر  -

 فرزام رس تکان داد و مهرداد بلند بلند خندید: 

ت یمبب - زنه! فرزام ی   گ داره واسه من دم از رگ و غت 

 رستگار! 

ی او کوبید. ته جلو رفت و کف دستش را آرام روی سینه

 اش هنوز هم روی صورتش بود: ی خندهمانده

ت! تو همی   که ناموستو ندی دست یه  - خوش غت 

مشت قاچاقچی و خالفکار جهاد کردی. دیگه 

مک کردن به این و خواد بیفتی دنبال کار خت  و کنیم

 اون. 

 ابروهایش را باال فرستاد: 

 تفهیم شد جناب رستگار؟ -
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فرزام هنوز هم لبخندش را روی لب داشت؛ برخالف 

گذشته که هر بار ماجرای رسمه و باند شهرام را برایش 

 ریخت: کردند، به هم یمیادآوری یم

چرخه، قاتل زنت داره راست راست تو این شهر یم -

؟ر یماون وقت تو چیکا  کت 

 پوزخند زد: 

ی واسه زنت. جا عزا یمهفته به هفته میای این - گت 

تت!   دست خوش بابا! گیل به جمال غت 

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۲ 

 

هایش کنار پاهایش مشت شدند. خونش به جوش دست

 های این مرد. آمده بود از طعنه

 خوای تو از جون من؟چی یم -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی خودت باید به تقاص بگت  از قاتل زنت، اگه نگ - ت 

 جاش تقاص پس بدی. 

 اش غرید: های قفل شدهاز میان دندان

ی حرومزاده کجاست دونستم اون رانندهمن اگه یم -

 کردم. که شیش سال پیش حسابمو باهاش صاف یم

به به  فرزام ابروهایش را باال فرستاد و صمیمانه دو ض 

 بازوی مهرداد زد: 

 حاال شدی مهرداِد ادیب!  -

 نگاهش کرد و فرزام ادامه داد:  مهرداد گنگ

ی توی ماجرا راننده - ی اون ماشی   هیچ تقصت 

 . اونم یه قربای  بود، مثل زن تو. نداشت

 مات و مبهوت نگاهش کرد. گیِج گیج شده بود. پرسید: 

؟ -
 

 چی داری میگ

 فرزام گفت: 

پشت قتل زنت یگ دیگه بوده، یگ که من خوب  -

،  شناسمش. پیدا کردن اون آدم با یم من. انتقامتو بگت 

 بذار دلت خنک شه. 
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؟ چی یمچرا یم -  رسه بهت؟خوای بهم کمک کت 

 شانه باال انداخت: 

ای نیستم که محض رضای خدا موش من اون گربه -

یم.  ه. اومدم رساغ تو، چون هم مست   بگت 

اخیم غلیظ بر پیشای  مهرداد نشست. چرا از 

از جیب آورد؟ فرزام تکه کاغذی هایش رس در نیمحرف

د:  ون کشید و آن را به دست مهرداد ستی  شلوارش بت 

ی منه. فکراتو بکن، اگه پایه بودی زنگ این شماره -

 بزن. 

روی شکم، میان انبویه از جزوه و کتاب، روی زمی   دراز 

داد. یک گاز به کشیده بود و مدام پاهایش را تکان یم

زد و یک بیت شعر زیر لب سیب رسخ توی دستش یم

ی شعر بود و کرد انگار! دیوانهد و روحش پرواز یمخوانیم

 ها خوش بود. ادبیات، حالش با همی   

یبا وجود تمام سخت اش، این دختی های خانوادهگت 

حالش خوش بود. برای کنکور خوب درس خوانده بود و 

ین دانشگاه های تهران مشغول به حاال در یگ از بهتی
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ی که  خواند،تحصیل بود. ادبیات فارش یم همان چت  

 همیشه آرزویش را داشت... 

 خوری درست کنم؟گم هانیه! شام چی یمیم -

با صدای رسمه، نگاه از کتابش گرفت و رسش را به سمت 

خانه چرخاند. رسمه با لبخند و مهربانانه نگاهش  آشتی 

 کرد. روی زمی   نشست و گفت: یم

مونم، دستت درد نکنه رسمه جون. من شام نیم -

 رم خونه. یم

 رسمه اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

یم خوب نیست  - لوس نکن خودتو. درسته من آشتی 

. ویل انقدری هم بد نیست که یم  خوای فرار کت 

 هانیه به رویش لبخند زد: 

یت خوب نیست از حسودیش گفته.  -  هر گ گفته آشتی 

 موی  دیگه؟پس یم -

 با خجالت گفت: 

 خوام مزاحم شم. آخه... رسمه جون نیم -
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. هانیه به خدا هر موقع میای این - جا من مزاحم نیستی

جا نیای کجا ی برادرته، اینکیل حالم خوب میشه. خونه

 بری؟

 نما به این همه مهربای  زد و با شوق گفت: لبخندی دندان

 عاشقتم من که.  -

 رسمه هم لبخند زد: 

 مامان مهینت پدرمو در میاره اگه  -
ً
درستو بخون؛ بعدا

یا.  خودتم باز باید بری تو کتابخونه نمره کم بگت 

 .  بشیت  درس بخوی 

ه به کتاب،  هانیه دوباره کف سالن دراز کشید و خت 

 محکم فوت کرد: 
 

 نفسش را از رس کالفگ

دارن. بابا دانشجو هم شدیم دست از رسمون بر نیم -

 ی من داری آخه؟مادر من تو چیکار به نمره

خانه مشغول پخت و پز شده ب ود، رسمه که در آشتی 

 صدایش را بلند کرد: 

، درستو بخون.  -  غر نزن دختی

 هانیه اما دلش پر بود: 
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واال دیگه، آدم کفرش در میاد رسمه جون. حاال چه  -

کنه با ده پاس شم یا بیست؟ تهش که فرفی یم

 خوام شوهر کنم. یم

 رسمه بلند بلند خندید و گفت: 

 از دست تو!  -

ی اش و بعد، هانیه مشغول درس شد و رسمه به آشتی 

رسید. کیم بعد، وقتی که چشمش به ساعت روی دیوار 

افتاد، انگار کیس به قلبش چنگ کشید. رو کرد به هانیه و 

 نگران لب زد: 

 هانیه؟ -

د، گفت:   یر آن که نگاه از کتاب بگت 

 جانم؟ -

 آرش یه کم دیر نکرده به نظرت؟ -

هانیه رس بلند کرد و به ساعت چشم دوخت که هفت و 

ی داد. این مدت آن قدر به خانهن یمنیم غروب را نشا

برادرش رفت و آمد کرده بود که ساعت ورود و خروج 

 دانست. برادرش را خوب یم
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 آره، یه نیم ساعتی دیر کرده.  -

 تفاوت شانه باال انداخت: چشم به کتابش دوخت و یر 

 ترافیکه دیگه، میاد باالخره.  -
ً
 حتما

 رسمه رس تکان داد و زیر لب گفت: 

 آره، شاید.  -

خانه کرد. اما هر چه  خودش را مشغول مرتب کردِن آشتی 

شد و کم، نه. دست گذشت، آشوب قلبش بیشتی یمیم

آخر طاقت نیاورد و رایه اتاق خواب شد تا با همشش 

د.   تماس بگت 

صدای اپراتوری که ختر از خاموش بودِن تلفن آرش 

داد، همچون ناقوس مرگ در گوشش پیچید و تنش را یم

دلشوره امانش را بریده بود. یک دستش را به . سست کرد 

وع کرد به متی کردن طول و عرض اتاق با  کمرش زد و رسی

جوید و های دست دیگرش را یمهایش. مدام ناخنقدم

 در رسش هزاران سناریوی مخوف ساخت! 

. ی تخت نشستدست آخر از قدم ایستاد و لبه

 چشمانش را بست و نفیس عمیق کشید. زیر لب گفت: 

، این چه حالیه آخه؟آ -  روم باش دختی
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همان لحظه، صدای آیفون بلند شد و به دنبالش صدای 

 هانیه آمد: 

 آبچر جون؟ بیا داداشم اومد.  -

 

  

 فصل سوم: تقاص

 

۱۵۳ 

 

 از جا بلند شد و به سالن رفت
ً
. دِر ورودی آپارتمان را فورا

ای که آسانسور در طبقه بایستد، باز کرد و تا لحظه

و خیال در رسش پیچ خورد. همی   که آرش از  هزاران فکر 

 و رس پا 
 

ون آمد، همی   که لبخند همیشگ آسانسور بت 

 کشید و تمام 
 
بودنش را دید، نفیس از رس آسودگ

 هایش پر پر شدند. دلشوره

هایش، آرش با لبخند جلو آمد و حی   در آوردن کفش

 گفت: 
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 سالم خانوم، خسته نباشی عزیزم.  -

 لبخند آرش را با لبخند پاسخ داد:  رسمه کناری ایستاد و 

 سالم، تو ام خسته نباشی آرش جان.  -

آرش کمر راست کرد و پا به آپارتمان گذاشت. اما همی   

که چشمانش به چشمان رسمه افتاد، لبخند از روی لبش 

محو شد. در را پشت رسش بست و با تردید و نگرای  

 پرسید: 

 رسمه جان؟ خویر تو؟ -

 ویلش داد: رسمه لبخندی مصنوغ تح

 خوبم، یه کم دیر کردی نگرانت شدم.  -

اش انداخت و بعد، به چشمان یک نگاه به ساعت مچی 

 رسمه چشم دوخت. نامطمی   لب زد: 

 این حالت... فقط واسه نیم ساعت دیر اومدِن منه؟ -

 آخه گوشیتم خاموش بود.  -

د و رسی  آرش نچی کرد و چشم بست. لب روی هم فشی

. چشمانش را که باز کرد، با از روی افسوس تکان داد 

 گفت: 
 
مندگ  رسی
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 ببخشید، بعد جلسه یادم رفت روشنش کنم.  -

لبخندی روی لب نشاند. قدیم به رسمه نزدیک شد و 

دستش را دور کمر او حلقه کرد. موهایش را پشت گوشش 

 فرستاد و گفت: 

 خوب باش دیگه، باشه؟ -

هایش بنشاند. اما ای روی لبرسش را جلوتر برد تا بوسه

رسمه رسش را عقب کشید، چشمانش را گرد کرد و 

ای هشدار دهنده نامش را صدا زد. صدای تک رسفه

، نگاه آرش را سمت سالن کشاند و هانیه را که 
 

ساختگ

اش نشست. رسمه از دید، اخیم کمرنگ بر پیشای  

 آغوشش جدا شد و آرش گفت: 

 تو از کجا اومدی؟ -

 هانیه تای ابرو باال فرستاد: 

.  علیک سالم -
ً
 خان داداش. از در اومدم قطعا

 رسمه رو به آرش گفت: 

اومده درس بخونه، گفتم شامم بمونه پیشمون. برو  -

 لباستو عوض کن چایی بریزم بخوریم. 
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آرش بعد از این که کیم با هانیه خوش و بش کرد، رایه 

کرد، هایش را عوض یماتاق شد. تمام مدیی که لباس

وزها دائم اضطراب فکرش پیش رسمه بود. همشش این ر 

فهمید این زد. نیمداشت، دائم نگران بود و دلش شور یم

حالش ناشی از چیست. همی   هم داشت از پا درش 

 آورد... یم

خانه مشغول  حوایل ساعت یازده شب، رسمه در آشتی 

جمع و جور کردِن بساط شام بود. هانیه رفته بود و آرش 

ش بود. در اتاق کارش، طبق روال هر شب، مشغول کار 

آخرین بشقاب را هم خشک کرد و توی کابینت گذاشت. 

ی روی گاز سوت یم  بزرگ برداشت و کتی
ی

کشید. مایک

 برای آرش نسکافه درست کرد. 

به ای به آن زد. صدای آرش را پشت دِر اتاق ایستاد و ض 

 شنید: 

 بیا تو رسمه جان.  -

های بزرگ وارد اتاق شد و در را بست. از مقابل قفسه

ی آرش گذشت و کنار مت   کارش ایستاد. ماگ را هاکتاب

 روی مت   گذاشت و لبخندی به روی آرش زد: 
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 خسته نباشی آرش جان.  -

آرش خودکار را روی مت   گذاشت. نگاهش را تا روی 

 لبخند زد: 
ً
 چشمان رسمه باال کشید و متقابال

 سالمت باشی عزیز دلم، ممنونم.  -

رسمه زبان روی لبش کشید. چقدر امشب دلش 

 خواست با همشش حرف بزند! یم

ه؟  -  کارات خوب پیش مت 

 عایل!  -

هایش شد. رس به زیر انداخت و دوباره مشغول پرونده

 همزمان با شوق گفت: 

کت تو این سه ماه خییل رفته باال.  - گردش مایل رسی

ی قراردادایی که بستیم سوددیه خدا رو شکر همه

 .  داشیی 

 لبخند رسمه کش آمد: 

 خدا رو شکر.  -
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ه ماند به نیمرخ آرش. دلش یملحظهچند  خواست ای خت 

حرف بزند اما همشش سخت درگت  کار بود. وقتی برای 

 .
ً
 حرف زدن نداشت قطعا

 رم دیگه. تو سالنم، کاری داشتی صدام بزن. من یم -

 اش باال نیاورد: آرش حتی رسش را از روی پرونده

 برو عزیزم، بابت نسکافه هم ممنون.  -

ه م  خت 
اند به او؛ اویی که مدام چشم رسمه لحظایی

ی لپ های زیر دستش و صفحهچرخاند میان کاغذ یم

تاپ. دست آخر دل کند و به سمت دِر اتاق قدم 

ه نشست، صدای آرش  برداشت. دستش که روی دستگت 

 را شنید: 

 رسمه جان؟ -

 به سمتش چرخید و لبخندی مصنوغ تحویلش داد: 

 جانم؟ -

. بعد، عینک آرش کیم با اخیم کمرنگ نگاهش کرد 

مطالعه را از روی چشمانش برداشت و روی مت   

انداخت. از جا بلند شد و مقابل رسمه ایستاد. نگاهش 
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مدام میان دو مردمک عسیل رسمه در گردش بود. با 

 تردید پرسید: 

 خویر تو؟ -

 آره بابا، چرا باید بد باشم؟ -

انگشتان هر دو دستش دور بازوهای رسمه حلقه شد. با 

ه، آرام اما محکم همان اخ م کمرنگ، با همان نگاه خت 

 گفت: 

شناسم. پس به من من تو رو از خودمم بیشتی یم -

 دروغ نگو، خب؟

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۴ 

 

ه ماند به چشمان سیاه آرش.  رسمه هیچ نگفت و خت 

اخم آرش آرام آرام باز شد و جایش را به لبخندی کمرنگ 
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ی رسمه وی گونهوار ر داد. پشت انگشتانش را نوازش

 کشید و گفت: 

 بریم تو سالن حرف بزنیم؟ -

؟ -  آخه... پس کارت چی

 تای ابرو باال فرستاد و گفت: 

؟دیدی داشتی دروغ یم -  گفتی

 رسمه لب به دندان گزید و رس به زیر انداخت: 

 ش آشوبه. دونم چمه آرش. دلم همهنیم -

آرش دستش را پشت کمر رسمه گذاشت و با دست 

 باز کرد:  دیگرش، در را 

 بریم.  -

ه  دقایفی بعد، رسمه در سالن روی مبل نشسته و خت 

ی آرش که روی مت   جلو مبیل شده بود به بخار نسکافه

ها و کرد، دلییل برای این دل آشوبهبود. هر چه فکر یم

یافت. همه چت   خییل خوب غم النه کرده در قلبش نیم

 فهمید... بود. خودش هم این حال ناکوک را نیم
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ش ماگ رسمه را روی مت   گذاشت و مقابل رسمه آر 

 نشست. انگشتانش را در هم گره زد و پرسید: 

 من رس تا پا گوشم، بگو رسمه جان.  -

رسمه ماگ را برداشت و چشمانش را بست. عطر خوش 

 هایش فرستاد و گفت: نسکافه را به ریه

 چی بگم؟ -

، هر چی که فکرتو ریخته به هم.  -  هر چی

مزه کرد و ماگ را میان دو دستش نگه  اش را کیم نسکافه

 داد. داشت. گرمای ماگ حس خویر به دستانش یم

 فهمم چمه. خودمم نیم -

ی دیدی که ناراحتت  - ی شده رسمه جان؟ چت   چت  

ی گفته؟  کرده؟ کیس چت  

 رسش را به اطراف تکان داد: 

دونم چرا دلشوره دارم نه آرش، همه چت   خوبه. ویل نیم -

 ش. همه

 اد مشکیل پیش اومده؟تو ست -
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شناخت؛ این زن زخم خورده هیچ وقت، هیچ رسمه را یم

کرد. حق اش را در خانه مطرح نیمکدام از مسائل کاری

داد به او، لزویم هم نداشت همه چت   را بداند. اما این یم

ایط فرق یمبار اگر یم کرد. این بار پای حال پرسید، رسی

 رسمه در میان بود. 

 همه چی خوبه.  جا همنه، اون -

ماگ را روی مت   گذاشت. چشمانش را بست و صورتش 

 شباهت به ناله نبود: را با دستانش پوشاند. صدایش یر 

 دونم. دونم چمه، نیمنیم -

آرش لبخند زد. از جا بلند شد و کنار رسمه، روی مبل دو 

ی او حلقه کرد و رسش نفره نشست. دستش را دور شانه

 گذاشت.   را روی سینه

 ی من دلش گرفته؟ نبینم من این حالتو خانوم. رسمه -

تپید و این، حالش را قلب آرش درست زیر گوش رسمه یم

کرد. صاحب این قلب، مرد مهربان او بود. خییل بهتی یم

توانست عمری به او تکیه کند و با خیال راحت یم

 
 
ای هایش را در آغوش او، حل. آرش بوسهدلمردگ

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

و بعد، انگشتانش میان طوالی  روی موهایش نشاند 

 موهای رسمه رقصیدند. 

دونم عزیز هیچیت نیست، خسته شدی فقط. یم -

دلم، خییل وقته درگت  کاریم جفتمون. وقت نکردیم 

 درست حسایر کنار هم باشیم. 

کیم سکوت کرد و رسمه چشمانش را روی هم گذاشت و 

نفیس عمیق کشید. نوازش دست آرش روی موهایش، 

 رد. کحالش را خوب یم

ریم سفر، ببخش که زودتر از این آخر همی   ماه یم -

 تونم جورش کنم. نیم

ه شده بود به صفحه ی تلویزیون و میان تاریگ سالن، خت 

هایش با فهمید. تمام حرفانیمیشت  که هیچ از آن نیم

شد و هر فرزام در بهشت زهرا، مدام در رسش تکرار یم

. هزاران سوال کرد ی قبلش یمتر از لحظهلحظه رسدرگم

ترینش این بود؛ فرزام از چرخید که عجیبدر رسش یم

 او را یم
 
 دانست؟کجا زیر و بم زندگ

رسش را به سمت راست چرخاند و چشم دوخت به 

اش. روی مبل به پهلو دراز کشیده، دردانه دختی پنج ساله
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رسش را روی پای پدرش گذاشته و به خوایر عمیق رفته 

نشست. حاض  بود جانش را برای  بود. لبخند روی لبش

کش فدا کند. دستش را نوازش وار میان موهای فر و دختی

 مشگ آوا کشید. آرام زمزمه کرد: 

؟ پاشو دورت بگردم، پاشو بریم تو  - آوا جان؟ بابایی

 اتاق بخوابیم. 

آوا زیر لب نق زد و کیم رس جایش تکان خورد. دلش 

روی پای طور خواست همانخواست بیدار شود. یمنیم

پدرش بخوابد. مهرداد تلویزیون را خاموش کرد و از جا 

اش را عمیق بوسید. بلند شد. آوا را بغل گرفت و گونه

میان تاریگ محض خانه، با احتیاط به سمت اتاق خواب 

رفت. آوا را روی تختش گذاشت و پتو را روی تن 

 کوچکش باال کشید. 

ه ای، زیر نور کم چرا کمر راست کرد و دقیقه غ خواب، خت 

ش. آوایش، تمام جانش آرام  شد به نیمرخ زیبای دختی

کشید و در امان بود؛ از این دنیا دیگر هیچ نفس یم

کرد تا او خواست و هر کاری یمخواست. تنها آوا را یمنیم

کش به او را کنار خودش نگه دارد. هر کاری یم کرد تا دختی
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یش را یر گرفت از کیس که آواپشت نکند. تقاص پس یم

 مادر کرده بود... 

ون برود. انگشتانش که  قدم برداشت تا از اتاق بت 

ه را لمس کردند، صدای خواب آلود آوا را شنید:   دستگت 

ی؟ - ؟ کجا داری مت   بابایی

 به پشت چرخید و لبخند زد: 

 رم بابا. جایی نیم -

 نرو بابا مهرداد، پیشم بخواب.  -

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۵ 

 

اش؟ راه رفته را نه" بیاورد روی حرف دردانهشد مگر "یم

برگشت. رخت خوایر پایی   تخت آوا، روی زمی   پهن کرد 
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ه نگاهش  و دراز کشید. چشم دوخت به آوایی که خت 

 کرد و با لبخند گفت: یم

 چشماتو ببند دورت بگردم، بخواب آوا جان.  -

 آوا دست کوچکش را جلو برد: 

ی؟دستمو یم -  گت 

معصومیت و مظلومیت  دلش ضعف رفت برای

کش.   دختی

 آره عمر بابا، بده من دستتو.  -

نیم خت   شد و دست کوچک آوا را میان انگشتانش 

 گرفت. پشت دستش را بوسید و دوباره دراز کشید. 

م.  -  حاال دیگه بخواب دختی

کش آوا چشمانش را بست و مهرداد تا لحظه ای که دختی

به خواب رود، چشم از صورت همچون ماهش 

. تصمیمش را گرفته بود؛ چه اهمیتی داشت برنداشت

 
 
 داند؟اش را از کجا یمفرزام زیر و روی زندگ
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ون  آرام دست آوا را رها کرد و از جا بلند شد. از اتاق بت 

رفت، موبایلش را در تاریگ سالن پیدا کرد و رایه بالکن 

 کوچک خانه شد. 

هایی گه شب، آرام و ساکت بود. به جز صدای اتومبیل

آمد. نگاه شکستند، دیگر صدایی نیمی سکوت را یمگدار 

از خیابان خلوت و باران زده گرفت. تکه کاغذی از جیب 

ون کشید و شماره ی فرزام گرفت. صدای شلوارش بت 

 فرزام روی بوق دوم در گوشش پیچید: 

 منتظر زنگت بودم رسگرد ادیب.  -

 زبان روی لبش کشید: 

 چیکار باید بکنم؟ -

رستم، فردا ساعت شیش میای حرف فبرات آدرس یم -

 زنیم. یم

 یک هفته بعد... 

 

ها زن و مرد منتظِر دیگر نشسته در سالن انتظار، میان ده

س و تشویش داشت بود و مدام پایش را تکان یم داد. استی

گرفت. هر چند لحظه یک بار، چشم جانش را یم
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دوخت به پرستار مستقر در بخش پذیرش، که شاید یم

 بخواند و خالصش کند از این همه دلشوره. اسم او را 

دانست دوست کوبید. حتی نیمقلبش توی گلویش یم

خواهد توی آن دانست دلش یمدارد چه اتفافی بیفتد. نیم

ی نوشته شده باشد؛ فقط برگه ی جواب آزمایش چه چت  

خواست زودتر نتیجه را بفهمد. چرا پرستار نامش دلش یم

 زد؟را صدا نیم

ات زها تحمل اضطراب یر بعد از رو  دلیل و هزاران تغیت 

خلفی دیگر، به بوهای مختلف نت   حساس شده بود. 

 و رسدرد و سوزش معده هم که به عالئمش 
 

خستگ

 در کنار هم، اضافه شد، به هول و وال افتاد. این
 

ها، همگ

 دلیل باشد. توانست معمویل و یر نیم

-  .
ً
 خانم رسمدی؟ بفرمایید لطفا

رانه به سمت پذیرش چرخید و نفهمید چشمانش بیقرا

ی  چطور از جا بلند شد. بلند شد و همزمان انگار چت  

هایی بلند خودش را به درون قلبش سقوط کرد. با قدم

 لرزید وقتی با پرستار حرف زد: پذیرش رساند. صدایش یم

 ام خانوم. رسمدی -
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پرستار به رویش لبخند زد. جواب آزمایش را روی 

 گفت: پیشخوان گذاشت و  

 مبارک باشه عزیزم، شما باردارید.  -

ه ماند به پرستار و گیج و بهت زده چند لحظه ای خت 

بعد، برگه را از او گرفت. قامت راست کرد. کناری ایستاد 

و با دستای  لرزان برگه را زیر و رو کرد. مثبت بود، مادر 

. یم
ً
 شد جدا

یز از اشک شوق  خندید و پلک که زد، چشمانش لتر

ی کوچکش را در بطن او قرار داده ا فرشتهشدند. خد

بود. دوباره او را الیق مادر شدن دانسته بود. دیگر چه 

شد، آرش پدر اش؟ او مادر یمخواست برای خوشبختی یم

شدند کنار هم. روی ابرها ست  شد، یک خانواده یمیم

 کرد انگار... یم

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۶  
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ی یمرم این من فردا اول وقت یم - کنم مسئله رو پیگت 

دم همی   روزا از طرف دادگاه آقای جلییل. احتمال یم

 با من هماهنگ باشید 
ً
. حتما براتون احضاریه بفرسیی 

که اون روز با هم بریم دادگاه. اگه سوایل هست 

 بفرمایید. 

موکلینش که یک زن و شوهر جوان بودند، هر دو تشکر 

 کردند و مرد گفت: 

 نیم -
ً
وری باید تشکر کنم آقای دونم چجواقعا

 مهر. یزدان

، لحظه ای رس به زیر آرش لبخند زد و از رس فروتت 

 انداخت: 

 کنم. تشکر الزم نیست، انجام وظیفه یم -

وی از او، زن و شوهر هم  از جا بلند شد و به پت 

 برخاستند. آرش ادامه داد: 

 خیالتون راحت باشه. به زودی مشکل حل میشه.  -

ر کردند و آرش دِر اتاق را زن و شوهر باز هم تشک

 نشانشان داد: 
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 کنم، خوش اومدین. بفرمایید خواهش یم -

ی او، موکلینش خداحافظ  کردند و از اتاق خارج با بدرقه

ی آرش روی شدند. در که بسته شد، تن خسته

اش آوار شد و چشمانش را بست. نفسش را صندیل

 نیم
 

دانست چه کند! حتی نا محکم فوت کرد، از خستگ

 نداشت تلفن را بردارد. صدایش را بلند کرد و گفت: 

 پویا؟ یه نسکافه بیار برام.  -

 صدای منیسی جوان از پشت در آمد: 

 چشم آرش خان.  -

 
 

هایش یک طرف، فکِر مشغولش یک طرف خستگ

دیگر. این روزها همشش حال خویر نداشت. هر کاری 

توانست این حال رفت، نیمکرد، از هر رایه که یمکه یم

به سامان را رو به راه کند. همی   هم داشت جانش را نا 

 کار را به تنش یمیم
 

 گذاشت... گرفت و خستگ

پویا به دِر اتاق کوبید و آرش یر آن که چشم باز کند، 

 گفت: 

 بیا تو.  -

 در باز شد و پویا داخل آمد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 آقا؟ یه بسته براتون آوردن.  -

 چشمانش را باز کرد و اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

 گ؟از طرف  -

 دونم، اسنپ آورده. نیم -

 خیله خب، بده ببینم.  -

ی مشگ را، که با ربان و پاپیون قرمز جلو آمد و جعبه

 تزیی   شده بود، روی مت   گذاشت. آرش گفت: 

 برو نسکافه رو بیار.  -

ون رفت. آرش معطل نکرد و  پویا چشیم گفت از اتاق بت 

انه مقابل دِر جعبه را که برداشت، یک جفت کفش بچگ

چشمانش قرار گرفت. اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و 

ون آورد. چند لحظهکفش ه ها را از جعبه بت  ای خت 

 نگاهشان کرد و بعد، آن را روی مت   گذاشت. 

های قرمز و مشگ داخل جعبه را زیر و رو کرد تا پوشال

شاید ردی از فرستنده پیدا کند. دست آخر جعبه را رس و 

ها را روی مت   ریخت، عد از این که تمام پوشالته کرد و ب

 پاکت را برداشت؛ اسم و 
ً
ون افتاد. فورا پاکتی از جعبه بت 

 مشخصات یک آزمایشگاه رویش نوشته شده بود. 
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یر هیچ فکری، پاکت را باز کرد. همه چت   در چند لحظه 

پیش رفت؛ از دیدِن اسم رسمه باالی برگه و آزمایش 

. ابروهایش باال پریدند و نگاهش بارداری و نتیجه مثبت

مات ماند روی کلمات کاغذ. باور کردی  نبود برایش، 

؟خواب نیم
ً
 دید احیانا

باری دیگر، با دقتی بیشتی از اول تا آخر برگه را مرور کرد. 

 ای کرد و زیر لب گفت: تک خنده

 خدایا... واقعیه این؟ -

وع موبایلش را از روی مت   برداشت و از جا بلند شد. رسی 

ی رسمه را کرد به قدم زدن در اتاق و همزمان شماره

گرفت. دل توی دلش نبود. قلبش از رس شوق محکم 

زد شدند. مدام قدم یمکوبید و پاهایش یک جا بند نیمیم

خواست خواند. دلش یمو برگه را خط به خط از نو یم

 فریاد بزند از رس شوق! 

 جانم؟ -

لرزید، رس شوق یم هایش، با صدایی که از میان نفس زدن

 لب زد: 

 رسمه؟ -
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 جانم آرشم؟ -

 رسمه این... این جواب آزمایش واقعیه؟ مال توئه؟ -

 پس کادوت رسیده دستت.  -

، تک خنده ای کرد و میان اتاق ایستاد. از رس گیچر

 ناباورانه لب زد: 

 ای؟! حامله -

 شیم. دار یمم آرش، داریم بچهحامله -

انگار، انگار جایی میان  دیگر پاهایش روی زمی   نبود 

اش کرد. موبایل را روی سینهآسمان هفتم پرواز یم

گذاشت و چشمانش را بست. نفس عمیفی از رس 

 و آرامش کشید و لبخندش عمیق
 
تر شد. آسودگ

 ناخواسته و از ته دل زمزمه کرد: 

 شکرت خدا.  -

، پدر کودگ شد، پدِر یک فرشتهپدر یم ی کوچِک زمیت 

خواست از این دنیا؟ بود. دیگر چه یمکه رسمه مادرش 

 اش تکمیِل تکمیل بود... دیگر خوشبختی 

؟ -  آرش؟ اونجایی
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 چشم باز کرد و موبایل را روی گوشش گذاشت: 
ً
 فورا

؟ -  االن کجایی

 خونه، طاقت نیاوردم وقتی اومدی بهت بگم.  -

پالتوی مشگ و بلندش را از روی چوب لباش کنج اتاق 

 چنگ زد: 

برسم خونه چجوری طاقت بیارم  پس من تا وقتی  -

 انصاف؟یر 

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۷ 

 

ی ستتر او گذاشته بود. سمفوی  رسش را روی سینه

گوشنواِز قلبش، آرامش را ذره ذره به وجودش تزریق 

کرد. روی پاهایش بند نبود، گویی در یک باغ رسستر  و یم
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 به رس یمپر از پروانه
 

همان  برد؛ همان قدر آرام،های رنگ

 ...  قدر رویایی

ای که او را در آغوش کشیده ی بازوهای مردانهحلقه

تر شد. نفس گرمش را میان موهایش حس بودند، تنگ

کرد. لبخند مهمان لبش شد. زن بودن را دوست داشت. 

 کنار این مرد، مادر بودن را دوست داشت. 

نفس آسوده و عمیق او را جایی نزدیک به گوشش حس 

 اش از او دل برد: ی مردانهزمهکرد و بعد، زم

 شم ازت؟چرا من ست  نیم -

لبخندش کش آمد. تن ظریفش را بیشتی در آغوش آرش 

ی تنش را بو کشید. باز هم مچاله کرد و عطر مسخ کننده

 اش: نفس عمیق او و لحن مردانه

 خدایا شکرت!  -

شد پلک روی هم گذاشت و نفیس عمیق کشید. کاش یم

 اند! تا ابد در این آغوش بم

 یعت  باور کنم؟ -

انه لب زد:   کوتاه خندید. دلتر
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 چند بار دیگه باید اون برگه رو بخوی  تا باورت شه؟ -

ی توی دستش را باال آورد و باری دیگر، آرش برگه

ای روی موهای اش را خواند. بوسهمشتاقانه کلمه به کلمه

 رسمه نشاند و زمزمه کرد: 

 خوام. دیگه از خدا هیچی نیم -

 دارم آرش.  دوِست -

 بیشتی از من؟ -

 بیشتی از جونم.  -

اش محصور و تنش را بازوهایش را میان انگشتان مردانه

 از خود دور کرد. در عسیِل نگاهش غرق شد و لب زد: 

ه،  - بیشتی از جونم، بیشتی از این نفیس که میاد و مت 

ی که تو فکرشو بکت  دوست دارم.   بیشتی از هر چت  

زیبایش چرخاند و لبخندش نگاهش را میان دو چشم 

 تر شد. ادامه داد: عمیق

هم تو رو، هم اون فسقیل رو که ده روزه منو از کار و  -

 زندگیم انداخته. 

 ها اشاره کرد و گفت: لبخند رسمه هم کش آمد. به مبل

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بشینیم؟ -

آرش رس تکان داد. دستش را پشت کمر رسمه گذاشت و 

ند، آرش ها هدایتش کرد. کنار هم که نشستبه سمت مبل

فام رسمه. لبخند از روی لبش غرق شد در نگاه عسل

 شد. رسمه ابرو باال فرستاد و پرسید: محو نیم

؟چرا اینجوری نگام یم -  کت 

 هات تنگ شده بود. دلم واسه خنده -

 حالش بد 
ً
لبخند رسمه آرام آرام جمع شد. این مدت دائما

ی هاموردش گرفته تا ناراحتی های یر بود. از دلشوره

دلیل و حال جسیم ناکوک. این مدت آرش را یر 

ناخواسته نگران و آزرده خاطر کرده بود. او چه 

ی کوچگ دانست که تمام این احوال، زیر رس فرشتهیم

است که در وجودش بود؟ لب به دندان گزید و 

 زده گفت: خجالت

 خییل اذیتت کردم این مدت، نه؟ -

را به او  گرفت. خودشآرش چشم از چشمان رسمه نیم

 تر کرد و موهای لختش را پشت گوشش فرستاد: نزدیک

 تو فقط خوب باش...  -
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 ی رسمه کشید: وار روی گونهپشت انگشتانش را نوازش

 منم اگه اذیت شدم فدای یدونه از این تار موهات.  -

لبخندی عمیق به رویش پاشید و آرش گردنش را کج کرد 

که از این ی زیبایش شد. خدا تمام آرامیسی  و محو خنده

 یم
 
خواست را در وجود این زن جمع کرده بود. زندگ

ای رو به بهشت بودند. حرف که چشمانش انگار دریچه

های دریا بود. وقتی زد، صدایش انگار صدای موجیم

خندیدند و حالش اگر بد خندید، انگار تمام جهان یمیم

و گرفت. این زن جان شد، تمام دنیا را انگار غبار غم یمیم

 اغراق! جهانش شده بود یر 

ه ی آرش را تاب نیاورد. رس به زیر رسمه این نگاه خت 

 انداخت و گفت: 

 گم... یم -

 جان؟ -

 رس بلند کرد: 

یم؟ -  بگت 
 یه مهموی 

؟!  -  مهموی 
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آره، خییل وقته دور هم جمع نشدیم. هم دورهمیه، هم  -

 دار شدنمونو میدیم بهشون. ختر بچه

 ن داد: آرش لبخند زد و رس تکا

 خیلیم عایل! موافقم.  -

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۸ 

 

اش بود و های اول بارداریاین روزها، با این که در ماه

انرژی سابق را نداشت، با این که خییل بیشتی از قبل 

تر از هر شد، اما حالش خوش بود؛ خوشی کار یمخسته

 وقت دیگری. 

از تاکیس که پیاده شد، رسمای هوا روی صورتش 

ی رفت، میانهنشست. هوا کم کم داشت رو به تاریگ یم

ی خویر با روزهای کوتاه زمستای  نداشت. پا در کوچه
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خلوت که گذاشت، موبایل را روی گوشش گذاشت و به 

 آرش که پشت خطش بود، گفت: 

 من دیگه رسیدم خونه آرش جان. تو ِگ میای؟ -

ی یه ربــع دیگه یه جلسه دارم، تموم شه زود میام - . چت  

 خوای اومدی  بخرم؟نیم

لب باز کرد که جوایر به آرش بدهد، اما صدای جیغ یک 

زن مانعش شد. میان کوچه ایستاد و نگاهش به سمت 

ه شد که صدای زن را چپ کشیده شد؛ به دِر خانه ای خت 

 از آن شنیده بود. صدای آرش در گوشش پیچید: 

؟ -  رسمه جان؟ هستی

 پریده و لباسدِر خانه باز شد و زی  جوان
 

های ، با رنگ

راحتی و پای برهنه میان کوچه دوید. رسمه خطاب به 

 آرش گفت: 

 زنم بهت. زنگ یم -

و یر هیچ مکتی تماس را قطع کرد و گوشی را در جیب 

پالتویش گذاشت. زِن جوان، هراسان و آشفته جلو آمد و 

 از چادر رسمه آویزان شد. میان گریه
ً
هایش، با رسما

 التماس کرد:  صدایی لرزان
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 خانوم... تو رو خدا به دادم برس...  -

رنگ زن های آیر و خوشرسمه چشم دوخت به مردمک

ای از اشک است  بودند. بازوهایش را میان که میان هاله

 انگشتانش گرفت و گفت: 

 آروم باش، چی شده؟ -

 اش اشاره کرد. هق زد و گفت: زن به خانه

ه... داره... خفهم... داره یمبچه -  میشه...  مت 

رنگ از رخ رسمه پرید و جانش سست شد. مات و 

ه ماند به زن و مغزش انگار قفل شد. دست  مبهوت خت 

 کرد. خودش نبود، حاِل بِد هر کودگ حالش را آشوب یم

تو رو خدا... جون عزیزت... یه کاری بکن... اسباب  -

 بازیشو قورت داده... کبود شده... 

 تکای  به تن رسمه داد و جیغ زد: 

 یه کاری بکن!  -

 رسمه به خودش آمد و پرسید: 

 ت؟کجاست بچه -

 زن خانه را نشانش داد: 
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 ست. تو خونه -

به سمت دِر آهت  دوید و زن هم به دنبالش. پا به حیاط 

کوچک گذاشت، از کنار حوض کوچک و خایل از آب 

هایش را از پا کند. پا گذشت و دِم در ورودی خانه، کفش

ِل خانه که گذاشت، از به سالن کوچک و مستطیل شک

زد و چشمانش اطراف را قدم ایستاد. نفس نفس یم

 ای در سالن نبود. کاویدند. هیچ بچهیم

 ت کو؟پس بچه -

گفت و به پشت چرخید. زن را دید که در کمال آرامش، 

دِر ورودی را قفل کرد و به سمت رسمه چرخید. اخیم 

 اش نشست و گیج پرسید: کمرنگ بر پیشای  

؟ی یمچیکار دار  -  کت 

ی لب زن به پوزخندی کمرنگ کش آمد. کجا رفت گوشه

ِ توی نگاهش؟
 

 آن همه آشفتگ

 گم درو برای چی قفل کردی؟ گ هستی تو؟با تو ام! یم -

ش آدِم کیه.  - ه بتی  بهتی

ای که از پشت رسش شنیده بود، صدای آشنای مردانه

ه ماند به اش حبس کرد. یر نفس را در سینه پلک زدن، خت 
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زِن رو به رویش و اخمش آرام آرام باز شد. زِن چشم آیر 

تر کرد و رنگ از صورت رسمه پرید. پوزخندش را پر رنگ

 هایش اشتباه شنیده باشند! کاش توهم باشد! کاش گوش

هایش، های مرِد پشت رسش، صدای نفسصدای قدم

شد و هر لحظه تن رسمه بیشتی از قبل آرام آرام نزدیک یم

ه مانده بود به نفسش در نیمشد. سست یم آمد. خت 

ها که توانست برگردد. صدای قدمچشمان زن و حتی نیم

ساکت شد، قلبش در سینه فرو ریخت. رسش به دوران 

ای به خواست لحظهافتاد و چشمانش را بست. حتی نیم

های شویم در انتظارش است!  این فکر کند که چه چت  

 صدای نفس
 
را جایی نزدیک به  اشهای مرِد منفوِر زندگ

های آشنایش، روح از تن گوشش شنید و بعد، پچ پچ

 رسمه جدا کرد: 

دارم؟ مگه منو فکر کردی من دست از رست بریم -

 شناش تو؟نیم

تمام تنش به رعشه افتاده بود. بزاق دهانش را به سختی 

فرو برد. فهمید که فرزام رسش را عقب کشید. خوب 

 دانست همان لبخند کج و تر یم
 

اش را بر سناک همیشگ
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کرد. فقط لب دارد. لبخندش، ته دل رسمه را خایل یم

 داد از آتش جنون این مرد! خدا باید نجاتش یم

ی که برای رسمه قد های نفسلحظایی گذشت؛ لحظه گت 

تمام این پنج سال طول کشید. چشمانش را باز کرد و باز 

ِ زن رو به رویش قفل شد.  هم نگاهش در نگاه آیر

شناخت او را، اما پوزخند کنج لبش، ته دلش را نیم

 کرد. عجیب خایل یم

فرزام هنوز هم پشت رسش ایستاده بود؛ همان مرِد 

خواست از ی زخیم! بعد از این همه سال، چه یمدیوانه

 ترسید... ترسید از این مرد، از جنونش یماو؟ یم

. لرزیدند، به پشت چرخید آرام آرام و با پاهایی که یم

ای فرزام قفل شد، نفس در نگاهش که در چشماِن قهوه

اش گت  کرد. انگار زمان ایستاد، انگار هیچ کس نفس سینه

کشید، انگار جغدی سیاه روی بام خانه نشست و نیم

رسید از آواِز نحیس رس داد. فقط خدا باید به دادش یم

 خشم این مرد! 
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 فصل سوم: تقاص

  

۱۵۹ 

 

و مرتب و خوش چهره! پوزخند  مثل همیشه بود؛ آراسته

های رس تا پا سیاهش، چه مفهویم نما و لباسدندان

داشتند جز انتقام؟ آمده بود تا خوشبختی این زن را به 

د. آمده بود تا همه چت   را که ذره ذره درست  تاراج بتر

 شده بود، یک شبه ویران کند. 

 ی من! بازم که زود گول خوردی. ی سادهرسمه -

یز از تمسخرش، این دست به سینه صدایش، لحن ل تر

ترسید از او؟ ایستادنش، از باال نگاه کردنش... نباید یم

ی ویران و زی  که حاال که فقط او بود و این خانه

ترسید؟ گلویش خشک شده بود، شناختش، نباید یمنیم

چرخید، لب زد اما صدایی از خانه دور رسش یم

 اشته بود انگار! اش نیامد. صدایش هم تنهایش گذحنجره
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هایش را در جیب شلوارش فرو برد. آرام فرزام دست

رسش را به اطراف تکان داد. ابروهایش را باال فرستاد و 

 ی جان رسمه را گرفت: صدایش، ته مانده

 امشب فقط خدا به دادت برسه رسمه.  -

کیم سکوت کرد. پوزخندی صدادار زد و نگایه رسارس 

 خت: تحقت  به رس تا پای رسمه اندا

 تونه به دادت برسه. نه، خدا هم نیم -

ی بگوید. صدایش ضعیف بود و یم  لرزید: جان کند تا چت  

خوای از جون من؟ چرا دست از رسم چی یم -

 داری؟برنیم

پوزخندش آرام آرام جمع شد و به جایش، اخیم غلیظ بر 

ین فاصله رو پیشای   اش نشست. قدم برداشت و با کمتی

حدی که رسمه مجبور شد  به روی رسمه ایستاد؛ به

د تا در چشمانش نگاه کند.  رسش را کیم باال بگت 

، چشمانش اغواگر بودند؛ نیم شد حتی به قدر پلک زدی 

هنگاه از مردمک د. های تت   اش بگت 

، نبودم ازم جدا پنج سال نبودم؛ نبودم بچه - مو کشتی

 شدی، نبودم شدی زِن یگ دیگه... 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

طوفان! داشت جان  صدایش آرام بود، آرامش قبل از 

داد زیر نگاه این مرد، این نزدیگ داشت جانش را یم

 گرفت. یم

فرزام کیم رسش را باالتر گرفت و گره کور ابروهایش باز 

 شد. کنج لبش کش آمد: 

ویل حاال هستم. اومدم حساِب این پنج سالو باهات  -

 صاف کنم. 

 اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

، نه؟ذارم زیر دِ گفته بودم نیم -  ینم بموی 

ای که به جانش چه مرگش شده بود؟ این ترس و دلهره

ترسید؟ افتاده بود، به خاطر فرزام بود؟! از او یم

دستانش کنار پاهایش مشت شدند و رسش را باال گرفت. 

آمد. نباید جسارتش را به جنون این مرد نباید کوتاه یم

 لرزید، اما قاطع گفت: داد. صدایش هنوز یمباج یم

من هیچ ِدیت  به تو ندارم رستگار. بیخودی با این  -

 
 
حرفا وجدان خودتو گول نزن. تو بودی که زندگ

ی تو جفتمونو خراب کردی، من کوچیک ترین تقصت 

 این ماجرا نداشتم. 
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 به پشت چرخید خطاب به زن غریبه گفت: 

 خوام برم. درو باز کن، یم -

د، رسمه ابروهای زن گره کور خورده بودند. جوایر که ندا

ی تهدید مقابل چشمانش اش را به نشانهانگشت اشاره

 تکان داد و گفت: 

، خییل برات بد میشه.  -  اگه همی   االن درو باز نکت 

زن به فرزام نگاه کرد. رسمه رد نگاهش را دنبال کرد و 

فرزام با نگاه و آن اخم کمرنگش، برای زن خط و نشان 

 م، به زن گفت: ای به فرزاکشید. رس چرخاند و با اشاره

 تو رو با چه حرفایی گول زده؟ با چی خامت کرده؟ -

 زن هیچ نگفت، رسمه ادامه داد: 

این آدم یه شیاِد دروغگوئه. یه جوری بهت زخم  -

فهیم از کجا خوردی. گوش کن به من، زنه که نیمیم

 گوِل این... 

ناگهان درد بدی در پشت رسش پیچید و بالفاصله 

ِ بلور و جیِغ 
زن، گوشش را پر کرد.  صدای شکسیی 

اش خارج ای ضعیف از حنجرهچشمانش را بست و ناله

د از شدت درد. انگار میان زمی   و  شد. پلک روی هم فشی
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هوا رسگردان بود. دست لرزانش را به زحمت باال آورد تا 

ی راه بفهمد چه بالیی رسش آمده. اما هنوز به نیمه

قِش بر نرسیده، دستش از شانه آویزان شد و تنش، ن

. دیگر هیچ نشنید، دیگر هیچ نفهمید...   زمی  

ای از گلدان بلور، هنوز هم در دست سهراب بود. تکه

اش روی تن رسمه قفل شده بودند. چشمان گرد شده

 بزاق دهانش را به سختی فرو برد و لب زد: 

ه؟ - ه دختی مت 
َ
 داش فرزام! ن

 فرزام پر صدا پوزخند زد: 

ون، به این این از زیرزمی   ویالی شهرام ز  - نده اومد بت 

ه مگه؟راحتیا یم  مت 

زِن چشم آیر از شدت ترس چسبیده بود به در ورودی و 

یز از اشکش را به فرزام دوخت و با یم لرزید. چشمان لتر

 صدایی آمیخته به بغض لب زد: 

ه این... بـ... بیهوش شده. فر... فرزام... یم -  مت 

باال فرستاد و فرزام نگاهش را به زن دوخت. ابروهایش را 

 های خانه را لرزاند: . فریادش، شیشهچشمانش را گرد کرد 

ه، جمع کن خودتو. به درک که یم -  مت 
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زن دست روی دهانش گذاشت تا صدای هق هقش بلند 

 نشود. فرزام رو کرد به سهراب و گفت: 

ی پوِل اجاره - ی این چند ساعتو میدی به مت 

ه.   صابخونه، خسارت گلدونم یادت نمت 

 گاه به زن انداخت و دوباره به سهراب نگاه کرد: یک ن

 رید خونه. تمام! بعدشم یم -

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۰ 

 

سهراب رس تکان داد و فرزام نگایه به اطراف انداخت؛ 

داد. از رس و روی اندک خانه کوچک بود و بوی نا یم

ها نم گرفته بودند. یک بارید. دیوار وسایل خانه خاک یم

ی ندرس کف سالن، سوخته بود و یک تکهتکه از فرش م

 دیگرش، پاره پاره. زیر لب گفت: 
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 خونه نیست که، سگ دونیه.  -

 بعد که سهراب و آن زن چشم آیر رفتند، فرزام 
لحظایی

ی بیهوش و یک دنیا کینه. کنار تِن رسمه، ماند و رسمه

ه شد به نیمرخش. هنوز هم او را  روی دو پا نشست و خت 

دید. حیف از این زیبایی که مال زن یمزیباترین زن دنیا 

 خائت  همچون او بود! 

صدای زنگ موبایل رسمه که بلند شد، فرزام دستش را 

ون کشید. نام و  پیش برد و تلفن را از جیب پالتویش بت 

 ی لبش کش آمد: تصویر آرش را که دید، گوشه

 اومدم آقای وکیل، اومدم زندگیتو آتیش بزنم!  -

کت اش تمام شده بود جلسه . آسانسور که در پارکینگ رسی

ایستاد، از اتاقک خارج شد و به سمت اتومبیلش قدم 

ی رسمه را گرفت و اپراتور باز برداشت. همزمان، شماره

ِ خطش داد. این سومی   بار بود که 
هم ختر از خاموشی

گرفت و تلفن رسمه خاموش بود. تلفن خانه را تماس یم

 شد. نش یمداد. کم کم داشت نگراهم جواب نیم

اش را روی صندیل پشت فرمان که نشست، کیف اداری

شاگرد انداخت و اتومبیل را روشن کرد. هنوز حرکت 
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نکرده بود که دِر عقب باز شد و مردی داخل ماشی   

نشست. آرش از داخل آینه نگاهش کرد. اخیم کمرنگ بر 

 شناخت. اش نشست؛ او را نیمپیشای  

-  .  آقا فکر کنم اشتباه گرفتی  

ه ماند به م هرداد کیم مکث کرد و از داخل آینه، خت 

 چشمان آرش: 

 مهر؟آرش یزدان -

 تر شد: اخم آرش غلیظ

 خودمم. شما؟ -

 فک مهرداد از خشم قفل شد. غرید: 

 راه بیفت.  -

 با همان اخم، تای ابرو باال فرستاد: 

 بله؟!  -

مهرداد خودش را جلو کشید و آرش بالفاصله رسدی فلز 

 رد؛ اسلحه داشت؟! را روی پهلویش احساس ک

مهر، به نفعته هر چی من خوب گوشاتو وا کن یزدان -

 ی آدم گوش بدی. گمو مثل بچهیم
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ه مانده بود و  آرش مات به تصویر مهرداد در آینه خت 

افتد. مهرداد با رس کلت، دانست چه اتفافی دارد یمنیم

به  ای به پهلوی آرش زد و صدایش کیم باال رفت: ض 

 گم. راه بیفت بهت یم -

گره ابروهای آرش قصد باز شدن نداشتند. در کمال 

 آرامش گفت: 

خوای. دونم تو گ هستی و چی از من یمببی   من نیم -

، همی   االن اون اسلحه ویل اگه آدِم منطفی  ای باشی

 و بعدشم مثل یه آدم حسایر حرفتو رو غالف یم
کت 

. یم  زی 

آرام،  مهرداد نیشخند زد. خودش را جلو کشید و با صدایی 

 زیر گوش آرش زمزمه کرد: 

 از زنت ختر داری؟ -

ناگهان ته دل آرش خایل شد. به آی  از جا پرید و به پشت 

 چرخید. صدایش باال رفت: 

! گ هستی تو؟ -  آشغاِل عوض 

ی لب مهرداد بیشتی کش آمد.کلت را عقب کشید گوشه

 و دست دیگرش را پیش برد: 
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 موبایل!  -

 صدای آرش باالتر رفت: 

. کجاست؟زنم کجا -  ست؟ حرف بزن عوض 

ست که اگه دیر برسیم زنت االن پیش یه آدم دیوونه -

معلوم نیست چه بالیی رسش بیاره. پس صداتو بترُ و 

 کاری که میگم و بکن. 

 دستش را مقابل آرش تکان داد و تکرار کرد: 

 موبایل!  -

ه ماند به چشمان مهرداد و آرامیسی که داشت.  آرش خت 

شده بود و دستانش، مشت.  از شدت خشم، فکش قفل

آمد از خشم و دلهره؛ اش؟ نفسش باال نیمکجا بود رسمه

 شد. اش بیخودی باال و پایی   یمسینه

د، موبایلش را از  یر آن که چشم از چشمان مهرداد بگت 

ون کشید و آن را کف دست مهرداد  جیب شلوارش بت 

ِ صندیل تکیه داد و دست
به  گذاشت. مهرداد به پشتی

ِ بیخیایل گفت:  سینه
 شد. در کمال آرامش، در عی  

 راه بیفت، برسیم تا بو نگرفته!  -
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 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۱ 

 

ی باریک انگار قصد نداشت شب شده بود و این جاده

ها را تمام شود. معلوم نبود این راِه یر رس و ته قرار بود آن

 به کجا برساند. 

 بپیچ چپ، همینو برو داخل.  -

مرد ناشناِس همراهش نگاه کرد. داشت  از داخل آینه به

برد؟ فرمان را چرخاند و از جاده خارج شد. او را به کجا یم

ی بزرگ شدند، انگار باالخره به مقصد وارد یک محوطه

رسیده بودند. همه جا تاریِک محض بود و نور باالی 

کرد. اولی   برف اتومبیل تنها مست  مقابل را روشن یم

، دانه دانه  ریخت. سکوت و آرام روی شیشه یمزمستای 

ِ بینشان را تنها صدای سایش تایرها روی خاک و 
سنگی  

 شکست. ها یمسنگ ریزه
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ی به مست   اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و با دقت بیشتی

 قبل
ً
ترها چشم دوخت. از کنار اتاقگ فرسوده که احتمال

 اتاق نگهبای  بود، عبور کردند. ساختمای  بزرگ که شبیه

هایی که اطرافش ریخته بود، به انبار بود را، با تمام نخاله

پشت رس گذاشتند و بعد، به دو سالِن بزرِگ خط تولید 

ی رسیدند. حدسش درست بود؛ میان یک کارخانه

وکه بودند!   متی

 نگه دار.  -

د و اتومبیل را متوقف کرد. پوست  پا روی پدال ترمز فشی

تانش روی فرمان لبش را زیر دندان کشید و با رس انگش

ب گرفت. کیلومتی  ها از شهر دور بودند؛ در برهویی ض 

اطراف کرج. همه چت   مشکوک و ترسناک بود، دلش 

 زد. عجیب شور یم

مهرداد که در را باز کرد و پیاده شد، قلب آرش فرو 

سد، افسوس که مرد ریخت. کاش یم ی بتی توانست چت  

تمام ناشناس همراهش، محکوم به سکوتش کرده بود. 

راه را از رسمه پرسیده بود، تمام راه را گفته بود اگر تار 

 مرد ناشناس را به 
 
مویی از رس همشش کم شود، زندگ

کشد و تمام مدت از مهرداد تهدید شنیده بود؛ آتش یم
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که باید از او اطاعت کند، شاید بتواند باری دیگر 

 اش را زنده ببیند! رسمه

کرد و رسمای هوا، تن آرش   مهرداد دِر سمت راننده را باز 

 را لرزاند. اسلحه را به سمتش نشانه گرفت: 

، یاال.  -  بیا پایی  

نگایه طوالی  به چشمان مهرداد انداخت و بعد، اتومبیل 

ی موبایلش را خاموش کرد و پیاده شد. مهرداد چراغ قوه

 های خط تولید اشاره کرد: را روشن کرد و به یگ از سالن

 راه بیفت.  -

ون یماز زیر دِر بسته نور ضعیف   تابید. ی سالن به بت 

 جلوتر از مهرداد به راه افتاد. دانه
ً
های ریز برف ناچارا

کردند. شدند و صورتش را تر یممیان موهایش گم یم

نگاهش به زمی   بود که مبادا در آن نور ضعیف، پایش به 

هایش روی سنگ ریزه ها، با جایی گت  کند. صدای قدم

ها مخلوط شده بود و دلش را بیشتی سگی صدای زوزه

اش پیچیده بود؛ کرد. بوی بدی در بیت  از قبل آشوب یم

 و خاک و شاید خرابکاری 
 
مخلویط از بوی ماندگ

 جانوران این بیابان. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

به سالن که نزدیک شدند، صدای موتور برق گوشش را 

پر کرد. مقابل دِر بزرگ و آهت  سالن ایستاد و همان 

زرگ از جلوی پایش رد شد. صدای لحظه، موشی ب

 مهرداد از پشت رس به گوشش رسید: 

 برو تو.  -

ی رییل را بزاق دهانش را به سختی فرو برد و دِر زنگ زده

هول داد. صدای گوش خراشی از در بلند و در فضا 

 کوبید؟وار یمپژواک شد. قلبش چرا انقدر دیوانه

شدت جا ایستاد. سالت  به پا به سالن گذاشت و همان

طویل که با تعداد کیم المپ روشن شده بود، با سقف  

ای از سقف فرو ریخته بود. بلند و فرسوده، حتی تکه

های ی یک ردیف از تعداد زیادی ستونسالن به وسیله

، به دو قسمت تقسیم شده بود. هر طرف را که  آهنی  

های شکسته کرد، پر از خاک و نخاله و شیشهنگاه یم

به اش زد، به خودش ی که مهرداد به شانهابود. با ض 

 آمد. 

 ها. راه بیفت، برو سمت پله -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ای آهت  بود که به اتافی سمت راست سالن، راه پله

هایی شد؛ اتافی با پنجرهکوچک در نزدیگ سقف ختم یم

ها، هایی شکسته که به حتم آن قدیمرو به سالن و شیشه

وی اولی   اتاق مدیریت بود. قدم برداشت و پایش را که ر 

ی درون قلبش سقوط کرد. پله ی زنگ زده گذاشت، چت  

 چه مرگش شده بود؟

ها که رسید، در را که باز کرد، نگاهش به باالی پله

 مبل چریِم سه نفره
ً
و مندرش را که کنج اتاق  مستقیما

بود، نشانه گرفت. کیس روی مبل خوابیده بود و 

یک  ای سفید رویش کشیده بودند؛ درست مثلپارچه

 ای نفسش بند آمد از این فکر. جسد! تنش لرزید و لحظه

اراده و آرام آرام قدم پاهایش جان نداشتند، اما یر 

ه مانده بود برداشت و کنار مبل ایستاد. یر  پلک زدن، خت 

به آن تِن سفید پوش. مغزش قفل کرده بود. کیم کمر خم 

کرد و دست لرزانش را پیش برد. پارچه را که چنگ زد، 

لبش تت  کشید. چشم بست و در یک لحظه پارچه را ق

 کشید. 
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۱۶۲ 

 

هایش اتاقک کشید و صدای نفستند و یی در یی نفس یم

لرزید و جرئت نداشت را پر کرده بود. تنش به شدت یم

 فلج شده بود! طول 
ً
چشمانش را باز کند. مغزش رسما

را باز کشید تا کیم بر خودش مسلط شود. چشمانش 

ی کرد؛ نگاهش که به چشمان بسته و صورت رنگ پریده

رسمه افتاد، پاهایش دیگر وزنش را تحمل نکردند. به آی  

ه به صورت رسمه، لب  روی زانوهایش فرود آمد و خت 

 زد: 

 سـ... سـ... رسمه...  -

 دلش.  ِی عزیز لرزید و مات مانده بود به چهرهصدایش یم

دید را. روی زانوهایش یم خواست باور کند آن چه کهنیم

به هایی آرام و یی در یی به صورت قدیم جلو رفت. ض 

 گفت: زد و یمدلدارش یم
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رسمه جان؟ باز کن چشماتو... رسمه؟ پاشو، اومدم  -

مت... چشماتو باز کن...   بتر

لرزید و خودش هم به صدایش هر لحظه بیشتی از قبل یم

را، که  اششنید. موهای عسیلزور، صدای خودش را یم

 وار دورش ریخته بودند، نوازش کرد و ادامه داد: آشفته

 شنوی صدامو؟خانویم؟ آرشم من... یم -

 صدای لرزانش کیم باال رفت: 

 رسمه تو رو خدا باز کن چشماتو... رسمه جان!  -

ِ دستش. ماتش برد 
آخرین خطابش، همزمان شد با گرفیی 

ن ای که تمام جانش بود. انگار زمااز رسدِی تن رسمه

ایستاد و زمی   دیگر نچرخید. انگار تمام صداها خاموش 

شدند و تمام نورها، تاریگ. دنیا به آخر خط رسید 

 انگار... 

ناگهان تصویر آن مرد ناشناس پیش چشمش جان گرفت. 

سلول به سلول تنش داغ شد از شدت خشم. امشب 

د و غرید:   خوِن این مرد حاللش بود! دندان روی هم فشی

ف! یر  -  رسی
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ی مهرداد را چسبید و او را محکم به آی  از جا پرید. یقهبه 

 رسید: دیوار کوبید. فریادش تا به آسمان یم

ف! چه غلظ کردی؟یر  -  رسی

 مهرداد در کمال آرامش لب زد: 

 شلوغش نکن.  -

تر از قبل او را به دیوار کوبید و بلندتر از قبل فریاد محکم

 زد: 

 ! ی عوض  ذارم حرومزادهکشمت، زندت نیمیم -

های آرش گذاشت و ناگهان مهرداد دستانش را روی شانه

ی مهرداد را ول کرد با زانو به زیر شکمش کوبید. آرش یقه

اش از درد مچاله و صدای فریادش اتاق را لرزاند. چهره

شد و کمرش، خم. دستش را به دیوار بند کرد تا نفس 

 اش برگردد. رفته

رس آرش ایستاد. مهرداد در کمال آرامش جلو آمد و باالی 

 صدایش آرام بود: 

س، زنده -  ست. فقط بیهوش شده. نتی
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آرش در همان حال، نگاهش را تا چشمان مهرداد باال 

یز از درد بود:   کشید. صدایش خفه و لتر

 گ هستی تو؟ -

ی در حالت صورتش، به  جوایر نداد و یر هیچ تغیت 

ه ماند.   چشمان آرش خت 

 بینم که مهمون داریم! به به! یم -

صدای فرزام، نگاه هر دو به سمِت در کشیده شد. با 

ی هایش را در جیب شلوارش فرو برده و شانهفرزام دست

چپش را به چارچوب تکیه داده بود. لبخندش، همان 

لبخنِد مزخرِف اعصاب خرد کنش، روی لبش بود و 

! فک آرش قفل شد از شدت  یز از خوشی چشمانش لتر

امت راست خشم و دست آزادش، مشت. به زحمت ق

ه شد به چشمان فرزام. فرزام  کرد و با اخیم غلیظ، خت 

 گفت: 

 مهر! خوش اومدی آرش خاِن یزدان -

 آرش قدیم جلو رفت و غرید: 

-  .  پس این بازیو... توی حرومزاده راه انداختی
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تمام خشم و حرصش در "حرومزاده" گفتنش پیدا بود. 

 فرزام نچی کرد و لب به دندان گزید: 

 ن طرز حرف زدن، آقای وکیل! از شما بعیده ای -

لفظ "وکیل" باعث شد مهرداد چشم ببندد و دستانش از 

شدت خشم مشت شوند. این حالش از دید فرزام دور 

نماند و لبخندش بیشتی از قبل کش آمد. خوب بلد بود 

د و خشمش را به نفع  اعصاب مهرداد را به بازی بگت 

 خودش دو چندان کند. 

 یی کن از مهمون عزیزمون. ست، بتر پذیراسالن آماده -

یت مهرداد انبار باروت بود و جمله ی آخر فرزام، کتر

کند. قدیم جلوتر از آرش روشن. دیگر نفهمید چه یم

ایستاده بود، چرخید و فاصله را از میان برداشت. یک 

دستش را به رس شانه و دست دیگرش را به بازوی آرش 

ای به بهبند کرد و تا آرش به خودش بجنبد، مهرداد ض  

پشت پایش زد و آرش با کمر روی زمی   فرود آمد. فریادی 

کرد کمرش کوتاه کشید. درد نفسش را برید؛ احساس یم

 نصف شده. 
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داد. روی دو پا نشست، آرش را در یک مهرداد امان نیم

حرکت به شکم خواباند زانوی چپش را روی کمر او 

 گذاشت. آرش تازه به خودش آمد و فریاد زد: 

 کت  احمق؟ ر یمچیکا -

 صدای مهرداد آرام بود و قاطع: 

 بترُ صداتو.  -

ون کشید و  دستبندی فلزی از جیب کاپشنش بت 

 های آرش را پشت کمرش در هم قفل کرد. دست

؟ وا کن آشغال.  -  دستامو چرا بستی

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۳ 

 

مهرداد کف دستش را روی نیمرخ آرش فشار داد و 

 : صورت به صورتش نزدیک کرد 
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انقدر با داد زدن انرژیتو هدر نده، بریم پایی   الزمش  -

 داری. 

فرزام پر از تحسی   به مهرداد نگاه کرد و رس تکان داد. 

یز از آرامشش را، این تناقض را  حرکات خشن و صدای لتر

دوست داشت؛ ربایی که از این مرد ساخته بود را دوست 

 داشت! 

ِ بلند مهرداد از جا بلند شد. بازوی آرش را کشید 
و حی  

، گفت:   کردنش از روی زمی  

 بلند شو، یاال.  -

فرزام کناری ایستاد و راه را برایشان باز کرد. آرش مقابلش 

ه شد به چشمانش؛ خشم از چشمان  ایستاد و خت 

بارید و فرزام راض  بود از این حاِل او. با همان رسخش یم

 ی "چیه" ابرو باال فرستاد. آرش غرید: لبخند، به نشانه

 کنم. شیمون مییسی رستگار، پشیمونت یمپ -

ای کرد و دستش را پیش برد. حی   مرتب فرزام تک خنده

اهن آرش، گفت: کردِن یقه  ی پت 

 بپا صورتت خط خظ نشه بچه ژیگول!  -
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بهو بعد، چشمگ چاشت  جمله ای به اش کرد. مهرداد ض 

 ی آرش زد و صدایش باال رفت: شانه

 یاال تکون بخور!  -

از اتاق خارج شدند و فرزام در را پشت و بعد، هر دو 

رسشان بست. چرخید و نگاهش روی رسمه ثابت ماند. 

ه ماند به صوریی که با وجود رنگ یر  پلک زدن، خت 

، باز هم زیباترین بود از دید او. لبخند آرام آرام از 
 
پریدگ

توانست روی لبش پر کشید. کنار این زن به کجاها یم

کاش این زن کیم مراعاتش را   برسد و... حاال کجا بود! 

 کرد! کاش با دلش راه آمده بود... یم

ی سفید را روی تن رسمه کشید. قدم برداشت و پارچه

جا پای مبل، روی زانوهایش نشست. آرنجش را همان

ی مبل گذاشت و دستش را زیر چانه زد. محِو زیبایی لبه

 ی معصومش شد و لبخند روی لبش نشست. چهره

 ی من؟هاذیت شدی رسم -

دستش را روی صورت او گذاشت و انگشت شستش را 

 وار روی پوستش کشید: نوازش
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 راض  نبودم اینا بیان تو اتاق. ویل  -
ً
باور کن من اصال

اکته دیگه، ادیب اینجوری خواسته بود.   رسی

ه ماند به او و نوازشش کرد. لبخند از   خت 
لحظایی طوالی 

دور ریخت. ها و اگرها را لبش رخت بست. تمام افسوس

وک که خوب جا بود، در کارخانهاو حاال این ای متی

دانست چه قیامتی قرار است در آن به پا شود! برای یم

 این قیامت پنج سال تمام نقشه کشیده بود... 

توی  بخواب. چشماتو که باز بیدار نشو رسمه، تا یم -

ای خویر این
، چت   . جا نیمکت   بیت 

شد و فرزام به خودش صدای فریاد آرش در سالن پخش 

آمد. اولی   فریادش نبود، فرزام اما تازه داشت صدایش را 

 شنید. پوزخند زد و گفت: یم

شنوی؟ شوهر عزیزت داره جون میده زیر دستای یم -

 . ادیب

 رسش را جلو برد و زیر گوشش زمزمه کرد: 

آرش جونت کارش تمومه، عزرائیلشو آوردم باال  -

 رسش. 
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 که از جا بلند شد و قدم بر 
 
داشت سمِت مت   بزرگ

ی اتاق بود. بطری آبش را چنگ زد و پشت گوشه

ی اتاق ایستاد. صورت خونی   و تِن های شکستهپنجره

نقش بر زمی   آرش را که دید، حالش جا آمد. ادیب 

ه  ی جانش را کشیده بود. خوب شت 

مهرداد قدم برداشت و نفس نفس زنان، باالی رس آرش 

ی   بود و از درد به خودش ایستاد. آرش نقش بر زم

شد از درد کشیدِن این مرد پیچید. چرا دلش آرام نیمیم

 
 
 اش را به آتش کشیده بود؟که زندگ

سنگیت  نگاه فرزام را که حس کرد، نگاهش را تا 

های اتاق مدیریت باال کشید. از همی   فاصله هم پنجره

توانست رضایت را در چشمانش ببیند. چرا دل خودش یم

نبود؟ به او اشاره زد که به کمکش بیاید. آرش راض  

 داد... مهر حاال حاالها باید تقاص پس یمیزدان

 

  

 فصل سوم: تقاص
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۱۶۴ 

 

چشمانش را با هزار زحمت نیمه باز کرد؛ انگار که دو 

هایش آویزان بود. نوِر باالی رسش، ی سنگی   از پلکوزنه

لب  چشمش را زد و دوباره پلک روی هم گذاشت و زیر 

 ناله کرد. 

رسدرد بدی داشت، انگار مدام با پتک به پشت رسش 

به یم دانست چه دانست کجاست، نیمزدند. نیمض 

 خواست تا ابد بخوابد. اتفافی برایش افتاده. دلش یم

رسید و اعصابش را خط صدای موتور برق به گوشش یم

توانست کرد. آرام آرام پلک گشود، حاال بهتی یمخظ یم

م سوی آویزان از سقف را ببیند. رس چرخاند و المپ ک

های اطراف را نگاه کرد؛ اتاق مدیریت، با آن شیشه

داد. شکسته و اندک وسایل فرسوده، حس بدی به او یم

های خویر در انتظارش نبود... 
 انگار چت  

گاه تنش کرد و به زحمت روی مبل هایش را تکیهدست

پلک روی هم  اینشست. رسگیجه امانش را برید، لحظه

اش پیچیده بود و حالش گذاشت. بوی خاک و نا در بیت  
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اش عجب موقیع هم به های بارداریکرد. تهوعرا بد یم

 رساغش آمده بودند! 

 لرزید. نیمقدر که تنش یمرسدش بود، آن
ً
دانست واقعا

هوا تا این حد رسد است یا تنش بخاطر ترس و ضعف 

 لرزد. یم

های شکسته افتاد. از پنجره چشم چرخاند و نگاهش به

جا که بلند شد، رسش گیج رفت و چشمانش تار شدند. 

ای ایستاد و چشم بست. حالش که کیم بهتی شد، لحظه

قدم برداشت و پشت پنجره ایستاد. نفسش رفت با 

ی که در سالن دید! نفسش رفت و قلبش از تپش  چت  

 ایستاد انگار. 

، آرش بود؟ اویی  
که روز زمی   زانو آن مرد زخیم و خونی  

هایی زمخت به زده و مچ دست هایش را با زنجت 

های دو طرفش دوخته بودند، آرِش او بود؟! نه، ستون

این امکان نداشت. توهم بود این تصویر. حالش خوش 

 کرد. نبود، نباید به چشمانش اعتماد یم

ه مانده بود به صحنه ی رو به رویش. یر پلک زدن، خت 

شد و رسید! کاش کیس پیدا یمکاش کیس به دادش یم

زد، که بفهمد این صحنه کابوس ای زیر گوشش یمسییل
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است یا واقعیت. تصویر لبخند ترسناک فرزام در ذهنش 

ی که  تکرار شد و نفسش بند آمد. واقیع بود، تمام چت  

 دید حقیقت بود. یم

ی  در هوا نبود.  ی تند و یی در یی نفس کشید اما انگار اکست 

خوردند اما صدایی در کار یخودی تکان یمهایش بلب

 داشت
 

خواست فریاد بزند اما . دلش یمنبود. حس خفگ

زبانش بند آمده بود. تلو تلو خوران، دو قدیم عقب 

رفت. جانش را گذاشت و با صدایی که خودش هم 

 شنید، زمزمه کرد: نیم

 آ... آرش...  -

 باز، با صدایی عجیب نفس گرفت تا شاید 
با دهای 

ای طول کشید؛ اش کنند. چند لحظههایش یاریریه

ون فرستاد و   بت 
بازدمش را با جییع  گوشخراش و طوالی 

باالخره راه نفسش باز شد. بغضش شکست. هق زد و 

 جیغ کشید: 

 آرش...  -

فریادش تمام بیابان را لرزاند. نفهمید چه شد، نفهمید 

ها پایی   آمد. چطور از اتاق خارج شد و چگونه از پله
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همید چند بار زمی   خورد، اما رس آخر خودش را به تِن نف

نیمه جان آرش رساند. درست مقابل او، روی زانوهایش 

هایش، دیدش را تار کرده بودند، فرود آمد. اشک

 توانست درست ببیند. نیم

. دستان لرزانش را پیش برد و صورت آرش را قاب گرفت

نش، رسش را که بلند کرد، قلبش آتش گرفت. تمام جا

ی رنگ به رخ نداشت و چشمانش بسته بودند. از گوشه

های خشکش ترک اش خون جاری بود و لبلب و شقیقه

د برای حال این مرد؟  خورده بودند. روا نبود بمت 

 لرزید: صدایش هم مانند دستانش یم

 آرش... آرش جانم... چشماتو باز کن...  -

لب به دندان گرفت تا صدای هق هقش بلند نشود. 

 هش را تا مچ دستان آرش باال کشید و خوننگا
 
ها را مردگ

که دید، انگار کیس خنجر زهرآلود در قلبش فرو کرد. تاب 

 از دستانش 
ً
 چشمانش را بست. آرش رسما

ً
نیاورد و فورا

 آویزان بود! 

به هایی آرام به دوباره چشم دوخت به صورت آرش. ض 

 د: هایش زمزمه کر زد و همزمان، میان گریهصورتش یم
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آرش جان؟ باز کن چشماتو. دردت به جونم بیدار  -

 شو تو رو خدا. آرشم؟

شد رسمه آرش دیگر جای  در تن نداشت، اما مگر یم

ی بخواهد و او "نه" بگوید؟ به هر جان کردی  که  چت  

بود، چشمانش را نیمه باز کرد. آه از این چشمان خمار و 

 کرد! آلود که قلب رسمه را پاره پاره یمخون

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۵ 

 

 آرش با صدایی گرفته و ضعیف لب زد: 

 رسمه...  -

 جانم؟ جاِن رسمه؟ چیکار کردن باهات آرشم؟ -

اش مچاله شد پیچید. چهرهبا هر نفس، درد در جانش یم

ه ماند به رسمه. نگران لب زد: و چند لحظه  ای خت 
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؟ -  تو خویر

گذاشت ُمرد برای این مرد؟ نباید جانش را یمنباید یم

برای اویی که خودش به حال مرگ افتاده بود، اما باز هم 

 هایش را پس زد و گفت: نگراِن حاِل همشش بود؟ اشک

 خوبم من.  -

یم نیست.   -  گریه نکن، چت  

آمد، حتی به زور نفس صدایش از شدت درد باال نیم

ی نیست؟! کشید، چطور یمیم  گفت چت  

 اونه نه؟ گ این بال رو رست آورده؟ فرزام؟ کار  -

 چشم بست و رس تکان داد: 

 آدم اجت  کرده.  -

صورتش باز هم جمع شد از درد. زیر لب آچ  گفت و 

 ادامه داد: 

 کار آدمشه.  -

 رسمه لب به دندان گزید: 

 دستش بشکنه.  -

 با نگاهش اطراف را کاوید. چقدر همه چت   ترسناک بود! 
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 ترسم. جا کجاست آرش؟ من خییل یماین -

س. یه کم صتر   - ... نتی  کت 

د از  د. کم مانده بود بمت  چشم بست و لب روی هم فشی

درد! چشمانش را باز کرد، نفیس عمیق کشید و ادامه 

 داد: 

ون. از این خراب شده یم -  ریم بت 

 حرف
ً
شد هایش را باور نداشت؛ مگر یمخودش که اصال

توانست فرزام از انتقامش بگذرد؟ مگر با این حال یم

خواست کند؟ امیدی نداشت اما یمرایه برای فرار پیدا  

هایش را دل رسمه گرم شود. غافل از این که رسمه چشم

 ها دروغ گفیی  را بلد نبودند! شناسد؛ این چشمخوب یم

اش به کشید و با هر نفس، سینهآرش به سختی نفس یم

 یمشدت باال و پایی   یم
ً
سوختند شد. مچ دستانش شدیدا

ش کش آمده. رسش کرد عضالت بازوهایو احساس یم

 دیدند. در مرز انفجار بود و چشمانش درست نیم

د. رس به زیر انداخت و پلک هایش را محکم روی هم فشی

داد تا شاید کیم دردش مهار تنش را آرام تکان تکان یم

گذاشت تا گفت، جان یمکرد، آخ نیمشود. ناله نیم
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خوددار باشد مقابل همشش که ترسیده بود. رسمه که 

 ش را دید، نگران لب زد: حال

 خییل درد داری؟ -

به معنای "نه" رس باال انداخت. رسش را به بازویش تکیه 

داد و چشم دوخت به چشمان رسمه. میان نفس 

 آمد گفت: هایش، با صدایی که دیگر در نیمزدن

 شم. تشنمه رسمه... دارم... دارم هالک یم -

ب یادش آمد که در اتاق مدیریت، روی مت   یک بطری آ

 نیمه پر دیده بود. از جا بلند شد و گفت: 

 االن برات آب میارم.  -

رفت و با بطری که برگشت، دوباره مقابل آرش روی 

زانوهایش نشست. یک دستش را پشت گردن آرش 

 هایش گذاشت. گذاشت و بطری را روی لب

آرش دیگر حتی نای باز کردِن چشمانش را هم نداشت. 

هایش ب. اما هنوز لبای آشد برای ذرهداشت هالک یم

تر نشده بودند که دستی آمد و بطری را از دست رسمه 

 به پشت چرخید و مهرداد را که دید، 
ً
قاپید. رسمه فورا

 ماتش برد. ناباورانه لب زد: 
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 سـ... رسگرد؟ -

آرش یک نگاه به مهرداد انداخت و بعد، با اخیم کمرنگ، 

 به نیمرخ رسمه چشم دوخت: 

؟ -  چی

ه گرفت و رس به زیر انداخت. روی مهرداد نگاه از رسم

ای در نگاه کردن به چشمان این زن را نداشت؛ او که بدی

ها کنار هم کار کرده بودند و حقش نکرده بود. سال

منده اش مهرداد جز خویر از رسمه ندیده بود. نباید رسی

 بود؟یم

آرش که جوایر نگرفت، دوباره چشم چرخاند میان 

 مهرداد و رسمه و گفت: 

 رسمه؟ رسگرد کیه؟ این آدِم فرزامه. چی م -
 

 یگ

انگار که سطیل از آب یخ رویش ریخته باشند، تنش یخ 

بست. با چشمای  گرد شده از رس بهت، یک نگاه به آرش 

ه شد:   کرد و بعد، به چشمان مهرداد خت 

 رسگرد؟ تو این بال رو رس شوهر من آوردی؟ -

ید. مهرداد که چشم دزدید، تمام سالن دور رس رسمه چرخ

که   ای سیایه رفتند. رسگرد ادیب، اویی چشمانش لحظه
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ِ جانش شده بود، اویی که تمام زیر و بم  یک بار ناچر

 
 
شناخت، حاال دانست و فرزام را خوب یماش را یمزندگ

جا بود؟ به زحمت از جا بلند شد و رو به روی چرا این

 مهرداد ایستاد. تکرار کرد: 

 پس کار توئه، آره؟ -

از زمی   گرفت و همی   که به رسمه نگاه کرد،  مهرداد چشم

سییل رسمه روی صورتش نشست. چشم بست و 

دستش را روی صورتش گذاشت. رسمه میان گریه جیغ 

 کشید: 

؟تو چرا؟ تو دیگه چرا داری زندگیمو خراب یم -  کت 

کاپشن مهرداد را چنگ زد و با تمام زورش او را تکان داد. 

 بلندتر فریاد زد: 

 من ختر به چی فروختی  -
 
 خودتو، هان؟ تو که از زندگ

، تو که فرزامو یم ، چی بهت یمداشتی رسه شناختی

 منو عذاب بدی؟

ی او کوبید و مهرداد با کف دستانش، محکم روی سینه

 قدیم به عقب رانده شد. هق زد و جیغ کشید: 

 رحیم؟آدِم فرزام شدی؟ چجوری انقدر یر  -
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 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۶ 

 

ی موهایش احساس کرد و شدید در ریشهناگهان دردی 

بعد، انگار کیس او را از زمی   جدا کرد! فرزام بود که 

هایش موهای رسمه را دور انگشتانش پیچیده بود. دست

 را بنِد مِچ فرزام کرد و گفت: 

... ولم کن...  -  آی... ولم کن عوض 

آرش به زحمت چشمانش را باز کرد و اوضاع را که دید، 

 جان لب زد: یر 

ف، اذیتش نکن. ولش کن یر  -  رسی

 فرزام رسش را جلو برد و زیر گوش رسمه غرید: 

 ُبرم، حالیت شد؟صدات در بیاد نفِس جفتتونو یم -
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یز از ترس، تن رسمه همچون بید یم  لتر
لرزید و با چشمای 

ه مانده بود به چشمان فرزام. این بار دیگر  خت 

 خندید، این بار نگاهش به خون نشسته بود. چرچ  نیم

زد و رسمه را با تمام توان روی زمی   پرتاب کرد. پیشای  

اش بلند شد. رسمه به ستون آهنی   خورد و صدای ناله

 آرش لب زد: 

 عوض  اون حالش خوب نیست، ولش کن.  -

 نزدیکشان بود، فرزام قدم برداشت و طنایر که 
 
مت   بزرگ

روی آن بود را چنگ زد. ستون را دور زد و روی دو پا 

 ب به رسمه، با صدایی بلند گفت: نشست. خطا

-  .  درست بشی  

ی رسمه را گرفت و او را منتظر نماند، خودش شانه

طوری روی زمی   نشاند که به ستون تکیه بدهد. 

ای هایش را پشت ستون با طناب بست و لحظهدست

ه شد به صحنه ی رو بعد، مقابلشان ایستاد. با لذت خت 

مرنگ کش آمد. ی لبش به پوزخندی کبه رویش و گوشه

ِ این زوج عجیب دیدی  بود! 
 
 بیچارگ
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ادیب! یه کم آب بیار این دوستمون بخوره، حیفه از  -

ه.   بمت 
 

 تشنگ

مهرداد جلو رفت و قامت خم کرد. بطری آب را که روی 

هایش گذاشت، آرش دیگر به هیچ چت   فکر نکرد. لب

آب را با ولع نوشید و انگار جای  تازه گرفت. اما هنوز 

ا  ب نشده بود که مهرداد بطری را عقب کشید. ست 

تمام مدت، نگاه فرزام به رسمه بود و نگاه نگراِن رسمه، به 

آرش. یک روزی این نگاه عاشقانه سهم او بود و حاال... 

شد آرش را از زمی   محو کند! حیف که او و کاش یم

 جانش سهِم ادیب بودند! 

 جلو رفت و مقابل رسمه، روی دو پا نشست. اخیم

 کمرنگ بر پیشای  داشت و صدایش آرام بود: 

 آرشو خییل دوسش داری، نه؟ -

ه شد به چشمان فرزام. فکش  رسمه رس چرخاند و خت 

قفل شده بود و نگاهش رنگ نفرت گرفت؛ گویی به یر 

ه شده بود ارزش  داشت، خت 
 
ی که در زندگ . ترین چت  

ناگهان نییم از صورتش آتش گرفت. لعنتی دستش خییل 

  بود! سنگی   
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صورتش به سمتی دیگر چرخید و چشمانش را بست. 

هایش را خیس کرد و خون، کنج لبش را. اشک پلک

داد؛ کشید و صداها را تشخیص نیمگوشش سوت یم

 فهمید آرش چه داد و بیدادی راه انداخته رس او. نیم

شد تر یمکرد، حریصفرزام اما هر چه آرش بیشتی تقال یم

ظر ماند تا رسمه دوباره نگاهش کند. برای آزار رسمه. منت

 با همان لحن و صدا ادامه داد: 

 دیگه هیچ وقت اینجوری بهم نگاه نکن.  -

 رسمه درمانده نالید: 

خوای از جون من؟ این همه سال گذشته چی یم -

 ذاری؟فرزام، چرا راحتم نیم

اش پر کشید. ناگهان ته دلش خایل شد و اخم از پیشای  

دو چشم زیبا و خیس رسمه  قرارانه میاننگاهش یر 

 ی لبش ثابت ماند. چرخید و بعد، روی رِد خوِن گوشه

 صدایش زده بود؟! با اسم کوچک صدایش زده بود؟! 

ه شود، یم ترسید اگر کیم دیگر به این صورت معصوم خت 

هایش را با دستان خودش بزند زیر همه چت   و تمام نقشه

 خراب کند. چشم دزدید و از جا بلند شد: 
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 رم آب بیارم. شنته هان؟ یمت -

 نزده بود! زیر نگاه متعجب 
 

اما رسمه که حرف از تشنگ

ون رفت. مهرداد هم تا آخرین لحظه  رسمه، از سالن بت 

نگاهش به فرزام بود. سنگیت  نگاه آرش را که حس کرد، 

 رسش را به سمت او چرخاند: 

؟به چی نگاه یم -  کت 

ش رس تا پای رسش را به بازویش تکیه داد و نگاه خمار 

 شد: مهرداد را کاوید. حاال صدایش بهتی شنیده یم

کنم یه آدم آس و پاس که بعد پنج سال دارم فکر یم -

از زندان آزاد شده، با چقدر تونسته راضیت کنه 

؟ پولشو از کجا آورده؟   آدمش بیسی

اخیم غلیظ بر پیشای  مهرداد نشست. آرش به رسمه 

 نگاه کرد و پرسید: 

 گفتی اینه؟یم رسگرد ادیب که -

یید، دوباره به مهرداد چشم 
ٔ
رسمه که رس تکان داد برای تا

ای کرد و ابروهایش را باال فرستاد. با دوخت. تک خنده

 طعنه گفت: 
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جناب رسگرد! با دستای بسته این بال رو رسم آوردی  -

دور برت نداره. ببی   منو، پامو از این خراب شده 

ون، زندگیتو با خاک یگ یم  کنم. بذارم بت 

 مهرداد قدم برداشت و مقابل آرش، روی دو پا نشست: 

 این کارو کردی، حاال نوبت منه تالف  کنم.  -
ً
 قبال

 آرش گیج و درمانده نگاهش کرد و مهرداد ادامه داد: 

من آدِم خودمم. هر بالیی هم که رست آوردم، فقط  -

یه که بی   من و تو بوده.   تسویه حساِب اون چت  

 بینم. لی   باره تو رو یممزخرف نگو، من او  -

 کردم! طور. کاش زودتر پیدات یممنم همی    -

 رسمه گفت: 

؟ -  چی میگی   شما؟ تسویه حساِب چی

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۷ 
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همان لحظه، فرزام مقابلش نشست و نگاه رسمه سمت 

 او چرخید. دِر بطری آب را باز کرد و گفت: 

 بیا، یه کم از این بخور.  -

بطری باال آمد و روی چشمان فرزام نگاه رسمه از روی 

 ثابت ماند: 

 من آب نخواسته بودم.  -

چشمان فرزام گرد شدند و ابروهایش باال پریدند. با لحت  

 ترسناک گفت: 

 دوست داری آرش جونت بازم کتک بخوره؟ -

وزمندانه لبخند زد.  ترس را که در چشمان رسمه دید، پت 

 های رسمه گذاشت و گفت: بطری را روی لب

ِ حرف گوش کن!  آفرین -
 دختی

به زور نییم از آب را به رسمه نوشاند و از جا بلند شد. 

مت   بزرگ را روی زمی   کشید و با فاصله، آن را مقابل 

آرش و رسمه گذاشت. به یک حرکت روی مت   نشست و 
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دست به سینه شد. لبخندش را هنوز هم روی لب 

 داشت؛ انگار آمده بود تئاتر ببیند! 

 به رسمه انداخت و بعد، به چشمان مهرداد نیم نگایه

ه شد:   آرش خت 

 زنتو اون باال دیدی چه حایل شدی؟ -

ف. خفه شو یر  -  رسی

 کوتاه خندید و گفت: 

یش نبود که، یه کم رنگش پریده بود فقط.  -  چت  

ه ماند به چشمان آرش و لبخند آرام آرام از لبش پر  خت 

یک رس تکان داد و گفت:   کشید. هیستی

 . کشید ویل نفس یم -

های شش تمام آنچه که تجربه کرده بود، تمام کابوس

سال گذشته برایش تداغ شد. پاهایش دیگر تحمل 

ه به چشمان  وزنش را نداشتند. روی زمی   نشست و خت 

 آرش گفت: 

دوی  من زنمو چجوری دیدم؟ تو کشوی یم -

 رسدخونه، تو پالستیک سیاه. 
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چشم بست و تنش لرزید از یادآوری آن روز شوم. 

 یش هم لرزید: صدا

 صورتش پِر زخم بود.  -

لحظایی طول کشید تا دوباره چشمانش را باز کند. 

نگاهش به آرش رنگ نفرت گرفت، رنگ انتقام! فکش 

منقبض شد از شدت خشم. خودش را کیم روی زمی   

ی آرش را میان انگشتانش گرفت. جلو کشید و چانه

 رسش را با خشونت باال آورد و غرید: 

. آرش یزدان زن من مرده بود  -  مهر، تو زنمو کشتی

ی آرش را با شدت رها کرد. صدای رسمه گفت و چانه

 باال رفت: 

 تو؟ آرش این چی میگه؟ -
 

 چی داری میگ

 آرش فریاد زد: 

؟ گ هستی تو؟ -
 

 چرا مزخرف میگ

 من مهرداد ادیبم، شوهر نازنی   صدر.  -

 شنوم. نازنی   صدر دیگه کیه؟من اولی   باره این اسمو یم -
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ه ماند و بعد، ارداد چند لحظهمه ز ای به چشمانش خت 

جا بلند شد. در حایل که پشت گردنش را محکم ماساژ 

داد، یک مست  کوتاه را مقابل چشمان بقیه، چند باری یم

رفت و برگشت. حرف زدن از نازی برایش سخت بود و 

، سخت  تر. یادآورِی آن روزهای لعنتی

رش و رسمه، باالخره از قدم ایستاد. پشت به آ

ی مت   بند کرد و وزنش را روی هایش را به لبهدست

دستانش انداخت. چشم بست و نفسش را تکه تکه 

ون فرستاد. صدایش آرام بود:   بت 

شیش سال پیش، یه تصادف وحشتناک... نازی منو  -

 برای همیشه ازم گرفت. 

ه شد به سقف. نفیس عمیق کشید و بعد از مکتی  خت 

 طوالی  ادامه داد: 

 اشی   زیرش کرد. م -

 تلخ خندید: 

 اون موقع آوای من هنوز یه ماهشم نشده بود.  -

 به پشت چرخید: 
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ی یه باند بزرگ دستم بود. یه نفر هر اون روزا پرونده -

کرد که اگه قید این پرونده رو روز، هر روز تهدیدم یم

 نزنم... 

هایش کنار پاهایش مشت چشمانش را بست و دست

 د، صدایش هم: لرزیشدند. تمام تنش یم

 مو بزنم. شم قید خونوادهبه جاش مجبور یم -

کیم طول کشید تا بر خودش مسلط شود. چشمانش را 

 که باز کرد، قدیم به سمت رسمه برداشت و گفت: 

تو یادته اون روزا رو، نه؟ یادته چقدر عذاب  -

کشیدم؟ چقدر خودمو به آب و آتیش زدم تا ثابت 

؟  کنم نازی رو به عمد کشیی 

رام رس تکان داد. مهرداد رو کرد به آرش و ادامه رسمه آ

 داد: 

من در به در دنبال یه مدرک بودم که حرفمو ثابت  -

کنم، که ثابت کنم نازی کشته شده و اون تصادف 

 ست. فقط یه صحنه سازی مسخره

 هایش را از هم باز کرد: دست

-  !  ویل دستم خایل بود. هیچ مدرگ نبود، هیچی
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 برداشت و چند قدیِم آرش ایستاد: آرام آرام به جلو قدم 

... راننده -  ی اون ماشی  

 با انگشت اشاره نشانش داد: 

 آدِم تو بود!  -

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۸ 

 

ی درون قلب رسمه فرو ریخت و جان از تنش رفت  چت  

ه ماند. کیم طول  انگار! مات و مبهوت به مهرداد خت 

ه و کشید تا مغزش جمالت این مرد را هضم کند. ناباوران

 شد، لب زد: با صدایی که به زحمت شنیده یم

؟ -  چی

آرش که حاال همه چت   یادش آمده بود، گیج و رسدرگم به 

 مهرداد نگاه کرد. با لحت  مشابه لحن رسمه گفت: 
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؟ -
 

 چی داری میگ

دستان مهرداد از رس خشم، کناِر پاهایش مشت شدند. 

های آرش را ی استخوانخواست دانه به دانهدلش یم

 بارید: کند! از صدای آراَمش، خشم و حرص یمخرد  

تو دادگاه براش حکم قتل غت  عمد بریدن، هشت ماه  -

 حبس و دیه. 

هبه رسمه نگاه کرد، رسمه اش ای که مات و مبهوت خت 

 شده بود. ادامه داد: 

منتظر بودم آزاد شه که خودم برم رس وقتش، خودم  -

ه از زیر زبونش حرف بکشم که آدِم گ بوده. ویل ب

شیش ماه نکشیده بود که ختر رسید تو زندان تموم 

 کرده. 

 دوباره به آرش نگاه کرد: 

ش گفته بود شیش ماه بیشتی  - رسطان داشت! دکتی

 مونه. زنده نیم

آرش با چشمای  گرد شده و دهای  باز مانده به مهرداد 

ه شده بود. مهرداد رسش را به سمتی دیگر چرخاند و  خت 

و نفسش را محکم فوت دستی به پشت گردنش کشید 
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ام ترسید قبل از تمخواست به آرش نگاه کند. یمکرد. نیم

یز شود و کاِر این مرد را تمام  شدِن داستان، خشمش لتر

 لرزید: کند! صدایش یم

. بهم گفیی   - بعد دادگاه اون پرونده رو از من گرفیی 

 داری احساش برخورد یم
 
، داری زندگ کت 

. خصوصیتو قایِط کارت یم  کت 

چشمانش را بست و رس به زیر انداخت و نفسش را فوت 

 کرد: 

پرونده رو دادنش به یگ دیگه، یگ که هیچ وقت  -

نتونست رد اون باند رو بزنه و ماجرا رو تموم کنه. 

 بالتکلیف ولش کرد. 

فرزام از روی مت   پایی   پرید. دستانش را در جیب 

م طور که آرام آرام به جلو قدشلوارش فرو برد و همان

 داشت، گفت: بریم

 دونم گ پشت این داستانا بوده. ویل من خوب یم -

ه به چشمان رسمه، گوشه ی لبش به ایستاد. خت 

 پوزخندی کمرنگ کش آمد: 

 اون باند... بانِد شهرام بود!  -
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تصویر قامت فرزام پیش چشم رسمه تار شد و رسش گیج 

فهمید چه چرخید و نیمرفت. تمام سالن دور رسش یم

فهمید. شنید را نیمهایی که یمافتد. حرفدارد یماتفافی 

 فرزام به آرش نگاه کرد: 

 این آقای وکیِل شما هم آدِم شهرام بود.  -

تمام شد! قلِب رسمه از تپش ایستاد و تمام دنیا روی 

رسش آوار شد انگار. رس چرخاند و ناباورانه به نیمرخ 

ه شد؛ به آرشی که مات و مبهوت به فرزام نگا ه آرش خت 

کرد. برای دومی   بار، تمام باورش، تمام اعتمادش خرد یم

 آورد... و نابود شده بود. این بار دیگر این زن تاب نیم

 فرزام ادامه داد: 

-  ِ
اون راننده رو آرش پیدا کرده بود. یه آدِم رسطای 

آس و پاس که شیش ماه آخر عمرشو فروخت. قبول 

ِ عمرشو ب
ره زندان، کرد قاتِل نازنی   صدر بشه و بافی

در عوض شهرامم یه پول گنده داد به زن و دو تا 

. بچه  کی  
 
 ش که بعِد اون راحت زندگ

 پر صدا پوزخند زد و ابروهایش را باال فرستاد: 
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 عجب نقشه -
ً
مهر، مو ال ای کشیدی یزدانانصافا

 درزش نرفت! 

رسمه هنوز هم مات و مبهوت به آرش چشم دوخته بود. 

 ا صدایی ضعیف و لرزان لب زد: اراده، ناباورانه و بیر 

 آرش...  -

 پریده نگاهش کرد. حاِل 
 

آرش با چشمای  گرد شده و رنگ

 رسمه را که دید، تند تند گفت: 

 دروغه... به خدا دروغه رسمه، باور نکن.  -

اهن پارهمهرداد خت   برداشت و یقه ی آرش را ی پت 

چسبید. تن رنجورش را باال کشید و او را به شدت تکان 

 ریاد زد: داد. ف

ف؟ تو وکیِل اون راننده دروغه؟ دروغه یر  - رسی

 نبودی؟

ه شد و  آرش گیج و با تعجب به چشمان مهرداد خت 

دانست چه باید بگوید. دلش پیش رسمه بود، باوِر نیم

شد. مهرداد دوباره تکانش داد و رسمه از او نباید خراب یم

 بلندتر فریاد زد: 

 حرف بزن حرومزاده. تو وکیلش نبودی؟ -
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 لرزید: آرش پلک روی هم گذاشت، صدایش یم

 بودم! من وکیلش بودم!  -

نفِس رسمه دیگر باال نیامد. انگار کیس از یک برج بلند 

هولش داده و حاال میان زمی   و هوا معلق بود. باز هم در 

 
 
اش زیر سوال رفته بود، باز عرض چند دقیقه تمام زندگ

 هم فریب خورده بود... 

تر از قبل به هم قفل شدند. یک مهای مهرداد محکدندان

 دستش باال رفت و مشت شد و غرید: 

-  ...  عوض 

ی آرش نشست و بالفاصله مشتش روی استخوان گونه

و فریاد آرش هوا رفت. فرزام قدیم بلند برداشت و پیش 

از آن که مهرداد مشِت دوم را بخواباند، مچ دستش را 

 چسبید و هشدار دهنده گفت: 

 ادیب!  -

 اهش کرد، تای ابرو باال فرستاد: مهرداد که نگ

 تند نرو، االن وقتش نیست.  -
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 فصل سوم: تقاص

  

۱۶۹ 

 

اش نگاه مهرداد با کیم مکث به سمت آرش چرخید. یقه

را با شدت رها کرد و آرش دوباره از دستانش آویزان شد 

ِ عضالتش، ناله
 
ها اش را در آورد. مهرداد به آنو کشیدگ

دستش میان موهایش فرو پشت کرد. انگشتان هر دو 

هایی بلند به سمت مت   رفت. دوباره رفتند و با قدم

ی مت   بند شدند و وزنش را روی دستانش دستانش به لبه

انداخت. نفسش را محکم فوت کرد. امشب یا دیوانه 

شت این خشم رسکوب شده را آرام شد، یا آرش را یمیم
ُ
ک

 کرد. یم

پلک زدن، رسمه یر  ی آرش از درد مچاله شده بود و چهره

ه نگاهش یم  کرد. لحظه با لحظهخت 
 
ی زندگ

کرد که شان در ذهنش مرور شد. چطور قبول یمعاشقانه

 لرزید: دستان این مرد به خون آلوده است؟ صدایش یم
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 آرش؟ -

صدایش پر از نا امیدی بود و در عی   حال، انگار منتظر 

هایش دروغ است. بود تا آرش قانعش کند که شنیده

اش نداشت. رس گنایهآرش اما سندی برای اثبات یر 

اش، چشمان رسمه را هدف چرخاند و نگاِه درمانده

 اراده زمزمه کرد: گرفت. یر 

 رسمه جان... دروغه به خدا...  -

ِ آرش، خطاب به 
 
ه به بیچارگ پوزخنِد فرزام کش آمد. خت 

 رسمه گفت: 

 ها. این شوهرتم خوب بلده نقش بازی کنه -

 کرد، ادامه داد:   آرش که نگاهش

همون روزایی که میومدی ویال و شهرام بعد رفتنت تا  -

دونستم کارتو یگ دو ساعت کیفش کوک بود، یم

بلدی. راض  کردِن شهرام کار هر کیس نبود، ویل تو 

 خوب از پسش بر اومدی. 

 آرش فریاد زد: 

؟ من آدِم  -
 

؟! چرا دروغ میگ  عوض 
 

چرا مزخرف میگ

 شهرام بودم؟
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 ابرو باال فرستاد: فرزام تای 

 نبودی؟ -

 نبودم! معلومه که نبودم.  -

فِک مهرداد از خشم قفل شده بود. خونش به جوش 

 آمده بود. به پشت چرخید و غرید: 

 حرومزاده...  -

ی صورت هایش را حوالهخت   برداشت تا دوباره مشت

آرش کند. اما فرزام خودش را میان آن دو انداخت و رو 

 به مهرداد فریاد زد: 

 گم؟ بسشه دیگه، آروم باش. فهیم من چی یمیمن -

ه ماند.   به خون نشسته به آرش خت 
مهرداد با چشمای 

زد و تنش از هایش موج یمخشم و نفرت در مردمک

 لرزید. فرزام گفت: حرص یم

ون، برو آتیش بچی   تا بیام.  -  برو بت 

با کیم مکث، مهرداد نگاه از آرش گرفت. با یک حرکت 

ون کشید و با بازوهایش را از  میان دستان فرزام بت 

ون رفت. فرزام با نگاه رفتنش قدم هایی بلند، از سالن بت 
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را دنبال کرد و دِر سالن که بسته شد، به پشت چرخید و 

نگاهش روی رسمه ثابت ماند. قدم برداشت و مقابل او، 

روی دو پا نشست. نگاهشان که در هم قفل شد، فرزام 

 گفت: 

 ؟شوهر عزیزتو شناختی  -

کرد سالن با رسگیجه اماِن رسمه را بریده بود. احساس یم

چرخد. با جای  که دیگر به ها دور رسش یمتمام آن نخاله

 آخر رسیده بود، زمزمه کرد: 

... باور نیم -
 

 کنم... دروغ میگ

 صدا پوزخند زد: فرزام یر 

برام مهم نیست. دوست داشتی باور کن، نداشتی  -

ِ عمرتو با هم رستو مثل کبک بکن زیر بر 
ف و بافی

همون باورای احمقانه رس کن. برای من هیچ فرفی 

 کنه. نیم

داشت. پشت حالت تهوع دست از رسش برنیم

شد و مغزش در مرز انفجار تر یمهایش مدام سنگی   پلک

دانست کدام یک را های فرزام و مهرداد. نیمبود از حرف
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خیم باور کند. فرزام رس کج کرد و با همان پوزخند، ا

 کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

س. اگه حرفای  - فقط قبلش از خودت یه سوایل بتی

ِ ادیبو 
 
من دروغه، پس من از کجا جیک و پوک زندگ

دونم؟ گ دونم؟ داستاِن اون تهدیدا رو از کجا یمیم

؟  بهم گفته زنشو کشیی 

 ابروهایش را باال فرستاد: 

 اینا رو که تو برام نگفته بودی، گفته بودی؟ -

ِ مافوقش، از آن پروندهنگفت
 
ی بالتکلیف و ه بود! از زندگ

باند ناشناخته حتی یک کلمه هم برای فرزام نگفته بود. 

نگاهش به سمت آرش چرخید، لعنت بر شگ که به 

 دلش افتاده بود! 

اصن اینا به کنار، من چرا باید دروغ بگم؟ چی بهم  -

 رسه؟یم

روی هم  آرش که رس به زیر انداخته بود و از درد پلک

د، بالفاصله گفت: یم  فشی

 خواستی ادیبو بیاری طرف خودت. یم -

 با کیم مکث، رس بلند کرد و به فرزام چشم دوخت: 
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 با دروغات مغزشو شستشو دادی.  -

اش، تمام دنیای فرزام با صدای بلند قهقهه زد و خنده

هایش، به آرش نگاه کرد و رسمه را ویران کرد. میان خنده

 گفت: 

 باید همچی   کاری بکنم آخه؟ من... من چرا  -

 پوزخند زد و تای ابرو باال فرستاد: 

 خییل محتاجش بودم؟ -

 آرش گفت: 

تونستی این بال رو رس ما دست تنها بودی، تنهایی نیم -

 بیاری. 

 دست تنها؟! تو مثل این که سهرابو یادت رفته.  -

ش  آرش پلک روی هم گذاشت و رس به زیر انداخت. تت 

سف تکان داد به سنگ خورده بود! 
ٔ
فرزام رسی از روی تا

هایش ای که پلکو دوباره به رسمه نگاه کرد، به رسمه

 افتادند. گفت: مدام روی هم یم

 ببینم...  -
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ه شد و  رسمه با آن چشمان خمار، به چشمان فرزام خت 

 رسش گیج رفت. چه مرگش شده بود؟ فرزام گفت: 

نکنه فکر کردی این داستانو از خودم ساختم که تو  -

 و بکشونم سمت خودم؟ر 

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۷۰ 

 

دانست و مغزش دیگر دانست، این زن دیگر هیچ نیمنیم

داد. فرزام نچی کرد و ابرو باال انداخت به هیچ چت   قد نیم

 و گفت: 

ی تو دیگه برای من تموم شدی رسمه. مهره -

 ی سوخته نمیشه بازی کرد! ای، با مهرهسوخته

یگر به رسمه یادآوری کرد که و با این جمله، باری د

ی این مرد بوده و بس! حاال هم انگار دوباره بازی بازیچه

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

خورده بود، این بار از آرشی رکب خورده بود که تماِم 

 جانش بود... 

 چیه؟ حالت بده؟ -

اش نه این را فرزام گفت؛ یر حِس یر حس! در جمله

 بود، نه تحقت  و لذت. آرش چشمانش را 
ی از نگرای  ختر

 ز کرد و نگاه نگرانش روی رسمه ثابت ماند: با

 چی شدی تو؟ رسمه؟ -

د و کیم بعد، به رسمه پلک هایش را محکم روی هم فشی

دید. به سختی چشمانش را باز کرد. همه جا را تار یم

 سختی لب زد: 

ه...  -  رسم... رسم داره گیج مت 

ی در حالت خنتی چهره اش بدهد، فرزام یر آن که تغیت 

 گفت: 

ی نیس -  کنه. ت، قرص خواب داره اثر یمچت  

آرش با چشمای  گرد شده نگاهش کرد. این نامرد به 

ی آب، قرص خواب آور به خورد همشش داده بهانه

 بود؟ فریاد زد: 
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یعت  چی این مسخره بازیا؟ لعنتی دنبال چی هستی  -

 تو؟

فرزام با اخیم وحشتناک نگاهش کرد و صدایش باال 

 رفت: 

 خفه شو! صدات در نیاد!  -

ا کیم مکث، نگاهش سمت رسمه چرخید و اخمش آرام ب

آرام باز شد. لعنت بر دیل که هنوز هم دِل دیدِن حاِل بد 

 این زن را نداشت! 

 بذار رسمه بخوابه.  -

 زده و با صدایی لرزان و بلند گفت: آرش وحشت

-  !  نخواب رسمه، باز کن چشماتو. نباید بخوایر

تمام  افتادند و او های رسمه مدام روی هم یمپلک

ترسید غافل شود و این تالشش این بود که نخوابد. یم

ها بالیی رس خودش و آرش بیاورند. زورش به رحمیر 

 رسید. با صدایی ضعیف لب زد: هایش نیمسنگیت  پلک

 تونم... نیم -
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فرزام روی زمی   نشست و با دستانش صورت رسمه را 

قاب گرفت؛ نه با خشونت، بلکه در کمال لطافت! آرام 

 ت: گف

 منو نگاه.  -

رسمه به زحمت چشمانش را نیمه باز نگه داشته بود. به 

ه شد و فرزام گفت:   چشماِن فرزام خت 

 مِن قاچاقچی رو ول کردی... بخاطر این قاتل؟!  -

 بود. آرش 
 
صدای آراَمش، مخلویط از حشت و درماندگ

 گفت: 

 رسمه به حرفاش گوش نده، داره مزخرف میگه.  -

 فرزام تلخ خندید و گفت: 

 مونو کشت؟گفتی پوِل حروِم من بچه -

هایش مدام روی حتی نا نداشت که جواب بدهد. پلک

هایش به شماره افتاده بود. فرزام افتادند و نفسهم یم

 ادامه داد: 

 پویل که بوی خون میده چه بالیی  -
حاال بشی   ببی  

 ت میاره! رس بچه
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آرش آن چنان رسیــــع رس بلند کرد و ماِت فرزام شد که 

دانست که ای گردنش به صدا در آمدند. فرزام یمهمهره

رسمه باردار است؟ قلبش در سینه فرو ریخت. حتی 

خواست فکرش را بکند که این دیوانه چه بالهایی نیم

اش بیاورد! رسمه تواند رس کودِک پا به دنیا نگذاشتهیم

 نفس زنان، با صدایی ضعیف زمزمه کرد: 

 ولم کن... دست از رسم... بردار...  -

 فرزام نیشخند زد و دست از صورت رسمه کشید: 

؟ -  حاال چی

یک نگاه به آرش انداخت و بعد، دوباره به رسمه چشم 

 دوخت و با رس به آرش اشاره زد: 

 هنوزم دوسش داری؟ -

رسمه رس به زیر انداخت و دیگر در برابر سنگیت  

هایش مقاومت نکرد. صدایش را خودش هم به زور پلک

 شنید: یم

 خوام بشنوم... خوام... نیم. بسه... نیمولم کنید..  -

و طویل نکشید که خواب چشمانش را ربود. نگاه فرزام 

روی صورت معصوم و زیبایش چرخید. نیشخندش جمع 
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اد بود یا   او آدمت  
ً
شد و قلبش در سینه لرزید. اصال

؟فرشته  ای آسمای 

کاپشنش را از تن کند و آن را روی تن رسمه انداخت. 

بود میان آن رسمای استخوان سوز. چه  تنش گر گرفته

جواهری را از دست داده بود! لعنت بر خودش و تمام 

 اشتباهاتش! لعنت به او که نبخشیده بودش... 

ی ی آرش و بعد آن، صدای نالهصدای تک رسفه

ضعیفش، نگاه فرزام را از رسمه جدا کرد. رس چرخاند 

به  توانست دروغ بگوید؛ او سمت او. به خودش که نیم

 کرد! این مرد حسادت یم

هایش را دور زانوهایش حلقه کرد. گردن کج کرده، دست

ه ماند به نیمرخ آرش و نفس زدن ها و پلک بر هم خت 

دن  هایش. دست خودش نبود اگر پرسید: فشی

 چیکار کردی که دلشو بردی؟ -

 

  

 فصل سوم: تقاص
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۱۷۱ 

 

 آرش که سوایل نگاهش کرد، ادامه داد: 

شناختم، زی  نبود که به این ن یمای که مرسمه -

راحتیا از من دل بکنه. چیکار کردی که جای منو 

؟  گرفتی

رفت تا کنج لبش بنشیند را مهار کرد. او پوزخندی که یم

جای کیس را نگرفته بود، او فقط جای خودش را در دل 

این زن باز کرده بود. به او چه مربوط که رسمه خواسته 

 رد؟بود فرزام را کنار بگذا

 خوره؟دونستنش به چه دردت یم -

خورد؟ هیچ! نگاهش باز هم چرخید به چه دردش یم

روی صورت رسمه. آرش رد نگاهش را گرفت و کاپشن را 

 که دید، گفت: 

 خوای. دوی  چی یمحتی خودتم نیم -

 خوام. دونم چی یمخوب یم -
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ون  دیم عمیق گرفت و بازدمش را با آیه غلیظ بت 

چت   این زن را دوست داشت! هنوز فرستاد. چقدر همه 

 هم دوستش داشت و... نداشت! 

 این زن خییل شبیه اون آدمیه که...  -

 تر از زهر! پوزخند زد، تلخ

ش بودم. فکرشم یه زمای  من بدجوری دیوونه -

 چند نیم
 
توی  بکت  بخاطرش از چیا گذشتم، زندگ

نفرو به گند کشیدم، چند نفرو دستی دستی فرستادم 

 ائیل، که فقط اون زنو داشته باشم. تو بغل عزر 

یک رسش را به اطراف تکان داد:   هیستی

ویل ندید، هیچ کدوِم اینا رو ندید. فقط بیخودی من  -

 ی داستان. شدم آدم بده

فهمید. فقط این را های این مرد نیمآرش هیچ از حرف

هیم ی فرزام به رسمه را دوست فهمید که این نگاه خت 

 هیچ چت   
ً
این وضعیت را دوست نداشت و از  ندارد. اصال

، این که کاری از دستش بر نیم آمد را. حالش همه بیشتی

 خورد! از خودش و مرد بودنش یک جا به هم یم
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فرزام کف دسِت لرزانش را روی زمی   گذاشت و به 

زحمت از جا بلند شد. مرور گذشته جانش را گرفته بود. 

ن را در زد و ادای سنگ بودهر چقدر هم که لبخند یم

 که سنگ نبود! ته دلش هنوز هم یمیم
ً
لرزید. آورد، واقعا

توانست گول بزند، خار به پای این زن خودش را که نیم

کرد! حتی قرص خواب به خوردش رفت، او تب یماگر یم

داده بود که کمتی ببیند و عذاب بکشد. اما این رایه بود 

ِ کرد این عذاب و بال رفت و تمامش یمکه باید یم
تکلیف 

چند ساله را. احساساتش هم به درک! تمام احساسش به 

 این زن از بیخ و بن غلط بود... 

پشت کرد به او و تمام دلش را، آن روی خوِب فرزام را 

هایی نه چندان محکم، از پیش رسمه جا گذاشت و با قدم

ون رفت. فردا که یم رسید، این بازِی دو رس سالن بت 

 . شد.. باخت هم تمام یم

 

  

 فصل سوم: تقاص
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۱۷۲ 

 

خواب نبود؛ اما درد و ضعف و خونریزی مچ دستانش، 

دیگر نایی برای باز ماندن چشمانش نگذاشته بودند. 

جایی میان خواب و بیداری بود. نیمه هوشیار بود. انگار 

انتها رهایش ای چوب، روی یک دریا آرام و یر که بر تکه

 کرده بودند. 

را که شنید، جان گذاشت و های رسمه صدای عق زدن

چشمانش را نیمه باز کرد. رسمه را دید که رویش را به 

زد و سمتی دیگر چرخانده و میان اشک و هق هق، عق یم

آورد. نگران لب اش را باال یمی معدهمحتویات نداشته

 زد: 

 رسمه جان؟ -

داد و رسمه پلک روی هم گذاشت. دهانش طعم زهر یم

ود. لب به دندان گزید تا صدای اش آتش به پا بدر معده

ل کند. صدای آرش در گوشش پیچید: گریه  اش را کنتی

 رسمه؟ ببی   منو، چی شدی؟ -
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هایش راه رسش را به ستون تکیه داد و اشک روی گونه

آید با هر قطره فهمید چه بالیی رس این مرد یمگرفت. نیم

 اشکش! 

م. حالم بده، دارم یم -  مت 

 باید از همشش، حاال که قلبش پر از غصه شد. او حاال 

ی خودشان اش بود، در خانههای اول بارداریدر ماه

چرخید. حاال اما کرد و مثل پروانه دورش یممراقبت یم

 کجا بودند؟ درمانده لب زد: 

 خدا نکنه.  -

 م... خسته شدم دیگه... خسته -

ت نگاهش کرد و نفهمید چشم های خیسش چطور غت 

ند. آرش را نشانه یم  لرزید: صدایش یمگت 

 کشم آرش. چرا تموم نمیشه؟ به خدا دیگه نیم -

ه شد. مگر روی نگاه کردن  آرش چشم دزید و به زمی   خت 

 به صورتش را داشت؟ 

 تموم میشه رسمه جان، تموم میشه.  -
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دِر آهنی   سالن که باز شد، آفتاب بر صورتشان نشست 

و لرز به جانشان افتاد. نگاه هر دو سمت در چرخید و 

ای که در انتظارشان شان لرزید از ترس اتفاق ناشناختهدل

 بود. 

ی گفت، نه نگاهش  مهرداد پا به سالن گذاشت. نه چت  

جایی جز مست  زیر پایش چرخید. مستقیم به سمت آرش 

هایش شد. رسمه نگران رفت و مشغول باز کردِن دست

 پرسید: 

؟چیکار یم -  کت 

د  اما جوایر نشنید. آرش پلک بر هم یم که صدایش از فشی

داشت. هر درد بلند نشود و رسمه چشم از صورتش برنیم

شدند، کدام از دستانش که از اسارت زنجت  خالص یم

افتادند. انگار مثل یک تکه چوب خشک کنار تنش یم

 بازوها خوی  در دستانش نبود. حسشان یم
 
کرد، کشیدگ

توانست کرد، اما نیمهایش را حس یمو سوزش مچ

 تکان دهد.  دستانش را 

 مهرداد اما رحم نکرد. بازوی آرش را کشید و گفت: 

 بلند شو.  -
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 او را دنبال خودش یم
ً
کشید و به سمت دِر سالن رسما

 رفت. رسمه بیقرارانه گفت: یم

بریش؟ ولش کن... چیکارش داری؟ آرش... کجا یم -

 آرش! تو رو خدا ولش کن... 

تقالیش، گرفت! برد او را، انگار که داشت جانش را یمیم

هایش و حتی بغض  که به هق هق رسیده جیغ کشیدن

رحم را نرم نکرد. آرش را که بود، هیچ کدام دل مهرداِد یر 

توانست کمر راست کند، به دنبال خودش از زور درد نیم

ون رفت.   کشاند و از سالن بت 

هوای رسد که به صورتش خورد، کیم حالش جا آمد. 

 پرسید: 

 بری منو؟کجا یم  -

 رف نباشه. ح -

راهش را به سمت اتومبیل آرش کج کرد و دِر سمت 

 راننده را باز کرد. 

-  .  بشی  

 پشت فرمان که نشست، ادامه داد: 
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 دستتو بذار رو فرمون.  -

دست چپش را به زحمت روی فرمان گذاشت و مهرداد با 

دستبند فلزی، مچش را به فرمان وصل کرد. لب گزید و 

زخم مچش که به پلک روی هم گذاشت از درد و سوزش 

لطف دستبند تشدید شده بود. مهرداد ماشی   را دور زد و 

 روی صندیل شاگرد نشست. 

؟یعت  چی این کارا؟ چیکار داری یم -  کت 

د، گفت:   مهرداد یر آن که نگاه از رو به رویش بگت 

 جلوتو نگاه کن.  -

با کیم مکث، نگاهش را به مقابل دوخت؛ به ورودی 

ه قیامتی قرار است به پا دانست چسالن. فقط خدا یم

 شود! 

 

  

 فصل سوم: تقاص
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نگاه رسمه مانده بود روی ورودی سالن. قلبش داشت 

کوبید. در ذهنش هزاران سناریو چرخید از توی حلقش یم

بالیی که ممکن بود رس آرش بیاورند؛ یگ از دیگری بدتر! 

اش به چه کیس بر خورده بود که الیق باز هم خوشبختی 

 مه عذاب بود؟این ه

طویل نکشید که فرزام پا به سالن گذاشت. طول نکشید 

اما برای رسمه قد یک عمر گذشت. در کمال آرامش جلو 

هایش یک آمد و مقابلش ایستاد. در هر کدام از دست

ی نیمه پر داشت. گالن ها را زمی   گذاشت گالن بیست لیتی

 و قدیم دیگر جلو آمد. 

ه همی   نگاه با هم حرف ی چشمان هم بودند و با خت 

زدند. نگاه رسمه پر از گله بود و چشمان فرزام، پر از یم

جواب که تمام این پنج سال در رسش چرخیده چراهای یر 

بود. آرام روی دو پا نشست. اخیم کمرنگ بر پیشای  

 داشت و صدایش گرفته بود: 

 خوب خوابیدی؟ -
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چشمان رسخش باز هم به اشک نشستند. کجا رفت آن 

 لرزید: ی جسور دیروز و روزهای قبل؟ صدایش یمرسمه

فرزام... این چه بالییه داری رس من میاری؟ چرا دست  -

 داری؟برنیم

 پنج سال پیش گفتم دست بردار...  -

 ابروهایش را باال فرستاد و آرام ادامه داد: 

؟ -  برداشتی

ه نگاهش کرد. چه یم گفت؟ چطور این مرد را قانع خت 

توانست باورش کند؟ که دیگر بعد از کرد که دیگر نیمیم

ی اعتمادش به او ترک برداشته و خرد آن اتفاق، شیشه

 او یم
ً
فهمید که ها را؟ اگر یمفهمید اینشده بود؟ اصال

 جا نبودند. حاال این

 بخشیدی... ذاشتمت اگه یممن رو چشمام یم -

 و حشت
 
بود و رسمه جوایر جز  صدایش پر از درماندگ

س نداشت. فرزام رسش را به سمت راست همان نگاه خی

 چرخاند و بعد، کیم آن را عقب کشید: 

 اینو یادته؟ -
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نگاه رسمه روی گردن فرزام چرخید. قسمتی از پوست 

ه  بود. آتش سوزی گردنش تت 
 

تر بود؛ جای سوختگ

افات فرزام در عرض چند لحظه  سلول و بیمارستان و اعتی

 از ذهنش رد شدند. 

؟یادته تو چه حایل من -  و ول کردی رفتی

با کیم مکث، نگاهش را به چشمان رسمه دوخت و ادامه 

 داد: 

؟ -  یادته چی گفتی

تر شد. بزاق دهانش را به سختی فرو برد و اخمش غلیظ

در نگاهش غبار غم نشست. هنوز هم یادآوری آن روز 

 برایش عذاب محض بود: 

 گفتی کاش تو همون آتیش سوزی مرده بودی!  -

ی رسمه میان چشمانش چرخید. کف نگاه گیج و درمانده

 دستش را مقابل نگاه رسمه گرفت و گفت: 

پنج ساله این جمله با صدای تو... داره مغزمو  -

 کنه! شتر نبوده که بهش فکر نکنم. سوراخ یم
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هایش سنگی   بودند، با کیم مکث، از جا بلند شد. شانه

وقتش بود این بار شوم را زمی   بگذارد. نگاه رسمه به 

 لرزید: کشیده شد. صدای فرزام یمدنبالش  

 کاش همی   یه جمله رو نگفته بودی!  -

تعادل عقب رفت. رسش را به اطراف تکان دو قدیم را یر 

 داد و تکرار کرد: 

 کاش نگفته بودی...  -

ها را برداشت و کند. یگ از گالندیگر نفهمید چه یم

وع کرد به خیس مقابل چشمان بهت زده ی رسمه، رسی

ین که در بیت  ها و نخالهدیوار  کردِن زمی   و  ها. بوی بت  

ی در قلبش سکوت کرد و معده اش به رسمه پیچید، چت  

هم پیچید. با نگاهش فرزام را دنبال کرد و ناباورانه لب 

 زد: 

؟فـ... فرزام... چیکار یم -  کت 

ای پرت کرد و سمتش آمد. فرزام گالن خایل را گوشه

د و غچانه  رید: اش را میان انگشتانش فشی

 هیچی نگو، الل شو! الل شو بذار تمومش کنم.  -
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رهایش کرد و سمت گالن دوم رفت. روی دو پا نشست تا 

 درش را باز کند. رسمه پر از ترس لب زد: 

؟ -  چیو تمومش کت 

 ایستاد و فریاد زد: 

 توی لعنتی رو!  -

 سنگی   میانشان حاکم شد. انگار که گرد مرگ 
سکویی

زد و ام نفس نفس یمپاشیده بودند در این برهوت. فرز 

ه ماندند به چشمان هم؛ های رسمه یملب لرزیدند. خت 

 فاصله بود در عی   نزدیگ! 
 میانشان کهکشای 

خوام دیگه فکرم بره خوام نفس بکشم رسمه. نیمیم -

سمتت. دیگه بسه، بسه هر چی عمرمو پات حروم 

 کردم. 

ین پاشید به در و دیوار سالن. قلب  گالن را برداشت و بت  

کرد تا دستانش را از کوبید و تقال یممه توی گلویش یمرس 

 حصار طناب آزاد کند. جیغ کشید: 

توی  این بال رو فرزام... فرزام نکن... تو رو خدا... نیم -

 رس من بیاری... فرزام... 
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گالن خایل را کناری انداخت و مقابل رسمه ایستاد. 

 ی لبش به پوزخندی کش آمد و گفت: گوشه

. لتماس یمخوشم میاد ا -  کت 

 پوزخندش آرام آرام جمع شد: 

 منم التماست کردم.  -

یک به اطراف تکان داد:   رسش را هیستی

-  .  ویل تو یه لحظه هم برنگشتی

 فرزام...  -

 اش را روی بیت  گذاشت: انگشت اشاره

 هیش... هیچی نگو. خودتو کوچیک نکن بیخودی.  -

ون کشید و روشنش کرد. نگاه  فندگ از جیب شلوارش بت 

ه مانده بود روی شعله ی فندک و قلبش منت رسمه خت 

زد اما گذاشت تا خون پمپاژ کند. نفس نفس یمرسش یم

 کرد که دستانش را باز کند. شد. تقال یمهایش پر نیمریه

من تو آتیش سوزی تا دم مرگ رفتم. خییل سخته،  -

 ...  درد داره، زجرکش مییسی

 رد: فندک را که خاموش شده بود، دوباره روشن ک

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 شیم. حساب یمعوضش یر  -

دستش را پایی   آورد که فندک را روی زمی   بیاندازد. 

 رسمه جیغ کشید: 

 کنم...تو رو خدا... فرزام... نکن... التماست یم -

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۷۴ 

 

 صدا پوزخند زد: فرزام یر 

 ی من! دیدار به قیامت... رسمه -

بند و همی   کاف  بود تا زبان رسمه قفل شود و نفسش 

ای پرتاب کند. بیاید. دستش را تاب داد تا فندک را گوشه

اما میان راه منرصف شد. دستش را پایی   آورد و همزمان 

 گفت: 

! یم -  خوام یه رازیو بهت بگم. راستی
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 تای ابرو باال فرستاد: 

 حقته قبل مردنت بدونیش.  -

ای سکوت کرد. باید تصویر این نگاه را برای چند لحظه

ِ عمرش در ذ
 کرد. هنش ثبت یمبافی

مون زجه چهار سال پیش، روزی که باال رس قتر بچه -

 زدی... اون قتر خایل بود! یم

تت  خالص را زده بود به خیال خودش! اما رسمه جز 

ی نیم شنوید اما دید. یمفندِک میان انگشتان فرزام چت  

ی نیم فهمید. عزرائیل ایستاده بود پشت در سالن و چت  

 از جانب فرزام...  منتظر حکم ورود بود 

فندک آتش گرفت. مقابل چشمان رسمه، میان زمی   و 

ای از سالن فرود آمد. آتش زبانه هوا چرخید و گوشه

ها باال رفت و روی زمی   راه گرفت. سالن کشید. از دیوار 

ی آتش شد. فرزام رسد و یخ زده، به دقیقه نکشیده کوره

شد. یم رفت و دور های آتش، یمرا دید که میان شعله

شد این پایان راهش باشد. خودش به کنار، کودک در نیم

 شد؟شد؟ آرش چه یمبطنش چه یم

م اینجا... فرزام! فرزام نرو... صتر کن... من یم -  مت 
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ون رفت.  اما فرزام حتی نگاهش هم نکرد و از سالن بت 

های بسته و نفیس که دیگر رسمه ماند و آتش و دست

 کرد... اش نیمیاری

چرخیدند و قرارانه روی ورودی سالن یمآرش یر  چشمان

ی در قلبش سقوط کرد. خدا  ون آمد، چت   فرزام که بت 

دانست چه اتفافی میان او و رسمه افتاده بود که حاال، یم

ون یم آمد. رس چرخاند سمت مهرداد بدون او از سالن بت 

 و گفت: 

؟ المصب من دارم دیوونه نیم - خوای حرف بزی 

ی بگو. این حرومزاده رفت تو سالن شم. یه چت   یم

 چیکار کنه؟

لعنت بر آن گره کوری که میان ابروهایش نشسته بود و 

 قصد باز شدن نداشت! سمت آرش چرخید و پرسید: 

؟ -  نگرای 

 ای عصتر کرد: تک خنده

 نگران؟!  -

ناگهان اخیم غلیظ جای لبخندش را پر کرد و صدایش 

 باال رفت: 
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معلوم نیست اون تو مرد حسایر منو نشوندی اینجا  -

ه. یه کلمه حرفم که نیم . تازه یمچه ختر پرش زی 

 نگرانم؟ 

ه شد به رو به رو:   مهرداد در کمال آرامش خت 

 ی زنمو تحویلم دادن! منم نگران بودم... تهش جنازه -

 تو؟ -
 

 چی داری میگ

 جلوتو نگاه کن.  -

ی که دید، نفس در سینه اش آرش رس چرخاند و با چت  

ون های شکستهآتش از پنجره حبس شد.  ی سالن بت 

 های آتش؟زد و رسمه آن داخل بود؟! میان شعلهیم

 یا ابوالفضل!  -

 رس چرخاند سمت مهرداد: 

؟ رسمه اون توئه. چیکار داری یم -  کت  لعنتی

 دونم. یم -

 فریاد زد: 

ه اونیم - ف رحم نداری تو؟جا. یر مت   رسی

 مهرداد شانه باال انداخت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 م. شییر حساب یم -

ه شد. همش باردارش میان وحشت زده به سالن خت 

آمد. های آتش بود و او کاری از دستش برنیمشعله

کرد. با دست آزادش، محکم و اش نیمنفسش دیگر یاری

 یی در یی روی فرمان کوبید و بلندتر فریاد زد: 

 تف تو وجودت! لعنت بهتون!  -

مهرداد چهره در هم کشید، انگار که گوشش سوت 

 های آرش. ده بود از فریاد کشی

. خییل حرف یم -  زی 

 لرزید: صدای آرش یم

گم اون یارو آدِم من نبود، به خدا نبود! من لعنتی یم -

روحمم ختر نداشت. چرا داری این بال رو رسم میاری 

 آخه؟ 

خسته و کالفه از تقالهای آرش، نفسش را محکم فوت 

قام نباید کرد و در را باز کرد که پیاده شود. مگر این انت

؟ پایش را دلش را خنک یم
 

کرد؟ پس چه بود این کالفگ

 که روی زمی   گذاشت، صدای آرش میخکوبش کرد: 
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گناهو ی یر ست. داری یه بچهادیب اون زن حامله -

! یم  کیسی لعنتی

ی ای مات ماند روی یک نقطهنگاهش چند لحظه

توانست یک کودک را نامعلوم. حامله بود؟ مگر او یم

اهش سالن آتش گرفته را پشت رس گذاشت و بکشد؟ نگ

تر، به روی فرزام ثابت ماند؛ فرزایم که کیم آن طرف

 یر 
تفاویی به کاپوت اتومبیلش تکیه زده بود و در عی  

اش را هم روی چشم کرد. حتی عینک آفتایر سالن نگاه یم

 گذاشته بود! صدای آرش به گوشش رسید: 

یشه یه تو خودت بچه داری. چجوری دلت راض  م -

؟  بچه رو نیومده بکیسی

 رس چرخاند سمت او. پر از شک و تردید لب زد: 

-  .
 

 دروغ میگ

دوی  چقدر برام عزیزه به خدا نه. به جون خودش که یم -

کنم جلوی این دیوونه ست. ادیب... خواهش یمحامله

 .  رو بگت 

توانست به جهنم که این مرد قاتل زنش بود! مگر او یم

گ یک کودک باشد؟ هر چه قانون و بنشیند و شاهد مر 
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منطق در ذهنش چیده بود، پر کشید. آمد پیاده شود که 

 باز هم آرش مانعش شد: 

صتر کن، تنهایی که از پس فرزام برنمیای. بیا دستمو  -

 وا کن. 

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۷۵ 

 

 ذهنش کار 
ً
آن قدری فرصت نداشت که فکر کند، اصال

هر دو پیاده شدند و به کرد! دست آرش را باز کرد و نیم

سمت سالن دویدند. فرزام صحنه را که دید، تکیه از 

 اتومبیل گرفت و صدایش باال رفت: 

؟چیکار یم -  کت  عوض 

. به دنبالش پا تند کرد، 
ً
و خطابش به مهرداد بود قطعا

 اش را گرفت و او را سمت خود چرخاند: شانه
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؟چه غلظ داری یم -  کت 

 مهرداد گفت: 

 ت فرزام. سزنه حامله -

 ست! به درک که حامله -

 اخیم بر پیشای  نشاند و مشکوک نگاهش کرد: 

؟یم -  دونستی

 دونستم. معلومه که یم -

نگاهش را به پشت رس مهرداد دوخت و آرش را دید که 

 وارد سالن شد: 

 رفت ادیب، رفت. لعنت بهت!  -

آمد قدیم بردارد که بازویش است  دست مهرداد شد و تا 

اش د، مشت مهرداد روی استخوان گونهبه خودش بنجب

 نشست و همزمان، فریادش را شنید: 

ف! یر  -  رسی

اش گذاشت و سکندری خوران، دو دست روی گونه

اش را چسبید. قدیم عقب رفت. مهرداد جلو رفت و یقه

 در یک وجتر صورتش فریاد زد: 
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دونستی و منو آوردی تو ست؟ یمدونستی حاملهیم -

 این خراب شده؟ 

ی و دستش را آن چنان محکم تخت سینهکف هر د

 فرزام کوبید که تنش نقش بر زمی   شد: 

 تف تو ذاتت رستگار! آدیم تو آخه؟ -

صتر نکرد، چرخید و رایه سالن شد. یک مست  باریک از 

ورودی سالن تا ستوی  که رسمه به آن بسته شده بود، از 

آتش در امان بود. آرش را دید که مشغول باز کردِن 

مه بود. چشمان رسمه بسته بودند، زن بیچاره دستان رس 

 از هوش رفته بود. 

جلو رفت تا به آرش کمک کند. اما هنوز چند قدیم 

 برنداشته بود که بازویش است  شد. فرزام فریاد زد: 

 لعنتی ما با هم حرف زده بودیم.  -

با یک حرکت، بازویش را آزاد کرد و به راهش ادامه داد. 

 اش را کشید و فریاد زد: ام شانهای بعد، باز هم فرز لحظه

 دوست داری بیفتی زندان؟ -

ی فرزام را نفهمید چه شد. به پشت برگشت و یقه

چسبید. زورش زیاد شده بود انگار! چرچ  زد و با تمام 
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هایی که توان، فرزام را هول داد. فرزام با کمر میان نخاله

کنچر از سالن بودند فرود آمد و صدای فریادش باال 

 رفت. 

راهش را به سمت آرش کج کرد. ناگهان صدایی مهیب 

بلند شد و بالفاصله فریاد فرزام سالن را لرزاند. نگاهش 

ی که دید، چشمانش گرد و  سمت او چرخید و با چت  

ای از سقف که آتش اش حبس شد. تکهنفس در سینه

گرفته بود، فرو ریخته و فرزام زیر آوار آن مانده بود. 

 فریاد زد: 

 ختم... سوختم... آی... سو  -

ی مقابلش. انگشتان هر دو مات مانده بود روی صحنه

 دستش را پشت رسش در هم قفل کرد و لب زد: 

-  !  یا امام حسی  

 زیر آوار دفن 
ً
سقف باری دیگر فرو ریخت و فرزام تقریبا

دانست خواست و مهرداد نیمزد و کمک یمشد. فریاد یم

مغزش کار  چه کند. آیر نداشت که آتش را خاموش کند. 

 کرد... نیم
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جان را روی دستانش بلند کرد و با صدایی ی یر آرش رسمه

 لرزان زمزمه کرد: 

ون رسمه جان... یمیم -  برمت... ریم بت 

حتی ندید مهرداد به چه حایل افتاده. حتی درد بازوهایش 

ون رفت. روی  را حس نکرد. قدم برداشت و از سالن بت 

احتیاط روی زمی   زانوهایش نشست و تن رسمه را با 

گذاشت. چشم دوخت به صورت خونی   و رنگ 

اش و بزاقش را به سختی فرو برد. وای اگر این زن پریده

 ماند... در آتش یم

ریخت و آتش هر لحظه بیشتی زبانه سالن داشت فرو یم

کشید. اما تمام هوش و حواس آرش به رسمه بود و یم

به صدایش  هایی آرام روی صورت دلدارش زد و بس. ض 

 لرزید: 

شنوی صدامو؟ خوب مییسی عزیزم... رسمه جان؟ یم -

... یم ون... خوب مییسی  برمت بت 

رس چرخاند سمت سالن و تازه یادش آمد مهرداد آن 

داخل مانده. از جا بلند شد و به سالن برگشت. 
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رسید؛ هر چند که های فرزام دیگر به گوش نیمفریاد 

 آرش از اول هم صدایش را نشنیده بود! 

مهرداد کاپشنش را در آورده بود و سیع داشت با آن آتش 

ها کجا و کاپشن و زور را خاموش کند. اما عظمت شعله

ریخت. آرش او کجا؟ هر لحظه یک تکه از سقف فرو یم

 بازویش را کشید و فریاد زد: 

ون. چیکار یم - ؟ بیا بریم بت   کت 

 نگاهش کرد: 

 فرزام... فرزام زیر آتیشه...  -

نگاهش کرد و بعد، زود به خودش آمد و  ای شوکهلحظه

 بازویش را کشید: 

 ریزه، بریم. سقف داره یم -

ب بازویش را آزاد کرد و فریاد زد:   به یک ض 

 فرزامو همینجوری ولش کنم؟  -

 آرش هم فریاد زد: 

 فهیم؟کاری ازت بر نمیاد. یم -

 باز هم بازویش را کشید: 
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. راه بیفت بریم. زنگ یم -  زنیم آتیش نشای 

جلوتر از خودش روانه کرد و هر از گایه هولش او را 

تر از سالن خارج شوند. تمام حواس مهرداد داد تا رسیــــعیم

جا مانده بود پیش فرزام و یر اراده از آرش اطاعت 

 آورد... کرد. فرزام زیر آن آوار دوام نیمیم

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۷۶ 

 

 از سالن که خارج شدند، مهرداد دیگر توان ایستادن

ه شد به  نداشت. رو به سالن، روی زمی   نشست و خت 

سوخت و فرزام را هم با خود سالت  که در آتش یم

سوزاند. همه چت   مثل یک کابوس بود؛ کاش کیس یم

زد! آرش باالی رسش ایستاد و ای زیر گوشش یمسییل

 گفت: 
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-  .  موبایلمو بده زنگ بزنم آتیش نشای 

 آرش تکرار کرد:  رسش را باال گرفت و گیج نگاهش کرد. 

 موبایل!  -

تلفن همراه را کف دست آرش گذاشت و آرش دور شد. 

دانست که با آتش نشای  تماس شنید و یمصدایش را یم

گرفته، اما مغزش قفل کرده بود. ماِت آتش رو به رویش 

 
 
 گرفت... اش را یمبود. دست آخر این آتش دامن زندگ

آمد و اش نشست، به خودش رسدی فلز که روی شقیقه

نگاهش را باال کشید. آرش بود که اسلحه را روی رسش 

گذاشته بود و اخم بر پیشای  داشت. اسلحه را حی   

ون کشیده بود و چرا  خارج شدن از سالن، از کمرش بت 

ی نفهمید و حس نکرد؟  مهرداد چت  

 بلند شو.  -

 مات و مبهوت نگاهش کرد و صدای آرش باال رفت: 

 اال! نشنیدی چی گفتم؟ بلند شو، ی -

د، آرام از جا بلند  یر آن که چشم از چشمان آرش بگت 

ی تسلیم باال برد. اراده دستانش را به نشانهشد و یر 
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جایشان عوض شده بود، بازی به نفِع آرش چرخیده 

 بود! 

 برو بشی   پشت فرمون، بجنب!  -

جلوتر از آرش، سمت اتومبیل او قدم برداشت. به 

های روی صندیلماشی   که رسیدند، رسمه را دید که 

عقب درازکش شده بود. آرش ِگ رسمه را تا اتومبیل 

آورده بود که او نفهمید؟ پشت فرمان که نشست، آرش 

هم روی صندیل عقب نشست و رس کلت را روی پهلوی 

طور که او را به این مهرداد گذاشت. درست همان

وک آورده بود! کارخانه  ی متی

از پا خطا  ترین بیمارستان. دستبرو سمت نزدیک -

 م رسگرد ادیب! نکن که به خونت تشنه

 دو روز بعد... 

 

نگایه به تب سنج انداخت و رسی به اطراف تکان داد. 

 رو کرد به آرش و گفت: 

 هنوز تب داره.  -
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اش را به چارچوب دِر اتاق آرش که دست به سینه، شانه

ه شد به زمی   و نفسش را محکم فوت  تکیه داده بود، خت 

 ه باال گرفت، درمانده پرسید: کرد. رسش را ک

 چیکار کنم من سایم؟ -

 سامیار از روی تخت بلند شد: 

ش گفت تبش بخاطر شوکه، فقط  - باید صتر کنیم. دکتی

 باید زمان بگذره تا خوب شه. 

آخه چقدر دیگه؟ از دیروز که مرخصش کردن  -

 همینجوری افتاده تو تخت. 

د و جلو رفت. محض دلداری،  سامیار لب روی هم فشی

ون شانه د و از اتاق بت  ی آرش را میان انگشانش فشی

رفت. آرش جلو رفت و باالی رس رسمه ایستاد. زخم 

ی لبش، صورت رنگ پریده و خیس از عرق گوشه

مرد و عزیزترینش را های نمدارش... کاش یمرسدش، پلک

دید. آه کشید و پتو را روی تنش مرتب در این حال نیم

ون  رفت و در را که بست، قلبش جا کرد. از اتاق که بت 

داد میان تب و درد و ماند پیش زی  که داشت جان یم

 کابوس. 
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سامیار در سالن روی مبیل نشسته و رسش را میان 

 دستانش گرفته بود. آرش گفت: 

 چایی بریزم برات؟ -

 سامیار رس بلند کرد: 

. دیرمه باید برگردم بیمارستان.  -  نه آرش بیا بشی  

 سامیار نشست. یر مقدمه پرسید:  رس تکان داد و مقابل

 فرزام حالش چطوره؟ -

 خوب نیست.  -

ه شد به لحظه ای سکوت کرد و بعد، رس بلند کرد و خت 

 چشمان منتظر آرش. ادامه داد: 

 بعد عملش رفت تو کما.  -

آرش نچی کرد و انگشتان هر دو دستش را پشت گردنش 

 ،
 

ه شد به زمی   و از رس کالفگ در هم قفل کرد. خت 

ش را محکم فوت کرد. فرزام را بخاطر درصد نفس

 باال و کمبود امکانات، از کرج به تهران منتقل 
 

سوختگ

کرده بودند. سامیار در آن بیمارستان آشنایی داشت که 
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ی از حال فرزام یم گرفت. گایه هم اگر گایه از او ختر

 زد. کرد، خودش به او رس یمفرصت یم

 مونده. صورتش داغون شده آرش، هیچی ازش ن -

 آرش رس بلند کرد: 

 چی میشه تکلیفش؟ -

 یه عمل دیگه داره، تا به هوش نیاد نمیشه کاری کرد.  -

سف، رسی به اطراف تکان داد. از فرزام قد یک 
ٔ
از روی تا

جهان کینه داشت اما راض  به این همه عذابش هم نبود. 

ش رحم یم کرد! پدری که بعد کاش خدا حداقل به پدر پت 

، سکته کرده بود و او هم است  تخت از شنیدن ختر 

 ای کشید و گفت: بیمارستان شده بود. پوف کالفه

 این دیگه چه مصیبتی بود رسمون اومد؟ -

 سامیار گفت: 

مامانو بگو! دیگه نمیشه تو خونه نگهش داشت. هر  -

کنه؟ گم رسمه حالش خوبه مگه باور یمچی بهش یم

 خوام خودم ببینمش. گت  داده که یم

 ن شد: آرش نگرا

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سایم یه وقت نذاری بیادا. بنده خدا رسمه رو با این  -

 حال ببینه داغون میشه. 

ه شد به چشمان آرش، دقیق و موشکافانه. انگار که با  خت 

 همی   نگاه تا ته ذهنش را خوانده باشد، گفت: 

 که داغون -
ً
. فعال  تر از همه خودیی

 اخیم کمرنگ بر پیشای  آرش نشست: 

 منظورت چیه؟ -

 شد:  از جا بلند 

 دوی  منظورم چیه. من دیگه برم. خودت خوب یم -

 

  

 فصل سوم: تقاص

 

۱۷۷ 

 

آرش هم از جا بلند شد. سامیار با رس به اتاق خواب 

 اشاره کرد و ادامه داد: 
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 زنم. فردا دوباره میام بهش رس یم -

، دستت درد نکنه. زحمت یم -  کیسی

 به سمت در قدم برداشت و آرش هم به دنبالش. 

 ت، خواهرمه. زحمتی نیس -

 هایش را که پوشید، قامت راست کرد و ادامه داد: کفش

 مراقبش باش.  -

 هستم.  -

ی آرش روی خداحافظ  کردند و سامیار رفت. تن خسته

ه ماند. از ته دل  مبل آوار شد و نگاهش روی سقف خت 

 ی کوچکشان خوب نبود... آه کشید. حال خانه

هیچ کاری  سوخت و او ی نازنینش در تب عصتر یمرسمه

داد وقتی عزیزش آمد. آخ که جان یماز دستش بر نیم

کرد:" گفت و تکرار یممیان خواب و بیداری هذیان یم

 م..."م... بچهآتیش... فرزام... بچه

های برف  بود که آرام و پشت پنجره ایستاده و مات دانه

انه از آسمان یم شدند. آمدند و مهمان زمی   یمدلتر
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و بخار چای و برف؛ همه چت   آرام و  سکوِت نیمه شب

 رویایی بود. اما نه برای اویی که هنوز هم در شوک بود... 

اش فنجان را به لبش رساند و کیم از چای دارچیت  

نوشید. دو روز پیش، وقتی آرش و رسمه را به بیمارستان 

رساند، آرش مچ دستش را به دستبند به فرمان بست و 

 کند. و تکلیفش را روشن یمگردد رفت. گفته بود بریم

چند ساعتی که گذشت، آرش برگشت. نگاهش دیگر آن 

، دستش  خشم و اضطراب قبل را نداشت. یر هیچ حرف 

 مهرداد یر اراده پرسید: 
را باز کرد و گفت: "برو" و وقتی

؟" پاسخ داد: "برو تا پشیمون نشدم، برو پیش  "چی

ت".   دختی

ین جا بود؛ در و حاال او یر آن که تاوان پس بدهد، ا

ی خودش. دو روز گذشته بود، اما مهرداد هنوز هم خانه

 شناخت انگار! گنگ و گیج بود. دیگر خودش را نیم

؟ -  بابایی

صدای آوا را که شنید، پرده را رها کرد و به پشت چرخید. 

کش با یک دست عروسگ را بغل گرفته بود و با  دختی

اب مالید. چشمان خو دست دیگر، پای چشمش را یم
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اش، لبخندی عمیق روی لب آلود و موهای فر و آشفته

خانه  پن آشتی 
ُ
مهرداد نشاند. جلو رفت، فنجان را روی ا

 گذاشت و مقابل آوا، روی دو پا نشست. 

م؟ خواب بد دیدی؟ - ؟ چرا بیدار شدی دختی  جوِن بابایی

 نه، تو نبودی اومدم دنبالت.  -

 لبخندش کش آمد و پشت دست کوچک آوا را بوسید. 

 در آغوشش کشید و از جا بلند شد: 

 دورت بگرده بابا، بریم بخوابیم.  -

های ی مهرداد گذاشت و دستآوا رسش را روی شانه

تر کوچکش دور گردن او حلقه شدند. مهرداد او را محکم

د؛ آرش اگر نبخشیده بود، حاال آوایش در  به خودش فشی

 آغوشش نبود... 

 

  

 فصل سوم: تقاص

  

۱۷۸ 
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 برد تا کابینت را باز کند، اما آن چنان دردی دستش را باال 

ای نفسش بند آمد. پلک در بازویش پیچید که لحظه

توانست دستش را روی هم گذاشت و لب گزید. نه یم

پایی   بیاورد، نه دِر کابینت را باز کند. نزدیک به بیست 

ساعت از دستانش آویزان بود، باید هم حاال درد امانش 

 برید. را یم

 مکث کرد و دردش که کیم آرام شد، از کابینت لحظایی 

 برداشت و نسکافه
ی

ای آماده کرد. پشت مت   مایک

ناهارخوری نشست و کیم بازوی راستش را ماساژ داد. 

نگایه به ساعت روی دیوار سالن انداخت؛ حوایل چهار 

 صبح بود و رسمه هنوز هم بیدار نشده بود. 

ه شد به ساعد هر دو دستش را روی مت   گذاشت و خ ت 

سوختند، درست هایش یمهایش. زخمباندهای دور مچ

 مثل قلبش. چطور زنده بود بعد از آن همه مصیبت؟

اش نوشید و رسش را روی مت   گذاشت و کیم از نسکافه

 همان بهتی که رسمه 
ً
نفسش را محکم فوت کرد. اصال

دید این مرد چقدر احساس خواب بود! همان بهتی که نیم
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 یمیر 
 

کشد از آن کند و چقدر خجالت یمعرضگ

های خوش رنگ. قرار بود مراقبش باشد، قرار بود عسیل

مثل چشمانش از این زن محافظت کند، کجا رفت آن 

 همه قول و قرار؟! 

صدای جیغ رسمه که بلند شد، آن چنان از جا پرید که 

ای حس کرد قلبش دیگر صندیل پخش زمی   شد. لحظه

گفتنش همراه شد با دویدنش   کوبد. "یا ابوالفضل"نیم

 سمت اتاق. 

نفس زنان، پا در اتاق گذاشت و رسمه را دید که روی 

هایش گذاشته و هایش را روی گوشتخت نشسته، دست

کشید. با زانوهایش با چشمان بسته، از ته دل جیغ یم

روی تخت رفت و مچ دستان رسمه را چسبید. درد 

لرزید ایش یمای حس نکرد. صدبازوهایش را حتی لحظه

 :  از ترس و نگرای 

رسمه جان... چشماتو باز کن... من اینجام... رسمه  -

 ببی   منو... 

هایش پایی   های رسمه از روی گوشبه زحمت دست

 آورد. بازوهایش را چسبید و تکای  به تنش داد. فریاد زد: 
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 باز کن چشماتو!  -

هایش که خاموش چشمان رسمه که باز شدند و جیغ

نفس زنان و نگران نگاهش کرد. نگاه  شد، آرش نفس

دانست کجاست رسمه گیج بود و وحشت زده. انگار نیم

شناخت. انگار از یک دنیای و مرد رو به رویش را نیم

 دیگر پرت شده بود روی این تخت. آرش پرسید: 

؟ -  خویر

 شد: صدای رسمه به سختی شنیده یم

 آ... آتیش...  -

 صورتش را قاب گرفت و تند تند گفت: 

مونه اینجا، نجا آتیش نیست، فرزام نیست. خونهای -

 شناش منو؟ آرشم. منم هستم. یم

چشمان رسمه میان دو چشم آرش چرخید. نگاه آرش 

 بیشتی از قبل رنگ نگرای  گرفت: 

 شناش؟رسمه؟ منو یم -
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یید باز و بسته شدند با کیم مکث، پلک
ٔ
های رسمه برای تا

رسمه را  و آرش نفیس آسوده کشید. روی تخت نشست. 

 در آغوش کشید و رسش را روی سینه گذاشت: 

تموم شد عزیز دلم، آروم باش. من هستم، مراقبتم.  -

 خودم مراقبتم. 

ِ دوبارهحالش را بد یم
ی این جمالت تکراری و کرد گفیی 

ها را در شب عروش ندیده بود؟ چرا  پوچ. مگر سنگ قتر

 حواسش نبود به فرزایم که زخیم بود و پر از کینه؟

ای روی رس رسمه نشاند و موهایش را نوازش کرد. وسهب

دلدارش باز هم کابوس آتش دیده بود، این بار بدتر از 

دفعات قبل! ِگ قرار بود این روزهای نحس به پایان 

برسند؟ این مرد قبل از تمام شدِن این کابوس، خودش 

 شد... تمام یم

یز از بغض بود:   دقایفی گذشت. صدای رسمه لتر

 بندم... همه جا آتیشه... آرش... چشمامو یمم خسته -

د و چشمانش را بست. حتی دیگر  لب روی هم فشی

ی "مرد" روی . واژهدانست چطور باید او را آرام کند نیم
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اهنش را کرد! اشکهایش سنگیت  یمشانه های رسمه پت 

 خیس کردند: 

یه گفتم... االن تموم... میشه... االن... پشیمون  -

 گرده ویل... نشد... بر... برنگشت... میشه... بریم

ی آرش جدا کرد و با چشمان نمناکش، خودش را از سینه

ه شد به چشمان او:   خت 

.. که آرش... انقدر دلش سنگ شده بود؟ انقدر که.  -

 خواست منو... زنده زنده... یم

 های رسمه گذاشت: اش را روی بیت  و لبانگشت اشاره

 خودت.  هیش... انقدر تکرارش نکن واسه -

 اش را با دستانش قاب گرفت: صورت رنگ پریده

. اینجا خونه - مونه، کیس ببی   منو، تموم شد همه چی

 کنه. دیگه اذیتت نیم

رسمه رس تکان داد. امان از نگاه نامطمئنش که نفس آرش 

 برید... را یم
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۱۷۹ 

 

ه ه! مقابل هم نشسته بودند؛ چشم در چشم، خت  ی خت 

خواست و آرش خواست، توضیح یمجواب یم رسمه

ی برای گفیی  نداشت. یر  گناه بود اما مدرگ برای چت  

اثباتش نداشت. رس به زیر انداخت و بزاق دهانش را به 

 کرد؟سختی فرو برد. یعت  همشش باورش یم

؟ -
 

 چی شد آرش؟ چرا هیچی نمیگ

اش چشمان با کیم مکث، رس بلند کرد و نگاه درمانده

 ا نشانه گرفت: رسمه ر 

 چی بگم؟ -

 نگاه رسمه پر از نگرای  شد، صدایش هم: 

ایی که شنیدم دروغه.  -
 بگو چت  

 . صدایش آرام بود: رس به زیر انداخت

 گفت. دروغ نبود، فرزام راست یم -
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دهان رسمه باز ماند و نفسش بند آمد. با چشمای  گرد 

ه شد و آرش رس بلند کرد:   شده به آرش خت 

دمای شهرام بود. تو راه بیمارستان قتل زِن ادیب کار آ -

گفت فرزام مو به موی اون پیغامایی که به ادیب یم

دونسته. این یعت  راست رسیده رو یمدستش یم

 گفته. 

 نفیس عمیق کشید: 

ی زورمو زدم که منم وکیل اون راننده بودم. همه -

حکمش سنگی   نشه. سنگ تموم گذاشتم براش 

 ویل... 

ندان کشید و آرام رس به سکوت کرد و لبش را زیر د

اطراف تکان داد. تمام صداقتش را توی نگاه و صدایش 

 ریخت و ادامه داد: 

باور کن من روحمم از این داستانا ختر نداشت.  -

شهرام کیه اصن؟ من از شهرام فقط یه عکس دیدم، 

! اونم بعد از اعدامش رو سایت ی. همی    های ختر
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مه را میان خودش را روی مبل جلوتر کشید و دستان رس 

دستانش گرفت. امان از این چشمان عسیِل پر از شک و 

 کردند! تردید که دلش را خون یم

 که اون آدمو اجت  کرد من  -
رسمه جان... باور کن اوی 

ی اون آدم نبودم. من فقط وکیلش بودم. خونواده

م، ماجرا رو برام تعریف کردن، منم دیدم  اومدن دفتی

ها ی پرونده؛ مثل بقیهی آسونیه قبولش کردمپرونده

 و موکالم. 

رس به زیر انداخت و نگاهش گِل فرش را هدف گرفت. 

 نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

ی ندارم که ثابت کنم یر  - گناهم. ویل به جون چت  

خورم، دوی  بیخودی جونتو قسم نیمخودت که یم

 ختر بودم. من از همه چی یر 

 رس بلند کرد و گردنش کج شد: 

شانیس آوردم رسمه، بد شانسیمم این  من فقط بد  -

بود که اون زمان تازه کارم گرفته بود، تازه تو منطقه 

اسم در کرده بودم. واسه همینم منو انتخاب کردن 

 واسه وکالتش. 
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هایش را روی ران پاهایش دستان رسمه را رها کرد. آرنج

گذاشت و رس به زیر انداخت و انگشتانش را پشت 

، نفسش را محکم گردنش در هم قفل کرد 
 

. از رس کالفگ

 فوت کرد و گفت: 

دونم قضیه چیه، خودمم گیجم هنوز. شاید نیم -

واسه این که ماجرا رو عادی نشون بدن وکیل گرفیی  

 خواسیی  حکمش سنگی   شه... برا طرف. شاید نیم

 پلک روی هم گذاشت و رس به اطراف تکان داد: 

شم. دونم. دارم دیوونه یمدونم... هیچی نیمنیم -

 پاشه. مغزم داره از هم یم

های صورت و کیم طول کشید تا آرش رس بلند کند. زخم

های پای چشمانش به کنار، با این نگاِه درمانده و کبودی

گرفت از کرد که قلبش آتش یمبه خون نشسته چه یم

 این حالِت مردش؟ صدای آرش لرزید: 

 از یه قاتل دفاع کردم؟رسمه من.  -
ً
 .. من واقعا

دلش طاقت نیاورد، دیگر بس بود مقابِل این مرد  دیگر 

ایستادن. از جا بلند شد و کنارش نشست. دست روی 

 اش داد: اش گذاشت و دلداریشانه
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تو کاِر درستو کردی آرش جان. گناِه بقیه رو که پای  -

 نویسن عزیز دلم، انقدر اذیت نکن خودتو. تو نیم

ده بود؟ گفت، یعت  باورش کر این "گناِه بقیه" که یم

 نگاهش کرد و نگران پرسید: 

 باور کردی حرفامو؟ -

 رسمه لبخندی کمرنگ به رویش زد: 

 یم -
 
کنم، من چهار ساله دارم باهات زندگ

. شناسمت آرشم. یمیم دونم دروغ گفیی  بلد نیستی

، رفتارت عوض میشه. هول یم
 

 کت  بخوای دروغ بگ

ه به  دست راسِت آرش را میان دو دستش گرفت و خت 

 انش، ادامه داد: چشم

کنم معلومه که بی   تو و فرزام، من حرفای تو رو باور یم -

 کردم، هیچ وقت 
 
عزیزم. من یه سال با اون آدم زندگ

گفت ِگ دروغ. آخه چرا من باید نفهمیدم ِگ راست یم

 مزخرفات اونو باور کنم؟

 ویل تو سالن انگار باور کرده بودی.  -

ای آرش. لب گزید و لبخندش پر پر شد از غِم در صد

 گفت: 
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 نیم -
ً
فهمیدم چه من حالم خوب نبود اون روز. اصال

ه.   ختر

؟ -  االن خویر

شد! به رفت وقتی آرش نگرانش یمآخ که دلش ضعف یم

 رویش لبخند زد: 

 تو خوب باشی منم خوبم.  -

اش آرش نفیس عمیق کشید. هنوز هم نگاه و حالت چهره

 را فریاد یم
 
وز نتوانسته بود زدند. هنغم و درماندگ

وک را هضم کند. نیماتفاقات توی کارخانه توانست ی متی

باور کند که حایِم یک قاتل بوده. به پشتی مبل تکیه داد 

اش و به روی رسمه آغوش باز کرد. رسمه رس روی سینه

گذاشت و چشمانش را بست. دست آرش دور 

 ای روی موهایش نشست. هایش حلقه شد و بوسهشانه

جا. بهش گفتم تبت قطع شده، ه میاد اینسایم دار  -

 . گفت میاد خودش مطمی   شه
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۱۸۰ 

 

ای در آغوش آرش رسمه آرام رس تکان داد. چند دقیقه

ماند تا دلش کیم قرار گرفت. چشمانش را باز کرد و 

 گفت: 

 آرش؟ -

 جوِن دِل آرش؟ -

 از آغوشش جدا شد و به چشمانش نگاه کرد: 

 درک ادیب چج -
ً
وری حرفای فرزامو باور کرد؟ اصال

 کنم. نیم

فرزام قانعش کرده بود. همی   که از اون پیغاما ختر  -

داشت براش شد مدرک، منم که وکیل اون راننده بودم، 

 دیگه جای شک نموند براش. 

 به این فکر نکرده بود که شاید تو یر  -
ً
ختر یعت  اصال

؟ مگه میشه؟  باشی

د: آرش رسی به اطراف تکا  ن داد و لب روی هم فشی
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دونم، من که ختر ندارم تو مغز ادیب چی گذشته. نیم -

دونم که از فرزام و سیاستش همه چی بر فقط اینو یم

 میاد. 

ه شد. زیر لب گفت: رسمه به نقطه  ای روی فرش خت 

 آخه فرزام چرا باید همچی   دروغ  بگه؟ -

ه شد:   آرش به نیمرخ رسمه خت 

 بندازه.  خواست منو از چشم تو یم -

 با کیم مکث، نگاهش را به آرش دوخت: 

 ویل گفت براش مهم نیست که من باور کنم یا نه.  -

 خیلَیم مهم بود. اینم از سیاستش بود  -
ً
مهم بود، اتفاقا

 گفت مهم نیست. که یم

 نگاه از چشمان رسمه گرفت و ادامه داد: 

پرسید هنوزم اگه مهم نبود که بعِد حرفاش ازت نیم -

 داری یا نه.  آرشو دوسش

 سکوت بینشان حاکم شد و هر دو به زمی   چشم 
لحظایی

دوختند. تصویِر سییل خوردِن رسمه و سالن آتش گرفته 

رفت و رسمه هنوز هم درگت  از پیش نگاه آرش کنار نیم
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ادیب بود و شخصیِت جدیدش! برایش سخت بود باور 

کند که رسگرد ادیب با فرزام همدست شده باشد. مگر تا 

حد روی همشش حساس بود که این چنی   پای او، چه 

 عقل و منطقش را به فرزام باخته بود؟

 به نیمرخ آرش نگاه کرد و پرسید: 

-  
ً
آخه چرا ادیب باید با فرزام همدست شه؟ اصال

فرض کنیم باورش شده بود حرفاش راسته، چرا 

نرفت پیش پلیس ازت شکایت کنه؟ چرا رفت طرف 

 فرزام؟

 آرش هم نگاهش کرد: 

کرد؟ شاهدش فقط رفت شکایت یمبا چه مدرگ یم -

تونست بزنه زیر فرزام بود که اونم خییل راحت یم

همه چی و بگه من از این داستانا ختر ندارم. بازم 

ایِط این شیش سال. بازم دستش ادیب یم موند و رسی

 رسید. به قاتل زنش نیم

 نفیس عمیق کشید و ادامه داد: 

د نقطه ضعفتو بفهمه! اون خدا نکنه یه آدیم که نبای -

موقع دیگه هر جوری که دلش بخواد باهات بازی 
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کنه. فرزامم دست گذاشت رو نقطه ضعف ادیب یم

 و کشوندش تو تیم خودش. 

آورد، رسمه گفت و دلیل یمهر چقدر هم که آرش یم

شد. صدای زنگ آیفون که بلند شد، از فکر قانع نیم

ون آمد. آرش به آیفو   ن نگاه کرد و گفت: رسگرد ادیب بت 

 سامیاره.  -

از جا بلند شد و در را باز کرد. دقایفی بعد، سامیار کنار 

خواهرش روی مبل نشسته بود. دستگاه فشارسنج را از 

 دور دست رسمه باز کرد و لبخندی روی لب نشاند: 

 نرماله خدا رو شکر، تبم که دیگه نداری.  -

 

  

 فصل سوم: تقاص
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 ویلش داد: رسمه لبخندی اجباری تح
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 نه.  -

 پس دیگه خوِب خوب شدی.  -

 با چشم به شکم رسمه اشاره زد و ادامه داد: 

یم.  -  بگت 
 وقتشه واسه این فسقیل یه مهموی 

خانه رس  لبخند رسمه کش آمد و سامیار به سمت آشتی 

 چرخاند و صدایش را بلند کرد: 

 خوام برما. َپ چی شد این چایی ما؟ آرش دیرمه یم -

د تا صدای آرش لب به دندان   گزید و پلک روی هم فشی

برید. اش بلند نشود. درد دستانش آخر نفسش را یمناله

آخرین فنجان را در سیت  گذاشت، سمت سالن چرخید و 

 لبخند زنان گفت: 

 ی خدا دیرت شده. صتر کن دیگه. تو ام که همیشه -

ها را از چای پر کرد و رایه سالن شد. سیت  را روی فنجان

قابل رسمه و سامیار، روی مبل نشست. مت   گذاشت و م

 سامیار گفت: 

اومدی  مامان ازم قول گرفت که اگه حال رسمه  -

مش خونه ببینتش.   خوب بود، یه رس بتر
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 آرش رسی تکان داد و رو به رسمه گفت: 

 جا؟شب بریم اون -

هنوز آن قدری رو به راه نشده بود که بخواهد به دیدار 

اش تا ِگ باید در نگرای  هاش برود. اما مادر بیچار خانواده

 زد؟ رس تکان داد و موافقتش را اعالم کرد. دست و پا یم

سامیار نییم از چایش را نوشیده بود که صدای زنگ 

، نگایه  ِ فنجان روی مت  
موبایلش بلند شد. حی   گذاشیی 

اش ی تلفن انداخت و اخیم کمرنگ بر پیشای  به صفحه

 نشست. از جا بلند شد: 

 االن میام.  -

ها را برداشت بعد، رایه بالکن شد. آرش یگ از فنجان و 

 و در حایل که نگاهش به بالکن بود، کیم چای نوشید. 

 آرش؟ -

 نگاهش سمت رسمه چرخید و لبخندی روی لب نشاند: 

ی یم -  خوای برات بیارم؟جاِن آرش؟ چت  

 نه.  -

ه شد و بعد، رس بلند کرد: ای به فنجانلحظه  ها خت 
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ون؟ من آخرین ما چجوری از اون خ - رابه اومدیم بت 

ی که یادمه آتیشه.   چت  

ها قفل شد. دیر یا زود باید به این نگاه آرش روی فنجان

خواست ماجرا را داد و رسمه حاال یمسوال جواب یم

کرد دیگر جای  در بدن ندارد. برایش بداند. احساس یم

گت  بود! حرف زدن از آن روز سخت که نه، نفس

رسمه، او قهرمان این داستان باشد و با  ترسید در ذهنیم

شنیدِن حقیقت، باورهایش از او نابود شوند. آه که این 

 مرد طاقت این همه حقت  شدن را نداشت... 

 رس بلند کرد و گفت: 

 خوای بذاریش برای بعد؟یم -

 خوام بدونم. نه آرش، االن یم -

رس تکان داد و انگشتانش را در هم قفل کرد. بزاق دهانش 

وع ا به سختی فرو برد و با آرامر  ترین صدای ممکن، رسی

کرد به حرف زدن. گفت که او را با دست بسته مقابل 

سالن نشاندند. گفت که مقابل چشمانش، سالن را به 

های ادیب آتش کشیدند. از فریادهای خودش و بیخیایل
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اش به گفت و تعریف کرد که دل ادیب بخاطر حاملیک

 رحم آمده. 

که چطور تن نیمه جانش را از میان آتش برایش گفت  

ون آورد و به داستاِن فرزام که رسید، لحظه ای مکث بت 

کرد. از آوار آتش و ریزش سقف که گفت، رنگ از رخ 

رسمه پرید و نگاهش رنگ وحشت گرفت. حتی پلک 

 زد، ماتش برده بود. نیم

ون، حواسش نبود  - رفتم ادیب و از سالن بکشم بت 

ی داستانم که... مشخصه . بقیهشو برداشتماسلحه

دیگه؟ زنگ زدم آتیش نشای  و بعدشم تو رو 

 رسوندم بیمارستان. 

 رسمه جان کند تا بگوید: 

 فرزام... االن کجاست؟ -

آرش از جا بلند شد و کنار رسمه نشست. نگاه نگرانش را 

 ی او دوخت و گفت: به چشمان وحشت زده

لش نگران نباش، بیمارستانه. به هوش اومده، حا -

 خوبه. 
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ی رسمه به زمی   دوخته شد. نه این که این نگاه درمانده

حالش گواِه این باشد که ته قلبش هنوز هم به فرزام 

های توی حس دارد، نه. فرزام برایش فرفی با غریبه

خیابان نداشت. اما زنده زنده سوخیی  میان آتش زیادی 

 ترسناک بود... 

 

  

 فصل سوم: تقاص
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 آرش؟ -

یار که آمد، هر دو رس بلند کردند. رنگ رخ صدای سام

سامیار همچون گچ دیوار شده بود. نگایه به رسمه 

 انداخت و بعد، رو به آرش گفت: 

 یه لحظه میای؟ -
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با کیم مکث، از جا بلند شد و پا به بالکن که گذاشت، 

 سامیار لبخندی زورگ به رسمه زد و به پشت چرخید. 

 چی شده؟ -

 به آرش نگاه کرد: 

ستم از بیمارستان زنگ زد. فرزامو بردن اتاق اون دو  -

 عمل. 

 تر شد: اخم آرش غلیظ

 خب؟ -

سامیار رسی از روی افسوس تکان داد و هر دو دستش را 

ی بالکن بند کرد. نگاهش قفل شد روی شهر زیر به نرده

 پایش. 

 چی شده یا نه؟ -
 

 جونم به لبم رسید سامیار، میگ

 سامیار آه کشید: 

 بیاره... زیر عمل نتونست طاقت  -

 رس چرخاند سمت آرش: 

 تموم کرد!  -
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ی،  ِ چت  
چشمان آرش گرد شدند و ناگهان صدای شکسیی 

نگاه هر دو مرد را سمت سالن چرخاند. رسمه با چشمای  

 پریده، میان تکه
 

ی فنجان های خرد شدهگرد شده و رنگ

ایستاده بود و نگاهش مات مانده بود روی برادرش. تمام 

 ِ
 شد؛ مردی که تمام تلچ 

 
اش به نام او بود، برای  زندگ

 همیشه تمام شد... 

اش هدف تکان خوردند اما صدایی از حنجرههایش یر لب

چرخید. همش و در نیامد. خانه انگار دور رسش یم

برادرش را دید که اسمش را صدا زدند و به سمتش 

دویدند؛ دو مردی که هر لحظه تصویرشان پیش نگاه او 

ه در گوشش گنگ شدند. چشمانش  شد. صداها تر یمتت 

خواست جیغ بکشد اما را روی هم گذاشت. دلش یم

د. قطره اشگ روی گونهانگار دستی گلویش را یم اش فشی

 راه گرفت. مرِد چشم قهوه
 
اش، اِی قهوه شناِس زندگ

کرد، ی من" خطابش یممردی که با تمام احساس "رسمه

فیی  بازگشتی برای همیشه رفته بود. این بار دیگر این ر 

 نداشت... 

 

 "پایان فصل سوم"
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۱۸۳ 

 

 فصل چهارم: 

 «رسسام»

 

 پنج سال بعد... 

 

هایش را روی هم گذاشت و دیم عمیق از هوای چشم

تمت   شمال گرفت. نسیم بهاری میان موهای کوتاه و 

پرپشتش پیچید و پوست صورتش را نوازش کرد. صدای 

این آرامش  داد. کاشهای دریا روحش را جال یمموج

 مطلق حاال حاالها تمام نشود! 
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کایم عمیق از سیگارش گرفت. چشمانش را باز کرد و 

ِ یر انتهای رو به رویش. با کیم مکث، دود  ه شد به آیر خت 

ون فرستاد و لبخندی عمیق روی لبش  را با بازدمش بت 

 نشست. 

 اون روزم دریا انقدر قشنگ بود؟ -

خ زیبای رسمه رسش را به سمت چپ چرخاند و به نیمر 

ه شد. در جوابش گفت:   خت 

 قشنگ بود، ویل نه مثل االن.  -

رسمه هم رس چرخاند و با لبخندی از ته دل، در چشمان 

آرش غرق شد. مقصودش از آن روز، همان روزی بود که 

ی  آرش لب همی   ساحل از او خواستگاری کرده بود؛ چت  

حدود ده سال پیش! آرش کایم دیگر از سیگارش گرفت و 

ها ی سیگار را روی ماسهاهایش را جمع کرد. ته ماندهپ

ی پای راستش، خاموش کرد و بعد، زانوی خم شده

ی رسمه را میان انگشتانش گاه آرنجش شد. چانهتکیه

 گرفت و گفت: 

باورت نمیشه، االن هزار برابر بیشتی از اون روز  -

 دوستت دارم. 
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ی را از  خندید و نگاه دزدید از چشمان آرش. این زن دلتر

 بر بود! 

دو دست کوچک از پشت، دور گردن آرش حلقه شد و 

 صدایی شاد و کودکانه در گوشش نشست: 

 بابا آرش؟ پاشو بریم بازی کنیم.  -

ک در حایل که باال و پایی   
آرش از ته دل خندید و دختی

 پرید، تکرار کرد: یم

، زود باش!  -  پاشو دیگه بابایی

کش را چسبید و او را رو  ی پاهای خود مچ دستان دختی

نشاند. موهای لخت و بلندش را پشت گوشش فرستاد و 

 آرام لپش را کشید: 

، بعدش یم - ریم چشم باروِن بابا. یه کم پیشم بشی  

 بازی. 

ک رس لجبازی برداشت:   دختی

، االن!  -  االن بریم بابایی

 رسمه دخالت کرد: 
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ست، تازه رسیدیم عزیزم. برو با باران جان بابا خسته -

 هدیه بازی کن. 

 آرش گفت: 

 خسته نیستم رسمه جان.  -

ه شد به مردمک  های عسیل رنِگ باران و گفت: خت 

 م بگه همونه. هر چی یگ یدونه -

ه یم کش خت  شد، دلش هر بار که به صورت معصوم دختی

های رسمه را بوسه باران کند! همشش خواست دستیم

دوران بارداری سختی را پشت رس گذاشته بود؛ حال 

هایی که حتی تا ز یک طرف و تهوعروِچ ناکوکش ا

کردند از طرف دیگر، های آخر هم رهایش نیمماه

ه ها، حاال ی جانش را کشیده بودند. اما با تمام اینشت 

ک کنارشان بود و نور خوشبختی یم پاشید به در و دختی

 
 
ها را مدیون رسمه بود، شان. آرش ایندیوار زندگ

ی لغاتش دایره ای که قوی بود و کم آوردن در رسمه

 تعریف نشده بود... 

برای تعطیالت عید به این ویال آمده بودند؛ درست با 

ی باراِن کوچِک همان جمعیِت ده سال پیش، به اضافه
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خانواده. دقایفی بعد، باران و هدیه به همراه آرش و 

، مشغول هوا کردِن بادبادک ها بودند و الهه و رسمه سمت 

کردند؛ درست ند و ذوق یمخندیدهم پا به پایشان یم

 مثل دو نوجواِن پانزده ساله! 

هانیه اما تنها در آالچیق نشسته و رسش گرم کاغذهایش 

اش کرد و به حاِل خوِب خانوادهبود. گایه رس بلند یم

زد. بعد هم دوباره رسش را توی کاغذها فرو لبخند یم

 در چهرهیم
 

 نشست. اش یمبرد و آشفتگ

های هانیه بود. اسش به این حالتسامیار از دور حو 

میان حیاط ویال قدم برداشت و در آالچیق، رو به روی 

هانیه نشست. هانیه اما آن قدر حواسش یی کاغذهایش 

 بود که متوجه آمدنش نشد. 

ِ داستان رسمه -  ای؟هنوز گت 

اش قفل شد روی چشمان رس بلند کرد و نگاه درمانده

یید تکان داد و دوباره ای بعد، رسی برای تسامیار. لحظه
ٔ
ا

ه شد. ده سال پیش به کلمات آشفته ی کاغذهایش خت 

گذاشت. اما حاال اگر بود، حسایر رس به رس این دختی یم

نه او آن سامیار بیست و چند ساله و پر رسی و شور بود و 

ک شانزده ساله. هانیه یک خانِم بیست  نه هانیه آن دختی
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نبودند کسای  که او را  و شش ساله و متی   بود که حاال کم

ی موفق و مشهور شده بود، شناختند. یک نویسندهیم

 رسمه را جمع اما هنوز هم نیم
 
توانست داستان زندگ

 کند. 

؟ -
ً
 ده سال گذشته هانیه، بس نیست واقعا

 رس بلند کرد: 

ی انگار این وسط نیم - تونم تمومش کنم. یه چت  

 ناقصه. 

 چشمان سامیار گرد شدند: 

 ناقص؟!  -

 ی خانواده بودند: ت به آن سمتی اشاره کرد که بقیهبا دس

. دیگه چه پایای  از  - یه نگاه بهشون بنداز، خوشبخیی 

؟  این بهتی

ه شد به نقطه ای هانیه نچی کرد و بعد، آه کشید. خت 

 نامعلوم روی مت   و گفت: 

 مطمئنم این آخرش نیست، شک ندارم.  -
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ه شد به چشمان سامیار. با تمام  رس بلند کرد و خت 

 اطمینان ادامه داد: 

کنم تا اون پایای  که شده ده سال دیگه هم صتر یم -

خوام اتفاق بیفته. حیفه این داستان ناتموم یم

 بمونه. 

هایش بنشیند را رفت تا روی لبسامیار لبخندی که یم

ای که انگار از جمع کرد. این دختی دیوانه بود! دیوانه

 آینده ختر داشت... 

 

  

 

  

۱۸۴ 

 

ای اتاقش را جمع کرده و با لبخندی کنج رکرهی کپرده

ی رو به رویش ایستاده بود. باراِن لب، به تماشای صحنه

خواست دست از کوچکش آن وقت شب هم دلش نیم
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ین زبای   هایش، هانیه و هدیه را مجاب بازی بکشد. با شت 

کرده بود که کیم دیگر در آالچیق بازی کنند. و چقدر 

 ی مرخض داده بود! خوب که به آرش اجازه

دِر اتاق به آرایم نیمه باز شد و نگاه آرش به پشت 

چرخید. رسمه توی اتاق رسک کشید و آرش را که دید، 

 گفت: 

 ِا، نخوابیدی آرش جان؟ -

و بعد، داخل شد و در را بست. تا بیاید و کنار آرش 

 بایستد، آرش گفت: 

 ساعت تازه دهه.  -

ای باال ، شانهنگاه رسمه روی باران بود. دست به سینه

 انداخت و گفت: 

خواد از بازی آخه خییل خسته بودی. این بچه نیم -

 دل بکنه؟

اش را به دیوار مجاور پنجره تکیه داد و آرش شانه

هایش را روی سینه گره زد. گردن کج کرد و محو دست

 زیبایی رسمه شد. 

 خسته و منتظِر یه خانوِم زیبا.  -
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ندی نیم بند رسمه نیم نگایه به آرش انداخت. لبخ

تحویلش داد و دوباره چشم دوخت به پشت پنجره. مثل 

اب ناب بود این زن! هر چه بیشتی یم گذشت، یک رسی

اش شد. اخیم کمرنگ بر پیشای  تر یممست کننده

 نشست و گفت: 

خواد بازی کنه، برم باران و ولش کت  تا صبح یم -

 بیارمش. 

ون برود، اما هنوز قدیم بر  نداشته بود آمد که از اتاق بت 

که بازویش است  انگشتان آرش شد. آرش او را رس جایش 

برگرداند و با لبخندی روی لب، تکیه از دیوار گرفت. یک 

دستش دور کمر رسمه حلقه شد و با دست دیگر، به 

 زحمت کرکره را پایی   آورد. همزمان گفت: 

حاال یه شبم که خودش لج نکرده بی   ما بخوابه،  -

 یاریش؟خوای بری بخودت یم

 چشمان رسمه گرد شدند و هشدار دهنده گفت: 

 آرش!  -

 توی گلو خندید و با صدایی آرام لب زد: 

 چیه؟ -
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ی رسمه را میان دست آزادش را باال آورد و چانه

وار روی لب انگشتانش گرفت. انگشت شستش را نوازش

 پایی   رسمه کشید و زمزمه کرد: 

ون کن که بذارم از دِر این ا - تاق فکرشو از رست بت 

ون.   بری بت 

اش، مدام بی   چشمان و چشمان خمار و به خون نشسته

های رسمه در گردش بودند. این مرد بیش از بیست و لب

 چهار ساعت نخوابیده و حاال این وضعش بود؟! 

دستش را پیش برد و حی   باز کردِن کش موی رسمه، لب 

 زد: 

یه ساعت ماماِن باران نباش. فقط ماِل من باش،  -

 خب؟

هایش ریختند و نگاِه آرش به ی رسمه روی شانهموها

کاوید. رسمه که دنبال یک جواب، صورت رسمه را یم

لبخندی کمرنگ روی لب نشاند، دیگر دلش قرار نگرفت. 

هایش، روی دستش را پشت گردن رسمه برد و لب

 های دلدارش نشستند... لب

 . 
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 . 

 . 

ون آمد  . حوله را دور موهای خیسش پیچید و از حمام بت 

چه خوب بود که اتاقشان رسویس جدا داشت! نگاهش 

در اتاق چرخید و زیر نوِر کم سوی آباژور، چشمش روی 

تخت ماند. باران در آغوِش آرش به خواب رفته بود و 

آرش هم در خوایر عمیق بود. آن قدر خسته بود که یر 

بند خوابش برده بود. این یعت  توپ هم چشم

خواست. مه هم همی   را یمتوانست بیدارش کند! رس نیم

کشید. کارش تا آن این خواب تا حوایل ظهر فردا طول یم

. موقع تمام یم
ً
 شد قطعا

شد خشک کرد و بعد، آرام توی موهایش را تا جایی که یم

تخت خزید. زنگ هشدار موبایلش را روی هفت صبح 

کش نشاند و تنظیم کرد. بوسه ای روی موهای دختی

 گرم شدند...   طویل نکشید که چشمانش
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۱۸۵ 

 

برای بار هزارم شماره گرفت و صدای اپراتور که ختر از 

داد، خط روی اعصابش کشید. خاموش بودِن دستگاه یم

 رو به هانیه، درمانده لب زد: 

 خاموشه، فایده نداره.  -

ای کشید و رسی از روی افسوس تکان هانیه پوف کالفه

اخت و ی تلفنش اندداد. الهه یک نگاه به صفحه

 بیقرارانه گفت: 

 ساعت دوازده شد هانیه، چرا نمیاد پس؟ -

چرا انقدر هول کردی الهه جون؟ مگه آبچر رسمه  -

ی گت  کرده نگفت خونه  تو ترافیگ چت  
ً
ی زنه دوره؟ حتما

 . دیگه

 یک نگاه به ساعت روی دیوار کرد و زیر لب ادامه داد: 

 میاد ایشاال.  -

 درید. الهه گفت: را یم اما نگرای  داشت بند بند وجودش
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 رسونه. گفت تا ده و نیم، یازده خودشو یم  -

ی شده؟ -  چت  

با صدای آرش، نگاه هر دو به پشت چرخید. آرش حوله 

اش را از روی موهای نمدارش کشید و آن را روی شانه

انداخت. نگاهش با آن اخم کمرنگ، بی   دو زن رو به 

هه لبخندی رویش چرخید. هر دو از جا بلند شدند. ال

 زورگ روی لب نشاند و گفت: 

 خواد بشه آخه؟نه آقا آرش. چی یم -

آرش به هانیه چشم دوخت. هانیه یک نگاه به الهه 

انداخت و بعد، دوباره به برادرش نگاه کرد. حی   بازی 

 کردن با انگشتان دستش گفت: 

ون، هنوز نیومده.  - داداش... رسمه از صبح رفته بت 

 گوشیش هم خاموشه. 

 از پیشای  آرش پرید و چشمانش گرد شدند: اخم 

 نیومده؟! کجا رفته؟ -

 هانیه و الهه به هم نگاه کردند. 

 گم کجا رفته؟با تو ام هانیه، یم -
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 این بار الهه دستپاچه جواب داد: 

کیک سفارش داده بود، از این خونگیا. آخه... سالگرد   -

ه.   عروسیتونه امروز. رفته بود اونو بگت 

 ش؟کجا رفته؟ آدرس  -

 دونم به خدا. نیم -

 موبایلش را به دست گرفت و گفت: 
ً
 هانیه فورا

 آدرسشو نوشته.  -
ً
 من پیج زنه رو دارم، حتما

ی آن زن کیک پز را پیدا در اینستاگرام چرخید و صفحه

 کرد. رس بلند کرد و گفت: 

 شو نوشته. فقط شماره -

 آرش کنار هانیه ایستاد: 

 شو. بگت  شماره -

لرزیدند. به زحمت شماره وح یمهای هانیه به وضدست

های انتظار برای گرفت و موبایل را به آرش داد. بوق

آرش قد یک عمر طول کشیدند. صدای زی  جوان با 

 ی گیلیک در گوشی پیچید: لهجه

 جانم؟ بفرمایید.  -
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سالم خانم، من همش خانم رسمدی هستم. تماس  -

سم خانومم سفارششو تحویل گرفته یا نه؟  گرفتم بتی

سالم داداش، خوبی   شما؟ آره، یگ دو ساعت پیش  -

 اومد. 

 ای چشمانش را بست و بعد، ادامه داد: آرش برای لحظه

 کنید آدرستون و برای همی   شماره بفرستید؟لطف یم -

 چشم داداش.  -

رسرسی از زن تشکر کرد و تماس را قطع کرد. رو به هانیه  

 گفت: 

 تو چرا نرفتی باهاش آخه؟ -

 چه شد: هانیه دستپا

 خواستم برم داداش، خودش گفت نه. به خدا من یم -

آرش صورتش را با دستانش پوشاند و چند قدیم در سالن 

رفت و برگشت. در این فاصله، الهه رایه اتاق شد تا 

همشش را بیدار کند. آرش رو به روی هانیه ایستاد و 

 گفت: 

 دوباره زنگ بزن بهش.  -
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هم اپراتور گزارش ی رسمه را گرفت و باز باز هم شماره

 خاموشی داد. درمانده گفت: 

 خاموشه.  -

 داشت از سینه جدا یم
ً
شد. هزاران فکر قلبش دیگر رسما

تر از و خیال در ذهنش چرخ خوردند، هر کدام وحشتناک

 دیگری! پا تند کرد سمت راه پله و همزمان گفت: 

 رم دنبالش. اون آدرسو برام بفرست هانیه. یم -

 د: تابانه لب ز هانیه یر 

 منم میام داداش.  -

 ها، صدایش را بلند کرد: میان پله

 تو بمون پیش باران.  -

تا حاض  شود، سمت  و سامیار هم از ماجرا با ختر شده 

بودند. دقایفی بعد، دو ماشینه به دنبال رسمه به راه 

افتادند؛ آرش و سمت  با هم و سامیار تنها. هر چه بیشتی 

اش برای . رسمهشد گذشت، دل آرش بیشتی آشوب یمیم

 خوشحال کردِن او، کجا رفته بود که پیدایش نبود؟
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۱۸۶ 

 

نگاهش میِخ ساعت روی دیوار بود و تنش را ننو وار تکان 

داد. لبش زخم شده بود از بس پوستش را جویده بود. یم

ساعت حوایل هشت شب بود و هر دقیقه قد یک روز 

ساعت، چرا کشید برایش. بعد از این همه تمام طول یم

ی نبود؟  هیچ ختر

نگاهش پایی   آمد و چشم دوخت به بارای  که بغ کرده در 

آغوشش به خواب رفته بود. آرام موهایی که روی 

ِ صورتش ریخته بودند را کنار زد. طفلک آن قدر یر  تایر

 پدر و مادرش را کرده که دست آخر به خواب رفت. 

طرف  الهه قرار نداشت. مدام در سالن این طرف و آن

ی سمت  را رفت و هر چند دقیقه یک بار، شمارهیم

داد، سامیار و گرفت. سمت  اما جواب تلفنش را نیمیم

 طور. روی مبل نشست و غر زد: آرش هم همی   
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 چقدر اینا یر فکرن آخه! یه ختر نمیدن.  -

خانه رفت و با لیوای  آب برگشت.   سمت آشتی 
ً
هدیه فورا

 ت: لیوان را به دست الهه داد و گف

 مامان بیا یه کم آب بخور.  -

الهه نییم از آب را یک نفس رس کشید اما دلش قرار 

 گرفت. موبایلش را به دست هدیه داد و گفت: نیم

هدیه جون مامان، بیا اینو بگت  زنگ بزن به بابات.  -

 انقدر زنگ بزن تا جواب بده. 

ها نشست و هدیه چشیم گفت و روی یگ از مبل

داد و کف تنش را تکان یممشغول شد. الهه مدام 

کشید. کم مانده بود زار هایش را روی پاهایش یمدست

 بزند! هانیه گفت: 

 یعت  پیداش نکردن؟ -

 دونم! وای هانیه... بالیی رسش نیومده باشه؟چه یم -

 لبش را گاز گرفت: 

 خدا نکنه.  -

 الهه رو به هدیه گفت: 
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 جواب نداد؟ -

 نه مامان، عمو هم جواب نمیده.  -

اتومبیل به گوششان رسید. الهه از جا پرید و نگاه  صدای

شان حبس شده هانیه سمت در چرخید. نفس در سینه

 بود. الهه دوید و در را باز کرد: 

 اومدن هانیه.  -

 رسمه باهاشونه؟ -

ها سه مرد همچون لشکر شکست خورده از اتومبیل

 پیاده شدند. الهه جواب داد: 

 نه.  -

وی مبل خواباند و بلند شد. هانیه باران را با احتیاط ر 

اول از همه، سمت  با رسی پایی   وارد ویال شد. الهه 

 قرارانه پرسید: یر 

؟ -  چی شد سمت 

سمت  ایستاد. نگایه به همشش انداخت و بعد، دوباره 

رس به زیر انداخت و از روی افسوس رس تکان داد. تنش 
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روی مبل آوار شد و چشمانش را بست. الهه هم کنارش 

 یک بند گفت:  نشست و 

ی اون زنه خوب گشتی   همه جا رو؟ طرفای خونه -

؟ رسمه یم ش تو یه روستائه، گفت خونهرو چی

؟اون ؟ گشتی    جا رو چی

 سمت  چشم باز کرد و صدایش کیم باال رفت: 

وای الهه، وای! مغزمو سوراخ کردی. آره همه جا رو  -

 گشتیم، نبود دیگه. 

رسش را به پشتی  الهه رس به زیر انداخت و سمت  دوباره

 مبل تکیه داد و چشمانش را بست. زیر لب غر زد: 

رسه کجا رو بگردیم! عقل کل انگار ما عقلمون نیم -

 فقط خودشه. 

اش را میان انگشتانش سامیار پشت سمت  ایستاد. شانه

د:   فشی

ی نگفت.  - ، زن داداش که چت    آروم سمت 

خارج از این هیاهو، آرش میان حیاط ایستاده بود. 

ش مات ماند روی آالچیفی که با ریسه و بادکنک نگاه
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 حواسش به آالچیق 
ً
تزیی   شده بود. موقع رفیی  اصال

 اش؟ کجا بود... نبود. کجا بود رسمه

هایش دیگر آه کشید و سمت ویال قدم برداشت. شانه

رحم تاب یک بالی جدید را نداشتند. خدا که انقدر یر 

 شک. گشت یر اش بریمشد، رسمهنیم

ی باران دلش را کباب ویال که رسید، صدای گریه نزدیک

کش کرد. داخل که شد، نگاهش یر  قرارانه به دنبال دختی

چرخید. باران روی مبل نشسته بود و هانیه سیع داشت 

 آراَمش کند. 

 باران؟ -

ک رس بلند کرد و میان گریه هایش صدایش که زد، دختی

 لب زد: 

 بابا جون...  -

ت آرش دوید. پیش از آن که از روی مبل پایی   پرید و سم

برسد، آرش روی دو پا نشست و دستانش را باز کرد. در 

های کوچک باران که دور آغوشش که کشید، دست

 گردنش حلقه شدند، کیم دلش آرام گرفت. 

 جانم بابا؟ گریه نکن دورت بگردم.  -
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... کجا... رفته بودی؟ من تنها.   -  .. بودم... بابایی

 اش را بوسید: د و گونهکمر باران را نوازش کر 

 ببخشید بارونم. قربون اون اشکات برم من.  -

 هایش را پاک کرد: او را از خودش جدا و اشک

م؟ -  گریه نکن دیگه، خب؟ باشه دختی

ل کرد. لببه زحمت گریه های کوچکش از بغض اش کنتی

لرزیدند و دل این مرد آتش گرفت از مظلومیت یم

 اش. دردانه

... مامانم کجا -  ست؟ بابایی

ای مات ماند روی چشمان باران و نگاه آرش چند لحظه

بعد، به زمی   چشم دوخت. سامیار جلو آمد و دست 

 باران را گرفت: 

 بیا دایی جون، بیا بریم بشینیم.  -

روی مبل نشست و باران را روی پاهایش نشاند. رسش را 

وع کرد به نوازش کردِن  روی سینه گذاشت و رسی

کشید و تن اش را باال یمموهایش. باران مدام بیت  
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گذاشت تا گریه نکند و دل لرزید. جان یمکوچکش یم

 پدرش را نشکند. 

پاهای آرش دیگر جان نداشتند. به زحمت از جا 

برخاست و تنش روی مبیل یک نفره آوار شد. رسش را 

میان دستانش گرفت. باراِن کوچکش مادرش را 

فراموش گشت؟ کجا را خواست. کجا باید دنبالش یمیم

 کرده بود؟

 

  

 

  

۱۸۷ 

 

 سمت  گفت: 

نشد ما بیایم تو این ویال و دردرس درست نشه  -

مون. آخه مگه قنادی قحط بود که رفته اون واسه

ه؟   رس دنیا کیک بگت 
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، نفسش را محکم فوت کرد و موهایش 
 

آرش از رس کالفگ

اهن سمت  را کشید و  را به چنگ کشید. الهه آستی   پت 

 آرام زمزمه کرد: 

، نیم -  بیت  حال شوهرشو؟هیس... نگو سمت 

ها در رسش دانست رسمه چهبه جز الهه چه کیس یم

پرورانده بود برای مراسم امروز؟ از یک ماه قبل، برای 

ها هم برنامه ریخته بود تا آرش را کوچک ترین چت  

ها هم راض  های معمویل قنادیخوشحال کند. به کیک

ها و بعد از مدت نبود. یک کیک خاص مد نظرش بود 

 برایش مهم 
ً
، آن زن کیک پز را پیدا کرده بود. اصال گشیی 

؛ او فقط نبود که خانه ی زن چقدر دور است و بد مست 

 خواست آرش را خوشحال کند و بس. یم

سامیار نگایه به آرش انداخت و بعد، برادرش را آرام 

صدا زد. وقتی سمت  نگاهش کرد، با رس به آرش اشاره 

ت  به آرش چشم دوخت؛ رسش هنوز میان کرد. سم

 تکان یم
ً
داد. باز هم به دستانش بود و پای چپش را شدیدا

سامیار نگاه کرد و رسی از روی افسوس تکان داد. این 

ها بود که ندیده بودند و حاال باز هم حاِل آرش را مدت

 اعصابش به هم ریخته بود... 
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 هانیه رو به سامیار، با صدایی آرام پرسید: 

؟ -  بیمارستانا رو هم گشتی  

 سمت  صدایش را شنید و پیش دستی کرد: 

-  ، همه جا رو گشتیم. بیمارستانا، اون روستای کوفتی

ی خیابونای اطرافش... حتی پزشگ قانوی  هم همه

 .  رس زدیم. نیست که نیست، آب شده رفته تو زمی  

آرش نام پزشگ قانوی  را که شنید، پایش را تندتر از قبل 

 د. الهه پرسید: تکان دا

 به پلیس ختر دادین؟ -

 سمت  رس تکان داد: 

ی بشه زنگ یم -  زنن. آره، ختر

توانست در ویال بنشیند ناگهان آرش از جا بلند شد. نیم

ی ختر مرگ رسمه را برایش بیاورند. ماشی    تا از کالنتی

 خودش که با رسمه گم شده بود، رو به سامیار گفت: 

 سایم سوییچ ماشینتو میدی؟ -

 ار جواب داد: سامی

 خوای بری؟کجا یم  -
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 شم. رم دوباره بگردم، اینجا بمونم دیوونه یمیم -

 قرار پرسید: ی سامیار برداشت و یر باران رس از سینه

ی؟ -  بابایی بازم داری مت 

ک با بغض ادامه داد:   آرش درمانده نگاهش کرد و دختی

 ترسم. نرو بابا آرش، تو رو خدا. من یم -

ه نگاهش    خت 
کرد و بعد، دوباره به سامیار چشم لحظایی

 دوخت: 

 برم. میدی ماشینتو؟ بارانم با خودم یم -

وقتی به ویال رسید، هوا گرگ و میش بود. دِر عقب 

ماشی   را باز کرد و باران را در آغوش کشید. باران در عالم 

ی پدر گذاشت و دستان خواب، رسش را روی شانه

 کوچکش را دور گردن او حلقه کرد. 

رداشت و وارد ویال شد. هانیه که در سالن نیمه قدم ب

تاریک نشسته بود، با صدای در رس بلند کرد. آرش را که 

 دید، از جا بلند شد و سمتش آمد. نگران پرسید: 

 چی شد داداش؟ -
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رفت و هانیه هم به دنبالش. آرام آرش سمت راه پله یم

 گفت: 

، پیداش نکردم.  -  هیچی

دِر اتاق را باز کند. آرش آه کشید و جلوتر از آرش رفت تا 

اش را باران را با احتیاط روی تخت خواباند و آرام گونه

ش باال بوسید. لبه ی تخت نشست و پتو را روی تن دختی

 ای ایستاده بود، آرام پرسید: کشید. هانیه که گوشه

 یعت  کجاست؟  -

خواست به این سوال فکر کند! رس بلند حتی دلش نیم

 ربط پرسید: کرد و یر 

 چرا نخوابیدی؟ -

 منتظر تو بودم. حاال چی میشه داداش؟ -

پرد. دست چپش را روی احساس کرد پلک چپش یم

هایش را محکم روی پیشای  و چشمش گذاشت و پلک

د. آخرین باری که این حال رساغش آمده بود را  هم فشی

آمد. هانیه جلو آمد و کنارش نشست. نگران یادش نیم

 پرسید: 

؟ -  چی شد آرش؟ خویر
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 لحظایی گذشت. آرش دستش را پایی   آورد و پرسید: 

 سامیار تو سالنه؟ -

منتظرت بود. دیر کردی خوابش برد. تو  آره اونم -

؟  خویر

ی  - ، قرص خوایر چت   برو بیدارش کن، بگو یه مسکت 

 ترکه. برام بیاره. رسم داره یم

ون کرد. از جا بلند شد و  و باالخره هانیه را از اتاق بت 

های دریا؛ ه ایستاد. نگاهش ماند روی موجپشت پنجر 

 . دریایی که درست مثل او، امشب آشوب بود و طوفای 

کیم الی پنجره را باز کرد و سیگاری آتش زد. گم شدن 

خوابید، صدای کرد. االن که یمرسمه را هنوز هم باور نیم

 کرد... ی نازنینش او را بیدار یمرسمه

 

  

 

  

۱۸۸ 
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 دو روز بعد... 

 

تخت دراز کشید و نگاهش ماند روی سقف. کم روی 

نتیجه. خسته بود های یر آورده بود، خسته بود از گشیی  

ی کمرش را خم کرده بود... از جای خایل رسمه. این یر   ختر

آرش جان! داداِش من! آخه این چه کاریه داری با  -

، بسه خودت یم ؟ هزار بار همه جا رو گشتی کت 

 دیگه. 

دلیل بیاورد و سامیار را قانع کند.  تر از آن بود کهخسته

کرد؟ دست روی گشت چه یماگر به دنبال همشش نیم

گذاشت تا شاید پلیس ردی از او پیدا کند، شاید دست یم

 هم نه؟ نفیس عمیق کشید: 

 یه قرص خواب برام میاری؟ -

ها را تا صدایش گرفته و آرام بود. کارش همی   بود؛ شب

گشت، به بح که بریمکرد و صصبح خیابان گردی یم

خوابید و بعد، های خواب آور چند ساعتی یملطف قرص
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رفت. صدای سامیار آرام بود، اما پر از باز هم یی رسمه یم

 حرص: 

 شنوی من چی میگم اصن؟ یم -

ی نگاهش کرد. شنیدن را که یم  چت  
ً
شنید، اما واقعا

 فهمید. مغزش هم خسته بود. نیم

 باران کجاست سایم؟ -

خواهرته، خوابه. واسه این بچه هم آسایش  اتاق -

 گناه داره آرش، بس کن دیگه.   نذاشتی تو. 

 ساعت چنده؟ -

 شیش و نیم، هفت. آرش حواست به منه؟ -

دوباره نگاهش را به سقف دوخت. حواسش؟ هوش و 

حواس این مرد تمام و کمال یی همشش بود و بس. نفیس 

 عمیق کشید: 

 قرص نمیاری برام؟ -

  در هوا پرت کرد و گفت: سامیار دستی 

 برو بابا، دیوونه!  -
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ون رفت. آرش ماند و تصویر یک جفت نگاه  و از اتاق بت 

رفت. دلتنگ بود، عسیل که از پیش چشمش کنار نیم

کرد. نگاهش، جای خایل رسمه روی قلبش سنگیت  یم

هایش، صدایش... بیچاره مردی که کاری از دستش خنده

 آید! بر نیم

و لیوای  آب برگشت و روی تخت سامیار با قرص 

 نشست: 

اد که غذا نیم - ش. مثل آدمت   خوری، حداقل بیا بگت 

ی.   یه کم بخواب نمت 

آرش با کیم مکث، رس جایش نشست. قرص را ته حلقش 

گذاشت و لیوان آب را یک نفس رس کشید. لیوان را که 

 به دست سامیار داد، سامیار یک بند گفت: 

زی  بری اره جیم نیمدوب خوردی قرصتو؟ برم من؟ -

ونا، وسط راه خوابت یم ون؟ آرش نری بت  بره بعد بت 

 یگ باید دنبال خودت بگرده. 

ه ای سکوت کرد. ی آرش را که دید، لحظهنگاه گیج و خت 

 رسی از روی افسوس تکان داد و گفت: 
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من واسه گ دارم خودمو جر میدم آخه؟ گوش  -

 نمیدی که اصن. 

به پشت هول داد تا دراز  ی آرش را بلند شد و شانه

 بکشد: 

 بخواب بابا، نخواستیم.  -

 مقدمه گفت: آرش مچ دست سامیار را چسبید و یر 

 ذاشتم رسمه تنها بمونه؟یادته نیم -

ه نگاهش کرد و بعد از کیم مکث، دوباره روی  سامیار خت 

فهمید. چند سال تخت نشست. منظور آرش را خوب یم

وک، لحظهی پیش، بعد از ماجرای آن کارخانه ای نبود متی

ها خودش او را به که آرش رسمه را تنها بگذارد. صبح

رفت. همه رساند و عرصها خودش به دنبال او یمستاد یم

ای غافل شود، برای جا کنارش بود؛ انگار که اگر لحظه

 گرفتند. همیشه رسمه را از او یم

دانست فرزام زیر خروارها خاک خوابیده و باز هم این یم

دانست دیگر خطری نیست و باز هم لش بود. یمحا

داشت. آن قدر سخت گرفت که چشم از رسمه برنیم

دست آخر رسمه به تنگ آمد و دعوایی حسایر به راه 
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افتاد. بعد از آن آرش به خودش آمد. اما باز هم هر بار 

 شد... که رسمه کنارش نبود، دلش آشوب یم

 اخیم کمرنگ روی پیشای  سامیار نشست: 

؟ یمچی  -
 

 خوای بگ

پرید. حواسش رفت یی چشم چپ آرش؛ پلکش باز هم یم

وک بود و این تیِک لعنتی هم یادگار همان کارخانه ی متی

ها، حاال باز هم داشت خودش را نشان بعد از مدت

 داد. یم

 شد. من اگه کنارش بودم اینجوری نیم -

کرد. این مرد انگار باز هم داشت خودش را رسزنش یم

 ری داشت! خود آزا

پرت و پال نگو آرش. اگه با هم بودین که االن ما باید  -

گشتیم. بازم خدا به اون بچه رحم دنبال جفتتون یم

 کرد. 

ی بگوید، اما صدای زنگ موبایل  آرش لب باز کرد که چت  

ی در قلب هر دو مرد سقوط کرد. آرش  بلند شد و چت  

ون کشید و یر  آن دستپاچه موبایل را از جیب شلوارش بت 

 که نگایه به شماره بیاندازد، آیکون ستر  را کشید. 
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 بله؟ -

ی تماس یم - م. آقای آرش یزدانسالم، از کالنتی  مهر؟گت 

اتاق آن قدر ساکت بود که سامیار صدای پشت خط را 

شنید. نفسش در سینه حبس شد. دست به راحتی یم

 روی رسش گذاشت و زیر لب گفت: 

-  !  یا امام حسی  

 آرش گفت: 

ی شده؟ خودمم.  - ی شده جناب؟ از خانومم ختر  چت  

 مرد پشت خط جواب داد: 

ی براتون توضیح میدم.  - یف بیارید کالنتی یه ردی  تشی

 از ماشینتون پیدا کردیم. 

سد، مرد پشت خط تماس را  تا آمد سوال بعدی را بتی

 قطع کرد... 

 

  

 

  

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

۱۸۹ 

 

ساعتی بعد، آرش و سامیار به همراه الهه و سمت  در یگ 

ی، مقابل افشی با درجهاز اتاق ی رسوای  های کالنتی

نشسته بودند و دل توی دلشان نبود که ختر سالمتی 

رسمه را بشنوند. رسوان که روی اتیکت لباسش نام 

"مرتض  علیپور" حک شده بود، انگشتانش را روی مت   

 در هم قفل کرد و توضیح داد: 

هاش اون روستایی که شما آدرسش رو دادین، جاده -

 خودتونم رس زدین.  خرابن.  خییل
ً
 احتمال

آرش چشم دوخته بود به دهان رسوان علیپور و پای 

داد. رس زدن که جای خود چپش را تند تند تکان یم

ها را از بر شده داشت، آرش وجب به وجب آن جاده

 بود! سمت  گفت: 

ی جناب رسوان میشه برید رس اصل قضیه؟ با اندازه -

س کشیدیم، شما دیگه خونمون کاف  تو این سه روز استی 

 و نکن تو شیشه. 
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ها از یه طرف کنم خدمتتون. یگ از اون جادهعرض یم -

ی عمیق راه داره. دیشب طرفای ساعت دو، به یه دّره

بهمون ختر رسید که توی همون دّره آتیش سوزی شده و 

کی   و ته ست. آتیش رو خاموش یممنبع آتیش ته دّره

جایی که توی  پیدا میشه. از اونی یه ماشی   دّره الشه

وع آتیش  گزارش کارشناس نوشته شده که زمان تقریتر رسی

گرده به سه روز پیش، یعت  همون روزی که سوزی بریم

شما مفقود شدِن خانم رسمدی رو بهمون اطالع دادین، 

به احتمال زیاد این الشه متعلق به ماشی   شماست 

 مهر. جناب یزدان

حبس شد. آرش با چشمای  گرد ی جمع نفس در سینه

ه شد به رسوان علیپور و با لکنت  شده از رس بهت، خت 

 گفت: 

... چـ... چی جناب رسوان؟  -  یـ... یعت 

مهر، اون دّره پر از دار و درخته و ببینید آقای یزدان -

خییل هم عمیقه. به حدی که سه روز طول کشیده تا 

 توی این آتیش برسه باال و مردم متوجه شن. خب طبیع
ً
تا

ی جز یه الشه ی سوخته نمونده که بشه سه روز چت  

تشخیص داد این ماشی   متعلق به شماست یا نه. به 
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ی این که توی گزارش کارشناس ما قید شده که عالوه

 از 
ً
علت آتیش سوزی، انفجار همون ماشینه. احتمال

مست  منحرف شده و ته دّره این انفجار اتفاق افتاده؛ 

ین یا هر علت دیگهبخاطر سورا  ای که خ شدِن باک بت  

 االن برای ما این در اولویت نیست. 

 چه اهمیتی داشت که آن چرا پرت و بال یم
ً
گفت؟ اصال

اتومبیل مال آرش بود یا شخض دیگر؟ چرا از رسمه 

ی نیم  گفت؟ سمت  پرسید: چت  

ول کن اون ماشینو جناب رسوان. از خواهر من  -

ی نشد؟   ختر

 ار به سمت  نگاه کرد: علیپور این ب

سفانه هنوز نتونستیم اطالعات دقیفی از ایشون  -
ٔ
متا

 به دست بیاریم. 

اش را به ی مت   بند کرد و کیم صندیلدستانش را به لبه

ون کشید و همزمان  ش را بت  عقب هول داد. کشوی مت  

 گفت: 

ایی پیدا کردیم که  -
اما حوایل محل حادثه یه چت  

 .  بتونن کمکمون کی  
ً
  احتمال
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ون آورد و بسته ای پالستیگ و شفاف را از کشو بت 

اش را جلو کشید. آن را روی مت   به سمت آرش صندیل

 هدایت کرد و پرسید: 

مهر این جواهرات متعلق به همش آقای یزدان -

 شماست؟ 

آرش یر آن که پلک بزند، بسته را سمت خودش کشید. 

ی ی آشنانگاهش مات ماند روی گردنبند ققنوس و حلقه

 رسمه. نفسش بند آمد. روح از تنش پر کشید انگار! 

سامیار که کنارش نشسته بود، گردن کشید و طالها را که 

 دید، کف دستش را محکم روی رسش کوبید و گفت: 

ت عباس!  -  یا حرص 

همی   کاف  بود تا بغض الهه بشکند و صدای هق هقش 

بلند شود. سمت  پلک روی هم گذاشت و رسش را میان 

های سامیار روان شد و رفت. اشک روی گونهدستانش گ

هایی یر رس و ته یم
 گفت. زیر لب چت  

آرش اما نگاهش مات مانده بود روی آن ققنوس. پلک 

ی نیمنیم کشید! مغزش گفت، حتی نفس هم نیمزد، چت  
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وقفه ی پلکش یر کرد. گوشههیچ فرمای  صادر نیم

 پرید. یم

انفجار  ی شما موقعاین طور که مشخصه، گمشده -

توی ماشی   بوده و این آتیش سه روزه هم جسد رو 

سفم، خدا بهتون صتر بده. 
ٔ
 متالشی کرده. متا

ً
 کامال

های الهه اتاق را برداشت و صدای هق هق سامیار و جیغ

اش بلند نشود. سمت  لب به دندان گرفت تا صدای گریه

کرد دیوارهای اتاق دارند نزدیکش آرش احساس یم

 آن ممکن است بینشان له شود. شوند و هر یم

د و به زحمت از جا ی طالها را میان انگشتانش فبسته شی

بلند شد. پاهای سستش را سمت دِر اتاق کشید. 

کرد که تِن دستانش را به دیوار و مت   و صندیل بند یم

ون رفت و متوجه نشد یر  جانش سقوط نکند. از اتاق بت 

 زند. ش یمآید و مدام صدایکه سامیار پشت رسش یم

های رسوان علیپور را هم ذهنش خایِل خایل بود. حرف

ی شد اما فهمید و هم نهیم . وارد راهروی شلوغ کالنتی

زد و پیش چشمانش، جز شنید. پلک نیمصداها را نیم

تعادل تصویر نگاه رسمه هیچ نبود. هر قدیم که یر 
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کند تا قدم بعدی را بردارد. آن مرد داشت، جان یمبریم

 گفته بود؟ آتش؟! الشه؟! جسد...   چه

هایش همی   سه کلمه را فهمید و همی   کاف  بود تا از حرف

قلبش دیگر نتپد! دست لرزانش را باال آورد و چشمش که 

به ققنوس افتاد، پاهایش دیگر وزنش را تحمل نکردند. 

گرفت، رسش گیج رفت و اگر سامیار زیر بغلش را نیم

 شد... تنش نقش بر زمی   یم

 

  

 

  

۱۹۰ 

 

 یک هفته بعد... 

 

 و یر 
 

، پلکاز شدت خستگ هایش مدام روی هم خوایر

هایش را با دو افتادند و او هر بار کیم پشت پلکیم
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ی ای تا خانهداد تا بهتی ببیند. فاصلهانگشت ماساژ یم

 آمد انگار. هاتف نداشت اما راه مدام کش یم

یی  ی قبل، وقتی جماعت همراهش عزم برگشیک هفته

د. ماند تا دوباره وجب به تهران کردند، آرش گفت یم
َ
مان

به وجب آن شهر و شهرهای اطراف را به دنبال 

اش شد که رسمهاش بگردد. مگر باورش یمگمشده

شد ققنوس در آتش ی آتش شده باشد؟ مگر یمطعمه

د؟  دوباره نگت 
 خاکستی شود و جای 

اش وادهخودش بود و خودش، حتی باران را هم با خان

ی هاتف بود، حاال که رایه کرد و حاال که نزدیک خانه

کشید خسته و ناامید برگشته بود، دلش داشت پر یم

کش. چطور تاب آورده بود این دوری  اش را؟برای دختی

فرمان را چرخاند و وارد کوچه شد. اتومبیل را که مقابل 

ی خانه پارک کرد، نگاهش مات ماند روی صحنه

های سیاه و تسلیت در و دیوار پر از پارچه مقابلش. چرا 

 بود؟

لحظایی طوالی  و نفس گت  گذشت تا کیم، فقط کیم بر 

خودش مسلط شود. پیاده شد و یر آن که نگاه از 

د، قدمپارچه  هایش را تا خانه کشید. های سیاه بگت 
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چرخیدند ها یمچشمانش روی کلمات حک شده بر پارچه

دانست جز این که این فهمید. هیچ نیمو هیچ نیم

ی او علم کرده بودند. به همی   ها را برای رسمهپارچه

 راحتی مرگش را پذیرفته بودند؟

د و چند ثانیه بعد، صدای گرفته ی سامیار در زنگ را فشی

 آیفون پیچید: 

 اومدی آرش؟ بیا تو.  -

پا به حیاط که گذاشت، وجودش یخ بست میان گرمای 

. همید اطرافش چه ختر استفبهار. انگار تازه داشت یم

اش عزا گرفته بودند! برای زی  که هیچ ردی از برای رسمه

او نمانده بود جز همان طالها. جسد را ندیده خانه را 

 سیاه پوش کرده بودند! 

دِر نیمه باز خانه را هول داد و داخل که شد، نگاهش در 

، الهه، مرضیه و هاتف هر کدام  سالن چرخید. سمت 

سالن نشسته و در حال خودشان بودند.  ای از گوشه

های رس تا پا بارید از در و دیوار خانه! لباسمرگ یم

 برید. سیاهشان نفس یم
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اش نشست و آرش به پشت چرخید. دستی روی شانه

نگاهش به چشمان خون آلود سامیار گره خورد و 

 مقدمه گفت: یر 

ه این -  جا؟سایم چه ختر

اره سمت سالن یر آن که منتظر جواب بماند، دوب

چرخید. خانواده تازه متوجه حضورش شده بودند و حاال 

 ها به او بود. ی نگاههمه

ها چیه زدین دِر خونه؟ سیاه چیه اون پارچه -

 پوشیدین؟

ل کند. صورتش را  مرضیه دیگر نتوانست بغضش را کنتی

اش بلند شد. چشمان با دستانش پوشاند و صدای گریه

 آرش از رس تعجب گرد شدند: 

 کنی   آخه؟ چرا گریه یم -

د و قدیم جلو آمد. بازوی آرش  سامیار لب روی هم فشی

 را کشید و درمانده گفت: 

ون یه کم.  -  داداش... بیا بریم بت 

آرش اما با یک حرکت، دستش را از میان انگشتان سامیار 

 آزاد کرد: 
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ون. نیم -  خوام بیام بت 

 کرد سمت  از جا بلند شد و مقابل آرش ایستاد. سیع یم

 صدایش آرام باشد: 

ون حرف یم -  زنیم. شلوغش نکن آرش، بریم بت 

 هایش را از هم باز کرد و صدایش باال رفت: آرش دست

؟  -  حرِف چی سمت 

د و تر از یقهکیم پایی    اهن سمت  را میان مشتش فشی ی پت 

 تکای  به تنش داد: 

 حرف بزنیم؟  -
 

واسه زن من سیاه پوشیدی بعد میگ

 ؟ جسد دیدی تو؟جنازه تحویلت دادن مگه

گفت و سمت  را قدیم به عقب هول داد. حرف از جسد و 

جنازه که به میان آمد، صدای هق هق مرضیه اوج گرفت 

و الهه از جا پرید تا کیم آب برایش بیاورد. هاتف 

د. های همشش را ماساژ یمشانه داد تا شاید کیم آرام بگت 

از  کرد؟ کمرش خم شده بود چه کیس خودش را آرام یم

ش.   مصیبت دردانه دختی
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وع کرد به پریدن. پوزخندی زد  پلک چپ آرش باز هم رسی

یک رسش را تکان داد. صدایش یم لرزید وقتی رو و هیستی

 به سمت  گفت: 

، نه؟ -  براش مراسمم گرفتی  
ً
 حتما

سمت  دستی میان موهایش کشید و نفسش را محکم فوت 

یک کرد. کالفه شده بود از این همه خودداری، منتظر 

 جرقه بود تا منفجر شود! 

انقدر منتظر مرگش بودین که هنوز هیچی نشده  -

 سیاه کشیدین رو در و دیوار؟

ناگهان نییم از صورتش آتش گرفت! صورتش به سمت 

راست چرخید و همزمان، صدای جیغ کوتاه الهه در 

گوشش نشست. چشمانش را بست و دست چپش را 

ی روی صورتش گذاشت. جای انگشتان سمت  رو 

کشید و پلکش کرد. گوشش سوت یمپوستش گزگز یم

 پرید. سمت  غرید: شدیدتر از قبل یم

بفهم چی از دهنت در میاد! رسمه اگه واسه تو فقط  -

 زنت بود، واسه من خواهر بود. 
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ی که رگ گردنش  ه شد به سمت  چشمانش را باز کرد و خت 

 پیدا بود از شدت خشم. صدایش باال رفت: 

 ودم بزرگش کرده بودم. هم خونم بود، من خ -
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کف دست چپش را روی دهان آرش گذاشت و کیم به 

 عقب هولش داد: 

پس گل بگت  در اون دهنتو که واسه حرف مفت وا  -

 میشه. 

سکندری خوران، قدیم عقب رفت و مات ماند روی 

. انگار که آن سییل به خود آورده بودش.  صورت سمت 

ه به چشمان آرش، سمت  کیم رسش را باال گرفت و خت  
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اهن مشگ اش را در تن مرتب کرد. صدایش این بار پت 

 آرام بود: 

 ای که عزیزشو از دست داده نگه دار. حرمت خونه -

 هر دو ابرویش را باال فرستاد: 

؟نیم -  توی 

 با دست، به دِر ورودِی خانه اشاره کرد: 

ون!  -  گمشو بت 

ه ی آرش بودند. چشمانش را محکم همه در سکوت خت 

ل کند. فکش قفل روی  د تا پرش پلکش را کنتی هم فشی

 لرزید. شده بود و دستانش مشت. تنش کیم یم

چشمانش را که باز کرد، نگاه سمت  هنوز هم روی او بود. 

ی نیم اش را به گفت. حتی مرضیه هم گریههیچ کس چت  

ل کرده بود. جدال میان این دو مرد، نفس  زحمت کنتی

د و هیچ کس دخالت همه را در سینه حبس کرده بو 

کرد. نه جانش را داشتند، نه کیس آن لحظه دلش نیم

 خواست بای  صلح شود. یم

 سامیار؟ -
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ی آرش سامیار قدیم جلو و آمد و دست روی شانه

 گذاشت: 

 جانم داداش؟ -

 بارانم کجاست؟ -

 تو اتاق منه، خوابیده.  -

ش کن بیارش دم در. یم - برم با خوام برم، بارانمم یمحاض 

 دم. خو 

سامیار که رایه اتاق شد، آرش نگایه میان جمعیت 

هایی چرخاند و بعد، از خانه خارج شد. حیاط را با قدم

شد. تر یمتند پشت رس گذاشت. نفسش هر لحظه تنگ

هایش پر کشید اما ریههای عمیق یمبا دهای  باز، نفس

 شدند انگار. نیم

ون گذاشت. کف دستش را  محکم پایش را که از حیاط بت 

اش کشید. قلبش تت  ی سینهو دورای  روی قفسه

کشید. محال بود مرگ رسمه حقیقت داشته باشد! یم

 محال بود باور کند! 
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های سیاه تاب به پشت چرخید و نگاهش روی پارچه

ی خورد. خونش به جوش آمد. برای گمشده که پارچه

 کردند! زیر لب گفت: سیاه علم نیم

 چیه اینا آخه؟ -

ت و اولی   پارچه را از دیوار جدا کرد و محکم قدم برداش

 آن را روی زمی   کوبید. صدایش کیم بلندتر شد: 

 اینا چیه؟ گ اینا رو زده رو دیوار؟ -

آورد و زیر ها را تک به تک از روی دیوار پایی   یمپارچه

 گفت: انداخت و  همزمان با صدای لرزانش یمپایش یم

خره، خودم ست. پیداش میشه باال ی من زندهرسمه -

 کنم. پیداش یم

ها را کند و پاره کرد و همه را ها، اعالمیهبعد از پارچه

محکم روی زمی   کوبید. دست آخر، نفس زنان به دیوار 

ها پلک زدن مانده بود روی کاغذ پارهتکیه داد. نگاهش یر 

. ها. آرام آرام، رُس خورد و روی زمی   نشستو پارچه

گشت. اش بریم. رسمهرسش را به دیوار تکیه داد 

گشت و اهایل این خانه را درست مثل همی   بریم

 کرد... ها، رو سیاه یمپارچه
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وار روی صورت اش را آرام و نوازشپشت انگشت اشاره

ک در عالم خواب، خودش را جمع کرد  باران کشید. دختی

 دستش را عقب و پلک
ً
د. فورا هایش را روی هم فشی

 انگار. کشید، بارانش ترسیده بود 

گاه رسش کرد. پتو را روی تنش باال کشید و دستش را تکیه

کش. دم  ه شد به نیمرخ دختی ، خت 
 

با کوله باری از دلتنگ

ی ظهر که او را بعد از یک هفته دوری، مقابل خانه

کرد. وقتی خواست در هاتف دید، باران کیم غریتر یم

آغوشش بکشد، پشت سامیار پنهان شد و باالخره با 

ت سامیار راض  شد که همراه آرش به خانه بیاید. وساط

حق داشت دلخور باشد. مادرش که نبود، حداقل آرش 

 گذاشت. نباید تنهایش یم

 باران نق زد و زیر لب زمزمه کرد: 

 مامان... مامان جونم...  -

ش. اگر یک دقیقه بیشتی قلبش آتش گرفت از یر  تایر دختی

ز روی تخت پایی   شد. آرام اماند، دیوانه یمدر اتاق یم

آمد و رایه سالن شد. روی مبل سه نفره دراز کشید و 

نگاهش ماند روی سقف. نفسش را محکم فوت کرد. چه 

 باید یم
 
 اش؟کرد با این آشفته بازار زندگ
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فکرش پر کشید سمت رسمه. چطور باید پیدایش 

کرد؟ این سوایل بود که این روزها، هر بار که از یم

کرد. هیچ جوایر برایش زش قفل یمپرسید، مغخودش یم

نداشت. پرونده از نظر پلیس مختومه بود و خودش هم 

ای نداشت جز این جایی نبود که نگشته باشد. حال چاره

که منتظر بماند تا رسمه خودش دوباره از دِر این خانه 

ماند و از باران داخل شود. تا آن موقع باید رس پا یم

 کرد... مراقبت یم

ی افکارش را پاره کرد. آیفون بلند شد و رشتهصدای زنگ 

از جا بلند شد و مقابل آیفون که ایستاد، قامت سمت  

ای پلک روی هم خط روی اعصابش کشید. لحظه

 گذاشت و بعد، گوشی را برداشت و غرید: 

 جا؟خوای اینچی یم -

 سمت  مستقیم به دوربی   نگاه کرد: 

 درو باز کن، حرف دارم باهات.  -
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ه ماند به تصویر سمت  و بعد، دکمه د. کیم خت  ای را فشی

قدم برداشت و دِر آپارتمان را نیمه باز کرد و روی یگ از 

ها نشست. پاکت سیگار و فندکش را از روی مت   مبل

پیش کشید و نچ  آتش زد و کام اول را عمیق گرفت. 

رسش را به پشتی مبل تکیه داد و چشمانش را بست. دود 

 اش خارج شد. ا آیه غلیظ از سینهسیگار ب

سمت  داخل شد و در را بست. آرش که پشت به در 

 نشسته بود، گفت: 

ون، شب ی بابات پرتم یمصبح از خونه - کت  بت 

 خودت میای پیشم؟

 سمت  رس به زیر انداخت: 

 تند رفتم امروز، ببخش.  -

ها نشست. چشمان آرش قدم برداشت و روی یگ از مبل

 د. همچنان بسته بودن
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 حرف داشتی باهام.  -

 رس تکان داد: 

 آره.  -

چشمانش را باز کرد و رسش را کیم به سمت راست مایل 

 کرد تا بتواند سمت  را ببیند: 

 شنوم. یم -

ه شد تا حرف  به زمی   خت 
هایش را در ذهن مرتب لحظایی

 کند. رس بلند کرد و گفت: 

؟چته تو آرش؟ چرا کور و کر شدی دورتو نیم -  بیت 

. گرد شده، تکیه از پشتی مبل گرفت  آرش با چشمای  

 خودش را جلو کشید و اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

من چمه؟! بعد یه هفته که در به در دنبال رسمه  -

. من دورمو بودم، برگشتم یم بینم واسش عزا گرفتی  

 بینم یا شما؟ نیم

ای پلک روی هم گذاشت تا آرامشش را سمت  لحظه

 از سیگارش گرفت.  حفظ کند و آرش کایم دیگر 
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آرش تو خودت اون جاده رو دیدی. بهتی از منم  -

دوی  که چقدر خطرناک و خلوته. رسمه نتونست یم

ل کنه.   ماشینو کنتی

، دستش 
 

دود را با نفسش محکم فوت کرد و از رس کالفگ

های نامرتبش کشید. سمت  بزاق را چندین بار روی ریش

استان شوم دهانش را به سختی فرو برد، مرور این د

 برایش سخت بود. 

ه ته دره... ماشی   چپ یم -  کنه، مت 

 آرش رسش را میان دستانش گرفت و غرید: 

 بس کن.  -

 ی تسلیم باال برد: سمت  دستانش را به نشانه

 خیله خب، آروم باش.  -

پوک آخر را به سیگارش زد و آن را در زیر سیگارِی روی 

مت   خاموش کرد. رسش را میان دستانش گرفت و 

ایش را به چنگ کشید. شنیدن این ماجرا، با وجود موه

کرد. با پا دانست دروغ است، حالش را بد یماین که یم

ب گرفت.   روی زمی   ض 
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هر چقدرم نخوای بشنوی، واقعیت همینه آرش.  -

قبولش کن. نه خودتو اذیت کن، نه اون بچه رو، نه 

 ما رو. 

ه ماند به پایی که هر لحظه با   گفت و سکوت کرد و خت 

شد. کیم که گذشت، ریتم تندتری روی زمی   کوبیده یم

 آرش رس بلند کرد: 

. من مثل تو یم -
 

 برام مهم نیست چی میگ
ً
دوی  چیه؟ کال

 کنم. رو حساب حرف مفت پلیس سیاه تنم نیم

؟ -  پس اون طالها چی

ی لبش به پوزخندی کمرنگ کش آمد. آرنج دست گوشه

را نشان  چپش را روی زانویش گذاشت و پشت دستش

 سمت  داد: 

 ببی   اینو.  -

ی ازدواجش را چندین بار از با دست دیگر، حلقه

 انگشتش در آورد و دوباره آن را رس جایش برگرداند: 

از دستم در میاد، نه؟ اون گردنبندم یه قفیل داره که  -

 میشه بازش کرد. 
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 یر 
ای  ای های احمقانهنتیجه و منطقسمت  کالفه از سخت 

اش نگاه از او گرفت و دستی به پیشای  چید، که آرش یم

 کشید. آرش ادامه داد: 

کنه که پیدا شدِن اون طالها تو آتیش، منو قانع نیم -

 جا بوده. رسمه هم اون

 سمت  نگاهش کرد: 

-  
ً
 رو باال پایی   کن. واقعا

 
ایی که داری میگ

خودت این چت  

م که باشه. پس کو؟ مگه  به نظرت منطقیه؟ اصن گت 

 رسمه ت
 

 و اون آتیش نبوده؟ کجاست االن؟نمیگ

 گرده. دونم که بریمدونم، فقط اینو یمنیم -

 منم از خدامه حق با تو باشه، ویل نیست.  -

اهنش کرد و تکانش داد:   انگشتانش را بنِد پت 

 حقیقت همی   سیاهیه که تن منه، کاش بفهیم اینو.  -

ه ی آرش را که دید، احساس کرد تمام این راه را نگاه خت 

ودی آمده و بیخودی خودش را خسته کرده. از جا بیخ

 بلند شد و گفت: 
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-  
 
چشماتو وا کن آرش، تو کتاب داستان که زندگ

 گرده، تموم شد. کنیم. رسمه دیگه برنیمنیم

کف دستانش را، انگار که خاک گرفته باشند و بخواهد 

شان کند، چند باری به هم کوبید و گفت:   تمت  

 تموم!  -

د. در  و صدایش از بغض لرزید  و لب روی هم فشی

دید که روزی بخواهد همش هایش هم نیمکابوس

خواهرش را قانع کند که دردانه خواهرش دیگر نیست و 

کشد! قلبش دیگر ظرفیت این مصیبت را نفس نیم

نداشت. زیر لب خداحافظ  کرد و آرش را با تمام 

 
 

 هایش تنها گذاشت... دیوانگ
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؟ دیر  -  شدا. آرش هنوز نرفتی

پا به اتاق که گذاشت، آرش دل از آینه کند و به پشت 

 چرخید. دستانش را از هم باز کرد و پرسید: 

 چطور شدم؟ -

، رس  رسمه تای ابرو باال فرستاد و با نگایه رسارس تحسی  

تا پای آرش را از نظر گذراند. قامتش در آن کت و شلوار 

ی و خوش دوخت، زیباتر از همیشه به نظر  خاکستی

 سید. رسی تکان داد و گفت: ر یم

 چقدر بهت میاد! خییل خوشتیپ شدی.  -

رس به زیر انداخت و خندید. دستی روی موهایش که به 

سمت باال شانه و مرتب شده بود، کشید و رس بلند کرد. 

 رسمه دست به سینه ایستاد و گفت: 

 معلومه این جلسه برات خییل مهمه.  -

 خییل! دعا کن همه چی خوب پیش بره.  -

ا کیم مکث، جلو آمد و مقابل آرش ایستاد. رسش را کیم ب

باال گرفت تا بتواند به چشمانش نگاه کند. لبخند از روی 

اهن و کت آرش شد. همزمان که یقهلبش محو نیم ی پت 

 کرد، گفت: را مرتب یم
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کاری نیست که آرش من نتونه انجامش بده. از  -

 پسش بر میای، شک ندارم. 

ایش نشست. همی   که او هلبخندی عمیق روی لب

باورش داشت کاف  بود تا احساس غرور کند و تمام 

ه سش پر بکشد. خت  ی چشمان هم بودند، با استی

 شد. ها پیدا نیمتر از آنلبخندهایی که حقیفی 

هایش نگاه رسمه از چشمان آرش پایی   آمد و روی لب

هایش بلند شد و نشست. با کیم مکث، روی پنچه

ی اول وسید. روزش را همی   بوسهی لبش را بگوشه

ین کرد...   صبح شت 

 

 

ی لبش کشید و وار گوشهرس انگشتانش را نوازش

ی رسمه را هنوز لبخندش کیم عمق گرفت. گرمای بوسه

 شد... کرد، هنوز هم دلش گرم یمهم حس یم

ه شد به آینه. همان کت و شلوار  قدیم عقب کشید و خت 

ا ی تنش بود، با همان پت  هن سفید. دستش را خاکستی

روی ته ریشش کشید که شب قبل مرتبش کرده بود و 
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بعد، برای بار آخر موهایش را به سمت باال هدایت کرد. 

آراسته و مرتب بود و با کیم ادکلن، کارش را به پایان 

ون رفت. رساند. کیف اداری  اش را برداشت و از اتاق بت 

 تو خوردی بابا؟بارونم؟ صبحونه -

خان ه شد و مت   دست نخورده را که دید، کنار رایه آشتی 

صندیل کودک باران روی دو پا نشست. دستش را روی 

ی بغ پای باران گذاشت و چشم دوخت به چهره

 اش. تمام حاِل خوِب رس صبحش پر کشید. کرده

؟ چرا هیچی نخوردی؟ -  چیه بابایی

باران نگاهش کرد و قلب آرش تت  کشید از مظلومیت 

 نگاهش. 

گرفت، من بلد مامای  واسم لقمه یمآخه همیشه  -

 نیستم. 

د و نگاهش سمت مت   چرخید. حق  لب روی هم فشی

کش؛ دستان کوچکش به سختی به مت    داشت دختی

رسیدند، چطور خودش به تنهایی باید صبحانه یم

 خورد؟یم

 روی صندیل دیگری نشست و گفت: 
ً
 فورا
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م. چی یمخب االن خودم برات لقمه یم -  خوری؟گت 

ی باران از بغض لرزید و چشمانش تر شدند. هالب

هایی را مادرش اگر بود، خوب یم
دانست او چه چت  

هایی را نه. آرش که جوایر نگرفت، 
دوست دارد و چه چت  

 به باران نگاه کرد و چشمانش از رس بهت گرد شدند: 

م؟ -  بارونم؟ گریه چرا دختی

های باران روان ها یگ پس از دیگری روی گونهاشک

 . میان گریه به سختی گفت: شدند 

... مامانم کجاست؟ دلم... دلم براش تنگ  - بابایی

 شده... پس ِگ میاد؟

کش را درمانده نگاهش کرد و نیم دانست چطور باید دختی

اش را عقب کشید و با صدایی آرام آرام کند. صندیل

 گفت: 

 جا دورت بگردم. بیا این -

تن ظریفش باران را روی پاهایش نشاند و دستانش را دور 

ی پدر گذاشت و صدای حلقه کرد. باران رس روی سینه

 هق هقش بلند شد. آرش موهایش را نوازش کرد و گفت: 

 ها. کت  بابا ناراحت میشهباران؟ گریه یم -
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 ای روی موهایش نشاند: بوسه

بسه دورت بگردم. مامای  زود میاد. ویل اگه بفهمه  -

 شما گریه کردی و صبحونه نخوردی دلخور میشه

 ازت. 

باران را از خودش جدا کرد و صورتش را با دستانش قاب 

اش که انگار خدا گرفت. حواسش رفت یی چشمان عسیل

چشمان خوِد رسمه را روی صورتش گذاشته بود. 

 هایش را پاک کرد و گفت: اشک

، هان؟ -  تو گ دوست نداری مامانو ناراحت کت 

ک مظلومانه رسش را به اطراف تکان داد و لب  روی دختی

د که دیگر گریه نکند. آرش گونه اش را بوسید و هم فشی

 گفت: 

ی من. حاال بیا زودی صبحونه بخوریم آفرین دردونه -

 که دیرمون شد. تو دلت واسه دوستات تنگ نشده؟
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۱۹۴ 

 

* 

ی صفحه روی کلمات چرخید و ناگهان به نگاهش تا میانه

خواند خودش آمد، این چندمی   باری بود که پرونده را یم

 فهمید؟ اما هیچ از آن نیم

اش برای این که نتیجههای یر کالفه و خسته از تالش

کیم، فقط کیم روی کارش تمرکز کند، پرونده را روی مت   

اش تکیه داد. پلک روی هم رها کرد و به پشتی صندیل

 گذاشت و نفسش را محکم فوت کرد. 

ارش شد وقتی تمام حواسش یی رسمه بود، روی کمگر یم

های تایر شد صبحش را با گریه و یر تمرکز کند؟ مگر یم

وع کند و روانش به هم نریزد؟ غت  ممکن بود اما  باران رسی

این مرد زیادی از خودش توقع داشت. چشم باز کرد و 

د، تلفن روی مت   را برداشت و یگ از شماره ها را فشی

 اش توی گوشی پیچید: صدای منیسی 

 مهر. بفرمایید آقای یزدان -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

؟ -
ً
 خانم کمایل؟ یه نسکافه برای من میارید لطفا

کمایل چشیم گفت و آرش گوشی را رس جایش گذاشت. 

ی وکالتش را گرفته و مشغول به کار از وقتی پویا پروانه

شده بود، خانم کمایل جایش را در این دفتی گرفت؛ 

 بیست و پنج ساله و با وقار. 
ً
ی حدودا  دختی

رفت، آرش دوباره پرونده را پیش  کمایل که نسکافه آورد و 

ی خط به خطش را خواند.  کشید و این بار با تمرکز بیشتی

نوشید و مکث هر چند خط یک بار، کیم از نسکافه یم

کرد تا حواسش پرت نشود. صفحه که با آخر رسید، یم

اش تکیه زد. نفیس آسوده کشید و دوباره به پشتی صندیل

 انگار کوه کنده بود! 

از روی چشم برداشت و آن را روی پرونده عینکش را 

انداخت. لحظایی طوالی  پلک روی هم گذاشت و به 

احت داد. نبود رسمه با او چه کرده بود که  چشمانش استی

 ی ساده عاجز بود؟ حاال از خواندن یک پرونده

 ای به در اتاق خورد و آرش چشمانش را باز کرد: تقه

 بله؟ -

 ن دِم در گفت: کمایل در را باز کرد و از هما
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 تونم برم؟مهر من یمآقای یزدان -

اخیم کمرنگ روی پیشای  آرش نشست. خودش را جلو 

 کشید و زیر لب گفت: 

 ساعت چنده مگه؟ -

تر نگاهش به ساعت روی دیوار که افتاد، روانش آشفته

شان بود و او حتی یگ از از قبل شد. پایان ساعت کاری

د! دستش را محکم و کارهایش را هم به پایان نرسانده بو 

یی در یی روی ته ریشش کشید و نفسش را فوت کرد. این 

 که دیگر اسمش کار کردن نبود! 

 رو کرد به کمایل و گفت: 

ید، من یه کم دیگه کار دارم بیشتی  - یف بتر شما تشی

 مونم. خسته نباشید. یم

ی طور که شمارهکمایل که رفت، از جا بلند شد و همان

ی بزرگ اتاقش ایستاد. شت پنجرهگرفت، پسامیار را یم

اش کجای شهر زیر پایش بیش از حد شلوغ بود، رسمه

 ها بود؟این شلوغ  

 ی سامیار در گوشی بپیچد: طول کشید تا صدای دو رگه

 بله؟ -
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 سالم، خواب بودی سایم؟ -

 سامیار خمیازه کشید: 

؟ -  آره، دیشب شیفت بودم. کاری داشتی

، دستی میان موهایش
 

 کشید.   از رس کالفگ

 کنم، ببخش بیدارت کردم. خودم یه کاریش یم -

 شدم. کاری داری بگو آرش، دیگه باید بیدار یم  -

ی لبش کشید و با کیم مکث انگشت شستش را گوشه

 گفت: 

توی  بری مهد دنبال باران؟ من کارم تو دفتی طول یم -

ش پیش خودت من غروب میام دنبالش. یم  کشه، بتر

 رم. یمباشه داداش، االن  -

ش  تشکری کرد و تماسش که تمام شد، پشت مت  

کرد، پایش را از این برگشت. تا کاِر امروزش را تمام نیم

ون نیم گذاشت. این خط و نشای  بود که خودش اتاق بت 

 برای خودش کشید! 

* 
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ی روی تخت دراز کشیده و مات مانده بود روی صفحه

 موبایلش؛ روی عکس زی  که نبودنش این روزها زن
 
دگ

همه را زیر و رو کرده بود. خودش هم جدا از این "همه" 

زد برای این که یک بار، فقط نبود. دلش داشت پر پر یم

 یک بار دیگر خواهرش را ببیند. 

اش، همراه آه کشید و بغضش را فرو برد. همبازی کودگ

 صحبت جوای  و هم
 

ای از اش، تکهاش، حایم همیشگ

کرد! خایِل آن تکه درد یم قلبش دیگر نبود و چقدر جای

 سخت بود یر او ادامه دادن، خییل سخت بود... 

؟دایی جون؟ داری گریه یم -  کت 

ی چشمش را پر کرده بودند که هایش کاسهِگ اشک

خودش نفهمید؟ موبایل را کنار گذاشت، دستی به 

چشمانش کشید و لبخندی مصنوغ روی لب نشاند. به 

 
 

یش روی زمی   نشسته بود، هابارای  که میان مداد رنگ

 نگاه کرد و گفت: 

؟  - ، گریه واسه چی  نه دایی

 نگاه نامطمی   باران بی   دو چشمش چرخید: 

 پس چرا چشمات خیس شدن؟ -
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ی رفته تو چشمم.  -  فکر کنم یه چت  

ی تخت نشست. خم گاه تنش کرد و لبهدستانش را تکیه

 شد و کیم پای چشم چپش را پایی   کشید: 

 اسم؟میای فوتش کت  و  -

باران با کیم مکث از جا بلند و مقابل سامیار ایستاد. 

سامیار باال را نگاه کرد و همی   که باران توی چشمش 

د. صاف نشست و  فوت کرد، محکم پلک روی هم فشی

 پشت پلکش را ماساژ داد. 

گفتم بیای فوت کنیا، راحت آخیش! کاش زودتر یم -

 شدم. 

 

  

 

  

۱۹۵ 
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های روی زمی   انداخت و یک نگاه به دفتی و مداد رنگ

 گفت: 

تو بیار دایی ببینه چی کشیدی.  -
 برو دفتی

اش را آورد، سامیار او را روی پایش باران که دفتی نقاشی 

نشاند و دفتی را از دستش گرفت. به آدمگ که باران، 

 کودکانه میان دفتی کشیده بود نگاه کرد و گفت: 

 چقدر قشنگ کشیدی! کیه این؟ -

 مامانمه.  -

کاف  بود تا لبخنِد هر چند اجبارِی سامیار پر بکشد.   همی   

بزاق دهانش را به سختی فرو برد و نگاهش تاب خورد 

 روی موهای بلنِد آدمک. 

 دوی  مامان من کجاست؟دایی جون؟ شما یم -

دانست چه باید بگوید. درمانده نگاهش کرد و نیم

به  روزهایی که در این خانه عزای رسمه به پا بود، باران را 

ی رسهنگ فرستاده بودند تا روح لطیفش آسیب خانه

فهمید؟ نگاه نبیند. مگر کودک پنج ساله از مرگ چه یم

 باران پر از نگرای  شد. 
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... من کار بدی کردم که مامانم رفته؟ من  - دایی

 ناراحتش کردم؟

دستانش دور تن ظریف باران حلقه شدند و رسش را روی 

 سینه گذاشت: 

؟ آخه مامانت واسه چی باید گ اینا رو بهت    - گفته دایی

 خویر مثل تو ناراحت بشه؟
 از دختی

 پس کجاست؟ چرا نمیاد پیشم؟ -

شد. موهایش را یک جایی باید این رسدرگیم باران تمام یم

 نوازش کرد و آه کشید: 

 مامانت فرشته شده خوشگلم، رفته پیش خدا.  -

 پیش خدا جای خوبیه؟ -

ه شد به چشمان زیبایش.  از آغوشش جدایش کرد و خت 

 لبخندی کمرنگ به رویش پاشید و گفت: 

آره عشق من، خییل جای خوبیه. االن مامانت خییل  -

 خوشحاله. 

 باران با چشمای  گرد شده نگاهش کرد: 
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تون اگه مامان رسمه خوشحاله، پس شما چرا همه -

؟ چرا مادر جون مرضیه همش گریه یم  کنه؟ناراحتی  

و گردن کج کرد.  لبخندی تلخ روی لبش نشست

ینش زیادی باهوش و کنجکاو بود. خواهرزاده ی شت 

موهای لختش را پشت گوشش فرستاد و صورتش را 

 نوازش کرد: 

 چون دلمون براش تنگ میشه.  -

ک لب ورچید و صدایش لرزید:   دختی

منم دلم براش تنگ شده... دایی جون... پس مامانم  -

 گرده؟گ از پیش خدا بریم

ای روی موهایش نشاند. تنش وسهدر آغوشش کشید و ب

د. را ننو وار تکان یم  داد تا باران آرام بگت 

 ریم پیشش. دورت بگردم من، یه روزی ما یم -

کشید برایش. ریخت و قلب سامیار تت  یمباران اشک یم

 خدا یم
ً
دید و این بال های این طفلک را؟ یمدید گریهواقعا

 بود!  رحیمرا رسشان آورده بود؟ چه خدای یر 
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اش کرد و قربان صدقهبوسید و نوازش یممدام باران را یم

رفت. کیم آرام که شد، از خودش جدایش کرد و یم

 هایش را پس زد. لبخندی به رویش زد و گفت: اشک

، دوست داری  - قربون این چشمای نازت بره دایی

 واسه مامای  نقاشی بکشیم؟

و سامیار باران بغ کرده رسی به معنای "آره" تکان داد 

اش را بوسید. باران هم مثل مادرش سهیم از دوباره گونه

 های این دنیا نداشت انگار... شادی

 یک هفته بعد... 

 

رو دست خوردیم آرش، طرفمون خییل شیک دورت  -

 زده. 

های بالکن هایش را روی نردهکمر خم کرد و آرنج

گذاشت. چشمانش را بست و با انگشت شست و میای  

هایش را ماساژ داد. نفسش را قیقهدست راستش، ش

 محکم فوت کرد و گفت: 

 کنم. درستش یم -

 صدای احسان در گوشی پیچید: 
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کت  برادر من؟ قراردادو بستیم تموم چیو درستش یم -

شد رفت. چرا به وقتش حواستو جمع نکردی که 

 وضعمون این نشه؟

قامت راست کرد و دستی میان موهای پریشانش کشید. 

کت آشفت ه بود و چه کیس مقرص بود جز اوضاع رسی

هایش؟ در مغزش طوفان به پا بود خودش و حواس پریی 

انگار! موبایل را از این دست به دست دیگرش داد و 

 گفت: 

 نیازی خییل عصبانیه؟ -

عصبای  که نه، ویل خییل خورده تو ذوقش. اونجوری  -

 خواستیم سود نداشت این معامله. که یم

زد! نبودِن اشت گند یمدست خودش نبود اگر مدام د

گذاشت پای کارش اما رسمه از پا درش آورده بود. جان یم

شد برای باز هم تمرکز نداشت و همی   عامیل یم

اش همی   روزها اشتباهات ریز و درشتش. کاش رسمه

 شد! دیگر تاب این وضعیت را نداشت. پیدایش یم

ی  - ، چت  
چته تو آرش؟ االن یه مدته همش تو خودیی

 شده؟
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 ت گردنش را ماساژ داد و آه کشید: پش

 مشکله دیگه، واسه همه پیش میاد.  -

 کاری از من بر میاد؟  -

د و بعد از کیم مکث گفت:   لب روی هم فشی

 کنم. نه، خودم درستش یم -

رسرسی خداحافظ  کرد و از بالکن خارج شد. نگاهش 

کش که میان سالن نشسته و مشغول  ماند روی دختی

دی هر چند کمرنگ روی لبش هایش بود. لبخننقاشی 

اش اگر نبودند، تا االن های عسیلنشست. باران و چشم

 شک دق کرده بود از دوری رسمه. یر 

قدم برداشت و کنار باران، روی زمی   نشست. دست 

 نوازشی روی رسش کشید و گفت: 

؟بارونم؟ چیکار یم -  بابایی
 کت 

 باران به پدرش نگاه کرد و گفت: 

 کنم بابا آرش. دارم نقاشیمو رنگ یم -
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ی نگاه آرش رس خورد و روی دفتی ثابت ماند. منظره

ای که باران از یک خانه و درختان اطرافش کودکانه

 تر کرد. کشیده بود، لبخندش را عمیق

 چقدر خوب کشیدی عزیز دلم!  -

 

  

 

  

۱۹۶ 

 

گرفت. کمتی ی مادرش را یماین روزها باران کمتی بهانه

ی داشت. همی   هم وحیهکرد و ر تایر یمگریه و یر  ی بهتی

ی و رسد.   نعمت بود میان این روزهای خاکستی

 ت نیست بارونم؟ بریم شام بخوریم؟گشنه -

ی کشید و به آرش نگاه کرد:   دست از رنگ آمت  

 شام چی داریم؟ -
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ی بانمک باران زد و موهایش را نوازش لبخندی به چهره

 کرد: 

ی درست کرده که دوست داری.  -  عمه برات قرمه ستر 

 لب ورچید و مظلوم گفت: 

یای مامای  خوشمزه -  تر بودن. قرمه ستر 

لبخند بر لب آرش خشک شد. امشب دیگر نه، امشب 

 دیگر کشش یک جنگ اعصاب جدید را نداشت. 

؟ وقتی ما بریم پیش خدا، مامان جون بازم  - بابایی

 پزه؟برامون غذا یم

کش چه آرش گنگ و گیج نگاهش کرد. نیم فهمید دختی

 گوید. یم

جا خودش غذا درست آره بابا جون؟ مامای  اون -

 کنه؟ خدا بهش غذا نمیده؟یم

 اخیم کمرنگ بر پیشای  آرش نشست: 

 باران؟ این حرفا رو گ یادت داده؟ -
 

 چی میگ

دایی سامیار گفت. گفت مامای  فرشته شده، رفته پیش  -

 ریم پیش خدا؟خدا. بابا جون؟ ما ِگ یم
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و فکش از خشم منقبض نگاهش مات ماند روی باران 

رفتند که حاال شد. این خانواده کم روی اعصابش راه یم

 مغز باران را هم با مزخرفاتشان پر کرده بودند؟

ش را به دست گرفت و ورق زد. صفحه ای را به باران دفتی

 آرش نشان داد و گفت: 

، با دایی جون کشیدیمش. هر  -
بابایی نقاشیمو ببی  

اینو بدم به مامان  خواموقت رفتیم پیش خدا یم

 رسمه. 

نگاه آرش پایی   آمد و روی دفتی مات ماند. آدمگ با 

ای را کشیده هایی زیبا؛ همان فرشتهموهای بلند و بال

بودند که سامیار گفته بود رسمه به آن تبدیل شده. باران 

اش، مرگ مادرش را پذیرفته بود و هم در حد فهم کودکانه

. حال فقط آرش ار نیستدانست دیگر بازگشتی در کیم

مانده بود که زنده بودِن رسمه را باور داشت و حاال... 

 لعنت بر شگ که به دلش افتاده بود! 

احت پرسنل بیمارستان، پشت مت    میان اتاق استی

نوشید و با موبایلش کار غذاخوری نشسته بود. چای یم

آمد و کرد. توی اتاق تنها بود، فقط گایه پرستاری یمیم
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رفت. صدای زنگ موبایلش بلند شد. نام آرش را که یم

 درنگ تماس را برقرار کرد: دید، یر 

 جانم داداش؟ -

های کشدار آرش، لحظایی طوالی  در صدای نفس

 اش شد. گوشش پیچید و اخیم کمرنگ مهمان پیشای  

 آرش؟ حالت خوبه؟ -

هایش ی حرفصدای آرش آرام بود، اما کلمه به کلمه

 : زد خشم را فریاد یم

 دعا کن دستم بهت نرسه سامیار.  -

 تر شد: اخمش غلیظ

 چی شده؟ -

 ی من خوندی؟ این مزخرفات چیه تو گوش بچه -

-  .
 

 درست حرف بزن بفهمم چی میگ

 صدای آرش باال رفت: 

ف بهش گفتی مادرش مرده؟ نگفتی این بچه یر  - رسی

 دیوونه میشه؟
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چشمانش از رس بهت گرد شدند. او حرف  از مرگ نزده 

فقط حقیقت را طوری گفته بود که باران درک کند بود، 

د. یر  ی که بیشتی دیوانهو دلش آرام بگت   کرد. اش یمختر

 آرش...  -

خوام ... هیس... فقط خفه شو سامیار! نیمهیس -

 هیچی بشنوم دیگه. 

تا به حال این مرد را تا این حد خشمگی   دیده بود؟ در 

ا این حد باال ها، شنیده بود که صدایش تتمام این سال

 برود؟ توهی   از او شنیده بود؟

. نه تو، نه  - دیگه هیچ وقت حق نداری باران و ببیت 

 هیچ کدوم از آدمای اون خونه. فهمیدی یا نه؟

ی آخر را آن چنان بلند فریاد زد که سامیار تلفن را جمله

های پشت رس هم کیم از گوشش دور کرد. صدای بوق

ای پلک روی ادند، لحظهکه ختر از قطع شدن ارتباط د

اش کشید. تنش گر گرفته هم گذاشت و دستی به پیشای  

 بود انگار. 

، نفسش را محکم فوت کرد. حاِل آرش روز 
 

از رس کالفگ

دانست چطور باید شد و هیچ کس نیمبه روز بدتر یم
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لش کرد. کاش حداقل مرگ رسمه را یم پذیرفت! شاید کنتی

 شد... تر یماین گونه آرام کردنش راحت

 

  

 

  

۱۹۷ 

 

نتیجه و پشیمان از یک هفته وقتی که خسته از تالش یر 

روی این پرونده گذاشته بود، کاغذها را روی مت   پرت کرد 

اش تکیه داد. نگاهش را به سقف و به پشتی صندیل

ی تلفن را دوخت و نفسش را محکم فوت کرد. حوصله

 نداشت، صدایش را بلند کرد و گفت: 

 خانم کمایل؟ -

طویل نکشید که در باز شد و خانم کمایل پا به اتاق 

 گذاشت: 

 مهر؟ بفرمایید. بله آقای یزدان -
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ی در حالتش بدهد، با رس به پرونده ی یر آن که تغیت 

 روی مت   اشاره کرد: 

تونم پرونده رو زنگ بزنید به این موکلم، بگید نیم -

م. قرارداد فسخه.   پیش بتر

. با کیم مکث، چشمان کمایل از رس تعجب گرد شدند 

ون جلو رفت و پرونده ی روی مت   را برداشت و از اتاق بت 

 رفت. 

اهنش را باز کرد. آن چشمانش را بست و دکمه ی اول پت 

قدر افکار مختلف و درهم به مغزش هجوم آورده بودند 

 که داغ کرده بود. مگر یک آدم چقدر ظرفیت داشت؟

کت از طرف  گم شدِن رسمه از یک طرف، اوضاع رسی

گت  و های روی هوایش، باراِن بهانهدیگر، پرونده

ای که انگار شمشت  از رو بسته بودند برایش، خانواده

همه و همه دست به دست هم داده بودند که آرش را به 

جنون بکشانند. کمرش خم شده بود زیر بار بالهایی که 

 انگار قصد نداشتند تمام شوند... 
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ش که زنگ خورد، یر  آن که چشمانش را تلفن روی مت  

باز کند، دستش را به دنبال آن روی مت   کشید. گوشی را 

 روی گوشش گذاشت: 

 بله؟ -

. آقای یزدان -  مهر؟ یه آقایی اومدن شما رو ببیی  

سیدی؟ -  اسمشو نتی

ناگهان در باز شد و به تبع از آن، آرش هم چشمانش را 

د باز کرد. قامت سمت  را که میان اتاق دید، از جا بلند ش

 و اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند. تلخ گفت: 

، ادب حکم یم -  قراره وارد یه جایی بیسی
کنه وقتی

ی.   اجازه بگت 
 قبلش در بزی 

 سمت  پوزخندی پر صدا زد و ابروهایش را باال فرستاد: 

 دونن چیه! مهر ادبم یمِا؟ پس جناب یزدان -

ای نگاه از او گرفت و دستش را محکم روی برای لحظه

ی دست هش کشید. رس بلند کرد و به با اشارهریش کوتا

به خانم کمایل فهماند که اتاق را ترک کند. در که بسته 

ش نشست و سمت  روی یگ از  شد، آرش پشت مت  

. مبل  های مقابل مت  
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 چی شده باز؟ -

چشمان سمت  از رس تعجب گرد شدند. عجب رویی 

 داشت این داماد عزیزش! 

 باز؟!  -

 یم غلیظ بر پیشای  نشاند: خودش را جلو کشید و اخ

؟ زنگ زدی به سایم هر چی از تو خجالت نیم - کیسی

. چه مرگته تو؟  دهنت در اومده بهش گفتی

هایش نمایان ای کرد و ردیف دندانآرش تک خنده

شدند. هر چه از دهانش در آمده بود؟! ختر نداشتند این 

 رساغ سامیار نرفته 
ً
مرد چقدر خودداری کرده که شخصا

 را حضوری صاف نکرده!  و حسابش

 سایم بهش نمیومد آدم دهن لفی باشه.  -

سمت  کالفه نگاه از او گرفت و نفسش را محکم فوت کرد. 

ی خنده آرام آرام از صورت آرش پر کشید و ته مانده

اخیم کمرنگ جایگزینش شد. صدایش آرام بود، اما 

 قاطع: 

ی منه، کیس حق نداره خالف میل من باران بچه -

 ار کنه. باهاش رفت
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کیدی که روی واژه
ٔ
ی نگاهش کرد؛ طوالی  و خصمانه. تا

کرد. "من" کرده بود، اعصابش را بیش از پیش تحریک یم

های مت   آرش چرخید و همزمان نگاهش روی شلوغ  

 گفت: 

 ذاری کنار... هاتو یگ یگ یمپرونده -

ه شد و گوشه  ی لبش کش آمد: به چشمان آرش خت 

کتم یه دار  - . ی گند یمشنیدم تو رسی  زی 

 آرش پر از خشم غرید: 

 جا گند بزی  به اعصابم؟ باریکال، زدی! اومدی این -

 از جا بلند شد و با دست به دِر اتاق اشاره کرد: 

 حاال پاشو گورتو گم کن.  -

-  !  بشی  

، مجابش کرد که به چشمانش  صدای بلند و قاطع سمت 

 نگاه کند. سمت  ادامه داد: 

رف نزده برم. پس آدم باش این همه راه نیومدم که ح -

 بشی   رس جات. 
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با کیم مکث، رس جایش نشست. سمت  رس به زیر 

انداخت و پلک روی هم گذاشت. برای حفظ آرامشش، 

نفیس عمیق کشید و دوباره به صورت عبوس آرش نگاه 

 کرد. صدایش این بار آرام بود: 

چرا دیوونه بازی در میاری آرش؟ ما که دشمنت  -

فهیم اینو یا اهه که نیست، یمنیستیم. رسمه یه م

 نه؟

ون فرستاد.  زیر لب نچی کرد و بعد، نفسش را با شدت بت 

اش را به عقب هول داد و از جا بلند شد. پشت صندیل

، پشِت پنجره ایستاد و چشمانش را بست . به سمت 

انگشتانش را پشت گردنش در هم قفل کرد. این بحث 

 و یر 
 

 ود؟نتیجه قرار نبود تمام شهمیشگ

خوای دست از این توهمت برداری؟ رسمه گ یم -

شم باد برد تموم شد و رفت!   مرده آرش، خاکستی

وع کرد به تکان دادِن پای  مغزش سوت کشید انگار! رسی

 چپش. 

 خوای آدم شی تو؟ای خت  رست، ِگ یمبابای یه بچه -
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ناگهان چشمانش را باز کرد و به پشت چرخید. اخیم 

صدایش کیم باال رفت، حی    غلیظ بر پیشای  نشاند و 

 گرفت: حرف زدن از حرکت دستانش هم کمک یم

 دوی  چیه؟ من اصن دلم یمیم -
 
خواد تو توهم زندگ

کت و این  کنم. به هیچ کسم ربظ نداره تو اون رسی

 کنم. مفهومه برات؟دفتی چیکار یم

 

  

 

  

۱۹۸ 

 

ی رفت و جملهگفت، صدایش باالتر یمای که یمهر کلمه

 فریاد زد. چرا نیمآخر را 
ً
شد یر بحث و جدل با هم رسما

 صحبت کنند؟ صدای سمت  هم به تبع از او باال رفت: 
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ای ندارم که رس از کارت در واال منم هیچ عالقه -

فهیم که فقط بیارم. اون چشمای کورتو باز کت  یم

 نگرانتم. 

وع کرد به پایی   آوردِن آستی    اهنش و همزمان، رسی های پت 

ی اتاق کشید. ا سمت چوب لباش گوشههایش ر قدم

 حی   انجام این کارها گفت: 

نیازی به نگران ندارم تو زندگیم... باید برم دنبال  -

 باران. 

کتش را برداشت و حی   پوشیدنش، یر آن که نگاهش به 

 سمت  باشد، گفت: 

-  .
ً
 زحمتو کم کن لطفا

 سمت  از جا بلند شد. صدایش بیش از اندازه بلند بود: 

خوام کمکت هیم احمق؟ ِد المصب من یمفچرا نیم -

 کنم. 

ه شد به او. به پشت چرخید و چند لحظه ای خت 

شد و رگ گردنش متورم اش به شدت پر و خایل یمسینه

اهنش را پایی   کشید و گفت: شده بود. آستی     های پت 

 الزم نکرده...  -
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رسش را کیم به سمت راست مایل کرد و با دست راست، 

 ش اشاره کرد: ی چپ صورتبه نیمه

 بهم کردی هنوز درد یم -
ً
 کنه. جای کمگ که قبال

ه ماندند به هم. سمت  دیگر   خت 
لحظایی طوالی 

دانست برای رس عقل آوردِن این مرد چه باید بکند. و نیم

آرش... انگار مرد مقابلش سمت  نبود؛ انگار هفت پشت 

 غریبه بود با او! 

اش را هایش را سمت مت   کشید و کیف اداریقدم

 را یر 
توجه به برداشت. حی   این که کاغذهای روی مت  

چپاند، صدای سمت  را از محتوایشان داخل کیفش یم

 پشت شنید: 

. اون بچه االن بیشتی نیم - توی  باران و از ما جدا کت 

ی الزمشه که دورش شلوغ باشه. دست از  از هر چت  

. این خریتت بردار آرش، داری باران و نابودش یم  کت 

 ه پشت چرخید و مقابل سمت  ایستاد: ب

م پیش آدمایی باشه که فکرشو به هم نیم - ذارم دختی

 کنم. ریزن. من پدرشم، خودمم دورشو شلوغ یمیم

 رس تا پایش را نگاه کرد و ادامه داد: 
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-  .  تو الزم نیست نگران باشی

"تو" را با لحت  رسارس تلچ  و تحقت  ادا کرد و چند لحظه 

کرد. در که بسته شد، سمت  روی مبل بعد، اتاق را ترک  

فرود آمد و رسش را میان دستانش گرفت. نفسش را 

 تن 
 

محکم فوت کرد. آن قدر خسته بود که انگار از جنگ

 به تن برگشته بود! 

 ده روز بعد... 

 

ی سمت  مهمان صبح جمعه بود و طبق معمول، خانواده

را  ی هاتف بودند. از ته دل آه کشید و باالخره زنگخانه

د. گفته بود خودش دوِر باران را شلوغ یم کند؟ باید فشی

اف یم  کرد که نتوانسته بود! اعتی

 کیم طول کشید تا صدای سامیار در آیفون بپیچد: 

 بیا تو.  -

توانست دلخور بودنش را حس از پشت آیفون هم یم

کند. آه کشید و همزمان در باز شد. به باران که نگاه کرد، 

کش هم رس بلند    کرد. مظلومانه لب زد: دختی

 بریم تو بابا جون؟ -
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به رویش لبخند پاشید و دست کوچک باران را بیشتی 

د:   میان انگشتانش فشی

 بریم عزیزم.  -

های کوتاه باران، پا به حیاط گذاشت و هم قدم با قدم

 بعد به دِر خانه رسیدند. سمت  به استقبالشان 
لحظایی

، آرش رس به ایستاده بود و نگاهشان که در هم گره خورد 

 زیر انداخت. زیر لب سالم کرد و سمت  تنها رس تکان داد. 

-  .  سالم دایی سمت 

نگاه سمت  پایی   آمد و دست نوازشی روی موهای 

 اش کشید. لبخند زد و گفت: خواهرزاده

 سالم دایی جون، خوش اومدی عزیز دلم.  -

آرش نگاهش را در جمع چرخاند و با صدایی آرام سالم 

ت. سامیار که میان سالن ایستاده بود، کرد و جواب گرف

 باران را صدا زد و باران با شوق گفت: 

 دایی جون!  -

کشید برای در آغوش کشیدِن قلب سامیار داشت پر یم

ک.   دختی
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؟ بیا این -  جا ببینم. جاِن دایی

ون کشید و سمت  باران دستش را از دست آرش بت 

سامیار دوید. سامیار روی زانوهایش نشست و باران را 

محکم در آغوش کشید. چشمانش را بست و با نفیس 

هایش فرستاد. این دختی بوی عمیق، عطر تنش را به ریه

 داد. خواهرش را یم

 دایی جون... خییل دلم برات تنگ شده بود.  -

ه شد به چشمان عسیل  اش: صورتش را بوسید و خت 

من بیشتی دلم تنگ شده بود خوشگلم. کجا بودی تو  -

 آخه؟

 بودم دیگه، شما چرا نیومدی پیشم؟ مونخونه -

ین زبای    اش لبخندی عمیق زد: از شت 

 قربونت برم من.  -

به  ای آرام روی بیت  باران زد و گفت: با انگشت اشاره، ض 

 عشق دایی کیه؟ -

 باران یر معطیل جواب داد: 

 منم!  -
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 کوتاه خندید و آرام لپش را کشید: 

یِن گ بودی تو آخه فسقیل من؟ -  شت 

های آرش باران، لبخندی کمرنگ روی لباز حال خوب 

کش را این مدت از محبت این  نشست. با چه دیل دختی

 خانواده محروم کرده بود؟

 

  

 

 

۱۹۹ 

 

 در سالن نشسته بودند. نگاهش دقیقه
 

ای بعد، همگ

کرد تا میان جمعیت چرخید. الهه تمام تالشش را یم

ش  مرضیه را به حرف بیاورد و حواسش را از غم دختی

کرد و گایه نگاهش را ت کند، سمت  با هاتف صحبت یمپر 

دوخت تا مطمی   شود مشکیل در حل به هدیه یم
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هایش ندارد، سامیار هم باران را روی پایش تکلیف

 کرد. نشانده بود و با او بازی یم

شد، نگاه آرش ی باران بلند یمهر بار که صدای خنده

کش یمچند ثانیه بخندی هر ماند و لای روی صورت دختی

نشست. دقایفی که هایش یمچند کمرنگ روی لب

آید در این گذشت، احساس کرد دیگر نفسش باال نیم

پذیرفت. جمع! انگار این خانه آرش را بدون رسمه نیم

نگایه به اطراف انداخت و وقتی مطمی   شد که کیس 

ون زد.   حواسش به او نیست، از خانه بت 

ا که منت رسش پشت مت   کنج حیاط نشست و نفیس ر 

گذاشت تا باال بیاید، محکم فوت کرد. رسش را روی یم

مت   گذاشت و چشمانش را بست. تمام مدیی که دیدن 

کش هر روز  باران را از این خانواده دریــــغ کرده بود، دختی

ی این خانواده گرفت. وابستهی یک نفرشان را یمبهانه

کنار خواست بیشتی  بود و حاال که مادرش نبود، دلش یم

ی دل توانست پا روی خواستهها باشد. و آرش مگر یمآن

 بارانش بگذارد؟

اش نشست و بعد، با صدای سامیار رس دستی روی شانه

 بلند کرد: 
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 چرا تنها نشستی داداش؟ -

نگاه آرش از صورت خندان سامیار جدا شد و اطراف را 

 کاوید. دوباره به چشمان سامیار نگاه کرد: 

 باران کجاست؟ -

 سامیار کش آمد و روی صندیل نشست:  لبخند 

 کنه. داره با هدیه بازی یم -

ه شد به نقطه . نگاه سامیار رس تکان داد و خت  ای رو مت  

اش کم و بیش ماند روی نیمرخش. موهای روی شقیه

های ریزی ی چشمانش چروکسفید شده بودند. گوشه

، زیادی شد. این مرد در آستانهدیده یم
 
ی چهل سالیک

 شده بود؟ لبخندی زورگ زد و گفت: شکسته ن

 تر شدی. ریش بهت میادا، خوشتیپ -

نگایه کوتاه به سامیار انداخت و لبخندی نیم بند روی 

ی لب نشاند. دوباره چشم دوخت به همان نقطه

 نامعلوم. 

، نه دفتی خودت.  - کت رفتی  شنیدم دو سه روزه نه رسی

 برم که چی بشه؟  -
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آرش رس بلند کرد.  ای بعد،گیج نگاهش کرد و لحظه

یز از غم بود:   صدایش گرفته و لتر

 واسه گ خودمو به آب و آتیش بزنم؟ -

، تک خنده  ای کرد و گفت: از رس گیچر

؟ -  یعت  چی آرش؟ پس باران چی

 ی لبش به لبخندی تلخ کش آمد: گوشه

 جا نبودم. اگه باران نبود که من االن این -

ون  گفت و پاکت سیگار و فندکش را از جیب شلوارش بت 

 کشید. سامیار پرسید: 

 پس کجا بودی؟ -

سیگاری آتش زد و کام اول را عمیق گرفت. دود را با آیه 

ون فرستاد و گفت:   سنگی   بت 

ستون! سینه -  ی قتر

ه شد به نیمرخ آرش. از این   مات و مبهوت خت 
لحظایی

ها رسید، این حرفها بوی خویر به مشامش نیمحرف

 کرد. نگرانش یم

؟ خدا نکنه. یماین حرفا چیه  -  زی 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

چقدر از سامیار ممنون بود که آن تماس تلفت  را به 

 آورد! کیم طول کشید تا دوباره به حرف بیاید: رویش نیم

سم بهم نیم - ی بتی  خندی؟یه چت  

 سامیار گفت: 

س.  -  نه داداشم، بتی

ون فرستاد و آه کشید.  پوگ به سیگارش زد و دود را بت 

 کرد؟ا سبک نیماش ر این همه آه کشیدن چرا سینه

 گرده؟تو باور کردی که رسمه دیگه برنیم -

شد. با گذشت، بیشتی نگران این مرد یمهر چه بیشتی یم

این اعصاب نا آرام و افکار پریشان، چطور از پس خودش 

 و باران بر یم
 
 آمد؟و زندگ

هایی خشک کام بعدی را که گرفت، به رسفه افتاد؛ رسفه

وی دهانش گرفت و و متوایل. دست آزادش را جل

د. سامیار نچی کرد و پلک هایش را محکم روی هم فشی

 کالفه گفت: 

 کیسی آخه؟ چرا این زهرماری رو یم -
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اش را به سختی کف دستش را نشان سامیار داد و رسفه

ل کرد. صدایش به زور باال یم  آمد: کنتی

 خوبم.  -

هایی عمیق، لحظایی پلک روی هم گذاشت و با نفس

اش تکیه داد و د. بعد به پشتی صندیلخودش را آرام کر 

 نگاهش را به آسمان ابر زده دوخت. 

گردم صبح به صبح چشمام باز نشده کل خونه رو یم -

بره از که شاید رسمه برگشته باشه. شبا خوابم نیم

 فکر این که نکنه بیاد و پشت در بمونه. 

سامیار لب پایینش را زیر دندانش کشید. تا این حد 

 یخته بود؟ آرش آه کشید و ادامه داد: فکرش به هم ر 

همی   سه روز پیش، وسط جلسه داشتم به این فکر  -

م که دلش وا شه. یم  کردم آخر هفته رسمه رو کجا بتر

پوزخند زد؛ آن قدر تلخ که کام سامیار هم گس شد. به 

 ی سامیار نگاه کرد و گفت: چشمان بهت زده

 دیوونه شدم سایم، نه؟ -
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۲۰۰ 

 

 ب زد: درمانده ل

 کت  آرش؟این چه کاریه داری با خودت یم -

آخرین کام را گرفت و سیگارش را زیر پا انداخت و 

هایش را روی مت   گذاشت و رسش را خاموش کرد. آرنج

 میان دستانش گرفت. 

شک مثل خوره افتاده به جونم. رسسام گرفتم از  -

بس شب و روز بهش فکر کردم و تهشم هیچی به 

 .  هیچی

هایش را روی مت   گذاشت و انگشتانش را آرنجسامیار هم 

پشت گردنش در هم قفل کرد. کم مانده بود دیوانه شود 

، نفسش را محکم فوت از حرف
 

های آرش! از رس کالفگ

 به یک روانشناس نیاز داشت. 
ً
 کرد؛ آرش واقعا
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 نالید: 
 
ه شد به سامیار. با بیچارگ  رس بلند کرد و خت 

ی قبول کنم، با بقیه سایم... من اگه مرگ رسمه رو  -

 زندگیم چیکار کنم؟ 

ریخت. پلک چپش حتی فکرش هم اعصابش را به هم یم

وع کرد به پریدن. سامیار که رس بلند کرد، ادامه داد:   رسی

 به چه  -
 
با چه امیدی رس پا بمونم؟ دیگه این زندگ

 خوره آخه؟دردم یم

تنها نگاهش کرد و در دلش به حال این مرد زار زد! 

فت یی پلک چپش. این افکار مسموم، این حال حواسش ر 

... کلکسیون   و این تیک عصتر
 
ناکوک، افشگ

 های این مرد تکمیل بود! بدبختی 

 پنج ماه بعد... 

 

به هایی آرام و با انگشت آغشته به کرم پودرش، ض 

ی لعنتی را زد تا آن رد بخیهاش یممتوایل روی پیشای  

کرد و نتیجه نگرفت که   بپوشاند. آن قدر این کار را تکرار 

 دست آخر کالفه شد و فریاد زد: 

ه، لعنت بهت!  -
َ
 ا
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و همزمان ادکلِن روی مت   را به سمت آینه پرتاب کرد. 

آینه هزار تکه شد و تصویِر خودش در آن، هزار بار تکرار. 

بغض چنگ انداخت به گلویش. جیغ کشید و همزمان، 

خِش هر چه که روی مت   آرایش بود را با یک حرکت پ

زمی   کرد. جانش به لبش رسیده بود، حالش از همه چت   

 خورد. این اتاق به هم یم

در که باز شد، نگاهش به آن سمت چرخید. زهرا نگاه 

یز از نگرای   اش را در اتاق چرخاند و بعد، به صورت او لتر

ه شد:   خت 

 مهراوه جان...  -

 حرفش را قطع کرد و فریاد زد: 

ون زن عمو، تنهام بذ -  ار. برو بت 

هایش را توجه به او، قدیم جلو آمد. دستزهرا اما یر 

هایش گذاشت، چشمانش را بست و جیغ روی گوش

 کشید: 

ون...  -  ولم کن... راحتم بذار... برو بت 

صدای بسته شدِن در که به گوشش رسید، چشمانش را 

ی موهایش را به چنگ باز کرد. میان اتاق ایستاد و ریشه
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اشک ریخت برای بخت  کشید. از ته دل هق زد و 

هایش، با تمام وجود جیغ سیاهش. میان زجه زدن

تر از اش سنگی   شد. غم روی سینهکشید اما خایل نیمیم

 ها بود که با گریه خایل شود. این حرف

ها اطراف را نگاه کرد. هجوم نفس نفس زنان، مثل دیوانه

، لیوان شیشه ای را چنگ زد و به سمت برد سمت پاتختی

های توی قفسه را ی کتابپرتابش کرد. دانه به دانه دیوار 

ی اتاق چنگ انداخت و آن روی زمی   پرت کرد. به پرده

ی هزار تکه را روی زمی   کوبید. حی   این را از جا کند. آینه

زد. اما دریــــغ از کشید و هق یمویران کردن فقط جیغ یم

 ای آرامش که نصیب قلبش شود... ذره

ه به راه انداخته بود، خودش را روی خسته از هیاهویی ک

تخت انداخت و پاهایش از تخت آویزان ماند. دیگر 

مانده بود روی زد. مات ریخت، دیگر جیغ نیماشک نیم

زد. مغزش خایِل خایل بود. سقف و حتی پلک هم نیم

ی نداشت که به آن فکر کند!   حتی چت  

ون بیاید. رسش را  کیم طول کشید تا از حال شوک بت 

 بلند کرد و اتاق را از نظر گذراند؛ چه افتضاچ به بار کیم

 آورده بود! 
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قدر خسته که انگار با دست خایل کوه را خسته بود، آن

ها نفر قدر که انگار زیر دست و پای دهشکافته بود، آن

اش را روی کتک خورده بود و دم نزده بود. تن کوفته

 تخت باال کشید و رس بر بالش گذاشت. 

وار در خودش جمع روی تنش باال کشید و جنی   پتو رو 

هایی خیس میان لرزید؛ انگار که با لباسشد. بدنش یم

برف رها شده بود. چشمانش را بست. دلش خوایر 

ی را به عمیق یم خواست، شاید هم خوایر ابدی! هر چت  

 داد... این مغز خایل ترجیح یم

دِر  های آرایم که بهنفهمید چقدر گذشت. با صدای تقه

اتاقش خورد، چشمانش را باز کرد. رسش را به پشت 

 چرخاند. صدایش به لطف جیغ، گرفته بود: 

 بله؟ -

 صدایی مردانه از پشت در به گوشش رسید: 

 مهراوه؟ بیام تو؟ -

گاه تنش کرد و به زحمت از جا بلند شد. دستانش را تکیه

مانتویی پوشید و شایل روی رسش انداخت. دوباره روی 

 به تاج آن تکیه زد:  تخت نشست و 
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 بیا.  -

در به آرایم باز شد و همان لحظه، مهراوه نگاه از قامت 

ه شد به نقطه ای نامعلوم مردی که داخل شد گرفت. خت 

 
 

های اتاق را از نظر گذراند. چند لحظه و نگاه مرد آشفتگ

ی تخت نشست. بعد، در را بست و پشت به مهراوه، لبه

ه شد به  ی های شکستهتکهنفیس عمیق کشید و خت 

 لیوان که روی زمی   بود. 

 

  

 

  

۲۰۱ 

 

تر از قبل سکوت بینشان طوالی  شد و مهراوه را کالفه

هایشان کرد. چرا همیشه او باید پیش قدم صحبت

 شد؟یم

 ای هم بلدی پش عمو؟جز سکوت کردن کار دیگه -
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رسش را کیم به سمت راست مایل کرد تا نیمرخش در 

د. صدایش آرام بود: دیدرس مهراوه قرار ب  گت 

 چی باید بگم که نگفتم؟ -

. غِم توی صدایش دل این مرد را به آتش تلخ خندید 

 کشید: یم

؟ - ی گفتی  مگه چت  
ً
 تو اصال

ه شد به چشمان   به پشت چرخاند و خت 
ً
رسش را کامال

اش؛ چشمای  که از شدت گریه به خون نشسته عسیل

 بودند. 

 نگفتم؟ -

، ویل واسه مت  که ه  -  یچی تو رسم نیست کمه. گفتی

د و نگاه درمانده اش را از مهراوه گرفت. لب روی هم فشی

یز از التماس مهراوه در  ه شد به زمی   و صدای لتر خت 

 گوشش نشست: 

مهرداد این سکوت مسخره واسه چیه؟ به خدا اگه این  -

 شم. وضعیت یه کم دیگه طول بکشه من دیوونه یم

. دلم نیم -  خواد آسیب ببیت 
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 مهراوه از بغض لرزید:  صدای

بینم؛ االن که خودمو من "االن" دارم آسیب یم -

دونم. محض شناسم و هیچی از زندگیم نیمنیم

 رضای خدا یه کم منو درک کن. 

د و بزاق دهانش را به سختی لحظه ای پلک روی هم فشی

 فرو برد. چقدر تحمل این وضعیت برایش سخت بود! 

ای خویر نیست، ندو تو گذشته -
نستنش برات ت چت  

ه.   خییل بهتی

دروغ محض بود! دانسیی  گذشته برای این زن که نه، 

برای شخِص مهرداد ادیب بد بود! مهراوه با همان صدای 

 آمیخته به بغض، درمانده نالید: 

 نیست مهرداد! به خدا که بهتی نیست.  -

ون فرستاد و انگشتانش را پشت  بازدمش را محکم بت 

اش کنار این زن عذاب هگردنش در هم قفل کرد. هر لحظ

 بود! 

بیت  من دارم چرا چشماتو بستی آخه؟ چرا نیم -

شم؟ انقدر منو از گذشتم ترسوندی که داغون یم

 زنه. همش فکر و خیاالی مزخرف به رسم یم
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 مقابل 
ً
رس بلند کرد و روی تخت جا به جا شد، حاال کامال

 مهراوه نشسته بود. اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند: 

ر و خیال به رست نزنه، داستان نباف بیخود فک -

 واسه خودت. 

 ی چشمان مهراوه را پر کرد: اشک کاسه

پس دیگه چیکار کنم؟ صبح تا شب تو این اتاقم،  -

دوی  من واسه داستان نبافم چیکار کنم؟ تو نیم

دوی  چه م چه داستانایی تو رسم ساختم. نیمگذشته

 های وحشتنایک تو مغزمه. حدس

که این مدت در ذهنش ساخته بود،   تمام سناریوهایی 

برایش تداغ شد و بغضش دیگر امانش نداد. اشک روی 

 هایش راه گرفت: گونه

و بگو.  - مهرداد... تو رو جون آوا خودت برام همه چت  

شاید... شاید قبول کردنش اون قدری که تو فکر 

 کت  برام سخت نباشه، هان؟یم

اش را به شارهابروهای مهرداد گره کور خوردند و انگشت ا

 ی هشدار مقابل او تکان داد: نشانه

 خوری، تفهیم شد؟بار آخرته جون آوا رو قسم یم -
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 ی تسلیم باال برد: هر دو دستش را به نشانه

 خیله خب، ببخشید.  -

ای دیگر چشم مهرداد کالفه نگاه از او گرفت و به نقطه

دوخت. کف دستش را چندین بار روی گردنش کشید و 

کرد با این زن و کم فوت کرد. چه یمبازدمش را مح

کرد با بالیی که خودش رس های ناتمامش؟ چه یمتایر یر 

 خودش و این زن چشم عسیل آورده بود؟
 
 زندگ

مهراوه کیم خودش را سمت مهرداد کشید. حرف زدن 

 میان گریه برایش سخت بود: 

 به جون خودم قسمت یم -
ً
 من اصال

 
دم، مگه نمیگ

 برات مهم نیست؟ خواهرتم؟ جون خواهرت

 ناگهان از روی تخت بلند شد و صدایش کیم باال رفت: 

بس کن دیگه مهراوه، تمومش کن. شد من یه بار  -

خسته و کوفته از رس کار برگردم تو رو مغز من راه 

 نری؟

لبش را زیر دندان کشید تا صدای هق هقش بلند نشود. 

طور ملتمسانه به امان از چشمان خیسش که وقتی این
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ه یمچشم شد، این مرد به مرد بودنش شک ان مهرداد خت 

 کرد! صدایش پایی   آمد: یم

هزار بار بهت گفتم، یه بار دیگه هم میگم. اون  -

تو از تصادف واسه تو نعمت خدا بود، که گذشته

 مغزت پاک کنه. 

هایی که این روزها کم مانده بود شاخ در بیاورد از دروغ

 گفتنشان آسان
 
تر شده بود؛ حتی آسان اشترین کاِر زندگ

از آب خوردن! آن تصادف نعمت خدا بود یا هت  دست 

 خودش؟

خوام که گند نزن به همه چی مهراوه. من صالحتو یم -

 میگم پیگت  نشو، بهم اعتماد کن. 

مهراوه که رس به زیر انداخت، مجال پیدا کرد تا نفیس 

ت آسوده بکشد. دستش را باال برد و یقه ی تیشی

از گردنش فاصله داد؛ تنش گر گرفته بود اش را مشگ

 میان خنکای مهر ماه. 

ی مهراوه اعصابش را خط خظ صدای ضعیف گریه

ون یم کرد. به پشت چرخید و قدم برداشت تا از اتاق بت 

ه نشست، لحظه ای مکث برود. دستش که روی دستگت 
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کرد. رسش را به پشت چرخاند و سیع کرد با لحن 

 کیم نرم کند:   آرامش، دل این زن را 

ون یه  - هر وقت آروم شدی، حاض  شو بریم بت 

 چرچ  بزنیم. یه کم هوا بخوری حالت بهتی میشه. 

ون رفت و در را بست. پشت دِر اتاق،  از اتاق بت 

موهایش را به چنگ کشید و نفسش را محکم فوت کرد. 

 
 
 اش آورده بود! یک لحظه جنونش، چه بالیی رس زندگ

 

  

 

  

۲۰۲ 

 

ه مانده بود به ماهیتابه و بیخودی یر پلک زدن ، خت 

کرد. کاش این داستان لعنتی را ها را زیر و رو یمکتلت

کرد! حداقل آن پایان ناقص، جا لب دریا تمام یمهمان
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 ِ
پایان خوشی بود. حاال که گت  افتاده بودند میان یک تلچ 

 کرد؟انتها، چه باید یمیر 

های یر رس و ته از رسش را به اطراف تکان داد تا این فکر 

ند. گایه مرز بی   واقعیت و داستان را گم یم کرد. رسش بتی

ی داستان هایش برای ادامهبیت  کرد پیشگایه فکر یم

تر شد محتاطآید و همی   باعث یمدرست از آب در یم

شد؛ فکر کند. این داستان باید با یک پایان خوش تمام یم

 اما یر رسمه چطور ممکن بود؟

 ن؟عمه جو  -

با صدای باران به خودش آمد. به پشت چرخید و رو به 

ک که پشت مت   ناهارخوری نشسته بود، لبخند زد.   دختی

 جونم عمه؟ -

 بابام گ میاد؟ -

نگایه به ساعِت روی دیواِر سالن انداخت، آرش دیر 

 کرده بود. دوباره به باران نگاه کرد: 

 االنا دیگه میاد عزیز دلم.  -

ز شدِن در همزمان شد. لبخند زد و اش با باپایان جمله

 گفت: 
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 بیا اینم بابات، زود برو بغلش کن خستگیش در بره.  -

باران که از روی صندیل پایی   پرید، هانیه دوباره رساغ گاز 

 ها رفت. گوشش پیش باران بود. و کتلت

 آخ جون بابایی اومد! سالم بابا جونم.  -

ان لبخندی کنج لبش نشست. اما وقتی صدای نگراِن بار 

 را شنید، لبخند از لبش پر کشید. 

؟ چرا از دماغت داره خون میاد؟ -  بابایی

ی در  رسش را به سمت سالن چرخاند و همزمان چت  

قلبش فرو ریخت. نگاهش مات ماند روی آرشی که با 

ظاهری آشفته، لبخندی مصنوغ به باران تحویل داد و 

 گفت: 

ی نیست دورت بگردم.  -  چت  

مقابل آرش ایستاد. نگاه  خودش را به سالن رساند و 

 نگرانش را میان دو چشم برادرش چرخاند و لب زد: 

 داداش... چی شده؟ -

کتش را که روی دستش انداخته بود، به هانیه داد و 

 گفت: 
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ی نیست.  -  چت  

گفتند. اش چت   دیگری یماما چشمان غمگی   و خوِن بیت  

به سمت دستشویی قدم برداشت و هانیه هم بعد از این 

 را رایه اتاقش کرد، به دنبالش به راه افتاد.  که باران

اش آب رسد را باز کرد و رس انگشتان خیسش را زیر بیت  

 کشید. صورتش از درد جمع شد و زیر لب آچ  گفت. 

های پاره و صورت خوی  میای خونه، بعد با لباس -

 هیچی نیست؟
 

 میگ

ی مضطرب رس بلند کرد و از داخل آینه، به چهره

 وخت: خواهرش نگاه د

 م. زنن. کشش نده خستهحرفو یه بار یم -

انگشتان آغشته به خونش را زیر شت  گرفت و بعد، 

 مشتی آب رسد به صورتش پاشید. 

 دعوا کردی؟ -

ی روشویی کوبید و فریاد کف هر دو دستش را محکم لبه

 زد: 

 انقدر پاپیچ من نشو هانیه.  -
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قامت راست کرد و به پشت چرخید. هانیه ناباورانه 

 کرد و پرسید: نگاهش  

؟رس من داد یم -  زی 

 زنم. آره، داد یم -

ی خواهرش را به بست، شانههمان طور که در را یم

 عقب هول داد و گفت: 

ون.  -  برو بت 

در که بست، رسش را زیر شت  گرفت و رسمای آب باعث 

د. کاش یم شد به جای رسش، شد نفیس عمیق بگت 

د! شت  را بست و  دستانش را به مغزش را زیر آب رسد بگت 

اش را ی روشویی بند کرد. چشمانش را بست و پیشای  لبه

 به آینه تکیه داد. چه روز بدی را پشت رس گذاشته بود! 

کت به لطف حواس پریی مدت های او مدام ها بود که رسی

ر یم مندهض  ها را به ی نیازی بود که اینکرد و آرش رسی

ز هر کاری، آورد. دیگر تاب نیاورد، صبح پیش ارویش نیم

استعفایش را نوشت و بعد از یک بحث مفصل با 

کت را برای همیشه ترک کرد.   همکارش احسان، آن رسی
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کت نداشت؛ از هر پنج  ش هم کم از رسی اوضاع دفتی

ترین حالت، سه پرونده را کنار پرونده، در خوشبینانه

 حواسش یی کار نیمیم
ً
 رفت. گذاشت. این روزها اصال

ی   سابقش به دفتی آمد و بابت عرص هم یگ از موکل

شکستش در دادگاه، داد و بیداد راه انداخت. آرش یک 

کند، فقط دیگر تاب آن همه فشار لحظه نفهمید چه یم

 را نداشت. 

ون رفت و با موکلش دست به یقه شد و  از اتاق کارش بت 

اش هم شد این تمام خشمش را روی او خایل کرد. نتیجه

اهن پاره و خوِن بیت    . پت 

ماند تا همی   روزها آن مرد شکایت کند و او باید منتظر یم

ی بکشاند. این هم لکه  بود روی را به کالنتی
 

ی ننگ

اش! آرشی که همیشه طالب صلح بود، به جرم پیشای  

 شد... نزاع پایش به بازداشتگاه باز یم

 نگاه نکرد. 
ً
ون آمد، اطراف را اصال از دستشویی که بت 

اش روی مبل آوار شد. وفتهقدم برداشت و تن ک

چشمانش را بست و رسش را به پشتی مبل تکیه داد. 

اش های آیر که از موهایش روی گردن و داخل یقهقطره

 کرد. ترش یمرفتند، کالفهیم
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ای آورد و روی موهای برادرش انداخت. هانیه حوله

ی در حالتش نداد. هانیه با فاصله کنارش  آرش اما تغیت 

ه شد. دلخور بود و همزمان نشست و به ن یمرخش خت 

سوخت. فقط خدا دلش برای دردانه برادرش یم

؛ وگرنه کند دانست این مرد چه فشاری را تحمل یمیم

 برادِر همیشه مهربانش را چه به داد زدن و دعوا کردن؟

آخه این چه حالیه داداِش من؟ ببی   بارانم  -

 ترسوندی. 

 آرش نفیس عمیق کشید و آرام گفت: 

 حوصلهها -
ً
 ی نصیحت ندارما. نیه اصال

د و کیم بعد گفت:   هانیه لب روی هم فشی

ی نمیگم.  -  باشه، من چت  

 

  

 

  

۲۰۳ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 از جا بلند و ادامه داد: 

ویل کاش رسمه هیچ وقت نفهمه داری چه بالیی رس  -

 خودت و باران میاری. 

ه  این را که گفت، چشمان آرش باز شدند و نگاهش خت 

نقطه ضعفش گذاشته بود.  ماند روی سقف. دست روی

 دید... گشت این وضعیت را یمرسمه اگر بریم

؟ اگر  نچی کرد و دوباره چشمانش را بست. کدام برگشیی 

افتاد. قرار بر بازگشت بود، در این چند ماه این اتفاق یم

خواست به این امید وایه پر و بال بدهد. دیگر دیگر نیم

 این انتظار بیجا بس بود. 

تلت درست کردم، تا رسد نشده شام براتون ک -

 .  بخورید. من برم دیگه، شبت بخت 

خسته بود؛ آن قدر خسته که نتوانست از هانیه 

عذرخوایه کند، یا حتی بابت شام تشکر کند و تا دم در 

همراهش باشد. آن قدر خسته بود که حتی نا نداشت به 

اش بدهد. از خودش هم خسته اتاق باران برود و دلداری

 بود... 
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ب پایش روی پارکت، تنها صدایی بود که ص دای ض 

شکست. آرام و قرار سکوِت نیمه شب خانه را یم

نداشت، در رسش هزاران سناریوی وحشتناک ساخته 

 بود. 

رس بلند کرد و میان نور کم سالن، نگایه به ساعت روی 

داد. یک دیوار انداخت؛ حوایل دوازده شب را نشان یم

ه شد.  نگاه به دِر ورودی انداخت  و بعد، به زمی   خت 

ای نگذشته بود که در باز شد و مهرداد از جا پرید. دقیقه

ه ماند به دِر ورودی و تا مهراوه داخل شود، نفسش  خت 

در سینه حبس شد. مهراوه را که صحیح و سالم دید، 

 کشید. 
 
 خیالش راحت شد و نفیس از رس آسودگ

ایش آرام بود هایی بلند، خودش را به او رساند. صدبا قدم

 
ً
تا آوا و مادرش از خواب بیدار نشوند، اما خشمش کامال

 پیدا بود: 

دوی  ساعت چنده؟ گوشیت کجا بودی تا االن؟ یم -

 چرا خاموشه؟

ه شد و طعنه  وار گفت: مهراوه مستقیم به چشمانش خت 

 علیک سالم.  -
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نگاه از او گرفت و نفسش را محکم فوت کرد و همزمان 

دنش کشید. چقدر خوددار بودن دستش را محکم روی گر 

برایش سخت بود! مهراوه چادرش را از رس برداشت و آن 

را روی دستش انداخت. قدیم جلو رفت و مقابل مهرداد 

 ایستاد. تای ابرو باال فرستاد و گفت: 

 چیه؟ نگران شدی پش عمو؟ -

منو نپیچون مهراوه، بهت میگم کجا بودی تا این وقت  -

 شب؟

 گفت: ای مکث  بدون ذره

 هر جا! به تو باید جواب پس بدم؟ است  گرفتی مگه؟ -

انگشتان هر دو دستش را میان موهایش فرو برد و دو 

قدیم از مهراوه دور شد. کیم بعد، راه رفته را برگشت و 

 سیع کرد لحنش آرام باشد: 

من که گفته بودم هر جا خواستی بری خودم  -

 برمت. دیگه این دیر اومدنا چیه؟ مشکلت چیهیم

 تو؟

 صدای مهراوه کیم باال رفت: 

-  . ، رفتم یه جایی که تو نباشی  مشکل من تویی
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ه شد به چشمای  که با خشم نگاهش  مات و مبهوت خت 

کرد. این زن همان زِن دیشب بود؟ لحظایی بعد، یم

مهراوه نگاه از او گرفت و به سمت اتاقش قدم برداشت، 

 مهرداد هم به دنبالش. همزمان گفت: 

 کجا بودی؟ مهراوه داری اعصابمو به خوای بنیم -
 

گ

 ریزیا. هم یم

المپ اتاق را روشن کرد و کیف و چادرش را روی تخت 

 انداخت. به پشت چرخید و مقابل مهرداد ایستاد. 

، تمام خشمش به یک باره پر  با دیدنش در روشنایی

 کشید. اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و مشکوک پرسید: 

 گریه کردی؟ -

 پوزخند زد: 

 داره؟ -
 
 کجای گریه کردِن من برات تازگ

ای پلک روی هم گذاشت تا آرامشش را حفظ کند. لحظه

این زن امشب با او رس جنگ داشت! هشدار دهنده 

 گفت: 

 مهراوه!  -
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 ی سکوت نشانش داد: مهراوه کف دستش را به نشانه

 هیس... سیع نکن خودتو دلسوز نشون بدی.  -

مهرداد و  یچشمانش چرخید میان دو چشم درمانده

 رسی به اطراف تکان داد: 

 حرفات نمایشیه، نگرانیت دروغه...  -

 پوزخند زد و ادامه داد: 

 داداش!  -

ی کالمش، تا مغز استخوان مهرداد را سوزاند. طعنه

های به هم دستش کنار پایش مشت شد. از میان دندان

 اش غرید: قفل شده

-  .  پشیمون شی
ً
 مهراوه... یه جوری حرف نزن که بعدا

 ی مهراوه عوض شد: ت نگاه و چهرهحال

... دلخورت کردم داداش؟ -  آچ ِ

تر از هر بار نگاهش را به سقف دوخت و نفسش را محکم

فوت کرد. یک دستش را به کمرش زد و دست دیگرش را 

محکم و یی در یی روی گردنش کشید. لعنت بر خودش 

 
 
 اش باز کرده بود! که پای این زن را به زندگ
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تا آرام شود. نگاهش را به مهراوه  لحظایی طول کشید 

 دوخت و آرام گفت: 

 زنیم. حالت خوب نیست، فردا حرف یم -

و بعد، راهش را کشید که از اتاق خارج شود. دو قدم 

بیشتی بر نداشته بود که صدای مهراوه متوقفش کرد. 

 لرزید از خشم: صدایش کیم بلند بود و یم

ه بخوای ی بعد وقتی پاتو توی این اتاق بذار کدفعه -

 . و تعریف کت   برام همه چت  

د و با کیم مکث، به پشت چرخید.  لب روی هم فشی

مهراوه جلو آمد و مقابلش ایستاد. مستقیم به چشمانش 

ه شد و ادامه داد:   خت 

 نیا، حالم بد میشه یم -
ً
 بینمت. وگرنه اصال

ه نگاهش کرد و بعد، خصمانه چشم از او   خت 
لحظایی

رفت. مهرداد مات مانده  هایشگرفت و سمت کمد لباس

بود روی دیواِر مقابلش. دستانش مشت و فکش قفل 

شده بود. از شدت خشم در مرز انفجار بود، اما حق 

نداشت لب از لب باز کند. این بالیی بود که خودش رس 
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ترین مجازاتش اش آورده بود. سکوت کردن کوچکزندگ

 بود! 

 

  

 

  

۲۰۴ 

 

* 

اشت و به زحمت الی بند را از روی چشمانش بردچشم

هایش را کیم باز کرد. آفتاب درست وسط اتاقش پلک

اش نشست. موبایلش را تابید، اخیم غلیظ بر پیشای  یم

 از روی پاتختی برداشت، ساعت حوایل یک ظهر بود. 

شب قبل تنها زحمتی که کشیده بود، این بود که چند 

کش ها برای باران گرفته بود تا دختی ای از آن کتلتلقمه

شام بخورد. خودش هم شام نخورده و به لطف قرص 

 خواب، به خوایر عمیق و طوالی  رفته بود. 
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ی تخت نشست. همی   حرکت ساده پتو را کنار زد و لبه

اش کرده بود؛ دیگر حتی توان انجام کارهای خسته

اش را هم نداشت! کیم بعد، بلند شد و از اتاق روزمره

ون رفت.   بت 

 ا؟بارونم؟ کجایی باب -

ی اتاق باران را نگاهش را رس تا رس خانه چرخاند. دِر بسته

کش هم تا  که دید، اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند. دختی

 این وقت روز خواب بود؟! 

قدم برداشت و در را به آرایم نیمه باز کرد. در اتاق رسک 

 کشید و زمزمه کرد: 

م؟ -  باران جان؟ خوایر دختی

ی که دید، قلبش برای لحظ ای از تپش ایستاد و هبا چت  

چشمانش گرد شدند. باران به پهلو کف اتاق افتاده بود و 

 لرزید وقتی فریاد زد: چشمانش بسته بودند. صدایش یم

 باران!  -

خودش را به او رساند و کنارش روی زانوهایش نشست. 

باران را رو به باال چرخاند و چشمش که به خوِن کنار 

 سیایه رفتند.  ایرسش افتاد، چشمانش برای لحظه
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 یا ابوالفضل... باران؟ -

بهنفسش باال نیم هایی آرام و یی در یی به صورت آمد. ض 

 باران زد و همزمان گفت: 

شنوی صدامو باران... چشماتو باز کن ببینم... یم -

؟ باز کن چشماتو...   بابایی

اما هیچ واکنیسی از باران نگرفت. هر دو دستش را میان 

اش را به چنگ کشید. زمزمه موهایش فرو برد و ریشه

 کرد: 

 چیکار کنم... خدایا چیکار کنم...  -

چشم چرخاند میان اتاق و صندیِل پخِش زمی   را که دید، 

ش شد. دردانه خواست از باالی اش یمهمه چت   دستگت 

ی بردارد که صندیل زیر پایش رُس خورده و او  کمد چت  

ده دانست رسش به کجا خورده. کم مانافتاده بود. نیم

 بود سکته کند! 

کش را به بیمارستان یمباید کاری یم رساند. کرد، باید دختی

دستانش را پیش برد تا باران را در آغوش بکشد، اما 

ی یادش آمد و عقب کشید. به رسش لحظه ای آخر چت  

به وارد شده بود، شاید نباید تکانش یم  داد. ض 
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بغض چنگ انداخت به گلویش. به زحمت از جا بلند 

ون دوید و شد  . پاهایش جان نداشتند، اما از اتاق بت 

زد. رساغ تلفن همراهش رفت. باید به اورژانس زنگ یم

وع کرد به پریدن. این مرد دیگر طاقت بال  پلک چپش رسی

 و مصیبت را نداشت... 

* 

 تکان 
ً
روی صندیل نشسته بود و پای چپش را شدیدا

ر چند کرد. هداد و مدام با انگشتان دستش بازی یمیم

ی از سامیار لحظه یک بار، رس بلند یم کرد تا ببیند ختر

ی دیوانه یمهست یا نه. داشت از یر   شد. ختر

کش غافل مدام در دل خودش را لعنت یم کرد که از دختی

 هر بالیی که رسش یم
آمد، خودش شده. باعث و بای 

 توانست از عزیزانش مراقبت کند. بود؛ اویی که نیم

 نه بازیات کار خودتو کردی، نه؟آخر با اون دیوو  -

ی که دست  رس بلند کرد و به سمت  چشم دوخت؛ سمت 

به سینه به دیوار تکیه زده بود و با اخیم غلیظ نگاهش 

ی کرد. سمت  هم او را مقرص یمیم دانست و آرش چت  

 برای گفیی  نداشت. 
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شک، گفتم این  - هزار بار بهت گفتم برو پیش روانتی 

 نخور. گوش کردی؟قرصای کوفتی رو خودرس 

آرش رس به زیر انداخت و نفسش را محکم فوت کرد. باز 

پرید؛ چشمانش را بست. سمت  نچی هم پلک چپش یم

 کرد و گفت: 

گوش نکردی آرش خان، گوش نکردی. بفرما، اینم  -

 ش. نتیجه

گشت، رفت و بریماحمد که یک مست  کوتاه را مدام یم

ی بگوید. نگایه به سمت  انداخت اما او هم نتوا نست چت  

 به او حق یم
ً
داد! خودش هم بارها به پشش گفته کامال

د و آرش هر بار  بود یی درمان این اعصاب نابودش را بگت 

شک؟"گفته بود:" مگه من دیوونه  م که برم پیش روانتی 

سمت  آن قدر از آرش عصبای  بود که حتی حضور احمد 

ش را بگت  هم نیم  د: توانست جلوی زبان تند و تت  

 دعا کن باران هیچیش نباشه، وگرنه...  -

؟ -  وگرنه چی آقا سمت 

نگاه سمت  به سمت هانیه چرخید که تازه به جمعشان 

 پیوسته بود. هانیه ادامه داد: 
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خواین بکشی   داداشمو؟ خجالت نکشید تو رو یم -

 خدا، همی   االن دست به کار شید. 

ش را  صدا  احمد از قدم ایستاد و هشدار دهنده نام دختی

 زد. هانیه به پدرش نگاه کرد: 

 چیه بابا جون؟ مگه بد میگم؟ -

 نگایه به آرش انداخت و بعد، با دست به او اشاره کرد: 

 یه نگاه به آرش بنداز بابا، ببی   حالشو.  -

 

  

 

  

۲۰۵ 

 

آرش موهایش را به چنگ کشید و تندتر از قبل پایش را 

 تکان داد. هانیه رو به سمت  گفت: 

! بارا - ی شماست، آرش ن اگه خواهرزادهآقا سمت 

 بیشتی از شما نگرانشه، نه؟
ً
 پدرشه. قطعا
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 سمت  کالفه نگاه از او گرفت و نفسش را محکم فوت کرد. 

تونید تو این وضعیت پشتش باشید، حداقل اگه نیم -

 نمِک رو زخمش نشید. 

ی بگوید، اما سامیار به  سمت  لب باز کرد که چت  

او چرخید. آرش از جمعشان پیوست و نگاه همه سمت 

 لرزید، پرسید: جا بلند شد و با صدایی که از نگرای  یم

 سایم... چی شد؟ -

 از رس و صورت سامیار یم
 

بارید. با این حال لبخند خستگ

 زد و دستش را روی بازوی آرش گذاشت: 

خدا رو شکر دکتی تو ش یی اسکنش چت   مشکوگ  -

ندیده، زخمشو بخیه زدیم. یگ دو ساعت باید 

 ونه، اگه حالش رو به راه بود مرخص میشه. بم

آرش از ته دل لبخند زد و سه نفر دیگر زیر لب "خدا رو 

 شکر" گفتند. سامیار گفت: 

جا نمونید. امروز خییل خیله خب دیگه، برید این -

 شلوغه. 

 آرش پرسید: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 میشه ببینمش؟ -

 آره چرا نشه، بریم.  -

نگاهش و دقایفی بعد، آرش کنار تخت باران ایستاده و 

ه های سمت  در ی او بود. حرفی صورت رنگ پریدهخت 

آمد... اش یمرسش چرخ خوردند. وای اگر بالیی رس دردانه

 بخشید! دیگر هیچ وقت خودش را نیم

ای پشت دست کوچک باران نشاند. کمر خم کرد و بوسه

 هایش را باز کرد و نالید: باران به زحمت الی پلک

 بابا جون...  -

روی لبش نشست و با احتیاط رِس باندپیچی  لبخندی تلخ

 ی باران را نوازش کرد: شده

 کنه بارونم؟جوِن دِل بابا؟ رست درد یم -

نگاه خیس باران به چشمان نگران آرش گره خورد. 

 صدایش از بغض لرزید: 

 کنه بابا آرش. آره... خییل درد یم -

بغض به گلویش چنگ انداخت و بزاق دهانش را به 

 صدای او هم لرزید:  سختی فرو برد. 
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 دردت به جونم، خوب مییسی دورت بگردم.  -

 دست باران را میان دو دستش گرفت و پرسید: 

؟ -  از رو صندیل افتادی بابایی

 باران رس تکان داد: 

 رسید. آخه عروسکم اون باال بود، دستم بهش نیم -

 چرا منو بیدار نکردی؟ -

 خییل صدات کردم بابا جون، بیدار نشدی که.  -

د. لعنت بر خودش و آن قرص لب رو  ی هم فشی

کردند! هایی که هر شب از زمی   و زمان جدایش یمخواب

 ی باران را طوالی  بوسید. خم شد و گونه

 ببخشید دورت بگردم، ببخشید.  -

 سامیار پا به اتاق گذاشت و گفت: 

 عشق دایی بیدار شدی؟ -

تخت را دور زد و مشغول چک کردن رُسم شد. اولی   

دید. باران او را با روپوش سفید پرستاری یمباری بود که 

 کارش که تمام شد، صورت باران را نوازش کرد و پرسید: 

 خویر دایی جون؟  -
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 باران رس تکان داد. سامیار رو به آرش گفت: 

ت چقدر قویه که! وقتی آقای باباش نیم - دوی  دختی

 کرد آخم نگفت. دکتی داشت رسشو خوب یم

 امه داد: رو به باران چشمگ زد و اد

 باید براش جایزه بخریا.  -

 آرش لبخندی کمرنگ روی لب نشاند: 

 خرم. هر چی دلش بخواد براش یم -

 سامیار پتو را روی تن باران باال کشید: 

یط که باران خانوم االن چشماشو ببنده یه کم  - به رسی

 بخوابه، مگه نه بابا جونش؟

 آره دیگه، باید بخوابه که زود حالش خوب بشه.  -

 ران را میان دستانش گرفت و ادامه داد: دست با

م؟ -  باشه دختی

 باران معصومانه لب زد: 

؟ - ی بابایی  اگه بخوابم تو مت 

 مونم. جا پیشت یمنه دردت به جونم، همی    -
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ای پشت دست باران نشاند و روی صندیل و بعد، بوسه

 کنار تخت نشست. 

م، چشماتو ببند.  -  بخواب دختی

ک به خواب رفت. آرش حتی یک  طویل نکشید که دختی

گرفت. دستی روی لحظه هم نگاه از صورتش نیم

اش نشست و آرش رس بلند کرد. احمد با صدایی شانه

 آرام گفت: 

ی براش بگت  بخوره، ضعف کرده بچه.  -  برو یه چت  

نگاه از پدرش گرفت و به باران چشم دوخت. قول داده 

 اش بماند. احمد گفت: بود کنار دردانه

تونیم ببینیمش، هانیه و یگ یم پرستاره گفت یگ -

 سمت  هم منتظرن بیان تو. 

رفت و زود رسی تکان داد و از جا بلند شد. یم

کش بیدار شود... بریم  گشت؛ قبل از این که دختی

؟ پاشو دیگه چقدر یم - ؟ بابا مهرداد! بابایی  خوایر

چشمانش را که باز کرد، نور المپ اذیتش کرد. اخیم 

و رسش را کیم از روی بالش بلند غلیظ بر پیشای  نشاند 

 کرد: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 ساعت چنده؟ -

 سه! پاشو مامان بزرگ میگه بیا ناهار بخوریم.  -

 دوباره رس روی بالش گذاشت و چشمانش را بست: 

 باشه، برو منم االن میام.  -

 دوباره نخوابیا.  -

ون رفت. لبه ی مهرداد رسی تکان داد و آوا از اتاق بت 

تانش گرفت. شب تخت نشست و رسش را میان دس

گذشته را تا صبح نخوابیده بود؛ بس که فکرش درگت  

شد. باز مهراوه بود و گره کوری که با دندان هم باز نیم

اش توانست کم خوایر هم خدا را شکر که جمعه بود و یم

ان کند!   را جتر

 

  

 

  

۲۰۶ 
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ون رفت. آیر به  کیم که گذشت، بلند شد و از اتاق بت 

خانه شد. زهرا و آوا پشت رس و صورتش زد و را یه آشتی 

 مت   نشسته بودند. زهرا گفت: 

 صحت خواب مادر!  -

 مهرداد پشت مت   نشست: 

 سالم، مهراوه کجاست؟ -

 آوا گفت: 

 حالش بده، خوابیده.  -

 اش نشست: اخیم کمرنگ بر پیشای  

 حالش بده؟! چشه؟ -

 زهرا دیس برنج را به دست پشش داد و گفت: 

ون غذا خورد - ه، مسموم شده. فکر کنم دیشب بت 

صبحم بلند شد یه چایی نبات خورد، دوباره رفت 

 خوابید. 

د و رسی از روی افسوس تکان داد. این  لب روی هم فشی

 
 
اش، دست آخر کار دست خودش زن با این یک دندگ

 داد! یم
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ون آمد و در حایل که دستش را روی  مهراوه از اتاق بت 

در را دهانش گذاشته بود، به سمت دستشویی دوید و 

ی روشویی بند کرد و عق بست. هر دو دستش را به لبه

 زد و تمام محتویات معده
ً
اش را باال آورد. حالش اصال

 خوب نبود. 

ی ذهنش رد شد. ای از دورترین نقطهناگهان صحنه

ایط و مردی  ایظ مشابه همی   رسی خودش بود، در رسی

پشت رسش ایستاده بود. موهایش را پشت رسش جمع 

 م لب زد: کرد و آرا

 گذره دردت به جونم، تموم میشه... یم -

داد. یادآوری تمام این ی مرد را تشخیص نیمچهره

ها فقط یک لحظه طول کشید. رس بلند کرد و با صحنه

ه ماند به تصویر خودش در آینه.   گرد شده، خت 
چشمای 

ذهنش از کجای گذشته این صحنه را برایش تداغ کرده 

 بود؟

ه خودش بیاید. مشتی آب رسد به کیم طول کشید تا ب

صورتش پاشید و نفیس عمیق گرفت. کیس به در 

 دستشویی کوبید. 
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 مهراوه جان؟ حالت خوبه مادر؟ -

اش به هم پیچید و صورتش از درد مچاله شد. به معده

 سختی گفت: 

 خوبم.  -

و مشت مشت آب به صورتش پاشید و همزمان سیع 

بیاورد. حتی ی مرد و نسبتش با او را به یاد کرد چهره

ی آن صحنه با تمام جزئیات برایش یادآوری دوباره

سخت بود! در دل مهرداد را لعنت کرد که او را میان این 

ی نگه داشته بود. بررخ یر   ختر

ون آمد، با چهره  از دستشویی بت 
ی نگران زهرا رو به وقتی

اش از یک طرف و یادآوری گذشته از رو شد. بیماری

از تنش ربوده بودند. حتی نا نداشت طرف  دیگر، جان را 

 قدم بردارد. زهرا بازویش را گرفت و نگران پرسید: 

م؟  -  آخه یهو ِچت شد تو دختی

 به سختی جواب داد: 

ی نیست.  -  خوبم زن عمو، چت  

های سالن به کمک زهرا قدم برداشت و روی یگ از مبل

اش چنگ زد و از درد ناله کرد. برای نشست. به معده
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شان کشید که دیگر فست فود نخورد؛ خودش خط و ن

 هر چند که این حال بدش باعث خت  شده بود انگار! 

دستی مقابل نگاهش آمد و لیوای  آب تعارفش کرد. 

نگاهش را باال کشید و با مهرداد که چشم در چشم شد، 

 رسش را به سمتی دیگر چرخاند: 

 خورم. نیم -

مهرداد هم اضاری نداشت. با فاصله کنارش نشست و 

 آرام گفت: 

کت  کت  مهراوه؟ از خونه قهر یمبا گ داری لج یم -

ون شام یم ی بت   خوری؟ تهش همی   میشه دیگه. مت 

خانه بود؛ به  مهراوه اما هیچ نگفت. نگاهش به آشتی 

کرد و آوایی که پشت مت   زهرایی که چای و نبات آماده یم

 نشسته و نگاه نگرانش سمت او بود. 

 ! گوش میدی به من؟ مهراوه -

اگر هر وقت دیگری بود، تا نفس داشت با این مرد بحث 

ها پر کرده کرد. حاال اما تمام ذهنش را آن صحنهیم

بودند. رسش را به سمت مهرداد چرخاند و یر مقدمه 

 پرسید: 
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 من ازدواج کردم؟ -

رنگ از صورت مهرداد پرید و چشمانش کیم گرد شدند. 

اشت و همان لحظه، زهرا چای و نبات را روی مت   گذ

 مات ماند روی نیمرخ مهراوه. 

 با تو ام مهرداد، نشنیدی چی گفتم؟ -

 مهرداد اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

 پرش؟چرا یم -

 ای عصتر کرد و گفت: تک خنده

ِ گذشتهچرا یم -
 خواد؟م دلیل یمپرسم؟! دونسیی 

، دستی میان 
 

نگاه از مهراوه گرفت و از رس کالفگ

کم فوت کرد. چرا همان موهایش کشید و نفسش را مح

ِ مهراوه را یم
 دروغی  

ساخت، به وقتی که داشت کاراکتی

های ماجرا فکر نکرده بود؟ حاال چه برای این قسمت

 گفیی  داشت؟

 فریاد زد: 
ً
 مهراوه تقریبا

؟ خستهبازم یم -
 

م کردی مهرداد، خوای هیچی نگ

 بسه دیگه. بسه! 
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 د: هایش را بند زانوهایش کرد و از جا بلند شدست

ون، خودم  - چایی نباتتو خوردی حاض  شو بریم بت 

و برات یم  گم. همه چت  

دِر اتاق را که باز کرد، تخت خایِل باران را که دید، 

اش نشست. رس جا ایستاد و اخیم کمرنگ بر پیشای  همان

ِ بیمارستان را از نظر 
چرخاند و راهروی شلوغ و طوالی 

ی از پدرش بود، نه هانیه . کجا  گذراند. نه ختر و نه سمت 

 رفته بودند؟

قدم برداشت و مقابل ایستگاه پرستاری ایستاد. از پرستار 

خانیم که آن جا مستقر بود، رساغ باران را گرفت و وقتی 

کش مرخص شده، چند لحظه ای پرستار گفت که دختی

 نیم
ً
افتد، فهمید چه اتفافی دارد یممات نگاهش کرد. اصال

 کار نیم
ً
 کرد. ذهنش اصال
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از پرستار تشکر کرد و با احمد تماس گرفت؛ اما وقتی 

اپراتور ختر از خاموش بودِن خط داد، یک آن ترس تمام 

 وجودش را گرفت. 

 آرش؟ -

 را 
 

با صدای سامیار به پشت چرخید. سامیار که آشفتگ

 اش دید، اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: در چهره

 این چه حالیه؟ چی شده؟ -

 ست. باران نی -

 اخمیش غلیظ شد: 

؟!  -  چی

ی هانیه گشت و آرش در لیست مخاطبانش دنبال شماره

 همزمان گفت: 

م براش، پرستاره میگه  - رفته بودم خورایک بگت 

 مرخصش کردن. 

سامیار گیج نگاهش کرد و آرش گوشی را از روی گوشش 

 برداشت و گفت: 
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 مو کجا بردن اینا؟جواب نمیدن... سامیار بچه -

اش روی بازوی آرش گذاشت و دلداریسامیار دستش را 

 داد: 

 آروم بگت  بابا، این چه حالیه؟  -

های کنار راهرو هدایتش کرد و او را به سمت صندیل

نشاند. آرش رسش را میان دستانش گرفت و با پا روی 

ب زد. سامیار کنارش نشست و گفت:   زمی   ض 

 بابات بارانو با خودش برده، نگران نباش.  -
ً
 حتما

 و صدایش کیم باال رفت:  رس بلند کرد 

م که،  - ه؟ من نرفته بودم بمت  آخه چرا باید بارانو بتر

مو یمبریم  بردم خونه. گشتم خودم دختی

دستش را روی پای چپ آرش گذاشت تا دیگر تکانش 

 ندهد: 

 آروم باش آرش جان، مهم اینه باران حالش خوبه.  -

فهمید چرا احمد باید بدون اطالع دادن خودش هم نیم

د. نیم، باران را به خانهبه آرش فهمید هانیه و اش بتر

دهند. سمت  چرا یر هایشان را نیماحمد چرا جواب تلفن
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ی این  هیچ حرف  بیمارستان را ترک کرده بود؟ یک چت  

 وسط درست نبود. آرش که از جا بلند شد، پرسید: 

 کجا؟  -

م خونه -  ی بابام. مت 

خاک نگاهش مات مانده بود روی سنگ قتر سیاه و 

اش را خورده. دست لرزانش را پیش برد و انگشت اشاره

به آرایم روی نام حک شده بر سنگ کشید:" فرزام 

ای که امروز در خانه برایش رستگار". بعد از خاطره

ی بود که یم دید و تداغ شده بود، این اسم آشناترین چت  

شنید؛ حتی آشناتر از اسم خودش! مهرداد چطور این یم

 مشش را از او پنهان کرده بود؟همه مدت ه

بطری آیر را که کنار دستش بود، برداشت و مشغول 

شست و شوی سنگ قتر شد. اما انگار خاک به خورد 

شد؛ انگار در این مدت، هیچ سنگ رفته بود که پاک نیم

ی کس به همشش رس نزده بود و دستی به خانه

یر  اش نکشیده بود. دلش گرفت از غریتر فرزام کهابدی

 شباهت به غریتر خودش در این دنیا نبود. 

 تموم شد؟ بریم؟ -
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با کیم مکث، رسش را به پشت چرخاند. مهرداد دست به 

کرد. بعد سینه ایستاده بود و با اخیم کمرنگ نگاهش یم

اش پیدا کرده بود، مگر به همی   ها ردی از گذشتهاز مدت

ه شد و راحتی رهایش یم  کرد؟ دوباره به سنگ قتر خت 

 لرزید: روی اسم فرزام دست کشید. صدایش یم

 مریض بود؟ -

 مهرداد آه کشید: 

 نه، تو آتیش گت  افتاد.  -

لبش را زیر دندانش کشید و قلبش از درد مچاله شد. 

 همشش چه عذایر کشیده بود! 

 دوسش داشتم؟ -

اش ای چشمانش را بست و دستی به پیشای  مهرداد لحظه

گفت و داستان غ یمکشید. این روزها آن قدر راحت درو 

خورد. رسی تکان بافت که حالش از خودش به هم یمیم

 داد و گفت: 

-  .  داشتی

؟ اونم منو دوست داشت؟ -  اون چی
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، تا آخرین بار   دیدارش با فرزام در اتاق بازجویی
از اولی  

ی آتش شده بود، همچون یک فیلم از مقابل که طعمه

، جز ای بود که جز رسمهنگاهش گذشت. او دیوانه

ی دروغیت  که حاال کنار مزارش نشسته بود، هیچ مهراوه

 دید. خواست و هیچ نیمنیم

 ها! خییل دوستت داشت، مثل دیوونه -

ی مهراوه راه گرفت و همزمان لبخند زد. اشگ روی گونه

پس آن مرد ناشناس و مهرباِن خاطراتش، همی   فرزام 

 آمد... اش را هم یادش یمبود. کاش چهره

؟ -  بچه نداشتیم؟ بچه چی

، نفسش را 
 

دستی میان موهایش کشید و از رس کالفگ

محکم فوت کرد. نباید این همه گذشته را برایش یادآوری 

 کرد؟ آمد چه یمکرد. اگر همه چت   یادش یمیم

 مهرداد؟ بچه داشتیم ما، نه؟ -

ی جواب مثبت یر آن که نگاهش کند، رسی به نشانه

دوباره گرفت. دستش را تکان داد و مهراوه انگار جای  

گاه تنش کرد و از روی زمی   بلند شد. مقابل مهرداد تکیه

 بارید، پرسید: ایستاد و با نگاه و صدایی که شوق از آن یم
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 خوام ببینمش. کجاست االن؟ یم -

 

  

 

  

۲۰۸ 

 

رس به زیر انداخته بود تا نگاهش، یک در میان دروغ 

 هایش را فاش نکند. بودِن حرف

و ب - سم؟ بچههمه چت   ی من کجاست اید دو بار ازت بتی

 مهرداد؟ حرف بزن تو رو خدا. 

 مرده به دنیا اومد.  -

انگار که سطیل آب یخ رویش ریخته باشند، ماتش برد و 

 یر اختیار لب زد: 

؟ -  چی

ه شد. کاش  رس بلند کرد و به چشمان خیس مهراوه خت 

 شد از این نگاه فرار کند! یم
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ییدی رو 
ٔ
ی حرفش بود. دست سکوت مهرداد مهر تا

مهراوه روی دهانش نشست و صدای هق هقش در گلو 

هایش هایی که یی در یی روی گونهخفه شد. امان از اشک

 لغزیدند... یم

ی احمد گرفت و برای دهمی   بار ی خانهنگاه از پنجره

ی ماست داداش، پیامک هانیه را خواند:" باران خونه

و نگایه به نگران نباش". نفسش را محکم فوت کرد 

ساعت گوشی انداخت؛ حوایل یک بامداد بود و او 

 همچنان بالتکلیف! 

ی که از باران و خانواده اش داشت، در همی   تمام ختر

شد. هیچ کدام جواب پیامک هانیه خالصه یم

ها به کنار، چرا دِر خانه را به دادند. اینهایش را نیمتماس

 کردند؟رویش باز نیم

ای اطراف را روشن کرد. تکیه لحظهآسمان غرید و برای 

های ریز از اتومبیلش گرفت و پشت فرمان نشست. دانه

خوردند و چقدر امشب باران، آرام آرام روی شیشه یم

ی احمد بود و آرش ی تنش در خانهدلگت  بود! پاره

اند. انگار این دانست چرا از دیدِن او محرومش کردهنیم

ِ لعنتی قرار بود تا 
 ابد طول بکشد...  شب بارای 
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اش اش را خواباند و دستش را حائل پیشای  پشتی صندیل

 خایِل خایل بود! 
ً
کرد. چشمانش را بست. مغزش رسما

ای به دانست معت  این رفتارها چیست و حتی عالقهنیم

خواست، اش را یمدانستنش نداشت؛ او فقط دردانه

 همی   و بس! 

مانش را باز ی اتومبیل کوبید و آرش چشکیس به شیشه

اش را صاف کرد و تا کرد. هانیه را که دید، پشتی صندیل

ای که خواهرش روی صندیل شاگرد بنشیند، با نگاه لحظه

 دنبالش کرد. 

 چرا نرفتی خونه داداش؟ -

 اخیم کمرنگ روی پیشای  آرش نشست: 

 م؟باران اینجاست، کجا برم بدون بچه -

ی شالش را به هانیه لب گزید و نگاه از آرش دزدید. گوشه

 به سمت او چرخید: 
ً
 بازی گرفت. آرش کامال

؟ این چه حالیه؟ -  چته دختی

یز از  ه شد. نگاه و صدایش لتر به چشمان برادرش خت 

 التماس بود: 

 تو رو خدا برو داداش.  -
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 صدای آرش کیم باال رفت: 

؟ بچه - ختر از من آوردین تو این خونه، مو یر یعت  چی

ه ایندهیچ کدومتونم که جوابمو نیم جا ین. چه ختر

 هانیه؟ د آخه بگید منم بدونم جریان چیه. 

هایی که احمد برای آرش کشیده بود گفت؟ نقشهچه یم

 که گفیی  نداشت! 

 آرش... بذار یه چند روز باران پیش ما بمونه.  -

خب بمونه، حرف  نیست. دیگه جواب منو چرا  -

 کنید آخه؟دید؟ دِر خونه رو چرا باز نیمنیم

ی شالش مشغول رس به زیر انداخت و با گوشه باز هم

 شد. 

ون داد و بیداد راه بندازم؟حرف نیم -  نه؟ برم بت 
 زی 

هایش گرفت و سکوت کرد. پوست لبش را میان دندان

ای بعد، آرش در را باز کرد و همی   که پایش را لحظه

ون گذاشت، هانیه بازویش را چسبید و گفت:   بت 

 نرو داداش، تو رو خدا نرو.  -

 آرش به سمتش چرخید و غرید: 
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 حرف بزن.  -

 لرزید: بغض چنگ انداخت به گلویش. صدایش یم

بابا گفت بهت بگم... بگم االن بری خونه. گفت فردا  -

 خودش میاد پیشت، باید باهات حرف بزنه. 

ی میان ابروهایش رس جایش برگشت و در را بست. گره

 شد: هر لحظه کورتر یم

؟ -  حرِف چی

اش لرزید. لب ه حلقه زد و چانهاشک در چشمان هانی

ه ماند به  د تا گریه نکند و یر حرف خت 
روی هم فشی

چشمان برادرش. آرش این حال خواهرش را که دید، 

کالفه نگاه از او گرفت و دستی به صورتش کشید و 

 نفسش را محکم فوت کرد. 

مش خیله خب، حرف یم - زنیم. برو بارانو بیار بتر

 خونه. 

 همی   
ً
خواست آرش  جا بود که احمد نیمو مسئله دقیقا

دانست چطور باید این را به باران را ببیند و هانیه نیم

برادرش بگوید. گیج و درمانده بود و حق اظهار نظر 

توانست دعا کند که این تصمیم احمد، نداشت. فقط یم
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 امیدی به 
ً
حاِل آرش را بدتر از ایت  که هست نکند. اصال

 . برآورده شدِن دعایش نداشت

 کرد، بهش مسکن دادم خوابیده. باران رسش درد یم -

رِس آرش به سمتش چرخید و نگاهشان در هم قفل شد. 

 هانیه ادامه داد: 

 جا بمونه. خودم مراقبشم، خب؟بذار امشبو این -

کرد که امشب را مهمانشان چرا هانیه از او دعوت نیم

فهمید و کم مانده بود باشد و کنار باران بماند؟ هیچ نیم

 اش کند! همی   نفهمیدن دیوانه

 

  

 

  

۲۰۹ 

 

ه مانده بود به پدرش تا شاید ردی از  مات و مبهوت خت 

اش پیدا شود. اما اخم غلیظ احمد چت   شوچ  در چهره
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ای عصتر کرد و دیگری برای گفیی  داشت. تک خنده

 گفت: 

 شوخیه دیگه؟ -

 احمد نفیس عمیق کشید: 

 من حرفامو زدم آرش، تصمیم با خودته.  -

 یم مکث کرد: ک

ط من همونه که گفتم. بارانو یم -  خوای؟ رسی

فکش از شدت خشم قفل شد و رگ گردنش باد کرد. 

نشست و کارش به کجا رسیده بود که احمد مقابلش یم

ط یم گذاشت؟ از برای دیدِن دختی خودش، برایش رسی

 اش غرید: های قفل شدهمیان دندان

 مو برام بیار. تمومش کن بابا، بچه -

وقت دست زنتو گرفتی آوردی تو این خونه، منم هر  -

 باران و برات میارم. 

 ناگهان آرش از جا بلند شد و فریاد زد: 

؟ من دست کدوم زنو  -
 

بسه دیگه! چرا مزخرف میگ

م بیارم تو این خونه؟  بگت 
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ی  در اش به شدت پر و خایل یمسینه ی شد اما انگار اکست 

ید. این مردی پر لرزید و پلک چپش یمهوا نبود. تنش یم

 پدرش بود؟
ً
 که مقابلش نشسته بود، واقعا

هایش را روی سینه احمد به پشتی مبل تکیه داد و دست

 در هم گره زد. پا روی پا انداخت و جدی گفت: 

 یگ که بتونه واسه باران مادری کنه.  -

 آرش دستی در هوا پرت کرد و بلندتر فریاد زد: 

بزرگش  خواد، خودم هستمی من نامادری نیمبچه -

 کنم. یم

احمد یر صدا پوزخند زد و رس تا پای آرش را از نظر 

 گذراند. چرا نگاهش پر از تحقت  بود؟

تو اگه مثل آدم باال رس بچت بودی که دیروز  -

 مون از بیمارستان پیگت  حالش نبودیم. همه

های عرق رسد چشمان آرش از رس بهت گرد شدند. دانه

خواست هر ش یماش نشستند و چقدر دلروی پیشای  

آید را به در و دیوار بکوبد! حیف که چه که دم دستش یم

این مرد پدرش بود؛ وگرنه تضمیت  نبود که با رس و 

ون نرود!   صورت خونی   از این خانه بت 
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ل کند. احمد  چشمانش را بست تا پرش پلکش را کنتی

 خودش را جلو کشید: 

ینم تا تونم منتظر بشخوب گوشاتو وا کن آرش! من نیم -

 تو کار دست باران بده. یا همی   روزا 
 

دوباره این دیوونگ

 یکیو میاری که جای مادرشو براش پر کنه، یا... 

؟ کیس رو نیارم یم - ؟یا چی  خوای چیکار کت 

 لرزید از خشم: ای سکوت کرد. صدایش یملحظه

م بیارم  -  من خاله بازیه که برم دست یکیو بگت 
 
مگه زندگ

ای که رسمه خانومشه؟ انقدر تو خونهجا؟ بیارمش این

 رگم؟ من یر 

 رسمه خانوِم این خونه بود! االن دیگه نیست.  -

ِ "بود"، همچون سطیل آب یخ 
کیدش روی فعل ماض 

ٔ
تا

ی عبوس روی رس آرش آوار شد و مات ماند به چهره

آورد، احمد. چرا هر بار که کیس واقعیت را به رویش یم

خورد؟ چرا تمام جانش به ای زیر گوشش یمانگار سییل

 کشید انگار؟یک باره پر یم

اش را مقابل نگاه آرش تکان داد و احمد انگشت اشاره

 گفت: 
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تو صالحیت نگهداری از باران رو نداری. فقط وقتی  -

 توی  داشته باشیش که یه زن کنارت باشه. یم

 از جا بلند شد و به سمت آرش قدم برداشت: 

 ن مراقبت کنه. یگ که بتونه خوب از بارا -

ی لبش به پوزخندی اش ایستاد و گوشهسینه به سینه

 کش آمد: 

 بلکه هم از خودت!  -

شد توانست باشد! مگر یمنه، این مرد پدرش نبود؛ نیم

رحم باشد که پشش را از دیدار پدری تا این حد یر 

 فرزندش محروم کند؟

دستانش کنار پاهای سستش مشت شدند و چقدر 

ی ا حرمت نشکند و مشتی حوالهکرد تخودداری یم

 صورت احمد نکند! غرید: 

ون. از خونه -  ی من برو بت 

سف گوشه
ٔ
ی لب احمد بیشتی کش آمد و رسی برای تا

ی مبل برداشت تکان داد. خم شد و کتش را از روی دسته

 و حی   تن کردنش، دوباره مقابل آرش ایستاد: 
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 ببینیم بدون باران تا ِگ طاقت میاری.  -

 گذشت و آرش به پشت چرخید و فریاد زد: از کنارش  

مور میام جلو در خونت رسهنگ.  -
ٔ
همی   امشب با ما

مو بریمهم آبروتو یم  گردونم خونه. ریزم، هم دختی

ه ی در خشک شد و پوزخندش دست احمد روی دستگت 

پر کشید. از "پدر" بودن به "رسهنگ" رسیده بود؛ رس به 

 داد. زیر انداخت و رسی از روی افسوس تکان 

به آرش نگاه کرد و اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند. قاطع 

 گفت: 

شم حضانت باران پای پلیسو بکیسی وسط، پیگت  یم -

م. یمو ازت یم تونم ثابت دوی  که خییل خوب یمگت 

 کنم صالحیت نگهداریشو نداری. 

چرخد. کرد تمام خانه دارد دور رسش یمآرش احساس یم

ناک بود و چرا کیس پیدا انگار همه چت   یک کابوس وحشت

 شد تا بیدارش کند؟ نیم

 احمد تای ابرو باال فرستاد و ادامه داد: 

تو توی  بچهاون وقته که دیگه حتی از دورم نیم -

 . ه عاقل باشی . پس بهتی  ببیت 
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ه ون رفت و در را گفت و زیر نگاه خت  ی آرش، از خانه بت 

 کار 
ً
محکم بست. آرش ماند و مغزی که دیگر واقعا

 کرد! یمن

 

  

 

  

۲۱۰ 

 

. کت  بابا، به خدا داری اشتباه یماشتباه یم -  کت 

احمد کیم از چایش را نوشید و یر آن که نگاه از تلویزیون 

د، گفت:   بگت 

 تو دخالت نکن.  -

 لرزید: صدای هانیه از حرص و بغض یم

چجوری دخالت نکنم؟ بابا این بچه االن سه روزه  -

چجوری بیتایر  باباشو ندیده، شما که ندیدین دیشب
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کرد آخه. گناه داره بابا جون، تو رو خدا دست یم

 بردار. 

 احمد نگاهش کرد و اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

دونم دارم چیکار گفتم تو دخالت نکن، خودم یم -

 کنم. یم

 هانیه نالید: 

 ای خدا...  -

کوبید! و صورتش را با دستانش پوشاند. آب در هاون یم

های او توجه کرده بودند که این رفپدر و مادرش ِگ به ح

 دومی   بار باشد؟

خانه خارج شد و به جمعشان   میوه از آشتی 
مهی   با ظرف 

پیوست. یک نگاه به هانیه انداخت و بعد، از احمد 

 پرسید: 

 مطمئت  این راهشه احمد جان؟ -

د،  کیم چای نوشید و یر آن که نگاه از تلویزیون بگت 

 گفت: 
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ه گذشته، آرش دیگه شیش هفت ماهه از مرگ رسم -

باید خودشو جمع و جور کنه. نباید انقدر طول 

 کشید. یم

 ای کرد و ادامه داد: تک خنده

 که خاله بازی نیست.  -
 
 به قول خودش، زندگ

 هانیه گفت: 

کنید ازدواج حالشو خوب آخه اینجوری؟! فکر یم -

 کنه؟یم

 احمد نگاهش کرد: 

کنه هاشو یادش میاد، جمع یمازدواج کنه مسئولیت -

 خودشو. 

؟  -  اگه بدتر شد چی

ش نداشت. نگایه ی حرفاحمد هیچ حوصله های دختی

به ساعت روی دیوار انداخت و بعد، دوباره به هانیه نگاه 

 کرد: 

؟ دیر وقته، مگه فردا کالس تو چرا نیم - ری بخوایر

 نداری؟
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 جواب نگرای  
ً
ه شد. واقعا هایش هاج و واج به پدرش خت 

ن بود؟ تا این حد نظرش برای پدر برای تنها برادرش ای

ارزش بود؟ کم مانده بود در این خانه دیوانه پوچ و یر 

 شود! 

، با قدماز جا بلند شد و یر  هایی بلند خودش را هیچ حرف 

ای به دِر به اتاق رساند. چشمانش را بست و چند لحظه

کشید تا بر خودش های عمیق یمبسته تکیه داد. نفس

رادرش! بیچاره باران که است  مسلط شود. بیچاره ب

 های احمد شده بود! زورگویی 

گ که روی  ه شد. دختی چشمانش را باز کرد و به باران خت 

وار در خودش جمع شده بود. تخت خوابیده و جنی   

درخشید. صورت زیبایش زیر نور ضعیف چراغ خواب یم

های هانیه نشست؛ چقدر این لبخندی کمرنگ روی لب

 ی عزیزش بود! دختی شبیه رسمه

ی تخت نشست و پتو را روی تن باران جلو رفت و لبه

باال کشید. آرام موهایش را نوازش کرد و زیر لب قربان 

آمد، کاش خدا اش رفت. کاری دستش برنیمصدقه

ک را دوباره به آغوش پدرش معجزه یم کرد و دختی

د... یم  ستی
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۲۱۱ 

 

د برای سومی   بار زنگ خانه اما باز هم  ی آرش را فشی

جوایر نگرفت. این وقت شب کجا رفته بودند؟ چند 

قدیم عقب رفت و نگاهش را روی ساختمان، تا واحد 

 ها روشن بودند. آرش باال کشید؛ المپ

ون کشید و شماره ی آرش را موبایلش را از جیبش بت 

گرفت. طول کشید تا صدای آرام و خمارش در گوشی 

 بپیچد: 

 بله؟ -

 کجایی آرش؟  -

؟ خونه، کجا یم -  خوام باشم. سایم تویی

؟خواب بودی؟ چرا درو باز نیم -  کت 
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آرش که جوایر نداد، سامیار نگایه به عروسک خرش که 

 در دست داشت انداخت و گفت: 

 اومدم بارانو ببینم، باز کن درو.  -

طویل نکشید که در باز شد. این یک هفته را به حدی 

د و شلوغ بود که نتوانسته بود حتی تما ش با آرش بگت 

ان  سد. حاال آمده بود تا نبودنش را جتر حایل از باران بتی

 کند. 

ای به دِر آپارتمان کوبید و کیم طول کشید تا آرش در تقه

 را باز کند. آرش به روی سامیار لبخند زد و گفت: 

 به به! سایم خان! خوش اومدی، بیا تو.  -

د که ها بو اخیم کمرنگ بر پیشای  سامیار نشست. مدت

آرش را در این حال ندیده بود. خوشحال بود اما 

چشمانش رسخ و خمار بودند، صدایش هم به سختی در 

 آمد. این چه حایل بود؟یم

سالم کرد و آرش کناری ایستاد تا سامیار داخل شود. 

سامیار نگاهش را در خانه چرخاند؛ انگار که بمب در این 

 خانه ترکیده بود! 
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آرش یک گوشه افتاده بودند؛ یگ های هر تکه از لباس

... روی مت    خانه، روی زمی    آشتی 
روی مبل، یگ روی کانتی

ا و فنجانجلو مبیل پر بود از جعبه های خایل و های پیتی 

خانه هم که از  ِ آشتی 
کثیف و زیر سیگارِی پر. شلوغ 

 همان دم در هویدا بود! 

 ها را جمع کرد و همزمان گفت: های روی مبلآرش لباس

 جا وایستادی؟شی   دیگه، چرا اونب -

ای رسش گیج رفت. اگر سامیار کمر راست کرد و لحظه

گرفت، تنش نقش بر رسید و بازویش را نیمبه موقع نیم

 شد. زمی   یم

 بابا چته تو آرش؟ این چه حالیه؟ -

نشاند، خندید و طور که سامیار او را روی مبل یمهمان

 گفت: 

 ظه. خوبم بابا، رسم گیج رفت یه لح -

 سامیار اما نگران بود. کنارش با فاصله نشد و پرسید: 

؟ -  خویر
 مطمئت 

 آرش قهقهه زد: 
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 گت  دادیا.  -

 نبود. با اخیم کمرنگ، 
 

نه، این همان آرش همیشگ

 مشکوک نگاهش کرد و گفت: 

 باران کجاست؟ -

ه شد و سامیار باز هم نیم فهمید به چشمان سامیار خت 

آرش یر صدا  چرا چشمان این مرد رسخ و خمار است. 

 پوزخند زد: 

 باران؟! نیست.  -

 اخم سامیار غلیظ شد: 

 یعت  چی نیست؟ کجاست؟ -

اش ی آرش از درد جمع شد و دستش را روی معدهچهره

د. به سختی پاسخ داد:   فشی

 خونه بابابزرگش.  -

 از جا بلند شد: 

 برم یه چایی برات بیارم.  -
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سامیار با نگاه دنبالش کرد. راه رفتنش هم عادی نبود؛ 

نگار جان در پاهایش نداشت، انگار چشمانش مدام ا

 رفتند. چه مرگش شده بود این مرد؟سیایه یم

خانه مشغول شد، سامیار نفسش را  آرش که در آشتی 

محکم فوت کرد و رس به زیر انداخت. انگشتانش را پشت 

 این یک هفته با این 
 

رسش در هم قفل کرد. تمام خستگ

 حال آرش در تنش مانده بود. 

ی بلند شد و سامیار رس بلند کرد. صد ِ چت  
ای شکسیی 

خانه دوخت و پرسید:   نگاهش را به آشتی 

 چی شد؟ -

های فنجان را جمع آرش روی دو پا نشسته بود و تکه

 کرد: یم

، فنجون شکست.  -  هیچی

. چایی نیم -  خوام آرش، بیا بگت  بشی  

 از جا بلند شد و لبخندی نیم بند به روی سامیار زد: 

 میارم االن.  تازه دمه، -
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سامیار کالفه نگاه از او گرفت و نفسش را فوت کرد و 

دستی میان موهایش کشید. کیم بعد، دوباره نگاهش را به 

خانه دوخت و پرسید:   آشتی 

؟تو چرا نرفتی خونه -  ی بابات؟ بارانو تنها گذاشتی

ی کانتی بند هایش را به لبهآرش پر صدا پوزخند زد. دست

ه به سامیار، لب زد: کرد، ابروهایش را باال    فرستاد و خت 

 بابا؟!  -

سامیار که گیج نگاهش کرد، پوزخندش را جمع کرد و 

یک رس به اطراف تکان داد. ادامه داد:   هیستی

ف بابای من نیست. اون یر  -  رسی

کم مانده بود شاخ در بیاورد از این آرش جدید. صدایش 

 کیم باال رفت: 

 مثل آدم حرف بزن ببینم چی شده؟ -

صدا خندید. چرخید و به زیر انداخت و یر آرش رس 

ِ چای شد و همزمان گفت: 
 مشغوِل ریخیی 

مو یر  -
ذاره ختر از من برده خونه خودش. نیمدختی

 ذاره تلفت  باهاش حرف بزنم. ببینمش، نیم
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 چشمان سامیار از رس تعجب گرد شدند: 

؟ -  یعت  چی

 سیت  چای را برداشت و رایه سالن شد: 

، االن یه هف -  مو ندیدم. ست بچهتهیعت  همی  

 صدای سامیار کیم باال رفت: 

 آخه میشه مگه؟ حرف حسابش چیه؟ -

 سیت  را روی مت   جلو مبیل گذاشت و قامت راست کرد. 

ط ازدواج گذاشته برام.  -  رسی

 فریاد زد: 
ً
 سامیار تقریبا

؟!  -  چی

با صدای بلند قهقهه زد و بعد، در حایل که به زور 

ل یمخنده  کرد، گفت: اش را کنتی

م دارم داماد شم سایم، واسه دیدِن بچهرم داماد یمدا -

 شم. یم

ی مقابلش و یر آن که سامیار مات مانده بود روی صحنه

هایی که آرش 
پلک بزند، آرام از جا بلند شد. این چت  
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ش شده بود یم گفت حقیقت داشتند؟ یا تب گریبان گت 

 گفت؟و داشت هذیان یم

 

  

 

  

۲۱۲ 

 

وع کرد به بشکن هایش را از هم آرش دست باز کرد. رسی

 زدن و تکان دادِن تنش و همزمان خواند: 

 بادا بادا مبارک بادا... ایشاال مبارک بادا...  -

رقصید. انگار عقلش تکان خواند و یمخندید و یمیم

ه نگاهش یم فهمید چه کرد و نیمخورده بود. سامیار خت 

بلند افتد. آرش که سکندری خورد، با قدیم اتفافی دارد یم

خودش را به او رساند و زیر بغلش را گرفت تا تنش 

اش پیچید و تازه ای بوی الکل در بیت  سقوط نکند. لحظه
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ً
فهمید این حال عجیب آرش ناشی از چیست. تقریبا

 فریاد زد: 

 تو مستی آرش؟ -

اش از درد جمع شد. اش چنگ زد و چهرهآرش به معده

ش هم سامیار کمکش کرد تا روی مبل بنشیند. خود

 کنارش نشست و گفت: 

زی  به کت  احمق؟ داری گند یمچه غلظ داری یم -

 خودت، حالیته اصن؟

آرش اما درد معده امانش را بریده بود. ناگهان از جا پرید 

و به هر زحمتی که بود، خودش را تا دستشویی رساند و 

هایش خانه را برداشت و در را بست. صدای عق زدن

تانش گرفت و نفسش را محکم سامیار رسش را میان دس

ط احمقانه ای بود که رسهنگ فوت کرد. این چه رسی

ش گذاشته بود؟ مگر نیم دانست جان آرش به جان دختی

 بند است؟ این چه تصمییم بود؟

کیم بعد، آرش با صوریی رنگ پریده و موهایی خیس از 

ون آمد. دستش را بنِد دیوار و وسایل یم کرد دستشویی بت 

ترین مبل رساند و رد، خودش را به نزدیکتا زمی   نخو 
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تنش روی آن آوار شد. نگاهش را به سقف دوخت و 

نفیس عمیق کشید. انگار آب رسد کیم مستی را از رسش 

 پرانده بود. 

سامیار از جا بلند شد و رفت و کنار آرش نشست. 

ط نیم دانست بابت این حال رسزنشش کند، یا از رسی

سد. تا رس مسخره حد مرگ عصبای  بود و ی پدرش بتی

ل کند! چقدر انرژی یم  گذاشت تا خودش را کنتی

آرش چشمانش را بست. دلش پر بود و خودش رس 

لرزید و آرام بود؛ ضعف صحبت را باز کرد. صدایش یم

 داشت انگار: 

میگه من صالحیت نگهداری بارانو ندارم. میگه یه  -

مور میا
ٔ
م زن باید باال رس زندگیتون باشه. گفتم با ما

 ت، گفت میفتم دنبال کارای حضانت باران. در خونه

 سامیار عصتر پوزخند زد و گفت: 

تو هم اینجوری مست کردی که قشنگ ثابت کت   -

، خوب گندی 
ً
صالحیت نداری، نه؟ باریکال واقعا

 زدی! 

 چشمانش را باز کرد و نگاه خمارش را به سامیار دوخت: 
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م تموم شده سایم، االن فقط بچه - مو دیگه صتر

 کشه یه بار بغلش کنم. خوام. دلم داره پر یمیم

د و به نشانه ی همدردی، سامیار لب روی هم فشی

دستش را روی زانوی آرش گذاشت. جز همی   همدردی 

 آمد... کاری از دستش برنیم

 یک هفته بعد... 

 

کش را  این مرد جرئت قمار کردن روی بود و نبوِد دختی

و ماجرای حضانت  دانست اگر کار به شکایتنداشت. یم

بکشد، رسهنگ شانس زیادی برای برد نخواهد داشت؛ 

اما آرش نه جاِن دفاع از خود را داشت، نه دیگر 

کش را یم توانست دورِی باران را تحمل کند. او فقط دختی

خواست و خواست. از تمام این دنیا، فقط باران را یمیم

یط یم  رفت برای داشتنش! زیر بار هر رسی

تر که با سامیار در خانه مالقات کرده بود، فردای آن ش

ی رسهنگ رفته و موافقتش را اعالم کرده بود. به خانه

آید و نتیجه هر چه گفته بود یک بار برای خواستگاری یم
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که شد، باید باران را به او برگردانند، رسهنگ هم پذیرفته 

 بود. 

ها بارانش را هایشان که تمام شد، بعد از مدتصحبت

 دید؛ 
 

آن هم فقط چند دقیقه تا پدر و دختی رفع دلتنگ

کش دلخور بود و آرش با نوازش و بوسه نازش  کنند. دختی

خرید. دیدنش جای  دوباره به او بخشیده بود. اما را یم

افسوس که آن ناپدر اجازه نداده بود بعد از آن همه 

مدت، حداقل این پدر و دختی شب را کنار هم صبح 

 کنند. 

ی ، با تماش از طرف مهی   دوباره به خانهچند روز بعد 

ی که مادرش برایش نشان کرده بود  رسهنگ رفت تا دختی

ی کم سن و سال را   کنند. مهی   عکس دختی
را به او معرف 

نشانش داده بود، گفته بود مریر مهد باران است و این 

ین صمیمیت را با او دارد. آرش هم  روزها باران بیشتی

ود؛ این مرد دیگر جاِن ادامه دادن چشم بسته پذیرفته ب

 نداشت... 

 آقا آرش؟ -
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ک، نگاه از گل فرش گرفت و رس  با صدای ظریف دختی

ک با آن چشم های آیر و زیبا، مهربانانه به بلند کرد. دختی

 رویش لبخند زد: 

 بفرمایید.  -

ک که با  نگاِه آرش تا سیت  چای پایی   آمد. بیچاره دختی

اش چای نصفه و نیمه هزار امید و آرزو به خواستگار 

کرد! آرش فنجای  چای برداشت و زیر لب از تعارف یم

دختی جوان تشکر کرد. لعنتی حتی نام دختی را یادش 

 آمد! نیم

 

  

 

  

۲۱۳ 

 

دختی جوان سیت  خایل را روی مت   گذاشت و کنار پدرش 

نشست. خواستگاری شلوغ  نبود، آرش بود و دختی 
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یه هم باران را بهانه کرده جوان و پدر و مادرشان. حتی هان

اضش به رفتارهای احمد همی   بود  و نیامده بود؛ اوج اعتی

 و بس! 

 احمد رس صحبت را باز کرد: 

خب، آقای محمدی حاال که عروس خانوم هم  -

یف آوردن، اگه اجازه بدین بریم رس اصل  تشی

 مطلب. 

 آقای محمدی رس تکان داد: 

 کنم، بفرمایید. خواهش یم -

 هفت ماهه که فوت شده. متاسفانه عرو  -
ً
س من تقریبا

ی من و پشم تنها موندن. تنهایی هم که از اون موقع نوه

ی خداست. خالصه خدمت رسیدیم که فقط شایسته

اگه الیق بدونید، بهاره خانوم رو برای پشمون 

 خواستگاری کنیم. 

د. احساس  آرش چشمانش را بست و لب روی هم فشی

شوند و کم مانده تا د نزدیک یمکرد دیوارهای خانه دارنیم

های احمد خط روی اعصابش میانشان له شود! صحبت
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کرد، فقط به خاطر باران بود. کشید و اگر خودداری یمیم

 احمد ادامه داد: 

ایشاال اگه جواب مثبت باشه، من این قول رو بهتون  -

دم که برای عروسم کم نذارم. به امید خدا یم

تونو خوشبخت یم   کنیم. دختی

ی داد. بقیهپرید و بیشتی از هر بار آزارش یمپلک چپش یم

کرد شد. احساس یمشنید اما متوجه نیمها را یمصحبت

میان یک نمایش عروسگ است؛ او عروسک بود و احمد 

 عروسک گردان و کارگردان این داستاِن رس تا رس عذاب. 

های اولیه که تمام شد، احمد از آقای محمدی صحبت

واست تا آرش و بهاره بروند و دور از چشم بقیه اجازه خ

 از جا بلند شد و بهاره سنگ
ً
هایشان را وا بکنند. آرش فورا

ویی او را به اتاقش دعوت کرد. 
 با خورسی

ی تخت نشسته در را بست و به پشت چرخید. آرش لبه

، پای چپش را تند تند تکان یم ه به زمی   داد. بود و خت 

ش نشست، این مرد حالش ااخیم کمرنگ بر پیشای  

 خوب بود؟

 آقا آرش؟ -
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 آرش که رس بلند کرد، نگران لب زد: 

 حالتون خوبه؟ -

 خوبم، بفرمایید بشینید.  -

بهاره صندیل مت   مطالعه را پیش کشید و رو به رویش 

 نشست. آرش یر آن که نگاهش کند، گفت: 

 ببینید خانوم محمدی...  -

 بهاره صحبتش را قطع کرد: 

 بهاره!  -

کرد و با اخیم کمرنگ، سوایل به بهاره نگاه کرد. رس بلند  

 بهاره ادامه داد: 

 تونید بهاره صدام کنید آقا آرش. یم -

ه نگاهش کرد و بعد، قاطع گفت:   آرش کیم خت 

وع  - خانم محمدی! حرفام مهمه، اگه اجازه بدین رسی

 کنم. 

لبخند بر لب بهاره خشکید. نگاه از آرش گرفت و 

 نش به بازی گرفت: ی شالش را میان انگشتاگوشه

 بله، بفرمایید.  -
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وع کرد:   آرش با نفیس عمیق، حرفش را رسی

من دستم زیر تیغ بابامه که مجبور شدم بیام  -

مو ازم گرفته، گفته تا ازدواج نکنم خواستگاری. بچه

م خونهنیم خوام رک ی خودم. االنم یمتونم بارانو بتر

و راست بهتون بگم که هیچ تماییل به این ازدواج 

 ارم. ند

 رس بلند کرد و یر توجه به نگاه متعجب بهاره ادامه داد: 

 با این آقا به  -
 

ون، شما میگ از این اتاق که رفتیم بت 

 خوام ازدواج کنم. مفهومه؟تفاهم نرسیدم و نیم

 گیج شده بود: 
ً
 بهاره کامال

 یـ... یعت  چی آقا آرش؟ -

 آرش دستش را به زانوهایش بند کرد و از جا بلند شد: 

ون این مسخره بازی رو یعت   - ، رفتیم بت  همی  

 کت  خانم محمدی. تمومش یم

ه ماند به نقطه ای روی دیوار. و بهاره مات و مبهوت خت 

هایی نبود که انتظارش را حرف
 آن چت  

ً
های آرش اصال

ه  داشت. آرش سمت پنجره رفت، پرده را کنار زد و خت 

 رفت: شد به آسمای  که رو به غروب یم
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، بعد یمیه کم دیگه یم - ریم مونیم که شک نکی  

ون.   بت 

ون رفتند، نگاه جمع به سمتشان چرخید.  از اتاق که بت 

کنار هم اما با فاصله ایستادند و نگاه آرش فرش را نشانه 

 گرفت. احمد مشتاقانه پرسید: 

 خب، حرفاتون تموم شد؟  -

بهاره به احمد نگاه کرد و لبخندی کمرنگ روی لب 

 نشاند: 

 مهر. دانبله آقای یز  -

م؟ با پش من به  - خییل هم عایل! نتیجه چی شد دختی

 تفاهم رسیدین؟ 

بهاره کیم پوست لبش را جوید و نگایه به آرش انداخت. 

 ای بعد، دوباره به احمد چشم دوخت و گفت: لحظه

 اگه مامان و بابا موافق باشن، منم حرف  ندارم.  -

نش های گردآن چنان رسیــــع رس بلند کرد که صدای مهره

ه شد به نیمرخ بهاره و انگار قلبش  بلند شد. ناباورانه خت 

 از تپش ایستاد. 
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 احمد خندید و گفت: 

ین کنید.  -  پس مبارکه، بفرمایید دهنتونو شت 

بهاره کم مانده بود زیر سنگیت  نگاه آرش جان بدهد. قدم 

برداشت و کنار پدرش نشست و تمام این مدت، آرش با 

رس بلند کرد و نگاهش که به  اینگاه دنبالش کرد. لحظه

اش حبس چشمان برزچ  آرش گره خورد، نفس در سینه

 ترسید! شد. نباید از این نگاه یم

 

  

 

  

۲۱۴ 

 

. آرش جان؟ چرا اون -  جا وایستادی پشم؟ بیا بشی  

با صدای احمد نگاه از بهاره گرفت. روی مبل نشست و 

یت  تعارفش کرد، چند لحظه ای به احمد که شت 

ه شد و بعد، خصمانه نگاه از او گرفت.  چشمانش خت 
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ِ مسبب تمام عذاب
یت  هایش این مرد بود و حاال شت 

 کرد! بدبخت شدنش را به او تعارف یم

 خودش را نباخت و دوباره صحبت را از 
ً
احمد اما اصال

رس گرفت. آرش اما تمام فکرش پیش بهاره بود. هر از 

زیر پایش  کرد و بعد، دوباره به فرشگایه نگاهش یم

 نگاهش نیمچشم یم
ً
 کرد. دوخت. بهاره اصال

توانست دست روی دست بگذارد کرد. نیمباید کاری یم

 داماد این خانواده کند. با تک رسفه
ً
ای تا احمد او را رسما

 توجه جمع را به خودش جلب کرد و گفت: 

ایطمو بگم.  -  اگه اجازه بدین منم رسی

 آقای محمدی جوابش را داد: 

 آقا آرش.  بفرمایید  -

آرش زیر لب تشکر کرد و بعد، رس بلند کرد و قاطع 

 گفت: 

تونم بدم، تهش من وضع کارم خرابه، مهریه زیاد نیم -

 پنج تا. 
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ها یک نگاه به احمد انداخت و احمد با همان چشم

کشید. دوباره به آقای محمدی برایش خط و نشان یم

 نگاه کرد و ادامه داد: 

م. عقدمعروش نیم - باید یه چت   جمع و  تونم بگت 

، فقط خودمون و خانواده  ها. جور باشه تو محرص 

این بار نگاهش را به بهاره دوخت، بهاره هنوز هم رسش 

 پایی   بود. 

مهمون بازی، باغ، آتلیه، عکس و فیلم... هیچ جوره  -

 رم. زیر بار اینا نیم

بهاره رس بلند کرد و با چشمای  گرد شده نگاهش کرد. 

  ی لب آرش بهگوشه
ً
پوزخندی کمرنگ کش آمد و فورا

 جمعش کرد. دوباره پدِر بهاره را مخاطب قرار داد: 

من چهل سالمه آقای محمدی، یه بچه دارم. زشته  -

 برام این کارا. 

رنگ نگاه آقای محمدی تغیت  کرده بود، مگر دختی یگ 

اش را از رس راه آورده بود که این طور غریبانه یکدانه

لبخندی پروزمندانه روی لب عروسش کند؟ ناخواسته 

آرش نشست و به احمد چشم دوخت؛ احمدی که اخم 
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داد. آقای محمدی امکان غلیظش ختر از عصبانیتش یم

ایط دختی جوانش را عروس کند.   نداشت با این رسی

ی محمدی دست آخر تصمیم بر آن شد که خانواده

مدیی فکر کنند و بعد، جوابشان را اعالم کنند. و باالخره 

 ن خواستگاری نماییسی به پایان رسید... ای

احمد دِر خانه را باز کرد و کناری ایستاد تا اول مهی   و 

آرش داخل شوند. در را که بست، با صدایی بلند آرش را 

 مخاطب قرار داد: 

تو مثل این که قول و قرارمون یادت رفته آرش. اون  -

 بهمون جواب 
ً
؟ دیگه عمرا مزخرفا چی بود گفتی

 مثبت بدن. 

ون ب اران که متوجه آمدنشان شده بود، از اتاق هانیه بت 

 آمد و با شوق گفت: 

 بابا جون!  -

و به سمت آرش دوید. آرش او را بغل گرفت و قامت 

 اش را بوسید و به رویش لبخند زد: راست کرد. گونه

 جوِن بابا؟ سالم دختی خوشگلم.  -

 های کوچک باران دور گردنش حلقه شدند: دست
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.  دلم برات تنگ شده -  بود بابایی

 اش را به بیت  باران مالید و گفت: از ته دل لبخند زد. بیت  

 من بیشتی دلم تنگ شده بود.  -

سف رس تکان 
ٔ
احمد نگاه از پدر و دختی گرفت و برای تا

 نادیده
ً
گرفت. آرش باران را روی اش یمداد، پشش رسما

ای از سالن زمی   گذاشت و خطاب به خواهرش که گوشه

 ، گفت: ایستاده بود 

؟ یم - برمش هانیه جان میشه وسایل بارانو جمع کت 

 خونه. 

 احمد روی مبل نشست: 

تا جواب این خواستگاری مشخص نشه، بارانو هیچ  -

 بری. جا نیم

هانیه دست باران را گرفت و او را با خود به اتاقش برد. 

آرش پشت مبل دیگری که مقابل احمد بود، ایستاد و 

ِ دست گاه آن بند کرد.  تکیههایش را به قسمت باالیی

اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند و کیم کمر خم کرد تا 

 به چشمان احمد قفل شود: 
ً
 نگاهش مستقیما

 قرارمون فقط خواستگاری بود.  -
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 صدای احمد باال رفت: 

-  .  تو هم قرار نبود منو دور بزی 

 ی تهدید تکان داد و گفت: اش را به نشانهانگشت اشاره

ش. وای به حالت اگه خوب گوشاتو وا کن آر  -

جوابشون مثبت نباشه! اون وقته که اگه پشت 

. گوشتو دیدی، بارانم یم  بیت 

یک خندید. این  نگاه آرش به سمتی دیگر چرخید و هیستی

 کمر همت بسته بود که او را دیوانه کند! مهی   
ً
مرد جدا

یز از نگرای   اش را از آرش گرفت و کنار احمد نگاه لتر

 نشست. آرام گفت: 

ی احمد جان. د -  اری تند مت 

 احمد هم با صدایی آرام جوابش را داد: 

 زور باال رسش نباشه کار انجام نمیده. تو نگران نباش.  -

تر باهاش صحبت کن، اینجوری که نمیشه یه کم آروم -

 آخه. 
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احمد نفسش را محکم فوت کرد و رسی به معنای 

ی "باشه" تکان داد. آرش رس بلند کرد و به چهره

ه شد. طعنهمضطر   وار گفت: ب مادرش خت 

 دست  -
ً
دست شما هم درد نکنه مهی   خانوم، واقعا

 مریزاد! 

 

  

 

  

۲۱۵ 

 

مهی   درمانده نگاهش کرد و آرش مبل را دور زد و 

وع کرد به  نشست. انگشتانش را در هم قفل کرد و رسی

 تکان دادن پای چپش. 

ده سال پیش وقتی من دست گذاشتم رو زی  که  -

خورد، شما رس مطلقه بودنش برام یمهمه جوره بهم 

 بازی در آوردین. 
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 پوزخندی پر صدا زد: 

االن با چهل سال سن و یه بچه، واسه من رفتی    -

ِ مجرد که ده دوازده سال 
خواستگاری یه تک دختی

 . ترهازم کوچیک

یک تکان داد و پوزخندش آرام آرام جمع  رسش را هیستی

 شد. نگاهش میان احمد و مهی   چرخید: 

 دیگه هیچ کدومتون و نیمواق -
ً
 شناسم. عا

، نفسش را محکم فوت کرد و گفت: 
 

 احمد از رس کالفگ

 آرش جان! پشم...  -

چشمان آرش گرد شدند و هر دو ابرویش باال پریدند. 

 حرف پدر را قطع کرد: 

 آ آ... یه بار دیگه این کلمه رو به زبونت نمیاریا.  -

الی  احمد مات و مبهوت نگاهش کرد و آرش لحظایی طو 

ه شد تا حس انزجارش را به احمد  به چشمانش خت 

 منتقل کند. دستش را بند زانوهایش کرد و از جا بلند شد: 

ایم، اون شناسنامه من و تو هفت پشت با هم غریبه -

 رو بردار اسم آرش و از توش خط بزن. 
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 مهی   هم از جا بلند شد: 

 نگو آرش جان، تو رو خدا نگو مامان.  -

ه شد به چش اش تا مان مادرش، نگاه یخ زدهصاف خت 

سوزاند. مهی   که لب گزید و رس عمق وجود این زن را یم

 به زیر انداخت، آرش با صدایی بلند گفت: 

 هانیه! جمع کردی وسایلو؟ -

ون  دِر اتاق باز شد و هانیه و باران دست در دست هم بت 

 آمدند. احمد گفت: 

ی، صبح با باران  - هانیه تو هم باهاشون مت 

 ردی. گبریم

 به آرش نگاه کرد: 

م. رم وکیل یموگرنه همی   فردا یم -  گت 

دست آرش کنار پایش مشت شد. چرا این ناپدر دست از 

 داشت؟رسش برنیم

ی بهاره را برایش پیامک کند. منتظر بود تا مهی   شماره

چی منو را برایش آورد و خوش آمد گفت. پِش جواِن کافه
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چی نگاه بعد، به کافه آرش نگایه گذرا به منو انداخت و 

 کرد. پرسید: 

 ها فقط همینه؟نوشیدی   -

 بله آقا، همینه.  -

 تای ابرو باال فرستاد: 

 یه چت   بهتی ندارین؟ -

فهمید. منو را پس گرفت چی خوب منظور آرش را یمکافه

 و گفت: 

ید طبقه - یف بتر  ی باال، میارم براتون. تشی

ای که پلهرسی تکان داد و از جا بلند شد و به سمت راه 

ای از سالن کاف  شاپ بود، قدم برداشت. سالن گوشه

 خایل بود. با باال از طبقه
ً
ی پایی   دید نداشت و حاال کامال

 این حال آرش کورترین نقطه را برای نشسیی  انتخاب کرد. 

 
ً
پشت مت   که نشست، پیامک مهی   هم رسید. فورا

ت. ی بهاره را گرفت و موبایل را روی گوشش گذاششماره

های انتظار که طوالی  شدند، کالفه شد و نفسش را بوق

ب گرفت تا شاید  محکم فوت کرد. با پا روی زمی   ض 
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 یر کالم و مزخرف  که در کافه پخش 
حواسش از موسیفی

 شد، پرت شود. یم

 بله؟ -

چی همزمان که صدای بهاره در گوشی پیچید، کافه

سفارِش آرش را به همراه یک لیوان شات روی مت   

کرد، طور که شات را پر یمگذاشت و رفت. آرش همان

 گفت: 

 سالم، خانوم محمدی؟ -

 خودمم، شما؟ -

 بطری را روی مت   گذاشت: 

 مهرم. یزدان -

اش اش را یک نفس رس کشید و از تلچ  گفت و نوشیدی  

 اخم کرد و چهره در هم کشید. 

 خوب هستی   آقا آرش؟ -

اش را اشارهانگار که بهاره مقابلش نشسته باشد، انگشت 

 ی تهدید تکان داد و گفت: به نشانه
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م، من نیم - دونم تو خوب گوشاتو باز کن خانوِم محتی

گذره. ویل به نفعته این بازی اون رست چی یم

. جوابت به خواستگاری من  مسخره رو تمومش کت 

 منفیه، روشن شد؟

شات دیگری پر کرد و یک نفس رس کشید. پشت دست 

 کشید و صدایش باال رفت: هایش  آزادش را روی لب

 چی شد؟ نشنیدم صداتو.  -

 بهاره ِمن ِمن کنان گفت: 

؟اگه..  -  . اگه جوابم منف  نباشه چی

 کف دستش را محکم روی مت   کوبید و گفت: 

کنم. ببی   منو، رو اون وقته که دنیا رو برات جهنم یم -

اعصاب من راه نرو دختی جون. با من بازی کت  بد 

. مفهومه؟یم  بیت 

های کشدار بهاره، جوایر نگرفت. تماس ای نفسجز صد

را قطع کرد و رسش را روی مت   گذاشت. پلک چپش به 

پرید، امان از این تیک عصتر که دست از رسش شدت یم

 داشت... برنیم
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۲۱۶ 

 

های کتش را کنار دِر آپارتمان را باز کرد و داخل شد. لبه

هدف میان زد، دستانش را به کمرش بند کرد و آرام و یر 

سالن قدم برداشت. هنوز هم شوکه و گیج بود. همه چت   

دید، انگار آن قدر رسیــــع پیش رفته بود که انگار خواب یم

کابوس بود. بعد از آن همه تهدید و خط و نشان 

ی محمدی فهمید چرا از خانوادهکشیدن، هنوز هم نیم

 همش او بود؟ 
ً
جواب مثبت گرفته. یعت  حاال بهاره رسما

 توانست باور کند... نیم

طور به پشت که چرخید، تازه متوجه شد که بهاره همان

 دم در ایستاده. اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و گفت: 

 اگه نمیای تو درو ببند.  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

شد بارید. یک ساعت هم نیماز نگاِه بهاره اضطراب یم

که به عقد این مرد در آمده بود، اما دریــــغ از یک نگاه 

 ،  یا حرف  که کیم دلش را گرم کند. گفت: محبت آمت  

 چمدونم و نمیاری تو؟ -

؟ -  خودت چالفی

ی این مرد چه بهاره مات و مبهوت نگاهش کرد. درباره

 دید! فکرهایی کرده بود و حاال چه داشت یم

 یا بیا تو یا برو، دم در واینستا.  -

د و دسته گل را به دست چپش داد.  لب روی هم فشی

فت و پا به خانه گذاشت و در را چمدان را به دست گر 

بست. با یک دست مانتو و شلوار سفید و یک دسته گل 

ساده، در محرص  محرِم آرش شده و بعد هم با یک 

 ی بخت شده بود. چمدان لباس رایه خانه

سنگیت  نگاِه آرش باعث شد رس بلند کند. اخم غلیظش 

 بابت چه بود؟ به زحمت به رویش لبخند زد و پرسید: 

؟اینجوری نگاه یمچرا  -  کت 
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د، آرام آرام جلو  آرش یر آن که نگاه از چشمان بهاره بگت 

ی کیم از او ایستاد؛ آن قدر که بهاره آمد و در فاصله

د تا نگاهش کند.   مجبور شد رسش را کیم باال بگت 

 مشکلت چیه تو؟ -

 اخیم کمرنگ بر پیشای  بهاره نشست: 

؟ -  چی

 آمد: ی لب آرش به پوزخندی کمرنگ کش گوشه

 یه عیب و ایرادی داری که اینجوری شوهرت  -
ً
حتما

 دادن دیگه. 

ه شدند. آرش یر آن که   در سکوت به هم خت 
لحظایی

رسش را تکان دهد، نگاهش را تا روی شکم بهاره پایی   برد 

 و بعد، دوباره به چشمانش نگاه کرد: 

 ای؟ دوست پشت گردن نگرفته نه؟حامله -

 لرزید: از حرص یم چشمان بهاره گرد شدند. صدایش

-  .
 

 خجالت بکش آرش، بفهم چی داری میگ
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آمد از کنارش رد شود، اما بازویش است  انگشتان آرش 

شد و رس جا میخکوبش کرد. کم مانده بود جان بدهد از 

ه  اش! خشم چشمان تت 

 برام مهم نیست چی تو اون رست  -
ً
ببی   منو، اصال

، عیتر یم گذره. بهت هشدار دادم جدی نگرفتی

 دم. اره. یه بار دیگه دارم بهت آوانس یمند

 ای سکوت کرد و ادامه داد: لحظه

تو این خونه کاری به کار هم نداریم. سمتم نمیای  -

. حتی تا مجبور نشدی بهاره، تو کارام دخالت نیم کت 

باهام حرف نزن. بودنت تو این خونه نباید اذیتم 

 کنه... وگرنه برات خییل بد میشه! 

ه ماند و بعد، بازویش را رها لحظایی به چشما نش خت 

 کرد. بهاره گفت: 

 این حرفا یعت  چی آخه؟ من زنتم آرش.  -

 پر صدا پوزخند زد. لحنش رسارس تحقت  بود: 

مو سیاه کرده، زن؟! تو فقط یه اسیم که شناسنامه -

 هوا َبِرت نداره دختی خوب. 
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طور بهاره گیج نگاهش کرد. آرش به او پشت کرد و همان

خانه یمکه سمت آش  رفت، گفت: تی 

اتاق کارمو جمع و جور کن واسه خودت. کتابا رو  -

م انباری.   بچی   تو کارتن بتر

خانه خارج شد. به  لیوای  آب خنک نوشید و از آشتی 

 سمت در ورودی که رفت، بهاره پرسید: 

ی؟ -  کجا مت 

ه نشست و به بهاره نگاه کرد. تای  دستش روی دستگت 

 ابرو باال فرستاد و گفت: 

 ین زودی حرفامو یادت رفت؟به ا -

ی رس تا پایش را با تحقت  نگاه کرد و رسی به نشانه

گرفت از این رفتارهای افسوس تکان داد. دل بهاره یم

اض نداشت. آرش که رفت، تنش  رسدش، اما حق اعتی

روی مبل آوار شد و نگاهش مات ماند روی دِر بسته. 

 رسید؟کارش با آرش به کجا یم
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۲۱۷ 

 

* 

زحمت چشمانش را باز کرد، طول کشید تا یادش بیاید  به

گاه تنش کرد و نشست. دستی کجاست. دستانش را تکیه

اش کشید و زیر لب ناله کرد. روی به گردن خشک شده

 مبل خوابش برده بود و حاال تمام عضالتش گرفته بودند. 

 تاریک بود. نگایه به ساعت موبایلش 
ً
خانه تقریبا

 داد. ی بامداد را نشان یمهانداخت که ده دقیق

ی اتاق آرش نگاه کرد، ِگ برگشته بود که او به دِر بسته

 متوجه نشد؟

از جا بلند شد و آرام به آن سمت قدم برداشت. کیم الی 

در را باز کرد و توی اتاق رسک کشید. آرش و باران روی 

تخت و در آغوش هم خواب بودند. پس آرش رفته بود 

کش را به خ انه برگرداند. از ته دل آه کشید. تا دختی

فراموش کرده بود، او فقط ضامِن این بود که باران در 
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ی بیشتی از این  این خانه بماند. ارزشش پیش آرش چت  

 نبود! 

ون رفت. روی  آرام بالش و پتویی برداشت و از اتاق بت 

همان مبل دراز کشید و بغض  سمج چنگ انداخت به 

کش  مشتی
 
 شبیه  گلویش. شب اول زندگ

ً
با آرش اصال

رویاهایش نبود. راه پیش رویش سخت بود، پاهای کم 

توانست همه چت   کردند؟ یمها را تحمل یمجانش سختی 

دانست این "رو به راه" را یک تنه رو به راه کند؟ حتی نیم

 چه معنایی دارد... 

* 

، حاال این چه حالیه؟  -  گفتی گذشته رو بدوی  بهتی مییسی

آه کشید یک دستش را زیر چانه زد و از  مهراوه از ته دل

پشت شیشه چشم دوخت به خیابان خلوت و باران 

 . کافه آمدنشان چه بود با این حال؟خورده

 نمیشه االنم مثل قبلنا ساکت باشی پشعمو؟  -

ای کشید و بعد هم دستی به موهایش. مهرداد پوف کالفه

 غلط کرده بود که گذشته را گفته بود! کم خودش عذاب

خرید؛ وجدان داشت؟ حاال باید ترس را هم به جانش یم
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ترِس این که رسمه همه چت   را به یاد بیاورد و... وای به 

رسید! فرزام به کنار، وای به حالش حالش اگر آن روز یم

آمد! این بار دیگر آرش از اگر این زن آرش را یادش یم

 گذشت. جانش نیم

جال داده بود که سکوت مهرداد به افکار درهم مهراوه م

در رسش جوالن دهند. صدایی در گوشش زنگ خورد: 

 گذره دردت به جونم، تموم میشه.""یم

این مدت تمام روز و شبش شده بود مرور همی   یک 

جمله با آن صدای مردانه و بم. چه صدای زیبایی بود! 

چقدر امن بود! برخالف حاِل لعنتی این روزهایش که 

 یان بیابان رها شده بود... دفاع مانگار تنها و یر 

ها آه کشید یر آن که نگاه از رهگذران و خیابان و اتومبیل

د، انگشت اشاره اش کشید. اش را دور فنجان قهوهبگت 

 کرد صاحب این صدا خائن باشد؟چطور باور یم

روزها پیش که از مهرداد خواسته بود عکیس از فرزام 

و دست آخر نشانش دهد، مهرداد مدیی طفره رفته بود 

تمام واقعیت را روی رسش آوار کرد. صاحب آن صدای 

ها دوستش گفت همچون دیوانهامن، مردی که مهرداد یم

ی باندی بزرگ که رس و داشت، خالفکار بود. شاه مهره
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شان زیر دست رسگرد کارشان با مواد مخدر بود و پرونده

 ادیب؛ همی   شد که دست فرزام برایشان رو شد و بعد... 

دا شده بودند. صاحب آن صدا دیگر همشش نبود، ج

ستان و جز همان فقط غریبه ای نام آشنا بود کنج قتر

ی کوتاه و عکیس سه در چهار که مهرداد از خاطره

ها پیدایش کرده بود، دیگر هیچ قسمت بایگای  پرونده

 ی وصیل به مهراوه نداشت. نقطه

چی دل بکن مهراوه، انقدر به فرزام فکر نکن. هر  -

 بوده تموم شده دیگه. 

لبخندی تلخ روی لبش نشست و باالخره چشمانش را به 

 جای خیابان، به صورت مهرداد دوخت: 

کنم کشم آخه؟ حس یمفهیم من چی یمتو چه یم -

 . زندگیم یه فیلم بوده که خودم.. 

 کف دستش را روی سینه گذاشت و تاکید کرد: 

اژ آخرشو ببینم. یم - یم اینا فهخودم فقط رسیدم تیتی

 رو؟

 مهرداد درمانده نگاهش کرد، صدایش هم درمانده بود: 
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-  
 

من چیکار کنم برات؟ خودت بگو. هر کاری بگ

 کنم فقط دیگه بس کن این حالتو. یم

این بار نه فکر خودش بود، نه آبرویش و نه هیچ چت   

دیگری. این بار فقط دلش به حال این زن سوخته بود. او 

ش، حاال اما به لطف او ته ترین بود کنار آر خوشبخت

در مهرداد خودش را نامرد ی بدبختی افتاده بود و چقدّره

دید! چقدر این روزها از خودش نفرت داشت و چقدر یم

! دلش یم
ً
خواست بزند زیر همه چت   و کم بیاورد اصال

شیطای  به نام فرزام این بال را رسش آورده بود؛ همای  که 

شش است، همای  که قانعش کرده بود آرش قاتل هم

 هایش راست بودند یا دروغ... دانست حرفهنوز هم نیم
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 را فریاد یم
 

زد. اگر راه داشت سلول به سلول تنش خستگ

ش صبح یم کرد، مبادا با بهاره امشب را در همان دفتی

چشم در چشم شود. حیف که باران در این خانه بود و 

 اش. دانهکشید برای در دل آرش داشت پر یم

اده، هایی افتکلید را در قفل چرخاند و رس به زیر و با شانه

پا به خانه گذاشت. در را که بست، وجب به وجب خانه 

 شبیه خانه
ً
ی دیروز را با نگاهش رصد کرد. این خانه اصال

ی برق  و روزهای پیش نبود. همه جا مرتب بود و از تمت  

ی کار اش نشست. ازد. اخیم کمرنگ بر پیشای  یم ین تمت  

 بهاره بود؟! 

دِر اتاق خواب باز شد و بهاره لبخند به لب پا به سالن 

 گذاشت. 

 اومدی آرش؟ منتظرت بودم.  -

تر شد. با نگاه رس تا پایش را جلو آمد و اخم آرش غلیظ

دار به تن وجب زد، تایی سفید و دامت  بلند و چی   

داشت. موهای بلوندش را دو دسته کرده و بافته بود و 

یروی شانه اش، های روی پیشای  هایش ریخته بود. چتی

ی که بود نشان یم دادند. آراییسی سنش را کمتی از چت  
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مالیم روی صورت نشانده بود که رنگ آیر چشمانش را 

 کشید. بیشتی از هر وقتی به رخ یم

در یک قدیِم آرش ایستاد و کیم رس بلند کرد تا چشم در 

 : چشمش باشد 

ی برات غذا رو شام که نخوردی؟ ت - ا یه دوش بگت 

 کنم. گرم یم

حی   حرف زدنش، آرش با تای ابروی باال رفته زل زده بود 

ه  به دست بهاره که روی بازویش بود. رس بلند کرد و خت 

شد به چشمانش، نگاهش آن قدر سنگی   بود که بهاره 

 خودش را باخت. دستش را پس کشید و در حایل که 
ً
فورا

 اش بر باد نرود، گفت: خند مصنوغگذاشت تا لبجان یم

دیر کردی من و باران شام خوردیم، ویل کنارت  -

 شینم که بهت بچسبه. یم

فهمید که حتی نفس کشیدنش در این خانه باعث نیم

نشست تا او شام بخورد؟ این که عذاب است؟ کنارش یم

 دیگر شام نبود، زهرمار بود! 

 کردی؟تو اتاق من چیکار یم -

  انداخت: بهاره شانه باال 
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 فقط یه کم مرتبش کردم.  -

ه به چانه اش را کیم باال داد و از باال نگاهش کرد. خت 

چشمان بهاره، به دنبال ردی از ترِس ناشی از خطا، آرام 

بارید و بهاره چقدر رس تکان داد. از نگاهش انزجار یم

 سختش بود که خودش را نبازد! 

د، پالتو را از دیم بعد، یر آن که نگاه از چشمان بهاره بگت  

ون کشید و همزمان گفت:   تنش بت 

 دعا کن فقط همیت  که گفتی باشه، وگرنه...  -

رسی به چپ و راست تکان داد و "وای به حالت!" گفیی  

را به چشمانش واگذار کرد و نفهمید قلب بهاره چگونه در 

ی بهاره کوبید، آن سینه فرو ریخت. پالتو را تخت سینه

یم عقب رانده شد و همزمان پالتو قدر محکم که بهاره قد

را از آرش گرفت. آرش که از کنارش گذشت، پلک روی 

هم گذاشت و نفسش را یر صدا فوت کرد. دیواری که 

کشید، آن قدر بلند و محکم آرش میان خودش و او یم

توانست ویرانش کند. در دل ها نیمبود که به این راحتی 

 دعا کرد که کم نیاورد! 

 بهار!  -
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ریاد آرش آن قدر بلند بود که از جا پرید و پالتو صدای ف

ای بند آمد. از دستش رها شد. نفسش برای لحظه

چشمانش را بست و دستش روی قلبش نشست. زیر لب 

 خودش را دلداری داد: 

 آروم باش بهاره، کم نشنیدی از این داد زدنا. آروم!  -

 تر آمد: صدای آرش این بار از جایی نزدیک

 صدامو؟ بیا اینجا ببینم.  شنویکر شدی نیم -

به پشت چرخید. آرش در چارچوِب دِر اتاق ایستاده بود 

و ابروهایش گره کور خورده بودند. از همی   فاصله هم 

توانست رگ متورم گردنش را ببیند. آرام آرام جلو رفت یم

 و خودش را به آن راه زد: 

 چی شده آرش؟ -

وی کشید. باز فک آرش قفل شده بود و سنگی   نفس یم

 او را توی اتاق پرتاب کرد. نگاه بهاره 
ً
بهاره را کشید و رسما

 که کنج اتاق بودند و پر ماند روی پالستیک
 
ها بزرگ

ها و وسایل شخض رسمه. آرش از پشت بودند از لباس

 رس فریاد زد: 
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ی گ همچی   از جونت ست  شدی هان؟ با اجازه -

 غلظ کردی؟ 

ه به رش چرخید بزاق دهانش را فرو برد و به سمت آ . خت 

 چشمانش، قاطع لب زد: 

 نیازی بهشون نداشتیم، اضاف  بودن.  -

شان را از میان برداشت و بازوی آرش یک قدم فاصله

 بهاره است  انگشتانش شد. توی صورتش غرید: 

ِ این خونه تویی بهار.  -
 تنها اضاف 

 تکای  سخت به تنش داد و فریاد زد: 

 حالیته؟ -

را آزاد کرد و قدیم عقب  بهاره با یک حرکت بازویش

کشید. با دست دیگرش، بازویش را ماساژ داد و با 

لرزید، اما چشمای  خیس به آرش نگاه کرد. صدایش یم

 قاطع بود: 

ی منه آرش. رسمه رفت، ُمرد! حاال جا دیگه خونهاین -

 دیگه من زنتم. 

 اش، کمد خایِل پشت رسش را نشانه گرفت: انگشت اشاره
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و وسایل من پر میشه. دیگه  این کمد با لباسا  -

خوام هیچ ردی از اون زن توی این خونه ببینم. نیم

 فهمیدی آرش؟ دیگه بسه، بّســـه! 

 

  

 

  

۲۱۹ 

 

 با هر دو دست، خودش را نشان داد و لحنش نرم شد: 

یه کمم منو ببی   خب، یه ذره هم به فکر من باش  -

آخه. گناه که نکردم زنت شدم. من... من فکر کردم 

شم. دلم برا باران سوخته بود که خوشبخت یم با تو 

، انقدر رسدی! قبول کردم. نیم
 

دونستم انقدر سنگ

 کردم... وگرنه بیجا یم

 آرش حرفش را قطع کرد: 
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ریم طالقت میدم هنوزم دیر نشده، فردا صبح یم -

ت پاک برگرد خونه بابات. اسم منم از شناسنامه

ی میشه، خرجش یه معاینه ست که بفهمن چت  

 بینمون نبوده. 

یک قدیم که پس کشیده بود را جلو آمد. چشمانش را 

 گرد کرد و طعنه زد: 

شو ی بابام چی بگم؟ بگم شوهرم بچهبرگردم خونه -

دید، دلتنگیش رفع شد، حاال هوس کرده دوباره آقا 

ه؟ شو گرو بگت   احمد دختی

رفت و نگاهش هر ی آرش به شدت باال و پایی   یمسینه

گرفت. دستانش کنار پاهایش خون یم لحظه بیشتی رنگ

مشت شدند. لعنت به روزگاری که او را تا اینجا کشانده 

بود! لعنت به همی   لحظه که این دختی مقابلش ایستاده 

کشید! بهاره ابروهایش را اش را به رخش یمبود و بدبختی 

 باال فرستاد و گفت: 

 چی بگم آرش جان؟ بگو دیگه.  -

ی برای گفیی  نداشت. دلش خورد و چخون خونش را یم ت  

ی همی   اتاق به پایی   خواست اول بهاره را از پنجرهیم
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 این پنج طبقه 
ً
پرتاب کند، بعد هم خودش را. قطعا

ی بهاره رنگ عوض کرد. کرد. چهرهجفتشان را خالص یم

نگاه حق به جانبش، جای خود را به نگایه رسارس مهربای  

 داد و لبخندی کمرنگ روی لبش نشست: 

من بخاطر باران اومدم تو این خونه، تا وقتی هم که  -

 مونم. اون بخواد همی   جا یم

صورت آرش را با دستانش قاب گرفت. گردن کج کرد و 

 لبخندش کش آمد: 

کنم آرش، فقط یه این خونه رو برات مثل بهشت یم -

 کم با دلم راه بیا. خب؟

 آرش غرید: 

 ِبکش دستتو.  -

هاره آرام آرام جمع ای طول کشید. لبخند بچند لحظه

اش را شد و دستانش را پس کشید. آرش انگشت اشاره

 تهدیدوار به رخ بهاره کشید و گفت: 

یه بار دیگه، هوا َبِرت داشت که پاتو بذاری تو این  -

 اتاق، قلم پاتو خورد شده فرض کن. حالیت شد؟
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ی آرش دِر اتاق بهاره یر حرف نگاهش کرد. انگشت اشاره

 گفت: را نشانه گرفت و  

 حاالم گمشو از جلو چشمام.  -

 آرش...  -

 اش را روی بیت  گذاشت: انگشت اشاره

 هیس... هیس... صداتو نشنوم بهار. الل شو، الل!  -

 بازویش را کشید و فریاد زد: 

ون، برو! گمشو!  -  گمشو بت 

ونش کرد و در را محکم به هم کوبید. انگشتان  از اتاق بت 

رد و پلک روی هم هر دو دستش را میان موهایش فرو ب

د. نفس هایش نبودند. های عمیقش جوابگوی ریهفشی

پرید. تمام سیاه زدند و پلکش یمهایش نبض یمشقیقه

اش زیر رس احمد بود، لعنت بر پدری که بلد نبود بختی 

 پدری کند! 

پتو را روی تن آوا باال کشید و لبخندی کمرنگ روی لبش 

ه شد  نشست. موهای فر و سیاهش را نوازش کرد  و خت 

گ که این روزها تنها دلخوشی  اش شده به نیمرخ دختی
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اش نشاند و زیر لب ای روی گونهبود. خم شد و بوسه

 گفت: 

 قربونت بره عمه، چقدرم ناز خوابیدی دورت بگردم.  -

ها و دفتی کیم بعد، چشمش روی زمی   چرخید. کتاب

مشق آوا میان اتاق پخش و پال بود. لبخندش عمق 

ِ درس و مشقگرفت. دختی 
 

هایش ک از شدت خستگ

 بیهوش شده بود! 

ها را آرام از روی تخت بلند شد و یر رس و صدا کتاب

ون رفت. پا  جمع کرد. المپ را خاموش کرد و از اتاق بت 

به سالن که گذاشت، صدای آیفون بلند شد. خطاب به 

خانه مشغول تهیه  ی شام بود، گفت: زهرا که در آشتی 

 دم. من جواب یم -

به سمت آیفون قدم برداشت. قامت زی  جوان را که  و 

 در تصویر دید، گوشی را روی گوشش گذاشت: 

 بله؟ -

 زن جوان اخم بر پیشای  نشاند و با تردید پرسید: 

ل آقای ادیب؟ -  ببخشید، مت  
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 بله بفرمایید، شما؟ -

خانه آمد:   صدای زهرا از آشتی 

 کیه مهراوه جان؟ -

خانه چرخاند:   رسش را به سمت آشتی 

 ست. دونم، یه خانومهنیم -

س ببی   کیه مادر.  -  خب بتی

رس چرخاند سمت آیفون و دیگر قامت زن جوان در 

 تصویر نبود! اخمش غلیظ شد و توی گوشی لب زد: 

؟ -  خانوم؟ کجا رفتی

اما نه جوایر آمد، نه زن در دیدش قرار گرفت. شانه باال 

خانه  انداخت و گوشی را رس جایش گذاشت. سمت آشتی 

 و زهرا گفت:  رفت

 وا! پس چی شد مادر؟ -

دونم، خانومه رفت. شام چی گذاشتی زن عمو؟ نیم -

 خییل گشنمه! 
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۲۲۰ 

 

د، همان جا مقابل ساختمان اتومبیل را توی پارکینگ نتر

پارکش کرد تا بعد از شام بروند و دوری بزنند. عقلش 

ها یک روز، نهیب زد که دست آخر توی همی   دور زدن

شوند. اما این روزها فقط  با آرش رو به رو یمیک جایی 

شان را ی خانهخواست حال مهمان ناخواندهدلش یم

خوب کند، شاید کیم از بار گناهانش کم شود. چه خیال 

 خایم! 

از فضای گرم اتومبیل دل کند و پیاده شد. همی   که 

ها چشمش به ورودی ساختمان و زن جوای  که روی پله

ماتش برد و رس جایش میخکوب شد.  نشسته بود افتاد،

 کرد؟جا چه یماو این

طول کشید تا خودش را جمع کند. لبخندی زورگ روی 

تر از ها که رسید، شوفی زورگهایش نشاند و به پلهلب

 لبخندش توی صدایش ریخت و گفت: 
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؟ -  نسیم؟ تویی

ی نامعلوم مقابلش کنده ی نسیم از نقطهنگاه درمانده

 ان مهرداد باال آمد. شد و تا روی چشم

یز اومدی؟ اینجا چیکار یم - ؟ ِگ از تتر  کت 

 را فریاد 
 
نسیم آرام از جا بلند شد. صدایش هم درماندگ

 زد: یم

 امروز صبح رسیدم.  -

-  !  چه یر ختر

ی تای ابرویش باال پرید و چشمانش گرد شدند. این جمله

یید افکارش گذاشت. 
ٔ
 مهرداد را به پای تا

 اال؟ یخ زدی که. پس چرا نرفتی ب -

ون کشید و سمت  دسته کلیدش را از جیب کاپشنش بت 

 دِر ورودی ساختمان رفت: 

 بریم تو، خوش اومدی نسیم خانوم.  -

خانومتون یه وقت ناراحت نشن مهمون رسزده دعوت  -

 کنید آقا مهرداد! یم
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اخیم غلیظ بر پیشای  مهرداد نشست. به پشت چرخید 

 و پرسید: 

 خانومم؟!  -

 جلوتر آمد و دلخور گفت:  نسیم قدیم

مون انقدر ما رو غریبه یم - دونید که واسه ازدواجتون ختر

 نکردین؟

 نسیم؟ ازدواج چیه؟ -
 

 چی داری میگ

تونه، حاشا نکن آقا مهرداد. اون خانویم که توی خونه -

 مهراوه خانوم، زنته دیگه. 

اخم از پیشای  مهرداد پرید و مات و درمانده نگاهش کرد. 

 از وجود مهراوه ختر داشت؟ وای به حالش این دختی 

بود! نسیم لبخندی تلخ روی لب نشاند و رسی از روی 

 افسوس تکان داد. 

 خانومت دوست نداره مزاحمتون نیم -
ً
شم. حتما

زحمت آوا رو یه رس خواهرزن سابق شوهرشو ببینه. یر 

 رم. بیارید پایی   ببینمش، بعدش یم

 واسه خودت؟ گ گ -
 

فته مهراوه زن منه چی داری میگ

 آخه؟ 
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پس کیه؟ خواهرتونه؟ تا جایی که یادمه شما خواهر  -

 .  نداشتی  

مهرداد نگاه از او گرفت، دستی پشت گردنش کشید و 

نفسش را محکم فوت کرد. میان این آشفته بازار 

 
 
اش، فقط نسیم را کم داشت که بیاید و زندگ

 بازخواستش کند. 

 نیازی نیست پنهون کار  -
ً
ی کنید آقا مهرداد. خودم واقعا

هزار بار بهتون گفتم اگه بخواین ازدواج کنید من و 

دیم. ویل حداقلش این بود که م بهتون حق یمخانواده

ی آوام، نگرانش دادین. باالخره من خالهبهمون ختر یم

 شم. یم

بسه نسیم! همی   جوری رو هوا حرف نزن واسه  -

 شد؟ خودت. گفتم مهراوه زن من نیست، تفهیم

ه اش به و جواب نسیم، تنها سکوت بود و نگاه خت 

ی چمدان نسیم را کشید و چشمان مهرداد. مهرداد دسته

 گفت: 

اول بریم یه جا با هم حرف بزنیم، بعدشم  -

ت نشدم بریم گردیم خونه. هنوز اون قدری یر غت 
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که نصفه شتر خواهر نازی رو تو شهر غریب ولش 

 کنم. بریم نسیم، بریم. 

 

  

 

  

۲۲۱ 

 

کوبید و جز صدای ی اتومبیل یمباراِن نم نم روی شیشه

ی به گوش نیم رسید. هوا آن قدر رسد برف پاک کن، چت  

بود که تصمیم گرفتند قید پارک را بزنند و داخل ماشی   

 صحبت کنند. 

ه ی مهرداد به رو به رو بود و حتی پلک هم نگاه خت 

 بازجویی نشستهزد. سالنیم
و از  های سال پشت مت  

کرد هایش حرف کشیده بود. حاال احساس یممتهم

خودش نشسته آن طرف مت   و این بار خودش است که 

باید جواب پس بدهد. وای به حالش بود اگر بازجویش با 

 آمد! او راه نیم
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؟آقا مهرداد؟ نیم -  خوای حرف بزی 

اش سمت صندیل شاگرد چرخید. رسی تکان نگاه درمانده

 داد و گفت: 

 گم. االن یم گم،یم -

ی خایل و خیس چشم دوخت و نفیس دوباره به جاده

 عمیق کشید. 

ست، ویل خودش اینو مهراوه... اسم واقعیش رسمه -

... خودم دونه. فکر یمنیم کنه من پشعموشم یعت 

 اینجوری بهش گفتم. 

 اخیم بر پیشای  نسیم نشست: 

؟ -  یعت  چی

 مهرداد نگاهش کرد: 

دف نازی درگت  دادگاه یادته اون روزا رو که رس تصا -

 بودیم؟

 نسیم رسی به معنای "آره" تکان داد. 

ست که نازی رو با ماشی   رسمه زِن وکیل همون پشه -

 زیر گرفت. 
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 ماجرا چیه آقا مهرداد؟ -

ه شد. بزاق  مهرداد نگاه از او گرفت و به رو به رو خت 

 دهانش را به سختی فرو برد و گفت: 

مون وکلیش بوده. به من گفیی  اون راننده آدِم ه -

ماجرا اینه که من نتونستم تحمل کنم، نتونستم 

ش خوشبخت باشه. ببینم قاتل نازی کنار زن و بچه

 که آوای من یر مادر داره بزرگ میشه. 
 اونم وقتی

 تند تند پشت گردنش را ماساژ داد: 

گند زدم نسیم، یه بالیی رس زندگیم آوردم که هیچ  -

 تونم جمعش کنم. جوره نیم

 را محکم فوت کرد: نفسش 

 شم. دونم چیکار کنم، دارم دیوونه یمنیم -

های مهرداد رنگ از صورت نسیم پریده بود. از حرف

ش نیم های خویر دستگت 
شد و ترس به جانش افتاده چت  

 بود. هول زده گفت: 

 میشه یه جوری حرف بزنید منم بفهمم؟ -
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اش را روی دستانش را روی فرمان گذاشت و پیشای  

وکه هیچ کس ختر از ماجرای کارخانهدستانش.  ی متی

 نداشت، حتی مادرش زهرا. قش در رفته بود اما این بار... 

رسمه یگ از همکارام بود. وقتی ازدواج کرد و من  -

فهمیدم شوهرش همونیه که نازی منو کشته، 

نتونستم تحمل کنم. نتونستم نسیم، تو بودی چیکار 

 کردی؟یم

 نفیس عمیق گرفت: 

قیبشون کردم، رفیی  شمال. همی   یه مدت تع -

تعطیالت عید بود. یه روز رسمه از جمع جدا شد. 

رفت یه روستای دور، خییل دور. یگ رو پیدا کردم 

 ماشینشو دستکاری کنه. 

 جیغ کشید: 
ً
 نسیم تقریبا

؟!  -  چی

د. چه افتضاچ به بار پلک هایش را محکم روی هم فشی

کرد، عمق آورده بود! حاال که داشت داستان را مرور یم

 خودش تمام این فاجعه را یم
ً
فهمید. تنش یخ زد، واقعا

 
 
 اش آورده بود؟بالها را رس آن زن و زندگ
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خواستم ببینم چی به رسش بازم تعقیبش کردم، یم -

خواستم جون دادنشو ببینم که دلم خنک میاد. یم

 شه. 

ی ش. توی یه جادهگشت ویال پیش خانوادهداشت بریم

ل کنه، چپ داغون بود که  دیگه نتونست ماشینشو کنتی

جا فهمیدم چه گندی باال کرد افتاد ته دّره. تازه اون

 آوردم. 

رفتند و رسگیجه داشت. تنش یخ چشمان نسیم سیایه یم

لرزید و لرزیدند. صدایش هم یمزده بود و دستانش یم

 ضعیف بود: 

 آقا مهرداد... چیکار کردی؟ -

اف کرد. صورتش را با رس از روی فرمان برداشت و کمر ص

دستانش پوشاند و رسش را چند باری به پشتی صندیل 

 رسمه، با آوا 
 
کوبید. چه کرده بود؟ با خودش، با زندگ

 چه کرده بود؟

کف دستش را محکم و یی در یی روی ته ریشش کشید. 

 لرزید: صدایش کیم یم
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ون، بیهوش بود. رسش  - رفتم از ماشی   کشیدمش بت 

به خورده  ه بود. خدا خدا یمبدجوری ض  مت 
َ
کردم ن

فقط. پشیمون شده بودم، بدجوری خودمو باختم 

 وقتی رس و صورِت داغونشو دیدم. 

 ای پلک روی هم گذاشت و بازدمش را رها کرد: لحظه

 خواستم قاتل باشم. ... من نیممن -

 

  

 

  

۲۲۲ 

 

کرد. نگاهش مات مانده بود روی نیمرخ مهرداد و باور نیم

هایش شک کند اما به راستی و درستی شحاض  بود به گو 

این مرد، نه. مهرداد کالفه نفسش را فوت کرد و ادامه 

 داد: 
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رسوندمش بیمارستان. اسم و مشخصاتشو ازم  -

. اگه راستشو یم ش زود گفتم خانوادهخواسیی 

شدم. گفتم کردن. اون موقع من بیچاره یمپیداش یم

ق ست. بردنش اتاخواهر ناتنیمه اسمشم مهراوه

 عمل... 

د:   چشم بست و لب روی هم فشی

 رفت تو کما.  -

نسیم هیت  کشید و دستش روی دهانش نشست. 

های اشک، چشمانش را نیش زدند و مهرداد ادامه قطره

 داد: 

گفیی  مگه معجزه شه که به هوش بیاد. تو جهنم  -

بودم اون روزا نسیم، از جهنمم بدتر بود. دلم 

م فرار کنیم م، برم یه جایی خواست دست آوا رو بگت 

ی رسمه بهم نرسه. ویل نشدی  که دست خانواده

تونستم اون زنو به حال خودش ول کنم. بود، نیم

 عذاب وجدان داشتم، حالم خییل بد بود. 

شد. گفت و با هر جمله انگار کیم از درِد دلش کم یمیم

دانست بعد از این نسیم چه تصمییم گفت و نیمیم
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د. فقط یک چت   را یم دانست؛ آن هم این که اگر یم گت 

شود، هر پای آوا وسط باشد، نسیم راض  به هر کاری یم

 کاری! 

این وسط تنها شانیس که آوردم، این بود که بهم  -

به ای که به رسش خورده، باعث میشه گفیی  ض 

، از به حافظه شو از دست بده. مطمی   بودن یعت 

هوش اومدنش مطمی   نبودن، ویل شک نداشیی  که 

 گه حتی خودشم یادش نمیاد. دی

ی باران خورده. رس بلند کرد و نگاهش میخ شد به جاده

 اخیم کمرنگ چاشت  صورتش شد: 

نقص کشیدم و همه چت   همون ی یر بعدش یه نقشه -

جوری پیش رفت که انتظارشو داشتم. طالهاشو 

قبل عمل تحویلم داده بودن. برگشتم همون جایی 

شت ته دّره تو که تصادف کرده بود. ماشینش دا

هه دار و درخت سوخت ویل از بس دّرهآتیش یم

داشت که هیچ کس نفهمیده بود. رفتم طالها رو 

 انداختم تو آتیش، بعدش... 

نفیس عمیق کشید، انگار که خیالش راحت شده بود از 

 توانست به رسش بیاورد. بابت آرش و بالیی که یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سه روز طول کشید تا ختر آتیش سوزی بپیچه.  -

کی   تو کی   رسمه مرده، فکر یمش فکر یمانوادهخ

شم همون انفجار ماشی   و آتیش سوزی جنازه

 سوخته و نابود شده. 

لغزید و او رس های نسیم یموقفه روی گونهاشک یر 

سف تکان یم
ٔ
داد برای مرد یر رحیم که عمری دل تا

ترین بود در نگاه او. مهرداد گفته بود آن وکیل زن و رحم

رد. یعت  این زن کودگ داشت که حاال مثل آوایش بچه دا

 داشت این مرد! 
 

 یر مادر شده بود؟ چه دل سنگ

ده روز، فقط ده روز طول کشید تا رسمه به هوش  -

ش. اگه خواستم برگرده پیش خانوادهبیاد. نیم

فهمید من این بال رو رسش گشت و شوهرش یمبریم

خودم کرد بهم. فکر نکت  نگران آوردم، رحم نیم

 موند. بودما، نه. نگران آوا بودم که بعد من تنها یم

ی خودم و یه مشت واسه همی   رسمه رو آوردم تو خونه

عمومه، گفتم وقتی پنج  دروغ تحویلش دادم. گفتم دختی

سالش بوده پدر و مادرش تو یه تصادف ُمردن و از اون 

 یم
 
 کنه. حتی اسمشم دروغ گفتم بهش. موقع با ما زندگ

 کرد و رسی برای افسوس تکان داد: نچی  
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خودم دروغ گفتم هیچ، مامانمم مجبور کردم دروغ  -

ی این مزخرفاتو به خورد آوا هم دادم. بگه. همه

ی مهربون کنه این همه سال یه عمهطفلک فکر یم

 داشته و ما ازش قایمش کردیم. 

 لبخندی تلخ کنج لبش نشست: 

 خییل به هم وابسته شدن نسیم، خییل!  -

دادند. صدای لرزانش میان بغض به هایش امان نیماشک

 شد: سختی شنیده یم

 آ... آقا مهرداد... چجوری دلت اومد؟ چجوری؟ -

لبخند آرام آرام از صورتش محو شد و بزاق دهانش را به 

 سختی فرو برد: 

س. به اندازهنیم - ی کاف  حالم از خودم دونم نسیم، نتی

 بیشتی نکن.  خوره، تو دیگه عذاب وجدانمو به هم یم

ی سمت خودش، نسیم نگاه از او دزدید و از پشت شیشه

ه شد به جاده. دستش را روی دهانش گذاشته بود تا  خت 

صدای هق هقش بلند نشود. کاش هیچ وقت به تهران 

فهمید تنها یادگار نیامده بود! کاش هیچ وقت نیم

 شود! خواهرش زیر دست چه پدر یر رحیم بزرگ یم
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ش یم - ای آشنا باعث یمگفت چدکتی شن کم کم ت  

ایی یادش حافظه
ش برگرده. تا همی   االنشم یه چت  

 اومده ویل یه جوری جمعش کردم. 

 کیم تنش را به سمت نسیم چرخاند و ادامه داد: 

ش بهش چیا نسیم باید برات تعریف کنم از گذشته -

گفتم. باید بدوی  که یه وقت سویی ندی جلوش. 

 گوش میدی به من؟ نسیم! 

 

  

 

  

۲۲۳ 

 

خواست او را هم همدست گفت این مرد؟ یمچه یم

خودش کند در این بازی رسارس نامردی؟ سکوتش 

ی مهرداد. همچون سطیل آب یخ بود روی تن گر گرفته

 چشمانش از رس بهت گرد شدند و پر از تردید لب زد: 
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 نه؟ تو که دستمو رو  -
 

ی بهش نمیگ نسیم؟ تو که چت  

؟ نیم  کت 

دلش به هول و وال افتاد. آستی   پالتوی جوایر نگرفت و 

 نسیم را کشید و گفت: 

شناسه، کنم. شوهِر این زن منو یمنسیم خواهش یم -

کنه. اگه بفهمه چه بالیی رسش آوردم بهم رحم نیم

آوا بفهمه باباش چی کار کرده داغون میشه. خواهش 

کنم... آوا جز من کیس رو نداره، منو پیشش یم

رو روح نازی قسم این کارو با خراب نکن نسیم. تو 

 من نکن. 

هایش، درمانده پلک روی هم گذاشت و میان اشک

 نالید: 

 قسم نده آقا مهرداد.  -

 رس چرخاند و به مهرداد نگاه دوخت: 

 اون زن خودش بچه داره؟ چجوری دلت اومد آخه؟ -

نگاهش ماِت چشمان خیس نسیم شد و آرام دستش را 

سف تکان داد 
ٔ
 و گفت:  پس کشید. نسیم رس تا

 کردم همچی   آدیم باشی آقا مهرداد. فکر نیم -
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 نسیم...  -

ی سکوت باال گرفت و چشمانش را دستش را به نشانه

 بست: 

نگو، تو رو خدا دیگه هیچی نگو. تحملشو ندارم.  -

گم. بخاطر آوا... فقط باشه... باشه من هیچی نیم

یش نشه دهنمو یم بندم. بخاطر این که آوا چت  

 قا مهرداد؟خوبه؟ خوبه آ

از روزی که در اتاق کارش، تخت و کمد بهاره جای 

هایش را کتابخانه و مت   کارش را گرفته بود، بساط پرونده

شد. این روزها اوضاع کرد و مشغول یمدر سالن پهن یم

هایش اش کیم بهتی بود. تمام حواسش را به پروندهکاری

داد تا برای چند ساعتی هم که شده، حواسش از یم

کشید، سوهاِن روچ که زیر یک سقف با او نفس یم

 پرت شود. 

ی لپ تاپ گرفت و کمرش را صاف کرد. نگاه از صفحه

عینک را از روی چشمانش برداشت و دستی به گردن 

 خشک شده
ً
اش کشید. مبل و مت   جلو مبیل اصال

تر یک مت   کار مناسب کار کردن نبودند، باید هر چه رسیــــع
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اش این بود که آن را معضل بعدی کرد. جدید تهیه یم

گذاشتش کنج اتاق باران که هم کجا بگذارد. شاید یم

کش را بیشتی ببیند، هم کمتی چشمش به بهاره بیفتد.   دختی

دوباره عینک را روی چشمانش گذاشت و مشغول 

ها شد. حواسش به پشت رسش خواندن یگ از پرونده

خانه مشغول نبود؛ به بهاره بود و هر ای که توی آشتی 

شد و آه حشت چند دقیقه یک بار، نگاهش میخ آرش یم

کشید. بعد از آن جنجایل که رس وسایل رسمه راه یم

افتاده بود، این مرد رسدتر از قبل شده بود و حتی نگاهش 

 یخ زده را کرد. باید کاری یمهم نیم
 
کرد، دلش این زندگ

 خواست. خواست. دلش کیم "دیده شدن" یمنیم

 
ً
ای آماده کرد و رایه سالن شد. کنار آرش، با نسکافه فورا

های روی مت   فاصله روی مبل نشست و میان شلوغ  

ه ی جایی برای ماگ نسکافه باز کرد. تمام مدت نگاه خت 

داد اش. همی   آزارش یمآرش روی دستانش بود، نه چهره

 اما به روی خود نیاورد و لبخندی روی لبش نشاند: 

ست، ِگ کارت جان. شام آمادهخسته نباشی آرش  -

 تموم میشه؟
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اش را پر کرده بود و دلش با این که عطر نسکافه بیت  

خواست داِغ داغ آن را رس بکشد، از زیر چشم نگایه یم

 به بهاره انداخت و گفت: 

بیت  چقدر شلوغه؟ برش دار تا َبرش دار اونو، نیم -

 هام. چپه نشده رو پرونده

ای کنار مبل گذاشت. چهرهبهاره ماگ را روی عسیِل  

مظلوم به خودش گرفت و دستش را روی ساعد آرش 

 گذاشت: 

 آرش؟ هنوز دلخوری ازم؟ -

نگاه آرش از روی دست بهاره کنده شد و باز هم روی 

 کلمات پرونده نشست: 

 دستتو بکش.  -

االن وقتش نبود که بهانه دست این مرد بدهد. دستش را 

 پس کشید و گفت: 

وئه، من نباید یر اجازه به ببخشید آرش، حق با ت -

 زدم. ببخش دیگه، خب؟وسایل اتاقت دست یم
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و باالخره آرش رس از پرونده بلند کرد. بهاره که قدم اول را 

تر کرد خوب برداشته بود، خودش را کیم به آرش نزدیک

 و با صدایی آرام گفت: 

ه که چرا بابایی با ما غذا باران دو روزه بهونه یم - گت 

و بچینم باهامون خوره، گننیم اه داره طفلیک. مت  

 خوری؟شام یم

 

  

 

  

۲۲۴ 

 

اخیم کمرنگ بر پیشای  آرش نشست و بهاره تمام 

 مظلومیتش را در نگاه و صدایش ریخت: 

 کنم، بخاطر باران. خواهش یم -

اش. نگاه از بهاره گرفت و دوباره رسش رفت توی پرونده

 ای کشید و گفت: پوف کالفه
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 باران.  خیله خب، فقط بخاطر  -

یز از شوق شد:   بهاره لبخند زد و صدایش لتر

و بچینم.  -  مرش آرش، مرش! پس من برم مت  

ای که داشت، مت   شام را چید. رفت و با نهایت سلیقه

یک نگاه به آرش انداخت که مشغول جمع کردِن بساط 

کارش بود. لبخندی کنج لبش نشست و رایه اتاق باران 

توی اتاق رسک کشید. باران  شد. کیم الی در را باز کرد و 

هایش، روی زمی   نشسته ها و عروسکمیان اسباب بازی

 بود. 

 باران جان؟ بیداری عزیز دلم؟ -

باران رس چرخاند سمت او و دل بهاره ضعف رفت برای 

 نگاه مظلومش. 

 سالم خاله.  -

 لبخند زد و پا به اتاق گذاشت: 

 سالم خوشگلم.  -

موهایش  کنارش دو زانو نشست و دست نوازشی روی

 کشید: 
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 طالیی من؟ کت  جوجهچیکار یم -

 کنم. با عروسکام بازی یم -

 پس چرا ناراحتی آخه؟ -

 باران لب ورچید و مظلومانه لب زد: 

تنهایی دوست ندارم بازی کنم. خاله جون؟ چرا بابا  -

 کنه؟آرش دیگه باهام بازی نیم

اش را صورت باران را با دستانش قاب گرفت و گونه

 بوسید: 

الیه قربونت برم من. بابا کارش زیاده، خسته میشه. من  -

 کنم بارانم، خب؟خودم باهات بازی یم

 بابام دیگه منو دوست نداره خاله.  -

 گ گفته من دیگه دوِست ندارم؟  -

صدای آرش که آمد، نگاه هر دو سمت دِر اتاق کشیده 

اش را از چارچوب گرفت و جلو ی شانهشد. آرش تکیه

ِف باران، روی زمی   نشست و با اخیم آمد. آن طر 

ه شد به عسیل  جدی کمرنگ خت 
ً
های نگاهش. کامال

 گفت: 
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، همه - ی زندگییم بارون. دیگه از این تو جوِن مت 

فکرا نکن که بابام دوسم نداره و این چرت و پرتا، 

 باشه؟

قرارانه میان دو چشم پدرش چرخید. آن قدر نگاه باران یر 

ی معصومیت چشمانش. که دل آرش قنج رفت برا

اخمش پر کشید و لبخندی کمرنگ چاشت  صورتش شد. 

 دستانش را باز کرد و گفت: 

 دور رست بگرده بابا، بیا اینجا ببینم.  -

ای آزاد شده از قفس، پر کشید و و باران همچون پرنده

به آغوش امن پدرش پناه برد. دستان کوچکش دور گردن 

پیچید. آرش حلقه زدند و دستان آرش دور تنش 

کش عمیق نفس  چشمانش را بست و عطر تن دختی

هایش تصویر زی  به چشمان عسیل کشید. پشت پلک

انه لبخند یم زد. بارانش بوی رسمه را نقش بست که دلتر

داد، چقدر این مدت غافل شده بود از تنها یادگار یم

 عزیزترینش... 

ی دار و نداریم. ببخش تو همه کس مت  باران، همه -

بهت نبود، بخش بابای یر وفاتو  که حواسم

 ی من. دردونه
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کش یمآرش یک بند قربان صدقه رفت و ی دختی

بوسیدش. و بهاره مات مانده بود روی تصویر مقابلش یم

شد. این روی مهربان و قلبش داشت از سینه کنده یم

دید، اولی   بار بود که لبخندش آرش را اولی   بار بود که یم

آورد؟ چرا حالش داشت بازی در یم دید و چرا دلشرا یم

 شد؟داشت عوض یم

ای از روزهای کمرنگ و عشق میان آرش و باران، خاطره

ای از یک قدییم را پیش نگاهش زنده کرده بود. خاطره

 مرد مهربان که خییل وقت بود دیگر او را نداشت. 

چقدر این روزها نیاز داشت به بودنش! چقدر دلش تنگ 

ته بود از قوی بودن! دلش شده بود و چقدر خس

های دور و خواست بشود همان دختی کوچولوی سالیم

ی که این رسنوشت تار برایش رقم  دور بماند از هر چت  

جا کشید؟ جز زده بود. گناهش چه بود که کارش به این

ها محبت یر دریغش را خرج این که تمام این سال

 های اشتباه کرده بود، گناهش چه بود؟آدم

رِی روزهای گذشته، اشک را مهمان نگاهش کرد. یادآو 

 از پدر و دختی چشم دزدید و از جا بلند شد. صدایش 
ً
فورا

 از بغض گرفته بود: 
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 رم غذا رو بکشم، زودتر بیاین تا رسد نشده. من یم -

و بعد، رفت و دِر اتاق را هم پشت رسش بست. نگاه 

اش آرش ماند روی دِر بسته و اخیم کمرنگ بر پیشای  

؟نش  ست. یک دفعه چه مرگش شد این دختی

 بابا آرش؟ -

 به باران نگاه کرد و لبخند زد: 

 جوِن بابا آرش؟ قربون صدات برم من.  -

 یم -
 
 کنه؟خاله بهاره دیگه همیشه با ما زندگ

لبخند آرام آرام از روی لبش محو شد. باران را روی پایش 

 نشاند و پرسید: 

 تو چی دوست داری بابا؟ -

ارم خاله همیشه پیشم بمونه. بابایی صبحا من دوست د -

ریم مهد خییل کیف میده. خاله خییل که دوتایی یم

 مهربونه بابا آرش، من خییل دوسش دارم. 

کش را نوازش کرد و درمانده چشم دوخت به  موهای دختی

گفت که بهاره چشمان زیبایش. پس مهی   راست یم
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کش جا کرده. نیم د از دانست بایخودش را در دل دختی

 این بابت خوشحال باشد یا ناراحت. 

؟ میشه خاله پیشمون بمونه؟ -  بابایی

خودش که هیچ، خودش خییل وقت بود که نابود شده 

اش خوب باشد. خواست حاِل دردانهبود. حاال فقط یم

اگر بارانش بهاره را دوست داشت، او چرا نباید حضور 

ی کرد؟ به زحمت لبخند زد و گونهاین زن را تحمل یم

 باران را بوسید: 

 مونه. مونه بابا جون، خاله بهارت پیشمون یمیم -

 

  

 

  

۲۲۵ 

 

از پهلوی چپ به پهلوی راست چرخید و به دقیقه 

نکشیده، طاق باز خوابید و پتو را از روی تنش پس زد. 
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هایش را کیم بعد، دوباره به پهلوی چپ افتاد و پلک

د.   محکم روی هم فشی

ه شده به چشمانش را باز کرد و م یان تاریگ اتاق، خت 

دیوار رو به رویش. نفسش را محکم اما یر صدا فوت 

 دیوانه شود. 
 

 کرد. کم مانده بود از کالفگ

 بره؟خوابت نیم -

ی دروغیت  که مهرداد صدای رسمه، یا همان مهراوه

ساخته بود، باعث شد به پهلوی راست بچرخد. رسمه 

ف  که از هم به پهلوی چپ چرخید و میان نور ضعی

ه شدند. پنجره یم  تابید، به صورت یکدیگر خت 

ی مهرداد بود. برای یک شد که مهمان خانهسه روزی یم

یز به تهران آمده بود و در خواب هم  کار بانگ از تتر

دید که این سفر پایش را به یک ماجرای پیچیده و نیم

عجیب باز کند. سه روز گذشته بود اما نسیم هنوز هم 

رد که خواب است، یا تب دارد و دچار توهم کفکر یم

شده. مگر باور داستای  که مهرداد برایش گفته بود به این 

 آسای  بود؟

؟ تو هم خوابت نیم -  بره؟تو چی
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 های رسمه نشست و پاسخ داد: لبخندی کمرنگ روی لب

تونم بخوابم. خوری که بخوامم نیمانقدر وول یم -

ی شده؟  چیه نسیم؟ چت  

خانه و روز و سه شب بود که هم گفت؟ سهچه یم

اتافی این زن زیبارو شده بود و تمام مدت، تردید ذره هم

ه  ذره شت 
 

های ی جانش را کشیده بود. حاال تمام آشفتگ

دانست و هر بار که خودش این زن را، تمام درد دلش را یم

آمد این زن گذاشت، هر بار که یادش یمرا جای او یم

دگ که حاال مادر باالی رسش نبود، ای دارد و کو خانواده

 شد. نفسش تنگ یم

گاه تنش کرد و روی تشک رسمه دستانش را تکیه

ی تخت تکیه داد و زانوهایش را خم کرد. نشست. به پایه

دستانش را دور زانوهایش حلقه کرد و لبخند به لب 

 گفت: 

خوبه که هستی نسیم. تو این خونه همه رس شب  -

ه فکر و خیال دیوونه خوابن، من تا خوابمیم م بتر

کنه. از وقتی اومدی خییل حالم بهتی شده، کاش یم

. یم  شد همیشه پیشم بموی 
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نسیم هم از جا بلند شد و رو به روی رسمه نشست و به 

های رسمه دیوار تکیه زد. دردش همی   بود که مرهم زخم

هایش شده بود. دردش این بود که رسمه او را محرم زخم

کرد با سکوتش دارد به این زن احساس یم دید و او یم

م نگذاشت بیش از این به چشمان خیانت یم کند. رسی

ای از موهای فر و رسمه نگاه کند. چشم دزدید و دسته

اش ریخته بودند، پشت گوش سیاهش را که روی پیشای  

 فرستاد. لبخند رسمه عمق گرفت: 

... فکر کنم جفتتون شبیه  - آوا خییل شبیه توئه. یعت 

. تو اتاق مهرداد یه عکس از خودش و  نازی باشی  

 نازی هست ویل هیچ وقت بهش دقیق نگاه نکردم. 

 لبخندش تلخ شد و رسی برای افسوس تکان داد: 

-  
 
انقدر تو حال خودم غرقم که هیچی از زندگ

جا به بعد زندگیم کنم از اینفهمم. حس یمنیم

 
 

همش روزمرگیه، قرار نیست هیچ اتفاق قشنگ

 ه. فقط باید بشینم و منتظر باشم که یه روزی... بیفت

بافی حرفش را خورد و چشمانش را بست. نچی کرد و 

 رسی به اطراف تکان داد: 
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 خونم؟ نصفه شتر چرا دارم برات روضه یم -

 چشمانش را باز کرد: 

 ببخشید.  -

شد. او و مهرداد و سکوتشان حالش داشت خراب یم

 
 
و آن وقت رسمه  های این زن بودند مقرص تمام دلمردگ

دانست چه واکنیسی باید نشان خواست؟ نیممعذرت یم

ی که به ذهنش رسید را بر زبان  دهد. فقط اولی   چت  

 آورد: 

 آوا تو رو خییل دوست داره.  -

ین شد:   و باز هم لبخند رسمه شت 

 منم خییل دوسش دارم، خییل زیاد!  -

ه شد به سقف اتاق:   نفس عمیفی کشید و خت 

و آوا یه جورایی شبیه همیم. یه  دوی  نسیم، منیم -

 جفتمونه. آوا مادرشو از دست 
 
خالء بزرگ تو زندگ

هایی که کنار آوام تنها زمانیه مو. وقتداده، منم بچه

دونم اونم حسش به کنم. نیمکه احساس آرامش یم

ی نداشتم من انقدر قویه یا نه، ویل من مثل بچه

 دوسش دارم. 
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شد این لرز ید و کاش یمپلک روی هم گذاشت و تنش لرز 

ای از این شهر، کودگ را به پای رسمای آذر بگذارد! گوشه

هایش را شد و مادرش، مادرانهداشت یر مادر بزرگ یم

 خرج فرزنِد مردی یم
 
اش آورده کرد که جهنم را میان زندگ

 بود. لعنت بر خودش که با این مرد همدست بود! 

شم دوخت. رسمه نگاه از سقف گرفت و به نسیم چ

 چقدر خوب بود که تاریگ اتاق نیم
 

اش گذاشت آشفتگ

 را ببیند! صدایش شوق داشت وقتی پرسید: 

 تو گواهینامه داری؟ -

 چشمانش را باز کرد و گیج پرسید: 

 گواهینامه؟ آره، چطور؟  -

 بیا ماشی   مهردادو برداریم بریم یه دوری بزنیم.  -

 چشمانش از رس تعجب گرد شدند: 

؟!  -  چی

 اش نشست: ی رسمه روی بیت  شارهانگشت ا

؟هیس... چرا جیغ یم -  زی  دختی

 خوای بری مهراوه؟ این وقت شب، تو این رسما کجا یم -
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کدوم وقت شب؟ تازه ساعت دوازدهه. نه نیار دیگه   -

ی یم  گردیم. خوریم زودی بریمنسیم، بریم؟ یه چت  

 نسیم من من کرد: 

 آخه... یر اجازه ماشی   برداریم؟  -

چی میشه مگه؟ حاال یه شب یر اجازه ماشی   برادرمو  -

؟  بردارم آسمون میاد زمی  

چسباند! بعد از حیف اسم برادر که این زن به مهرداد یم

کیم مکث، رسی برای موافقت تکان داد و رسمه پر از 

 شوق گفت: 

 پس پاشو حاض  شیم.  -

 

  

 

  

۲۲۶ 

 

 باران دست آرش را به دنبال خود کشید و همزمان گفت: 
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آخ جون تاب! بابایی بریم تاب سوار شیم. بدو دیگه،  -

 بدو! 

طور که به اجبار باران به از ته دل قهقهه زد و همان

 رفت، گفت: سمت وسایل بازی پارک یم

 خیله خب باران، دارم میام دیگه، نکش دستمو.  -

بهاره روی نیمکت نشست و لبخندی عمیق کنج لبش 

کرد. آرش ال یمنشست. با نگاهش آرش و باران را دنب

باران را روی تاب کودک نشاند و بعد، مشغول هول 

های از ته دلشان پارک را پر دادنش شد. صدای خنده

کرده بود و چقدر بهاره این حس و حالشان را دوست 

 داشت! 

کرد، گرِم این که روزی های آرش دلش را گرم یمخنده

ه آرش رسد که این مرد برای او بخندد. مهربای  بیشتی بیم

کرد اما وقتی آمد. اخم و عصبانیت ترسناکش یمیم

کرد. حاض  بود دست خندید، بهاره احساس امنیت یمیم

به هر کاری بزند برای وجود دائیم این حس امنیت که 

های سال از او دریــــغ شده بود. شاید خدا آرش را رس سال

راهش گذاشته بود که رسنوشتش را زیر و رو کند، بعید 

 نبود! 
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قایفی گذشت. آرش تاب را نگه داشت و باران را پیاده د

کرد. روی دو پا نشست و کاله و شالگردنش را مرتب کرد 

ها اش رسما نخورد. بعد او را به سمت رسرسهکه دردانه

 هدایت کرد و خودش به سمت نیمکت قدم برداشت. 

اش روی نیمکت آوار شد. نفس نفس زنان، تن خسته

شد و نگاهش همچنان به نیم لبخند از روی لبش محو 

 باران بود: 

 یه وجب بچه رو ببینا، از نفس انداخت منو.  -

بهاره به نیمرخ آرش چشم دوخت و از ته دل لبخند زد. 

ماند! کاش این مرد همیشه حالش همی   قدر خوب یم

 آرش گفت: 

 گم رسمه... یم -

و همزمان رسش را به سمت بهاره چرخاند و با دیدنش، 

در دهانش ماسید. لبخندش آرام آرام محو ی جمله ادامه

 رس به 
ً
ه ماند. بهاره فورا شد و مات و مبهوت به بهاره خت 

زیر انداخت و لبخندش، زهرمارش شد. پس حاِل خوِب 

کرد و او را آرش بابت این بود، امروز را در توهم رس یم

 ای دیده بود که دیگر نیست. رسمه
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و نگاه از نیمرخ آرش بزاق دهانش را به سختی فرو برد 

ه ماند روی زمی   بازی و مغزش  بهاره گرفت. نگاهش خت 

فلج شد انگار! چه مرگش شده بود؟ بهاره را با رسمه 

 گرفت؟ بهاره کجا و رسمه کجا! اشتباه یم

ه شد به  بهاره زود خودش را جمع کرد. رس بلند کرد و خت 

د. کر دوید و بازی یمبارای  که شاد و رسزنده میان پارک یم

 لبخندی کمرنگ روی لب نشاند و گفت: 

، خییل وقت  - کار خویر کردی دل باران و نشکستی

 خواست بیاد پارک. بود دلش یم

پلک روی هم گذاشت و پشت گردنش را محکم و یی در 

ب گرفت و  یی ماساژ داد. با پای چپش روی زمی   ض 

شد اگر این زن نفسش را پر صدا فوت کرد. چه یم

شد اگر همی   امروز را در ؟ چه یمآمد همراهشان نیم

 این توهم از کجا آمده وهم و رویایش رس یم
ً
کرد؟ اصال

 بود؟

ای کرد و بهاره رسش را به سمت آرش چرخاند. تک خنده

 گفت: 
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ی من کنه باران بچهبینه، فکر یماالن هر گ ما رو یم -

 و توئه. 

هایش را روی ران پاهایش گذاشت. انگشتان دو آرنج

بات دستش را  پشت گردنش در هم قفل کرد و ریتم ض 

پایش شدت گرفت. صدای بهاره خط روی اعصابش 

 کشید: 

قشنگه نه؟ من و تو و باران یه خانواده باشیم، خییل  -

 دوست داشتنیه. 

 حوصله -
ً
ی شنیدن چرت و پرتای تو رو بهار! واقعا

 ندارم. ساکت باش، اعصابمو نریز به هم. 

  به زیر انداخت و لب زد: لبخندش رو به تلچ  رفت. رس 

 حرفای من همیشه واسه تو چرت و پرته.  -

 سنگی   بینشان حاکم شد. سکویی که جز صدای 
سکویی

ی آن را خنده و شادی بچه ب پای آرش، چت   ها و ض 

خواست و هم شکست. بودِن بهاره را هم یمنیم

 باران به این زن نیم
 

خواست؛ خواستنش بخاطر وابستگ

.. وای از این نخواسیی  که نه منطق بود و نخواستنش. 

 شد و نه احساس و نه هیچ چت   دیگری! رسش یم
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ذهنش به ده سال پیش کشیده شد، به روزهایی که رسمه 

رس یک دو رایه بود؛ دو رایِه عشق و نفرت به فرزام. آن 

شتر که تمام حرف دلش را ناخواسته از پشت گوشی 

ه بود؟ گفته شنیده بود، برایش تداغ شد. رسمه چه گفت

بود حالش برزخ است! برزچ  از جنس بالتکلیف  و چقدر 

 کرد! این کلمه حاِل این روزهای آرش را خوب توصیف یم

 به من فکر یم -
ً
؟آرش؟ تو اصال  کت 

اش را به رسش را میان دستانش گرفت و موهای آشفته

چنگ کشید. روزی این سوال را خودش از رسمه پرسیده 

مانده و حال آشفته. رسمه گفته بود بود؛ با همی   لحن در 

 کنم و آرش... به تو فکر یم

کرد. از همان آرش هم این روزها به بهاره فکر یم

ای که باران خواسته بود بهاره کنارشان بماند، لحظه

کرد و حاال بعد از یک هفته به هیچ داشت به او فکر یم

 ای نرسیده بود. نتیجه
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د فرزام را کنار بگذارد و به آرش دل اگر رسمه توانسته بو 

توانست رسمه را رها کند و بهاره را به ببندد، چرا او نیم

 عنوان همشش بپذیرد؟

ی ذهنش های دور افتادهیک جایی در کوچه پس کوچه

توانست مرگ رسمه را بپذیرد. بود که هنوز هم نیم

توانست گول بزند، این مرد هنوز هم خودش را که نیم

ی اش باز شود و سو و رسمهبود روزی دِر خانهمنتظر 

 چشمانش برگردد... 

بهاره هیچ ایرادی نداشت، حتی به نظرش زیادی خوب 

ها بود! اما دلت که گت  باشد، چشمت را روی تمام زیبایی 

. دلت ات هیچ نیمبندی و جز معشوقهها یمو خویر  بیت 

رمان را زی  تا نامحای چنگ یمکه گت  باشد، به هر بهانه

. بهاره خوب بود، اما  از خودت و حریم دلت دور کت 

 نامحرم بود! 
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رس بلند کرد و کیم تنش را به سمت راست مایل کرد. با 

ه شد به نگاه آیر و درمانده ی بهاره و یر اخیم کمرنگ، خت 

 هیچ رحیم گفت: 

من به آدیم که خودشو به زور انداخته وسط زندگیم  -

 کنم. فکر نیم

که چطور برق اشتیاق از چشمان بهاره پر گفت و ندید  

کشید و رویاهایش در یک لحظه ویران شد. لحظایی 

ه ماند به چشمانش تا تلچ  جمله اش تا عمق وجود خت 

بهاره رخنه کند. بعد، با غیظ نگاه از او گرفت. نفیس 

 عمیق کشید و ادامه داد: 

بودنت توی اون خونه فقط و فقط بخاطر بارانه.  -

، یماالن میگه ب . موی   موی 

 نگاهش کرد: 

خوادت باید بری بهار. ویل اگه یه روزی بگه نیم -

 فهمیدی؟ باید بری! 

اش را با صدایی بلندتر به زبان آورده بود. آخرین جمله

ی در وجود بهاره فرو ریخت. قلبش انگار به جای  چت  

کرد که جانش هر لحظه هایش پمپاژ یمخون، زهر در رگ
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رفت. آرش انگشت حلیل یمداشت بیشتی از قبل ت

 اش را تهدیدوار به رخ بهاره کشید و گفت: اشاره

ون. من و  - اون فکرای مزخرف  که تو رسته رو بریز بت 

شیم، هیچ تو... هیچ وقت با هم یه خانواده نیم

 وقت! 

قرارانه میان چشمان بهاره نم اشک برداشتند و نگاهش یر 

زیدند هایش از بغض لر چشمان مشگ آرش چرخید. لب

و دستش روی ران پایش مشت شد. آرش این حال 

خرابش را دید و خودش را به ندیدن زد و به سمت زمی   

بازی رس چرخاند. دست به سینه شد و پا روی پا 

 تر شده بود: انداخت. اخمش غلیظ

حد خودتو بدون دختی خوب. کنار باران باش، ویل از  -

از  ی خوشبختو من دور بمون. اون تابلوی خانواده

. حالیت شد؟  رو دیواِر مغزت بکش پایی  

ه مانده بود و پرده ای از گنگ و گیج به نیمرخ آرش خت 

 ِ
اشک نگاهش را تار کرد. قلبش انگار قصد شکافیی 

کوبید. حال اش را داشت که این طور محکم یمسینه

شناخت و عجیتر داشت، این حال عجیب را خوب یم

د. همی   هم باعث شده بود ترس تمام و  جودش را فرا بگت 
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شد، دلش داشت برای گذشته داشت برایش تکرار یم

کرد. ته ترین توجیه به او نیملرزید که کوچکمردی یم

 دیده بود، یم
ً
دانست عاقبتش خوش این راه را قبال

آمد. دلش این مرد را نیست. اما دلش با مغزش راه نیم

ای های برایش مهم نبود که چه سختی خواست و ذرهیم

 کرد... رس راهش است. برای داشتنش هر کاری یم

ه  آرش از زیر چشم نگایه به بهاره انداخت. این نگاه خت 

ریخت. نگاهش را به باران داد. از جا روانش را به هم یم

 بلند شد و صدایش باال رفت: 

 خوری. کت  رسما یمباران! ندو بچه، عرق یم -

بهاره را با دنیایی  هایش را تا زمی   بازی کشید و و بعد، قدم

 که روی رسش ویران شده بود تنها گذاشت... 

پنجشنبه بود و به رسم هر هفته، مهرداد آمده بود تا 

رسی با نازنینش بزند. این بار اما تنها نبود، نسیم هم 

تر، رسمه هم رس همراهش بود و چند قطعه آن طرف

 یم
 

د. آوا کرد. زهرا و آوا نیامده بودنمزار فرزام رفع دلتنگ

ی ابدی مادرش ارتباط خویر با این سنگ قتر که خانه
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داد و هایش را ترجیح یمها و عکسبود، نداشت. یادگاری

 آمد که با پدرش رایه بهشت زهرا شود. کم پیش یم

ه مانده بود روی نوشته . یک نگاهش خت  های سنگ قتر

 شاخه رز رسخ روی سنگ گذاشت و پرسید: 

یز؟ِگ بریم -  گردی تتر

اش را باال کشید و نم اشک را از چشمانش نسیم بیت  

 برای خواهرش دانست گریهزدود. نیم
 

هایش از رس دلتنگ

بود یا دلش از اوضاع این روزهایش گرفته بود. صدایش 

 هم مثل دلش گرفته بود: 

 ترش بودنم برات دردرس شه آقا مهرداد؟یم -

آمد. نگاه مهرداد از روی سنگ قتر تا چشمان نسیم باال 

 کرد. قرار یماین نگاه آشنا دلش را یر 

 خواهِر نازی برا من دردرسی نداره.  -

نسیم پشیمان شد از حرف  که زده بود. نگاهش را به 

 سنگ قتر دوخت و بغضش را فرو برد: 

خوام خوام مزاحمتون بشم ویل... اگه اجازه بدی یمنیم -

 یه کم بیشتی بمونم. 
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 ت. ی خودته، اجازه الزم نیسخونه -

 مکث کرد و ادامه داد: 

 اگه کاری داری، یا کمگ از دست من بر میاد بگو.  -

 نسیم رسش را به اطراف تکان داد: 

خوام یه کم بیشتی کنار مهراوه کاری ندارم، فقط یم -

 بمونم. 

ه شد و اخیم کمرنگ بر  مهرداد به نیمرخش خت 

 اش نشست: پیشای  

 چرا؟ -

لش بهتی مگه خودت نگفتی از وقتی من اومدم حا -

م.   شده؟ دلم نمیاد حال خوبشو ازش بگت 

 

  

 

  

۲۲۸ 
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 آه کشید: 

 این تنها کاریه که از دستم بر میاد.  -

د و نگاهش سنگ قتر را نشانه  مهرداد لب روی هم فشی

اش منِت سکوتش را رس او گرفت. این دختی با هر جمله

ی نیمیم توانست بگوید. دستش گذاشت و مهرداد چت  

 دلش یمزیر ساطور نسیم 
ً
خواست او زودتر بود و عمیقا

یز برگردد. چند دقیقه بعد، رس بلند کرد و گفت:   به تتر

 بریم؟ -

 نگاه نسیم از مزار جدا نشد: 

 یه کم دیگه بمونیم.  -

 کرد. از جا بلند شد: دلتنگ خواهرش بود دیگر، درکش یم

 پس تو بمون من برم دنبال مهراوه.  -

وار ستش را نوازشنسیم رس تکان داد و مهرداد که رفت، د

اش را پر کرده دار کشید. عطر گالب بیت  روی سنگ نم

ستان و روان آشفته ی و غربت قتر اش، بود. غروب پایت  

 دست به دست هم داده بودند تا قلب این دختی را 
 

همگ

ه و تار کنند. آیه غلیظ کشید و زمزمه کرد:   تت 
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 روم نمیشه تو نیم -
ً
، اصال تونم تحمل کنم نازنی  

 ای رسمه نگاه کنم. بهم حق میدی دیگه، نه؟ چشم

شاخه گیل از روی قتر برداشت و حی   پر پر کردنش، 

 گفت: 

 رسمه به کنار، دلت تو دلت نیم -
ً
سوزه براش؟ اصال

سوزه؟ خودشو انداخته تو واسه آقا مهرداد نیم

 تونه پنهون کاری کنه؟دردرس، مگه چقدر یم

 نفیس عمیق کشید: 

خوام این داستانو تموم کنم من تصمیممو گرفتم، یم -

، تو خودت مراقبش  ویل... خییل نگران آوام نازنی  

 باش. باشه؟

 ای مکث کرد: لحظه

، تو هم مثل من راض  دونم رسزنشم نیمیم - کت 

تونم نیستی یه مادر و بچه از هم دور بمونن. نیم

یک گناه شوهرت بشم، ویل همه زنم ی زورمو یمرسی

ام دعا کن برام نازی، دعا که آسیتر بهش نرسه. تو 

 کن این ماجرا ختم به خت  شه. 
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دلش سبک شده بود و لبخندی کمرنگ روی لبش 

یز به تهران کشیده بود تا این  نشست. خدا او را از تتر

ای به درست بودِن داستان ناقص را کامل کند. ذره

ون  تصمیمش شک نداشت. موبایلش را از کیفش بت 

 شماره
ً
 را گرفت.  ی پدرشکشید و فورا

 سالم نسیم جان.  -

؟ -  سالم بابا، خوبی  

؟ دلمون برات تنگ شده،  - م، تو خویر
خوبم دختی

 خوای برگردی؟نیم

 اطراف را پایید تا مبادا مهرداد و مهراوه رس برسند. 

 یه کم کارم طول کشیده، تموم بشه میام. بابا؟ -

 جانم؟ -

 رفته بود؟ی نازنی   وکیل گیادته آقا مهرداد برای پرونده -

 پدر از ته دل آه کشید: 

 آره بابا جان، چطور؟ -

ی خویر داشت؛ آن قدر که اگر یک بار پدرش حافظه

 شد. پرسید: شنید، تا ابد فراموشش نیماسم کیس را یم
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 اسم اون وکیلو یادتونه؟ -

 خوای چیکار؟اسم اونو یم -

کیم پوست لبش را جوید. برای رفع یک دروغ بزرگ، 

 دروغ  کوچک متوسل شود: مجبور بود به 

 جوری، یهو یادش افتادم برام سوال شد. همی    -

 حسی   اسکندری، فکر کنم همی   بود اسمش.  -

ی هم چشمش افتاد به مهرداد و مهراوه که شانه به شانه

 آمدند. دستپاچه گفت: به سمتش یم

 بهتون زنگ بزنم؟ باید برم.  -
ً
 ممنون. بابا من بعدا

 از بازی در پارک ست  شد، در بعد از آن که باران حسایر 

رستورای  شام خوردند و به خانه برگشتند. تمام مدت 

هیچ حرف خاض میان آرش و بهاره رد و بدل نشد. 

میانشان فاصله بود و بعد از ماجرای پارک، فاصله بیشتی 

 شده بود. 

بهاره دِر خانه را باز کرد و کناری ایستاد. باران از فرط 

 در راه خانه ب
 

ه خواب رفته بود و حاال آرش او را خستگ

 در آغوش داشت. 
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پا به خانه که گذاشت، مستقیم به سمت اتاق خودش 

رفت و بهاره با نگاهش او را دنبال کرد. امشب این مرد 

کش را پیش خودش بخواباند. پِر  هوس کرده بود دختی

شالش را از روی گردنش پایی   کشید و دستش را روی 

. این چند ساعت مدام بغضش سیِب متورم گلویش کشید 

 کرد. را قورت داده بود و حاال گلویش درد یم

ون آمد. اخم لعنتی  اش را هنوز هم روی آرش از اتاق بت 

 به بهاره نگاه نیم
ً
کرد. از کنارش پیشای  داشت و اصال

 قرار پرسید: گذشت. دِر خانه را که باز کرد، بهاره یر 

ی؟  -  کجا مت 

که نگاهش کند. مغزش از جوایر نداد و حتی برنگشت  

هجوم افکار ضد و نقیض در مرز انفجار بود و باید 

کرد. در را آن چنان خودش این مغز لعنتی را خفه یم

محکم به هم کوبید که بهاره از جا پرید. حال او مانده بود 

ی توانست به آن اجازهو تنهایی و بغض  که باالخره یم

 شکسیی  دهد... 
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ای که صد کوتاه آمدن نداشتند. از لحظههایش قاشک

آرش رفته بود، یک بند گریه کرده بود اما غم دلش سبک 

ست، حس کرد در این دنیا اضاف  شد. احساس یمنیم

 کرد هیچ وقت، هیچ کس او را دوست نخواهد داشت. یم

های مزاحمش را پس زد تا تکه عکیس که در دست اشک

ی توی عکس ج سالهی پنداشت را بهتی ببیند. بهاره

خندید، برخالف او که این روزها خنده حرامش شده یم

ی کوچک در آغوش پدرش بود و چقدر این زن بود. بهاره

 این روزها آغوش امن پدرش را کم داشت! 

ی مرد کشید. هق وار روی چهرهدست لرزانش را نوازش

 زد و زمزمه کرد: 

ابای بابا جون... دلم... دلم خییل برات تنگ شده ب -

 خوبم... 
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د تا فریاد نزند، تا باران  دستش را محکم روی دهانش فشی

ی هایش بیدار نشود. چشمانش انگار کورهاز صدای گریه

لرزید. احساس آتش بودند. تنش گر گرفته بود اما یم

 های مغزش در مرز انفجارند. کرد رگیم

ذاشتی بابا... کاش... کاش االن پیشم کاش تنهام نیم -

 کردی... کاش بغلم یمبودی...  

آمدند؛ ها به سختی باال یمهایش، نفسمیان هق هق

ی شبیه به سکسکه و دلش یم خواست جیغ بکشد تا چت  

 خایل شود. 

عکس را روی پاتختی گذاشت و بالش را از پشت کمرش 

برداشت. زانوهایش را جمع کرد، صورتش را توی بالش 

ِج تخت فاصله فرو برد و از ته دل جیغ زد. کمرش را از تا 

داد و دوباره خود را محکم به آن کوبید و مدام این کار را 

هایش در بالش خفه هق ها و هقکرد. جیغتکرار یم

ون یم شدند؛ انگار که دردهایش را یگ یگ از سینه بت 

گذاشت. ها را رس جایشان یمریخت و دوباره آنیم

 امشب این زن مرز جنون را رد کرده بود. 

 بهار؟ -
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ی آرش که در گوشش نشست، دیگر دای درماندهص

جیغ نزد. تنش به رعشه افتاده بود. صورتش را از روی 

بالش بلند کرد و نگاهش را تا چشمان آرش باال کشید. 

ی آشفته، این نگاه نگران و دید؟ این چهرهدرست یم

درمانده متعلق به آرش بود؟ یا از شدت گریه توهم زده 

 بود؟

 ر؟ چرا؟کت  بهاگریه یم -

دید و توهیم هم اگر بود، نصیب نه، انگار درست یم

کرد. اش را خرج او یمآرش شده بود که این چنی   نگرای  

 آمدند: هایش هنوز هم به سان سکسکه باال یمنفس

 .. . دلم گرفته. دلم..  -

ی تخت نشست و با با کیم مکث، قدم برداشت و لبه

ه شد به صورت بهاره.   کج شده، خت 
جز نور آباژوِر گردی 

آمد، دیگر روی پاتختی و نور ضعیف  که از پنجره یم

ی نبود که اتاق را روشن کند. میان این تاریک و  چت  

روشن، این چشمان آیر و خیس چقدر معصوم به نظر 

 رسیدند. صدایش هم درمانده بود: یم

 شکنم؟من دلتو یم -
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چه اهمیتی داشت که آرش دچار توهم شده بود یا 

ال که نگرانش بود، حاال که داشت همان خودش؟ حا

ی را به او یم خواست، ها بود دلش یمداد که مدتچت  

شد؟ دستانش را دور زانوهایش حلقه چرا همراهش نیم

 کرد و لب زد: 

... نداره... تحمل یمیم - ... ویل عیتر  کنم... شکت 

ی؟ چرا تحمل یم - ؟ چرا از این خونه نمت   کت 

... ... خونهجایی ندارم... برم - ی من همی  

 جاست... همی   

ای به زمی   چشم آرش نگاه از او گرفت و چند ثانیه

دوخت. نفسش را محکم فوت کرد و از جا بلند شد. یک 

گشت و دستش را رفت و بریممست  کوتاه را مدام یم

کشید. لعنت به محکم روی ریش کوتاهش یم

 کرد! یم هایش! لعنت به مغزی که هنوز هم کار بالتکلیف  

ایستاد و به بهاره چشم دوخت. امشب از خدا خواسته 

بود یا مهر بهاره را به دلش بیندازد، یا رسمه را به او 

 برگرداند. دویم که محال بود، برای اویل هم... 
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خواست به آن اویل فکر کند! با نهایت حتی دلش نیم

 
 
 اش لب زد: صداقتش، با تمام درماندگ

. این -  جا اذیت مییسی

آرش نگاه کرد. هنوز هم این حالش را، این توجه و  به

فهمید. از روی تخت پایی   آمد و اش را نیممحبت ناگهای  

با یک قدم فاصله، مقابل آرش ایستاد. رسش را کیم باال 

ه  لرزید: ی چشمانش باشد. صدایش یمگرفت تا خت 

 مهم نیست، بدتر از ایناشو تحمل کردم.  -

 م؟دوی  من دوِست ندار یم -

های بهار صدایش پر از عجز بود و لبخندی تلخ روی لب

خواست که او را دوست داشته نشاند. پس این مرد یم

 توانست. باشد، اما نیم

 دونم، عادت کردم به دوست داشتت  نبودن. یم -

اش به هم اش پیچید و معدهبوی ادکلن بهاره در بیت  

ریخت. چشمانش را بست و تنش لرزید، صدایش هم 

 لرزید: یم

 خوره؟دوی  حالم ازت به هم یمیم -
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۲۳۰ 

 

هایش هیچ وقت این جمله دیگر تکراری نبود. مرِد گذشته

نگفته بود که از او متنفر است. قلبش تت  کشید اما باز 

 هم لبخندش را نباخت. 

 دونم. دونم آرش، یمیم -

چشمان آرش باز شدند. نفیس عمیق کشید، صدایش از 

 گار: آمد انته چاه یم

؟چرا تحمل یم -  کت 

هایش را بهاره همان یک قدم فاصله را هم پر کرد و دست

کشید ی آرش گذاشت. آرش سنگی   نفس یمروی سینه

کرد. بوی و بهاره نبض تند قلبش را زیر دستش حس یم

اش پیچید، تازه فهمید این حال آشوب الکل که در بیت  
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آرش ناشی از چیست. این مرد حتی خودش هم 

فهمید! نگاهش را میان دو چشم آرش هایش را نیمحرف

 چرخاند و لب زد: 

خواد کنار تو باشم. چون حتی اگه تو ازم چون دلم یم -

 ...  متنفر باشی

یک دستش روی نییم از صورت آرش نشست و آرش 

 به خودش لرزید. لبخندش کش آمد: 
ً
 شدیدا

 من دوستت دارم آرش.   -

 های آرش روی هم افتادند: پلک

 ر... دستتو بکش. نکن بها -

فهمید چرا دوباره رسش را به اطراف تکان داد و نیم

 اند. ی چشمانش را پر کردهها کاسهاشک

 کشم، خودت پسم بزن. نیم -

حال آرش خوش نبود و این زن انگار یک فرصت طالیی 

خواست این مرد مال او به دست آورده بود! دلش یم

رسدی  باشد؛ همی   مرد پر احساس که به اجبار نقاب

 زد. روی صورتش یم
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کنم. بگو دیگه خوای، بگو حالتو بد یمبگو منو نیم -

؟آرش، چرا حرف نیم  زی 

قرارانه میان دو چشمان آرش که باز شدند، نگاه بهاره یر 

کوبید و چشم آرش چرخید. قلبش داشت توی حلقش یم

هایش را گوش نکند و کرد که آرش حرفخدا خدا یم

 پسش نزند! 

هسکوت و نگا ی آرش، مهر تاییدی شد برای اجابت ه خت 

هایش ی دلش. چشمانش را بست، روی پنجهخواسته

 ی لب آرش را طوالی  بوسید. بلند شد و گوشه

ه شد. آرش گیج بود،  عقب کشید و به چشمان آرش خت 

کرد! چشمانش یر هدف گنگ بود، مغزش دیگر کار نیم

 چرخیدند. میان صورت بهاره یم

افتد. فهمید چه اتفافی دارد یمدیگر نیملحظایی گذشت، 

یک دستش پشت گردن بهاره نشست و دست دیگرش 

دور کمرش حلقه شد. چشمانش را بست، رسش را پیش 

 های بهار شدند... هایش قفل لببرد لب

کرد! دیگر در این دنیا نبود، حاال دیگر روی ابرها ست  یم

آرش شد. هایش را به آی  دور ریخت و همراِه تمام غصه
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اش به جهنم! دیگر آرش مال او های گذشتهتمام سختی 

 بود و دنیا روی خوبش را به این زن نشان داده بود... 

ناگهان انگار کیس توی گوش آرش فریاد کشید. انگار از 

خالء محض سقوط کرد و محکم به زمی   کوبیده شد. هر 

ی بهاره کوبید و او را قدیم عقب دو دستش را تخت سینه

اش به شدت باال و پایی   زد و سینهند. نفس نفس یمرا

رفت، تمام صورتش خیس از عرق رسد بود و یم

چشمانش گشاد شده بودند. بهاره مات و مبهوت نگاهش 

 کرد. با صدایی لرزان اما قاطع گفت: یم

 نه... نه بهار... نزدیکم نشو! نه!  -

 پلکبهاره یر 
ً
هایش قرارانه نامش را زمزمه کرد و آرش فورا

د و رسش را میان دستانش گرفت:   را روی هم فشی

-  ! ... هیچی  هیس... حرف نزن! هیچی نگو! هیچی

لحظایی گذشت. دستانش را پایی   آورد و به بهاره چشم 

دوخت؛ به زی  که اشک در چشمانش حلقه زده بود و 

کرد، تازه داشت لرزید. مغزش تازه داشت کار یمتنش یم

یک به اطراف تکان داد  فهمید چه کرده. رسش را یم هیستی

 و گفت: 
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ی... نمیشه... نیمنیم -  تونم! توی  جای رسمه رو بگت 

ن به  ی دیگر تحمل نداشت. هوای اتاق سنگی   بود و اکست 

رسید. بهاره را با همان حال نا آرام رها کرد و هایش نیمریه

خانه رساند. شت  آب با قدم هایی بلند، خودش را به آشتی 

ی روشویی بند کرد و . دستانش را به لبهرسد را باز کرد 

رسش را زیر آب گرفت. رسما که در جانش نشست، 

نفیس عمیق و پر صدا کشید و مستی از رسش پرید. چه 

 
 
ی رسمه جا خانهآورد؟ ایناش یمبالیی داشت رس زندگ

 کرد؟ی رسمه چه غلظ داشت یمبود، در خانه

یی در یی کمر راست کرد و پشت دست چپش را محکم و 

روی لبش کشید. حاال نه فقط از بهاره، که حالش از 

 گناهش شده بود؟شد. چرا همخودش هم بد یم

صندیل مت   ناهارخوری را عقب کشید و نشست. رسش را 

ون فرستاد.  روی مت   گذاشت و بازدمش را پر صدا بت 

پلک چپش باز هم رس ناسازگاری برداشته بود و مدام 

ش به جای حاال، قبل از رسیدن به اپرید. کاش مستی یم

کرد و کارش خانه کار دستش داده بود! کاش تصادف یم

! اما پایش به کشید، کاش یمبه بیمارستان یم
ً
ُمرد اصال

 شد... اتاق بهاره باز نیم
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های عمیق رسید، صدای نفسصدای آب به گوشش یم

شنید، اما پاهایش انگار به زمی   میخ شده آرش را یم

هبودند.  اش به دِر اتاق بود، هنوز هم هنوز هم نگاه خت 

 شد. اتفاق چند دقیقه پیش را باورش نیم

هایش روان شدند. باز هم ها روی گونهپلک زد و اشک

طرد شده بود، باز هم ترک شده بود و باز هم انگار تمام 

دادند. زانوهایش تا خوردند و دنیا با انگشت نشانش یم

 کرد؟. چرا خدا خالصش نیمتنش روی زمی   سقوط کرد 

 

  

 

  

۲۳۱ 

 

 چهار روز بعد... 
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نگایه به موبایلش انداخت؛ ساعِت روی صفحه نه و نیم 

ای کشید و کیم پشت داد. خمیازهصبح را نشان یم

 هایش را ماساژ داد تا خیابان را بهتی ببیند. پلک

ها چهار روز بود که در خانه آرام و قرار نداشت. شب

آمد از فکر بهاره و اتفافی که آن ش نیمخواب به چشمان

 اما نیفتاده بود! توانست بیفتد، شب یم

ون یمصبح ها دیر زد و شبها خییل زود از خانه بت 

 به خاطر این که تا جایی که امکان بریم
ً
گشت؛ ضفا

داشت، با بهاره رو به رو نشود. این روزها باران را هم 

 دید به لطف فرارهایش! کمتی یم

ان را چرخاند و اتومبیل را به داخل کوچه هدایت فرم

 و 
 

کرد. صبح زود به دفتی رفته بود اما از شدت کالفگ

 توان کار کردن نداشت. منیسی 
 
اش را خواب آلودگ

مرخص کرده و رایه خانه شده بود. حاال که بهاره و باران 

ین موقعیت بود برای این که  در مهد کودک بودند، بهتی

 کیم بخوابد! 

قدر خسته بود که قید پارکینگ را زد. نرسیده به  آن

ای پارک کرد. پیش از این که ساختمان، اتومبیل را گوشه

پیاده شود، سامیار را دید که به اتومبیلش تکیه زده و 
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نگاهش به دِر ورودی ساختمان بود. اخیم کمرنگ بر 

دانست این وقِت روز کیس اش نشست. او یمپیشای  

 کرد؟جا چه یمنخانه نیست، پس ای

ون آمدند. اخمش  دِر ساختمان باز شد و باران و بهاره بت 

تر شد، مگر نباید این ساعت در مهد کودک غلیظ

باشند؟ باران دوید و خودش را در آغوش سامیار 

اش را انداخت. سامیار او را از روی زمی   بلند کرد و گونه

 
 

ه اش که تمام شد، رو کرد بمحکم بوسید. رفع دلتنگ

ای با هم بهاره که حاال مقابلش ایستاده بود و چند جمله

 صحبت کردند. 

توانست کرد و نیمآرش گیج و متعجب نگاهشان یم

حدس بزند که این دو به هم چه ربظ دارند. سامیار از 

آمد که این ازدواجش با بهاره ختر داشت، اما یادش نیم

 دو پیش از این یکدیگر را مالقات کرده باشند. 

کیم بعد، سامیار اتومبیلش را دور زد و باران را روی 

صندیل شاگرد نشاند. بعد، با بهاره خداحافظ  کرد و 

خودش هم سوار شد و رفت. بهاره نگایه به اطراف 

هایش را به سمت خیابان انداخت و میان کوچه، قدم

 کشید. 
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 رسش را خم کرد تا بهاره متوجهش نشود. 
ً
آرش فورا

ه بود و یک حس ناشناخته تحریکش خواب از رسش پرید

کرد که رس از کار او در بیاورد. بهاره که از کنار اتومبیل یم

رد شد، رس بلند کرد و اتومبیل را روشن کرد. در تمام 

عمرش، این اولی   باری بود که دست به تعقیب کیس 

 زد! یم

بهاره به خیابان که رسید، دربست گرفت و آرش هم با 

طور که تمام حواسش پیش فت. همانر فاصله دنبالش یم

ی سامیار را گرفت. طویل نکشید آن اتومبیل بود، شماره

 که صدای سامیار در گوشش پیچید: 

 جانم آرش؟ -

 کنه؟باران پیش تو چیکار یم -

اش جا خورد. من من کنان مقدمهسامیار از سوال یر 

 گفت: 

 باران... خانومت بهت گفت؟ -

 کوبید و فریاد زد: کف دستش را محکم روی فرمان  

 گفتم باران چرا پیش توئه سامیار؟ جوابمو بده.   -

ی نشده که.  -  آروم باش آرش، چت  
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صدا فوت ای پلک روی هم گذاشت و نفسش را یر لحظه

ش پیش بهاره امانت بود، این زن امانتش را رها  کرد. دختی

 کرده بود که کجا برود؟

نه من چند روز پیش اومدم به باران رس بزنم، خو  -

نبودی تو. با خانومت حرف زدم، گفت یه رسی 

 داره که ترجیح میده تو نفهیم. 
 
مشکالت خانوادگ

م پیش  ازم خواست روزایی که شیفت نیستم بارانو بتر

خودم که اونم بره به کاراش برسه. قول داده بودم 

ی بهت نگم، ویل اشتباه کردم، ببخش.   چت  

 نفیس گرفت و ادامه داد: 

 نشو. تو حقت بود جریانو از خانومت عصبای   -

ی بهت  . ویل اگه چت  
، بابای بارای  ؛ شوهرشی بدوی 

 . ، همی    نگفته فقط بخاطر این بوده که اذیت نیسی

د و رسی به نشانه ی افسوس تکان داد. لب روی هم فشی

کرد همه چت   میان او و بهاره گل و بلبل سامیار فکر یم

ن دو هم ی زن و شوهرها، ایکرد مثل همهاست! فکر یم

 عادی دارند و حاال نشسته بود به نصیحت 
 
یک زندگ

کردِن این مرد که این روزها با یک دیوانه هیچ فرفی 

 نداشت! 
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خوام تو زندگیت آرش؟ یه وقت فکر نکت  یم -

گم. هوای دخالت کنما، از رس برادری دارم بهت یم

بهاره خانوم رو بیشتی داشته باش. دختی خوبیه، 

 ش نذار. وسط مشکالتش تنها

 آرش یر حوصله لب زد: 

 کنم. مراقب باران باش، قطع یم -

و بعد، یر آن که منتظر جوایر باشد، تماس را قطع کرد و 

گوشی را روی صندیل شاگرد انداخت. چشمش به 

اش بود و فکرش پیش سامیار، پیش مردی اتومبیِل جلویی 

که زمای  از جیک و پوکش ختر داشت و این روزها چقدر 

ر شده بودند! پیش نیامده بود که سامیار تا این از هم دو 

 آرش یر 
 
گرفت و ختر باشد، حاال اما فاصله یمحد از زندگ

 شوهِر خواهِر مرحومش که حاال 
 
حق هم داشت. زندگ

 
 
 اش بود، به او چه ربظ داشت؟زی  دیگر در زندگ
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۲۳۲ 

 

 . نفهمید چقدر گذشت؛ نیم ساعت، یک ساعت یا بیشتی

اش که ایستاد، تازه به خودش آمد و جلویی اتومبیل 

ای خلوت و کم اتومبیل را با فاصله متوقف کرد. در محله

اش را رفت و آمد بودند که تا حد زیادی بافت قدییم

ی قدییم و حفظ کرده بود. اطرافش پر بود از خانه

 دار. حیاط

بهاره کرایه را حساب کرد و پیاده شد. آرش عینک آفتایر 

زد و رس به زیر انداخت. بهاره که وارد یک  به چشمانش

کوچه شد، اتومبیل را کیم جلوتر برد؛ فقط در حدی که 

 بتواند داخل کوچه را ببیند. 

های قدییم ایستاد و زنگ بهاره مقابل یگ از همان خانه

د. قدیم عقب رفت و نگایه به ساعت مچی  اش را فشی

به  رسید و آرش حس خویر انداخت. مضطرب به نظر یم

 این داستان نداشت. 

لحظایی بعد، دِر خانه باز شد و مردی قد بلند پا به کوچه 

گذاشت. اخیم غلیظ بر پیشای  آرش نشست. از این 
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دید. مرد نگایه به ی مرد را درست نیمفاصله چهره

ها اطراف انداخت و وقتی مطمی   شد کیس آن طرف

 نیست، به بهاره اشاره کرد که داخل برود. خودش هم

 وارد خانه شد و در را بست. 

خونش به جوش آمده و فکش قفل شده بود. این دختی 

ختر بود! کرد و او یر هایی یمی آرش چه غلطزیر سایه

 چقدر احمق بود که این همه مدت متوجه نشده بود! 

ی سامیار را گرفت. موبایلش را برداشت و دوباره شماره

 طویل نکشید که سامیار جواب داد: 

 جانم؟ -

 مقدمه پرسید: باز هم یر 

 سایم بارانو گ قرار بود تحویل بهار بدی؟ -

گرده، قرار شد خودم بارانو گفت یگ دو ساعته بریم  -

 برگردونم خونه. 

عصتر پوزخند زد، یگ دو ساعت کاف  بود برای همان 

ِ بهاره ای که حدسش را یمفاجعه
زد. "دوِست دارم" گفیی 

اش پشت ابراز عالقه در گوشش زنگ خورد، پس این زن

های دیگری داشت! خوشحال بود که آن شب خواسته
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اتفافی بینشان نیفتاده و بهاره هنوز هم فقط یک اسم بود 

 اش. در شناسنامه

گوش کن سایم، قرارت با بهار هر چی بوده همون  -

دونم. این خوام بفهمه من جریانو یمکارو بکن. نیم

ه داره یه کارایی یم
 رس در نمیارم چیه.  کنه که مندختی

هل آورد، خوب هم رس در یمرس در یم
ٔ
آورد! یک زن متا

رفت، داستانش ی مردی غریبه یمکه مخفیانه به خانه

آور بود. رسش به دوران افتاد. زیادی واضح و تهوع

ده بود؟ کش را به چه کیس ستی  دختی

 فقط...  -
 

 باشه، هر چی تو بگ

 فقط نداره دیگه، باید برم سایم.  -

 نیم  -
ً
خوام دخالت کنم ویل یه گوش کن آرش! واقعا

ی مونده تو گلوم، نیم  تونم نگم. چت  

 چشمانش را بست و نفسش را محکم فوت کرد: 

 خیله خب، بگو فقط رسیــــع.  -

من با بهاره خانوم یه بار بیشتی صحبت نکردم، ویل با  -

 همون یه بار فهمیدم زیاد رو به راه نیست. 
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 دامه داد: ای سکوت کرد و الحظه

ای شک شناسم، هنوز گت  رسمهآرش! من تو رو یم -

، زن داری دیگه. داری اذیتش  ندارم. بسه مرد حسایر

، گناه داره دختی مردم. یم  کت 

 
 
ختر نبود. پوزخندی پر اش یر پس آن چنان هم از زندگ

ب گرفت. این مار  صدا زد و با پایش کف اتومبیل ض 

ی معصومش همه هخوش خط و خال، با آن نگاه و چهر 

 را گول زده بود! 

 گن خاک ُمرده رسده؟شنیدی یم -

یک به اطراف  جوایر از سامیار نشنید. رسش را هیستی

 تکان داد و گفت: 

 ی من خاک نداره که داغش برام رسد شه. رسمه -

یر هیچ حرف دیگری تماس را قطع کرد و موبایل را روی 

ش داشبورد انداخت. رسش را روی فرمان گذاشت و نفس

خورد. را پر صدا فوت کرد. حالش از بهاره به هم یم

خورد که پای این دختی را به حالش از پدرش به هم یم

 
 
اش این همه اش باز کرده بود. باراِن یگ یکدانهزندگ
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مدت زیر دست یک زن هرجایی بود، باید خودش را آتش 

 زد بابت این حماقت! یم

و اتومبیل را کیم که بر خودش مسلط شد، رس بلند کرد 

ش به حرکت در آورد. به وقتش حساب  به قصد دفتی

 گذاشت... بهاره را کف دستش یم

 

  

 

  

۲۳۳ 

 

ب یم . با انگشتانش روی مت   ض  زد، با پایش روی زمی  

ی صندیل بود و با آرنج دست دیگرش روی دسته

ی ها افتاده بود. از ده دقیقههایش به جان ناخندندان

گرفته و ختر داده بود که باران را به   پیش که سامیار تماس

بهاره تحویل داده، همچون اسپند روی آتش آرام و قرار 

 نداشت. 
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یک نگاه به ساعت روی دیوار انداخت، برای خانه رفیی  

زود بود. پاکت سیگار و فندک را از روی مت   برداشت. 

ب زدن را از رس  نچ  آتش زد و دوباره با دست و پایش ض 

 گرفت. 

ه نیمه نرسیده، توی زیر سیگاری خاموشش کرد و سیگار ب

از جا بلند شد. به جهنم که برای خانه رفیی  زود بود! 

کش پیش آن مار خوش خط و خال بود. مگر عقلش  دختی

 را از دست داده بود که تنهایشان بگذارد؟

هایش را زد. پالتویش را پوشید و قید کیف و پرونده

انداخت. از اتاق که وار دور گردنش شالگردن را شلخته

ش را رصد  ون رفت، یر آن که نگاهش جایی جز مست  بت 

 کند، گفت: 

خانم کمایل تعطیل کن برو، کار پیش اومده باید  -

 زودتر برم. 

 از جا بلند شد: 
ً
 کمایل فورا

خوان باهاتون صحبت مهر این خانوم یمآقای یزدان -

 .  کی  
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جا  ی سالن نگاه کرد. زن جوان از های گوشهآرش به مبل

 بلند شد: 

 مهر. سالم آقای یزدان -

 آرش تند تند گفت: 

منده - م خانم، کار فوری برام پیش اومده باید من رسی

یف بیارید در خدمتم.   برم. فردا تشی

 زن هول زده گفت: 

 ویل کارم خییل واجبه.  -

 آرش در را باز کرد: 

 کاِر منم واجبه، با اجازه.  -

ون گذاشت، صدای زن میخ کوبش پایش را که از دفتی بت 

 کرد: 

 خوام حرف بزنم. ی همشتون یمدرباره -

د و رسی به نشانه ی افسوس تکان داد. لب روی هم فشی

همینش کم بود! همی   که یک نفر بیاید و آمار کثافت 

 همشش بود، به او بدهد. با کاری
ً
های بهاره را که مثال

کیم مکث، به پشت چرخید و نگایه به زن جوان 
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طور که در را پشت اشت و همانانداخت. پا به دفتی گذ

 بست، گفت: رسش یم

 شما؟ -

 زن موهای فر و سیاهش را پشت گوش فرستاد: 

ای خییل مهممهم نیست من گ - تری هست ام، چت  

 که باید بدونید. 

ه شد؛ مضطرب با اخیم کمرنگ، چند ثانیه ای به زن خت 

ای رسید. شاید این زن همش همان مرد غریبهبه نظر یم

اش رفته بود. کیم پوست لبش را هاره به خانهباشد که ب

 جوید و بعد، رو به خانم کمایل گفت: 

ید. شما یم - یف بتر  تونید تشی

 کمایل کیم جا خورد: 

 برم؟! آخه... هنوز تایم کاری تموم نشده.  -

 آرش دلش نیم
ً
خواست وقتی این زن غریبه از قطعا

 جا باشد. گوید، منیسی جوانش اینکارهای بهاره برایش یم

خواست آن را مفت به پای آبرو داشت و هیچ دلش نیم

 بهاره ببازد. قاطع تکرار کرد: 
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ید خانم کمایل.  - یف بتر  تشی

 و بعد، به زِن جوان نگاه کرد و به اتاقش اشاره زد: 

 در خدمتم.  -

نسیم تشکری کرد و جلوتر از آرش رایه اتاق شد. 

ای بعد، مقابل هم نشسته بودند. نسیم یر دلیل دقیقه

ی   پالتوی کوتاهش را روی ران پایش مرتب کرد و یر پای

 آن که به آرش نگاه کند، گفت: 

 دونم چجوری بگم. راستش... نیم -

 ای نیست. راحت باشید خانم، مسئله -

رس بلند کرد و نامطی   به آرش چشم دوخت، به مردی 

که چشمانش میِخ زمی   بودند و اخیم کمرنگ بر پیشای  

 تر کرد و گفت: داشت. لبش را با زبان 

جوری که زدِن این حرفا برای من سخته، همون -

دونم، شنیدنشم ممکنه برای شما سخت باشه. یم

ویل باید بگم. شاید... شاید شنیدن این ماجرا 

 ناراحتتون کنه، ویل باید بدونید. 

 نفیس گرفت: 
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تون هم که شده، باید اینا رو بهتون بگم. بخاطر بچه -

 درست نیست این وضعیت. 

های آرش نشست. حتی این خندی کمرنگ کنج لبپوز 

زن هم آمده بود که بگوید نباید باران را به دست بهاره 

د!   ستی

تونست خییل بدتر از اینا باشه، باید قضیه یم -

 خوشحال باشید که مشکلتون حل شدنیه. 

 صدای آرش آرام بود: 

 مقدمه چیت  بسه خانم، اصل مطلبو بگید.  -

و برد و رس به زیر انداخت و بزاق دهانش را به سختی فر 

ی پالتویش مشغول شد. چند روز پیش، باز هم با گوشه

نت پیدا کرده و به   حسی   اسکندری را در اینتی
نشای  دفتی

ی نازنی   را برایش یادآوری کرده رساغش رفته بود. پرونده

و از او نام وکیِل طرف مقابل را پرسیده بود. قرار شد 

اش بگردد و نام آن قدییم هایاسکندری میان پرونده

 وکیل را پیدا کند. 

صبح امروز، اسکندری تماس گرفته و نام و آدرس آرش را 

به او داده بود. نسیم هم وقت را تلف نکرد. حاال در این 
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دانست از کجا بگوید و کجاها را قلم دفتی بود و نیم

د!   بگت 

وع یم کرد، از نفیس عمیق کشید. باید از یک جایی رسی

ین قسمت ماجرا. چشمانش را بست و تعجیب رین و بهتی

 مقدمه گفت: یر 

 ست. رسمه زنده -

های گردنش آن چنان رسیــــع رس بلند کرد که صدای مهره

 گرد شده و ابروهایی که باال پریده 
بلند شد. با چشمای 

ه ماند به نسیم. نفسش در سینه حبس شد و  بودند، خت 

وهم؟ کوبید. خواب بود یا توار یمقلبش دیوانه

 هایش درست شنیده بودند؟! گوش

 

  

 

  

۲۳۴ 
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رفت اما این خیابان انگار تمایم نداشت. تمام رفت و یمیم

هایش خیس بودند اما باران انگار قصد کوتاه تن و لباس

کردند اما این آمدن نداشت. پاهایش از رس درد ناله یم

فهمید. تنها درد را که نه، امشب این مرد امشب درد نیم

 فهمید... هیچ نیم مرد 

های باران و ها، زیر شالقخالف مست  حرکت اتومبیل

های چراغ برق، خیابان را با قدم کرد و هایش متی یمنور تت 

رفت تا دور شود، هایش مقصد نداشت. یماین پرسه زدن

دانست به یک باره از هایی که نیمتا فرار کند از مصیبت

 
 
یه انداختند. اش ساکجا آمدند و چطور روی زندگ

رفت و انگار این خیابان تا ابد قرار بود طول بکشد. یم

 شد آن قدر قدم بزند و برود که جهان تمام شود! کاش یم

 حایل
 

اش بود، نه رسما و برخالف تت  که نه خستگ

 از کار افتاده بود. نیم
ً
دانست خییس، مغزش رسما

دانست دانست چند ساعت راه رفته، نیمکجاست، نیم

ها را نه خواهد. تمام اینها چه یمجاِن این خیابان از 

کرد! فکر ها فکر یمای به آندانست، نه حتی لحظهیم

؟ این را هم یادش نیم
ً
 آمد! کردن چگونه بود اصال
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فهمید دید، یمآمد. یماتومبییل از رو به رو به سمتش یم

داد. یر که رسعتش زیاد است. اما مغزش هیچ فرمای  نیم

ه مانده بود به چراغپلک  های اتومبیل و زدن، خت 

تر شد. راننده رفت. اتومبیل نزدیکهمچنان راه یم

ی ولگرد را دید، دستش را روی بوق گذاشت و دیوانه

 ی آخر فرمان را چرخاند و از کنار آرش گذشت. لحظه

پاهای آرش به زمی   میخ شدند. نگاهش مات و مبهوت 

ه بعد، رسش را به پشت ی رو به رو ماند و دیم خت 

ی که اتومبیل از آن رفته بود.  ه شد به مست  چرخاند و خت 

انگار که بوق ممتد کیم، فقط کیم این مرد را به خودش 

 آورده بود. 

ی جدول نشست. نشسیی  که نه، قدیم عقب رفت و لبه

ِ خیس. رسما تا عمق جانش نفوذ 
تنش آوار شد روی زمی  

لرزید و اش یمانهلرزید. چکرد. تنش نامحسوس یم

های پایش تت  خوردند. استخوانهایش به هم یمدندان

ها کشیدند، عضالتش گرفته بودند و او تازه داشت اینیم

 کرد. را حس یم

اش را باال زد و به رسفه افتاد. موهای خیِس روی پیشای  

اش خس خس هایی که تمایم نداشتند، سینهمیان رسفه
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وبایل را از جیب پالتویش کرد. تنش ضعف داشت. میم

ون کشید و آخرین عکس پوشه ی دوربی   را باز کرد. بت 

ه ماندند روی تصویر زی  چشم  چشمان خمارش خت 

زد. عسیل که کنار دریا بود و رو به دوربی   لبخند یم

رقصیدند و چقدر آرش این موهای بلندش میان باد یم

آخرین عکس رسمه را دوست داشت! خودش این عکس 

اش گرفته بود، در همان آخرین ی زمیت  از فرشته را 

سفرشان به شمال که کاش هیچ وقت نرفته بودند. 

ون ها که کوتاه آمدند، صدایی گنگ از حنجرهرسفه اش بت 

 آمد: 

دونم... باید خوشحال باشم االن؟ آره، هستم... نیم -

 شایدم نیستم! 

ط اش زنده بود. تمام این چند ماه، قلبش گواِه غلرسمه

کرد. پس شک حاال باید روی ابرها ست  یمنداده بود و یر 

چه بود این حاِل ناکوک و خراب؟ چه بود این 

 شبگردی
 

 ها و تب و هذیان؟ها و دیوانگ

خوشحایل چه شکلیه رسمه؟ چه حالیه؟ من یادم  -

 رفته خوشحال بودنو... 
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شد به آه کشید، آن قدر سنگی   که دل سنگ هم آب یم

 خاطرش. 

مدت تو بودی و کنار من نبودی؟ بودی و  این همه -

 من نداشتمت؟

وار روی تصویر رسمه اش را نوازشپشت انگشت اشاره

؟کشید. یعت  تمام شده بود این نوازش  های دروغی  

کجا بودی رسمه؟ کجایی االن؟ کجایی ببیت  چی به  -

رس خودم آوردم؟ ببیت  چه مصیبتی کشیدم وقتی 

 نبودی. 

شوم تصادف کیس پیدا شده و  نسیم گفته بود آن روز 

ون کشیده.   رسمه را از آن اتومبیل بت 

من وجب به وجب اون شهرو گشتم، همه جا رو  -

دنبالت گشتم. چجوریه داستان؟ چرا پیدات نکردم، 

 هان؟

کشید برای در آغوش کشیدِن این زن. دلش دلش پر یم

زد برای عطر تنش، برای چشماِن داشت له له یم

 نیماغواگرش. نسیم گف
ً
تواند رسمه را ببیند، ته بود فعال

 !  لعنت بر دلیِل این نتوانسیی 
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رس بلند کرد و باراِن یر امان صورتش را هدف گرفت. 

ه شد به ماِه پشت ابرها.   چشمانش را ریز کرد و خت 

 

  

 

  

۲۳۵ 

 

؟ تو همی   شهر؟ -
 زیر همی   آسموی 

هایش چرا یک در میان باال به عکس چشم دوخت. نفس

 زد؟وار نبض یم؟ قلبش چرا دیوانهآمدند یم

، چجوری تحمل کنم؟ االن که یم - دونم هستی

چجوری نبودنتو تحمل کنم؟ تا ِگ باید صتر کنم 

 آخه؟

ها، بلند بلند لرزید، تنش هم. همچون دیوانهصدایش یم

های توی فهمید آدمزد و نیمبا خودش حرف یم

نگاهش گذرند، چقدر عجیب هایی که از کنارش یمماشی   

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

هایش کنند. خندید، خندید و اشک و باران روی گونهیم

مخلوط شدند و رس به اطراف تکان داد. همچون 

ی تمام عیار ها که نه، امشب این مرد یک دیوانهدیوانه

 بود! 

کنه. هر دوی  چیه؟ خدا با بدبختیای من حال یمیم -

تر، حاِل اون باال تر، هر چی داغونچی آرش بیچاره

 . رسی بهتی 

لبخندش آرام آرام جمع شد. بزاق دهانش را به سختی 

فرو برد و گردن کج کرد و نگاِه پر از حشتش مات ماند 

روی لبخنِد رسمه. تن صدایش پایی   آمد، آن قدر که 

 میان صدای باران گم شد: 

 یادت نمیاد منو؟ -

اش را از نسیم گفته بود بعد از آن تصادف رسمه حافظه

آید، حتی خودش را هم یادش نیمدست داده. گفته بود 

رفت برای این زن چه برسد به آرشی که جانش در یم

 زیبارو. 
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این یکیو دیگه چجوری تحمل کنم، هان؟ دیگه  -

 برام نمونده، تو هم اگه باهام غریتر کت  دیگه 
جوی 

 چجوری طاقت بیارم؟

روی هم گذاشت و تنش به شدت لرزید. دستی به  پلک

ِ داغش کشید و 
اش خارج شد. آیه سنگی   از سینهپیشای 

تنهاترین مرد این دنیا بود امشب، قلب و فکر و ذکرش را 

 آمد. به زی  داده بود که حتی اسمش را هم یادش نیم

ی خاموش لبخندی کمرنگ کنج لبش نشست و صفحه

 ی موبایل را روشن کرد. شده

 خوبه که قراره برگردی، خییل خوبه...  -

 پر کشید و لب زد:  ای سکوت کرد. لبخندشلحظه

 منو، این زخمایی که نبودنت بهم زدو  -
ویل ببی  

؟ این آدم مزخرف  که چجوری یم خوای خوب کت 

خوای تحمل بعد تو از خودم ساختمو چجوری یم

؟  کت 

سکوت کرد و قلبش انگار پاره پاره شد. نفسش تنگ شد 

و تمام جانش به یک باره پر کشید. صدای لرزانش را حتی 

 شنید: یمخودش هم ن
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؟چجوری یم -  خوای دوسش داشته باشی

داد؟ یعت  این آرش را که یعت  رسمه باز هم به او دل یم

کرد، زمی   تا آسمان با آن آرِش قبل تصادف فرق یم

 کرد؟پذیرفت؟ این روی بِد آرش را قبول یمیم

پرید. چشمانش را بست و کف دستش را پشت پلکش یم

. هوایی نبود که اش کشید ی سینهمحکم روی قفسه

خواهد تا نسیم گفته بود کیم وقت یم هایش را پر کند. ریه

ای با رسمه صحبت کند و آرام آرام بگوید که او خانواده

دانست این دارد که تمام این مدت عزادارش بودند. نیم

انتظار تا ِگ قرار است طول بکشد و همی   ندانسیی  بود 

 بغض لرزاند:  گرفت. صدایش را که داشت جانش را یم

 خوادت رسمه... خییل دلم تنگته... دلم یم -

 موبایل را روی قلبش گذاشت و نفیس عمیق کشید: 

زنه برات ِگ میشه بغلت کنم؟ دلم داره پر پر یم -

 گردی خونه؟معرفت... ِگ بریمیر 

خانه که گفت، انگار کیس زیر گوشش سییل زد. 

اِت چشمانش تا آخرین حد ممکن باز شدند و نگاهش م

آن سمِت خیابان شد. کدام خانه؟ همای  که حاال بهاره 
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آمد و آن زن را در اش یمساکنش بود؟ وای اگر رسمه

 دید... اش یمخانه

انگشتان هر دو دستش را میان موهای خیسش فرو برد و 

به چنگ کشید. رسش سنگی   شده بود. نبض تند 

ش اکرد. اسم بهاره در شناسنامههایش را حس یمشقیقه

دانستند. جای انکار و توجیه نداشت. بود و این را همه یم

 کرد؟این یگ را دیگر چطور جمع یم

ی یادش آمد و هراسان از جا بلند شد. بارانش  ناگهان چت  

با آن زن معلوم الحال در خانه تنها بود. یادش رفته بود، 

 پاک فراموشش شده بود. 

رسدرگم و هایش را تا میان خیابان کشید. گیج و قدم

دانست چه چرخید و نیمهراسان، نگاهش در اطراف یم

گذشتند، صدای ها به رسعت از کنارش یمکند. ماشی   

شد. باران شدیدتر ای قطع نیمهای ممتد لحظهبوق

چرخید. شده بود و دنیا انگار دور رس این مرد یم

دانست کجاست و تا خانه چقدر فاصله دارد. یادش نیم

 یل خودش را کجا رها کرده. آمد اتومبنیم

د و خودش را به خانه برساند، یم دانست باید ماشی   بگت 

دانست کدام سمت خیابان باید بایستد. یک نگاه اما نیم
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به پشت رسش انداخت، یک نگاه به آن سمت خیابان. 

ای نداشت، کشید اما فایدههایی که یماش از نفسسینه

خره به آن سمت خیابان رفت. باال به شدت باال و پایی   یم

 رفت. 

شدند، هایی که به رسعت از مقابلش رد یمبرای اتومبیل

 زد: کرد و فریاد یمدست بلند یم

 دربست!  -

صدایش اما میان صدای باران گم شده بود. چقدر باید 

های رس تا کرد تا کیس راض  شود او را با آن لباسصتر یم

 پا خیس به مقصد برساند؟

 

  

 

  

۲۳۶ 
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ه خانه که گذاشت، زیر نور ضعیف تلویزیون که پا ب

صدا بود، بهاره را روی مبل سه نفره دید که خوابش یر 

اش انداخت و صورتش از انزجار برده بود. چیت  به بیت  

 جمع شد. چقدر از این زن متنفر بود! 

های خیسش را عوض کرد. به اتاق خواب رفت و لباس

 سالن شد. روی پاکت سیگار و فندکش را برداشت و رایه

مبیل یک نفره، باالی رس بهاره نشست. سیگاری آتش زد 

ه شد به نیمرخ بهار. غرق  و کایم عمیق گرفت و خت 

 شد دیگر بیدار نشود! خواب بود و کاش یم

 بهار؟ -

 تر صدایش زد: تر و محکمواکنیسی ندید. این بار بلند 

 بهار!  -

د بهاره از خواب پرید و نیم خت   شد و نگاه گیجش مان

روی تلویزیون. کیم طول کشید تا موقعیتش را درک کند. 

 کشید 
 
رس چرخاند و آرش را که دید، نفیس از رس آسودگ

 و خواب آلود گفت: 

 تویی آرش؟  -
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های پف دارش پاهایش را روی زمی   گذاشت و کیم پلک

 را ماساژ داد. بعد، رس بلند کرد: 

 ساعت چنده؟ -

 یدی؟چهار، چهار و نیم. چرا اینجا خواب -

منتظر بودم بیای، نفهمیدم ِگ خوابم برد. چرا انقدر  -

 دیر اومدی آرش؟ موهاتم که خیسه. 

 از جا بلند شد: 

 برم یه حوله برات بیارم.  -

 قدیم برنداشته بود که مچ دستش است  دست آرش شد. 

-  .  بشی  

صدایش آرام بود، اما آن قدر قاطع که رایه جز اطاعت 

شست و نگاِه نگرانش را برای بهاره نگذاشت. رس جایش ن

ه به به آرش دوخت. آرش اما نگاهش نیم کرد. خت 

 ی تلویزیون، پوگ به سیگارش زد و پرسید: صفحه

 امروز چطور بود؟ -

اخیم کمرنگ بر پیشای  بهاره نشست. ساعت چهار صبح 

سد؟ آرش که  او را از خواب بیدار کرده بود که این را بتی
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بهاره لبش را با زبان تر جوایر نگرفت، منتظر نگاهش کرد. 

 کرد و گفت: 

؟ - ... مثل همیشه دیگه. تو خویر
 خوب بود، یعت 

 تعریف کن، چیکارا کردین؟ -

 ای باال انداخت: باز این مرد چه مرگش شده بود؟ شانه

صبح با باران رفتیم مهد، بعدشم یه کم پاساژا رو  -

 گشتیم خرید کردیم. بعدم که اومدیم خونه. 

  فرستاد و آرام رس تکان داد: آرش تای ابرو باال 

 مهد و پاساژ و خونه، هان؟ -

بهاره رس تکان داد. نگاه آرش پایی   آمد و روی مچ دست 

 بهاره قفل شد. 

 اون دستبندم امروز خریدی؟ -

چشمان بهاره از رس تعجب گرد شدند. نگایه به 

دستبندش انداخت و چند لحظه بعد، دوباره به آرش 

 چشم دوخت. 

؟ پرسیدم امروز خریدیش؟ تا حاال چرا هنگ کردی -

 ندیده بودمش. 
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 آ... آره، مطمئت  حالت خوبه آرش؟ -

آرش خودش را جلوتر کشید. سیگار را به دست چپش 

 داد و دست راستش را به طرف بهاره دراز کرد: 

 ببینمش.  -

ه شد و کیم بعد، دوباره  گیج و رسدرگم به دسِت آرش خت 

عجیب شده بود و  رس بلند کرد. باز هم رفتار این مرد 

 زد. آرش دستش را تکان داد و گفت: بهاره دلش شور یم

؟ یاال دیگه! استخاره یم -  کت 

با تردید دستش را در دست آرش گذاشت. آرش چند 

وزهای به سنگلحظه ه شد و های فت  ای دستبند خت 

 گفت: 

 قشنگه.  -

ه شد. نه  رس بلند کرد و مستقیم به چشمان بهاره خت 

 نه صدای رسدش:  نگاهش حیس داشت،

 مثل خودت خییل قشنگه.  -

ی درون قلب بهاره سقوط کرد. از این نگاه و لحن  چت  

 ترسید. جان کند تا بگوید: صدا و حال غریب آرش یم
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؟ -  تو بازم... بازم مستی

هایش فک آرش از شدت خشم قفل شد. از میان دندان

 غرید: 

 آره.  -

د   . و بالفاصله دست بهاره را محکم میان انگشتانش فشی

 ... آرش دستم... آی -

 آرش فشار انگشتانش را بیشتی کرد و غرید: 

ی من داری چه مست بودم که نفهمیدم زیر سایه -

. غلظ یم  کت 

های کرد هر آن است که استخوانبهاره احساس یم

 لرزید: دستش خرد شوند. صدایش از ترس یم

 آرش؟ آخ... دستم شکست.  -
 

 چی میگ

ای ا بلند شد. سیگار را گوشهدست بهاره را رها کرد و از ج

پرت کرد و زانوی راستش را روی مبل گذاشت. یک 

دستش را به پشتی مبل بند کرد و با دست دیگر، گلوی 

بهاره را چسبید. رسش را به پشتی مبل چسباند و قامت 

 ی کیم از صورت بهاره غرید: خم کرد و در فاصله
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! الل شو! خفه شو! بترُ صداتو هرزه -  ی هرجایی

ان مبل و دست و پای آرش است  بود و راه فراری می

هایش را بند دست آرش کرد تا شاید نداشت. دست

گلویش را رها کند. نفسش تنگ شده بود، قلبش روی 

لرزید. صدایش به سختی کوبید و تن ظریفش یمهزار یم

 شد: شنیده یم

؟ آ... آرش... چی کار... یم -  کت 

انگشتانش را بیشتی گفت و به رسفه افتاد و آرش فشار 

رفتند. حتی صدای آرش را کرد. چشمان بهاره سیایه یم

 . شنید گنگ یم

فکر کردی من خرم؟ آره؟ کدوم گوری رفته بودی  -

 صبح؟

هایش پر نشدند. با چشمای  پر صدا نفس گرفت اما ریه

ه شد به مردمک ای از های آرش که میان هالهوق زده خت 

از تنش پر کشید!  خون است  بودند. تمام شد. روح

 فهمیده بود، همه چت   را فهمیده بود... 
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۲۳۷ 

 

آرش این حاِل بهاره را که دید، گلویش را رها کرد. دستش 

 را محکم روی پشتی مبل کوبید و فریاد زد: 

 تف تو ذاتت بهار! لعنت بهت!  -

به او پشت کرد و انگشتانش را میان موهای خیسش فرو 

ور شد. بهاره به شدت رسفه برد و قدم به قدم از او د

کرد. میان این حال خراب، فقط بغض را کم داشت که یم

تر آن هم به موقع رسید و نفس کشیدن را برایش سخت

کرد. هق زد و رسفه کرد و کف دستش را روی گلویش 

 سوخت. کشید. رد انگشتان آرش روی پوستش یم

ه شد و اشک  حالش که کیم جا آمد، به قامت آرش خت 

هایش راه گرفت. صدایش آرام بود و از بغض گونهروی  

 لرزید: یم

من... من صبح مهد بودم آرش، چرا باهام اینجوری  -

؟یم  کت 
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آرش چرخید و به سمتش خت   برداشت. دست راستش را 

 باال برد و فریاد زد: 

ف! به من دروغ نگو یر  -  رسی

بهاره از ترس سییل صورتش را با دستانش پوشاند و 

خودش مچاله شد. همی   کاف  بود تا ی مبل در گوشه

آرش کیم به خودش بیاید؛ طرفش هر چقدر هم بد، او 

که اهل این کارها نبود. دستی را که به قصد سییل باال 

ی مبل کوبید و رفته بود، مشت کرد و محکم روی دسته

 غرید: 

 حرومزاده!  -

و باز هم موهایش را چنگ زد و قدم زدن را از رس گرفت. 

 بهاره از ته 
 
اش اشک دل هق زد و برای تنهایی و بیچارگ

ریخت. کارش تمام بود امشب، امشب این مرد رسش را 

 گذاشت. اش یمبرید و روی سینهبیخ تا بیخ یم

ای که برای ای بیشتی نگذشته بود، دو دقیقهدو دقیقه

بهاره قد یک عمر طول کشید. آرش ایستاد و به سمتش 

 ر از خشم بود: زد، اما صدایش پچرخید. داد نیم
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فی یر اون مرتیکه - تر از خودت گ بود رفتی رسی

 ش؟ هان؟ رفتی چه غلظ کت  اونجا؟خونه

وای به حالش! فهمیده بود، همه چت   را مو به مو 

هایش را از روی صورتش برداشت با دانست. دستیم

چشمای  پر از وحشت به آرش نگاه کرد. رگ گردنش 

ود و از نگاهش آتش متورم شده بود. فکش قفل شده ب

شد. مگر خدا تر نیمبارید! اخمش از ایت  که بود غلیظیم

 رسید! امشب به دادش یم

 های سکسکه مانندش، به زحمت گفت: میان نفس

... بذار... بذار توضیح آرش داری... اشتباه یم - کت 

 بدم... برات... 

 کف دستش را نشان بهاره داد و گفت: 

ی که با چشمای خوام بهار هیش... توضیح نیم - ، چت  

 خودم دیدم انقدری واضح بود که توضیح نخواد. 

با چشمان خودش دیده بود؟ تمام شد، دیگر توجیه و 

داد. تنش به رعشه افتاده بود. رس به زیر انکار جواب نیم

انداخت و لب گزید. هر چه با خون دل رشته بود، رس 

 بیجا پنبه شد... 
 

 یک یر احتیایط، رس یک دلتنگ
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ه نگاهش کرد و رسی به نشانهآرش  سف تکان خت 
ٔ
ی تا

 داد: 

سوخت، من چقدر احمق بودم که دلم واسه تو یم -

 چقدر خر بودم! 

د تا صدای هق هقش  دندانش را بیشتی روی لبش فشی

ی نداشت که  بلند نشود. حرف  برای گفیی  نداشت، چت  

 . از خودش دفاع کند 

نفره  هایی بلند برداشت و روی همان مبل یکآرش قدم

 نشست. خودش را به سمت بهاره جلو کشید و گفت: 

خوب گوشاتو وا کن بهار. من آبرو دارم، دلم  -

 خواد آبروم بخاطر یه زن هرجایی بریزه. نیم

 بهاره رس بلند کرد: 

.. داری نگو آرش... تو رو خدا... اینجوری نگو.  -

... اشتباه... یم  کت 

ه ی سکوت مقابل بهار آرش کف دستش را به نشانه

گرفت و چشمانش را بست و کیم رس تکان داد؛ انگار که 

ها پر است و دیگر خواست بگوید گوشش از این حرفیم
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ی بشنود. لحظهنیم ای بعد، چشمانش را باز خواهد چت  

 اش را تهدیدوار به رخ بهاره کشید: کرد و انگشت اشاره

این کثافت کاریاتو بذار واسه وقتی که از این خونه  -

. تا  وقتی اسم من روته، حق نداری پا کج بذاری. رفتی

 فهمیدی بهار؟ حق نداری! 

 دل بهاره به هول و وال افتاد: 

... رم... خونهمن هیچ جا... نیم - ی من همی  

 جاست... همی   

ه اش پر از آرش پوزخندی پر صدا تحویلش داد، نگاه خت 

 تحقت  بود. 

در به در دنبال بهونه بودم واسه دک کردنت،  -

 شو دادی دستم. نهخودت بهو 

اش ی چشمان بهاره دوباره پر از اشک شد و چانهکاسه

لرزید. آرش از جا بلند شد و نگاه بهاره را هم به دنبال 

خود کشاند. نه به آن خشم ناگهای  و نه به این آرامش 

 منطق! یر 

کت  که انگار از باید بری بهار، یه جوری گورتو گم یم -

 اول نبودی. مفهومه؟
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وقفه روی هایی که یر ند شد. میان اشکبهاره بل

 لغزیدند، با صدایی لرزان گفت: هایش یمگونه

، باران خییل به من وابستهنیم - ونم کت   بت 
 ست. توی 

ابروهای آرش گره کور خوردند. رس تا پای بهاره را با 

 نگاهش رصد کرد، با نگایه که رسارس تحقت  بود. 

مو بدم دست یه  -  هرزه؟انقدر یر رگم که دختی

 

  

 

  

۲۳۸ 

 

رحم از او مات و مبهوت نگاهش کرد. باور این مرد یر 

کوبید؛ یک زن همیت  بود که مدام توی صورتش یم

! احساس یمهرزه تپد. کم کرد قلبش دیگر نیمی هرجایی

ه و ویرانگر آرش نفسش قطع  مانده بود زیر نگاه خت 

 شود. 
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 باران دیگه نیازی به تو نداره.  -

جیب شلوارش فرو برد و لبخندی کج  هایش را در دست

 روی لبش نشست. جلو آمد و در یک قدیم بهاره ایستاد: 

 گرده. مادرش داره بریم -

ای زیر گوشش خواباند! چشمان خیسش انگار کیس سییل

 اختیار لب زد: گرد شدند و یر 

؟ -  چی

 ی لب آرش بیشتی کش آمد: گوشه

 ست. رسمه زنده -

ر رسش چرخید و چشمانش سیایه رفتند. تمام خانه دو 

 آورد... کامش تلخ شد. نه، این یگ را دیگر تاب نیم

 آرش ابروهایش را باال فرستاد و گفت: 

باید بری دختی جون، خانوِم این خونه داره  -

 گرده. بریم

هایش پر دهانش را باز کرد و دیم عمیق گرفت اما ریه

نشدند. انگار کیس به یک زخم قدییِم روی تنش مشت 

 اش دوباره رس باز کرده بود... قدییم زده بود. زخم
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ً
آرش رایه اتاقش شد و در را محکم به هم کوبید و اصال

کش در اتاق بغیل خواب است.  حواسش نبود که دختی

پاهای بهاره دیگر وزنش تحمل نکردند، تنش روی مبل 

آوار شد و مغزش سوت کشید. رسمه زنده بود، دوباره 

به رو شدن با پوشید برای رو باید لباس رزم یم

 هایش! کابوس

یک نگاه به ساعت روی دیوار انداخت و بعد، دست 

 باراِن خواب آلود را کشید و گفت: 

 بدو خاله، دیرمون شد.  -

ون آمد و  دِر خانه را که باز کرد، آرش از اتاقش بت 

 صدایش بهاره را رس جا میخکوب کرد: 

؟ -  کجا به سالمتی

نوز اش حبس شد. های نفس در سینهبرای لحظه

نتوانسته بود اتفاقات چند ساعت پیش را هضم کند. 

 رسش را به سمت آرش چرخاند و گفت: 

 ریم مهد. یم -
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از رس و وضع آرش پیدا بود که او هم تمام شب را 

نخوابیده. آرام آرام جلو آمد. دست باران را از دست 

ه شد:  ون کشید و مستقیم به چشمان بهاره خت   بهاره بت 

ی.  -  جایی نمت 

چشمانش را بسته بود. رسش را به دست پدرش باران 

 تکیه داد و خواب آلود زمزمه کرد: 

 بابا جون... خوابم میاد، بغلم کن.  -

کش را بغل گرفت و رسش را  آرش کمر خم کرد و دختی

 اش گذاشت. بهاره ملتمسانه لب زد: روی شانه

 آرش...  -

 همی   که گفتم.  -

 کنم، نمیشه که نرم. من اونجا کار یم -

  کمرنگ میان ابروهای آرش نشست: اخیم

خوره، بارانو بردم چند روز غیبت به جایی بر نیم -

 گم مریض  یه مدت نمیای. یم
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منظورش از چند روز چه بود؟ باران یر او به مهد کودک 

سد اما آرش پیش دستی یم ی بتی رفت؟ لب باز کرد که چت  

 کرد و گفت: 

 خوام بشنوم. دیگه یه کلمه هم نیم -

 سمت بهاره دراز کرد:  دستش را به

 موبایلتو بده.  -

؟!  -  چی

 صدایش آرام بود، اما پر از خشم غرید: 

 پرش بهار! سوال زیاد یم -

صتر نکرد. کیف بهاره را از دستش چنگ زد و موبایلش را 

اش کوبید، طوری که برداشت و بعد، کیف را تخت سینه

ه به چشمان آیر  بهاره قدیم به عقب رانده شد. خت 

 با اخیم غلیظ برایش خط و نشان کشید:  بهاره،

ها اگه عاقل باش و شلوغ بازی در نیار. همسایه -

، به تک تکشون یم آبرویی گم چه یر بفهمن اینجایی

 .  هستی
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بجنبد، آرش  فهمید. تا به خودشهایش نیمهیچ از حرف

ون رفت. در را   باز کرد و از خانه بت 
ً
دِر نیمه باز را کامال

و صدای چرخاندن کلید در قفل که محکم به هم کوبید 

آمد، بهاره تازه فهمید ماجرا از چه قرار است. با قدیم 

ه را باال و پایی   کرد.   خودش را به در رساند و دستگت 

؟آرش... آرش چیکار یم -  کت 

 کف هر دو دستش را محکم و یی در یی روی در کوبید: 

 درو چرا قفل کردی؟ آرش!  -

 و غرید: آرش رسش را به در نزدیک کرد 

 صداتو بتر بهار! اگه جونتو دوست داری ساکت شو.  -

هر دو دستش را مشت کرد و محکم به در کوبید و جیغ 

 زد: 

ه!  -
َ
 ا

و بالفاصله قدیم عقب کشید و بغضش شکست. میان 

 گریه جیغ زد: 

 خدا لعنتت کنه آرش! ازت بدم میاد! بدم میاد ازت!  -
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 شنید و نهاما آرش رفته بود و نه هق هقش را یم

هایش را پس زد و نگاهش را هایش را. تند تند اشکجیغ

میان سالن چرخاند. جای خایِل تلفن را که دید، مغزش 

سوت کشید! حاال یر تلفن و موبایل، با دری که قفل 

 کرد؟شده بود چه یم

 

  

 

  

۲۳۹ 

 

فهمید. چرخید و هیچ نیمنگاهش روی جمالت کتاب یم

ی به کتابخانهاش رس رفته بود، آن قدر که حوصله

 نیم
ً
دانست مهرداد رسک کشیده و کتایر را که اصال

هایش را چیست، برداشته بود و حاال بیخودی صفحه

 زد. ورق یم

؟چی یم -  خوی 
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رس چرخاند و نسیم را دید که کنارش روی مبل نشست. 

لبخندی کمرنگ روی لب داشت و با حوله موهایش را 

 حوصله لب زد: کرد. یر خشک یم

، مزخرف! عافیت ب -  اشه... هیچی

 و دوباره نگاهش را به کتاب دوخت. 

. زهرا خانوم کجاست؟ -  سالمت باشی

 ی آوا، جلسه بود. رفت مدرسه -

ه شد. امروز زیادی  رسی تکان داد و به نیمرخ رسمه خت 

سوخت. حوصله و پکر بود. دلش برای این زن یمیر 

 داشت اما مجبور بود در خانه
 
یر ی خودش خانه و زندگ

روح مهرداد رس کند و روزهایش را به بطالت بگذراند. 

 کیم روی مبل جا به جا شد و گفت: 

 خوام باهات حرف بزنم. وقت داری مهراوه؟ یم -

کتاب را بست و آن را روی مت   عسیل گذاشت. کیم به 

 سمت نسیم چرخید و لب زد: 

ی که دارم وقته، انقدری که داره حالمو  - من تنها چت  

 زنه. به هم یم
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لبخندی کمرنگ به رویش زد. از دیروز که با آرش مالقات 

به رسمه بزند را بارها خواست هایی که یمکرده بود، حرف

 آماده بود و فقط 
ً
با خودش مرور کرده بود. حاال کامال

 ترسید. کیم از واکنش رسمه یم

خوام بزنم شاید یه کم عزیز دلم، حرفایی که االن یم -

ور کن تهش قشنگه. ازت برات سنگی   باشه. ویل با

 خوام آروم باشی و تا آخِر حرفامو گوش بدی. یم

 اخیم کمرنگ روی پیشای  رسمه نشست: 

ی شده؟ -  چت  

گم برات. فقط قبلش باید یه قویل صتر داشته باش، یم -

 بهم بدی. 

؟ -  چی

 لبش را با زبان تر کرد. تردید را کنار گذاشت و گفت: 

-  ،
 

ی بگ  خب؟به آقا مهرداد نباید چت  

 تر شد. با تردید گفت: اخم رسمه غلیظ

 باشه، بگو.  -
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نسیم رسی تکان داد و نگاهش روی گل فرش قفل شد. 

ای سکوت کرد تا خودش را جمع کند. بعد، چند لحظه

 رس بلند کرد و گفت: 

ایی رو درباره -
ی زندگیت مهراوه جان آقا مهرداد یه چت  

 بهت نگفته. 

 رسمه پوزخند زد: 

 کنه، ازش بعید نیست. ری یمآره اون همچی   کا -

 راستش... نگفیی  که نه، بهت دروغ گفته.  -

 چیو دروغ گفته؟ -

و!  -  همه چت  

رسمه که با اخیم کمرنگ و سوایل نگاهش کرد، نسیم 

 هایش گرفت و ادامه داد: دستان او را میان دست

کنم دونم باورش برات سخته، ویل ازت خواهش یمیم -

ی که  . هر چت   تا االن آقا مهرداد بهت گفته بهم گوش کت 

، حتی   دختی عموش نیستی
ً
یه دروغ بزرگ بوده. تو اصال

 .  مهراوه هم نیستی

 نسیم؟ یعت  چی این حرفا؟ -
 

 چی داری میگ
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 بذار حرفمو بزنم، یم -
ً
ترسم زهرا خانوم و آوا بیان. لطفا

ست رسمه جان... گفتم اسمت داستان خییل پیچیده

 ست؟رسمه

رس بهت و گیچر گرد شدند. ناباورانه چشمان رسمه از 

 رسی به اطراف تکان داد و نسیم گفت: 

ست، هیچ ربظ هم به این خونه و اسمت رسمه -

ان، اینم بهت تم زندهآدماش نداری. شوهر و بچه

 دروغ گفته آقا مهرداد. 

ی درون قلب رسمه فرو ریخت و دهانش باز ماند و  چت  

اش در  از حنجرهصدایش گم شد انگار. لب زد اما کالیم

تر نیامد. تنش به آی  یخ بست و نسیم دستانش را محکم

د.   فشی

کردن تو مردی. تموم این مدت خانوادت فکر یم -

دیروز رفتم دفتی شوهرت، قضیه رو براش تعریف 

زد واسه این که کردم. بنده خدا داشت پر پر یم

آدرست رو بهش بدم. ویل من گفتم اول باید با 

 م. خودت حرف بزن
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جان از تن رسمه رفته بود. پلیک زد و با صدایی که به 

 شد، گفت: سختی شنیده یم

 نـ... نسیم... این... اینا...  -

نسیم یک نگاه به ساعت انداخت و دوباره به رسمه 

 چشم دوخت: 

گرده به یه کدورت گوش کن به من، ماجرا بریم -

 قدییم که بی   شوهر تو و آقا مهرداد بوده. 

را تا جایی که امکانش بود، خالصه کرد و و بعد، داستان 

تند تند برای رسمه تعریف کرد. هر لحظه بیشتی از قبل 

شد و رعشه پرید. تنش مدام رسدتر یمرنگ از رخ رسمه یم

 !
ً
د اصال  به جانش افتاده بود. کم مانده بود بمت 

 هایش که تمام شد، نگران لب زد: نسیم حرف

 ت پریده! رسمه جان؟ خویر عزیزم؟ چقدر رنگ -

 از جا بلند شد: 

 صتر کن برات یه آب قند بیارم.  -

تا برود و برگردد، در مغز رسمه فقط یک چت   تکرار 

شد؛ تمام این مدت یک خانواده داشت و عزادارشان یم
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اش را بود؟ کودکش زنده بود و او هر شب غصه

 خورد؟یم

نسیم که کنارش نشست و لیوان آب قند را به سمتش 

ه شد اما مغزش هیچ فرمای  صادر گرفت، به لیوا ن خت 

کرد. نسیم خودش کیم از آب قند را به او نوشاند و نیم

 همزمان گفت: 

 الیه بگردم! ببی   به چه حایل افتاده امانت مردم.  -

 لیوان را عقب کشید و نگران پرسید: 

 خویر رسمه جان؟ -

 

  

 

  

۲۴۰ 

 

نگاه رسمه بیقرارانه میان چشمان نسیم چرخید. صدایش 

 لرزید: یم
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 نسیم...  -

 جاِن نسیم؟ -

 در آغوشش کشید و زیر گوشش لب زد: 

م برات من، گناه تو چی بود این وسط آخه؟ -  بمت 

لرزید. نگاهش مات مانده بود تن رسمه میان دستانش یم

 
 
اش زیر سوال روی دیوار. در عرض چند دقیقه تمام زندگ

دانست چه اتفافی رفته بود. توان تحلیل نداشت، نیم

 دانست مهرداد را باور کند یا نسیم را. افتد. نیمرد یمدا

 نسیم او را از آغوشش جدا کرد و گفت: 

خوای زنگ بزنم به شوهرت با خودش حرف یم -

؟  بزی 

بارید. طول کشید بهت و گیچر همچنان از نگاه رسمه یم

تا بفهمد نسیم از او چه پرسیده. قلبش داشت از جا کنده 

اد و نسیم به دنبال موبایلش شد. تنها رسی تکان دیم

 گشت... 

وارد خانه که شد، رسرسی نگایه به اطراف انداخت و 

 صدایش را باال برد: 
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؟ -  بهار! کجایی

جوایر نگرفت و خودش دست به کار شد. اول اتاق بهاره 

ی از بهاره نبود. با را گشت، بعد هم بقیه ی خانه را. ختر

 که بر پیشای  داشت، میان سالن 
 

ایستاد. اخم کمرنگ

توانست تلفن نداشت، دِر خانه هم که قفل بود، کجا یم

 رفته باشد؟

کف دستش را محکم روی ریش کوتاهش کشید و نفسش 

را فوت کرد. به جهنم که رفته بود! مغزش دیگر کشش 

هیچ چت   را نداشت. آن قدر کالفه بود که دلش 

دانست خواست رسش را به دیوار بکوبد! همی   که نیمیم

اش کجاست و حالش چطور است داشت جانش را رسمه

 گرفت. یم

خانه رفت. لیوای  را که روی آبشدکن یخچال  به آشتی 

بود، پر از آب کرد و یک نفس رس کشید. چرخید و قدیم 

به سمت ظرفشویی برداشت تا لیوان را توی سینک 

 جا ایستاد. بگذارد. اما چشمش که به بهاره افتاد، همان

، در حد فاصل میان مت   ناهارخوری و  بهاره زیر کانتی

کابینت نشسته بود؛ جایی تنگ و دور از چشم. به کانتی 

تکیه زده و دستانش را دور زانوهایش حلقه کرده و نگاه 
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ه اش به رو به رو بود. رنگ به رو نداشت و به لطف خت 

هایی که در این چند ساعت ریخته بود، آرایش اشک

 و خشک شده بود. هایش ریخته چشمانش روی گونه

؟ چرا هر چی صدات یم -  زنم جواب نمیدی؟ اینجایی

 در این 
ً
هیچ واکنیسی از بهاره ندید. انگار که این زن اصال

دنیا نبود! آرش جلو رفت و مقابلش روی دو پا نشست. 

تر شده بود. صدایش کیم باال اش غلیظاخم روی پیشای  

 رفت: 

؟ -  کری مگه تو؟ اینجا چرا نشستی

به چشمان آرش قفل شد، نگاهش هیچ حیس  نگاه بهاره

 نیم
ً
گوید. آرش فهمید آرش چه یمنداشت. انگار که اصال

 کشید و از جیب داخیل پالتویش، پنج 
 

پوف  از رس کالفگ

ون آورد. آن ها را روی پای بهاره گذاشت پاکت کوچک بت 

 و گفت: 

 ت، حساب یر حساب. ی مهریهپنج تا سکه -

ی لبش مایل شد و گوشهرس بهاره کیم به سمت چپ 

ه شد. چقدر  کیم کش آمد. به چشمان مشگ آرش خت 
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این مرد را دوست داشت! دیوانه بود، هنوز هم این آرش 

 رحم و دست نیافتت  را دوست داشت... یر 

های سیاه و حال نزار، این لبخندش زیادی با آن گونه

های بهاره را ی این بازیمسخره بود. آرش هیچ حوصله

 از جا بلند شد و گفت:  نداشت. 

ی پاشو اول خودتو جمع و جور کن، بعدم همه -

ریم دنبال کارای طالق، هاتو. فردا اول وقت یموسیله

 شیم. تواففی جدا یم

نگاه بهاره تا صورت آرش باال آمد و لبخندش کیم عمق 

 از ازل ناف 
ً
گرفت. چشمانش پر از حشت بودند. اصال

ِ یک این زن را با حشت بریده بودن
د انگار؛ حشت داشیی 

 آرام، یک عشق ساده... 
 
 خانواده، حشت یک زندگ

، دیگه برنیم - گردی بهار. فردا که از این خونه رفتی

ی بابات. تو رو به برمت خونهکارامون تموم شد یم

، ما رو به سالمت!   خت 

 بهاره با صدایی گرفته و آرام گفت: 

 برم بهشون چی بگم؟ -

 بظ نداره. اونش دیگه به من ر  -
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ون رفت و نگاه بهاره به  خانه بت  قدم برداشت و از آشتی 

 دنبالش کشیده شد. بیقرارانه لب زد: 

 باران کجاست؟ -

تن آرش روی مبل آوار شد. رسش را به پشتی مبل تکیه 

 داد و چشمانش را بست: 

 اینم به تو ربظ نداره. پاشو کاری که گفتمو بکن.  -

ل زده تکیه از صدای زنگ موبایلش که بلند شد، هو 

پشتی مبل گرفت و چشمانش را باز کرد. موبایل را از 

ون کشید و شماره ی ناشناس را که دید، جیب پالتویش بت 

 یر تعلل آیکون ستر  را کشید: 

 الو؟ -

 صدای نسیم از پشت خط آمد: 

 مهر، نسیمم. سالم آقای یزدان -

 در سینه یم
ً
کوبید. مثل فت  از جا پرید. قلبش شدیدا

 لرزید: هیجان یم صدایش از 

تو رو خدا یه ختر خوب بهم بده نسیم خانوم، حرف  -

 زدی باهاش؟

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

بهاره با شنیدِن نام یک زن غریبه از زبان آرش، به خودش 

آمد. از جا بلند شد و به قامت آرش که پشت به او 

 ایستاده بود، چشم دوخت. نسیم گفت: 

خواد باهاتون صحبت حرف زدم، االن اینجاست. یم -

 کنه. 

 

  

 

  

۲۴۱ 

 

هایی بلند خودش را به اتاق رساند و در را بست. با قدم

 لرزید: ی تخت نشست. صدایش از هیجان یملبه

 بده... گوشیو بده بهش.  -

نسیم نگایه به رسمه انداخت. رنگش مثل گچ دیوار شده 

 بود. نگران پرسید: 

 خویر رسمه جان؟ -
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و  کوبید انگار. تند تند رس تکان داد قلبش توی گلویش یم

 گفت: 

 بذارش رو اسپیکر.  -

 نسیم موبایل را روی بلندگو گذاشت و گفت: 

 مهر. شنوه آقای یزدانصداتونو یم -

آرش نفیس عمیق کشید و چشمانش را بست. تصویر 

ای هایش جان گرفت و لحظهنگاه رسمه پشت پلک

نفسش را در سینه حبس کرد. بازدمش لرزان و تکه تکه از 

ی، حاال ها دوری و یر اهاش خارج شد. بعد از مسینه ختر

شنید. کم مانده دلدارش پشت خط بود و صدایش را یم

 اش را بشکافد! بود قلبش سینه

 لرزید: های عمیقش، صدایش به شدت یممیان نفس

 رسمه... رسمه جان! صدامو داری؟ -

چشمان رسمه گرد شدند و نگاهش تا صورت نسیم باال 

ه ماند. های مشگآمد. مات و مبهوت به مردمک اش خت 

شناخت، از بر بود این صدای مردانه را. این صدا را یم

های گنگ و دورش، قلبش تکان سختی خورد. مرد خاطره

فرزام رستگار نبود. آن صدای امن و ناب، صدای همی   
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مرِد پشت خط بود، همیت  که نسیم گفته بود نامش 

 آرش است. 

ی بگو تو رو خدا. دورت بگردم صدامو  - یه چت  

 شنوی؟یم

 نسیم آرام لب زد: 

 خوای حرف بزی  باهاش؟نیم -

ی   نامفهوم چت  
پلیک زد و لب از لب باز کرد اما جز اصوایی

اش در نیامد. نسیم دستش را روی دست رسمه از حنجره

 گذاشت تا کیم آرام شود. گفت: 

مهر من همی   االن قضیه رو برای رسمه آقای یزدان -

ما باهاش ست. شجان تعریف کردم، هنوز شوکه

 صحبت کنید شاید یه کم بهتی شه. 

و بعد، موبایل را از روی بلندگو برداشت و آن را به دست 

رسمه داد. به رویش لبخند زد و بلند شد. به اتاق رفت و 

در را بست تا رسمه و آرش راحت باشند. صدای آرام و 

 مهربان آرش در گوشی پیچید: 

 خانویم؟ آرشم من، یادته اصن منو؟ -
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اش کشید تا ی سینهش را محکم روی قفسهکف دست

د. حس امنیتی که از این صدا  شاید قلبش آرام بگت 

گرفت، برایش آشنا بود. چشمانش را بست. پس چرا یم

 ی این مرد نداشت؟تصوری از چهره

زنم. انگار دارم باورم نمیشه دارم باهات حرف یم -

 بینم... رسمه؟ خواب که نیستم من، نه؟خواب یم

لرزید. این زد، تمام تنش به یک باره یمکه یم  صدایش

صدا آشناترین بود برایش. انگار که تمام این مدت، این 

 مرد هر شب نامش را زیر گوشش زمزمه کرده بود... 

گرفت. سکوِت زن پشت خط داشت جانش را ذره ذره یم

پلک روی هم گذاشت و دستی به پیشای  داغش کشید. 

 لبخندی تلخ کنج لبش نشست: 

ه برات، دلم داره پر یم - زنه زودتر من جونم داره در مت 

 ببینمت. 

آه کشید؛ آن قدر سنگی   و تلخ که قلب رسمه آن طرف 

 خط ذوب شد. 

 چقدر سخته با این وضعیتم منو یادت نمیاد.  -
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های کشدارش در گوش رسمه سکوت کرد و صدای نفس

کرد. هایش مثل الالیی بود، دلش را گرم یمپیچید. نفس

یت  را داشت تجربه یم چه کرد و احساسات ناب و شت 

 تمام این مدت از آن محروم بود! 

ی بگو صداتو بشنوم. دلم تنگ شده برات  - یه چت  

 زی  با آرشت؟خانوِم من، حرف نیم

 توی صدایش. دل سنگ هم آب یم
 
شد برای درماندگ

رسمه لب باز کرد، جان کند تا باالخره صدایی ضعیف از 

 مد: اش در آحنجره

 آ... آرش...  -

های آرش نشست؛ از همان لبخندی از ته دل روی لب

های نایر که این مدت فراموشش شده بود. قلب لبخند 

ناکوکش به یک باره آرام شد. شبیه دریایی که بعد از یک 

، به یک صبح آرام رسیده بود؛ حاِل دلش  شب طوفای 

 بارید: خوب بود. از صدایش شوق یم

 ش دور صدات بگرده. جانم؟ جاِن آرش؟ آر  -

ی بگوید. لبش را زیر  بغض اجازه نداد بیش از این چت  

د. تمام دندان کشید و پلک هایش را محکم روی هم فشی
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ای اشک نریخته بود و این مدت برای مرگ رسمه قطره

حاال چشمانش از رس شوق خیس شده بودند. اولی   

دانست زن اش چکید و نیمی اشک روی گونهقطره

 ست. م هوای چشمانش بارای  پشت خط ه

گردی خونه جوِن دلم؟ دیگه طاقت نبودنتو ِگ بریم -

ندارم. خونه رو بدون تو نمیشه تحمل کرد، هر جا رو 

کنم تو میای جلو چشمم. ِگ میای خانویم؟ نگاه یم

 ِگ این عذاب تموم میشه؟

د که صدای گریه اش را دستش را محکم روی دهانش فشی

طاقِت آرش طاق شده بود و این مرد پشت خط نشنود. 

زد. رسمه چه جوایر را صدای آمیخته به بغضش فریاد یم

 ها داشت؟برای این بیقراری

من و باران منتظرتیم رسمه جان. بارانو یادت میاد؟  -

مونه، تازه شیش سالش شده.   دختی

ی  نفسش در سینه گت  کرد و قلبش فرو ریخت. دختی

داشت و یر  دانست؟ کودگشش ساله داشت و نیم

 ای برای مهرداد مهم نبود؟اش ذرهمادری

 رسمه جان؟ -
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۲۴۲ 

 

شد. دیگر تحمل صدای لرزان قلبش داشت از جا کند یم

حرف تماس را قطع کرد و این مرد را نداشت. یر 

هایش راه گرفتند. از شدت وقفه روی گونههایش یر اشک

و با رفت اش به شدت باال و پایی   یمهایش، سینهنفس

ی خاموش چشمای  گرد شده مات مانده بود به صفحه

 موبایل. 

ون آمد. نسیم صدای گریه ی رسمه را که شنید، از اتاق بت 

با عجله خودش را به او رساند و کنارش نشست. نگران 

 پرسید: 

 رسمه جان؟ چی شدی؟ -
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نگاهش کرد؛ آن قدر گیج و پریشان که انگار نسیم را 

ها امانش لرزید و اشکشناخت. تنش به شدت یمنیم

دادند. تلفن که توی دستش لرزید و زنگ خورد، نگاه نیم

ی آرش را که هر دو روی صفحه قفل شد. نسیم شماره

 دید، گفت: 

 قطع کردی؟  -

و دوباره نگاِه گیِج رسمه نصیبش شد. به تلفن اشاره کرد و 

 پرسید: 

 دی؟جواب نیم -

، ناگهان ای میخ موبایل شد و بعد نگاه رسمه چند لحظه

از جا بلند شد. پاهایش تحمل وزنش را نداشتند. به 

زحمت خودش را به اتاق رساند و نسیم هم به دنبالش 

 رایه شد. 

؟رسمه؟ چیکار داری یم -  کت 

اش کنند. گذاشتند تا یاریهایش منت رسش یمنفس

رسرسی لباس پوشید و چادر رس کرد. کیفش را که 

 برداشت، نسیم هراسان پرسید: 

ی؟ صتر کن منم باهات میام. کجا  -  داری مت 
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ی اما رسمه حتی یک لحظه هم صتر نکرد. از خانه

ون زد و بعد از آن نیم دانست نامردی به نام مهرداد بت 

 کجا برود! 

اتومبیل را مقابل ساختمان متوقف کرد و با اخیم غلیظ 

ه شد. حتی لحظه ای به بهاره که کنارش به رو به رو خت 

 نکرد. رسد گفت:  نشسته بود، نگاه

، به سالمت!  -  برو پایی  

 نگاه بهاره روی ساختمان بود؛ روی همان خانه
ً
ی مثال

 در این زن مرده بود، دیگر جنازهپدری
 
ای اش! روح زندگ

کشید و مثل یک ربات رفت و نفس یمبود که راه یم

کرد. این زن از دیشب، از همان دستورات آرش را اجرا یم

مام احساسش با رسمه حرف زده و او لحظایی که آرش با ت

. نابود شد! شنیده بود و ذره ذره له شده بود، تمام شد 

 نحس را نیم
 
 خواست... دیگر این زندگ

ی مرگش را امضا نامه را که نه، پای نامهصبح پای طالق

جا بودند. دیگر راهشان از هم جدا بود. کرده و حاال این

د و باز هم بهاره باز هم سقف آرزوهایش ویران شده بو 

 مانده بود و دریا دریا حشت... 
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آرش نیم نگایه به بهاره انداخت و بعد، نفسش را محکم 

، چمدان  فوت کرد و پیاده شد. از صندوق عقب ماشی  

ون کشید و آن را جلوی دِر ساختمان گذاشت.  بهاره را بت 

برگشت و دِر سمت شاگرد را باز کرد. چرا اخم غلیظش 

 کرد؟را به بهاره نگاه نیمشد؟ چباز نیم

-  .  بیا پایی  

کیم طول کشید تا حرف آرش را بفهمد. پیاده که شد، 

آرش در محکم کوبید و هنوز قدیم برنداشته بود که 

بازویش است  انگشتان بهاره شد. رس جایش ایستاد و با 

تای ابروی باال رفته، چشم دوخت به دستی که روی 

 ن لب زد: بازویش بود. بهاره با صدایی لرزا

خییل در حقم بد کردی آرش، خییل دلم ازت  -

 شکسته. 

ه شد و دستش را از روی بازویش  به چشمان بهاره خت 

پس زد. بهاره لبخندی کمرنگ روی لب داشت؛ از همان 

ای از احساسات زده. چرا ذرهلبخندهای تلخ و حشت

 ناب این مرد نصیب او نشده بود؟ 
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ه بهت همی   که هنوزم نفس نحست میاد و  - مت 

 لطف کردم. 

انگار کیس خنجر زهرآلود توی قلبش فرو کرد. نحس بود 

 از نگاه او، از دید آرش این زن الیق مرگ بود! 

 چرا هیچ وقت منو ندیدی؟  -

ای مثل تو به چشمم نیاد. حاالم خدا خواست زن هرزه -

 زودتر گورتو گم کن، کار دارم باید برم. 

ی دنبال رسمه؟ -  مت 

اش را چنگ زد. بهاره را به سمت یک دست یقهناگهان با 

خودش کشید و با چشمای  گرد شده، در چند سانتی 

 صورتش فریاد زد: 

 اسم زن منو نیار حرومزاده.  -

اش را رها کرد. بهاره قدیم و بعد، محکم هولش داد و یقه

به عقب رانده شد و آرش پشت کرد و دو قدم که 

ی یادش آمد و ایس تاد. مست  رفته را برداشت، ناگهان چت  

اش را تهدیدوار مقابل نگاه بهاره برگشت. انگشت اشاره

 تکان داد و گفت: 
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وای به حالت! وای به حالت اگه رسمه یه کلمه از  -

 رابطه
 

ی من و تو بفهمه. برام مهم نیست تو بهش بگ

زنم بهار! مفهومه؟ یا یگ دیگه، بفهمه آتیشت یم

 زنم. زنده زنده آتیشت یم

 سطیل آب یخ روی رسش ریخت. مات و انگار کیس

ه ماند. این تهدید زیادی  مبهوت به چشمان آرش خت 

شد که ی ذهنش هم رد نیمبرایش آشنا بود، از گوشه

 روزی خودش هدف این تهدید باشد. 

ه ی بهاره، اتومبیل از جا کنده آرش رفت و مقابل نگاه خت 

ی ها روی آسفالت، دنیا را رو شد. صدای سایش الستیک

های رس این زن آوار کرد. حاال فقط خودش بود و تکه

ها را بند ی وجودش که باید دوباره از نو آنشکسته

 زد... یم

 

  

 

  

۲۴۳ 
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 مهرداد؟ مادر بیدار شدی؟ بیا صبحونه.  -

پرونده را بست و از پشت مت   مطالعه بلند شد. هوا هنوز 

ی اتاق گرگ و میش بود و باران، آرام آرام به پنجره

ون رفت. کوبید. خمیازهیم  ای کشید و از اتاق بت 

خانه رفت و پشت مت   ناهارخوری نشست. زهرا  به آشتی 

 لیوان بزرگ چای را مقابلش گذاشت و مهرداد گفت: 

 ممنون. بقیه کجان؟ -

خانه شد  آوا با روپوش مدرسه و موهایی شلخته وارد آشتی 

 مالید، خواب آلود گفت: و در حایل که چشمش را یم

؟جون؟ موهامو یم بابا  -  باف 

 مهرداد لبخندی عمیق به رویش زد: 

 ی بابا، بیا ببینم. قربونت برم من شلخته -

آوا جلو رفت و روی صندیِل کناری مهرداد، پشت به 

پدرش نشست و مهرداد مشغول بافیی  موهایش شد. 

خانه و با صدایی آرام گفت: 
 نسیم وارد آشتی 

-  .  سالم، صبح بخت 
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 مش را دادند و زهرا گفت: مهرداد و آوا جواب سال 

 چایی بریزم برات.  -
 سالم مادر. بشی  

، رو به روی مهرداد نشست.  تشکر کرد و آن طرف مت  

ترسید ای عجیب به جانش افتاده بود. مدام یمدلشوره

که مهرداد بفهمد او همه چت   را برای رسمه تعریف کرده. 

کرد، مبادا نگاهش با چشمان مهرداد تالفی رس بلند نیم

 کند. 

 مهراوه کجاست؟ -

شک خودش بود. کیم شکر مخاطِب این سوال مهرداد یر 

 در چایش ریخت و مشغول هم زدن شد: 

 هنوز خوابه.  -

 صدای مهرداد متعجب بود: 

؟ -  خوابه؟! از دیروز همینجوری خوابه یعت 

روز قبل، بعد از این که رسمه به خانه برگشت، قرض 

مهرداد  خورد و یک راست به تخت خوابش رفت. وقتی 

به خانه آمد هم خواب بود. زهرا پشت مت   نشست و 

 گفت: 
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 م. بذار بخوابه، کاری نداره که بچه -

مهرداد نگاه از مادرش گرفت و به نسیم چشم دوخت. با 

 تردید پرسید: 

 حالش که خوبه، هان؟ -

نسیم کیم از چایش را نوشید و به زحمت فرو برد. رس به 

 زیر و آرام گفت: 

 دونم. نیم -

ختر شد نسیم از او یر بروی مهرداد باال پرید. مگر یمتای ا

باشد؟ آن هم با وجود رفاقت عمیفی که بینشان شکل 

 گرفته بود. آوا پرسید: 

؟ - ؟ چرا رس کار نرفتی  بابایی

 مهرداد نگاهش کرد: 

 خوام برم دنبال اونا. کار اداری دارم بابا جون، یم -

 صبحانه در سکوت ضف شد. نسیم زودتر از بقیه از 

 پشت مت   بلند شد و گفت: 

ون، جایی کار دارم. تون من یمبا اجازه -  رم بت 

 زهرا گفت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 برو مادر، مراقب خودت باش.  -

تشکر کرد و رایه اتاق شد. رسمه همچنان خواب بود. تا 

گردن زیر پتو فرو رفته و در خود مچاله شده بود. 

رسید، تر از هر وقت دیگری به نظر یماش معصومچهره

 صورتش. ب یمدلش کبا
 
 شد برای رنگ پریدگ

ون رفت. دِر خانه را که باز   لباس پوشید و از اتاق بت 
ً
فورا

 کرد، صدای مهرداد را از پشت رس شنید: 

 نسیم؟ -

ی توی قلبش سقوط کرد. بزاق دهانش را به  انگار چت  

سختی فرو برد و به پشت چرخید. حتی صدایش هم کیم 

 لرزید: یم

 بله؟ -

خانه انداخت و بعد، تا یک قدیم مهرداد نگایه به آش تی

 نسیم جلو آمد. با اخیم کمرنگ و صدایی آرام پرسید: 

 مهراوه طوریش شده؟ -

بند زد و کاش بلد بود دروغ بگوید! لبخندی زورگ و نیم

 گفت: 
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ی نشده آقا مهرداد. یه ذره مریض احواله، خوب  - چت  

 میشه زود. 

 مطمئت  قضیه فقط همینه؟ -

آمد. . نفسش داشت بند یمشد داشت قبض روح یم

خواست فرار کند از این خانه، برود و دیگر دلش یم

 برنگردد. یر آن که به چشمان مهرداد نگاه کند، گفت: 

اگه حرف منو باور نداری، بیدار شد از خودش  -

س. من برم دیگه، خداحافظ.   بتی

هنوز قدیم برنداشته بود که مهرداد آستی   پالتویش را 

ه شد و  گرفت و نگهش داشت.  مستقیم به چشمانش خت 

 گفت: 

، نه؟ - ی بهش نگفتی  تو که چت  

 نفسش بند آمد! مردمک
ً
هایش مدام بی   دو چشم رسما

چرخیدند. کیم بعد، نگاهش را به زمی   دوخت مهرداد یم

 و گفت: 

ی نگفتم.  -  من چت  

هچند ثانیه ی مهرداد داشت جان ای گذشت. زیر نگاه خت 

  پالتویش را رها کرد و گفت: داد. باالخره مهرداد آستی   یم
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ون مراقب باش.  - ی بت   خیله خب، مت 

ون  نفهمید چطور خداحافظ  کرد و چطور از خانه بت 

 کرد... رفت. کاش خدا زودتر از این برزخ خالصش یم

او که رفت، کیم بعد زهرا و آوا هم رایه مدرسه شدند. 

هایش مشغول شد. مهرداد به اتاقش رفت و با پرونده

ون رفت. در ساعتی ب عد، لباس پوشید و از اتاق بت 

ای قدی شد، آینهها ختم یمراهرویی که به اتاق خواب

روی دیوار نصب شده بود. مقابل آینه ایستاد و مشغول 

 هایش شد. شانه کردن موها و مرتب کردن لباس

ون آمد. مهرداد به سمتش  دِر اتاق باز شد و رسمه بت 

ی پوشیده و آمادهچرخید و خوب نگاهش کرد. لباس 

ون رفیی  بود. چادرش را روی ساعد دستش انداخته و  بت 

کیفش روی دوشش بود. رنگ به رو نداشت و چشمانش 

 رسخ و پف کرده بودند. 

 خویر مهراوه؟ صحت خواب!  -

رسمه نگاهش کرد و هیچ نگفت. قدم برداشت و از 

کنارش گذشت، از راه رفتنش مشخص بود که جای  در 

 بدن ندارد. 
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 زنما. چته تو باز؟ مهراوه! تو دارم حرف یمبا  -

 رسمه به سمتش چرخید و صدایش باال رفت: 

 مهراوه؟ -
 

 میشه انقدر به من نگ

 

  

 

  

۲۴۴ 

 

 پشیمان شد از جمله
ً
ای که ناخواسته به زبان آورده و فورا

 بود. مهرداد اخیم غلیظ بر پیشای  نشاند و گفت: 

؟ چرا داد یم - ؟یعت  چی  زی 

 : خودش را نباخت

. اعصابم خورد میشه یه بیخودی صدام یم - زی 

 فهیم؟یم

و بعد، به او پشت کرد و حی   رس کردن چادرش، رایه 

 سالن شد. مهرداد گفت: 
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 کجا اول صبچ؟ -

کرد! همی   شد! کاش زودتر گورش را گم یمکاش خفه یم

امروز که تا رس حد مرگ از این مرد متنفر بود باید خانه 

 رفت؟ به طرفش چرخید: ماند و رس کار نیمیم

رم باید به تو به تو چه، هان؟ به تو چه؟ هر جا یم -

داری جواب پس بدم؟ چرا دست از رسم برنیم

 مهرداد؟

مهرداد مات و مبهوت نگاهش کرد. چه مرگش شده بود 

زد. این زن؟ رسمه از شدت خشم نفس نفس یم

های دیروز نسیم همچون یک نواِر روی دور تند در حرف

خواست شد. دلش یمش شد. داشت خفه یممغزش پخ

خواست تمام نفرتش را توی صورت فریاد بزند. دلش یم

داند. اما افسوس این مرد بکوبد و بگوید که همه چت   را یم

که نسیم به او حکم سکوت داده بود. حیف که به خاطر 

 کرد! مهرداد ناباورانه لب زد: آوا نباید لب از لب باز یم

 و؟مهراوه... چته ت -

زد. بغض همچون ماری سیم به گلویش نیش یم

چشمانش پر از اشک شدند. قلبش انگار زیر آواری از غم 
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های ناگفته دفن شده بود. نفسش سخت باال و حرف

 لرزید: آمد. صدایش یمیم

ولم کن مهرداد، تو رو خدا دست از رسم بردار. به  -

، یمخدا حالمو بد یم بینمت اعصابم خورد کت 

 میشه. 

. از این خانه متنفر بود. انگار از کشید عصابش دیگر نیما

بارید، انگار دیوارها داشتند در و دیوارش کابوس یم

شدند و کم مانده بود که میانشان له شود. نزدیکش یم

ها روان هایش روی گونهبغضش رس باز کرد و اشک

 ها جیغ زد: شدند. دو قدم عقب عقب رفت و میان اشک

 مهرداد. ولم کن، ولم کن! ازت بدم میاد  -

ه و مبهوت مهرداد،  و دیگر منتظر نماند. زیر نگاه خت 

ون رفت. رفت که دیگر برنگردد...   دوید و از خانه بت 

 ی خیابانرو دید، اتومبیل را به گوشهنسیم را که در پیاده

شد. نسیم کشاند و بوق زد. باران هر لحظه شدیدتر یم

 روی صندیل شاگرد جا گرف
ً
 ت و گفت: فورا

 مهر. سالم آقای یزدان -

 آرش بیتابانه گفت: 
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 سالم. رسمه حالش خوبه؟ -

کمربند را بست و به آرش نگاه کرد. از چشمان به خون 

خوایر اش مشخص بود که تمام شب را یر نشسته

کشیده، برعکس رسمه که شب گذشته با یک قرص 

ده بود. رسی خواب قوی خودش را به عالم یر  ی ستی ختر

 تکان داد و گفت:  به اطراف

ون، هنوز شوکه - ست. دیروز که از خونه رفت بت 

خییل دیر برگشت. نتونستم درست حسایر باهاش 

خواد تا حرف بزنم. فقط گفت که بهتون بگم زمان یم

 با این قضیه کنار بیاد. 

د و نفسش را محکم فوت کرد.  آرش لب روی هم فشی

 درمانده گفت: 

 آخه چقدر دیگه؟ -

ای بعد، نها رس به زیر انداخت. لحظهجوایر نداشت و ت

آرش نگاهش را به رو به رو دوخت و از ته دل آه کشید. 

 سنگی   بینشان 
اتومبیل را به حرکت در آورد و سکویی

بارید وقفه روی شیشه یمداد، یر حاکم شد. باران امان نیم

اش با کوله باری از غم همراه بود. نگاه و انگار هر قطره
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کرد در بود، چقدر احساس غریتر یم رسدش به خیابان

 کرده بود! حتی این شهر 
 
شهری که عمری در آن زندگ

 خواست... اش نیمهم او را یر رسمه

مهر. بعد چند ماه فهمیده بچه درکش کنید آقای یزدان -

داره، شوهر داره. حق بدین قبول کردنش براش سخت 

 باشه. 

 چرا زودتر بهش نگفتی نسیم خانوم؟ -

اش حبس شد. سکوتش ای نفس در سینهظهبرای لح

باعث شد آرش به نیمرخش نگاه کند. با اخیم کمرنگ 

 اش، گفت: روی پیشای  

 خودش نیست.  -
 
ده ماهه که زن من رس خونه زندگ

 که این همه مدت یی خونواده
شو چی بهش گفتی

 نگرفته؟

کرد. نسیم توی خودش جمع شده بود و به آرش نگاه نیم

کرد و قلبش انگار توی گلویش بازی یم با انگشتان دستش

 کوبید. آرش به خیابان چشم دوخت و پرسید: یم

ون؟ -  گ رسمه رو از اون ماشی   کشید بت 

 صدای نسیم بیش از حد آرام بود: 
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 کنه؟چه فرفی یم -

 آرش نگاهش کرد: 

کنه. من نباید بدونم که زنمو نجات داده؟ فرق یم -

 نباید ازش تشکر کنم؟

به آرش انداخت و دوباره به رو به رو نسیم نیم نگایه 

چشم دوخت. تشکر؟ این مرد اگر ناچر رسمه را 

 شد! شناخت که خونش حاللش یمیم

 تشکر الزم نیست.  -

آرش پوست لبش را زیر دندان کشید و با انگشتانش روی 

ب گرفت. بعد سه روز مغزش تازه داشت کار  فرمان ض 

ن ناگهای  کرد. چه داستان عجیتر بود این پیدا شدیم

 همشش! 

ی رو این وسط نیم -  فهمم. یه چت  

 نسیم به نیمرخ آرش نگاه کرد: 

؟ -  چی

 طالهای رسمه چرا تو آتیش موندن؟ -
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بزاق دهانش را به سختی فرو برد. کاش حرف  برای گفیی  

داشت، کاش جوایر داشت که این مرد را قانع کند. آرش 

 نگاهش کرد و ادامه داد: 

اون همه دنبال رسمه  اصن طالها به کنار، من -

 گشتم، چجوری میشه که پیداش نکردم؟

 

  

 

  

۲۴۵ 

 

ه شد:   نسیم به خیابان باران زده خت 

طمون یادتون رفته آقای یزدان - مهر. قرار شد من رسی

رسمه رو صحیح و سالم تحویلتون بدم، عوضش شما هم 

سید.   این سواال رو ازم نتی
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سم؟ من نباید بدونم این مدت ز  - نم کجا چجوری نتی

بوده که من نتونستم پیداش کنم؟ نباید بدونم گ پشت 

 این داستانه؟

صدا فوت نسیم پلک روی هم گذاشت و نفسش را یر 

گذاشت، کارش خریت کرد. نباید امروز با آرش قرار یم

 محض بود! چشمانش را که باز کرد، گفت: 

 مهر؟عکسا رو آوردین آقای یزدان -

ری با خودش بیاورد تا قرار بود آرش چند عکس و یادگا

ها ساند، بلکه با دیدِن آنها را به دست رسمه بر نسیم آن

هایی یادش بیاید و پذیرش واقعیت برایش راحت
تر چت  

شود. آرش نگاه از نیمرخ نسیم گرفت و به خیابان چشم 

دوخت. نفسش را فوت کرد و کف دستش را محکم روی 

روی گذاشت ریشش کشید. ترش ته دلش بود که نیم

اش را به ترسید این زن رسمهفهمیدِن ماجرا اضار کند، یم

 او نرساند. گفت: 

 آره، داشبوردو باز کنید.  -

ون کشید و حی    نسیم پاکتی را که توی داشبورد بود، بت 

 داد، گفت: این که آن را توی کیفش جا یم
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، برم زودتر اینا رو برسونم  -
ً
همی   بغال نگه دارید لطفا

 دست رسمه. 

طور که اتومبیل را به سمت راست زد و همان راهنما 

 کرد، گفت: هدایت یم

ی رسمه رو که بهم ندادی. نسیم خانوم؟ شماره -

؟ شاید بتونم باهاش  میشه االن یه زنگ بهش بزی 

 حرف بزنم. 

ای بعد، رس تکان داد. نسیم با تردید نگاهش کرد و لحظه

که   آرش اتومبیل را کنار خیابان متوقف کرد و نسیم همی   

ون کشید، موبایل زنگ خورد و  موبایلش را از کیفش بت 

ی رسمه روی صفحه نمایان شد. با چشمای  نام و شماره

 گرد شده از رس تعجب، به آرش نگاه کرد و گفت: 

 خودش زنگ زد.  -

 آرش هول زده گفت: 

 جواب بده، بذار رو اسپیکر.  -

نسیم آیکون ستر  را کشید و موبایل را روی بلندگو 

 گذاشت: 

 نم رسمه جان؟جا -
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 لرزید: صدای رسمه گرفته و آرام بود و یم

 کجایی نسیم؟ -

ی آرش از ی سینهنسیم به آرش نگاه کرد. قفسه

شد کشید، به شدت باال پایی   یمهای سنگیت  که یمنفس

 بارید. و بیقراری از نگاهش یم

؟ صدای ماشی   میاد انگار.  -  پیش شوهرتم. تو کجایی

 مشخص بود که گریه اش را باال کشیرسمه بیت  
ً
د، کامال

 کرده: 

 از خونه فرار کردم.  -

 جیغ زد: 
ً
 نسیم تقریبا

؟ -  چی

 زده و تند تند گفت: آرش هول

س کجاست.  -  بتی

و یک لحظه هم منتظر نماند. خودش را به سمت راست 

 کشید و نزدیک گوشی لب زد: 

رسمه جان؟ منم آرش. کجایی االن؟ بگو بیام  -

 دنبالت. 
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مه چنگ انداخته بود. بیتابانه بغض دوباره به گلوی رس 

 گفت: 

 دونم کجام... دونم... نیمنیم -

لرزید و انگار کیس قلب آرش را روی زغال داغ صدایش یم

 گذاشته بود. 

گریه نکن دردت تو رسم، آروم بگت  یه دیقه. تو  -

ی؟ ؟ کجا داری مت   ماشیت 

 رسمه هیچ نگفت. آرش ادامه داد: 

 رسمه جان داری صدامو؟ -

 خوام ببینمت... میای؟خوام... یمیمآره...  -

انگار که دنیا را به آرش داده بودند! از ته دل لبخند زد و 

 گفت: 

-  ، معلومه که میام، با رس میام. تو فقط بگو کجایی

 چشم به هم بزی  کنارتم. 

 صدای رسمه با کیم مکث رسید: 

 رم چالوس. دارم یم -
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 وا رفت! با چشمای  گرد شده نگایه به نسیم 
ً
رسما

 انداخت و گفت: 

 چالوس چرا؟ -

اش توی بغض رسمه دوباره رس باز کرد و صدای گریه

گوشی پیچید. قلب آرش بیقرارانه خود را به در و دیوار 

 لرزید: کوبید. حاال صدای او هم یماش یمسینه

 جوِن آرش گریه نکن... رسمه جان؟ -

 هایش نالید: رسمه میان اشک

وام برم... تو خخسته شدم... خسته شدم دیگه... یم -

 هم بیا... تو رو خدا بیا... 

موبایل را از دست نسیم گرفت و صاف پشت فرمان 

 نشست. اتومبیل را به حرکت در آورد و گفت: 

میام دورت بگردم. تو فقط آروم باش، من میام. کجا  -

ی؟  مت 

نسیم مات و مبهوت به نیمرخ آرش چشم دوخته بود و 

انده بود سکته کوبید. کم مقلبش داشت توی حلقش یم

دانست این حال خراب رسمه ناشی از چیست، کند! نیم
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زد پای مهرداد در میان باشد. وای اگر این زن اما حدس یم

 آورد... اسم مهرداد را جلوی آرش به زبان یم

 خوام برم... خوام... یمدونم... االن فقط یمنیم -

ل کند. صدایش به نفیس عمیق کشید تا گریه اش را کنتی

 لرزید: یم شدت

کنم دیگه، فرستم. قطع یمیه جایی رسیدم لوکیشن یم -

 کاری نداری؟

رسمه جان من دلم پیش توئه، تو رو خدا مراقب خودت  -

 باش. 

هایش دل رسمه را گرم دانست چقدر این نگرای  نیم

کند. تماس که قطع شد، کند، چقدر امیدوارش یمیم

ه به  خیابان، زیر لب غر موبایل را به نسیم برگرداند و خت 

 زد: 

 جا که. کنم تا اونچالوس چرا آخه؟ دق یم -

توجه به خیابان خیس و باران تند، هر لحظه راند و یر یم

ه مانده بود به رسعت اتومبیل را بیشتی یم کرد. نسیم خت 

خواهد در این پرسید که یمنیمرخش. چرا آرش از او نیم

 سفر همراهش باشد یا نه؟
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۲۴۶ 

 

بارید و جز این صدایی ِن نم نم روی سقف آالچیق یمبارا

رفت با آمد. آسمان داشت رو به غروب یماز اطراف نیم

این که نه وقت ناهار بود و نه شام، رستوران جنگیل باز 

ی داشت.   هم تعدادی مشتی

ی آالچیق نشسته و پاهایش از تخت آویزان بود. رس لبه

ک کشیده، به آسمان بلند کرد و از میان درختان رس به فل

ه شد. صدای رودخانه ای که پشت رسش بود، با خت 

یای  که خییل دورتر از او نشسته صدای خنده های مشتی

بودند، مخلوط شده بود. از ته دل آه کشید، چقدر همه 

 چت   غریبانه بود! 

ون کشید و دقیقه ای بعد، موبایلش را از توی کیفش بت 

ارسال کرد. گارسون آمد اش را برای نسیم موقعیت مکای  
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و مودبانه خوش آمد گفت و منو را به دست رسمه داد. 

رسمه اما گفت که منتظر همراهانش است و گارسون را 

؟ نیم
ً
 دانست... مرخص کرد. منتظر بود جدا

کرد، حال عجیتر به قلبش دست به آرش که فکر یم

داد. از او فقط یک صدای گرم و امن در ذهن داشت و یم

خواهد صاحب این صدا را ببیند یا نست دلش یمدانیم

خواست از نه. مشتاق دیدارش نبود، رسمه فقط یم

 ی مهرداد فرار کند و پنایه جز آرش پیدا نکرده بود. خانه

مهرداد که یادش آمد، چشمانش را بست و نفسش را 

صدا فوت کرد. چند ساعت قبل که از خانه فرار کرده یر 

خت  به دنبالش روان شد. پشت بود، مهرداد هم با کیم 
ٔ
تا

زد و امر اش را صدا یمدوید و مدام ناِم جعیلرسش یم

کرد که بایستد. اما او حتی یک لحظه هم صتر نکرد. یم

خودش را به خیابان اصیل رساند و بالفاصله یک تاکیس 

خایل مقابل پایش توقف کرد. خودش را که در تاکیس 

ودش را فرا گرفت. پنایه تمام وجانداخت، احساس یر 

 حاال دیگر جز آرش هیچ کس را نداشت... 

تلفن همراهش زنگ خورد. چشمانش را باز کرد و نام 

هایش روی هم قفل مهرداد را که روی صفحه دید، دندان
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شدند. با سلول به سلول تنش از این مرد متنفر شده بود. 

 انگشتش را روی آیکون قرمز کشید و موبایل را 
ً
فورا

ی تخت چویر گذاشت. صورتش را با دستانش کنارش رو 

 پوشاند و زیر لب زمزمه کرد: 

خدایا... نجاتم بده خدا... خسته شدم... خییل  -

 خسته شدم... 

 

ی رستوران شد و آرش هول زده و بیقرار وارد محوطه

شد. نسیم هم به دنبالش. قلبش داشت از سینه جدا یم

شدار شده هایش کلرزید و نفستنش از هیجان و رسما یم

کرد، انگار بودند. حضور رسمه را با تمام وجود حس یم

ترسید قبل از عطر تنش در هوا پخش شده بود. یم

د! دیدنش سکته کند، یم  ترسید از فرط هیجان بمت 

ها به راه افتاد. نگاهش های چویر و آالچیقمیان تخت

کاوید و دائم نام رسمه را مدام این طرف و آن طرف را یم

لرزید. آن قدر عجله زد. صدایش به شدت یمصدا یم

داشت که چندین بار پایش داخل جوی آب کوچگ که 

میان رستوران بود، فرو رفت. صدای نسیم از پشت 

 رسش آمد: 
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 مهر مراقب باشید. آقای یزدان -

صدای نسیم را شنید اما هیچ نفهمید. چرا رسمه را 

را جا را نداده بود؟ پس چدید؟ مگر آدرس همی   نیم

 کرد؟پیدایش نیم

 رسمه؟ کجایی تو؟ رسمه!  -

ترین بخش محوطه نشسته بود. صدای رسمه در انتهایی 

آرش را که شنید، انگار قلبش از تپش ایستاد. رس بلند کرد 

اراده از جا بلند شد. چشمانش بیقرارانه به دنبال و یر 

صاحب صدا گشتند و نگاهش که به قامت آرش افتاد، 

اش حبس شد. انگار از یک در سینهای نفس برای لحظه

ی کوچک و دنیای غریبه پرت شده بود روی یک سیاره

 آشنا، این مرد آشناترین آدِم دنیایش بود... 

آرش رس چرخاند و همی   که نگاهش به رسمه افتاد، 

پاهایش به زمی   میخ شدند. ماتش برد، تمام صداهای 

 اطرافش سکوت شدند، حتی یادش رفت نفس بکشد! 

دید. انگار که وهم و شد، انگار داشت رویا یمش نیمباور 

خیال بود، انگار که مست بود. لب باز کرد و به خیالش 

نام دلدارش را زمزمه کرد، اما صدایی از گلویش در نیامد. 
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توانست حتی به قدر یک پلک زدن نگاه از رسمه نیم

د.   بگت 

 ی او بود. خودش بود. این زن چشم عسیل و زیبارو، رسمه

خواب نبود، وهم نبود، رویا نبود. در عالم واقعیت بود و 

دید. لبخندی با چشمان خودش داشت دلدارش را یم

عمیق روی لبش نشست و چشمانش پر از اشک شوق 

کشید به شدت باال و هایی که یماش از نفسشدند. سینه

 شد. با صدایی لرزان زمزمه کرد: پایی   یم

 رسمه...  -

مت تکان داد و قدیم به جلو پاهای سستش را به زح

 برداشت. صدایش این بار کیم بلندتر بود: 

 رسمه جان!  -

هایی بلند جلو رفت جان گرفت، بال در آورد انگار! با قدم

و در یک قدیم رسمه ایستاد. نگاه خیسش بیقرارانه میان 

کشید اما های عمیق یمچرخید. نفسهای رسمه یمعسیل

کوبید آن قدر محکم یم شدند. قلبشهایش آرام نیمریه

 شنید. که صدایش را به وضوح یم
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ه رسمه مات و مبهوت به مردمک های مشگ آرش خت 

های دلش با دیدِن این مرد آرام شده بود. تمام آشوب

کرد، برعکس شده بودند. احساس امنیت و آرامش یم

ش شده ای که چند دقیقه پیش دامنحال غریبانه گت 

 بود! 

 

  

 

  

۲۴۷ 

 

اش چکید. تر شد و اشگ روی گونهد آرش عمیقلبخن

صورت رسمه را با دستانش قاب گرفت. صدایش از شوق 

 لرزید: یم

 کنم. دونستم باالخره پیدات یمدونستم... یمیم -

همان یک قدم فاصله را هم از میان برداشت و رسمه را 

در آغوش کشید. چشمانش را بست و نفیس عمیق از 
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لبش به یک باره آرام شد. آن عطر تن دلدارش گرفت. ق

د که انگار اگر  لحظهقدر محکم او را به سینه یم ای فشی

ی جانش را از آغوشش آمد و نیمهشد، کیس یمغافل یم

ها و کمر رسمه حلقه وار دور شانهربود. دستانش پیچکیم

خواست این زن را با خودش یگ شده بودند، انگار که یم

 کند! 

کشید و مگر این زن های عمیق یمزیر گوش رسمه نفس

ای به این احساسات ناب شک کند؟ توانست لحظهیم

ه ی دستانش کنار تنش آویزان مانده بودند. نگاهش خت 

ریخت. وقفه و از رس شوق اشک یمنسییم بود که یر 

کرد. اما دلش مات و مبهوت بود و مغزش کار نیم

ی خواست تا ابد در آغوش این آشناترین غریبهیم

 
 
 اش بماند... زندگ

ه نگاهشان یم کردند. تمام جمعیِت حاض  در رستوران خت 

هایشان به گوش ها و صحبتدیگر صدای خنده

بارید و صداب رسید. نم نِم باران روی رسشان یمنیم

هایشان شده بود. طول رودخانه، موسیفی میی  لحظه

کشید تا آرش دل از عطر تن رسمه بکند. او را از 
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ه آغوشش  جدا کرد و دوباره صورتش را قاب گرفت. خت 

 به چشمانش، آرام لب زد: 

 کجا بودی تو آخه؟ -

ه شد. گونه اش را بوسید و دوباره به چشمانش خت 

 لرزید: صدایش از بغض یم

 کجا بودی نفِس آرش؟ -

با بغض آرش ناخواسته او هم بغض کرده بود. اشک در 

 چشمانش حلقه زد و ناخواسته لب زد: 

 آرش...  -

ک دست آرش دور کمرش حلقه شد. رس رسمه را روی ی

اش گذاشت، چشمانش را بست و صورتش را به سینه

هایش را تر کرد، آرام سمت آسمان گرفت. باران که گونه

 زمزمه کرد: 

 شکرت خدا... شکرت...  -

ی نیم خواست. رسمه و سوی دیگر از این دنیا چت  

دا چشمانش دوباره به آغوشش برگشته بود، دیگر از خ

آمد و جانش خواست. حاال اگر ملک الموت یمهیچ نیم

اض  نداشت. جانش را دو دستی را یم خواست، اعتی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

کرد، مرگ وقتی رسمه در آغوشش بود، تقدیم یم

ین  شد... ی دنیایش یمترین صحنهشت 

کردند. هیچ کدام دل گذر زمان را هیچ کدام حس نیم

عمر  نداشتند از آغوش هم دل بکنند. آرش قد یک

 و دلیل زنده 
 
دلتنگ بود و رسمه تازه داشت معنای زندگ

ی یادش نیمبودنش را یم آمد، اما فهمید. خودش چت  

انگار احساسش حافظه داشت که این مرد را یر قید و 

ط پذیرفته بود و حتی دوستش داشت! آرامش را در  رسی

ی که پیش از این  آغوش آرش پیدا کرده بود، چت  

 چیست... دانست معنایش نیم

. فردا صبح برگردیم تهران.  -  امشبو بریم یه هتیل، جایی

ی ماشی   به نسیم که این را آرش گفت و بعد، از آینه

 های عقب نشسته بود، نگاه کرد: روی صندیل

 شما شناسنامه همراهتونه نسیم خانوم؟ -

رسمه روی صندیل شاگرد نشسته و دست چپش روی 

د و آرام دنده بود. دست راست آرش روی دستش بو 

هنوازشش یم ی ی جادهکرد. نگاهش از پشت پنجره خت 

خیس بود. لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. شب و 
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های آرش نهایت دوست داشت، نوازشجاده و باران را یر 

 را هم. نسیم گفت: 

 ی من همراهمه، ویل رسمه... شناسنامه -

 آرش به خیابان چشم دوخت و حرفش را قطع کرد: 

 مون پاکتیه که بهتون دادم. اونم هست، تو ه -

رسمه نگاه از خیابان گرفت. به نیمرخ آرش چشم دوخت 

 و اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

 پاکت؟!  -

ی یم لرزید. گفت، قلب آرش از صدایش یمهر بار که چت  

 نگاهش کرد و به رویش لبخند زد. نسیم گفت: 

به آقا آرش گفتم یه رسی عکس و یادگاری برام بیاره  -

 نم دست تو. که برسو 

ون کشید و آن را به رسمه داد.  بعد، پاکت را از کیفش بت 

رسمه به پشت چرخید، لبخندی به روی نسیم زد و 

 گفت: 

 چه کار خویر کردی! ممنونم عزیزم.  -
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ه شد. نسیم دل و دوباره به منظره ی پشت پنجره خت 

نگران بود. موبایلش را خاموش کرده بود اما مطمی   بود 

االن هزار بار با او تماس گرفته و پیام داده. که مهرداد تا 

 فهمیده بود. 
ً
 یعت  تا االن داستان را فهمیده بود؟ قطعا

نفیس عمیق کشید. دیر یا زود، مهرداد باید این قضیه را 

فهمید. مهم این بود که آرش حقیقت را نفهمد. باید یم

کرد که گشت و مهرداد را مطمی   یمزودتر به تهران بریم

طری برای او ندارد. به نیمرخ آرش نگاه کرد و آرش خ

 گفت: 

 نمیشه همی   امشب برگردیم؟ -

 ابروهای آرش گره کور خوردند: 

خوام دور از اون شهر بدم میاد. خسته شدم، یم -

 باشم یه کم. 

حرفش با حرف دل رسمه یگ بود. او هم دلش 

خواست مدیی خواست به تهران برگردد. دلش یمنیم

خواست آرش از آرش. دلش یمفقط خودش باشد و 

هایش خاطراتشان بگوید و او تصور کند و کیم با گذشته
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اش، نه آن مزخرفایی که ی واقیعآشنا شود؛ گذشته

 مهرداد به خورد مغزش داده بود. 

ی نگفت. اضار  د و دیگر چت   نسیم لب روی هم فشی

هایش را کرد، مبادا آرش مشکوک شود و دوباره سوالنیم

وع  کند. بخاطر آوا سکوت کرده بود...   از نو رسی

 

  

 

  

۲۴۸ 

 

دِر اتاق را باز کرد و کناری ایستاد. لبخند به لب رو به 

 رسمه گفت: 

 بفرمایید خانوم.  -

رسمه زیر لب تشکر کرد و وارد اتاق شد. همه چت   را باور 

کرده بود. این مرد را به عنوان همشش قبول کرده بود، 
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ر الیر هتل درست همی   چند دقیقه پیش که د

 اش را دیده بود. شناسنامه

آرش وارد اتاق شد و در را بست. رسمه میان اتاق ایستاده 

 و بازوهایش را بغل گرفته بود. جلوتر رفت و پرسید: 

 رسدته رسمه جان؟ -

کرد بارها این به چشمان آرش نگاه کرد. احساس یم

ها را توی رویاهایش دیده. چقدر بودنش حس چشم

 داد! خویر به قلبش یم

 آره، خییل رسده.  -

زیر بارون موندی دیگه خانویم، خیس شدی. لباساتو  -

 .  در بیاری گرم مییسی

 آخه لباس نیاوردم با خودم.  -

آرش به رویش لبخند زد. قدیم جلوتر رفت و دستش را 

اش روی صورت رسمه گذاشت. با انگشت شست، گونه

 را نوازش کرد: 

 ری. توی  در بیاچادر و پالتوتو که یم -
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ی یادش آمد و لبخند آرام آرام از روی لبش  و ناگهان چت  

 محو شد. درمانده پرسید: 

، نه؟ -  پیش من راحت نیستی

 برای رسمه راحت نبود. دو ساعت هم نیم
ً
شد که قطعا

او را دیده بود، چطور به این رسعت با او به عنوان 

اش کنده آمد؟ دست آرش که از گونهشوهرش کنار یم

دانست چرا آمد. راحت نبود اما نیم شد، به خودش

خواهد این مرد را ناراحت کند. نگاه از دلش نیم

 چشمانش دزدید و به دروغ گفت: 

 نه، راحتم. االن در میارم لباسامو.  -

اخیم کمرنگ بر پیشای  آرش نشست، دروغ رسمه را 

 یم
 

 ها برایش سخت بود! فهمید. چقدر این غریبگ

 ن. زنم برامون چایی بیار زنگ یم -

این را گفت و به سمت تلفن رفت. حاال پشت به رسمه 

توانست کارش را انجام تر یمایستاده بود و رسمه راحت

اش را اش را برداشت و پالتوی مشگدهد. چادر و رورسی

ون کشید. مقابل آینه ی مت   آرایش ایستاد و از از تن بت 
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داخل آن به آرش نگاه کرد. همچنان پشت به او ایستاده 

 کرد. شاپ صحبت یمود و با مسئول کاف  ب

ه شد. بافت یقه اسگ آلبالویی  به خودش در آینه خت 

 که به تن داشت، خییل به صورتش یم
 

آمد. پایی   رنگ

تر هایش را پایی   رسید. کیم لبههایش یمبافت تا میان ران

ه ی موهایش را باز کرد. موهای لخت و کشید و بعد، گت 

رسیدند. انگشتان هر دو دستش یمعسیل رنگش تا کمرش 

را میان موهایش فرو برد و کیم تکانشان داد تا رسش هوا 

 بخورد. 

 آرش تلفن را رس جایش گذاشت و گفت: 

 کشه. گفت یه کم طول یم -

به پشت که چرخید، ماتش برد از زیبایی زی  که همچون 

درخشید. رسمه رسش را به یک فرشته میان اتاقش یم

اش ریخت. وهایش را روی شانهسمت چپ خم کرد و م

وار میان شانه که همراهش نبود، انگشتانش را شانه

 کشید تا کیم مرتب شوند. موهایش یم

رسش را که بلند کرد، توی آینه چشمش به آرش افتاد که 

 پشت رسش ایستاده بود. قلبش در سینه فرو 
ً
حاال دقیقا
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های آرش که دور کمرش حلقه شدند، تکان ریخت. دست

 خورد اما آرش او را محکم در آغوشش نگه سختی 

 داشت. 

چشمانش را بست. صورتش را توی گودی گردن رسمه 

های این چند فرو برد و نفیس عمیق گرفت. تمام عذاب

ماه از خاطرش پر کشید. برای چند لحظه، انگار از زمی   

کنده شد و به آسمان هفتم پر کشید. وجودش رسارس 

است از این بهشِت خو آرامش محض شد. دلش نیم

 کوچِک چند وجتر دل بکند. 

های رسمه روی دستانش نشستند و صدای دست

 ی دلنشینش، گوشش را پر کرد: زمزمه

 آرش...  -

ی رس بلند کرد و یر آن که چشمانش را باز کند، اول گونه

ی اش را روی شانهرسمه را بوسید و بعد گردنش را. چانه

ه رسمه گذاشت و از داخل آینه به چشم ان زیبایش خت 

 شد. لبخند به لب زمزمه کرد: 

 موی  برام. مثل خواب یم -
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تن رسمه از این همه نزدیگ یخ بسته بود. نفسش درست 

آمد و با بهت به تصویر چشمان آرش در آینه نگاه باال نیم

 کرد. لبخند آرام آرام از صورت آرش محو شد: یم

 من چجوری این همه مدت بدون تو دووم آوردم؟ -

کرد. هیچ دلش غمگینش دل رسمه را ریش یم لحن

خواست این مرد را در این حال ببیند. آرش قامت نیم

راست کرد و رسمه را به سمت خودش چرخاند. یک 

ی دستش را دور کمرش حلقه کرد و رسش را روی سینه

ای روی رسش نشاند و بعد، آرام خود گذاشت. بوسه

 آرام موهایش را نوازش کرد. 

. همیشه باید جلو مم نیمدیگه یه قد - ذارم ازم دور شی

 . ، باید تو بغلم باشی  چشمم باشی

 آه کشید: 

دیگه تحمل نبودنتو ندارم رسمه. یه لحظه هم  -

 ختر بمونم. خوام ازت یر نیم

کوبید. رسمه حس قلبش درست زیر گوش رسمه یم

ین! از  ی مثل یک اضطراب شت  عجیتر داشت، چت  

ی ت یمصدای قلب این مرد احساس امنی کرد. انگار دختی
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جوان شده و برای اولی   بار معشوقش او را در آغوش 

م داشت و همزمان  کشیده بود؛ درست همان قدر رسی

د. دلش نیم  خواست از این آغوش فاصله بگت 

آرش چشمانش را باز کرد. دستانش را به بازوهای رسمه 

بند کرد و او را از خودش فاصله داد. به چشمانش نگاه 

 نگران لب زد: کرد و 

 لرزی که، رسدته هنوز؟داری یم -

 

  

 

  

۲۴۹ 

 

لرزید اما با این حال رسی رسدش نبود، تنش از هیجان یم

 تکان داد و گفت: 

 آره، خییل رسده.  -
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دست آرش پشت کمرش نشست و به سمت تخت 

 هدایتش کرد: 

-  .  برو زیر پتو گرم شی

ی تخت نشست. روتختی را کنار زد و رسمه لبه

را در آورد و به تاج تخت تکیه زد. آرش هایش پوتی   

روتختی را روی تنش کشید و به چشمانش نگاه کرد. نگاه 

 و صدایش پر از نگرای  بود: 

 رسما نخوری.  -

 هایش باال کشید: رسمه روتختی را تو رسشانه

 نه، خوبم االن.  -

لبخندی کمرنگ روی صورت آرش نشست. تخت را دور 

و، به تاج تخت زد و کنار رسمه نشست و درست مثل ا

تکیه زد و پاهایش را دراز کرد. به رویش آغوش باز کرد و 

 گفت: 

 بیا اینجا ببینم.  -

اش آمرانه، اما لحنش آرام بود. رسمه خودش را به جمله

ی او گذاشت و دست سمت او کشید. رسش را روی سینه

اش حلقه شد. با دست دیگر، روتختی را تا آرش دور شانه
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ای روی ن رسمه باال کشید و بوسهشد روی تجایی که یم

ه شد و نفیس از  موهایش نشاند. به دیوار مقابلش خت 

 کشید: 
 
 رس آسودگ

 چقدر طول کشید تا دوباره همچی   روزی رو ببینم.  -

 به زن زیبای در آغوشش نگاه کرد: 

، رست رو سینه - م این که اینجوری تو بغلم باشی

 باشه... 

 آرام آرام موهایش را نوازش کرد: 

 اتو ناز کنم، ببوسمت... موه -

 نفیس عمیق کشید: 

 بینم. بودنت انقدر خوبه که انگار دارم خواب یم -

های این مرد و شد از حرفدل رسمه پر از حس خوب یم

خواست آرش تا ابد برایش حرف صدای گرمش. دلش یم

 طور موهایش را نوازش کند. بزند و همی   

؟ -
 

 رسمه جان؟ چرا هیچی نمیگ

ه شد: با کیم مکث، رس ب  لند کرد و به چشمان آرش خت 

 چی بگم؟ -
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 نگاه آرش دوباره رنگ غم گرفت: 

 کت  باهام؟غریتر یم -

دست از نوازش موهای رسمه کشید. کیم تنش را عقب 

 کشید و گفت: 

-  ...  اگه راحت نیستی

رسمه بافت طوش رنگ آرش را چنگ زد و نگذاشت از 

 او دور شود: 

 نه، راحتم.  -

گذاشت و چشمانش را   ی آرشدوباره رس روی سینه

 بست: 

 خوبه.  -

ای بعد، دوباره دست نوازش آرش نصیب موهایش لحظه

 شد و صدایش در گوش رسمه نشست: 

چیکار کنم یخت باز شه؟ چیکار کنم دوباره باهام  -

؟  حرف بزی 
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اش بخاطر این بود که از این مرا هیچ تمام غریتر 

ای در ذهن نداشت. رسش را کیم باال گرفت و خاطره

ه  ی آرش، گفت: به چشمان درمانده خت 

؟برام خاطره تعریف یم -  کت 

 ها که یادش آمد، گفت: آرش کیم مکث کرد. پاکت عکس

 خوای عکسامونو ببینیم؟یم -

ین روی لب های رسمه نشست و آرام رس لبخندی شت 

ها را از تکان داد. آرش از تخت پایی   آمد و پاکت عکس

ون کشید. دوباره روی تخ ت رفت و مثل کیف رسمه بت 

 قبل، رسمه را در آغوش گرفت. 

اولی   عکس مال روز عقدشان بود. لبخندی کمرنگ روی 

های آرش نشست. دلدارش در آن لباس بلند نبایی لب

رنگ، با آن آرایش ملیح و موهای بلند و فر خورده 

 درخشید. ها یمهمچون فرشته

این مال بعد عقدمونه، رفتیم آتلیه. باورت میشه ده  -

 از این عکس گذشته؟سال 

شد. آرش توی عکس، زمی   تا آسمان با مردی باورش یم

کرد. آرِش توی عکس ته که حاال در آغوشش بود فرق یم

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

اش سفید نبودند، خط اخم ریش داشت، موهای شقیقه

هایش بود اما میان ابروهایش نبود، خنده روی لب

ی چشمانش چروک نخورده بودند. ده سال برای گوشه

 ه تغیت  کم نبود؟این هم

عکس بعدی را لب دریا گرفته بودند؛ در آغوش هم، 

چشم توی چشم. لبخند آرش عمق گرفت و قلبش پر از 

 حس خوب شد از یادآوری خاطراتشان. 

این مال یه هفته بعد از عقدمونه، اولی   سفر دو  -

مون. رفتیم همون ویالیی که توش ازت نفره

 خواستگاری کرده بودم. 

ه شد.   رسمه رس بلند  کرد و آرش به چشمانش خت 

 موهایش را نوازش کرد و ادامه داد: 

شب اول سفرمون، اولی   شتر بود که کنار هم  -

بودیم. اون شبو تا صبح نخوابیدم. تا خود صبح 

 شد مال من شدی. نگات کردم، باورم نیم

های رسمه شد. ناخواسته لبخندی کمرنگ مهمان لب

ی لب ش برد و گوشهآرش دیگر تاب نیاورد، رسش را پی
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خواست رسمه را بوسید و رسیــــع عقب کشید. نه یم

ش را آزرده کند، نه یم  توانست خوددار باشد. دلتر

 نگاه دزدید و رس به زیر انداخت. تنش گر گرفته 
ً
رسمه فورا

اند. قلبش تند هایش رسخ شدهدانست گونهبود. یم

یگ ها را کوبید. آرش اما به روی خودش نیاورد، عکسیم

 گفت. داد و با شوق از خاطراتشان یمیگ نشان رسمه یم

های دو نفره، های عروش و سفرها و جشنبعد از عکس

نوبت به عکیس رسید که قلب هر دو را لرزاند. این سلف  

را در بیمارستان گرفته بودند، در روز تولد باران. رسمه 

اش بود. روی تخت دراز کشیده و نوزادش روی سینه

کنار تخت ایستاده بود و هر دو با چشمای  خیس از آرش  

 زدند. اشک شوق، به دوربی   لبخند یم

ی آرش بلند کرد و عکس را از دستش رسمه رس از سینه

ه شده بود.  گرفت. ناباورانه به نوزاد توی عکس خت 

وار روی تصویرش کشید و با صدایی دستش را نوازش

 لرزان زمزمه کرد: 

 بچم...  -
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۲۵۰ 

 

شد. حسش به این اش کنده یملبش داشت از سینهق

کرد اگر عکس خییل قوی بود، آن قدری که احساس یم

د! به آرش همی   حاال کودکش را در آغوش نکشد، یم مت 

 نگاه کرد و بیقرارانه پرسید: 

 بچم کجاست؟ -

 دست آرش روی صورت رسمه نشست: 

 نگران نباش رسمه جان. تهرانه، پیش خواهرم.  -

دانست چه ی رسمه چنگ انداخت. نیمبغض به گلو 

کشد برای دانست که دلش پر یممرگش شده، فقط یم

ی یادش نیم کش. از او چت   آمد، اما مادر بود و دیدن دختی

 اش. رفت برای جگر گوشهجانش در یم
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خوام خوام، یمچرا با خودت نیاوردیش؟ من بچمو یم -

 ببینمش. 

کشید و تکیه از تاج تخت گرفت. رسمه را در آغوش  

 رسش را روی سینه گذاشت: 

گردیم تهران، باش عزیزم. فردا بریم هیش... آروم -

قول میدم خییل زود بارانو بیارم پیشت. گریه نکنیا، 

م یه قطره اشک از چشمات بیاد. من یم  مت 

های لحنش آن قدر آرام و دلنشی   بود که تمام بیقراری

به تاج  ای که گذشت، آرش دوبارهرسمه پر کشید. دقیقه

 ها را به دست گرفت: تخت تکیه داد و عکس

 شو ببینیم. بیا بقیه -

های بعدی سه نفره بودند؛ آرش بود و رسمه تمام عکس

ی آرش و باران کوچکشان. رس رسمه همچنان روی سینه

کش را یمبود و توی عکس دید. با ها بزرگ شدِن دختی

اش گل کرده بود، دیدن همی   چند عکس مهر مادری

رفت برای این عروسِک زیبا و معصوم. ضعف یم دلش

ان دلش یم خواست زودتر او را در آغوش بکشد و به جتر

 چند ماه نبودنش، برایش مادری کند... 
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ها که به پایان رسید، آرش همه را داخل پاکت عکس

 گذاشت و همزمان گفت: 

س تا اینم از عکسا، حاال هر چی دلت یم - خواد بتی

 برات تعریف کنم. 

لحظه گذشت و جوایر از رسمه نشنید. نگاهش کرد  چند 

اش و لبخندی عمیق روی لبش نشست، رسمه روی سینه

کشید و آرش در خوابش برده بود. آرام و منظم نفس یم

هایش شکر کرد. دستش را دل خدا را بابت نفس

 وار روی موهایش کشید و زمزمه کرد: نوازش

، دیگه داشتم کم میاوردم.  -  خوبه که برگشتی

ه شد:   از ته دل آه کشید و به دیوار مقابلش خت 

دنیا بدون تو با جهنم هیچ فرفی نداره. همش عذابه،  -

مزخرفه، حال به هم زنه. تو این ده ماه بدون تو 

ها بخاطرش هیچی قشنگ نبود، هیچی نبود که صبح

ذوق داشته باشم از خواب بیدار شم. تو نبودی هیچ 

هر با تک تک خواست، انگار اون شکس منو نیم

آدما و خیابوناش از من بدش میومد. تو نبودی همه 
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چی عی   کابوس بود، حتی نفس کشیدنمم برام عذاب 

 بود... 

نفیس عمیق و آسوده کشید و لبخندی کنج لبش 

 نشست: 

ویل االن همه چی خوبه، االن خییل آرومم. تو رو  -

 دیدم دوباره جون گرفتم، دوباره دلم یم
 
خواد زندگ

 بکشم.  کنم، نفس

ی روی نگاهش را به رسمه داد و با دست آزادش، رد بخیه

اش را نوازش کرد. لحظایی گذشت، کم کم او هم پیشای  

هایش را به زحمت باز نگه گرفت. پلکداشت خوابش یم

 داشته بود. 

آرام و با احتیاط رسمه را از خودش جدا کرد. رسش را 

شید. روی بالش گذاشت و روتختی را روی تنش باال ک

ه شد  خودش هم کنارش دراز کشید. به پهلو چرخید و خت 

 درخشید. به صوریی که همچون ماه شب چهارده یم

افتادند و آرش مقاومت هایش مدام روی هم یمپلک

ِ مقابل کرد که نخوابد. نیمیم توانست از این همه زیبایی
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چشمانش بگذرد. لبخند کمرنگش آرام آرام محو شد. 

 زمزمه کرد: 

ترسم وقتی بیدار شدم رسم بخوابم رسمه، یمتیم -

خواد تو اون ی اینا خواب بوده. دلم نیمبفهمم همه

خواد ی سوت و کور چشمامو باز کنم. دلم نیمخونه

بدون تو روی اون تخت دو نفره بیدار شم و همش 

تر یگ جای به این فکر کنم که دو تا اتاق اون طرف

 تو... 

ای انگار و برای لحظه بافی جمله توی دهانش ماسید 

ی را به زبان آورده  قلبش از تپش ایستاد. ناخواسته چت  

ه ماند تا مطمی   بود که نباید. چند لحظه ای به رسمه خت 

ی نشنیده. آرام نفسش را   خواب است و چت  
ً
شود واقعا

 فوت کرد. 

ی تخت نشست. روتختی را کنار زد و پشت به رسمه، لبه

بهاره پر پر شده بود. رسش را  تمام حال خوبش با یادآوری

 کشید. زیر لب 
 

میان دستانش گرفت و پوف  از رس کالفگ

 گفت: 

 این چه بالیی بود رس زندگیم آوردم آخه؟ -
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ی ای بعد، رسش را به پشت چرخاند و به چهرهلحظه

ه شد. آن قدر آرام و ناز خوابیده  معصوم دلدارش خت 

نشست، بود که ناخواسته لبخندی کمرنگ کنج لب آرش 

 لبخندی که نیامده پر کشید و جایش را به تلچ  داد. 

خاک تو رس من که نه عرضه داشتم مراقبت باشم،  -

نه انقدر مرد بودم که بعد تو کیس رو جات نیارم تو 

 اون خونه. 

 آه کشید: 

ختر نداری من چه گندی زدم، ختر نداری ویل من  -

 شم. اگه یه روز بفهیم... دارم از خجالت آب یم

لبش را زیر دندان کشید و با کیم مکث، رس پوست 

 چرخاند و نگاه از رسمه گرفت. 

 اگه بفهیم دیگه روم نمیشه تو چشمات نگاه کنم.  -

سف به اطراف تکان 
ٔ
چشمانش را بست و رسی از روی تا

 داد: 

خاک تو این رسم که همیشه کم گذاشتم برات. خاک  -

 تو رس من که هیچ وقت لیاقتتو نداشتم... 
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۲۵۱ 

 

صبح روز بعد، خییل زود به سمت تهران رایه شدند. 

های رسمه بود که دیگر تاب دوری دلیلش هم اضار 

خواست هر چه زودتر در اش را نداشت. دلش یمدردانه

د.   آغوشش بگت 

دیگر به تهران رسیده بودند. آرش از توی آینه به نسییم 

های عقب نشسته بود، نگاه کرد و که روی صندیل

 پرسید: 

یف یمنس - برید؟ برسونمتون یم خانوم شما کجا تشی

 جا. همون

 نیمجایی جز خانه
ً
خواست ی مهرداد نداشت. اما قطعا

 نشای  آن خانه را آرش پیدا کند. گفت: 
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مهر. منو همی   جاها پیاده دستتون درد نکنه آقای یزدان -

م. کنید. بقیه  شو خودم مت 

لطف  که بهم رسونمتون نسیم خانوم. بذار یه ذره از یم -

ان کنم.   کردی رو جتر

کنم. یگ دو جا م بود. تعارف نیماین چه حرفیه، وظیفه -

م خونه. فقط...   کار دارم، بعدش مت 

 به نیمرخ رسمه نگاه کرد: 

خوام باهات صحبت رسمه جان؟ یه نیم ساعت یم -

 کنم، البته خصوض. 

ه شد. آرش اخیم کمرنگ بر  رسمه به نیمرخ آرش خت 

ه به جاده گفت: پیشای  نشا  ند. خت 

ی خودم. تا برم دنبال باران و برگردم، برمتون خونهیم -

 شما هم حرفاتونو بزنید. خوبه؟

هر دو موافقت کردند و دیگر تا رسیدن به خانه کیس 

 مشغول بود. این 
ً
ی نگفت. فکر آرش شدیدا چت  

های خصوض و ماجرای گنگ زنده ماندن رسمه و حرف

ه نجاتش داده بود، توی مغزش ای کآن آدم ناشناخته

 تبدیل به یک عالمت سوال بزرگ شده بود. 
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به مقصد که رسیدند، آرش کلید خانه را به رسمه داد و 

ی رفت. دل توی دل رسمه نبود. تا رسیدن به طبقه

اش را تصور کرده بود. دِر خانه را پنجم، هزاران بار خانه

 از یاد برد 
ً
! آن قدر که باز کرد، حضور نسیم را کامال

زده بود که یادش رفت تعارف کند تا اول او وارد هیجان

 شود. 

میان سالن ایستاد و نگاهش را در اطراف چرخاند. 

ی کوچکش ناخواسته لبخندی کنج لبش نشست. خانه

زیبا و مرتب بود. مثل حیس که هر آدیم به زادگاهش 

 نهایت زیبا بود! دارد، حسش به این خانه یر 

 چه خونه -
 

 ! ی قشنگ

 با صدای نسیم به خودش آمد. به پشت چرخید و گفت: 

-  .
ً
 ای وای! ببخشید نسیم، حواسم پرت شد کال

 نسیم لبخند زنان وارد خانه شد و در را بست: 

 بشینیم؟ -

 بفرمایید.  -

مقابل هم که نشستند، نسیم نگایه به ساعِت روی 

 دیوار انداخت و بعد، به رسمه نگاه کرد: 
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 ن، باید زود برم. زیاد وقت ندارم رسمه جا -

 اخیم کمرنگ بر پیشای  رسمه نشست: 

 بری؟! کجا؟ -

یز. االن آقا مهرداد رس کاره، یم - خوام قبل باید برگردم تتر

 
ً
این که برگرده خونه برم وسایالمو جمع کنم. تا االن حتما

و بهت گفتم. نیم خوام باهاش چشم تو فهمیده همه چت  

 چشم بشم. 

، هر د ه شدند و برای لحظایی طوالی  و به زمی   خت 

سکوت کردند. این مدت آن قدر به هم وابسته شده 

بودند که حاال دوری برایشان سخت بود. رسمه نسیم را 

اش دوست داشت و نسیم او را مثل جای خواهِر نداشته

ِ از دست رفته
 اش. از همی   حاال دلتنگ هم بودند. نازنی  

 خوام یه خواهیسی ازت بکنم. رسمه جان؟ یم -

مه که سوایل نگاهش کرد، لبش را با زبان تر کرد و با رس 

 خجالت گفت: 

دونم کاری که کرده قابل آقا مهردادو ببخش. یم -

دونم خییل اذیتت کرده. ویل تو بخشش نیست، یم

 کن و ببخش. 
 
 بزرگ
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 آه کشید و رس به زیر انداخت: 

ی به آوا خییل به پدرش وابسته - ست. بخاطر آوا چت  

من مادر نداره، نذار پدرشم از شوهرت نگو. آوای 

 دست بده. 

دل رسمه برای مظلومیت آوا آتش گرفت. لب گزید و زیر 

 لب گفت: 

 طفلیک آوای من!  -

 به نسیم نگاه کرد و گفت: 

ی به آرش نیم - گم. ویل به باشه، بخاطر آوا چت  

مهرداد بگو دیگه نه بهم زنگ بزنه، نه پیام بده نه 

. دیگه دلم نیم ازش تو زندگیم  خواد هیچ ردیهیچی

 ببینم. باشه نسیم؟

 نسیم از ته دل لبخند زد: 

 قربونت برم که انقدر دلت بزرگه.  -

 خدا نکنه.  -

 نسیم دوباره به ساعت نگاه کرد و بعد، از جا بلند شد: 

 من دیگه باید برم رسمه جان. کاری نداری باهام؟ -
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 قرارانه گفت: رسمه هم از جا بلند شد و یر 

-  
ً
ی؟به این زودی؟ واقعا   داری مت 

فهمید فهمید چرا بغض کرده، نیمنسیم رس تکان داد. نیم

چرا نرفته دلتنگ این زن چشم عسیل شده بود. رسمه 

جلو رفت و نسیم را در آغوش کشید. او هم بغض کرده 

 لرزید: بود، صدایش یم

دلم برات تنگ میشه نسیم. خییل بهت عادت کردم،  -

ی.   خییل سخته یهویی داری مت 

نسیم دور تنش حلقه شدند و صدای مهربانش دستان 

 گوشش را پر کرد: 

قربونت برم من، قول میدم زود زود بیام بهت رس  -

 بزنم. 

 رسمه را از آغوشش جدا کرد: 

 خییل مراقب خودت باش رسمه جانم، باشه؟ -

اش را رسمه رس تکان داد. به زور داشت جلوی گریه

 گرفت: یم

 تو هم مراقب خودت باش.  -
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یگر را در آغوش کشیدند و به هر جان و باز هم یکد

ای از قلب کندی  که بود، خداحافظ  کردند و نسیم تکه

 رسمه را کند با خودش برد... 

 

  

 

  

۲۵۲ 

 

اتومبیل را رو به روی ساختمان پارک کرد. نگاهش به 

سمت باران چرخید؛ بارای  که روی صندیل شاگرد، دست 

 نگاهش نیم
ً
د. لبخند زد و کر به سینه نشسته بود و اصال

 پرسید: 

 قهری باهام بارونم؟ -

 آره، خییل قهرم!  -

 چرا دورت بگردم؟ -
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رفت باران نگاهش کرد. بغ کرده بود و دل آرش ضعف یم

 برایش. مظلومانه لب زد: 

 چرا دیشب نیومدی پیشم؟ -

 آرش صورت باران را نوازش کرد: 

قربونت برم! کار داشتم بابا جون، ببخشید. حاال یه  -

ی بگ ؟چت    م خوشحال شی

 باران با آن چشمان درشت و زیبا نگاهش کرد: 

؟ -  چی

 مون که تو خییل دوست داری ببینیش. یگ اومده خونه -

زده چشمان باران از رس شوق گرد شدند. لبخند زد و ذوق

 گفت: 

 دایی سامیار اومده؟ -

اسم سامیار که آمد، تمام حال خوشش نابود شد و 

ش نبود، این روزها از لبخند بر لبش ماسید. دست خود

آمد. چشم دیدِن هیچ کس را عالم و آدم بدش یم

 ی کوچک خودش. نداشت، جز همی   خانواده

 نه، دایی نیومده.  -
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اش این بار باران بود که ذوقش کور شد و لب و لوچه

 آویزان: 

 پس گ اومده؟ من دلم برای دایی جون تنگ شده.  -

 آرش لبخندی کمرنگ روی لب نشاند: 

؟ دلت واسه مامان رسمه تنگ واسه ماما - ن چی

 نشده؟

مرد و های کوچک باران لرزیدند. آخ که این مرد یملب

 کرد! اش بغض یمشد وقتی دردانهزنده یم

 چرا، خییل دلم براش تنگ شده بابا جون.  -

قربون اون دل کوچیکت بره بابا. دیگه تموم شد، مامان  -

 برگشته خونه. 

 چشمان باران گرد شدند: 

 .. مامای  اومده؟مامان.  -

کش را بوسید: آرش رسش را جلو برد و گونه  ی دختی

آره عمر بابا، قربون اون اشکات بره بابا. بریم که دل  -

ش.   مامان رسمه یه ذره شده واسه دختی
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پرید ی پنجم برسند، باران مدام باال و پایی   یمتا به طبقه

کشید. همی   چند دقیقه تمام و از شادی جیغ یم

 اکوک آرش را پر پر کرده بود... احواالت ن

ها کوبید. بعد از مدتدو تقه به دِر خانه زد. قلبش تند یم

ِ این قرار بود خانواده
یت  ی کوچکش را دور هم ببیند. شت 

کرد. طویل نکشید که در باز لحظه را با دنیا عوض نیم

 شد و نگاهش با یک جفت چشم عسیل گره خورد. 

بود. دل توی دلش نبود برای قراری چشمان رسمه پر از یر 

ون دیدار دردانه اش. باران دستش را از دست آرش بت 

کشید. جلو رفت و دستان کوچکش دور پای رسمه حلقه 

 شدند. خودش را محکم به او چسباند و لب زد: 

... مامان جونم!  -  مامای 

ه ماند به  قلبش در سینه تکان خورد. مات و مبهوت خت 

 لبخند زد. چشمان آرش و آرش به رویش 

. آخه کجا  - خییل دلم برات تنگ شده بود مامای 

 بودی؟ منو تنها گذاشتی کجا رفتی آخه؟

به هر جان کندی  که بود، نگاهش از آرش جدا شد و 

پایی   خزید. باران رس بلند کرد و با آن چشمان معصومش 
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ه شد. رسمه هنوز هم در بهت و تعجب بود.  به رسمه خت 

 این فرشته
ً
 او ی کوچواقعا

ً
ک و زیبا، دختی او بود؟ واقعا

 مادرش بود؟

؟مامان جونم؟ بغلم نیم - ؟ مامای   کت 

کرد. نگران این حاِل رسمه کم کم داشت آرش را نگران یم

بود که رسمه نتواند با باران کنار بیاید. مادر نشده بود تا 

اش. رفت برای دردانهبداند جاِن این زن داشت در یم

مد مهر مادری ربظ به حافظه مادر نشده بود تا بفه

 عشق است و احساس. نگران لب زد: 
ً
 ندارد و تماما

 رسمه جان؟ -

 صدایش را نشنید. حتی پلک نیم
ً
زد تا اما رسمه اصال

ای تصویر چشمان باران را از دست مبادا برای ثانیه

کش را با  بدهد. آرام روی دو پا نشست و صورت دختی

انه میان قرار دستانش قاب گرفت. چشمانش یر 

 چرخیدند. های باران یممردمک

طول کشید تا کیم، فقط کیم به خودش بیاید. لبخندی 

از ته دل روی لبش نشست و اشک شوق در چشمانش 

 لرزید: حلقه زد. صدایش یم
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 جانم؟ جاِن مامان؟ دوِر چشمات بگردم من.  -

های باران دور گردنش محکم در آغوشش کشید و دست

اش را بست و عطر تن دردانهحلقه شدند. چشمانش را 

عمیق نفس کشید. تمام وجودش آرامش گرفت. تمام 

 
 
 دلمردگ

 
ی تنش در هایش رفع شد. پارهها و دلتنگ

 آغوشش بود، انگار خدا رسمه را در آغوش کشیده بود! 

آرش انگشت شستش را پای چشمانش کشید و نم اشک 

 را پاک کرد. لبخند زد و گفت: 

 وری جلو در بمونیم؟جبریم تو؟ قراره همی    -

رسمه باران را از آغوشش جدا کرد و صورتش را قاب 

 شد: هایش محو نیمگرفت. لبخند از روی لب

 چقدر نازی تو! عزیز دلم!  -

ی مادرش چشمان باران پر از نگرای  بودند. دستی به گونه

 هایش را پاک کرد: کشید و اشک

 گریه نکن.  -

ان اشک، ای پشت دست باران نشاند و میرسمه بوسه

 لبخندش عمق گرفت: 
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 کنم خوشگلم، بخاطر خوشحالیه مامان. گریه نیم -

 هایش را از هم باز کرد و گفت: دست

 بیا بغلم ببینم.  -

و باران خودش را در آغوش مادرش انداخت و رسمه از 

جا بلند شد. هر سه وارد خانه شدند و آرش در را بست. 

هم رنگ و اش باز اطراف را نگاه کرد؛ در و دیوار خانه

 بوی امید گرفته بودند! 

 

  

 

  

۲۵۳ 

 

 صبح روز بعد... 

 

شد که از خواب بیدار شده بود. به پهلو نیم ساعتی یم

گاه رسش روی تخت دراز کشیده بود، دستش را تکیه
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ه شده بود به صحنه ی زیبای مقابلش. باران کرده و خت 

در آغوش رسمه بود و هر دو در خوایر عمیق بودند. 

شد. انگار که داشت این ز روی لبش محو نیملبخند ا

 دید! قاب را در رویا یم

موهای باران را نوازش کرد و کیم بعد، پشت انگشتانش را 

ی رسمه کشید. چقدر دلش برای این وار روی گونهنوازش

 ها روی تخت دو نفره تنگ شده بود! سه نفره خوابیدن

 با صدای زنگ موبایل چشم از نیمرخ رسمه گرفت. 

زده از تخت پایی   آمد و موبایل را از روی مت   آرایش هول

 صدای زنگ را قطع کرد. چشمش که به 
ً
چنگ زد. فورا

اش " روی صفحه افتاد، اخیم غلیظ بر پیشای  Bحرف "

 شد. اش نیمنشست. نه، این زن حرف حساب حایل

ی خواب رسمه را پاره کرده بود. صدای موبایل، رشته

یم چشمانش را باز کرد. هنوز نفیس عمیق کشید و ک

 دید. خواب آلود بود و قامت آرش را تار یم

 آرش؟ -
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آرش هول زده رس بلند کرد و یک لحظه نفسش بند آمد. 

انگار که رسمه فهمیده باشد بهاره پشت خط موبایلش 

 است! تماس را رد کرد و لبخندی زورگ روی لب نشاند: 

 جاِن آرش؟ -

 ند کرد: رسمه کیم رسش را از روی بالش بل

 صدای چی بود؟ -

 ی تخت نشست: موبایل را رس جایش گذاشت و لبه

موبایلم بود رسمه جان، ببخشید یادم رفت سایلنتش  -

 کنم. 

 پتو را روی تن رسمه و باران باال کشید و گفت: 

 بخواب خانویم، هنوز خییل زوده.  -

رسمه رس روی بالش گذاشت و چشمش که به باران 

لبش نشست. آرام صورتش افتاد، ناخواسته لبخند روی 

 را نوازش کرد و زیر لب گفت: 

 قربونت برم من.  -

ین زبای   های روز قبلش که افتاد، دلش ضعف یاد شت 

کش تمام دیروز را یک بند حرف زده بود، آن  رفت. دختی
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 خوابش برد. آرام 
 

قدر که شب نشده از خستگ

اش را بوسید و طویل نکشید که دوباره چشمانش پیشای  

 شدند.  گرم خواب

آرش آرام از جا بلند شد. موبایلش را برداشت و از اتاق 

خانه شد.  ون رفت. آیر به صورتش زد و رایه آشتی  بت 

اش صبحانه آماده کند. هوس کرده بود برای خانواده

 نیم ساعت طول کشید. 
ً
 کارش حدودا

ه شد به مت   مفصیل که  با لبخندی از رس رضایت، خت 

شت برای شوِق چشمان چیده بود. جلو جلو قلبش دا

رفت. زیادی خوشبخت بود این روزها؛ رسمه ضعف یم

 برد... هایش را از یاد یمآن قدر که کم کم داشت بدبختی 

صدای زنگ موبایلش بلند شد. آن را از روی کانتی 

برداشت. باز هم بهاره پشت خط بود و باز هم ابروهای 

د. آرش گره کور خوردند. قدم برداشت و وارد بالکن ش

گذاشت تا صدایش ارتباط را وصل کرد. خییل جان یم

 باال نرود: 

ته؟ یه زنگ زنگ!  -  چته زنیکه؟ چه ختر

 ی بهاره با کیم مکث رسید: زدهصدای غم
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 سالم آرش.  -

سالم و زهرمار! مگه نگفتم بهم زنگ نزن؟ حرف  -

 حالیت نمیشه نه؟

 باهات کار دارم.  -

 د
ً
یل روی صدایش نداشت. رسما اشت فریاد دیگر کنتی

 زد: یم

تو غلط کردی با من کار داری. چه صنیم با من داری  -

 مگه؟

 زنتم هنوز.  -

-  ! ِ من نیستی  تو هیچی

فریادش بهاره را به سکوت وادار کرد. از شدت خشم 

خواست این زن را کشید. چقدر دلش یمسنگی   نفس یم

 از روی زمی   محو کند! 

تو زِن من  ی منه، پیش خودمه. زِن من االن تو خونه -

 .  نیستی

و بعد، انگار که بهاره مقابلش ایستاده باشد، انگشت 

 اش را تهدیدوار تکان داد و گفت: اشاره
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خوب گوشاتو وا کن بهار. دیگه نه به من زنگ  -

، نه پیام میدی. حتی اگه داشتی یمیم ُمردی هم زی 

 به من زنگ نزن! فهمیدی یا نه؟

 

  

 

  

۲۵۴ 

 

ی به گوشش نیمهای بهاره چجز صدای نفس رسید. ت  

کرد! یر هیچ حتی نفس کشیدنش هم حالش را بد یم

های حرف دیگری تماس را قطع کرد. دستانش را به نرده

 ،
 

بالکن بند کرد، چشمانش را بست و از رس کالفگ

 نفسش را محکم فوت کرد. 

انگار خدا از بیخ و بن با آرامش این مرد مشکل داشت! تا 

کشد، بالیی از غیب بر رسش آمد کیم نفس راحت بیم

 کرد... شد و تمام حال خوبش را نابود یمنازل یم
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 آرش؟ -

صدای رسمه را که شنید، چشمانش را باز کرد. به پشت 

 چرخید و ناخواسته لبخندی مهمان لبش شد: 

 جانم؟ چرا بیدار شدی عزیزم؟ -

 کردی؟خوابم نمیاد دیگه. تلفن صحبت یم -

ار قلبش از تپش ایستاد. رنگ از صورت آرش پرید و انگ

 لبخندش آرام آرام محو شد: 

 شنیدی مگه؟ -

 نگاه رسمه پر از نگرای  بود: 

. چی شده؟نه، فقط شنیدم داری داد یم -  زی 

 کشید و لبخندش را دوباره 
 
نفیس عمیق و از رس آسودگ

 روی لب نشاند. وارد خانه شد و دِر بالکن را بست. 

ت؟ ت نیسچت   مهیم نبود رسمه جان. گشنه -

 صبحونه آماده کردم. 

 رسمه به رویش لبخند زد: 

 چرا زحمت کشیدی؟ -

 آرش با همان لبخند، اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 
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. یه جوری حرف نزن انگار این -  جا مهموی 

بعد، دستش را پشت کمر رسمه گذاشت و به سمت 

خانه هدایتش کرد:   آشتی 

-  .
 

 بریم که من ضعف کردم از گشنگ

رو به روی هم که نشستند، رسمه پشت مت   ناهارخوری، 

 گفت: 

 کردیم. کاش بارانم بیدار یم -

 آرش لبخند به لب، برای رسمه چای ریخت: 

 ولش کن، بذار بخوابه.  -

 گناه داره بچم.   -

ه شد و گردن کج کرد:   به چشمان رسمه خت 

گناهو من دارم که زنم قد یه صبحونه خوردن دلش  -

 نمیاد با شوهرش تنها باشه. 

 زیر دندان کشید و همزمان لبخند زد:  رسمه لبش را 

 اینجوری نگو.  -

 گم مگه؟دروغ یم -
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ای نان سنگک برداشت و یر آن که به آرش نگاه کند، تکه

 کیم کره و مربا رویش مالید. 

انصاف! دیروزو که کامل در اختیار اون یه آخه یر  -

وجب بچه بودی، حداقل این یگ دو ساعتو فقط 

 شه، میشه؟مال من باش. گناه که نمی

 رسمه رس بلند کرد: 

! خیله خب آرش، خیله خب. چقدر غر یم -  زی 

ی کره و مربا را به سمت آرش گرفت. نگاه و بعد، لقمه

ناباور آرش از روی دست رسمه تا چشمانش باال آمد. 

 رسمه گفت: 

؟ بگت  دیگه. به چی نگاه یم -  کت 

ی کوچک و یک محبت طبییع بود که برای یک لقمه

کوبید؟ ه، قلبش انقدر داشت محکم یمی رسمساده

لبخندش کش آمد و لقمه را از دست رسمه گرفت و 

ترین طعیم بود که در تمام عمرش خورد. خوشمزه

 چشیده بود! 

هر دو مشغول خوردن صبحانه شدند. دقایفی که 

 گذشت، آرش رس بلند کرد و گفت: 
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 رسمه جان؟ -

 رسمه هم رس بلند کرد: 

 جانم؟ -

 از نگرای  بود: صدا و نگاه آرش پر 

؟این -  جا راحتی

 جا رو دوست دارم آرش. خییل! خییل این -

 آرش لبخند زد: 

 خدا رو شکر.  -

وقتی دیدم وسایلمو از اتاق جمع نکردی، راستش...  -

 خییل خوشحال شدم. دلم به این خونه قرص شد. 

 مگه قرار بود جمع کنم وسایلتو؟ -

ستش بازی رس به زیر انداخت و بیخودی با انگشتان د

 کرد: 

ه، وسایلشو از خونه جمع خب... وقتی یگ یم - مت 

. یم  کی  

 ای مکث گفت: لبخند بر لب آرش خشکید. بدون لحظه

 من هیچ وقت مرگ تو رو باور نکردم.  -
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های رسمه در جوابش، تنها لبخندی زورگ روی لب

نشست. آرش اما تمام روزهای تلخش دوباره از نو برایش 

 رسمه گرفته تا پیدا شدن طالهایش مرور شد؛ از گم شدِن 

و پلییس که ختر از مرگش داده بود. پلک روی هم 

اش کشید. خانه انگار داشت گذاشت و دستی به پیشای  

 چرخید. دور رسش یم

 آرش؟ اون اتاق آخری چرا خالیه؟ -

ای به صورت رسمه چشمانش را باز کرد و چند لحظه

ه ماند. همان اتافی را یم از جمع کردِن  گفت که بعد خت 

 وسایل بهاره خایل مانده بود. 

 اون اتاق قراره اتاق کارم بشه.  -

 قبلش چی بوده؟ -

بزاق دهانش را به سختی فرو برد. اخیم کمرنگ بر پیشای  

 نشاند و نگاه از چشمان رسمه گرفت: 

ات  -  هم اتاق کارم بوده. واسه یه رسی تغیت 
ً
قبال

 خالیش کردم. 

شد! رفتارش زیادی تابلو یمگفت، هنوز هم دروغ که یم

داد. اما ها را تشخیص یمرسمه هنوز هم این دروغ گفیی  
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های   چت  
ً
خودش را دلداری داد که چت   مهیم نیست. فعال

 تری ذهنش را مشغول کرده بود. مهم

 آرش؟ -

 آرش رس بلند کرد: 

 جاِن آرش؟ -

سم؟ -  یه سوال بتی

س عزیز دلم.  -  بتی

دادی، چرا تو  اون عکسایی که توی هتل نشونم -

 شون فقط خودت و من و باران بودیم؟همه

 اخیم بر پیشای  آرش نشست: 

؟چی یم -
 

 خوای بگ

 هامون! چرا هیچ عکیس از اونا نشونم ندادی؟خانواده -

ابروهای آرش تا آخرین حد ممکن به هم گره خوردند. 

 لحنش تند شد: 

 من خونواده ندارم!  -
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۲۵۵ 

 

 رسمه گیج نگاهش کرد: 

؟ -  یعت  چی

! خونواده - ی من شمایید؛ تو و باران. جز شما یعت  همی  

 شناسم من. ای نیمخونواده

گفت و از پشت مت   بلند شد و به سالن رفت. از کشوی 

مت   تلویزیون، پاکت سیگار و فندکش را برداشت و روی 

ی رسمه به زدهمبل نشست. تمام مدت، نگاه بهت

ین مرد چه مرگش شد. یک دفعه ادنبالش کشیده یم

 شد؟

آرش سیگاری روشن کرد و کام اول را عمیق گرفت. 

داد و چشمانش را بست. پای چپش را تند تند تکان یم

همزمان، مدام به رس و صورت و پشت گردنش دست 

کشید. حرکاتش پر از بیقراری و آشوب بودند. انگار که یم

 خوشی به قد و قواره
ً
 آمد! ی این مرد نیماصال
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مه را که احساس کرد، چشمانش را باز کرد. حضور رس 

کنارش روی مبیل یک نفره نشسته بود و در چشمان 

زد. رس به زیر انداخت و کایم دیگر زیبایش نگرای  موج یم

 از سیگارش گرفت. رسمه آرام گفت: 

دیروز باران بی   حرفاش هزار بار اسم دایی سامیارشو  -

 آورد. 

 اشت. رس بلند کرد. رسمه لبخند روی لب د

 سامیار داداشمه دیگه، آره؟ -

 برای جوابش تنها رس تکان داد و لبخند رسمه کش آمد. 

همی   یدونه برادرو دارم؟ چند سالشه؟ چه شکلیه؟  -

 اسمش از 
ً
باران خییل باهاش خوبه، نه؟ دیروز اصال

 افتاد. زبون باران نیم

 باران به 
 

آرش باز هم فقط رس تکان داد. این وابستگ

اش بود! آن قدر از دایی عزیزش شانیس سامیار از خوش

تعریف کرده بود که یادش رفت اسیم از بهاره بیاورد، 

 ی یک مریر مهد! حتی به اندازه
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این واکنش رسدش، لبخند رسمه را پر پر کرد و تمام 

اش ی خویر با خانوادهذوقش را، کور. چرا این مرد رابطه

 نداشت؟

ندان به بازی رس به زیر انداخت و پوست لبش را با د

اش؛ کشید برای دیدن خانوادهگرفت. دلش داشت پر یم

دانست. ای که فقط نام یک نفرشان را یمبرای خانواده

ی مهرداد بود، آن قدر تنهایی آزارش آن مدیی که در خانه

اش ذوق داده بود که حاال جلو جلو داشت برای خانواده

 ر؟ی سکوت گرفته بود انگاکرد. چرا آرش روزهیم

 خوام ببینمشون. یم -

 این را که گفت، آرش نگاهش کرد و پوزخند زد: 

 من کمم برات؟ -

زی  آرش جان؟ تو جای آخه این چه حرفیه که یم -

 خودتو داری، اونا هم جای خودشونو. 

 های آرش نشست: لبخندی کمرنگ روی لب

 آرش جان!  -
 

 چقدر قشنگ میگ
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ه ماند و بعد،چند لحظه رس به  ای به چشمان رسمه خت 

زیر انداخت. ته سیگارش را در زیر سیگارِی روی مت   

 خاموش کرد و با صدایی گرفته گفت: 

. حرف  نیست، حق داری بخوای خونواده - تو ببیت 

 کنم امشب بریم ببینیمشون. هماهنگ یم

 از ته دل لبخند زد و قلبش پر از شوق شد: 

 ممنونم آرش، خییل خوشحالم کردی.  -

زورگ به رسمه تحویل داد. رس بلند کرد و لبخندی 

چشمانش اما رنگ غم داشتند. صدایش هم گرفته و 

 غمگی   بود: 

کنم. تو فقط من واسه خوشحایل تو هر کاری یم -

 نه 
 

حالت کنار من خوب باشه، من هر چی که بگ

 نمیارم رو حرفت. 

 رس به زیر انداخت و آه کشید: 

دیدِن اون آدما واسه من عذاب محضه. ویل چون تو  -

 وای حرف  نیست. خیم

 سنگی   بینشان حاکم شد. 
، سکویی برای لحظایی طوالی 

کرد که چرا رفتارهای آرش تا این حد رسمه به این فکر یم
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ای ای آرام است و لحظهضد و نقیض است، چرا لحظه

خواست دست دیگر آشوب؟ و آرش چقدر دلش یم

د و برود یک جای دور که هیچ کس خانواده اش را بگت 

 میان آدمجز خودش
 
رحم این های یر ان نباشد! از زندگ

 شهر خسته بود... 

 ناگهان صدای جیغ باران از اتاق بلند شد: 

... مامان جون!  -  مامای 

آرش به رسعت رس بلند کرد و رسمه با چشمای  گرد شده 

 نگاهش کرد و گفت: 

 یا ابوالفضل! چی شده؟ -

ون هر دو از جا بلند شدند. باران گریه کنان از اتاق بت  

آمد و مادرش را که دید، دوید. رسمه روی دو پا نشست و 

 باران خودش را در آغوش او انداخت. میان گریه لب زد: 

-  ...  مامای 

کوبید. میان دو کتف قلب رسمه داشت توی حلقش یم

 باران را نوازش کرد و گفت: 

جاِن مامان؟ چی شده قربونت برم؟ خواب بد  -

 دیدی؟
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 کشید. آرش به دیوار تکیه داد و نف
 
یس از رس آسودگ

 باران گفت: 

ترسیدم مامان جون... فکر کردم... فکر کردم بازم  -

 ...  رفتی

رسمه مات و مبهوت به آرش نگاه دوخت. کیم طول 

تر در آغوش کشید تا به خودش بیاید. باران را محکم

 گرفت و گفت: 

، من که بدون تو جایی نیم -
 رم عزیز دلم. نه مامای 

کرد و تن کوچکش میان دستان باران یک بند گریه یم

 لرزید. رسمه او را از خودش جدا کرد: رسمه یم

قربون اشکات برم، گریه نکن مامان. من غصه  -

 خورما. یم

 

  

 

  

۲۵۶ 
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هایش را پاک کرد و تمام باران با دستان کوچکش، اشک

ی کوچکش از توانش را گذاشت تا دیگر گریه نکند. چانه

 لرزید: بغض یم

 باشه.  -

کش. دوباره در دل رس  مه آتش گرفت از مظلومیت دختی

 اش را بوسید: آغوشش کشید و گونه

 دورت بگرده مامان.  -

از جا بلند شد و روی مبل نشست و باران را روی پایش 

ای روی نشاند. رسش را روی سینه گذاشت و بوسه

داد و همزمان موهایش نشاند. تنش را ننو وار تکان یم

اش کرد و زیر لب قربان صدقهموهای باران را نوازش یم

 رفت. یم

ه به چشمان بسته ی باران، آرش کنار رسمه نشست و خت 

 های رسمه انداخت: دستش را دور شانه

 طفلک هنوز ترس تو دلشه.  -
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ای که گذشت، آرش هم به او رسمه نگاهش کرد و لحظه

 برای غم دل 
 
چشم دوخت. همشش به همی   سادگ

 انش حلقه زده بود. باران بغض کرده و اشک در چشم

جوری از خواب بیدار شد، دید نه من یه روزی همی    -

 کنارشم نه تو. من که تا شب برگشتم، ویل تو... 

د و نگاهش ی جملهادامه اش را نگفت. لب روی هم فشی

تا صورت باران پایی   رفت. صدای رسمه از بغض 

 لرزید: یم

 کجا رفته بودم؟ -

 لبخندی تلخ روی لبش نشست: 

ی منو سالگرد ع - روسیمون بود. رفته بودی کیک بگت 

 .  خوشحال کت 

لبخندش آرام آرام محو شد. از روی افسوس، آرام رسی 

 به اطراف تکان داد: 

-  .  ویل دیگه برنگشتی

وار روی به باران نگاه کرد و پشت انگشتانش را نوازش

 اش کشید: گونه
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 ترسه بازم تو ولش کت  بری. م یمبچه -

ه شد.  اش پر از های مشگمردمکبه چشمان رسمه خت 

غم و حشت بودند. رس به اطراف تکان داد و با لحت  پر 

 از افسوس گفت: 

کاش نرفته بودی رسمه. من و باران داغون شدیم این  -

 مدت که نبودی. کاش نرفته بودی... 

ی کار خانه را ترک کرد. نیاز به ساعتی بعد، آرش به بهانه

 یر 
ها را با اتومبیل بانهدف خیاکیم تنهایی داشت. ساعتی

باال و پایی   کرد و سیگار کشید و فکر کرد. به این که 

چطور زودتر از رسی بهاره راحت شود، به این که چطور 

ی کوچکش را آرام کند، به شب و دیدار رسمه با جو خانه

ِ ناشناختهخانواده ی رسمه فکر اش و در آخر، به آن ناچر

 
 
ریخته و آشوب  اش به همکرد. چقدر همه چت   زندگ

 بود... 

اتومبیل را کنار خیابان کشاند و رس روی فرمان گذاشت. 

 توی یخچال بگذارد و یر فکر کاش یم
شد مغزش را مدیی

 
ً
 کند! کاش اصال

 
و دغدغه کنار رسمه و باران زندگ

ی مجهویل توی ای نبود و نقطهای نبود، خانوادهبهاره
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ها ر این ای کاشداستاِن زنده ماندِن رسمه نبود. دست آخ

 گرفتند... جانش را یم

رس بلند کرد و موبایلش را به دست گرفت. خییل با 

د. خودش کلنجار رفت تا بتواند شماره ی سامیار را بگت 

 طویل نکشید که صدای سامیار توی گوشی پیچید: 

 جانم آرش جان؟ -

صدا کش آمد. آن ی لبش به پوزخندی تلخ و یر گوشه

 حاال شده بود "آرش جان"!  ها "داداش" بود،قدیم

 سالم.  -

؟ باران خوبه؟ -  سالم. خویر

 خوبیم همه. یه زحمتی برات داشتم.  -

 جانم؟ بفرما.  -

نفیس عمیق گرفت و کف دستش را محکم روی ریشش 

 کشید. چقدر این درخواست برایش سخت بود! 

تون؟ یعت  میشه امشب همه رو جمع کت  خونه -

، به خون ی منم زنگ بزی  وادهسمت  اینا رو ختر کت 

 بیان. کاِرتون دارم. 
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 سامیار نگران شد: 

 طوری شده؟ -

، نفسش را محکم فوت کرد: 
 

 از رس کالفگ

ی نشده.  -  نه، چت  

 موضوع بارانه؟ -

 برای این که او را از رسش باز کند، گفت: 

کت  خوام حرف بزنم. حاال حلش یمآره، درباره باران یم -

 یا نه؟

 بهاره خانومم میاد؟ -

دیگر کفرش در آمده بود! دستش روی ران پایش مشت 

 شد و غرید: 

 نه، اون نمیاد.  -

 صدای سامیار با کیم مکث آمد و پر از تردید بود: 

 کنم. باشه، حلش یم -

 وار گفت: آرش طعنه

! لطف یم -  کت 
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حرف تماس را قطع کرد و دوباره رس روی فرمان و یر 

ته بود! اش را گرفگذاشت. قد کوه کندن این تماس انرژی

 اش فقط همی   بود! کاش بدبختی 

رس بلند کرد و دوباره موبایلش را برداشت. پیامگ برای 

فرستم. یه ساعته خودتو بهاره نوشت:"یه آدرس برات یم

ی طالق را ی پروسهرفتند و یی ادامهبرسون". باید یم

شد هر چه زودتر از رسی این زن خالص گرفتند. کاش یمیم

 شود... 

 

  

 

  

۲۵۷ 

 

خانه، کمرش را به کابینت تکیه داده و هر دو  توی آشتی 

ی آن بند کرده بود. با اخیم غلیظ چشم دستش را به لبه

ها دوخته بود به رسهنگ که توی سالن، روی یگ از مبل
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نشسته بود. سکوتش تنها به حرمت پدرش بود و بس! 

 دانست با رسهنگ چطور باید رفتار کند. وگرنه خوب یم

خانه شد و کنارش ایستاد. آرام گفت: سامیار وا  رد آشتی 

؟ این -  جا چرا وایستادی؟سمت 

ی سمت  همچنان روی رسهنگ بود. نگاه خصمانه

 صدایش آرام بود، اما معلوم بود که عصبای  شده: 

 شون از دم روشون زیاده! مهر همهاین خاندان یزدان -

 اخیم کمرنگ بر پیشای  سامیار نشست: 

؟ چه طرز حرف  -  زدنه؟یعت  چی

 سمت  پوزخندی عصتر زد: 

نگاش کن، یه جوری پاشو انداخته رو پاش داره چایی  -

 خوره که انگار نه انگار اتفافی افتاده. یم

 فهمم، مگه اتفافی افتاده؟نیم -

 باالخره به سامیار نگاه کرد: 

نیفتاده؟ این خونواده چه ربظ به ما دارن که پا  -

ه عروسشون جا؟ خواهر من که دیگشدن اومدن این

 نیست. 
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ای پلک روی هم گذاشت و نفسش را سامیار لحظه

 ی برادرش باد داشت انگار! محکم فوت کرد. کله

! آرش خواسته اینا بیان.  -  سمت 

، اصن داستان این مهموی  چیه؟نیم -
ً
 فهمم واقعا

 سامیار شانه باال انداخت: 

ی خواد دربارهدونم که آرش یمدونم. فقط اینو یمنیم -

 ان حرف بزنه. بار 

 سمت  پر صدا پوزخند زد: 

 ی باران؟درباره -

ی سامیار رس تکان داد و سمت  دوباره به سالن و خانواده

 مهر چشم دوخت: یزدان

تونه بارانو نگه عجب! البد عروس خانوم دیگه نیم -

 داره. 

 سامیار کف دستش را محکم روی ته ریشش کشید: 

ی هم باشه من خو نیم - دم دونم. اگه همچی   چت  

 دارم. بارانو نگه یم
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ای هر دو سکوت کردند و به سالن چشم چند لحظه

دوختند. رسهنگ و هاتف با صدای آرام گرم صحبت 

زدند و بودند. مهی   و مرضیه و الهه نت   با هم حرف یم

هانیه رسگرم موبایلش بود. سمت  کم مانده بود دیوانه 

که کنند  فهمید چرا این جمع طوری رفتار یمشود! نیم

 انگار همه چت   عادی است. 

فا تونن یر چشم و رو باشن آخه! یر چقدر آدما یم - رسی

نذاشیی  حداقل از سال خواهرم بگذره، فوری یگ 

 دیگه رو آوردن گذاشیی  جاش. 

 عصتر پوزخند زد: 

 نوبره واال.  -

 ی برادرش گذاشت: سامیار دست روی شانه

؟ آرش که نیم -
 

تونست داداِش من! آخه چرا زور میگ

کنه آخر عمرش تنها بمونه. حاال چه فرفی یم تا 

شیش ماه گذشته باشه یا یه سال یا ده سال؟ 

 کرد. باالخره که باید ازدواج یم

ه ی اش همچنان روی خانوادهسمت  هیچ نگفت. نگاه خت 

داد و پوست لبش مهر بود و پایش را تند تند تکان یمیزدان
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ودتر جمع جوید. کاش بساط این مهمای  مسخره ز را یم

ل اعصابش را از دست یم شد؛ قبل از این که سمت  کنتی

 بدهد! صدای زنگ خانه که بلند شد، سامیار گفت: 

 اومد باالخره.  -

ون رفت و به سمت آیفون قدم برداشت.  خانه بت  از آشتی 

قامت آرش را که در صفحه دید، گوشی را برداشت و 

 گفت: 

 خوش اومدی، بیا تو.  -

د و در و دکمه باز شد. رو به جمعیت توی سالن  ای را فشی

 گفت: 

 آرش اومد.  -

آرش که دِر خانه را زد، سامیار در را باز کرد. باران با شوق 

 جیغ کشید: 

 سالم دایی جون!  -

سامیار روی دو پا نشست و باران را محکم در آغوش 

 اش را بوسید و لبخند به لب گفت: کشید. گونه

، خوش اومدی خوشگل خانوم.  -  سالم عشق دایی
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 ران کیم خودش را عقب کشید و به سامیار نگاه کرد: با

 خییل دلم برات تنگ شده بود دایی جون.  -

ی. دلش ضعف یم  و دلتر
ین زبای  رفت برای این همه شت 

ی باران را بوسید و صورتش را با دستانش دوباره گونه

 قاب گرفت: 

قربون دلت برم من! منم دلم برات تنگ شده بود  -

ینم.   شت 

 ی ما؟نمیای خونهچرا دیگه  -

این را که گفت، آرش پر صدا پوزخند زد؛ طوری که نگاه 

همه سمت او چرخید. لبخند بر لب سامیار خشکید و 

نگاهش را تا صورت آرش باال کشید. آرش بد نگاهش 

کرد، انگار که طلبکار بود. چه انتظاری داشت؟ آن یم

ی یک زن ی خواهرش نبود، خانهخانه که دیگر خانه

ی یک غریبه رس ه بود و سامیار چرا باید به خانهغریب

 زد؟یم

ی باران گذاشت و به داخل آرش دستش را پشت شانه

 هدایتش کرد: 

 بریم تو بابا جون.  -
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ون آمد و این بار با شوق به  باران از آغوش سامیار بت 

طرف هانیه دوید. سامیار قامت راست کرد و بازوی آرش 

 دایش آرام بود: را گرفت و رس جا نگهش داشت. ص

 آرش!  -

آرش اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند و سوایل نگاهش کرد. 

 سامیار ادامه داد: 

 چته تو؟ -

 ی لبش کش آمد: ابروهای آرش باال پریدند و گوشه

 من چمه؟ -

 

  

 

  

۲۵۸ 

 

این بار سامیار بود که اخم بر پیشای  نشاند. آرش یک 

را هم نگاه به باران انداخت و بعد، همان یک قدم فاصله 
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ی سامیار ایستاد و آرام از میان برداشت. سینه به سینه

 گفت: 

 این بچه هم فهمید چه آدم یر  -
. حتی  معرفتی هستی

ای نگاه از او گرفت و نفسش را محکم فوت سامیار لحظه

 کرد. دوباره نگاهش کرد و گفت: 

 آرش...  -

 آرش حرفش را قطع کرد: 

ِ باران نه، رفیق من که بودی. رفی -  دایی
ً
ق به اصال

 زنه؟رفیقش رس نیم

ه ی سامیار. پوزخند جوابش تنها سکوت بود و نگاه خت 

سف تکان داد. سامیار 
ٔ
تلخش کش آمد و رسی از روی تا

که بازویش را رها کرد، جلو رفت و سالیم رسد تحویل 

 جمع داد و روی مبیل یک نفره نشست. 

 گفت؟چی یم -

د صدای سمت  را که از پشت رس شنید، به سمتش چرخی

 و گفت: 

 خییل توپش پره.  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 ابروهای سمت  گره کور خوردند: 

 غلط کرده، مرتیکه پررو!  -

د و رسی به اطراف تکان داد.  سامیار لب روی هم فشی

 دستش را پشت کمر سمت  گذاشت و گفت: 

 بریم بشینیم.  -

 در سالن دور هم نشستند. با صدایی آرام با هم 
 

همگ

رش دلیل این کرد از آزدند و هیچ کس رغبت نیمحرف یم

سد. دقایفی طوالی  گذشت و نگاه آرش  دورهیم را بتی

چرخید. لبخندی تلخ روی لبش مدام بی   جمعیت یم

ها رفتار ها آشنایش بودند اما مثل غریبهنشست. این آدم

 گرفتند! کردند. چقدر راحت حضورش را نادیده یمیم

ای توجه جمع را تکیه از پشتی مبل گرفت و با تک رسفه

 خودش جلب کرد. رس به زیر و با صدایی آرام گفت: به 

 امشب اومدم یه ختر مهم بهتون بدم.  -

ی نگفت. رس بلند کرد و نگاهش را در جمع  هیچ کس چت  

 چرخاند. لبخند زد و ابروهایش را باال فرستاد: 

 یه سوپرایز بزرگ دارم براتون.  -
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ها اخم بر ی تمام جمع تغیت  کرد. بعض  حالت چهره

ها به یکدیگر نگاه کردند و ندند، بعض  پیشای  نشا

چشمان بعض  دیگر گرد شد. سامیار که باران را روی پای 

 خود نشانده بود، پرسید: 

 قضیه چیه؟ -

ای نگاهش کرد و بعد، از جا بلند شد و آرش چند لحظه

سمت در رفت. در را باز کرد و با یک جفت چشم عسیِل 

نگ به مضطرب رو به رو شد. ناخواسته لبخندی کمر 

رویش زد و دل رسمه با همی   لبخند آرش گرم شد. کناری 

 ایستاد و گفت: 

 بیا تو عزیزم.  -

رسمه با تردید پا به خانه گذاشت. نگاهش میان جمعیت 

حاض  در سالن چرخید. همه با چشمای  گرد شده 

 آرام از جا بلند شدند. نگاهش یم
 

کردند. ناخواسته، همگ

ه بودند و حتی پلک مات و مبهوت به رسمه چشم دوخت

 سنگی   بر خانه حاکم شد. باورشان نیم
زدند. سکویی

هایشان شک کرده بودند. زبانشان بند شد. به چشمنیم

 آمده بود و هیچ کدام توان هیچ واکنیسی را نداشتند. 
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هرسمه احساس یم ی این جمع دارد آب کرد زیر نگاه خت 

ان شود. نفیس عمیق کشید و با صدایی آرام و لرز یم

 گفت: 

 سالم.  -

سالمش مثل یک تلنگر بود. مرضیه مات و مبهوت به 

ه شده بود و نفسش باال نیم آمد. انگار قامت رسمه خت 

ی روی سینه کرد، انگار قلبش اش سنگیت  یمچت  

ون بزند. جان کند و با صدایی که یم خواست از سینه بت 

 آمد، زمزمه کرد: انگار از ته چاه یم

 سـ... رسمه...  -

د، رسش گیج رفت و دیدش تار شد. تنش داشت و بع

 شد که الهه به خودش آمد و جیغ زد: نقش بر زمی   یم

 مامان!  -

ای نگاه از رسمه گرفتند و به مرضیه چشم دوختند. عده

ه مانده  بقیه اما همچنان ناباورانه به تازه وارد جمع خت 

بودند. الهه زیر بغل مرضیه را گرفت و هاتف دست دور 

خت تا تنش سقوط نکند. دو نفری او را روی کمرش اندا
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زد، اما مبل نشاندند و هاتف مدام اسمش را صدا یم

 مرضیه از هوش رفته بود. 

سمت  زودتر از بقیه به خودش آمد. نگاهش آرش و رسمه 

 را هدف گرفت و فریاد زد: 

 یعت  چی این مسخره بازیا؟ دست انداختی   ما رو؟ -

 آرش اخم کرد: 

 داد نزن.  -

ه شد: سمت  مس  تقیم به چشمان آرش خت 

زنم. یعت  چی این کارا؟ قایم معلومه که داد یم -

؟ تفریــــح جور کردین واسه  موشک بازی راه انداختی  

 خودتون؟

هایی بلند خودش را به رسمه رساند و سینه به با قدم

 اش ایستاد: سینه

دوی  ما چی کشیدیم کجا بودی این همه وقت؟ یم -

 چیکار کردی؟وقتی نبودی؟ حالیته اصن 

رسمه مات و مبهوت به چشمان سمت  و آن اخم 

ه شده بود و نیم ی بگوید. وحشتناکش خت  توانست چت  
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 خودش را میان آن دو انداخت. کف دستش را 
ً
آرش فورا

ه به چشمانش، گفت: روی سینه  ی سمت  گذاشت و خت 

-  .  حق نداری رسش داد بزی 

دت و بعد، قدیم به عقب هولش داد. فک سمت  از ش

خشم قفل شده بود و نگاهش از چشمان رسمه کنده 

شد. او برای مرگ خواهرش عزاداری کرده بود، حاال نیم

کرد که تمام این ماجرا یک بازی بوده چطور باید قبول یم

 و بس؟

 

  

 

  

۲۵۹ 

 

باران از فریادهای سمت  ترسیده بود. دستش را از دست 

ون کشید و به سمت مادرش دوید. پ ِ سامیار بت 
ایی  

 پالتویش را کشید و نگران گفت: 
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-  ...  مامای 

 رسمه به باران نگاه کرد و دستی روی موهایش کشید: 

س.  -  جانم مامان؟ نتی

 آرش گفت: 

 تو دیدی رسمه جان؟خانواده -

رسمه اول به آرش نگاه کرد و بعد، چشمش میان جمعیتی 

کردند، چرخید. آرش که همچنان متعجب نگاهش یم

 گذاشت و گفت:   ی سمت  دست روی شانه

ه، برادر بزرگ -  ترت. این سمت 

به سمت  نگاه کرد. پوزخند زد و برایش رسی از روی 

سف تکان داد. دست از شانه
ٔ
اش کشید و دوباره به تا

 رسمه نگاه کرد: 

 دوی  بعد اون تصادف چی شد؟یم -

ه شد. آرش ادامه  رسمه نگاه از سمت  گرفت و به آرش خت 

 داد: 

رو گشتم تا پیدات کنم. حتی من قدم به قدم اون شه -

 وقتی همه گفیی  ُمردی هم بیخیال نشدم. 
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 نگاهش را میان جمعیت چرخاند: 

، همهجا یماین جماعتی که این - شون برگشیی  بیت 

ی دیگه هم دنبالت تهران. فقط من موندم. یه هفته

 دوی  وقتی برگشتم چی دیدم؟گشتم. یم

خندید و با رسمه آرام رس به اطراف تکان داد. آرش تلخ 

 دست به جمعیت پشت رسش اشاره کرد: 

شون سیاه پوشیده بودن واست. در و این آدما همه -

 دیوار این خونه پِر پارچه مشگ بود. 

 به سمت  نگاه کرد: 

 یادته دیگه، نه؟ -

اخم غلیظ سمت  کمرنگ شده بود و یر هیچ واکنیسی به 

آرش نگاه کرد. انگار کیم عصبانیتش فروکش کرده بود. 

 لرزید: به رسمه چشم دوخت. صدایش کیم یم آرش

بهشون گفتم آخه مگه شما جسد دیدین که عزا  -

. رس دو تیکه طال باور کردین رسمه ی من گرفتی  

 مرده؟ مگه به همی   راحتیه آخه؟

 خندش کش آمد: آرام رسش را به اطراف تکان داد و تلخ
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 گرده. ست، گفتم بریمی من زندهگفتم رسمه -

 رد: به سمت  نگاه ک

؟ -  گفتم یا نگفتم سمت 

سمت  با کیم مکث، رس به زیر انداخت. آرش به رسمه 

 نگاه کرد: 

 دوی  این داداشت چیکار کرد؟بعدش یم -

 صدای رسمه گرفته بود، انگار که بغض داشت: 

 چیکار کرد؟ -

یه چک خوابوند تو گوشم، بعدم از خونه پرتم کرد  -

ون.   بت 

ش و آن لبخند دل رسمه آتش گرفت برای غم صدای مرد

تر از زهر. لب گزید و نگاهش روی سمت  ثابت ماند. تلخ

منده بود؟  سمت  اما توان رس بلند کردن نداشت. رسی

 شاید... 

هایش آرش مقابل سمت  ایستاد. امشب آمده بود تا عقده

 را خایل کند و دلش را خنک! 

 یادته بچم رو تخت بیمارستان بود؟ -
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از همان اخم کمرنگ هم  سمت  باالخره رس بلند کرد. دیگر 

ی نبود.   ختر

زدم واسه این که یگ بیاد بهم بگه من داشتم پر پر یم -

 بچت سالمه، طوریش نیست. 

 به رسمه نگاه کرد: 

 بگم تو اون وضعیت داداشت باهام چیکار کرد؟ -

اشک در چشمان رسمه حلقه زده بود. مردش چه عذایر 

 کشیده بود در غیاب او! آرش به سمت  نگاه کرد: 

؟ بگم بهم گفتی دیوونه؟ بگم تهدیدم  - بگم سمت 

 کردی؟

 ابروهایش را باال فرستاد: 

گفتی آرش! وای به حالت اگه باران طوریش بشه!  -

 یادته دیگه، هان؟

صدا و در جوابش، سمت  رس به زیر انداخت. آرش یر 

پوزخند زد و رس به اطراف تکان داد. لحظایی که گذشت، 

ستاد. لبخند به لب، با رس قدم برداشت و کنار سامیار ای

 به او اشاره کرد و رو به رسمه گفت: 
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ِ نمونه - ی باران. ته مرام و این داداش سامیارته، دایی

 ها. رو دستش نیومده تو رفاقت. معرفته

به سامیار نگاه کرد و سامیار هم به او. چشمان سامیار پر 

فهمید چه اتفافی دارد از گیچر بود و تعجب. انگار که نیم

 افتد. آرش گفت: یم

بعد تو خییل هوامو داشت؛ هم هوای منو، هم  -

بارانو. مثل یه برادر واقیع همیشه پشتم بود، داداش 

. بعد تو روزای سخت کم نداشتم، صدام یم
ً
زد اصال

 شون سایم کنارم بود. تو همه

لبخندش آرام آرام جمع شد. تن صدایش پایی   آمد، انگار 

 فقط سامیار بود: هایش مخاطب این قسمت از حرف

ویل از یه جایی به بعد خودشو کشید کنار. انقدر دور  -

 یادم رفت همچی   آدیم تو زندگیمه. 
ً
شد که اصال

 یادم رفت یه روزی برادر بودیم واسه هم. 

 اخیم کمرنگ بر پیشای  نشاند: 

چی بینمون عوض شده بود سامیار؟ کجای  -

 لنگید که انقدر غریبه شدی؟ هان؟رفاقتمون یم
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ه ماندند. باالخره لحظ  به چشمان هم خت 
ایی طوالی 

آرش دل کند و چند قدیم عقب عقب رفت. الهه و 

مرضیه و هاتف کنار هم روی مبل سه نفره نشسته 

بودند. آرش کنار مبل ایستاد و به رسمه نگاه کرد. با 

 ها اشاره کرد و گفت: دست به آن

 مرضیه خانوم و هاتف خان پدر و مادرتن.  -

 

  

 

  

۲۶۰ 

 

ی هاتف چرخید که هنوز قرارانه روی چهرهنگاه رسمه یر 

ی هم ناباورانه نگاهش یم کرد. هنوز هم شوکه بود و چت  

شد. بعد از او به مرضیه نگاه کرد؛ دید را باورش نیمکه یم

به مادری که بیهوش بود. لبش را زیر دندان کشید تا 

دادند، دیدش تار ها اما امانش نیمبغضش نشکند. اشک

 شده بود. 
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از اینا هم فقط همینو بهت بگم که تا وقتی تو بودی،  -

زدن. بعد تو دیگه پششون نبودم، منو پشم صدا یم

تر شدم دیگه از هفت پشت غریبه هم غریبه

 براشون. 

گفت و رس به زیر انداخت و لبخند به لب، رسی از روی 

سف تکان داد. بعد از آن
ٔ
ها نوبت مهی   بود. رو به تا

ه ماند، آن یستاد و چند ثانیهرویش ا ای به چشمانش خت 

قدر که مهی   تاب نیاورد و رس به زیر انداخت. خوب 

دانست دل پشش پر از گله و شکایت است. آرش کنار یم

 کشید تا رسمه هم بتواند مهی   را ببیند. 

-  
 
ن زندگ مهی   خانوم مادرمه، از اون مادرا که حاض 

، ویل درو زهرمار بچه هن مردم بسته هاشون کی  

 بمونه. 

دوباره پشت به رسمه و مقابل مادرش ایستاد. صدایش 

 خندید: آرام بود و این بار دیگر نیم

مادری نکردی برام مهی   خانوم. بد تا کردی باهام،  -

 بد بالیی رس پشت آوردی. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ه مهی   رس بلند کرد و با چشمای  غم زده و به آرش خت 

 شد. 

ی دیگه زورم میاد مامان صدات بزن - م. من چت  

نمیگم، خودت بشی   فکر کن، ببی   چیکار کردی که 

 اینجوری بریدم ازت. 

گفت و خصمانه نگاه از مادرش گرفت. هانیه کنار مهی   

ایستاده بود، این بار نوبت او بود. آرش مقابلش ایستاد. 

زد. تمام این ده ماه های هانیه ترس موج یمدر مردمک

قابل نگاهش رد شد. همچون یک فیلم روی دور تند از م

ای دانست آرش از او چه گلهکوبید. نیمقلبش تند یم

برید. اما آرش به دارد، همی   ندانسیی  داشت نفسش را یم

سف. 
ٔ
رویش لبخند زد؛ نه از روی تمسخر، نه بخاطر تا

 این بار لبخندش واقیع بود. 

 هانیه خواهرمه، تنها کیس که هیچ وقت ولم نکرد.  -

 به رسمه نگاه کرد: 

دونم خودش مرگ تو رو باور کرده بود یا نه، اما نیم -

تنها کیس بود که هیچ وقت سیع نکرد قانعم کنه. 
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هیچ وقت نخواست زورگ بهم بفهمونه تو دیگه 

 .  نیستی

 دوباره نگاه مهربانش سهم هانیه شد: 

-  ، این مدت خییل بهم لطف کردی. بارانو نگه داشتی

 من رسیدی، به خودم رسید
 
 ی. به خونه زندگ

ای رس به زیر انداخت و خندید و دوباره به برای لحظه

 خواهرش نگاه کرد: 

ی داستان خودمم. خییل وقتا این دفعه آدم بده -

بیخودی رست داد زدم. تو حال خودم نبودم، از 

شو رس تو خایل کردم. من جای دیگه پر بودم، همه

بهت خییل بد کردم هانیه، ویل تو حتی دلت نیومد 

. یه کم بهم ا  خم کت 

 نگاهش میان جمع چرخید: 

 ی این آدما واسم خونواده شدی. یه تنه جای همه -

هانیه بغض کرده بود و چشمانش لبالب اشک شدند. 

 لرزید: صدایش یم

 داداش...  -
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اش را آرش دستش را پشت رس هانیه گذاشت و پیشای  

 بوسید: 

 دمت گرم با معرفت! ببخش داداشتو.  -

ش هم کش آمد. کیم آن میان اشک لبخند زد و لبخند آر 

تر احمد ایستاده بود. آرش به سمتش قدم برداشت طرف

 و گفت: 

 اینم...  -

مقابلش ایستاد و لبخندش آرام آرام خشک شد و برق 

توی نگاهش پر کشید. احمد اخیم کمرنگ بر پیشای  

داشت و صاف به چشمان آرش زل زده بود. تمام 

ز ذهن ماجراهایی که این مدت میانشان گذشته بود، ا

کش را گرو گرفته بود، به زور  آرش رد شد. این مرد دختی

ی پدری کردن برایش زن گرفته بود و گفته بود عرضه

ها مگر خوب شدی  برای بارانش را ندارد. این زخم

 بودند؟ صدایش رسد بود، درست مثل رنگ نگاهش: 

 شناسم. این یگ رو نیم -

 به سامیار نگاه کرد: 
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وت کن، این کیه گفتی مو دعبهت گفتم خونواده -

 بیاد؟

 احمد با صدایی آرام گفت: 

 آرش! تمومش کن این مسخره بازیو.  -

 گرد شده و ابروهایی باال پریده نگاهش 
آرش با چشمای 

 کرد: 

 مسخره بازی؟!  -

 پوزخند زد: 

وع کردی. یادت  - این مسخره بازی رو خودت اول رسی

 رفته؟

ش احمد یک نگاه به رسمه انداخت و بعد، دوباره به آر 

 نگاه کرد: 

 درباره -
ً
 کنیم، باشه؟ش صحبت یمبعدا

 اخیم کمرنگ بر پیشای  آرش نشست: 

 وجود نداره. همی   یه بارم بخاطر رسمه دارم  -
بعدی 

 کنم. تحملت یم
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ی یک قدم دیگر به احمد نزدیک شد و نگاهش را به دکمه

اهن احمد دوخت. پشت انگشتانش را دو بار روی  پت 

 گفت:   ی او کوبید و آرامسینه

 غریبه، تموم عمرتم بدویی نیم -
 بالیی که رس ببی  

توی 

ت  . ویل اگه هنوز یه ذره غت  ان کت  من آوردی رو جتر

تو وجودت هست، هنوز یه جو وجدان داری که از 

 زیر ِدین من بودن عذاب بکشه... 

ه شد:   رس بلند کرد و با اخیم غلیظ به چشمان احمد خت 

ی نیم -  ونه. دزیپ دهنتو بکش، رسمه چت  

 

  

 

  

۲۶۱ 
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 منظورش داستان بهاره و ازدواجش بود. چند 
ً
و قطعا

لحظه بعد، آرش نگاه از او گرفت. به پشت چرخید و 

 رفت، گفت: طور که به سمت رسمه یمهمان

 خانواده -
ً
. اینم اون مثال  ای که مشتاق بودی ببیت 

 رو به روی رسمه ایستاد: 

 آشنا شدی باهاشون؟ -

یک دور نگاهش را در جمع  . چشمان رسمه خیس بودند 

. ناخواسته لبخندی چرخاند و دوباره به آرش نگاه کرد 

های غریبه، حضور روی لب آرش نشست. میان این آدم

داد. اما وقتی یادش رسمه به قلبش احساس آرامش یم

 آمد که آدم
 
کنند، اش دارند نگاهش یمهای نامرد زندگ

 لبخند بر لبش خشکید. 

نداخت و بعد، دوباره به همشش نگایه به پشت رسش ا

 اش نشست: نگاه کرد. اخیم کمرنگ بر پیشای  

خوام برم، تو تونم اینا رو تحمل کنم. یممن دیگه نیم -

؟میای یا یم  موی 
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اش چرخید. هنوز خوب با نگاه رسمه دوباره میان خانواده

ها آشنا نشده بود، هنوز از رسگذشتش نگفته بود. به آن

 فت: آرش نگاه کرد و گ

 میشه یه کم بیشتی بمونم؟ -

 آرش با کیم مکث، رس چرخاند و به سامیار نگاه کرد: 

 توی  برسوی  خونه؟تو یمخواهر و خواهرزاده -

ها رس تکان داد. آرش رو به سامیار همچون مسخ شده

 رسمه گفت: 

، خداحافظ.  -  مراقب خودتون باشی  

هایی بلند و بعد، حتی یک لحظه هم صتر نکرد. با قدم

ه خود ش را به دِر ورودی رساند. دستش که روی دستگت 

 نشست، انگار کیس برق به جان سامیار وصل کرد! 

 آرش! وایستا یه لحظه.  -

به دنبالش دوید و باالخره میان حیاط، بازویش را از 

پشت کشید و نگهش داشت. آرش که به سمتش 

 چرخید، پرسید: 

ی؟ بازم کافه؟ -  کجا داری مت 
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ود! آرش پر صدا پوزخند زد و هنوز هم او را از بر ب

 ابروهایش باال پریدند: 

دیره سامیار. واسه نگران شدنت، واسه برادری کردنت  -

 خییل دیگه دیره. 

 احمق نشو دیوونه، بیشتی از این گند نزن به خودت.  -

ه ی آرش بود؛ نگایه پر از حرف و جوابش تنها نگاه خت 

ر را شکایت و شاید نفرت! با دست آزادش، دست سامیا

ی پالتویش را مرتب کرد و محکم از بازویش جدا کرد. یقه

 و 
 
بعد، به او پشت کرد و رفت. سامیار ماند و درماندگ

ه  اش به قامت آرش... نگاه خت 

ی ماشی   به جاده بود و لبخند از نگاهش از پشت شیشه

شد. عاشق شب بود، عاشق جاده روی لبش محو نیم

شد. آرامش شی   پخش یمبود و موسیفی آرایم که توی ما

 محض تمام وجودش را پر کرده بود. 

شدند. اتفاقات یک ساعت پیش مدام در ذهنش مرور یم

اش از تصادف و از دست بعد از رفیی  آرش، برای خانواده

اش و آن ناچر ناشناس گفته بود. بعد از آن رفیی  حافظه

 با تک تک 
 

اشک شوق بود و آغوش و رفع دلتنگ
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ای به اش. چقدر خوب بود که خانوادهاعضای خانواده

 و مهربای  داشت... 
 
 این بزرگ

صدای موسیفی کم شد و به جایش، صدای سامیار در 

 گوشش نشست: 

 رسمه جان؟ -

 نگاه از جاده گرفت و به نیمرخ برادرش چشم دوخت: 

 جانم؟ -

رسید. انگار کالفه برخالف او، سامیار رسحال به نظر نیم

 بود: 

 ا رفته؟دوی  آرش کجتو یم -

 نه، چطور مگه؟ -

د و بعد، نفسش را محکم فوت  سامیار لب روی هم فشی

 کرد. لبخند بر لب رسمه خشکید: 

ی شده؟ -  چت  

های عقب انداخت. سامیار از توی آینه نگایه به صندیل

 باران خوابش برده بود. رسمه گفت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی یمداری نگرانم یم - ، اگه چت   دوی  بگو تو رو کت 

 خدا. 

 کیم مکث، با صدایی آرام گفت:   سامیار بعد از 

 کنه. آرش... یه مدته الکل مرصف یم -

انگار کیس یک سطل آب یخ روی رس رسمه ریخت. مات 

ه ماند و یر   جان زمزمه کرد: و مبهوت به نیمرخ سامیار خت 

؟ -  چی

ب گرفت و نفسش را  سامیار با انگشتانش روی فرمان ض 

 محکم فوت کرد. کاش مجبور نبود حاال که بعد از 

 دید این حقیقت را بگوید. ها خواهرش را یممدت

دونم کجاست. آرش بعض  ای هست، من یمیه کافه -

ه اون  جا... وقتا مت 

 چرا آخه؟ -

 یم
 
بارید و سامیار دلش برای از صدای رسمه درماندگ

اش سوخت. رس چرخاند و به چشمان عسیلخواهرش یم

ه شد، نگاهش مثل کیس بود که تمام رویاها یش در خت 

 یک لحظه پیش چشمش نابود شده بود. 
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 نیست، وقتی خییل عصتر میشه پاش  -
 

همیشگ

 کشه اون ور. یم

ه شد. تصور رسمه ناباورانه به نقطه ای روی داشبورد خت 

آرشی که در این چند روز شناخته بود، در قالب یک آدم 

الکیل و مست برایش غت  ممکن بود. کف دستش را 

اش کشید. انگار کیس دستانش ی سینهمحکم روی قفسه

خواست نفسش را را دور گلویش حلقه کرده بود و یم

 قطع کند. 

؟ -  رسمه جان؟ خویر

رسمه نگاهش کرد. رنگش پریده بود و وحشت و نگرای  

 لرزید: زد. صدایش یمدر چشمانش موج یم

 من... من چیکار کنم؟ -

تاب این نگاه رسمه را نداشت. به رو به رو نگاه دوخت و 

 چپ رسمه را میان دست راستش گرفت:  دست

رم قربونت برم آروم باش. شما رو رسوندم یم -

دنبالش. فقط بهت گفتم که اگه اومد خونه حالش 

ش.   بد بود نتی
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۲۶۲ 

 

پتو را روی تن باران باال کشید و کنار تخت نشست. 

نگایه به ساعت موبایلش انداخت، از نیمه شب گذشته 

ی از آرش و  ی هیچ سامیار نبود. شماره بود اما ختر

د و خیالش  کدامشان را هم نداشت تا حداقل تماش بگت 

 برید. راحت شود. دلشوره داشت امانش را یم

ی تخت گذاشت و رسش را به دستش تکیه آرنجش را لبه

ه شد به نیمرخ باران که در خوایر عمیق بود و  داد. خت 

خندی درخشید. لبصورت زیبایش زیر نور چراغ خواب یم

کش را نوازش کمرنگ روی لبش نشست و گونه ی دختی

کرد. هنوز هم برایش باور نکردی  بود که مادر این 

ی اول دلش از ی بدون بال باشد. مثل لحظهفرشته

 لرزید... شادی یم
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دوباره آرش یادش آمد و لبخند بر لبش خشکید. دلش 

شور افتاد و بیخودی به ساعت موبایلش نگاه کرد. 

یت   مهمای  امشب و دیدار با خانواده به کامش زهر شت 

 های سامیار شوکه بود. شده بود. هنوز هم از حرف

نفهمید چقدر گذشت، صدای زنگ خانه که بلند شد، 

مثل تت  در رفته از کمان از جا پرید. دِر خانه را که باز کرد، 

ای بند آمد. ناخودآگاه قدیم عقب نفسش برای لحظه

دست روی دهانش گذاشت. رفت و هیت  کشید و 

سامیار دست آرش را دور گردنش انداخته و محکم کمرش 

را گرفته بود تا تنش سقوط نکند. آرش رس به زیر انداخته 

اهنش پاره بود و از  بود و چشمانش بسته بودند. پت 

 آمد. ی لبش خون یمگوشه

کرد تا طور که تالش یمسامیار آرام سالم کرد و همان

 بیاورد، خطاب به آرش گفت:  هایش را در کفش

 کفشاتو در بیار.  -

 آرش با صدایی به شدت ضعیف زمزمه کرد: 

-  ...  ولم کن... عوض 

 حرف نزن آرش، فکتو میارم پایینا. در بیار کفشاتو.  -
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سد:   رسمه جان کند تا فقط همی   را بتی

 چی شده؟ -

سامیار اخیم غلیظ بر پیشای  داشت. باالخره هر دو 

ا در آوردند و رسمه کنار رفت تا داخل هایشان را از پکفش

ی شوند. سامیار به زحمت تن سنگی   آرش را تا میانه

سالن کشاند و روی مبل رهایش کرد. بعد، دستی به 

اش از درد هوا رفت. از کت و پشت گردنش کشید و ناله

 کول افتاده بود. 

ی پاهای رسمه به زمی   میخ شده بودند و نگاهش از چهره

شد. رسش روی شانه خم شده بود و آرش کنده نیم

همچنان چشمانش بسته بودند. رد خون روی لبش قلب 

 کرد. به سامیار نگاه کرد و پرسید: رسمه را مچاله یم

 تو رو خدا حرف بزن. چی شده؟ -

ون. یگ از  - تو کافه دعواش شده، به زور کشیدمش بت 

یا زنگ زده بود پلیس. دو دیقه دیرتر رسیده بودم آ قا مشتی

 خوابید. باید امشبو تو بازداشتگاه یم

چشمان رسمه پر از نگرای  شدند. یک نگاه به آرش 

 انداخت و بعد، رو به سامیار گفت: 
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 چرا اینجوری شده؟ -

 سامیار به آرش نگاه کرد: 

 تونه خودشو تکون بده. انقدر خورده نیم -

 بعد، زیر لب زمزمه کرد: 

 تن لش! خاک تو رست!  -

 به رسمه نگاه کرد: 

 لیوان آب یخ بیار.  یه -

خانه کشید و های یر رسمه قدم جانش را به سمت آشتی 

ای بعد، کنار سامیار ایستاد و لیوان را به دستش لحظه

داد. سامیار انگشتانش را توی لیوان فرو برد و کیم آب به 

 صورت آرش پاشید: 

! وا کن چشماتو ببینم.  -  هوی! وحیسی

ز نشدند. ابروهای آرش توی هم رفتند اما چشمانش با

 شد: صدایش آن قدر ضعیف بود که به زحمت شنیده یم

 نکن.  -

 سامیار اما دوباره آب به صورتش پاشید: 

 کنما، پاشو تکون بده خودتو. زنم نصفت یمیم -
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 واکنش نشان نیمیر 
ً
داد. سامیار به فایده بود، آرش اصال

یک باره تمام آب را روی صورتش پاشید. آرش هیت  

خرین حد ممکن باز شدند. تکیه از کشید و چشمانش تا آ

ه شد به سامیار. طول کشید تا  پشتی مبل گرفت و خت 

 کیم، فقط کیم مغزش به کار بیفتد. گفت: 

؟جا چه غلظ یماین -  کت 

 سامیار پر صدا پوزخند زد: 

 آقا رو باش! صحت خواب آرش خان!  -

اش مچاله ی آرش تا دهانش باال آمد و چهرهاسید معده

ورتش داد. به سختی از جا بلند شد. شد، به زحمت ق

تنش آن قدر سنگی   بود که انگار کیس هم وزن خودش 

 هایش نشسته بود. روی شانه

رِس پا که ایستاد، چشمانش تار شدند و رسش گیج رفت. 

کرد که سامیار تنش داشت دوباره روی مبل سقوط یم

بازوی چپش را چسبید و رسمه بازوی راستش را. رسمه با 

 مش را صدا زد و سامیار گفت: وحشت نا

 یواش! نکیسی خودتو.  -
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آرش تکای  به بازوی چپش داد تا از حصار انگشتان 

فایده بود. صدایش باال سامیار رها شود، اما تالشش یر 

 رفت: 

 خوام ببینمت. به چه زبوی  بهت بگم؟ من نیم -

خورد و کرد. مدام تلو تلو یمکلمات را کشیده ادا یم

خمار بودند. بغض  سنگی   توی گلوی رسمه چشمانش 

ها برایش زیادی سنگی   بودند. با نشست. این صحنه

 صدایی لرزان گفت: 

 آرش جان، تو رو خدا آروم باش.  -

 سامیار گفت: 

آخه بدبخت! اگه من نرسیده بودم که االن باید  -

. وسط یه مشت دزد و خالفکار رستو یم  ذاشتی زمی  
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 آرش گفت: 

ون. ی من گمشو از خونه -  بت 

ون زورش به رسمه یم رسید. بازویش را از دست او بت 

به ی سامیار کوبید ای به شانهکشید و با تمام توانش، ض 

 و ادامه داد: 

ون!  -  برو! گمشو بت 

تمام توانش را گذاشته بود، اما سامیار تنها یک قدم 

 عقب رفت، آن هم به اختیار خودش. آرام گفت: 

 شلوغش نکن، بشی   رس جات.  -

ان مشت آرش روی استخوان فکش فرود آمد و ناگه

سامیار چشم بست و رسش به سمتی دیگر چرخید. رسمه 

جیغ کشید و سامیار دستش را روی نییم از صورتش 

 گذاشت. صدای رسمه پر از بغض بود: 

 آرش... چیکار کردی؟ -

 آرش فریاد زد: 

! گمشو از خونهحالم ازت به هم یم - ی خوره. عوض 

ون. نیم  ریخت هیچ کدومتونو ببینم.  خواممن بت 
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سامیار با اخیم غلیظ به آرش چشم دوخت. رس آرش 

ای سکندری خورد و دوباره صاف رفت. لحظهگیج یم

ایستاد. چشمانش را محکم بست و رسش را محکم میان 

د.   دستانش فشی

رسمه دستش را روی دهانش گذاشته بود تا صدای 

رادر و اش بلند نشود. نگاه خیسش مدام میان بگریه

، نفسش را همشش یم
 

چرخید. سامیار از رس کالفگ

محکم فوت کرد و چند قدیم دور شد. پشت به آرش و 

رسمه ایستاد و انگشتان هر دو دستش را پشت گردنش 

 دانست چه باید بکند. در هم قفل کرد. دیگر نیم

آرش چشمانش را باز کرد. سامیار را که دید، فکش از 

 خشم قفل شد و غرید: 

ف... یر  -  رسی

خم شد و از روی مت   جلو مبیل، زیر سیگارِی کریستال را 

برداشت. قامت که راست کرد، دوباره رسش گیج رفت و 

 سکندری خورد. رسمه وحشت زده گفت: 

؟چیکار یم -  کت 
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با صدایش سامیار به پشت چرخید. همان لحظه، آرش 

 زیر سیگاری را به سمتش پرتاب کرد و فریاد زد: 

ف! یر  -  رسی

 رسش را کنار کشید و زیر سیگاری به دیوار  سامیار 
ً
فورا

خورد و هزار تکه شد. همان لحظه، دِر اتاق خواب باز 

ون پرید. میان اشک و گریه شد و باران وحشت زده بت 

 جیغ زد: 

-  !  مامای 

و دوید و خودش را به رسمه چسباند و دستانش دور 

 پاهای او حلقه شدند: 

 مامان جون... ترسیدم...  -

کش کشید. میان این  رسمه دستی  روی موهای دختی

، باران را چطور باید آرام یم
 

ای لب کرد؟ لحظهآشفتگ

اش به هق هق تبدیل نشود. صدایش گزید تا گریه

 لرزید: یم

س.  -  قربونت برم، نتی

ی حایل  چت  
ً
اش نبود. دوباره خم شد و این آرش اما اصال

 بار گلدان کریستال را برداشت. دستش را که باال برد،
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 باران را از خودش جدا کرد و مقابل او ایستاد. 
ً
رسمه فورا

یک دستش بند بازوی آرش شد و دست دیگرش روی 

 اش نشست. با چشمان خیس و میان گریه گفت: سینه

تو رو خدا بسه، ولش کن. بخاطر من آرش، تو رو  -

 خدا تمومش کن. 

 آرش گفت: 

 برو کنار.  -

 آمد: نیمای ایستاده بود و هق هقش بند باران گوشه

... دعوا نکنید... من یم -  ترسم... مامای 

ها رساند. تاب هایی بلند خودش را به آنسامیار با قدم

های باران را نداشت. بازوی ها رسمه و و گریهالتماس

 آرش را کشید و غرید: 

 بیا ببینم.  -

آن چنان او را به دنبال خودش کشید که گلدان از دست 

 زد:  آرش افتاد و شکست. آرش فریاد 

 ولم کن آشغال!  -

 سامیار فریاد زد: 
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 خفه شو راه بیا.  -

 اراده گفت: رسمه قدیم به سمتشان برداشت و یر 

 سامیار...  -

اش ای از گلدان شکسته گذاشت و نالهپایش را روی تکه

هوا رفت. سامیار اما متوجه نشد و تنها رسش را به پشت 

 چرخاند و گفت: 

 بارانو بتر تو اتاقش.  -

را باز کرد و آرش را به زور توی حمام  و بعد، دِر حمام

 انداخت: 

 گمشو برو تو.  -

اهای بعدش از زبان آرش جمله ی "ولم کن" و نارس 

افتاد. بعد از او، سامیار هم توی حمام رفت و در را نیم

های های آرش و "خفه شو" گفیی  بست. صدای فریاد 

 سامیار، با صدای آب مخلوط شده بود. 

کف پایش نگایه انداخت.   رسمه روی زمی   نشست و به

زخمش به شدت خونریزی داشت. باران به سمتش دوید 

 و دستانش را دور گردنش حلقه کرد: 
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 مامان جون...  -

 رسمه دستش را روی دست باران گذاشت: 

 جان مامان؟ گریه نکن قربونت برم.  -

... پات چرا داره خون میاد؟ -  مامای 

 

 

  

۲۶۴ 

 

ا این حال، لبخندی صورت رسمه از درد جمع شده بود. ب

 زورگ به روی باران زد و گفت: 

ی دستمال کاغذی بیاری  - ی نیست بارانم. مت  چت  

 برام؟

باران رسی تکان داد و دوید و رفت. تا قبل از برگشتنش، 

ی گلدان را با یک حرکت از توی ی شکستهرسمه تکه

ون کشید و ناله اش را توی گلو خفه کرد. اشک از پایش بت 

 انش روان شد. ی چشمگوشه
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 بیا مامان جون.  -

ی دستمال چشمانش را باز کرد و چند برگ از جعبه

 زخمش را فشار داد. لبش را 
ً
ون کشید و فورا کاغذی بت 

 زیر دندانش نگه داشته بود تا آخ نگوید و جیغ نزند. 

آمد به دِر حمام نگاه کرد. صدای آرش و سامیار دیگر نیم

ای که گذشت، لحظهرسید. و تنها صدای آب به گوش یم

ون آورد. رسمه توی  سامیار در را کیم باز کرد و رسش را بت 

 دیدش نبود. با صدایی بلند گفت: 

 رسمه؟ حوله و لباس بیار واسه آرش.  -

رسمه به زحمت "باشه"ای گفت و سامیار در را بست. با 

 جان کندن از جا بلند شد و به باران گفت: 

 برو تو اتاقت مامان جون.  -

 تانش را دور پای مادرش حلقه کرد: باران دس

 ترسم. خوام پیش تو بمونم. یمخوام، یمنیم -

م. منم زود میام.  -  قربونت برم، برو دختی

و باالخره به هر زحمتی که بود، باران را رایه اتاقش کرد. 

بعد، لنگان لنگان به اتاق خواب رفت. حوله و یک دست 
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ول کشید لباس برداشت و شایل دور زخم پایش بست. ط

به ای به در زد و سامیار تا خودش را به حمام برساند. ض 

 که در را باز کرد، حوله و لباس را به دستش داد. 

سامیار رسرسی تشکری کرد و در را بست. رسمه قدم 

ی تختش برداشت و رایه اتاق باران شد. باران لبه

 پایی   پرید و رسمه هم 
ً
نشسته بود. مادرش را که دید، فورا

دو پا نشست. باران خودش را در آغوش او  روی

اش بند نیامده بود که هیچ، با دیدن انداخت. گریه

 مادرش شدیدتر هم شده بود. 

 کت  آخه قربونت برم؟بارانم؟ چرا گریه یم -

 ترسیدم... ترسیدم مامان جون...  -

 اش را بوسید و موهایش را نوازش کرد: رسمه گونه

س، من پی - . نتی  شتم. تموم شد مامای 

ی دقایفی او را در آغوشش نگه داشت تا باالخره گریه

ک ته کشید. او را از خودش جدا کرد و گفت:   دختی

 بریم بخوابیم.  -
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باران که روی تختش دراز کشید، پتو را روی تنش مرتب 

اش کرد و کنار تخت نشست. به رویش لبخند زد و گونه

 را نوازش کرد: 

م، چشماتو ببند.  -  بخواب دختی

 اران پر از نگرای  بودند: چشمان ب

؟ -  مامای 

؟ -  جاِن مامای 

 بابا جون چرا اینجوری شده؟ -

 لبخند بر لبش خشکید: 

، خوب میشه.  -  بابا مریض شده مامای 

 ِگ خوب میشه؟  -

کش را بوسید:   پیشای  دختی

قربونت برم، تا فردا خوب میشه. بخواب بارانم، دیر  -

 وقته. 

اما باالخره پلک روی  باران شک داشت که بخوابد یا نه. 

ه ماند...   هم گذاشت و رسمه به صورت زیبایش خت 
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سامیار دِر حمام را باز کرد و به پشت چرخید. آرش 

هشانه ی اش را به دیوار حمام تکیه داده و نگاهش خت 

لرزید، بس که سامیار ای نامعلوم بود. تنش کیم یمنقطه

ویش را روی رس و بدنش آب رسد ریخته بود. سامیار باز 

 کشید و گفت: 

 بیا بریم.  -

کشاند و به سمت اتاق خواب او را به دنبال خودش یم

رفت. میان سالن، آرش با صدایی ضعیف و لرزان یم

 گفت: 

 رسمه... سایم... رسمه کجاست؟ -

های ی قبل و اشکهای چند لحظهتازه داشت صحنه

آورد، انگار که کیم مستی از رسش پریده رسمه را به یاد یم

د. سامیار آن قدر کالفه و عصبای  بود که جوابش را بو 

 نداد. 

توی اتاق، روتختی را کنار زد و کمک کرد تا آرش دراز 

بکشد. روتختی را که روی تنش کشید، آرش مچ دستش 

 را چسبید و با چشمای  خمار نگاهش کرد: 

 سایم... بگو رسمه بیاد.  -
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 سامیار اخم کرد: 

 ای؟خو کم امشب گند زدی؟ جایزه هم یم -

 جان تکرار کرد: آرش یر 

 بگو بیاد.  -

 خیله خب بابا، ول کن دستمو.  -

های سنگینش روی هم افتادند. دستش را رها کرد و پلک

خواست! سامیار چقدر دلش یک خواب عمیق یم

ون رفت. دِر اتاِق  نفسش را محکم فوت کرد و از اتاق بت 

 باران را آهسته هول داد و داخل شد. 

و تنها منبع نور، چراغ خواب آیر رنگ اتاق تاریک بود 

ی تخت گذاشته بود و صدای فی   بود. رسمه رسش را لبه

لش کند. ای یمفینش، ختر از گریه داد که سیع داشت کنتی

 دلش آتش گرفت برای دردانه خواهرش. آرام گفت: 

 رسمه جان؟ -

 رسمه با کیم مکث رس بلند کرد. 

 زنه. بیا آرش صدات یم -
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زحمت از جا بلند شد. لنگ زدنش رس تکان داد و به 

اخیم غلیظ بر پیشای  سامیار نشاند. از اتاق که خارج 

 شدند، سامیار پرسید: 

؟چرا لنگ یم -  زی 

 شیشه رفت تو پام.  -

 

 

 

  

۲۶۵ 

 

ها کشیده چشمش تازه به رد خوی  افتاد که روی رسامیک

شده بود. نفسش را محکم فوت کرد و دستی به موهای 

 نمدارش کشید: 

 دا بگم چیکارت نکنه آرش. خ -
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رسمه دِر اتاق را باز کرد و نگاهش روی چشمان بسته و 

ی آرش قفل شد. سامیار از پشت رس صورت رنگ پریده

 گفت: 

م از تو ماشی   وسیله بیارم زخمتو پانسمان کنم.  -  مت 

د، آرام رس تکان داد و سامیار  یر آن که نگاه از آرش بگت 

گذاشت و باالی رس آرش رفت. لحظایی بعد، پا توی اتاق  

ایستاد. آرش تا گردن زیر پتو رفته و در خودش مچاله 

لرزید و زیر لب زمزمه شده بود. تنش هنوز هم از رسما یم

 کرد: یم

 رسمه... ولم نکن... سـ... رسمه...  -

رفت تا بشکند را با لب گزیدی  مهار کرد. بغض  که یم

 لرزید: صدایش یم

 آرش؟ -

ش را نیمه باز کرد. کیم رسش با کیم مکث، آرش چشمان

 لرزید: را از روی بالش بلند کرد. صدای او هم یم

 رسمه...  -

ای بعد، قدم برداشت که رس به زیر انداخت و لحظه

 خت   شد و گفت: زده نیمآرش هول
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ی؟ -  نرو رسمه، کجا مت 

ون کشید. با  دِر کمد دیواری را باز کرد و پتویی بت 

روی تن آرش زانوهایش روی تخت رفت و پتو را 

 انداخت. حی   مرتب کردنش گفت: 

 لرزی، رسدته؟بخواب آرش. چقدر یم -

 آرش رس روی بالش گذاشت: 

 نرو، بمون پیشم.  -

 رسمه به تاج تخت تکیه داد و پاهایش را دراز کرد: 

 رم، هستم. نیم -

آرش نفیس عمیق و آسوده کشید و پلک روی هم 

پای گذاشت. به زحمت تکای  به تنش داد و رسش را روی 

رسمه گذاشت. مغزش خایِل خایل بود. طویل نکشید که 

 خواب چشمانش را ربود... 

ه مانده بود به نیمرخ آرش. این سومی   شتر بود  رسمه خت 

که کنار این مرد بود و چقدر امشب با دو شب گذشته 

های قبل همچون یک رویا برایش کرد! شبفرق یم

وش که گذشته بود. امشب اما انگار کابوس بود، کاب

اش از زهر بدتر بود. کاش کیس پیدا تمایم نداشت و تلچ  
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پاشید تا از این کابوس شد و کیم آب به صورتش یمیم

 بیدار شود... 

چشمانش را که باز کرد، آفتاب درست روی صورتش 

اش نشست و برای چند تابید. اخیم غلیظ بر پیشای  یم

نوز هایش را روی هم گذاشت. تنش هلحظه دوباره پلک

هم سنگی   بود. به زحمت از پهلوی راست به پهلوی 

چپ چرخید. رسمه کنارش نبود. چقدر این جای خایل 

 زد! توی ذوقش یم

گاه تنش کرد و به زحمت از روی هایش را تکیهدست

ی تخت نشست و پا روی زمی   بالش رس بلند کرد. لبه

تر بود. احساس گذاشت. رسش از تمام تنش سنگی   

 های مغزش در مرز انفجارند. کرد رگیم

د. از جا که بلند شد، برای  طول کشید تا کیم جان بگت 

ای چشمانش سیایه رفتند. پایش را که از اتاق لحظه

ون گذاشت، از همان جا نگاهش را در خانه چرخاند. بت 

خانه دید، خیالش راحت شد. هنوز  رسمه را که در آشتی 

و بفهمد  ترسید یک صبح چشمانش را باز کند هم یم

 خواب و رویا بوده... 
ً
ِ دلدارش تماما

 برگشیی 
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خانه شد. رسمه پشت به او پای گاز ایستاده  وارد آشتی 

بود. با صدایی آرام سالم کرد و اولی   کشوی کابینت را 

ون کشید. خدا خدا یم ِ کشو مسکت  بت 
کرد میان شلوغ 

 برای رسدردش پیدا کند. 

به نیمرخ آرش و رسمه رسش را به پشت چرخاند و نگایه 

خواست فریاد بکشد آن اخم غلیظش انداخت. دلش یم

و تمام عصبانیتش از ماجرای دیشب را خایل کند. اما 

نفیس عمیق کشید و نگاه از آرش گرفت. قابلمه را از 

روی اجاق برداشت و به سمت سینک رفت تا برنج را 

 آبکش کند. آرام گفت: 

 سالم.  -

ت یخچال رفت. آرش قرص را ته حلقش گذاشت و سم

لیوان روی آبشدکن را پر از آب کرد و یک نفس نوشید. 

به سمت سینک رفت. پشت رسمه ایستاد و دستش را از 

 کنار بازوی او رد کرد و لیوان را روی سینک گذاشت. 

رسمه کیم خودش را به سمت چپ کشید تا دست آرش 

به تنش برخورد نکند. این حرکتش آرش را هوشیار کرد. با 

ه شد به نیمرخ رسمه و آرام پرسید:   اخیم  کمرنگ، خت 
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؟چرا اینجوری یم -  کت 

رسمه اما جوایر نداد و حتی نگاهش هم نکرد. با همان 

 اخم غلیظش، برنج را با احتیاط توی آبکش خایل کرد. 

 قهری باهام؟ -

ی خایل را محکم روی سینک کوبید و به سمت قابلمه

یی باال پریده آرش چرخید. با چشمای  گرد شده و ابروها

 کرد. صدایش باال رفت: نگاهش یم

 قهر آرش؟! قهر؟!  -

چرخید. رسمه نگاِه نگران آرش مدام میان دو چشمش یم

 ادامه داد: 

 فکر یم -
ً
کت  ماجرای دیشب با قهر کردِن من و واقعا

 ناز کشیدِن تو تموم میشه؟

تازه یادش آمد دیشب چه افتضاچ به بار آورده بود! 

را دقیق که نه، گنگ یادش بود. دعوای  ها ماجرا و صحنه

هایشان توی کافه، سامیاری که به موقع رسیده بود، فریاد 

 های رسمه... های باران، التماستوی خانه، گریه

۲۶۶ 
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 یادته دیشبو؟ یم -
ً
 فهیم چیکار کردی؟اصال

 پوزخند زد؛ پر صدا و پر از خشم: 

فهیم، آدِم مست چی دارم میگم من؟ معلومه که نیم -

 کنه؟گه مغزش کار یمم

ه نگاهش کرد و بعد، رس به زیر آرش چند لحظه ای خت 

سف تکان داد و به پشت 
ٔ
انداخت. رسمه رسی از روی تا

ی کارش شد. آن قدر عصبای  بود چرخید و مشغول ادامه

 لرزیدند. که دستانش یم

، ویل...  -  حق داری ازم عصبای  باشی

 چرخید: کفگت  را توی قابلمه رها کرد و به پشت 

؟ - ؟ هان؟ ویل چی  ویل چی

 آرش درمانده نگاهش کرد و رسمه ادامه داد: 

 یم -
ً
 دوی  دیشب چی به من گذشت؟تو اصال

آرش نگاهش را به سمتی دیگر چرخاند و نفسش را محکم 

 فوت کرد. زیر لب گفت: 

 خدا لعنتت کنه سایم.  -
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 اسم سامیارو نیاریا.  -

 آرش که نگاهش کرد، ادامه داد: 

جا نبودی. بازداشتگاه ر نبود که تو االن ایناگه سامیا -

 فهیم؟ بازداشتگاه! بودی آرش، یم

آمد. آن قدر فریاد زده بود که نفسش به سختی باال یم

 صدایش گرفته بود: 

حکم دعوا راه انداخیی  چیه آقای وکیل؟ هان؟  -

؟ اون حکمش چیه؟ وب خوردن چی  مشی

یی که جایش را دیگر نکرده بود. از تصور بالفکِر این

ب خمر که اجرا  ممکن بود به رسش بیاید و حکِم رسی

 شدنش فاجعه بود، قلبش در سینه فرو ریخت. 

، یم -  من هیچی
ً
دوی  باران دیشب چی کشید؟ اصال

 ختر داری دیشب چند بار با گریه از خواب پریده؟

 قدیم جلوتر رفت. تن صدایش پایی   آمد: 

نم ی شیش ساله رو با آب قند باید آروم کمن بچه -

 آرش؟ آره؟
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قلبش پر از غصه شد. لب گزید از خجالت رس به زیر 

 انداخت. چه افتضاچ به بار آورده بود! 

سفم از این که بچم پدری  -
ٔ
سفم برات. متا

ٔ
 متا

ً
واقعا

 مسئولیِت الکیل! مثل تو داره؛ یه پدر یر 

 آرش تند رس بلند کرد: 

 نگو رسمه، نگو اینجوری.  -

 صدای رسمه باز هم باال رفت: 

 ا نگم؟ زورت میاد بشنوی؟ حالت بد میشه نه؟چر  -

آرش به سمتی دیگر چرخید و پلک روی هم گذاشت و 

رسش را میان دستانش گرفت. با تمام زورش، دو طرف 

داد. وقتی رسمه هم مثل بقیه رسش را محکم فشار یم

شد گفت که او الیق پدر بودن نیست، حالش بد یمیم

زد، شک. پشت پلک چپش به شدت نبض یمیر 

د و نفسش را پر صدا  چشمانش را محکم روی هم فشی

 فوت کرد. 

اش رسمه پلک روی هم گذاشت و دستی به پیشای  

کشید. نفیس عمیق کشید تا خودش را آرام کند. کیم که 

گذشت، به پشت چرخید و دوباره مشغول کارش شد. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

آرش قدم برداشت و پشت مت   ناهارخوری نشست. 

یک تکان یم  داد و همزمان گفت: رسش را هیستی

آره، آره من حالم بد میشه. وقتی یه مشت آدِم  -

مزخرف دورمو گرفیی  که هر کدومشون یه جوری 

زخم زدن بهم، معلومه که با دیدنشون حالم بد 

 میشه. 

ی نامعلوِم روی مت   گرفت و به رسمه چشم نگاه از نقطه

 دوخت: 

دوی  چیه؟ این که تو ام رفتی طرف از اون بدتر یم -

 نا. او 

ی رسمه دست از کار کشید و هر دو دستش را به لبه

صدا نفسش سینک بند کرد. پلک روی هم گذاشت و یر 

 را فوت کرد. 

رسمه من جای زخمامو نشونت ندادم که نمک  -

. گفتم  بپاشی روشون، نشونت دادم که خوبشون کت 

این مدت بهم چی گذشته که تو یگ حداقل طرف 

، نه اونا، نه آدمایی 
 که بعد تو پشتمو خایل من باشی

 کردن. 
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لرزید، ای سکوت کرد. این بار صدایش یمچند لحظه

 انگار که بغض کرده باشد: 

کت  آخه؟ چرا وقتی دیشب چرا با من اینجوری یم -

موی  پیش اونا، تو اون ازت پرسیدم با من میای یا یم

آدما رو به من ترجیح دادی؟ چرا با من نیومدی 

جلوم در میای از سامیار دفاع رسمه؟ هان؟ االن چرا 

؟یم  کت 

 رسمه چشمانش را باز کرد: 

توی  گند دست از توجیه کردن بردار، با این حرفا نیم -

 .  دیشبتو جمع کت 

 آرش تلخ خندید. صدای آراَمش پر از غم بود: 

 توجیه، هان؟ -

 
 

رسمه رسی به اطراف تکان داد و پوف  از رس کالفگ

ِ برنج
را کم کم توی قابلمه های توی آبکش کشید. بافی

 ریخت. صدای آرش با کیم مکث به گوشش رسید: یم

 فهیم من چی کشیدم این مدت؟تو چه یم -

کفگت  را روی سینک رها کرد و به پشت چرخید. 

 صدایش باال رفت: 
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! چه فرفی یم - کنه؟ با الکل خوردن درست هر چی

میشه؟ انقدر آدم ضعیف  هستی که اینجوری از 

؟کمشکالتت فرار یم  ت 

برق نگاه آرش خاموش شد و همان لبخند تلخش هم از 

 شد: صورتش پر کشید. صدایش به زحمت شنیده یم

 ام. خیلیم ضعیفم! آره، من آدم ضعیف   -

 

  

 

  

۲۶۷ 

 

لحنش آن قدر درمانده بود که رسمه از حرف  که زده بود 

پشیمان شد. آرش تکیه از پشتی صندیل گرفت و خودش 

ه ب  ه رسمه، آرام گفت: را جلوتر کشید. خت 

 ببی   منو...  -
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به روی  ِ دست چپ، دو ض 
با دو انگشت اشاره و میای 

 اش کوبید و ادامه داد: شقیقه

 مغزم دیگه داره منفجر میشه.  -

دستش پایی   آمد و گردنش کیم به سمت راست مایل 

 شد: 

م دیگه هیچی نمونده.  - از خودم، از اعصابم، از صتر

 خسته شدم دیگه. 

 اطراف تکان داد: رسش را آرام به 

تونم دیگه، زورم دیگه جون ندارم مراعات کنم. نیم -

 چیکار کنم؟نیم
 

 رسه. میگ

ه و درمانده ای ی رسمه بود. لحظهو جوابش تنها نگاه خت 

که گذشت، رسمه رس به زیر انداخت. از آرش تا رس حد 

فهمید چرا دِل نگاه کردن به مرگ عصبای  بود اما نیم

 ندارد.  اش را چشمان غمزده

. من نه  -
 

تو بگو من چیکار کنم رسمه. هر چی تو بگ

 نمیارم رو حرفت. 

ای دیگر نگاه کرد و نفسش را محکم فوت رسمه به نقطه

اش کشید. کیم آرام که شد، به کرد و دستی به پیشای  
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ی کارش شد. همزمان آرام پشت چرخید و مشغول ادامه

 گفت: 

ساعت بیاد  خواست یهجا. یمخواهرت داره میاد این -

 منو ببینه و بره، خودم گفتم ناهار بیاد. 

قابلمه را از روی سینک برداشت و آن را روی گاز 

گذاشت. به پشت چرخید و یر آن که به آرش نگاه کند، 

 گفت: 

 این بحثو تمومش کنیم، بمونه برای بعد.  -
ً
 فعال

ناخواسته لبخندی کمرنگ روی صورت آرش نشست. از 

 مه ایستاد. جا بلند شد و مقابل رس 

بقیه به درک! تو طرف من باشی دیگه هیچی حالمو  -

 کنه. بد نیم

ای بعد، دستش را باال برد تا موهای رسمه گفت و لحظه

را نوازش کند. اما رسمه رسش را عقب کشید و پلک روی 

 هم گذاشت: 

 نکن آرش.  -
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لبخند بر لب آرش خشکید و دستش در هوا خشک شد. 

به چشمانش نگاه کرد و مگر کوتاه نیامده بود؟ رسمه 

 گفت: 

دونم تو چی کشیدی، تو هم همون جوری که من نیم -

دوی  این مدت چی به من گذشته. هنوز خییل نیم

 حرفا داریم که با هم بزنیم. 

 ابروهایش را باال فرستاد: 

م، منم نیاز دارم اعصابم ای؟! خب منم خستهخسته -

 یه کم آروم شه. 

 جایی دیگر دوخت: نفیس عمیق کشید و نگاهش را به 

، یه کم تنهام بذار. بذار یه ذره خودمو  -
ً
سمتم نیا فعال

 جمع کنم. 

 نگاهش کرد: 

باید با این آرِش جدیدی که دیدم کنار بیام، تا اون  -

 موقع سمتم نیا. 

ی کالمش تا مغز استخوان آرش را سوزاند. رسمه طعنه

خانه خارج شد. اما یر  تفاوت از کنارش گذشت و از آشتی 

 دنبالش رایه شد و بیقرارانه گفت:  آرش به
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 رسمه... رسمه جان! نکن اینجوری با من.  -

ه ی دِر اتاق باران نشست، دسِت رسمه که روی دستگت 

 آرش دست روی دستش گذاشت و گفت: 

رسمه جان، نکن با من این کارو. ببی   من از همه  -

ی ازم  بریدما، تو ام اگه ولم کت  که دیگه چت  

 مونه. نیم

 که نگاهش کند، گفت:   رسمه یر آن

 دستتو بردار.  -

 رسمه...  -

 رسمه رس بلند کرد: 

 صحبت یم -
ً
 کنیم. بردار دستتو. گفتم بعدا

ای مات نگاهش کرد و بعد، دستش را آرش چند لحظه

ه ی عقب کشید. رسمه وارد اتاق شد و زیر نگاه خت 

 همشش، کنار تخت باران روی دو پا نشست. آرام گفت: 

 قربونت برم.  بارانم؟ بیدار شو  -

باران در عالم خواب نق زد و کیم توی تختش جا به جا 

 دوست 
ً
شد. دیشب را خوب نخوابیده بود و حاال اصال
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ینش بکند. رسمه موهایش را  نداشت دل از خواب شت 

 نوازش کرد و لبخند زد: 

ِ مامان؟ نیم -
؟ عمه داره میادا. دختی  خوای پا شی

 واب آلود لب زد: باران به زحمت چشمانش را باز کرد و خ

 عمه؟ -

 اش را بوسید: رسمه گونه

 آره قربونت برم، پاشو خوشگلم.  -

باران از تخت پایی   آمد و دست در دست رسمه، در 

مالید، به سمت دِر حایل که یک چشمش را با مشتش یم

اتاق قدم برداشت. آرش هنوز دم در ایستاده بود. باران 

 او را که دید، ایستاد و گفت: 

 وب شدی؟بابا جون؟ خ -

 . به جای او، رسمه جواب داد: آرش درمانده نگاهش کرد 

 آره بارانم، بابا حالش خوبه.  -

ه شد و طعنه  وار ادامه داد: مستقیم به چشمان آرش خت 

ه!  -  از من و تو خییل حالش بهتی
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گفت و باران را رایِه دستشویی کرد و خودش هم به 

خانه رفت. آرش ماند و نگاه حشت اراده ای که یر زدهآشتی 

، چه به دنبال رسمه کشیده یم شد. رس یک شب مستی

 
 
 اش آورده بود! بالیی رس زندگ

نیم ساعت بعد، هانیه از راه رسید. تماِم دو سه ساعتی 

شان بود، رسمه خییل خوب نقش بازی که مهمان خانه

کرد؛ انگار نه انگار که اتفافی افتاده! آرش اما حاِل بدش 

ر پژمرده و ناکوک بود که هانیه پنهان شدی  نبود. آن قد

چند باری دلیِل حال بدش را پرسید و آرش هر بار طفره 

 را بهانه کرد. 
 

 رفت و خستگ

۲۶۸ 

 

تماِم این دو سه ساعت، هر بار که آرش رساغ باران 

ک آمد، رسمه به بهانهرفت یا باران پیش او یمیم ای دختی

د کشید. یا کاری به دستش یمرا سمت خودش یم ، یا ستی

 داشت به نحوی حواسش را از پدرش پرت یم
ً
کرد. رسما

داشت! این یگ را دیگر چطور آرش را از باران دور نگه یم

 آورد؟تاب یم
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باالخره بساط این مهمای  زجرآور تمام شد و هانیه رفت. 

خانه مشغول جمع کردِن ریخت و پاش ها رسمه توی آشتی 

ه ی زی  بود که بود. آرش روی مبل نشسته و نگاهش خت 

شمشت  از رو بسته بود برایش. چقدر هوای خانه سنگی   

 شده بود! 

ون آمد. به سمت آرش  باران لبخند به لب از اتاقش بت 

 دوید و با شوق گفت: 

؟ بابا جون بیا باهام بازی کن.  -  بابایی

کش را بغل گرفت و روی  آرش به زور لبخند زد و دختی

 : اش را بوسید و گفتپایش نشاند. گونه

 جوِن دِل بابا؟ بازی کنیم بارونم؟ -

 آره بابا آرش، بریم پازل درست کنیم.  -

 رسمه گفت: 

؟باران؟ تازه یم -  خوای بازی کت 

ون آمد:  خانه بت   از آشتی 

 بدو مامان، بدو لباس بپوش دیر شد.  -

ِ آرش نشست: 
 اخیم کمرنگ بر پیشای 
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 کجا؟ -

 رسمه خطاب به باران، جواب آرش را داد: 

 داره میاد دنبالت با هم برید پارک. دایی سامیار  -

 باران از روی پای پدرش پایی   پرید و با شوق جیغ زد: 

 آخ جون پارک!  -

دوید و همراه رسمه وارد اتاقش شد. آرش از جا بلند شد 

کرد. و دِم دِر اتاق ایستاد. رسمه داشت لباس تِن باران یم

 اش غلیظ شد و گفت: اخِم روی پیشای  

ه بچهاره میاد؟ کجا یمیعت  چی سامیار د -  مو؟خواد بتر

ن پارک.   -  گفتم که، مت 

 با تای ابروی باال رفته نگاهش کرد و ادامه داد: 

 نشنیدی آرش جان؟ -

آرش نگاه از او گرفت و دستی میان موهایش کشید و 

زد، نفسش را محکم فوت کرد. "آرش جان" صدایش یم

اما لحنش طعنه داشت. دیگر زیادی داشت صبوری 

 رد، کم مانده بود دیوانه شود! کیم
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ی منم هستا، یه کالم نباید یعت  چی آخه؟ باران بچه -

ش؟  نظرمو بتی
 

 به من بگ

رسمه اما یر توجه به او، کاله بافت را روی رس باران 

 گذاشت و گفت: 

 خوری. کالهتو در نیاریا مامان، رسده رسما یم -

ین زبای  "چشم" گفت و رسمه گونه اش را باران با شت 

بوسید از جا بلند شد. از کنار آرش که گذشت، آرش 

 گفت: 

 شنوی اصن؟زنما. یمبا تو دارم حرف یم -

رسمه وارد اتاق خواب شد و آرش هم به دنبالش. از کمد 

ون کشید و به تن کرد و بعد، شایل لباس ها، پالتویش را بت 

گذاشت تا صدایش روی رس گذاشت. آرش خییل جان یم

 باال نرود: 

ون کیو باید ببینم من نخوا - م بچم با سامیار بره بت 

 هان؟ کیو باید ببینم رسمه؟

اش ایستاد. با چشمای  گرد رسمه چرخید و سینه به سینه

ه شد به چشمانش و قاطع گفت:   شده، خت 

 منو!  -
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ای میان صورت رسمه ی آرش چند لحظهنگاِه درمانده

کوبد. کاش این کرد قلبش دیگر نیمچرخید. احساس یم

 گت  را. کرد این قهر و دعوای نفستمامش یمزن 

، دیشب  -
 

اون سامیاری که یه بند داری ازش بد میگ

جا بود. موند که یه وقت اگه حاِل تا خوِد صبح این

تو بد شد من دست تنها نمونم. االنم باران باهاش 

ه، چون من میگم.   مت 

لرزید. حی   حرف صدایش بلند بود و از خشم و حرص یم

داد. دستانش هم نش را هم حرکت یمزدن، دستا

 لرزیدند. صدایش آرام شد: یم

خوام وسط دعوای من و تو اعصابش بریزه به نیم -

ه، ما یم  زنیم. مونیم با هم حرف یمهم. باران مت 

ون رفت. آرش  گفت و از کنار آرش گذشت و از اتاق بت 

ی تخت نشست و دیگر جان در بدن نداشت. لبه

نامعلوم شد. صدای رسمه از سالن ای نگاهش ماِت نقطه

 به گوشش رسید: 

 بارانم؟ بدو مامان، دایی پایی   منتظره.  -
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و بعد، صدای خنده و شادِی باران به گوشش رسید و 

صدای بسته شدِن در، ختر از رفتنشان داد. تمام مدیی که 

ه ی آرش به همان طول کشید تا رسمه برگردد، نگاه خت 

 قفِل قفل! ی نامعلوم بود و مغزش، نقطه

د، هایش را که عوض کر رسمه وارد اتاق شد و لباس

ه شد. چه یمایستاد و چند لحظه کرد با ای به آرش خت 

گرفت از این مرد که هم از او عصبای  بود و هم دلش یم

غِم توی چشمانش؟ با کیم فاصله، کنارش نشست و او 

ه شد. صدایش آرام بود: هم به نقطه  ای نامعلوم خت 

ش از تو ار دیشب خییل حرف زدیم. همهبا سامی -

گفت االِن آرشو نبی   که اینجوری گفت. یمیم

 داغونه و اعصابش رس جاش نیست... 

به نیمرخ آرش نگاه کرد و دلش لرزید و لبخند روی لبش 

 نشست: 

یه زمای  انقدر خوب بود، انقدر وجودش به آدم  -

، صد تا آرش داد که همه یه آرش یمآرامش یم گفیی 

ون. بغلش یماز   زد بت 
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۲۶۹ 

 

ِ حرف
ه ماند به آرش و بافی های سامیار یر پلک زدن، خت 

در ذهنش مرور شد:" وقتی آرش اومد تو زندگیت، تو 

حال روحیت خییل بد بود، خییل بد! یه آدِم نامرد بالیی 

 رست آورده بود که... خوبه که اون روزا رو یادت نیست. 

هم خودشو نکشید توی اون وضعیت آرش یه لحظه 

عقب. یه جوری پای عشقش به تو وایستاد که ما 

ِ تو و آرش روزای همه
 
مون کف کرده بودیم. زندگ

شون آرش سختش بیشتی بود تا روزای خوبش، تو همه

 مثل کوه پشتت وایستاد. 

بیت  وضعیتش اینجوریه، نبودِن تو باعثشه. االنم اگه یم

. اون به توی  آرشو در رسمه جان... فقط تو یم ستش کت 

حرف تو گوش میده، با تو خوبه. یه زمای  اون پشت تو 
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. مجبورش  بود، حاال نوبت توئه که هواشو داشته باشی

 کن خوب شه، من مطمئنم با تو راه میاد..."

لبخندی عمیق روی لبش نشسته بود. نگاهش تا روی 

ی آرش پایی   آمد. خودش را به انگشتاِن به هم قفل شده

تر کرد و دست راست آرش را میان دو دستش او نزدیک

 گرفت: 

 نیممن نیم -
ً
 تونم که ولت کنم. خوام ولت کنم، اصال

با کیم مکث، رِس آرش به سمتش چرخید و رسمه در نگاِه 

 اش غرق شد: درمانده

 من دوِست دارم آرش.  -

قلِب آرش در سینه تکان خورد. حِس خویر در وجودش 

را تجربه نکرده بود.  پا گرفت که خییل وقت بود شبیهش

آسماِن شِب نگاهش ستاره باران شد و لبخند رسمه کش 

 آمد: 

درسته چت   زیادی ازت یادم نیست، ویل از وقتی  -

دیدمت، حسم بهت انقدر خوبه که انگار صد ساله 

 شناسمت. یم
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لِب آرش به لبخندی کمرنگ کش آمد و تمام 

 
 
هایش به آی  پر کشید. مگر از دنیا چه دلمردگ

 خواست جز همی   که دلدارش با او خوب تا کند؟یم

من طرِف تو ام آرش جان، طرف زندگیمونم. واسه  -

 شم. همینه که ازت عصبای  یم

یک دستش روی نییم از صورت آرش نشست. لبخندش 

 پر کشید و چشمان و صدایش پر از نگرای  شدند: 

خواد حالت بد باشه. من نگرانتم عزیز دلم، دلم نیم -

خواد تو وضعیت دیشب ببینمت. یمدیگه دلم ن

؟درکم یم  کت 

آرش نگاه از رسمه دزدید و رس به زیر انداخت. از خجالت 

اش نشست. دانست چه کند! اخیم کمرنگ بر پیشای  نیم

 صدایش آرام بود: 

من دیشب... اصن نفهمیدم چی شد، چشم باز کردم  -

م. اصن به این فکر نکردم که بعدش دیدم وسط کافه

 چی میشه. 

 آه کشید: 
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 کار نیم -
ً
فهمم چی کنه، نیمبعض  وقتا مغزم اصال

درسته چی غلط. دیشب... خییل دیر فهمیدم چه 

 گندی زدم. ببخش منو رسمه جان. 

زد، رسمه پشت دستش را نوازش تمام مدیی که حرف یم

کرد و دِل آرش به همی   گرم شده بود. رس بلند کرد و یم

ه شد:   به چشمان زیبای رسمه خت 

 بخیسی منو؟اشتباه کردم، یم من -

 زد: در نگاه رسمه هنوز هم نگرای  موج یم

 قول میدی دیگه تکرار نشه؟ -

د و رس به زیر انداخت.  آرش لب روی هم فشی

توانست قول دهد، مطمی   نبود که دوباره مغزش از نیم

کار نیفتد و پایش به آن کافه باز نشود. رسمه درکش 

ن دست آرش قفل کرد و کرد. انگشتانش را در انگشتایم

 گفت: 

هر موقع حالت بد شد، هر وقت حس کردی دیگه  -

، یا به قول خودت دیگه مغزت کار نکرد، نیم کیسی

من هستم آرش. کنارتم، پیشتم، الزم نیست جای 
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دیگه دنبال آرامش بگردی. خودم حالتو خوب 

 ش با من... خب؟کنم. تو فقط بخواه، بقیهیم

، نگاه رسمه بیقرارانه میان دو چشم آرش  لحظایی طوالی 

چرخید و منتظر یک جواب ماند. آرش مات نگاهش 

اش مشخص نبود که در رسش چه کرد، از چهرهیم

گذرد. دست آزادش با مکث باال آمد و موهای رسمه را یم

کرد، پشت گوشش فرستاد. به چشمانش نگاه نیم

 صدایش آرام بود: 

وم شدنم خوام، یه تو واسه آر من جز تو هیچی نیم -

 بسه. 

های و رسمه لبخند زد و نگاه آرش پایی   لغزید و روی لب

دلدارش ثابت ماند. چند ثانیه بعد، به چشمانش نگاه کرد 

هایش. دسِت آزادش با تردید پشت و بعد، دوباره به لب

هایش گردن رسمه نشست. پلک روی هم گذاشت و لب

وب دیگر چه بود؟ قفل لب های رسمه شد. الکل و مشی

ِ واقیع را لب
 کردند... های دلدارش نصیبش یممستی

طول کشید تا دل بکند. رسش را که عقب کشید، لحظایی 

طول کشید تا بتواند چشمانش را باز کند. نگاهش روی 

صورت زیبای رسمه چرخید و لبخندی کمرنگ روی لبش 
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توانست چشمانش را اش هنوز هم نیمنشست. معشوقه

 باز کند. 

ین به رس یمارسمه در خلسه برد. انگار که از این ی شت 

تخت و این اتاق و خانه کنده شده بود، انگار که بال در 

آورده و به آسمان هفتم پر کشیده بود. چشمانش را که 

باز کرد، صورت خنداِن مردش، دلش را قرص کرد. آرش 

 به رویش آغوش باز کرد: 

 جا ببینم. بیا این -

گرفت و دست آرش   و رسمه با کمال میل در آغوشش جا 

ی او هایش حلقه شد. رسش را روی سینهدور شانه

ِ لحظه
یت  هایش را تکمیل گذاشت و صدای قلبش، شت 

 رفت برای عطر تن این مرد! کرد. آخ که دلش ضعف یم

۲۷۰ 

 

 یک ماه بعد... 

 

کرد، سوختند و هر چه تقال یممچ دستانش یم

ت هایش را از حصار آن طناب زمختوانست دستنیم
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کشید اما در آن کشید، از ته دل جیغ یمرها کند. جیغ یم

 برهوت هیچ کس نبود که به فریادش برسد. 

 آتش بود و 
ً
آسمان به رنگ خون در آمده بود. زمی   تماما

ی نیماو جز شعله دید. خودش بود و همان تک ها چت  

ای که با طناب به آن دوخته شده بود. درخِت خشکیده

به  رحیم که لحظههای یر شعله خودش بود و وحشت و 

 شدند. تر یملحظه نزدیک

زد اما زد، آرش را صدا یمکشید، خدا را صدا یمجیغ یم

هیچ کس نبود که صدایش را بشنود. صورتش گر گرفته 

هایش را یاری لرزید. نفیس نبود که ریهبود و تمام تنش یم

 ها، زنده زندهمرد امشب. امشب میان این شعلهکند. یم

 شد... سوخت و نابود یمیم

ها، قامت مردی قد بلند ای دور، از میان شعلهدر فاصله

و سیاه پوش را تشخیص داد که رس به زیر و آرام آرام جلو 

گذشت و انگار آتش اثری روی ها یمآمد. از میان شعلهیم

 او نداشت. انگار که خودش هم از جنس آتش بود! 

و او نور امیدی در دلش مقابلش ایستاد. رسش پایی   بود 

روشن شد. دیگر جیغ نزد، دیگر تقال نکرد. تنها از مرد رو 
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به رویش خواست که بیاید و دستانش را باز کند و 

 رحم. نجاتش دهد از این آتش یر 

طول کشید تا مرِد سیاه پوش رس بلند کند. نگاهش که به 

صورت مرد افتاد، قلبش از تپش ایستاد! نییم از صورتش 

هز وحشتنایک سوخته بود. از مردمکبه طر  اش های تت 

اش، نفس را بر او بارید و ابروهای گره خوردهآتش یم

 حرام کرده بودند. 

های آتش که نه، از چشمان به خون حاال دیگر از شعله

زد، کمک ترسید. دیگر فریاد نیمی این مرد یمنشسته

ی بگوید! نیم خواست، صدایی نداشت که چت  

ی مرد و شم دوخته بود به صورت سوختهزده چوحشت

چرخید. صدای مرد رو به تمام بیابان دور رسش یم

 تر بود: رویش، از نگاهش هم ترسناک

 دارم! من دست از رست برنیم -

 

جیغ کشید و از خواب پرید و صاف روی تخت نشست. 

چشمانش تا آخرین حد ممکن باز شدند و نگاهش مات 

زد. تمام تنش فس یمماند روی دیوار مقابل. نفس ن
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خیس از عرق رسد بود. تصویر نگاه مرد توی کابوسش، 

 رفت. ای از مقابل نگاهش کنار نیملحظه

ی خواب آرش را پاره کرد. صدای جیغش، رشته

چشمانش را باز کرد و حاِل رسمه را که دید، نشست و 

 نگران گفت: 

 رسمه جان؟ -

ر نگاه پر از وحشت رسمه به سمت آرش چرخید. اشک د

 چشمانش حلقه زده بود. 

 چی شده؟ خواب بد دیدی؟ -

ای از بد که نه، افتصاح بود، وحشتناک بود، مثل صحنه

کوبید. صدایش از وار در سینه یمقیامت! قلبش دیوانه

 بغض لرزید: 

 آرش...  -

خودش را در آغوش آرش انداخت و دستان آرش دور 

داد و تنش حلقه شدند. میان دو کتف رسمه را ماساژ یم

 همزمان، آرام زیر گوشش گفت: 

هیش... تموم شد رسمه جان. قربونت برم نلرز  -

 اینجوری. 
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لرزید. کابوس یر رس دست خودش نبود اگر تمام تنش یم

ای آن مرد و تهش زیادی وحشتناک بود. چشمان قهوه

 زیادی ترسناک بود. 

ی نیست، خواب دیدی فقط. آروم بگت  دردت  - چت  

 به جونم. 

ها و اش رفت، آن قدر شانههآن قدر قربان صدق

موهایش را نوازش کرد که رسمه کیم آرام گرفت. او را از 

 خودش جدا کرد و نگران پرسید: 

 خویر رسمه جان؟ -

رسمه پلک روی هم گذاشت و آرام رس تکان داد. آرش 

 اش نشاند و گفت: ای روی گونهبوسه

 برم آب بیارم برات.  -

مرور کابوس  او که رفت، رسمه ماند و تاریگ اتاق و 

شومش. آن مرد صورت سوخته را، آن نگاه تت   و نافذ را 

 شناخت؛ فرزام رستگار! او را چرا در خواب دیده بود؟یم
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۲۷۱ 

 

تماس تصویری را که وصل کرد، با دیدن نسیم لبخندی 

 از ته دل روی لبش نشست: 

 سالم نسیم جانم.  -

 نسیم هم مثل او لبخند روی صورت داشت: 

؟ خانواده خوبن؟سالم عز  -  یز دلم. خویر

؟ -  خوبیم همه، تو خویر

 منم خوبم. دلم برات تنگ شده بود رسمه.  -

 خوای بیای تهران؟معرفت نیممنم خییل دلتنگتم، یر  -

قربونت اون دل مهربونت برم من. یه ذره کار دارم این  -

زنه میگه خاله طرف، زودی میام. آوا هم همش زنگ یم

 جون ِگ میای پس. 

ی دل مهربان و عادت کرده بود که همیشه قربان صدقه

بزرگ رسمه برود! همی   که مهرداد را بخشیده بود، در 
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 بود. لبخند رسمه کیم رنگ 
 
ذهنش لطف خییل بزرگ

 باخت: 

 آوای من... چقدر دلم براش تنگ شده!  -

 اونم همش رساغ تو رو یم -
ً
ه. وای رسمه، با این اتفاقا گت 

و بیش براش گفته که تو دختی عموش که آقا مهرداد کم 

نیستی و این داستانا الیک بوده، طفلک هنوزم بهت میگه 

 عمه... عمه مهراوه! 

نام مهرداد و اسم مهراوه که آمد، لبخند بر لبش خشکید. 

ی هنوز هم یادآوری روزهایی که در خانه ی مهرداد ستی

شد از آن روزهای کرد. کاش یمکرده بود، حالش را بد یم

، فقط خاطرهل ی آوا را نگه دارد و بقیه را از ذهنش عنتی

 دور بریزد. 

 باران کجاست؟ صداش نمیاد.  -

 به خودش آمد و لبخند زد: 

 رفته مهد.  -

 چشمان نسیم گرد شدند: 

ت؟مهد؟! مگه مهد یم -  رفت دختی
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 آره، ویل از وقتی من برگشتم دیگه نرفت. یه مدت  -
ً
قبال

رای مهد کودک تنگ گفت دلم بکرد، یمبود یه لج یم

 شده. دیگه باالخره امروز رفت. 

 طفلک! چرا زودتر نفرستادیش خب؟ -

های مهد گشت. از مریر آرش دنبال یه مهد جدید یم -

 قبیل راض  نبود انگار. 

 آهان! خوب کردی فرستادیش. شوهرت رس کاره؟ -

 رسمه کوتاه خندید: 

اون همیشه رس کاره. دیگه دفتی و خونه براش فرق  -

ی کنه، همش رسش تو کاغذاشه. یه پروندهنیم

ی وقتشو گذاشته رو اون. جدید قبول کرده، همه

میگه چون یه مدت درست حسایر کار نکردم االن یه 

 ذره این پرونده سنگینه برام. 

 نسیم رس تکان داد: 

خییل خوبه که دوباره خودشو درگت  کارش کرده. انگار  -

 حالش داره بهتی میشه، نه؟

 نسیم از حا
 

هایش، از ل آرش ختر داشت. از آشفتگ

ی شکرابش با خانواده. اعصاب نا آرامش و از رابطه
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ها پیش او درد دل کرده بود؛ منهای ی اینرسمه از همه

ماجرای الکل خوردنش که بعد از همان یک شب، دیگر 

 تکرار نشده بود. 

ه یه کم.  -  آره خدا رو شکر، بهتی

 هاتون آشتی کرده؟با خانواده -

 رسمه آه کشید: 

چی بگم؟ فقط با سامیار مثل قبل شده. با بقیه هنوزم  -

مشکل داره. رفت و آمد داریما، ویل هنوز رسسنگینه 

 باهاشون. با بابای خودش که نگم! چشم دیدنشم نداره. 

 چرا آخه؟ بدبخت مگه چیکار کرده؟ -

 از چشمان و 
 
نفسش را محکم فوت کرد. درماندگ

 بارید: صدایش یم

دونم واال، هیچ کس بهم نمیگه داستان چیه. هر نیم -

گم آرش جان! پدرته، کوتاه بیا. میگه من چی بهش یم

 پدر ندارم، اسمشو جلوم نیار. 

د و رسی به اطراف  نسیم نچی کرد و لب روی هم فشی

ای سکوت کردند و بعد، رسمه تکان داد. چند لحظه

 خندید و گفت: 
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ه فکر نکت  به گم با سامیار خوب شدحاال این که یم -

ها. بیچاره سایم پدرش در اومد تا همی   راحتی بوده

 باالخره کم کم آرش دلش صاف شد باهاش. 

 بند روی لب نشاند: نسیم لبخندی نیم

همینم خییل خوبه. ایشاال با بقیه هم خوب میشه، با  -

 کنه. پدرشم آشتی یم

 ایشاال.  -

؟ حوصله -  االن خونه تنهایی
ه؟یعت   ت رس نمت 

 مه لبخند زد: رس 

زیاد نه، هنوز یه عالمه عکس و فیلم مونده که  -

ایی یادم 
 چه چت  

ندیدمشون. وای نسیم! اگه بدوی 

ی یادم میاد کیل ذوق یم  کنم. اومده، هر دفعه یه چت  

 نسیم هم از ته دل لبخند زد: 

خدا رو شکر، خییل خوشحالم برات رسمه. خییل  -

 خوبه که کم کم داره همه چت   یادت میاد. 

ای کابوس دیشب در ذهنش مرور شد و ناگهان صحنه

لبخند آرام آرام از صورتش پر کشید. نگاه از صورت 
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نسیم گرفت و بزاق دهانش را به سختی فرو برد. هنوز 

ای و آن صورت سوخته های قهوههم ترس آن چشم

 توی دلش بود. 

 رسمه جان؟ چی شد؟ -

 رسمه نگاهش کرد: 

 دیشب یه خواب خییل بد دیدم ن -
ً
سیم. از صبح اصال

 حالم خوب نیست، خییل ریختم به هم. 

ه ایشاال، مگه چی دیدی؟ -  خت 

دونم که دونم، خییل یر رس و ته بود. فقط اینو یمنیم -

 لرزه. خییل وحشتناک بود. یادم میفته تنم یم

 این چند وقت اعصابت ریخته به  -
ً
بگردم الیه! حتما

 هم. واسه همونه. 

ا نیس -  ت. نه، این چت  

 ای سکوت کرد و بعد، پرسید: لحظه

 نسیم؟ من واست از فرزام گفته بودم؟ -
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۲۷۲ 

 

 اخیم کمرنگ بر پیشای  نسیم نشست: 

 فرزام؟ -

 آره، هموی  که مهرداد گفته بود شوهرمه.  -

 آهان آره، چطور؟ -

خواب اونو دیدم آخه. خییل هم واضح بود. حس  -

 کنم این آدم یه ربظ به من داره. یم

ی ازش یادت نمیاد؟ -  چت  

 ش خییل برام آشناست. نه، ویل اسم و قیافه -

سم؟یم -  خوای از آقا مهرداد برات بتی

خواست دوباره پای مهرداد تردید داشت. هیچ دلش نیم

 
 
توانست اش باز شود، اما او تنها کیس بود که یمبه زندگ

ی فرزام رستگار، از خواست دربارهکمکش کند. دلش نیم
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سد. نیما بقیهآرش ی ی بتی دانست چرا، اما ی خانواده چت  

 حسش خوب نبود. 

سم؟ -  چی شد رسمه؟ بتی

 نگاهش کرد و تردید را کنار گذاشت: 

س. دستت درد نکنه.  -  آره بتی

زنم. راستی باالخره تصمیمتو باشه امروز بهش زنگ یم -

؟ یم  خوای برگردی رس کار یا نه؟گرفتی

صادف شغلش چه بوده؛ برایش گفته بودند که پیش از ت

وی مهرداد ادیب!   افش مبارزه با مواد مخدر. همکار و نت 

کنم خواد کار کنم، ویل حس یمدونم هنوز. دلم یمنیم -

خورم. از یه طرفم دلم دیگه به درد اون شغل نیم

 خواد مهردادو هر روز ببینم. نیم

ایطت یه کار سبک - تر بهت بدن. خب شاید بخاطر رسی

 کم کم همه چی داره یادت میاد؟ پس  بعدشم، مگه
 

نمیگ

. در مورد آقا مهردادم... شاید جاتو دوباره یم توی  کار کت 

 .
ً
 عوض کردن. شاید دیگه نبینیش کال

 رسمه لبخند زد: 
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 اگه اینجوری باشه که خییل خوبه.  -

ی کن. من تو رو یم -  برو پیگت 
ً
، تو آدِم حتما شناسم دختی

 .  تو خونه موندن نیستی

جوابش کوتاه خندید. صدای زنگ آیفون که بلند در 

شد، یک نگاه به آن انداخت و بعد دوباره به نسیم نگاه 

 کرد: 

 زنم. من دیگه برم نسیم جانم. دوباره بهت زنگ یم -

 برو قربونت، مراقب خودت باش.  -

خداحافظ  کردند و رسمه از روی مبل بلند شد و به 

، لبخند زد و سمت آیفون رفت. قامت سمت  را که دید 

 گوشی را برداشت: 

 خوش اومدی سمت  جان، بفرمایید.  -

سمت  رو به دوربی   لبخند زد و رسمه در را باز کرد. دِر 

ون   که سمت  از آسانسور بت 
خانه را باز کرد و تا زمای 

بیاید، نگاه از پاگرد نگرفت. سمت  و آن لبخند 

مل نمایش را که دید، لبخندش عمق گرفت. در را کادندان

 باز کرد و کناری ایستاد و گفت: 

 سالم، خوش اومدی.  -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 هایش را در آورد و داخل شد: سمت  کفش

 علیک سالم.  -

 اش را بوسید: دستش را پشت رس رسمه گذاشت و پیشای  

 خویر خواهرم؟ -

لبخنِد رسمه کش آمد. از وقتی برگشته بود، هر بار که 

حاال قدِر بوسید. انگار اش را یمدید، پیشای  سمت  او را یم

 دانست. بودنش را بیشتی یم

 خوبم سمت  جان. چه عجب! از این ورا؟ -

 سمت  در را پشت رسش بست: 

کت بریم -  گشتم، گفتم رس راه بهت رس بزنم. از رسی

 برات چایی بیارم.  -
 خوب کاری کردی، بشی  

خانه رفت و سمت  روی مبل نشست.  گفت و سمت آشتی 

درش نشست. با دو فنجان چای برگشت و مقابل برا

 سمت  تشکر کرد و کیم از چایش نوشید. رسمه پرسید: 

ا؟ الهه و هدیه خوبن؟ -  چه ختر

؟ -  اونا هم خوبن، تو خویر

 رسمه کوتاه خندید: 
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 پرش؟گفتم که خوبم، چند بار یم -

تر شد. تای ابرو باال فرستاد و لبخند سمت  کمرنگ

ه شد:   موشکافانه به چشمان رسمه خت 

 خوِب خوب؟ -

 رسمه هم پر کشید: لبخند 

؟ -  یعت  چی

سمت  فنجان را روی مت   گذاشت. انگشتانش را در هم 

ه به فرش، نفیس عمیق کشید. چند  قفل کرد و خت 

 ای که گذشت، رس بلند کرد و پرسید: لحظه

 کنه؟آرش اذیتت نیم -

 نگاه رسمه رنگ غم گرفت. صدایش آرام و غمگی   بود: 

اذیت  کنه، فقط داره خودشو آرش منو اذیت نیم -

 کنه. یم

سمت  نفسش را محکم فوت کرد و دستی به پشت گردنش 

کشید. با وجود بازگشت رسمه، آرش هنوز هم حال 

هایش تمایم نداشتند. زود خوشی نداشت. خودخوری

شد. تمرکزش را از دست داده آورد و دیر آرام یمجوش یم
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رفت و کشید. خییل توی فکر فرو یمبود. سیگار زیاد یم

 حرفز عالم افکارش جدا یموقتی ا
ً
های تلخ شد، دائما

داشتند. تیِک ها دست از رسش برنیمزد. گذشتهیم

 اش هم خیال نداشت راحتش بگذارد. عصتر 

ی زورمو من همون روزای اویل که تو گم شدی همه -

ی. ویل  زدم تا راضیش کنم بره پیش روانشناش چت  

ه شقه خواهر من. زیر بار نر 
ّ
فت که شوهرت زیادی کل

 نرفت. 

 رسمه درمانده گفت: 

؟ دلم کباب میشه اینجوری یم -  بینمش. چیکار کنم سمت 

. رسمه جان آرش مریضه،  - مگه تو بتوی  راضیش کت 

توی  راضیش ست، باید درمان بشه. هر جوری یمافشده

 کن بره پیش روانشناس. 

کنه. میگه من خوبم، باهاش حرف زدم، قبول نیم -

 مشکیل ندارم. 

با حرف زدن درست نمیشه، زور باید باال رسش باشه.  -

مجبورش کن، اون به حرف تو گوش میده. بفهمه 

 کنه. ناراحتی خودشو جمع یم
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 رسمه آرام رس تکان داد: 

 کنم. باشه، ببینم چیکار یم -

۲۷۳ 

 

 ای به دِر اتاق زد و صدای آرش آمد: تقه

 بیا تو عزیزم.  -

د. کف اتاق پر وارد اتاق که شد، نگاهش روی زمی   چرخی

از کاغذ و پوشه و پرونده بود، آن قدری که باید با 

ها نگذارد. داشت تا پایش را روی آناحتیاط قدم بریم

کنار مت   آرش ایستاد و به نیمرخش چشم دوخت. 

سخت مشغول بود و نگاهش مدام میان کاغذهای زیر 

 چرخید. لبخند زد و گفت: ی لپ تاپ یمدستش و صفحه

 آرش جان. خسته نباشی  -

 ای رس بلند کند، گفت: آرش یر آن که لحظه

جا شلوغه، بذارش اون طرف ممنون. رسمه جان این -

 برش یم
ً
 دارم. خودم بعدا

 ابروهای رسمه باال پریدند: 
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 چیو بذارم اون طرف؟ -

ی لپ تاپ جدا شد و به رسمه چشم نگاه آرش از صفحه

 دوخت: 

 فکر کردم نسکافه آوردی برام.  -

 م. نه، نیاورد -

اش نشست. رسمه عادتش را اخیم کمرنگ بر پیشای  

ها برایش دانست و هر شب، حوایِل همی   ساعتیم

 آورد. امشب چه شده بود؟نسکافه یم

 چرا نیاوردی؟ -

لبخند رسمه کش آمد. عینک مطالعه را از روی چشمان 

 آرش برداشت و گفت: 

. چون نیم -  خوام کار کت 

 گرد شدند:   تای ابروی آرش باال پرید و چشمانش

؟ -  یعت  چی

ی لپ تاپ را رسمه عینک را روی مت   گذاشت و صفحه

 بست. لبخندش را هنوز هم روی لب داشت: 
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دلم برات تنگ شده آرش، از وقتی این پرونده رو  -

 نیم
ً
 بینمت. گرفتی اصال

ه و درمانده نگاهش کرد و چند ثانیه ای پوست آرش خت 

 : لبش را با دندان به بازی گرفت. آرام گفت

 دوی  وضعیت کار منو. رسمه جان، تو که یم -

 نیم -
 
کنه که بتونه کنه که فقط کار کنه، کار یمآدم زندگ

 کنه. 
 
 زندگ

نگاه آرش روی کاغذها قفل شد و نفسش را محکم فوت 

کرد. رسمه نگاهش را توی اتاق چرخاند و زیر لب ادامه 

 داد: 

هر چند... اگه بشه اسم این وضعیتو گذاشت کار  -

 دن! کر 

ه شد:   آرش به نیمرخش خت 

 چرا امشب عجیب شدی؟ -

 رسمه هم نگاهش کرد: 

ط یم - بندم خودتم ذهنت ریخته به هم آرش، رسی

. دوی  داری چیکار یمنیم  کت 
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 ی آرش گذاشت: لبخند زد و دست روی شانه

احت بده، بذار یه  - یه امشب و یه فردا رو به خودت استی

ه.   کم مغزت آروم بگت 

مه. کارام زیاده، تایمم کم. باید رو این وقت ندارم رس  -

 پرونده کار کنم یا نه؟

کت  که عزیز دلم، بیشتی داری اعصاب خودتو تو کار نیم -

احت خورد یم . وقتش نیست یه کم به خودت استی کت 

 بدی؟

ه شد و پشت گردنش را  آرش دوباره به کاغذهایش خت 

گفت محکم ماساژ داد و نفسش را فوت کرد. راست یم

 همشش، مغزش هم مثل اتاقش شلوغ بود! 

آرش جانم، امشب و فردا رو بیخیاِل کار کردن شو.  -

 بهش فکر نکن، بذار ذهنت یه کم نفس بکشه. 
ً
اصال

بعدشم با برنامه بشی   پای کارات. اینجوری بهت 

رش، انقدرم شون یمدم رس صتر به همهقول یم

 . خسته نمییسی 

ون نشسته و درمانده، رس بلند کرد و با آن چشمان به خ

 به رسمه خت  ماند. رسمه گفت: 
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 نه نیار رو حرفم دیگه، خب؟ -

با کیم مکث، باالخره آرش هم لبخندی کمرنگ روی لب 

 نشاند: 

-  .
 

 خیله خب، هر چی تو بگ

لبخند رسمه کش آمد و آرش مشغول مرتب کردِن 

 کاغذهایش شد. رسمه نگایه به اتاق انداخت و گفت: 

؟کمکت کنم اینجا رو  -  جمع کت 

 از پشت مت   بلند شد: 

 ولش کن، همون بمونه برای پس فردا.  -

مقابل رسمه ایستاد و حاال او مجبور بود رسش را کیم باال 

د تا به چشمانش نگاه کند. لبخندش کش آمد و  بگت 

 نما شد: دندان

 خب، حاال من چیکار کنم؟ -

؟ -  چیو چیکار کت 

چه پیشنهادی خوابم که نمیاد هنوز، به جای کار کردن  -

 داری رسمه خانوم؟
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از "رسمه خانوم" خطاب کردنش، از صدای پر از 

اش گرفت اما جان گذاشت تا لبخندش شیطنتش، خنده

 بیش از این پر رنگ نشود. 

 تونیم بریم تو سالن تلویزیون نگاه کنیم. خب... یم -

 ای کرد و ابروهایش را باال فرستاد: آرش تک خنده

یزیون نگاه کنم تا وقتی تو مگه عقلم کمه بشینم تلو  -

؟  هستی

دستش دور کمر رسمه حلقه شد و او را به خودش 

اش نشستند و او های رسمه روی سینهچسباند. دست

ه به مردمک های عسل فامش، پشت انگشتانش را خت 

ی دلدارش کشید. لبخندش واقیع وار روی گونهنوازش

یاب هایی که این روزها مثل یک گوهِر کمبود، از همان

 بود. 

 کردم؟من اگه تو رو نداشتم چیکار یم -

این بار رسمه بود که نگاه و لحن صدایش پر از شیطنت 

 شد: 

 خوای چیکار کت  حاال؟حاال که داری! یم -
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با همان لبخند، لبش را زیر دندان کشید. چشمانش را 

کیم ریز کرد و آرام رسی به اطراف تکان داد. انگار که 

 زِن زیبارو! ها داشت برای این نقشه

 باران کجاست؟ -

 خوابه.  -

 آرش ابروهایش را باال فرستاد و چشمانش را گرد کرد: 

 تو اتاِق خودش دیگه ایشاال؟ -

ی "آره" تکان لبخند رسمه کش آمد و آرام رسی به نشانه

ی داد. دستانش دور گردن آرش حلقه شدند. روی پنجه

پیش پا بلند شد و چشمانش را بست. این بار او بود که 

 قدم شد برای بوسیدِن دلدارش... 

 

  

 

  

۲۷۴ 
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ه ی قوری بود که زیر شت  سماور نگاهش یر پلک زدن خت 

دید که قوری از آب رسازیر شده، اما مغزش بود. یم

داد. با این که حدود ده روز از پیامک واکنش نشان نیم

گذشت، هنوز هم مثل روز اول برایش عجیب نسیم یم

هن مرور کرد:" آقا مهرداد گفت هر بود. پیامک را در ذ

تون بهت گفته راست بوده. ی فرزام و بچهچی که درباره

 فرزام شوهر سابقت بود". 

خانه گذاشت. آِب رسازیر شده از قوری  سامیار پا به آشتی 

و کابینت را که دید، جلو رفت و شت  سماور را بست. 

 رسمه به خودش آمد و به برادرش نگاه کرد. 

خونه رو آب برداشت که.  کجایی خواهر  -  من؟ آشتی 

دوباره به قوری و سماور نگاه کرد و نچی کرد و لب گزید. 

چه افتضاچ شده بود! سامیار یک نگاه به سالن 

ی سمت  و رسمه مهمان انداخت. جمعه بود و خانواده

شان بودند. دوباره به نیمرخ رسمه چشم دوخت و خانه

 وشش گفت: تر شد. آرام زیر گقدیم به او نزدیک

من از فرزام واست حرف نزدم که همش بخوای به  -

 اون فکر کنیا، بابا بسه دیگه. 
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هایی که مهرداد از فرزام برایش 
نتوانسته بود به همان چت  

خواست بیشتی بداند و از گفته بود، قانع شود. دلش یم

سامیار خواسته بود تا برایش از همش سابقش بگوید. 

هرام شایه و باند بزرگش، از سامیار هم گفته بود. از ش

کرده، از لو رفتنش و این که فرزام برای او کار یم

طالقشان، از آن روستای لعنتی و کودگ که برای همیشه 

وار برایش ها را خالصهی اینرفته بود... سامیار همه

شد که رسمه آرام و قرار تعریف کرده بود و حاال مدیی یم

 نداشت. 

هایی گنگ و ع
آمد، گایه جیب از فرزام یادش یمگایه چت  

هایی از گذشته دید و بعض  وقتا صحنهخوابش را یم

خواست بیخیاِل شد. خودش هم اگر یمبرایش تداغ یم

شد انگار. آدیم به نام فرزام شود، فرزام بیخیالش نیم

مثل همان خواب عجیب که گفته بود دست از رسش 

 دارد... برنیم

چسب. این شوهرت تو گور بابای فرزام! آرشو ب -

خواد همه رو بخوره! بیا بریم تو نیستی انگار یم

 سالن. 
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رسمه به پشت چرخید و نگاهش روی آرش قفل شد. 

میان این شلوغ  خانواده، روی مبیل یک نفره نشسته و 

ی موبایلش چشم دوخته بود. با اخیم غلیظ به صفحه

 صحبتی با بقیه نیمهیچ تالشی برای هم
ً
کرد. کامال

شخص بود که به زور داشت این دورهیم را تحمل م

 کرد. به سامیار نگاه کرد: یم

 چایی بذارم میام، تو برو.  -

ون رفت. کنار  خانه بت  سامیار "باشه"ای گفت و از آشتی 

اش گذاشت. رس خوش آرش نشست و دست روی شانه

 گفت: 

 چطوری داداشم؟ -

د، یر آرش یر آن که نگاه از صفحه  تفاوتی موبایلش بگت 

 گفت: 

 خوب.  -

 شنیدم پرونده آخریه رو ترکوندی. بابا دمت گرم!  -

گفت که آرش این مدت، تمام وقت ای را یمهمان پرونده

! صبح دو روز درگت  آن بود. همان پرونده  سنگی  
ً
ی مثال

قبل، دادگاهش برگزار شد و آرش توانست نتیجه را به 
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نفع موکل خودش تمام کند. لبخندی کمرنگ روی لبش 

 شست و باالخره رس بلند کرد: ن

. رسمه نبود  -
 

این دمت گرمو باید بری به خواهرت بگ

 از پسش بر نمیومدم. 

 همان لحظه، رسمه هم آمد و کنار سامیار نشست: 

 چی میگی   شما با هم؟ -

و لبخند آرش کش آمد. از جا بلند شد و آن طرف رسمه 

 روی یک مبل سه نفره نشسته 
 

نشست؛ حاال همگ

 ار گفت: بودند. سامی

 ها! بحث دادگاهش بود. این آقاتون حسایر گل کاشته -

 رسمه با لبخند به آرش نگاه کرد: 

 شک داشتی مگه؟ آرِش من از پس هر کاری بر میاد.  -

خواست جز این که رسمه باورش و این مرد مگر چه یم

 داشته باشد و به او افتخار کند؟

یه خدا... یکَیم نداریم اینجوری هوامونو داشته  -

 شه. با

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

هر از دو از این حرف سامیار به خنده افتادند. سامیار رو 

 به رسمه ادامه داد: 

توی  یه زن نخند! تو چه خواهری هستی آخه؟ نیم -

؟  واسه داداشت پیدا کت 

 آرش گفت: 

شونو بدن به تو؟ -  مردم مگه مغز خر خوردن دختی

 نگایه به خودش انداخت و بعد، با اخیم 
ً
سامیار فورا

 نگاه کرد: کمرنگ به آرش 

 چمه مگه؟ علیلم یا کور و کچل؟ -

 هیچ کدوم، خل و چیل!  -

 رسمه رو به آرش گفت: 

 نگو داداشمو.  -

 به سامیار نگاه کرد: 

ی منو قبول داری؟ یکیو پیدا کنم میای سلیقه -

 خواستگاری؟

من همه جوره تو رو قبول دارم. تو سوژه رو پیدا کن،  -

. من با رس میام. به خدا پوسیدم از تن  هایی
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زن و شوهر هر دو بلند خندیدند. حالشان با همی   

ها خوب بود و چقدر خوب بود که ها و خندهشوچ  

سامیار را داشتند! گرم صحبت شدند و کیم که گذشت، 

سامیار رو به سمت  که آن طرف سالن نشسته و مشغول 

 صحبت با هاتف بود، گفت: 

وع میشه؟ - ؟ فوتبال ِگ رسی  سمت 

 عت روی دیوار انداخت: سمت  نگایه به سا

 چهار و نیم.  -

اوه اوه اوه! پس پاشیم بساط ناهارو ردیف کنیم که  -

ی نمونده.   دیگه چت  
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الهه و مرضیه هم سمت دیگری از سالن نشسته بودند. 

 سامیار رو به الهه گفت: 

ها رو زحمت جوجهزن داداش، شما و رسمه جان یر  -

 ط منقلو به پا کنیم. سیخ بزنید. من و آرشم بریم حیا

خانه شد.  الهه چشیم گفت و به همراه رسمه رایه آشتی 

 سامیار بلند شد و رو به آرش گفت: 

ون خییل رسده.  -  برو یه چی تنت کن بریم. بت 

آرش رسی تکان داد و رایِه اتاق خواب شد. پالتویش را 

ون  که از روی چوب لباش برداشت، هنوز از اتاق بت 

نگ موباییل بلند شد. نگاهش نرفته بود که صدای ز 

ای از اتاق بود، ثابت چرخید و روی کیف رسمه که گوشه

 ماند. زنگ موبایل او بود. 

د و  ون کشید تا آن را بتر کیف را برداشت و موبایل را بت 

ی ناشناش که روی تحویل رسمه بدهد. اما شماره

اش نشاند. ارتباط را صفحه بود، اخیم کمرنگ بر پیشای  

و منتظر ماند تا اول شخص پشت خط حرف  وصل کرد 

 بزند: 

 سالم مهراوه.  -
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تر شد. این صدای مردانه برایش زیادی اخمش غلیظ

 آشنا بود. چه صدای درمانده و آرایم هم داشت! 

 مهردادم، مهرداِد ادیب.  -

ابروهایش باال پریدند و چشمانش گرد شدند. رسمه که 

ماس گرفته هنوز رس کارش برنگشته بود، ادیب چرا با او ت

ها به کنار، چرا مهراوه صدایش زده بود؟ مهرداد بود؟ این

 آیه غلیظ کشید: 

. عیتر نداره،  -
حق داری نخوای باهام حرف بزی 

 کنم. فقط گوش کن. حرفامو بزنم خودم قطع یم

های ادیب را اش نشست. حرفاخیم غلیظ روی پیشای  

ی تخت نشست و منتظر ماند تا ادیب فهمید. لبهنیم

ِ حرفب
 هایش را بگوید. افی

دونم زنم. یمببخش که هنوزم مهراوه صدات یم -

کنه، ویل خواستم بدوی  هنوزم واسه من حالتو بد یم

ی.  . خواهریم، از خواهر نداشتمم برام بهتی  هموی 

دونم ازم بدت دونم گفته بودی دیگه رساغت نیام. یمیم

 اون میاد، حق داری. ویل از اون روزی که به نسیم گفتی 

سه...   سوالو ازم بتی
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خییل با خودم کلنجار رفتم که کاری بهت نداشته باشم. 

ویل نشد، نتونستم بدون تشکر همه چیو تموم کنم. 

خوام کارمو مهراوه من... من خییل به تو بد کردم. نیم

توجیه کنم، ویل باور کن برام خییل سخت بود ببینم آدیم 

و خّرم با زن و که باعث مرگ نازی من شده داره خوش 

 یم
 
م که کنه. من یمبچش زندگ خواستم تو رو ازش بگت 

کشم، بفهمه بچه رو یر مادر بزرگ بفهمه دارم چی یم

. من فقط یم خواستم آرش تقاص پس کردن یعت  چی

 به این فکر نکردم که چی رس تو میاد و بچت 
ً
بده، اصال

 تکلیفش چی میشه... 

خواستم اری کردم. یمآره، اون ماشی   لعنتی رو من دستک

ی  ی ویل... ویل وقتی ماشی   آتیش گرفت، یه چت   بمت 

یادم اومد که... نشد، این بارم نشد تو رو فدای این 

 داستان کنم... 

مندتم.  چی بگم؟ فقط اینو بدون که تا عمر دارم رسی

دونم اگه ساکت موندی بخاطر آوا دونم نبخشیدی، یمیم

جاشم لطف  بهم تا همی   بوده، ویل همینم از رسم زیاده. 

دیدم. جز تشکر کردنم هیچ کردی که تو خوابمم نیم

 کاری ازم بر نمیاد... 
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من دارم تاوان اشتباهمو پس میدم مهراوه، دارم آب 

م. تو آینه شم از خجالت، دارم از عذاب وجدان یمیم مت 

 کنم از خودم بدم میاد. نگاه یم

وری پشت هم من از وقتی نازی اومد تو زندگیم، همی   ج

دونم تا ِگ قراره طول بکشه، دم. نیمدارم تاوان پس یم

 خسته شدم دیگه. خییل خسته شدم... 

، یم . فقط دونم نیمزنگ نزدم بهت بگم منو ببخیسی توی 

خواستم بگم تا عمر دارم ممنوتم. ممنونتم که نذاشتی 

منده شم...   جلو بچم رسی

، خوشبخت امیدوارم از این به بعِد زندگیت قشنگ باشه

ت. یم ی من خییل دونم تو خونهباشی کنار شوهر و دختی

دونم چشم دیدنمو نداری، ویل یادت عذاب کشیدی، یم

نره یه مهردادی هست که هر وقت هر مشکیل داشتی 

. من از خدامه بتونم یه ذره از یم توی  روش حساب کت 

ان کنم.   لطف خواهرمو جتر

 از این مزاحمت ممنون که به حرفام گوش دادی. بیشتی 

 شم دیگه. خداحافظ... خانم رسمدی! نیم
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و بعد، صدای بوق اشغال توی گوشی پیچید و ارتباط 

قطع شد. آرش موبایل را از روی گوشش برداشت و مات 

ه هایی که از سالن اش شد. صدای خندهو مبهوت خت 

ی صداها سکوت شده بودند و شنید. همهآمد را نیمیم

کشید. جان از تنش رفته بود، گوشش سوِت ممتد یم

 نبض قلبش محکم یم
ً
کوبید و پشت پلک چپش شدیدا

هایش را توانست شنیدهزد. مغزش فلج شده بود، نیمیم

 تحلیل کند... 

دِر اتاق باز شد و سامیار لبخند زنان توی اتاق رسک 

 کشید: 

 رفتی پالتو بسازی آرش؟ بیا دیگه.  -

انش گرد و نگاه آرش مات ماند روی سامیار. چشم

هایش گشاد شده بودند. سامیار این حالش را که مردمک

اش دید، لبخند بر لبش خشکید و اخیم کمرنگ بر پیشای  

 وارد اتاق شد و مشکوک پرسید: 
ً
 نشست. کامال

 آرش؟ خویر تو؟ -
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نگاهش با کیم مکث، دوباره موبایِل توی دستش را نشانه 

به مغزش ی آتش شد. خون گرفت. تنش به آی  کوره

ِ رسمه و قاتل  رسید و مغزش سوت کشید انگار! پس ناچر

خودش، مهرداِد ادیب بود. تازه داشت دلیِل آن همه 

 فهمید. پنهان کارِی نسیم را یم

فکش از شدت خشم قفل شد و دستانش مشت شدند. 

 تر از قبل پرسید: از جا بلند شد. سامیار نگران

 چی شده؟ -

را از رس راهش کنار زد و  هایی بلند برداشت، سامیار قدم

خانه دید، صدایش  وارد سالن شد. رسمه را که توی آشتی 

 را باال برد: 

 رسمه!  -

هایی که نشسته بودند، از نگاه همه سمت او چرخید و آن

جا بلند شدند. ابروهایش گره کور خورده بودند. رگ 

 گردنش باد کرده بود و از نگاهش آتش یم
ً
بارید. رسمه فورا

ون آمد. مقابل آرش دستانش را  خانه بت  شست و از آشتی 

 ایستاد و نگران پرسید: 

 چی شده آرش جان؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

اش به شدت پر های آرش سنگی   شده بودند. سینهنفس

ن، از شد اما ریهو خایل یم ی هایش انگار به جای اکست 

اش را به رخ شدند. انگشت اشارههوای مسموم پر یم

 رسمه کشید: 

 پرسم رسمه. یم یه بار... فقط یه بار ازت -

نگاه نگراِن رسمه میان دو چشمش چرخید و آرش با کیم 

 مکث، ادامه داد: 

کنم همون آرشی بمونم جوابمو ندی... تضمی   نیم -

 شناش. که یم

 رسمه بزاقش را به سختی فرو برد و آرام گفت: 

 چی شده؟ -

 کجا بودی این ده ماهو؟  -

 هایشبه وضوح دید که رنگ از رخ رسمه پرید. لب

 وار تکان خوردند: زمزمه

 آرش...  -

 فریاد زد: 
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گفتم کدوم گوری بودی این همه وقت؟ جوابمو  -

 بده. 

فک سمت  از رس خشم قفل شد. آمد قدیم بردارد و 

د، اما بازویش است  دست سامیار شد:   جلوی آرش را بگت 

، دخالت نکن.  -  نرو سمت 

ون کشید.  فریاد آرش، باران و هدیه را از اتاق خواب بت 

 آناله
ً
ها را به اتاق برگرداند و در را بست. تن ه اما فورا

شد. لرزید و نگاه پر از وحشتش از آرش کنده نیمرسمه یم

آرش نگاه از رسمه گرفت. چشمانش را بست و پشت 

گردنش را محکم و یی در یی ماساژ داد. عصتر خندید و 

ای بعد، چشم باز کرد و با رس به اطراف تکان داد. لحظه

 اش به رسمه چشم دوخت: ی خندهندهته ما

 مهرداد ادیب... هان؟ -

نفسش بند آمد، جان از تنش رفت انگار! آرش همه چت   

شد! جمعیت مات و دانست. امشب قیامت به پا یمرا یم

ای ها چشم دوخته بودند. آرش تک خندهمبهوت به آن

یک به اطراف تکان داد.  عصتر کرد و رسش را هیستی

 لرزید: اما از شدت خشم یم صدایش آرام بود،
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فو یممن خون اون یر  -  ریزم امشب! رسی

های بلندش را ای مکث کند، قدمو بعد، یر آن که لحظه

تا دِر خانه کشید. کلید را برداشت و تا بقیه به خودشان 

ون رفت. رسمه به دنبالش دوید و جیغ  بیایند، از خانه بت 

 کشید: 

 آرش... آرش نرو!  -

ه را باال و به در که رسید، آرش  در را بست. رسمه دستگت 

 پایی   کرد و بغضش ترکید: 

 صتر کن آرش، تو رو خدا...  -

شد. آرش در را از پشت قفل کرده بود. کف اما در باز نیم

 دستانش را روی در کوبید: 

 نرو... آرش... آرش!  -

سمت  و سامیار به سمتش دویدند. سامیار بازوی 

ه خواهرش را چسبید و او را از در جدا   کرد. سمت  دستگت 

 را باال و پایی   کرد و فریاد زد: 

؟ آرش! باز کن این  - درو چرا قفل کردی روای 

 صاحابو. یر 
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اما آرش رفته بود تا حسابش را با مهرداد ادیب صاف 

آمد و لرزید. نفسش در نیمکند. تن رسمه به شدت یم

اهن سامیار را چنگ زد و ها امانش نیماشک دادند. پت 

 ید: صدایش لرز 

شه مهردادو... تو رو خدا سایم... یه کاری کن... یم -
ُ
ک

 یه کاری کن... 

 سامیار با دو دست صورتش را قاب گرفت: 

ی نمیشه.  - س، چت    هیس... آروم باش رسمه جان. نتی

 رو کرد به الهه و گفت: 

 زن داداش یه آب قند بیار.  -

خانه شد. صدای  الهه رسی تکان داد و با عجله رایه آشتی 

 رفت:  سمت  باال 

ف؟ رسمه داستان چیه؟بازم ادیب؟ بازم اون یر  -  رسی

هایش لرزیدند. رسمه با چشمان خیس نگاهش کرد و لب

 هاتف جلو آمد و بازوی سمت  را کشید: 

بیت  حالشو؟ وقت گت  آوردی؟ سامیار! رسمه رو نیم -

 بتر بشینه. 
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های رسمه حلقه سامیار رس تکان داد و دستش دور شانه

ا هدایتش کرد و کنار هم که هشد. به سمت مبل

نشستند، الهه هم آن طرِف رسمه نشست و لیوان آب 

 قند را به طرفش گرفت: 

 رسمه جون یه کم از این بخور.  -

رسمه نگاه از الهه گرفت و چشمش میان پدر و 

 هایش چرخید: برادر 

شتش... قاتل میشه به خدا... یم -
ُ
 ک

 اش کشید: ی سینهکف دستش را روی قفسه

 م... خدایا... چیکار کنم من... چیکار کن -

 سامیار دست خواهرش را میان دو دستش گرفت: 

 آروم بگت  تو رو خدا. رسمه جان؟ -

 

  

 

  

۲۷۷ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

نگاه رسمه بیقرارانه به سمت اتاق چرخید. باید کاری 

کرد. آوا و یر پدر شدنش به کنار، مهرداد و راز فاش یم

ل خواست آرش قاتاش هم به درک! حاال فقط یمشده

 نشود. از جا بلند شد: 

 موبایلم... موبایلم کجاست؟ -

ی فرش گت  کرد و با زانو دوید و میان راه، پایش به لبه

روی زمی   فرود آمد. مرضیه نامش را جیغ کشید و هاتف 

ون و سمت  به سمتش دویدند. بچه ها باز هم از اتاق بت 

کرد و هدیه ترسیده بود. الهه آمده بودند. باران گریه یم

ها رایه اتاق شد تا آرامشان کند. این بار خودش هم با آن

رسمه به کمک پدر و برادرش از جا بلند شد. به اتاق 

 خواب رفت و نگاهش به دنبال کیفش چرخید: 

 باید بهش زنگ بزنم... باید بره... فرار کنه...  -

گرفت و سیع داشت آرامش سمت  مدام بازویش را یم

نداشت. موبایل توی کیفش کند. رسمه اما آرام و قرار 

نبود، هیچ کجای اتاق نبود. آرش آن را با خودش برده 

بود. پاهایش دیگر وزنش را تحمل نداشتند. روی زمی   
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ای نامعلوم نشست و نفس زنان، نگاهش مات نقطه

 شد... 

سامیار دسته کلید خودش را آورد تا دِر خانه را باز کند. 

در باز نشد. رو به اما هر چه کلید را در قفل چرخاند، 

 مادرش گفت: 

کلیدو گذاشته رو در، باز نمیشه. زنگ بزن به یگ از  -

ن تو حیاط درو باز این همسایه ها، بگو از رو دیوار بتی

 .  کی  

ی امتحان ریاض  باال آمد و به نگاهش از روی برگه

سف گفت: 
ٔ
ه شد. با لحت  رسارس تا  چشمان آوا خت 

 شونزده آوا؟ -

خته بود و مدام با انگشتان دستش بازی آوا رس به زیر اندا

 کرد. مظلومانه به پدرش نگاه کرد و گفت: یم

؟امضا نیم -  کت 

مهرداد تکیه از پشتی مبل گرفت و برگه را روی مت   جلوی 

 مبل گذاشت. جدی اما بدون عصبانیت گفت: 

 خوی  آخه؟این چه وضعیه آوا؟ چرا درس نیم -
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با جون، ببخشید دم از این به بعد بخونم باقول یم -

 دیگه. 

لبخندی کمرنگ روی لبش نشست. دستش را دراز کرد و 

 گفت: 

 بده خودکارتو.  -

آوا با خجالت جلو آمد و خودکار را تحویل پدرش داد. 

 مهرداد پایی   برگه را امضا کرد و گفت: 

ی این سواالیی که غلط نوشتی رو االنم برو همه -

 دوباره حل کن، بدو ببینم. 

 ی پدرش را محکم بوسید: گونه  آوا جلوتر آمد و 

 خییل دوِست دارم بابا.  -

و بعد، برگه را برداشت و به سمت اتاقش دوید. مهرداد تا 

رفت آخرین لحظه با لبخند نگاهش کرد. جانش در یم

 اش. برای دردانه

صدای زنگ آیفون که آمد، از جا بلند شد. قامت مردی 

بسته جوان با لباس نظایم در صفحه نمایش آیفون نقش 

اش نشست و گوشی را بود. اخیم کمرنگ بر پیشای  

 برداشت: 
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 بله؟ -

 مرد به دوربی   نگاه کرد: 

 آقای مهرداد ادیب؟ -

 خودمم.  -

-  . یف بیارید پایی    تشی
ً
 لطفا

خانه پرسید:   زهرا از آشتی 

 کیه مادر؟ -

مهرداد یک نگاه به او انداخت و دوباره به تصویر مرد 

 چشم دوخت: 

ی شده؟ -  چت  

یف -  دم خدمتتون. بیارید توضیح یم تشی

دانست داستان گوشی را رس جایش گذاشت. نیم

ی هم به ذهنش نیم  رسید. زهرا پرسید: چیست، چت  

 چی شد؟ -

مهرداد به سمت در رفت و کاپشنش را از روی چوب 

 لباش برداشت: 

، میام زود. من یه دقیقه یم -  رم پایی  
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ون رفت. از ساختمان که بت   ون آمد، و بعد، از خانه بت 

ی رو به رویش. نفسش بند آمد ماتش برد با دیدِن صحنه

و قلبش انگار از تپش ایستاد. آرش آن طرف کوچه 

ه به  ایستاده بود. دستانش را به کمرش زده بود و خت 

، مدام یک مست  کوتاه را کنار اتومبیلش یم رفت و زمی  

 گشت. کارش تمام بود امشب... بریم

 سالم، آقای ادیب؟ -

وی انتظایم باعث شد آرش از قدم صدای  مور نت 
ٔ
ما

بایستد. چشمش که به مهرداد افتاد، خونش به جوش 

آمد. فکش از خشم قفل شد و دستانش مشت. با تمام 

 حرصش غرید: 

ف... یر  -  رسی

ی هوا مشتی محکم روی گونههایی بلند برداشت و یر قدم

اختیار نیم چرچ  زد و مهرداد فرود آورد. مهرداد یر 

ادل قدیم عقب رفت و دستش را روی صورتش تعیر 

ه ماند به نقطه  گرد شده خت 
ای گذاشت. با چشمای 

 نامعلوم. همچنان توی شوک بود. 
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ی مهرداد را گرفت و او را به سمت آرش امان نداد. شانه

ی کاپشن مهرداد شدند و خود چرخاند. دستانش بند یقه

تر او را محکم به دیوار ساختمان کوبید. در یک وج

 صورتش فریاد زد: 

ی نمک چیکارت کنم هان؟ چیکار کنم باهات حرومزاده-

م نفستو یر به حروم؟ بکشمت همی    ف؟ آره؟ جا؟ بتر  رسی

 دوباره به دیوار کوبیدش و بلندتر فریاد زد: 

 آره؟ -

مور جوان شانه
ٔ
 ی آرش را کشید: ما

ته آقا؟ بیا کنار.  -  چه ختر

ه مهرداد همچنان مات و مبهوت به چشمان آر  ش خت 

بارید و تنش از خشم مانده بود. از نگاه آرش، آتش یم

اش، با های به هم قفل شدهلرزید. از میان دندانیم

 صدایی لرزان غرید: 

؟ بالیی رست خواستی بچهیم -
ی منو یر مادر کت 

 غلط کردم. 
 

 میارم که روزی صد بار بگ

مور باال رفت: 
ٔ
 صدای ما
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 مگه با شما نیستم آقا؟ ولش کن.  -

 

  

 

  

۲۷۸ 

 

ی مهرداد را با شدت رها کرد. به و آرش با کیم مکث، یقه

ب شانه ون یک ض  مور بت 
ٔ
اش را از میان انگشتان ما

 هایش را مانند تسلیم باال برد: کشید و دست

ش این عوض  رو تا  - خیله خب بابا، خیله خب. بتر

 جا دخلشو نیاوردم. همی   

رفت و مرد جوان به مهرداد نگاه کرد. قدیم جلوتر 

 دستبند فلزی را از کمر شلوارش جدا کرد: 

 شما بازداشتید آقای ادیب.  -

ی مرد تا نگاهش با آن چشمان گرد شده و ناباور، از چهره

روی دستبند پایی   آمد و بعد، به آرش نگاه کرد. آرش با 
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کشید و او هنوز هم آن اخم غلیظ برایش خط و نشان یم

 رسمه سکوتش را درک نیم
ً
 شکسته بود؟ کرد. واقعا

 بابا مهرداد؟ -

صدای آوا را که از آیفون شنید، به خودش آمد. رویش را 

 به آن سمت چرخاند. توی قاب دوربی   نبود. 

م؟ -  بله؟ جانم دختی

آرش پلک روی هم گذاشت و گردنش را محکم ماساژ 

ک دلش را لرزانده  داد. چند قدیم دور شد. صدای دختی

 یمان شود. خواست پشبود اما این بار دیگر نیم

 چرا نمیای باال؟ مادر جون میگه بیا شام بخوریم.  -

ی چشمانش را پر کرد. بغض به گلویش اشک، کاسه

چنگ انداخت و بزاقش را به سختی فرو برد. بیچاره آوا، 

 شد... پدر نابود یماش که یر بیچاره دردانه

مور جوان آهسته گفت: 
ٔ
 ما

 وقت نداریم آقا، بجنبید.  -

 زید: لر صدای مهرداد یم
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شما بخورید بابا، نوش جونتون. من یه جایی کار دارم  -

 باید برم. 

 صدای پکِر آوا با کیم مکث رسید: 

 ها بابا مهرداد. باشه، زود بیای -

 گذاشت تا بغضش نشکند: خییل جان یم

م.  -  چشم آوا جان، برو دیگه دختی

 قرارانه لب زد: ای نگذشته بود که یر و هنوز لحظه

 آوا؟ -

؟ -  بله بابایی

 اش راه گرفت: اشک روی گونه

 من خییل دوِست دارما، یادت نره.  -

 منم دوِست دارم بابا جونم، خییل زیاد!  -

پلک روی هم گذاشت و لب گزید. حاال نه نازنینش را 

 داشت، نه آوایش را، نه اعتبار و آبرویش را... 

ی اتومبیلش تکیه زده روی زمی   رسد نشسته و به بدنه

گاه دستش شده بود. شده و تکیهبود. زانوی چپش خم 

اش، مات مانده زدهنگاهش، نگاه رسخ و بارای  و حشت
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هی مقابلش. یر ی سوختهبود به الشه ی پلک زدن، خت 

کرد. چندمی   نخ بود؟ آن خرابه بود و سیگار دود یم

 دانست... نیم

ها خاموش کرد. نخ دیگری ریزهته سیگار را روی سنگ

زد و کام اول را عمیق گرفت. روی لب گذاشت و آتش 

رها کردن دود و نفسش، همراه شد با کوبیدن آراِم رسش 

ی شد که میان این کارخانهبه اتومبیل. چند ساعت یم

وک بود؟ این را هم نیم  دانست. متی

لرزید. آن شِب لعنتی هم رسد بود؟ پلک تنش از رسما یم

روی هم گذاشت و تصویر چشمان بسته و صورت رنگ 

هایش جان گرفت. لعنت بر آن ی رسمه پشت پلکهپرید

شب و این کارخانه و خودش که دیگر حالش از این 

 به هم یمیر 
 

 خورد! عرضگ

های کام دوم را گرفت و رسش به دوران افتاد. فریاد 

هایی که خورده بود، پوزخندهای ترسناک ادیب، کتک

فرزام... آخ که دوباره از نو داشت مرگ را ذره ذره 

 کرد... اس یماحس

کام سوم را گرفت و رس به اتومبیل کوبید و مچ دستانش 

سوختند و چهره در هم کشید. لبش زیر دندانش رفت و 
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با دست چپ، بازوی راستش را ماساژ داد. بند بند 

 وجودش درد شد، از قلبش گرفته تا تمام بدنش... 

با کام بعدی، رسمه کنارش بود و صدای لرزان از بغض و 

هایش دریــــغ کردند. کام اش. کام بعدی، آب را از لبنگرای  

بعد، دستان همشش را بستند. کام آخر، جلوی 

 چشمانش، توی گوش دلدارش سییل زدند... 

رسش را محکم به اتومبیل کوبید. چشم بست و نفس 

گرفت و آیه غلیظ کشید. نفس گرفت و بازدمش تکه 

ون آمد. کف دستش را محکم رو تکه از سینه ی اش بت 

ها دخلش را اش کشید. امشب این یادآوریسینه

 آوردند! یم

سیگار بعدی را با بغض آتش زد. کام گرفت و اشک 

ی ریخت و آه کشید و آه کشید و آه کشید. این سینه

شد. این مرد بعد از ها سبک نیموامانده با این آه کشیدن

 شد... امشب، دیگر رس پا نیم

و میش هوا، سالن چشمانش را باز کرد و میان گرگ 

مقابل نگاهش آتش گرفت. تنش بیشتی از قبل لرزید و 

جا بود. جا بود، بارانش آناش آنهایش هم. رسمهلب

 
 
سوخت و... اش ذره ذره مقابل نگاهش یمتمام زندگ
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رسش را دو بار به اتومبیل کوبید. لعنت به مردی که هیچ 

 آمد! کاری از دستش برنیم

های لرزان، کف تن لرزان و پلکهای لرزان و میان نفس

دستش را روی زمی   گذاشت و از جا بلند شد. پاهایش 

های مست تکان خورد. جان نداشتند و تنش همچون آدم

ِ سینه و 
کف دستش را روی سینه کشید. این سنگیت 

 انداخت... اش را روی زمی   یمهایش، امشب جنازهنفس

عشه افتاده سوخت و او تمام تنش به ر سالن ذره ذره یم

هایش را محکم روی دادند. پلکها امانش نیمبود. اشک

د. موهایش را به چنگ کشید. کمرش خم شد.  هم فشی

 فریاد زد، فریاد زد، از ته دلش فریاد زد... 

چرچ  زد و قدیم برداشت. فریاد زد و اشک ریخت. فریاد 

زد و مدام زد و صدای هق هقش، بیابان را لرزاند. فریاد یم

کوبید. امشب این مرد، میان را روی کاپوت یم مشتش

 شد... ها و فریادها تمام یمهمی   اشک
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۲۷۹ 

 

درد که به جان دستش افتاد، نفسش که دیگر در نیامد، 

تعادل دو قدم عقب کشید. قامت راست کرد و یر 

اش هایش اما یاریاش را ماساژ داد، نفسی سینهقفسه

پر صدا نفس گرفت. مغزش در کردند. با دهای  باز، نیم

 پرید... اش یممرز انفجار بود. پلِک چِپ لعنتی 

رسش گیج رفت. پلک روی هم گذاشت و روی زانوهایش 

ای نامعلوم. فرود آمد. نگاهش مات ماند روی نقطه

جا بود، روی زمی   رسد، روی جانش آنی یر رسمه

 ها... ریزهسنگ

را توی اتومبیل پلیک زد و چشمانش سیایه رفتند. رسمه 

ریخت. روی سوخت و فرو یمگذاشت. سالن ذره ذره یم

ی ادیب اسلحه کشید. رفتند، دور شدند از این صحنه

قیامت. دستبند را از دست ادیب باز کرد. بخشیدش، 

تر شود. تا دوباره برگردد و رسمه و بخشید تا او حریص
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اش را به تاراج سوی چشمانش را، نفسس را، تمام زندگ

د...   بتر

آمدند. هق هق یک مرد، امشب عرش ها کوتاه نیماشک

ها کیس خدا را لرزانده بود. صدایش را اگر میان این گریه

شنید، دلش اگر از سنگ هم بود، به حال این مرد یم

 شد: ذوب یم

مگه من چیکار کردم؟ چیکار کردم که الیق این همه  -

 عذابم؟

سمت نفیس عمیق گرفت و پلک بست. رسش را به 

 آسمان گرفت و فریاد زد: 

 چیکار کردم مگه خـــــــــــدا...  -

ی تخت نشسته بود. پیامک آرش را برای بار هزارم لبه

ای کشید رم". پوف کالفهمرور کرد:"دنبالم نگرد، کافه نیم

و دستی به گردنش. ساعت حوایِل هفت صبح بود. آرش 

 کجا رفته بود که تا حاال پیدایش نبود؟

ی و نگاهش ماند روی صورت رنگ پریده رس چرخاند 

رسمه که به لطف آرامبخش، خوابش برده بود. دلش به 
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اش حال خواهرش آتش گرفت و آیه سنگی   از سینه

 رس و سامان نیم
 
ون آمد. چرا این زندگ  گرفت؟بت 

پتو را روی تنش باال کشید. صدای زنگ خانه که بلند 

و  ن رفت. قامت شد، هول زده از جا پرید و از اتاق بت 

 آرش را در صفحه
 
ی آیفون که دید، نفیس از رس آسودگ

د. کشید و دکمه  ای را فشی

هایی افتاده دِر خانه را باز کرد. آرش رس به زیر و با شانه

 جلو آمد. داخل که شد، سامیار نگران پرسید: 

 کجا بودی آرش؟ -

آرش رس بلند کرد و رنگ از رخ سامیار پرید با دیدن وضع 

 چشمانش رسخ و خمار و پف کرده بودند.  و حالش. 

 یا خدا... خویر تو؟ -

آرش رس به زیر انداخت و نفسش را محکم فوت کرد و 

هایش اش کشید. صدایش از شدت فریاد دستی به پیشای  

 گرفته بود: 

 رسمه کجاست؟ -

 خوابه تو اتاق. تو چته؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

هایش را به آن سمت کشید. دِر اتاق را که باز کرد، قدم

که به نیمرخ رسمه افتاد، دلش لرزید. دوباره چشمش  

ی برداشت و آرام لبه اش از غصه سنگی   شد. قدمسینه

درخشید. ده ماه تخت نشست. صورت رسمه مثل ماه یم

ی دشمن رس روی بالشت گذاشته تمام، این زن در خانه

 زیبایی و معصومیت؟ مهرداد ادیب چطور 
بود؟ به همی  

 دلش آمده بود؟

وار روی اش را نوازشو پشت انگشت اشارهآه کشید 

ی رسمه حرکت داد. ده ماه تمام، هر شب یر گونه

ی دشمنش بود؟ چطور دلدارش ُمرده بود و او در خانه

 نُمرده بود بعد از شنیدِن حقیقت؟

خوای حرف بزی  آرش؟ کجا بودی از دیروز تا نیم -

 حاال؟ با اون عوض  چیکار کردی؟

 لرزید: ایش کیم یمرس چرخاند سمت او. صد

 باران کجاست؟ -

 سامیار جلو آمد و کنار تخت ایستاد: 

 خییل ترسوندیش دیروز. اتاق مامان ایناست، خوابه.  -

ه شد.   لب گزید و دوباره به رسمه خت 
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 چند نفر ها از خونه یممثل دیوونه -
 

ون، نمیگ  بت 
زی 

 شن؟ جا نگرانت یماین

 ک
 

 شید: به رسمه نگاه کرد و پوف  از رس کالفگ

ُمرد. آخرش مجبور طفلک رسمه از ترس داشت یم -

 شدیم دکتی بیاریم براش. با آرامبخش خوابیده. 

بزاق دهانش را همراه با بغض فرو برد. خم شد و 

ی رسمه نشاند. آرام زیر گوشش ای روی گونهبوسه

 گفت: 

 ببخش منو.  -

 دوی  یاد چی افتادم؟یم -

غلیظ بر پیشای   آرش به سامیار نگاه کرد. سامیار اخیم

 داشت. صدایش آرام بود، اما پر از حرص و عصبانیت: 

اون وقتی که فرزام واسه ختم مادرش از زندون اومده  -

ون. اومده بود رس وقت رسمه، یادته؟  بود بت 

 نام فرزام که آمد، دستش روی پا مشت شد. 

اون روزم همی   قدر ترسیده بود. همی   جوری  -

 ش. مجبور شدیم دکتی بیاریم برا
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یادش بود آن روِز لعنتی را. پشت در همی   اتاق، از نگرای  

داد و بر باعث و بای  حال بِد رسمه لعنت داشت جان یم

ِ این حال ناکوک یم
فرستاد. حال خودش باعث و بای 

 بود... 

؟ داری حواست هست داری چه غلظ یم - کت 

خوای یه کم به خودت کت  خواهرمو. نیمنابودش یم

 بیای؟

 ی آرش: م فرو بردن بغض و باز هم صدای گرفتهباز ه

 میشه تنهامون بذاری؟ -

د. با کیم مکث جلو آمد به  سامیار لب روی هم فشی

د ی همدردی، شانهنشانه ی آرش را میان انگشتانش فشی

ون رفت. در را آهسته بست. آرش ماند و  و از اتاق بت 

 رسمه
 

اش هنوز هم امان ای که کنارش بود، اما دلتنگ

 برید... یم
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۲۸۰ 

 

حدود دو ساعت بعد، رسمه از خواب بیدار شد. 

 نقش آدم
 

های شاد را صبحانه را دور هم خوردند و همگ

بازی کردند تا روح و روان باران بیش از این آسیب نبیند. 

ی کار، آرش و رسمه خانه را ترک کردند بعد از آن به بهانه

دند. باید با  زدند، هم حرف یم و باران را به سامیار ستی

ی کوچکشان کردند. رایه خانهباید همدیگر را آرام یم

 شدند... 

به خانه که رسیدند، رسمه مستقیم به اتاق خواب رفت 

هایش را عوض کند. آرش اما جاِن همی   کار ساده تا لباس

را هم نداشت. تنش روی مبل سه نفره آوار شد و 

ی روی  اش سینهچشمانش را بست. هنوز هم انگار چت  

 کرد. سنگیت  یم

ون آمد و حال خراب آرش را که دید،  رسمه از اتاق بت 

دانست میان او و زد، نیمای ایستاد. دلش شور یملحظه

مهرداد چه گذشته و همی   دل نگرانش کرده بود. قدم 

 ی مبل سه نفره نشست: برداشت و گوشه
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 آرش جان؟ -

ده آرش که پلک گشود و نگاهش کرد، قلبش از درد فشی 

ده! امان از شد. امان از این چشمان رسخ و خمار و غمز 

این مرد که روز به روز و ذره ذره داشت پیش چشمش 

 شد... نابود یم

آرش تکیه از پشتی مبل گرفت. خودش را سمت رسمه 

ی او گذاشت. رسمه در کشید و رسش را روی سینه

آغوشش کشید و نیمرخش را آرام آرام نوازش کرد. کاش 

کیم از درد این مرد کم کند! آرش از ته دل آه   شد یم

 کشید. صدایش گرفته بود: 

 رسمه؟ -

 جاِن رسمه؟ -

 چرا بدبختیای من تموم نمیشه؟ -

 ای روی رس آرش نشاند و موهایش را نوازش کرد: بوسه

 تو بدبخت نیستی آرشم، اینجوری نگو.  -

پلک روی هم گذاشت و تلخ خندید. صدایش را بغض 

 لرزاند: 
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 من خییل بدبختم. چرا،  -

ی اشک که روی ای سکوت کرد. اولی   قطرهچند لحظه

 ی دلش هم باز شد: اش چکید، سفرهگونه

هر گ به من رسید یه جوری زخم زد بهم. زنمو ازم  -

، بچه ... اینا اگه اسمش بدبختی گرفیی  مو گرفیی 

 نیست پس چیه؟

صورت آرش را نوازش کرد و دستش که از اشک خیس 

. این یگ را دیگر سینه فرو ریختشد، قلبش در 

 توانست تحمل کند! نیم

فهمم چه گنایه کردم که این کنم نیمهر چی فکر یم -

خواد تموم شه کشم. ِگ یمهمه دارم عذاب یم

 اصن؟ 

ای لب روی هم بغضش در مرز شکسیی  بود که لحظه

د و بعد، درمانده نالید:   فشی

 کشم... به خدا دیگه نیم -

د تا بغضش رس باز رسمه لب گزید و  پلک روی هم فشی

 
 
اش را در این حال ببیند. نکند. سخت بود مرد زندگ
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سخت بود ببیند کمرش زیر بار بالها خم شده. رسش را 

 بوسید و صورتش را نوازش کرد: 

تموم شد آرش جان، تموم شد دیگه. گریه نکن تو رو  -

 خدا. 

ون فرستاد.  نفیس عمیق کشید و بازدمش را با آه بت 

های ی دلدارش بلند کرد و نگاهرا از روی سینه رسش

خیسشان در هم گره خورد. رسمه صورتش را با دو دست 

هایش را پاک کرد. با همان نگاه قاب گرفت و اشک

 خیس، به اجبار لبخند زد: 

دونم. ویل دیگه تموم شد. بهت سخت گذشته یم -

ببی   دیگه همدیگه رو داریم، بارانو داریم. باور کن 

 ه حالمون خوب میشه. دوبار 

ه نگاهش کرد و بعد، از ته دل آه  آرش چند لحظه خت 

ای کشید. دستان رسمه را از صورتش جدا کرد و بوسه

طوالی  پشت دست چپش نشاند. رس بلند کرد و به 

ه شد:   چشمان رسمه خت 

 حاِل من دیگه خوب نمیشه.  -

-  .  اینجوری نگو، معلومه که خوب مییسی
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 اش روان شد: گ روی گونهتلخ خندید و قطره اش

ُمردم از وقتی نبودی، من شبا تا صبح هزار بار یم -

دوریت. خواب کدومه؟ من انقدر با عکست حرف 

. زدم که بیهوش یمیم
 

 شدم از خستگ

صدا روی های بعدی یر لبخند تلخش کش آمد و اشک

زده به صورتش راه گرفتند. گردن کج کرد و حشت

ه شد. صدای  لرزید: ش یمچشمان رسمه خت 

 خوابیدی؟ی غریبه یمتوی اون شبا... تو تو خونه -

قرارانه میان های رسمه از بغض لرزیدند و نگاهش یر لب

دانست چطور باید آراَمش چرخید. نیمدو چشم آرش یم

 کند. 

ون. نبودی بهم  - صبحا جون نداشتم از تخت بیام بت 

 .  که، نبودی منو ببوش بیدارم کت 
 

صبح بخت  بگ

زدم به سقف. شدم همی   جوری زل یمر یمبیدا

، من عادت تونستم بیدارم شم آخهاینجوری که نیم

شم اول چشمای تو رو کرده بودم وقتی بیدارم یم

 ببینم. 
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وار دست لرزانش را باال آورد و پشت انگشتانش را نوازش

 ی رسمه کشید: روی گونه

رفت تا اون وقتایی که صبح به صبح من جونم در یم -

ط بتونم از رو تخت پا شم، اون موقعا که هیچی فق

... تو این   کوفتی
 
نبود منو وصل کنه به این زندگ

کردی؟ ی یگ دیگه وا یمچشمای قشنگتو تو خونه

 ی دشمنم؟تو خونه

رسمه پلک بست و رس به زیر انداخت و لب گزید تا 

اش بلند نشود. آرش تلخ خندید و رس به صدای گریه

 بود:  اطراف تکان داد. 
 
 صدایش پر از بغض و درماندگ

و بهم بگو رسمه، من چجوری رس پا شم  - فقط یه چت  

 بعد این مصیبت؟ هان؟ چجوری خوب شم دوباره؟

رس بلند کرد و نگاه خیسش، قلب آرش را مچاله کرد. 

 مقدمه پرسید: یر 

 چیکار کردی باهاش؟ -

همان لبخند تلخ هم از صورت آرش پر کشید و نگاهش 

 : پر از غم شد 

-  .  هیچی
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۲۸۱ 

 

های روی ران پاهایش یله دادند و نفسش را محکم آرنج

فوت کرد. رسش را میان دستانش گرفت و پلک روی هم 

ای طول کشید تا بغضش را قورت بدهد، گذاشت. دقیقه

 همی   یک دقیقه قد یک سال برای رسمه طول کشید. 

هیچ کاری نکردم. فقط یه مشت خوابوندم تو  -

 
ً
 دلم خنک نشد.  صورتش. اصال

 چشمان رسمه از رس بهت گرد شدند. ناباورانه لب زد: 

 هیچ کاری نکردی؟ -
ً
 واقعا

ه شد:   با کیم مکث، رس بلند کرد ک به چشمان رسمه خت 

ون، خون جلو  - شت از خونه زدم بت 
ُ
من به قصد ک

 چشمامو گرفته بود. 
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ای نفس قلب رسمه در سینه فرو ریخت و برای لحظه

. یک قدم مانده بود تا همشش کشیدن را یادش رفت

ای روی زمی   دوخت قاتل شود! آرش نگاهش را به نقطه

 و انگشتانش را در هم قفل کرد: 

وسط راه اومدم زنگ بزنم به نسیم، عکس سه  -

 مونو رو صفحه گوشی دیدم، دلم یه جوری شد. نفره

 نفیس عمیق کشید: 

ف  مون نیست که واسه یه یر گفتم حیِف خونواده - رسی

دیب از هم بپاشه؟ حیف نیست دوباره مثل ا

، خییل حیف بود 
ً
یکیمون کم شه؟ حیف بود واقعا

 من بخاطر اون حیوون قاتل شم. 

، رسمه لحظه
 
ای پلک روی هم گذاشت و از رس آسودگ

صدا فوت کرد. خدا را شکر که به خت  نفسش را یر 

 گذشته بود! 

زنگ زدم به نسیم. با تهدید و داد و فریاد مجبورش  -

رم از ادیب شکایت م حرف بزنه. گفتم دارم یمکرد

یکش بودی حرف بزن. کنم، اگه نیم خوای بگم رسی

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

فم ی داستانو برام گفت، آدرس اون یر اونم همه رسی

 بهم داد. 

 رس چرخاند و به رسمه نگاه کرد: 

دوی  یا نه، من بخاطر تلفنای کاریم رو دونم یمنیم -

گوشیم ضبط تماس دارم. همی   صدای نسیمو 

اسه مدرک بردم از ادیب شکایت کردم. شبم با و 

مور رفتم دم خونه
ٔ
ش، انداختنش بازداشتگاه. ما

 کردنم همی   بود. 
، ته تالف   همی  

ناِم "آوا" در ذهن رسمه پر رنگ شد و دلش به حال 

ک سوخت. آوای یر  مادرش، حاال دیگر پدر هم دختی

 نداشت... 

 آرش؟ -

 جاِن آرش؟ -

 دزدید و با انگشتانش بازی کرد: رسمه نگاه از چشمان او 

 گم... یم -

 با کیم مکث، رس بلند کرد: 
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بخشیدی آرش. ببی   من که دیگه برگشتم. کاش یم -

ش...   آخه... دختی

 آرش اخم کرد و میان حرفش پرید: 

 بخشن؟یه آدمو مگه چند بار یم -

 رسمه گیج شد: 

؟ -  چی

آرش دوباره به زمی   چشم دوخت و انگشتانش را پشت 

 قفل کرد. نفیس عمیق کشید:  گردنش در هم

 فکر کردی اولی   باریه که بال رسمون میاره؟ -

ه مانده بود به نیمرخ آرش.  رسمه مات و مبهوت خت 

د، هایش را نیمحرف فهمید. آرش پلک روی هم فشی

 شد. دوباره آن شب لعنتی داشت برایش تداغ یم

منو با دستای بسته نشوندن یه جا، جلو چشمام یه  -

 یش زدن... خرابه رو آت

 لرزید: موهایش را به چنگ کشید. صدایش یم

تو توی اون خرابه بودی، با دستای بسته، با یه بچه  -

 تو شکمت... 
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ه ماند به آرش و نفسش بند آمد! وحشت زده خت 

هایش شک چشمانش گرد شدند. یک لحظه به گوش

کرد. درست شنیده بود؟ آرش رس بلند کرد و به چشمان 

ه شد   از صدا و نگاهش یم. درمرسمه خت 
 
 بارید: اندگ

 بالیی رسش بیارن و ببخشه؟ گ  -
کیه که همچی  

 کنه آخه؟همچی   کاری یم

 رس انگشتان دست چپش را روی سینه کوبید: 

 من، مِن احمق!  -

 رسمه جان کند تا بگوید: 

؟شـ... شوچ  یم -  کت 

 تلخ خندید و رس به اطراف تکان داد: 

، انقدر وحشتناکه که فکر یم -  دارم مزخرف کت  ببی  

 میگم. 

 لبخندش آرام آرام محو شد: 

 کاش مزخرف بود!  -

ای نامعلوم حاِل رسمه آشوب بود. نگاهش قفِل نقطه

لرزیدند. هایش یمشد و اشک در چشمانش حلقه زد. لب
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کابوش که از آتش دیده بود، برایش تداغ شد. پس 

 فقط کابوس نبود، پس حقیقت بود... 

ید، دلش لرزید و تاب نیاورد. آرش این حال رسمه را که د

در آغوشش کشید و رسش را روی سینه گذاشت. 

 زده و تند تند گفت: هول

 گفتم. ببخشید، نباید اینا رو برات یم -

 نچی کرد و ادامه داد: 

 عجب غلظ کردم!  -

به تنش لرز خفیف  افتاده بود. نگاهش مات ماند روی 

او  رحم بود و ای نامعلوم. مهرداد تا این حد یر نقطه

ای روی دانست؟ آرش موهایش را نوازش کرد و بوسهنیم

رسش نشاند. کیم که گذشت، او را از خودش جدا کرد و 

 با نگرای  به چشمانش نگاه کرد: 

 خویر رسمه جان؟ -

ای بعد، آرام رسی به رسمه گیج نگاهش کرد و لحظه

ی "آره" تکان داد. آرش رس به زیر انداخت و بزاق نشانه

 سختی فرو برد. صدایش پر از غم بود: دهانش را به 

 کنم. من همش دارم اذیتت یم -
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 با کیم مکث، رس بلند کرد: 

 دیروز خییل ترسوندمت؟ -

 آره، خییل ترسیدم یه کاری دست خودت بدی.  -

ش: آه کشید و نگاه دزدید از عسیل  های دلتر

انقد این مدت یه بهت گفتم ببخشید، دیگه روم  -

ترسم آخرش خسته یمترسم رسمه، نمیشه بگم. یم

 شی ازم. 

رسمه صورتش را با دستانش قاب گرفت و وادارش کرد به 

 چشمانش نگاه کند: 

کت  آرش. منو اینجوری نزن این حرفا رو، ناراحتم یم -

؟
ً
 شناختی واقعا

زدند که دلش آرش درمانده نگاهش کرد. چشمانش داد یم

 قرص نشده. 

شم، خب؟ اینو هیچ من هیچ وقت ازت خسته نیم -

 وقت یادت نره. 
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۲۸۲ 

 

ای از های آرش نشست، اما ذرهلبخندی کمرنگ روی لب

غم توی نگاهش کم نشد. باز هم آه کشید و باز هم دل 

رسمه ریش شد از این حال خرابش. به پشتی مبل تکیه 

داد و نگاهش را به سقف دوخت. صدایش زیادی آرام 

 بود: 

رف  من خوب بودم رسمه، به خدا انقد آدِم مزخ -

 نبودم. تو ویل خوب بودنای منو یادت نمیاد. 

 آه کشید: 

از وقتی برگشتی خونه، من با این اعصاب داغونم  -

کنم. هر روز یه داستان داریم با همش دارم اذیتت یم

 هم. من اگه جای تو بودم کم میاوردم. 

ه  رسش را کیم به راست مایل کرد. به چشمان رسمه خت 

 کمرنگ کش آمد: ی لبش به لبخندی  شد و گوشه
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، همون رسمه - ای که بلد نبود کم ویل تو هنوزم هموی 

... من بیاره. یه تنه یم خوای مِن دیوونه رو خوب کت 

بینم، شاید رو به راه نباشم، ویل کور نیستم. یم

، داری عذاب دونم داری تحملم یمفهمم، یمیم کت 

... یم  کیسی

ستان رسمه قرار شد! دتکیه از پشتی مبل گرفت. انگار یر 

 را میان دو دستش گرفت و گفت: 

رسمه... من خودمم از این آدم مزخرف  که از خودم  -

ساختم خسته شدم. کنارم بمون، هوامو داشته 

 باش، بذار خوب شم، نذار کم بیارم، خب؟

نگاه رسمه میان دو چشمش چرخید. با تمام وجودش 

 نگران این مرد بود. 

نو دوست دارم. من زندگیمو با تو دوست دارم، بارا -

 آدمم کن رسمه، نذار بازم گند بزنم به خودم. 

 نفیس عمیق کشید: 

من شاید خسته شم، شاید اصن بهت بگم ولم کن  -

 بذار برو، ویل تو نرو، تو بمون. 

 صورتش را با دستانش قاب گرفت: 
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من همیشه تو رو سخت به دست آوردم رسمه، ویل  -

... یه بار دیگه نیم تونم همیشه آسون از دستم رفتی

 از دستت بدم. دوباره تنهام نذار، خب؟

ی چشمانش را اشک پر کرده بود. لب گزید تا کاسه

ه به چشمان آرش، تند تند رسی  بغضش نشکند. خت 

تکان داد و آرش لبخند زد. همی   که این زن کنارش بماند 

 برایش بس بود... 

اش باالتر فرستاد و با ی بیت  عینک مطالعه را روی تیغه

جمالت پرونده را خواند. یک برگه زیر دستش دقت 

هایی روی آن یم
 نوشت. گذاشته بود و گایه چت  

صدای زنگ واحد که بلند شد، رس بلند کرد. امروز در 

ش تنها بود، منیسی  اش نیامده بود و خودش باید به دفتی

 یم
 
ون رفت. تمام کارها رسیدگ کرد. بلند شد و از اتاق بت 

د، یک جفت چشم عسیل و یک دِر واحد را که باز کر 

 
 

هایش را پر پر کرد. از ته دل لبخند زیبا، تمام خستگ

 لبخند زد. 

 کنید بیام تو؟مهر. دعوت نیمسالم آقای یزدان -

 کنار کشید و در را کامل باز کرد: 
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 سالم رسمه خانوم، بفرمایید.  -

 رسمه داخل آمد و آرش در را بست. 

 جا؟چی شد اومدی این -

ی مبل رس برداشت و روی دستهرسمه چادرش را از 

 انداخت. به سمت آرش چرخید: 

، دلم خواست بیام پیشت.  -  امروز تنهایی
 گفتی

 آرش جلو آمد: 

 خوب کردی اومدی.  -

 دستش را پشت کمر رسمه گذاشت: 

 بریم تو.  -

ش نشست و رسمه  به اتاق کار آرش رفتند. آرش پشت مت  

 مقابلش، روی مبل. آرش پرسید: 

 امروز کاِرت چطور بود؟ -

 شد که به ستاد برگشته بود. نفیس عمیق کشید: مدیی یم

 خوب بود، ویل سخت!  -
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-  . زیاد به خودت فشار نیار رسمه جان، کم کم راه میفتی

، ِگ بیای  تو ِگ وقت کردی بری خونه لباس عوض کت 

 جا؟این

 رسمه تای ابرو باال فرستاد: 

 ما اینیم دیگه! به کارت برس، زود تموم شه بریم.  -

اش گرفت و خودکارش را تکیه از پشتی صندیلآرش 

 برداشت: 

 باران کجاست؟ -

 رسمه کوتاه خندید: 

با اون دو تا کبوتر عاشق فرستادمش بره، یه وقت  -

 .  شیطنت نکی  

 آرش خندید و رسی به اطراف تکان داد: 

مو شناسم... چشم و گوش بچهاون سامیاری که من یم -

 باز نکی   خوبه! 

  کیل سفارش کردم بهش. خیالت راحت! قبل رفیی   -

 از جا بلند شد: 

 رم دم کنم. خواد، یمدلم چایی یم -
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ون رفت،  آرش "باشه"ای گفت و رسمه که از اتاق بت 

دوباره مشغول کارش شد. حالش این روزها خییل بهتی 

بود. کنار رسمه دوباره داشت رنگ خوشبختی و آرامش را 

 دید... یم

خانهساز را روشن کرد و به سمت پنجرهچای ی ی آشتی 

ای را جمع و پنجره را باز کرد. ی کرکرهکوچک رفت. پرده

هوای خنک اردیبهشت ماه که به صورتش خورد، پلک 

روی هم گذاشت و لبخندش کش آمد. این روزها میان 

 یم
 
 کرد انگار، حالش خییل خوب بود. بهشت زندگ

 یا داری مسخره بازی در  -
 

 انقدر قشنگ
ً
ببینم، تو واقعا

 ؟میاری

ای که در کمال جدیت بر زبان با صدای آرش و جمله

آورده بود، خندید و چشمانش را باز کرد. آرش دست به 

کرد. سینه به کابینت تکیه زده بود و با لبخند نگاهش یم

 رسمه گفت: 

؟ این - ؟جا چیکار یمتو مگه کار نداشتی  کت 

 تکیه از کابینت گرفت: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

خانوِم زیبا،  اومدم قرصمو بخورم. چشمم افتاد به یه -

 یادم رفت واسه چی اومده بودم. 
ً
 کال

 

  

 

  

۲۸۳ 

 

ها رفت و سبد کوچک و بعد، سمت یگ از کابینت

ون کشید. قرصقرص های اعصابش را هایش را بت 

شک برایش تجویز کرده بود. یم  که روانتی 
گفت، همای 

بعد از آن همه اضار رسمه، راض  شده بود پیش مشاور 

شک برود  ها مشکل . آن اوایل با این قرص خوردنو روانتی 

کرد. اما وقتی ها را مرصف یمداشت و یک در میان آن

دید رسمه از این وضعیت راض  نیست، کم کم با 

 هایش کنار آمد... قرص
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قرص را که ته حلقش گذاشت، رسمه کنارش ایستاد و 

لیوای  آب به دستش داد. با لبخندی از او تشکر کرد و 

 رس کشید. آب را یک نفس 

یه ساعت دیگه کارم تموم میشه. بعدش بریم یه  -

 چرچ  بزنیم؟

 رسمه لبخند به لب، دستانش را روی سینه در هم گره زد: 

 من یه فکر بهتی دارم.  -

 ابروهای آرش باال پریدند: 

 چه فکری؟ -

 گردونه. سامیار گفت بارانو آخر شب بریم -

 چرا انقدر دیر؟ -

 خورن. جا یمونقراره برن شهربازی، شامم هم -

لبخند از صورت آرش پر کشید و اخیم کمرنگ به جایش 

 نشست: 

 پس چهار نفرن.  -

 آره، آوا هم باهاشونه.  -
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ه به نقطه د و خت  ای روی کابینت، رس لب روی هم فشی

تکان داد. رسمه جلوتر آمد و دست روی بازوی آرش 

 گذاشت: 

ش مربوط  - آرش جانم، کارایی که ادیب کرده به دختی

دوی  طفلک چقدر ت. آوا گناه داره، نیمنیس

 تنهاست. 

 
 
آرش نگاهش کرد، چشمان و صدایش پر از درماندگ

 بودند: 

ی نگفتم رسمه جان.  -  من که چت  

به زمی   چشم دوخت و دستی به موهایش کشید و 

 نفسش را محکم فوت کرد: 

سوزه. حیف که باباش خودمم دلم واسه اون بچه یم -

 ری کنه. لیاقت نداشت بمونه براش پد

کشید. باز باز هم ذهنش داشت به سمت مهرداد پر یم

ی نبود   چت  
ً
هم قرار بود اعصابش به هم بریزد و این اصال

 تر کرد و گفت: که رسمه بخواهدش. لبخندش را پر رنگ

م چیه - سیدی اون فکر بهتی  ها. نتی

 آرش هم نگاهش کرد و لبخند زد: 
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 پرسیدم، شما جواب ندادی.  -

تایی شام درست کنیم، فیلم ببینیم... بریم خونه. دو  -

 شنیدم دستپختت خییل خوبه آرش. 

ی نکردم؟یم -  چند وقته آشتی 
 دوی 

 لبخند رسمه کش آمد: 

؟ - وع کن. مواففی  خب امشب دوباره رسی

ای روی دستش را دور کمر رسمه حلقه کرد و بوسه

 اش نشاند: گونه

 مگه میشه نباشم؟ -

ید کاراتونو  - یف بتر تموم کنید آقای پس زودتر تشی

 مهر. دیرمون میشه. یزدان

آرش چشمانش را بست و دست روی پلک چپش 

 گذاشت: 

 چشم.  -

 ریزم میارم. بال. منم االن چایی یمچشمات یر  -

ون یمآرش همان خانه بت  رفت، صدایش طور که از آشتی 

 را بلند کرد: 
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؟ -
 
مندگ  خانم چایی بخوریم یا رسی

بود و نگاهش به  توی سالن، روی مبیل یک نفره نشسته

ی لپ تاپ، به قامت آرش بود؛ آرشی که جای صفحه

ی بود و  خانه ایستاده و با عشق مشغول آشتی  توی آشتی 

 قرار بود برای امشب ای را زمزمه یمزیر لب ترانه
ً
کرد. مثال

نت دنبال یک فیلم بگردد! اما مگر یم شد دل از در اینتی

 این قاب بکند؟

خانه رف ت. آرش پای اجاق گاز ایستاده بلند شد و به آشتی 

بود. دستانش را دور تن او حلقه کرد و رسش را میان دو 

کتفش گذاشت. چشم بست و نفیس عمیق کشید و 

لبخندی روی لبش نشست. چقدر این مرد را دوست 

 داشت! 

آرش لبخند زد و با دست آزادش، پشت دست رسمه را 

 نوازش کرد: 

 گشنته رسمه جان؟ -

اش آوایی به معنای "نه" ز حنجرهنفیس عمیق کشید و ا

تر دور تن آرش حلقه شدند. در آمد. دستانش محکم
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آرامش محض بود عطر تن این مرد! آرش دست چپ 

 ای پشت آن نشاند: رسمه را باال آورد و بوسه

 بشی   عزیزم، االن تموم میشه دیگه.  -

میل از او جدا شد و پشت مت   ناهارخوری رسمه یر 

انه زد و باز هم محو قامت آرش نشست. دستش را زیر چ

های الزانیا را آبکش شد. آرش با حوصله و دقت، برگه

کرد و همزمان، آواز خواندن را از رس گرفت. یک لحظه 

 به پشت چرخید و گفت: 

 خوری؟رسمه جان؟ تا شام آماده شه نسکافه یم -

لبخند روی لب رسمه ماسید و انگار به تنش برق وصل 

ه ماند و صدایی آشنا کردند! مات و مبهوت ب ه آرش خت 

 توی مغزش پیچید: 

 خوری؟رسمه؟ قهوه یم -

برای یک لحظه، مرد مقابلش آرش نبود، فرزام بود! 

آورد، اولی   اولی   باری بود که او را به این وضوح به یاد یم

شد. نفسش برای باری بود که صدایش برایش تداغ یم

 ای بند آمد... لحظه
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آرش نشست. دستش را مقابل اخیم کمرنگ بر پیشای  

 نگاه رسمه تکان داد و گفت: 

 رسمه؟ کجایی تو؟ -

 و رسمه به خودش آمد: 

 ها... جانم؟ -

؟ گفتم نسکافه یم -  خوری؟خویر

سیع کرد حاال به فرزام فکر نکند. به زحمت لبخند زد و 

 گفت: 

 آره، مرش.  -

 

  

 

  

۲۸۴ 

 

هایش آرش دو ماگ نسکافه را به همراه مواد الزانیا و برگه

روی مت   گذاشت و مشغول شد. الزانیا را الیه الیه توی 
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چید و زیر چشیم حواسش به رسمه بود که در ظرف یم

ه شده بود. سکوت، به بخار نسکافه  اش خت 

ای بعد، دست از کار کشید و کنار رسمه نشست. لحظه

دست او را میان دو دستش گرفت و رسمه تازه به خودش 

ه به چشمان ع  اش پرسید: سیلآمد. خت 

 باز چی یادت اومده که اینجوری رفتی تو فکر؟ -

شناخت. رسمه زورگ لبخند زد و او را مثل کف دست یم

ه شد به بخار نسکافه. نیم شد که بگوید در این دوباره خت 

 ی زیبایشان، او یاد همش سابقش افتاده! شب دو نفره

 چت   خاض نبود آرش جان.  -

ِی آرش نگاه ک  رد: به بساط آشتی 

-  .
 

 پس ِگ شام میدی؟ مردم از گشنگ

و آرش لبخند به لب از جا بلند شد و دوباره مشغول 

 کارش شد. 

ی نمونده. شما فیلمو دانلود کردی خانوم؟ -  دیگه چت  
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شام را با بگو و بخند خوردند. رسمه مدام از دستپخت 

آرش تعریف کرد و آرش امشب روی ابرها بود انگار. 

 لبخند زده بود...  خوشبختی دوباره به رویش

ی مبل سه بعد از شام، نور خانه را کم کردند. آرش گوشه

 نفره نشست و رسمه رس روی سینه
ً
اش گذاشت و رسما

ی بزرگ پاپ کورن هم توی روی مبل ولو شد! یک کاسه

خورد و یک دانه توی بغلش بود؛ یک دانه خودش یم

یدهان آرش یم  گذاشت. زیاد از فیلِم در حال پخش چت  

 داد. فهمیدند. بگو و بخندهایشان اجازه نیمنیم

 میگم آرش؟ -

 ها را توی دهان انداخت: آرش چند دانه از پاپ کورن

 جوِن آرش؟ -

های خوش رنگش را به چشمان رس بلند کرد و عسیل

 آرش دوخت: 

 تو چی شد عاشق من شدی؟ -

 نما شد: لبخند آرش دندان

 کردم. کارم رس جاش بود،من داشتم زندگیمو یم -

 تفریــــح و گشت و گذارمم رس جاش. 
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 صورت رسمه را نوازش کرد: 

یهو دیدم یه جفت چشم عسیل خواب و خوراک  -

رحم نبودیا، مردم و زنده شدم تا نذاشته برام. تو ام کم یر 

 فقط. خییل ناز داشتی شما. 
 

 یه بله بهم بگ

 کردم دیگه. دونستم انقدر خویر ناز نیماگه یم -

خت. نگاهش به موهای رسمه لبخند آرش کیم رنگ با

 قفل شد و آرام نوازشش کرد: 

ِ توئه که منو تو خویر که منو خوب یم - . خویر
بیت 

 خوب نگه داشته. 

 نفیس عمیق کشید: 

من روح و تنم پر زخمه، زخمایی که هیچ وقت قرار  -

نیست خوب بشن. تو اگه جرئت نداشتی منو با این 

، من چجوری رس پا  زخما دوست داشته باشی

 شدم؟شدم؟ چجوری خوب یمیم

ه شد و لبخند زد:   به چشمانش خت 

جوری دلمو جوری قوی بودی، همی   از اولشم همی    -

 بردی. 
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 بر پیشای  نشاند: 
 

 رسمه اخیم ساختگ

 امشب از این حرفا نداشتیما. فیلمتو ببی   آرش خان.  -

ای در سکوت به تلویزیون چشم دوختند. اما چند دقیقه

ِ دوباره هیچ کدام حواسشان به فی
 
لم نبود. آرش به زندگ

کرد و رسمه دنبال رایه بود که اش فکر یمجان گرفته

 حرفش را بزند. دست آخر دل به دریا زد و گفت: 

 آرش جان؟ -

 جاِن آرش؟ -

ی او گرفت. ظرف پاپ کورن را روی مت   تکیه از سینه

 جلوی مبل گذاشت و به آرش نگاه کرد: 

ی بهت بگم. یم -  خوام یه چت  

اش ش نگران بود و آرش اخیم کمرنگ بر پیشای  نگاه

ل را برداشت و تلویزیون را یر   صدا کرد. نشست. کنتی

ی شده؟ -  جانم؟ چت  

 لبخند زد: 

 نگران نشو عزیز دلم، ختر خوب دارم.  -

؟ -  چی
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 قراره این جمعه برای خواهرت خواستگار بیاد.  -

 تر شد. رسمه نگاه دزدید و ادامه داد: اخم آرش غلیظ

کنم پشه رو دیدی. ماه پیش یادته رفتیم جشن   فکر  -

 امضای کتابش؟

 همون که تو کافه بود؟ -

 رس بلند کرد: 

ست. یه مدیی آره، پشه صاحب همون کاف  شاپه -

میشه که با هانیه در ارتباطن. پش خوبیه، اسمش 

 ست. کاوه

آرش بزاق دهانش را به سختی فرو برد و ابروهایش گره 

ل ت  لویزیون را برداشت: کور خوردند. کنتی

، مبارکه!  -  به سالمتی

و بعد، صدای فیلم در خانه پخش شد و آرش به 

تلویزیون چشم دوخت. رسمه کیم نگاهش کرد و بعد، 

ون کشید. صدای تلویزیون را  ل را از دست آرش بت  کنتی

 قطع کرد و گفت: 

 آرش جان؟ میشه خودتو نزی  به اون راه؟ -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ه  ی تلویزیون بود: آرش همچنان خت 

 ذارم رسمه. بحث نکن با من. من پامو تو اون خونه نیم -

آخه مگه میشه؟ واسه خواهرت داره خواستگار میاد،  -

؟ این به کنار، نیمنیم خوای خوای تو مراسمش باشی

 آدم حسایر هست یا نه؟
ً
 بفهیم پشه اصال

 آرش نگاهش کرد: 

م ته توی زندگیشو در  - اون که رس جای خودش، مت 

خوام واستگاری رو نیستم، تمام. نیممیارم. ویل خ

ف. چشمم بیفته به اون یر   رسی

تر کرد و دستش را میان رسمه خودش را به آرش نزدیک

 دو دستش گرفت: 

آرش جان، من کاری ندارم بی   تو و خانوادت چی  -

 هم دنبال این نیستم که آشتی کنید با 
ً
گذشته. اصال

 کاری که کردن خییل بد بوده که نیم
ً
توی  هم. حتما

کنم. ویل االن بحث ببخشیشون، درکت یم

خواهرته. آخه مگه میشه تنها برادر آدم تو 

 خواستگاریش نباشه؟
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۲۸۵ 

 

آرش کالفه شده بود. دستی به موهایش کشید و نفسش 

 اعصاب رو به رویی با احمد را 
ً
را فوت کرد. واقعا

 نداشت. رسمه پشت دستش را نوازش کرد و گفت: 

اعته دیگه، تموم شه زود همش یگ دو س -

 گردیم. خب؟بریم

ی آرش که به چشمانش قفل شد، لبخند زد نگاه درمانده

 و ادامه داد: 

یه باشه بگو و تموم. دیگه هم بهش فکر نکن،  -

 شبمون خراب میشه. 

ی آرش نشاند و همی   کاف  بود ای روی گونهو بعد، بوسه

و تا این مرد آرام شود. دوباره در آغوشش جا گرفت 

 مشغول تماشای فیلم شدند. 
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ساعتی بعد، هر دو خوابشان گرفته بود. آرش رایه حمام 

 
 

شد تا شب را سبک بخوابد. سامیار باران را که از خستگ

خوابش برده بود، آورد و تحویل رسمه داد و رفت. امشب 

 شان خوش گذشته بود... حسایر به همه

ون آمد و نگایه به اطراف انداخت. رس  مه را از حمام بت 

ندید و با صدایی آرام صدایش زد. جوایر نیامد. چشمش 

طور که موهایش را ی اتاق باران. همانافتاد به دِر بسته

کرد، به آن سمت رفت و در را آرام باز با حوله خشک یم

کرد. لبخندی از ته دل روی لبش نشست. باران روی 

ی تخت تختش خواب بود و رسمه هم رسش را لبه

خوابش برده بود. این قاب، نهایِت خوشبختی گذاشته و 

 این مرد بود. 

به اتاق خودشان رفت. موهایش را خشک کرد و برای 

خودش و رسمه تشک و بالش و پتو برداشت و دوباره به 

خواست امشب کنار هم باشند. اتاق باران رفت. دلش یم

 پایی   تخت، رخت خواب را پهن کرد. 

کش گونه  ای رویکنار تخت، خم شد و بوسه ی دختی

نشاند. پتو را روی تنش مرتب کرد و بعد، روی زمی   

اش را مقابل رسمه نشست. پشت انگشت اشاره
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ِ وار روی گونهنوازش
ی همشش کشید. دوست داشیی 

این زن بخیسی از وجودش شده بود؛ مثل خوِن در 

هایش. چقدر باید خدا را شکر هایش، مثل نفسرگ

ِ حضور این  کرد تا کاف  باشد براییم این حجم از خویر

 زن؟

 خودش را سمت او کشید و آرام زمزمه کرد: 

 رسمه جان؟ -

 رسمه خواِب خواب بود: 

 هوم؟ -

 اش را کشید: آرام شانه

 جا بخواب عزیزم. بیا این -

رسش را روی بالش گذاشت و پتو را روی تنش کشید. 

ای روی خودش هم کنار رسمه دراز کشید و بوسه

 روی بالش که گذاشت، رسمه در اش نشاند. رس پیشای  

عالم خواب خودش را سمت او کشید و رس روی 

ِ امشبشان در آغوش هم تکمیل سینه
اش گذاشت. خوشی

 شد... 
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ی خواستگاری به خویر و خوشی برگزار شد. به جلسه

اش رفتند، آرش به اتاق محض این که کاوه و خانواده

اخیم رفت. کتش را برداشت و به سالن که برگشت، با 

 غلیظ و یر آن که به کیس نگاه کند، گفت: 

 رسمه بریم؟ -

رسمه، هانیه، مهی   و احمد توی سالن نشسته بودند. 

زد، هیچ همه به آرش نگاه کردند. رسمه دلش شور یم

خواست شب قشنگ هانیه با بحث آرش و دلش نیم

 احمد خراب شود. آرام از جا بلند شد: 

 شم. االن حاض  یم -

 تاق قدم برداشت. آرش گفت: و بعد، به سمت ا

 تو ماشی   منتظرتم، زود بیا.  -

 به خواهرش نگاه کرد: 

 خدافظ هانیه جان. خوشبخت بیسی ایشاال.  -

 احمد و مهی   در خانه نباشند، به 
ً
و بعد، انگار که اصال

ه  سمت دِر ورودی رفت. دستش که روی دستگت 

 نشست، احمد گفت: 
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 خوام باهات حرف بزنم. آرش! بمون یم -

 ستاد، اما برنگشت که نگاهش کند: آرش ای

 حرف  ندارم باهات.  -

 من حرف دارم.  -

 رس به پشت چرخاند و رسد نگاهش کرد: 

ی بینمون نیست که حرف  باشه.  -  چت  

ه به چشمانش، آرام  احمد جلو آمد و مقابلش ایستاد. خت 

 گفت: 

؟ -  چیکار کنم این قهرو تمومش کت 

اد. همان این حرفش همچون آتش بود و به جان آرش افت

ون آمد. آرش یک  لحظه، رسمه حاض  و آماده از اتاق بت 

نگاه به او انداخت و بعد، بازوی احمد را کشید و سمت 

 اتاق قدم برداشت: 

 جا ببینم. بیا این -

 دِر اتاق را که بست، با صدایی آرام اما پر حرص گفت: 

 تو؟ باز چه گندی یم -
 

خوای بزی  به چی میگ

 زندگیم؟
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 آرام باشد: احمد سیع داشت 

کنه. تا خوای بس کت  آرش؟ مادرت داره دق یمنیم -

؟ِگ قراره باهامون مثل غریبه  ها رفتار کت 

 ای عصتر کرد: آرش تک خنده

 آشناییم مگه با هم؟ -

ای پلک روی هم گذاشت و رس به اطراف احمد لحظه

کرد، این کینه از دل آرش پاک تکان داد. هر کاری که یم

 شد. نیم

جا اومدنم فقط بخاطر رسهنگ، امشب اینگوش کن   -

خواهرم بوده و بس. بیخودی دلتو خوش نکن، هیچی بی   

 ما مثل قبل نمیشه. 

؟ تو که آخه چرا داری انقدر قضیه رو بزرگش یم - کت 

ه رو. اسمشم که پاک شده از  طالقش دادی دختی

 ت. دیگه مشکلت چیه تو؟شناسنامه

 گفت: ی تخت نشست. عصتر خندید و  آرش لبه

 فکر یم -
ً
 کت  دردم همینه؟واقعا
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یک رسش را به اطراف تکان داد و خنده از  هیستی

 هایش محو شد: لب

درد من اینه از اوی  که انتظار داشتم پشتم باشه  -

به خوردم. دردم اینه که دیگه بابا ندارم. یم فهیم ض 

 اینا رو؟

 

  

 

  

۲۸۶ 

 

 ای کشید و آرام گفت: احمد رس به زیر، پوف کالفه

خوام. بخاطر مادرت دیگه کوتاه بیا من معذرت یم -

 آرش. 

 آرش تلخ خندید: 

 با معذرت خوایه درست میشه؟ -
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احمد درمانده نگاهش کرد و آرش با اخیم کمرنگ ادامه 

 داد: 

ای که برام گرفتی چجور آدیم اصن ختر داری لقمه -

 بود؟

 تای ابرو باال فرستاد: 

 که بتونه گفتی یه زن باید باال رس زندگیم باشه. یگ -

 بارانو بزرگ کنه. 

از جا بلند شد و آرام آرام جلو آمد و مقابل احمد ایستاد. 

 ترین صدای ممکن گفت: با آرام

 کرد؟باراِن منو یه زن هرزه باید بزرگ یم -

 احمد با چشمای  گرد شده نگاهش کرد و آرش پوزخند زد: 

 چی شد؟ تعجب کردی چرا؟ -

؟ -
 

 چی داری میگ

. خودم تعقیبش کردم، یواشگ رفت همون که شنیدی -

 شناختمش. ی یه نره غویل که من نیمخونه

دهان احمد از تعجب باز مانده بود و آرش دیگر 

توانست تحملش کند. به او پشت کرد و چند قدیم به نیم
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سمت دِر اتاق برداشت و ناگهان ایستاد. با کیم مکث، 

 رس به پشت چرخاند و گفت: 

 خوای ببخشمت؟یم -

 به احمد 
ً
همچنان گیج بود. آرام رس تکان داد و آرش کامال

 سمتش چرخید. نگاه و صدایش پر از غم بودند: 

این ترس و که یه روز رسمه همه چیو بفهمه از دلم  -

ون. یم ؟بکش بت   توی 

و جوابش تنها سکوت بود و سکوت. تلخ خندید. این 

 ویرانه
 
اش ساخته بود، هیچ وقت ای که احمد از زندگ

 شد. یمآباد ن

خوای واسم ت گل کرده و یماگه اون حس پدرانه -

 ...  پدری کت 

 نفیس عمیق کشید و رس به اطراف تکان داد: 

توی  احمد خان. اون پیل که خراب باید بگم نیم -

. آرامش منو به هم کردی رو نیم توی  درستش کت 

، سایه
ً
تو از رسم کم کن. بذار کنار زن و بچم نزن لطفا

 همیدی؟زندگیمو بکنم. ف
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ون  ه، پشت کرد و از اتاق بت  و بعد از چند لحظه نگاه خت 

های آرش به قلبش رفت. احمد ماند و زخیم که حرف

 زده بود... 

 

  

 

  

۲۸۷ 

 

؟آرش جان؟ نیم -  خوای بخوایر

ه به صفحه  ی لپ تاپ، صدایش را بلند کرد و گفت: خت 

 میام االن.  -

د. لبخند نیم از توانست چشم از عکس روی صفحه بگت 

شد. چقدر دلش تنگ شده بود! روی لبش محو نیم

هایش را تا مت   کار آرش رسمه پا به اتاق گذاشت و قدم

اش کشید. عکس را که دید، اخیم کمرنگ بر پیشای  

های یک نشست. یک عکس دسته جمیع بود، روی پله
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اهن  ساختمان شیک. مردها کت و شلوار مشگ و پت 

مانتو و شلوار اداری ها هم طوش به تن داشتند، زن

های طوش. آرش هم میان جمعیت مشگ، با نواردوزی

 شد. پرسید: دیده یم

 این دیگه چیه؟ -

آرش یک نگاه به رسمه انداخت و بعد، دوباره به عکس 

 چشم دوخت: 

کته کار یم -  تو این رسی
ً
 کردم. من قبال

 رسمه دست به سینه شد و تای ابرو باال فرستاد: 

 عجب!  -

 جا. خییل جّو خویر داشت. بودم اون مشاور حقوفی  -

 آه کشید: 

 حیف که نشد بمونم.  -

 رسمه به آرش نگاه کرد: 

 چرا نشد؟ -
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نشد دیگه. اون تاییم که تو نبودی من دل و دماغ هیچ  -

ر یم کت داشت ض  کرد. کاریو نداشتم. تمرکز نداشتم، رسی

ون.   خودم استعفا دادم اومدم بت 

د و آرام رسی  از روی افسوس رسمه لب روی هم فشی

های آن ده ماه توی وجود این مرد تکان داد. هنوز ترکش

بودند و چقدر سخت بود که او را توی این حال و 

 حشت ببیند. به عکس چشم دوخت و پرسید: 

 جا افتادی؟حاال چی شد نصفه شتر یاد اون -

 بهم ایمیل زدن امروز، دوباره دعوت به کار شدم.  -

 کرد و پر شوق گفت:   با چشمای  گرد شده نگاهش

؟! این که خییل خوبه، دوباره یم -
ً
 توی  برگردی. واقعا

ی آرش رو به تلچ  رفت. نگاهش به عکس رنگ خنده

 حشت گرفت: 

ها نمیشه رسمه جان. من دیگه زور و تمرکز اون موقع -

کت به یگ بهتی از من نیاز داره.   رو ندارم. اون رسی

 رسمه اخیم مصنوغ روی پیشای  نشاند: 
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زنیا. آخه چرا انقدر خودتو ازم داری از اون حرفا یمب -

ی آرشم؟دست کم یم  گت 

اش گذاشت و با آرش که نگاهش کرد، دست روی شانه

 لبخند ادامه داد: 

، ببی   چقدر همه چی خوب شده.  - تو ببی  
اوضاع دفتی

کت بازم یم توی  مثل قبل من مطمئنم تو اگه برگردی رسی

، حتی بهتی از قبل.   فقط کافیه خودت بخوای. کار کت 

 به این راحتیا نیست رسمه جان.  -

، به همی   راحتیه. خودت داری بیخودی  -
ً
چرا اتفاقا

. وقتی بعد از این همه مدت دوباره سختش یم کت 

دعوتت کردن واسه کار، یعت  نتونسیی  کیس رو پیدا کی   

. حاال که  یت  که مثل تو باشه. یعت  هنوزم تو براشون بهتی

جا رو دوست داری، حیف نیست برنگردی ونخودتم ا

 آخه؟

ی لپ تاپ دوخته شد. با کیم مکث، نگاه آرش به صفحه

کشید برای آن محیط گرم و دوستانه و دلش داشت پر یم

ای. از ته دلش دوست داشت برگردد، در عی   حال، حرفه
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منده بود. یم رها رسی ترسید نتواند از اما هنوز بابت آن ض 

 اید. پس کارها بر بی

رسمه با دستانش صورت آرش را قاب گرفت و آرام 

ه به چشمانش،  نگاهش را به سمت خودش چرخاند. خت 

 با نهایت صداقت گفت: 

هیچ کاری نیست که تو از پسش بر نیای. من خییل  -

کنم تو ام خودتو قبولت دارم آرش، خواهش یم

 قبول داشته باش. 

ی آرش ای روی گونهلبخندش عمق گرفت و بوسه

 شاند: ن

کت. خب؟ -  همی   فردا برو رسی

لبخند آرش کش آمد. دستان رسمه را از صورتش جدا 

ای پشت دست چپش نشاند. از جا بلند شد کرد و بوسه

 و دستش را دور کمر رسمه حلقه کرد. 

 چقدر خوبه که همه چی داره مثل قبل میشه.  -

ی وار روی گونهپشت انگشتان دست آزادش را نوازش

 ه داد: رسمه کشید و ادام

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی اینا رو مدیون تو ام. همی   که تو اینجوری همه -

هوامو داشته باشی واسم بسه. تو باشی از پس همه 

 چی بر میام. 

ی آرش گذاشت. و رسمه لبخند زد و رس روی سینه

دستان آرش دور تنش حلقه شدند و او چشمانش را 

ی این روزهایش بوی خوشبختی و بست. لحظه به لحظه

 . داد.. آرامش یم

 

  

 

  

۲۸۸ 

 

ون آمد و گفت:   آماده و لباس پوشیده از اتاق بت 

م. نوشتی خریداتو؟ -  رسمه جان؟ من حاض 

خانه سخت مشغول بود و تند تند  رسمه توی آشتی 

 داد: داشت کارهایش را انجام یم
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ه بیا برش دار.  -  آره نوشتم، رو مت  

خانه شد. برای شام مهمان  رسی تکان داد و رایه آشتی 

یار و نسیم و آوا را دعوت کرده بودند. باران داشتند. سام

خانه دوید. پایی    ون آمد و به سمت آشتی  از اتاقش بت 

 کت آرش را کشید و با شوق گفت: 

-  !
ً
 بابا جون میشه منم بیام؟ لطفا

کش  آرش نگاه از لیست خرید گرفت و به روی دختی

 لبخند زد: 

 آره باروِن بابا، چرا نشه؟ -

 رسمه گفت: 

لباساتو بپوش با بابایی برو، واسه برو مامان جون.  -

 .  خودت و آوا هم خورایک بگت 

ون  و دقایفی بعد، آرش و باران برای خرید از خانه بت 

 رفتند... 

 

، روی صندیل شاگرد نشسته بود. چشمش به  توی ماشی  

ورودِی ساختمان بود و آرش و باران که خارج شدند، 
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اش حبس شد. صدایی ای نفس در سینهبرای لحظه

 ردانه در گوشش نشست: م

 گمونم دیگه وقتشه.  -

ه اش، آرش باران را روی صندیل شاگرد زیر نگاه خت 

اتومبیلش نشاند و برایش کمربند را بست. ماشی   را دور 

زد و پشت فرمان نشست. چقدر دلش برای باران تنگ 

 شده بود! 

 خوای بری؟نیم -

رسش به سمت چپ چرخید. به چشمان مرِد همراهش 

ه شد و  مرد به رویش لبخند زد. همی   لبخند کیم خت 

دلش را قرص کرد. مرد دستش را روی دست او گذاشت 

د. لحن صدایش دلش را گرم یم  کرد: و نرم فشی

باس این راهو بری دیگه، دست دست نکن دختی  -

 جون. تا همی   جاشم خییل لفتش دادی. 

 به روی مرد لبخند زد، هر چند به اجبار: 

م.  -  مت 

ی شد یه برو من از همی   آ باریکال!  - جا هواتو دارم. چت  

 تک بندازی َجلدی اومدم باال. 
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به رو به رو نگاه کرد. جای خایِل اتومبیل آرش را که دید، 

نفیس عمیق کشید و باالخره پیاده شد. زنگ واحد آرش 

د. دستانش از اضطراب یم لرزیدند. طول را با تردید فشی

 کشید تا صدای رسمه در آیفون بپیچد: 

 بله؟ -

های سال در های بدی که سالصدای این زن، تمام حس

داری کرده بود، به ها نگهی وجودش از آنکورترین نقطه

 کرد. بزاقش را به سختی فرو برد و گفت: قلبش رسازیر یم

 رسمه خانوم شمایید؟ -

 خودمم. شما؟ -

 بند کیفش را روی شانه جا به جا کرد: 

اهاتون حرف بزنم شناسید. من باید بشما منو نیم -

 درو باز کنید؟
ً
 خانوم، میشه لطفا

 صدای پر تردید رسمه، با کیم مکث رسید: 

؟درباره -  ی چی

 نفیس عمیق کشید: 
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تون ختر دارم خانوم. من از تصادف و جریان حافظه -

ایی درباره
تون هست که الزمه ی گذشتهیه چت  

بدونید. باید قبل از این که شوهرتون برگرده حرفامو 

 باز کنید درو.  بزنم،
ً
 لطفا

ای بعد، در باز شد. یک نگاه و رسمه سکوت کرد و لحظه

به اتومبیل انداخت و لبخنِد مرِد پشت فرمان، دلش را 

گرم کرد. نفیس عمیق کشید و باالخره پا به ساختمان 

 گذاشت. 

ای بعد، توی سالن نشسته و نگاهش قفل شده دقیقه

اتافی که مدیی  ی اتاق کار آرش. همانبود به در بسته

هایش بود، همای  که یک شب ها و تنهایی شاهد اشک

 توانست رسنوشتش را زیر و رو کند اما... یم

رسمه سیت  چای را روی مت   گذاشت و مقابل زن جوان 

 او را نشست. چشمان آیر 
ً
اش برایش آشنا بود، انگار قبال

ی یادش نیم آمد. زن حواسش به او دیده بود اما چت  

 رام گفت: نبود. آ

 شنوم خانوم. خب، یم -

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

هایش در این بهاره به خودش آمد و به او نگاه کرد. نفس

آمدند. باید حرف خانه و در حضور این زن سنگی   باال یم

کرد این کابوس چندین ساله را. زد. باید تمامش یمیم

 لرزید از اضطراب: صدایش آرام بود و کیم یم

 ام خانوم. من بهاره محمدی -

ظ روی پیشای  رسمه نشست. بهاره به او نگاه اخیم غلی

 کرد: نیم

ه بگم... بهاره شایه! بابام... اسمش شهرام  - یا بهتی

 بود. 

 چشمان رسمه گرد شدند: 

 شـ... شهرام؟ تو... تو دختی شهرایم؟!  -

بهاره هم متعجب نگاهش کرد. ختر نداشت که سامیار 

 برای رسمه از باند شهرام گفته بود. 

 امو؟مگه تو یادته باب -

ی جواب مثبت رسمه رسی تکان داد؛ طوری که نه نشانه

. بهاره لحظهبود و نه نشانه ای پلک روی ی جواب منف 

 هم گذاشت. صدایش کیم تحلیل رفت: 
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؟ اونم یادته؟ -  فرزامو چی

 آره، یادمه.  -

د تا کیم بر گوشه ی مانتویش را محکم میان مشتش فشی

چقدر  رفت. خودش مسلط شود. جانش داشت در یم

 کرد! تر از آی  بود که فکرش را یمهمه چت   سخت

جا؟ برای چی اومدی رساغ تو واسه چی اومدی این -

 من؟

ه با مردمک های آیر و خیسش، به چشمان رسمه خت 

 شد: 

اومدم داستان زندگیمو برات تعریف کنم. اومدم  -

 برات تعریف کنم چجوری بدبختم کردی. 

 چشمان رسمه گرد شدند: 

 من؟!  -

 ه، تو. آر  -

 مگه من چیکار کردم؟ -
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۲۸۹ 

 

هایش را پس زد. ای عصتر کرد و تند تند اشکتک خنده

ه ماند و بعد، ته ماندهچند لحظه ی ای به رسمه خت 

هایش پر کشید. صدایش از بغض خنده از روی لب

 لرزید: یم

من همش هیجده سالم بود که فهمیدم پدر و برادرم  -

بای مهربونمو انداخیی  شغلشون چیه. بابام... با

زندان. بهنام فرار کرد، اومد پیش من ویل... ویل چند 

روز بیشتی طول نکشید، پلیسا ریخیی  تو خونه، 

داداشمم بردن. بهنام و بابام همه کس من بودن. 

کس   توی  درک کت  برام چقدر سخت بود که همهیم

 توی  بفهیم؟و کارمو یهو از دست دادم؟ یم

کرد؛ با دهای  که باز مانده نگاهش یم رسمه هاج و واج

بود. یک عالمت سوال بزرگ توی مغزش بود و 

 توانست جوایر برایش پیدا کند. نیم
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چجوری بگم برات؟ چجوری تعریف کنم که درک  -

کت  چقدر تنها شدم بعد اونا؟ یه دختی هیجده 

ی بزرگ که از مادرش براش ی تنها، تو یه خونهساله

شهری که همه دیگه فهمیده مونده بود، وسط یه 

توی  بکت  ن... فکرشم نیمش چیکارهبودن خانواده

 کردن... چقدر آدما باهام بد برخورد یم

بابای من... شاید آدم بدی بود، شاید قاچاقچی بود، 

ین بابای دنیا بود.  خالفکار بود... ویل واسه من بهتی

 ی زندگیم بود، نفسم بود. همه

د و چانهای لب روی هم چند لحظه اش لرزید. فشی

 شد: صدایش به زور شنیده یم

ی دار... من اون شب تا صبح نفسمو بردن پای چوبه -

 قد هزار سال پت  شدم... 

 میان اشک، بیخودی خندید: 

دیگه نه بابا داشتم، نه برادر. دیگه فقط خودم بودم  -

رحم. و خودم. خودم بودم و یه عالمه آدم یر 

ه یه ذره بفهیم چی چجوری برات بگم چی کشیدم ک

 به رسم آوردی؟
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اش صورتش را با دستانش پوشاند و صدای ضعیف گریه

دانست چرا مقرص این در سالن پیچید. رسمه هنوز نیم

ه د، ماجراست. یر آن که نگاه خت  اش را از بهاره بگت 

ی دستمال کاغذی را روی مت   به سمت او هدایت جعبه

رس بلند کرد. دستمایل کرد. کیم بعد که بهاره آرام گرفت، 

، با صدایی گرفته گفت: 
ه به مت    برداشت و خت 

سه چهار ماه گذشت، خیلَیم سخت گذشت. یه روز  -

 یه آقایی اومد دم خونه، اسمش سهراب بود. 

 لبخندی کمرنگ روی لبش نشست: 

گفت منو فرزام فرستاده که مراقب تو باشم. فرزامو  -

بهنام  دونستم دوستشناختم. یمدر حد یه اسم یم

 کرده. بوده و واسه بابام کار یم

سهراب خییل هوامو داشت، حتی بیشتی از بهنام که 

برادرم بود. بعد اومدنش زندگیم یه ذره بهتی شد، یه ذره 

آرامش گرفتم. اینا رو مدیون فرزام بودم؛ فرزایم که 

خودش توی زندان بود، ویل هوای منو از دور داشت. من 

م، خییل، خییل زیاد! تصورم فرزامو ندیده دوسش داشت

ی مثل بابا لنگ دراز بود. یه مرد خوب که من  ازش یه چت  

 فقط یه سایه ازش تو زندگیم داشتم. 
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ای پلک روی هم نفیس عمیق کشید و چند لحظه

گذاشت و لبخندش عمیق شد. هنوز هم دلش برای 

وار ی نجاتش را دیوانهلرزید. هنوز هم فرشتهفرزام یم

ه رسمه که نگاه کرد، دیگر لبخند روی دوست داشت! ب

 لبش نبود: 

؟یم -  دوی  از فرزام بچه داشتی

کرد. آرام رس تکان ها نگاهش یمرسمه همچون مسخ شده

 داد. بهاره پرسید: 

 یادته چی به رسش اومد؟ -

های سامیار را به یاد آورد، ماجرای آن روستای حرف

 لعنتی را. آرام گفت: 

 مـ... ُمرده به دنیا اومد.  -

صدا پوزخند زد. چشمانش هنوز خیس بودند، اما یر 

مقدمه برد! یر زد. انگار که داشت لذت یمنگاهش برق یم

 گفت: 

 دروغه!  -

 چی دروغه؟ -
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کردی ی این ده سایل که فکر یمی زندگیت، همههمه -

 بچت ُمرده. 

ی توی قلب رسمه فرو ریخت. مات و مبهوت به  چت  

 بهاره نگاه کرد و لب زد: 

-  .. ؟یعت   . یعت  چی

 ی لب بهاره بیشتی کش آمد. نگاهش ترسناک شد. گوشه

ست رسمه. تموم این ده سال، من پشتو پشت زنده -

 بزرگ کردم. 

چرخید. نفسش بند آمد و خانه انگار دور رس رسمه یم

دهانش بیخودی باز مانده بود. انگار فلج شده بود که 

توان هیچ حرف و هیچ کاری را نداشت. این پوزخند 

ِ بهاره چرا جمع نیم
 شد؟لعنتی

سهراب همه جا مثل سایه دنبال تو بود. اون شتر که  -

توی اون روستا درد زایمان اومد رساغت، یه پرستار 

ش آورد. با  زن باال رست بود. سهراب یه جا تنها گت 

پول و تهدید راضیش کرد که بچه رو بده بهش و به 

ه هم تو بگه بچت مرده به دنیا اومد. اون پرستار 

همی   کارو کرد، رس بزنگاه داداشتو فرستاد یی نخود 
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سیاه و بچه رو داد به سهراب. سهرابم دهن اون 

زن صابخونه رو با تهدید بست و فرار  مرد و پت  پت 

 کرد. اینا رو فرزام ازش خواسته بود. 

اش را خواست سینهلرزید. قلبش انگار یمتمام تن رسمه یم

اش در صدایی از حنجرهبشکافد. بیخودی لب زد اما 

 ها را باور کند؟شد ایننیامد. مگر یم

 

  

 

  

۲۹۰ 

 

د به من. گفت فرزام ازم خواسته  - سهراب بچه رو ستی

مراقبش باشم تا خودش برگرده. گفت زِن فرزام 

خواد غیایر ازش جدا شه، واسه همینم فرزام یم

 شو همچی   زی  بزرگ کنه. خواد بچهنیم
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بود رسمه، خییل کینه داشت ازت.  فرزام خییل ازت بریده

اینو وقتی مطمی   شدم که شب عروسیت با آرش، از من 

 ، خواست براتون کادو بفرستم از طرفش. دو تا سنگ قتر

گفت زی  که تو روزای سختم به اسم تو و شوهرت. یم

منو ول کرد و رفت، باید منتظرم بمونه تا یه روزی مثل 

 عذاب برم باال رسش. 

 لبخند زد: 

م پششو گذاشت آرمان. من قد جونم آرمانو اس -

دوست داشتم. آرمان واسه من پش فرزام نبود، 

ی خودم بود. مونس تنهاییم بود. من خودمو بچه

دونستم، نه تو رو. همیشه تو رویاهام مادر آرمان یم

منتظر روزی بودم که فرزام برگرده، منو راه بده تو 

 مامان آرمان بش
ً
م. دوستم زندگیش، بذاره واقعا

ها جوری که من مثل دیوونهداشته باشه، همون

دوسش داشتم. من پنج سال تموم با همی   رویا 

 کردم. 
 
 زندگ

لبخندش آرام آرام محو شد. نگاهش رنگ غم گرفت، 

 صدایش هم: 
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 شبیه  -
ً
پنج سال گذشت و فرزام آزاد شد. ویل اصال

کردم. اون مردی نبود که من تو رویاهام بهش فکر یم

 حاض  بودم جونمو براش بدم، ویل اون من حتی 

 منو نیم
ً
دید. خییل هوامو داشتا، ویل نه اون اصال

خواست. مثل خواهرش بودم، جوری که من دلم یم

 خواست جای بهنامو پر کنه برام. انگار یم

ی رسمه نگاه کرد. نگاهش رنگ به چشمان گرد شده

 نفرت گرفت: 

ت آرمانو هنوزم شب و روزش تو بودی. اوی  که داش -

کرد من بودم، اوی  که کنار فرزام بود من بزرگ یم

کرد. دلش پر بودم، ویل فرزام هنوزم به تو فکر یم

کینه بود ازت، تو رسش کیل نقشه داشت واسه این 

ه ویل  ... که ازت انتقام بگت 

ناگهان رسمه به خودش آمد و بیقرارانه حرفش را قطع 

 کرد: 

 بچم... بچم کجاست؟ کجا بردیش؟ -

 بهاره حرض خندید: 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

خوای؟ خییل عجویل رسمه خانوم، هنوز تو یمبچه -

خییل زوده. من ده سال این دردو تو دلم نگه نداشتم 

تو دو دستی تقدیمت کنم و برم. که االن بیام بچه

، باید اول حرفامو بشنوی. باید بفهیم من چی  نخت 

 کشیدم از دستت. 

ه و درمان اش دهرسمه جوایر جز سکوت و نگاه خت 

ای پلک روی هم گذاشت و با نفیس نداشت. بهاره لحظه

ای روی مت   را عمیق خودش را آرام کرد. نگاهش نقطه

 هدف گرفت. صدایش آرام بود: 

ها ی اون نقشهشد. همهای یمشبا فرزام یه آدِم دیگه -

کرد. ازش ی نفرتش از تو رو فراموش یمرو، همه

استخونش زن  موند که تا مغز فقط یه مرد عاشق یم

خائن زندگیشو دوست داشت. خییل شبا با گریه 

زد، از این که چقدر دوستت واسم از تو حرف یم

 
ً
داره، چقدر سختشه تو رو فراموش کنه... اصال

 اشکشو توی  گریهیم
ً
؟ اصال ی فرزامو تصور کت 

 دیدی؟

 تلخ خندید و رسی به اطراف تکان داد: 

 ازش یه آدِم روای  ساخته -
ً
 بودی.  تو رسما
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فهمید، تمام فکرش درگت  هایش نیمرسمه هیچ از حرف

 آن بچه بود. بهاره رس به زیر انداخت و ادامه داد: 

شد بهت. آخه مگه تو چی من خییل حسودیم یم -

دید؟ حتی با این داشتی که فرزام بخاطرت منو نیم

که ولش کرده بودی، با این که تو روزای سختش 

، هیچی  فهمیدمکنارش نبودی... نیم
ً
واقعا

 فهمیدم. نیم

یه مدت گت  دادم به سهراب که برام تعریف کنه داستان 

ته. اونم یه  بی   تو و فرزام چی بوده که فرزام انقدر درگت 

روز همه چیو برام گفت. گفت تو پلیس بودی و بابام به 

ده بود که نزدیکت شه. قرار بود بدون این که  فرزام ستی

باند جاسوش کت  و وقتی  خودت ختر داشته باشی واسه

 .  هم که دیگه به دردشون نخوردی، کارتو تموم کی  

چشمان رسمه تا آخرین حد ممکن باز شدند. بهاره چقدر 

 زد! ی قتل او حرف یمراحت درباره

ی فرزام به تو همه چیو وسط این بازی، عالقه -

ریخت به هم. فرزام بخاطر تو تو روی بابام وایستاد، 

 . همینم شد که باند لو رفت و  نذاشت کشته بیسی

 من یر کس و کار شدم. 
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 رس بلند کرد و به رسمه چشم دوخت: 

بیت  چقدر راحت زندگیمو نابود کردی؟ از اون یم -

ی بدبختیام بخاطر توئه، از ته روزی که فهمیدم همه

، تو  دلم ازت متنفرم رسمه. تو بابامو ازم گرفتی

به من نذاشتی فرزام مال من باشه، نذاشتی آرمان 

ی عمرم حشت بگه مامان. یه کاری کردی همه

ایی رو بخورم که خییل راحت یم
تونستم داشته چت  

 .  باشم، ویل تو نذاشتی

های بهاره برایش زیادی سنگی   بود. از شدت شوک حرف

کرد و کرد. مات و مبهوت نگاهش یممغزش کار نیم

دانست چه باید بگوید. بهاره صورتش را با دستانش نیم

 شد: وشاند. صدایش به زحمت شنیده یمپ

فرزاِم منو یه آتیش سوزی وحشتناک ازم گرفت. توی  -

نش اتاق عمل، بهم گفت  بیمارستان، قبل این که بتر

 خوام وصیت کنم بهاره. یم
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هایش را پس زد. میان گریه صدایش رس بلند کرد و اشک

 لرزید: یم

اره، من گفت آرمانو برگردون پیش مادرش. گفت به -

ون. نذار بچم یر مادر  از اون اتاق عمل زنده نمیام بت 

بزرگ شه. اون موقع آرمان چهار سال و نیمش بود. 

ای که چهار سال تموم براش مادری من چجوری بچه

دادمش به تو؟ هان؟ کردمو میاوردم دو دستی یم

 مگه دلم میومد ازش دل بکنم آخه؟

 آه کشید: 

رمان بد نگفت. با این فرزام هیچ وقت از تو پیش آ -

که یه دنیا ازت کینه داشت، هیچ وقت نذاشت 

آرمان بفهمه چه مادر بدی داره. بهش گفته بود 

گرده یه مامانت رفته یه جای دور، باالخره بریم

روزی. آرمان تو رو ندیده دوست داشت، دلش 
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خوش بود به همون یه تیکه عکیس که فرزام از تو 

 بهش داده بود. 

ه شد به نقطهبغضش را قو  : رت داد و خت   ای روی زمی  

آرمان تنها یادگاری من از فرزام بود، نتونستم از  -

خودم جداش کنم. واسه اولی   و آخرین بار، حرف 

فرزامو گوش نکردم و آرمانو پیش خودم نگه داشتم. 

 شبیه باباش بود. روز به 
ً
پش کوچولوی من دقیقا

روز  کشید و من روز بهروز جلوی چشمام قد یم

شدم، روز به روز بیشتی از تو بیشتی دلتنگ فرزام یم

. متنفر یم  شدم که فرزاممو ازم گرفتی

 که از تو توی قلبم داشتم، من با اون کینه
 
ی بزرگ

تونستم واسه آرمان مادر خویر باشم. باید یه جوری نیم

 کردم. کردم خودمو، باید دلمو خنک یمخایل یم

و زندگیت بود. بارانو که همیشه از دور حواسم به تو 

خواستم. شب و روزم گذاشتی مهد، دیگه فقط یه چت   یم

شده بود فکر کردن به انتقام از تو. خودمو به آب و 

آتیش زدم تا بشم مریر همون مهد کودگ که تو بارانو 

 فرستادی. یم
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 رس بلند کرد و پوزخند زد: 

جوِن باران در ازای جوِن بابام، جوِن بهنام، جوِن  -

 رزام... خییل انتقام کوچیگ بود، نه؟ف

 اراده لب زد: تمام تن رسمه از وحشت یخ بست. یر 

؟ -  چی

 پوزخند بهاره کش آمد: 

ِ کیم بود ویل من  -
آره، خییل کوچیک بود. خییل تالف 

تو از به همی   راض  بودم. همی   که تو جیگر گوشه

ه برام  دست بدی، همی   که دلت مثل من آتیش بگت 

م. بس بود. من ا  ومده بودم بارانتو ازت بگت 

 پوزخندش آرام آرام جمع شد: 

تر از این بود که یه ویل این دل لعنتی خییل دل رحم -

بچه رو بکشه. مهر بارانم مثل آرمان افتاد تو دلم، 

انقدر دوسش داشتم که حتی طاقت نداشتم ببینم 

بخوره زمی   و رس زانوش یه کم زخم شه. من و چه به 

 گناه! ی یر تل یه دختی بچهقتل آخه؟ اونم ق

 بزاق دهانش را به سختی فرو برد: 
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ای که ازت داشتم، یه طرفم یه طرف تو بودی و کینه -

ی من بهش. بالتکلیف  بدترین حس باران و عالقه

فهیم؟ من اون روزا داشتم از بالتکلیف  دنیاست، یم

 شدم. دیوونه یم

... باران منو... تو... تو یم -  خواستی

خواستم بکشمش. ویل وقتی ختر رسید تو توی یم آره، -

ای تصادف مردی، دیگه همه چی تموم شد. دیگه رسمه

نبود که بخواد تقاص پس بده و جیگرش بسوزه از داغ 

ش.   دختی

 لبخند زد: 

منم دیگه مجبور نبودم بارانو بکشم. قسمت خوب  -

 ماجرا همی   بود فقط. 

آه  ای سکوت کرد. رس به زیر انداخت و چند لحظه

 کشید: 

ای. اون اوایل بازم فکر خییل وقته که فهمیدم زنده -

م، خییل انتقام تو رسم بود. ویل دیگه خسته

 م... خسته
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کنه، همش فرزامو یادم میاره. هر آرمان داغ دلمو تازه یم

بینمش یادم میفته تو چه بالیی رس زندگیم وقت یم

آوردی. من آرمانو خییل دوسش دارم، ویل بودنش 

 ذاره رنگ آرامشو ببینم. نیم

رس بلند کرد. نگاه رسمه پر از ترس بود و بهت و اشک. 

 ادامه داد: 

اومدم بعد این همه سال، به وصیت فرزام عمل  -

کنم. اومدم آرمانو بهت برگردونم و خودمم برم یه 

ه.   جای دور، شاید یه ذره این دلم آروم بگت 

ون کشید و آن را روی مت    از توی کیفش، تکه عکیس بت 

 به سمت رسمه هدایت کرد: 

 این عکس آرمانه.  -

ای که نگاه رسمه مات ماند روی تصویر پشک ده ساله

 چشمان فرزام را داشت، ترکیب یر 
ً
نهایت زیبا بود. دقیقا

زد. دلش از بیخ و بن لرزید. صورتش با پدرش مو نیم

ها تنش لرزید و با دستای  لرزان، عکس را برداشت. اشک

 دادند... دیگر امانش ن
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بهاره کیفش را روی شانه انداخت و از جا بلند شد. با 

 صدایی آرام گفت: 

. شماره - مو پشت همی   سه روز وقت داری فکر کت 

خوای، سه روز دیگه عکس نوشتم. اگه آرمانو یم

بهم زنگ بزن تا بگم کجا بیای برای بردنش. اگه هم 

ی فرزام نخواستیش... بازم من هستم که واسه بچه

 ری کنم. ماد

هایش را پس زد تا پشِک توی عکس را بهتی ببیند. اشک

شد برای فرزندش. جانش قلبش داشت از جا کنده یم

خواست همی   حاال کودکش آمد و دلش یمداشت باال یم

د. آن قدر حواسش یی چشمان قهوه ای آرمان را بغل بگت 

ِ آرام بهاره را نشنید و متوجه 
بود که صدای خداحافظ 

 نشد...  رفتنش

 

  

 

  

۲۹۲ 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

آرش باران را از ماشی   پیاده کرد و بعد، صندوق عقب را 

ون آورد. باز کرد و پالستیک  های خرید را یگ یگ بت 

 خاله بهاره!  -

ای نفسش را بند صدای پر از شوِق باران، برای لحظه

ای به آورد. با چشمای  گرد شده، چند لحظه

ه ماند و بعپالستیک د، رس بلند کرد. های روی زمی   خت 

جا چه بهاره را که دید، مغزش سوت کشید! او این

 کرد؟یم

بهاره روی دو پا نشست. چشمانش را بست و باران را 

ک تنگ  محکم در آغوش کشید. چقدر دلش برای دختی

کرد. شده بود! هنوز هم بغض توی گلویش سنگیت  یم

 ی باران را بوسید و صدایش لرزید: گونه

 ونت برم جوجه طالییم. جوِن خاله؟ قرب -

صورت زیبایش را با دستانش قاب گرفت و به چشمان 

ه شد: عسیل  اش خت 

 خویر خوشگلم؟ -

 خوبم. دلم برات تنگ شده بود خاله جون.  -
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 لبخند زد و اشک در چشمانش نشست: 

 دورت بگردم، منم دلم برات تنگ شده بود.  -

 بهار؟ -

نگاهش صدای آرش که آمد، قلبش در سینه فرو ریخت. 

با مکث از باران جدا شد و تا صورت آرش باال آمد. نگاه 

 آرش پر از بهت و ترس بود. بهاره آرام از جا بلند شد. 

؟ واسه چی اومدی؟جا چیکار یمتو این -  کت 

 ی لبش به پوزخندی کمرنگ کش آمد: گوشه

 اومده بودم با رسمه حرف بزنم.  -

هایش کوبید و جان از دست و پاقلب آرش روی هزار یم

اش انداخت و بعد، ی خانهرفته بود. یک نگاه به پنجره

 قدیم جلوتر رفت و با ترس گفت: 

، نه؟ - ی که بهش نگفتی  چت  

 پوزخند بهاره کش آمد. حاال دیگر دور، دوِر او بود! 

-  . ی نگفتی  بدبختم که نکردی بهار؟ هان؟ بگو که چت  

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

کرد و کرد از این لرزِش صدایش! کیف یمکیف یم

آمد بیش از این آرش را توی وحشت ش نیمهمزمان دل

 نگه دارد. پوزخندش، جایش را به لبخندی تلخ داد: 

 من تالف  کردن بلد نیستم آرش.  -

ه نگاهش یم آمد. کرد و نفسش درست باال نیمآرش خت 

 بهاره به ساختمان نگاه کرد و نفیس عمیق کشید: 

س.  - ی نگفتم، نتی  چت  

 کشید. پلک روی هم گذاشت و نفیس از رس آسود 
 
گ

 بهاره نگاهش کرد: 

رسمه یه امانتی پیشم داره، اومده بودم اونو بهش  -

 برگردونم. 

 اخیم کمرنگ بر پیشای  آرش نشست: 

؟ - ِ چی
 امانتی

 لبخند تلخ بهاره کش آمد: 

 یه یادگاری... از طرف فرزام!  -

 چشمان آرش گرد شدند: 

 فـ... فرزام؟!  -
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 گیج شده بو 
ً
د. چند بهاره آرام رس تکان داد. آرش کامال

ه شد. نگاهش کرد و ای به نقطهلحظه ای نامعلوم خت 

 گفت: 

؟ تو... تو فرزامو از کجا نیم - فهمم. یعت  چی

 شناش؟ گ هستی تو؟یم

 بهاره قدیم جلوتر آمد: 

ام که شب عروسیت برات سنگ قتر من هموی   -

 فرستاد. 

چشمانش گرد شدند و برق از رسش پرید! بهاره همدست 

 فرزام بود؟! 

 ده سا -
 
 خودمو ول کردم چسبیدم به زندگ

 
له که زندگ

دیدم تهش برسه به تو و رسمه. تو خوابمم نیم

 جا. این

دانست چه ذهن آرش پر از عالمت سوال شده بود و نیم

 بگوید. باران آستی   کت آرش را کشید و گفت: 

 بابا جون؟ بریم دیگه.  -

کش چه گفت. این  آرش به باران نگاه کرد اما نفهمید دختی

ده بود؟ه مدت، دردانههم  اش را به همدست فرزام ستی
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 بهاره!  -

با صدای سهراب، بهاره و آرش به او نگاه کردند. چشمان 

آرش با دیدن سهراب گردتر شدند و دهانش کیم باز 

ماند. سهراب که کنار اتومبیلش ایستاده بود، رو به بهاره 

 گفت: 

 بریم؟ -

 بهاره به نیمرخ آرش نگاه کرد: 

رابه، هموی  که رفته بودم پیشش، شناسیش؟ سهیم -

 !  هرجایی
 هموی  که بخاطرش بهم گفتی

آرش گیج نگاهش نگاهش کرد و بهاره ابروهایش را باال 

 فرستاد: 

شناش؟ سهرابه دیگه. شایدم به اسم سایه نیم -

 ی فرزام! شناسیش، سایهیم

شناخت. آرش باز هم به سهراب نگاه کرد. او را خوب یم

 ای بعد، دوبار لحظه
ً
ه به بهاره چشم دوخت. مغزش رسما

 از کار افتاده بود. 

 من دنبال چی یم -
 
گردی تو؟ چی از جون زندگ

 خوای بهار؟یم
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زده بود که بهاره دیگر تاب نیاورد. آن قدر درمانده و بهت

 ی کیفش را روی شانه مرتب کرد و گفت: دسته

-  .  دیگه هیچی

 به سهراب نگاه کرد و ناخواسته لبخند زد: 

 خودم. بسه هر چی دنبال دیگه د -
 
م یی زندگ ارم مت 

 این و اون بودم. 
 
 زندگ

 

  

 

  

۲۹۳ 

 

ای بعد، به باران نگاه کرد. آرش دست باران را لحظه

گرفته بود. جلو رفت و مقابلش روی دو پا نشست. 

 صورتش را با دستانش قاب گرفت و گفت: 

 مراقب خودت باش بارانم. باشه؟ -

 از هر وقت دیگری بودند:  تر چشمان زیبای باران معصوم
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ی خاله بهاره؟  -  کجا داری مت 

م سفر عزیز دلم، یه جای دور.  -  مت 

 دیگه نمیای پیشم؟ -

بهاره با حشت به صورت زیبایش نگاه کرد و تلخ خندید. 

ای به حرف بلند شد. چند لحظهاش را بوسید و یر گونه

ه ماند. دلش پر از گله و شکایت بود اما  چشمان آرش خت 

ی نگفت.   جز یک آه غلیظ و یک خداحافظ  رسد، چت  

ه ی آرش، به سمت سهراب رفت. سهراب در زیر نگاه خت 

سمت شاگرد را برایش باز کرد و او نشست. آرش 

ه نگاهش یم کرد و بهاره توان چشم برداشیی  همچنان خت 

اش بود و یک ای از گذشتهنداشت. آرش هم گوشه

ی که فرزام را شد. باید رسش به فرزام وصل یم هر چت  

 یادش یم
 
 کرد. اش پاک یمآورد، از زندگ

 خالص؟ -

با صدای سهراب، رسش به سمت چپ چرخید و زورگ 

 لبخند زد: 

 آره، خالص!  -
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ی اتومبیل سهراب از مقابلش گذشت و آرش تا لحظه

 آخر با نگاه دنبالش کرد. باران گفت: 

؟ نیم -  ریم خونه؟بابایی

ی طول کشید تا به خودش اآرش نگاهش کرد. چند لحظه

 بیاید: 

 چرا بابا جون، بریم.  -

های خرید را برداشت و رایه خانه شدند. رسمه کیسه

روی همان مبل نشسته و صورتش را با دستانش پوشانده 

بود. آرش آرام سالم کرد. باران به سمتش دوید و با شوق 

 گفت: 

! خاله بهاره اومده بود.  -  مامای 

گذاشت. چشمانش را بست و ها را روی کانتی  آرش خرید 

د و رس به اطراف تکان داد. آن قدر  لب روی هم فشی

شوکه شده بود که پاک یادش رفت به باران بگوید حرف  

 از بهاره نزند. 

رسمه دست از صورتش کشید و لبخندی اجباری به روی 

 باران زد: 

 قربونت بره مامان. دلت تنگ شده بود براش؟ -
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 باران نگران شد: 

 گریه کردی؟مامان جون؟   -

آرش رس بلند کرد. به سالن رفت و کنار رسمه نشست. 

 نگاهش کرد و نگران پرسید: 

 رسمه جان؟ چی شده؟ -

 لرزید: رسمه با چشمای  خیس نگاهش کرد. صدایش یم

 با بهاره حرف زدم.  -

کوبید. اما خودش را به آن راه زد قلب آرش روی هزار یم

 و با اخیم کمرنگ گفت: 

. گفت ب - اهات حرف زده. مگه تو یادته دیدمش پایی  

ه رو؟  این دختی

 ی "نه" رسی به اطراف تکان داد. رسمه به نشانه

بهار محمدیه دیگه، مریر مهد قبیل باران. چیکارت  -

 داشت؟

 ی لب رسمه کش آمد: گوشه

 زدی. پس تو بهار صداش یم -
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رنگ از رخ آرش پرید و مات و مبهوت به رسمه نگاه کرد. 

 : لبخند تلخ رسمه کش آمد 

-  .  بلد نیستی
ً
 دروغ گفیی  بلد نیستی آرش، اصال

آرش نگاه دزدید و بزاق دهانش را به زحمت قورت داد. 

 دانست چه باید بگوید. نیم

. دونم، نیممن همه چیو یم -  خواد نقش بازی کت 

انگار که سطیل آب یخ رویش ریخته باشند، رس بلند کرد 

ت و و قلبش در سینه فرو ریخت. رسمه رس به زیر انداخ

مشغول بازی با انگشتان دستش شد. چند لحظه ای 

ون بیاید. صدایش از  طول کشید تا آرش کیم از شوک بت 

 لرزید: حرص یم

 بهار بهت گفت؟ -

 رسمه که رس بلند کرد، بیقرارانه ادامه داد: 

چی بهت گفته رسمه؟ بگو چی گفته تا بگم همش  -

 دروغ بوده. خودم اصل داستانو برات میگم. 

  مکث، به باران نگاه کرد: رسمه با کیم
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ی تو اتاقت من و بابا با هم حرف  - بارانم؟ مامان مت 

 بزنیم؟

-   .  گریه نکن مامای 

کش را بوسید: به اجبار لبخند زد و گونه  ی دختی

م. برو مامان. گریه نیم -  کنم دختی

ه به  باران که رفت، رسمه نفیس عمیق کشید و خت 

، آرام گفت: نقطه  ای روی مت  

ومده بود از تو و ازدواجتون برام بگه. یه کلمه بهاره نی -

 هم نگفت. 

ای پلک روی هم گذاشت و دستی به آرش برای لحظه

اش کشید. جان از تنش رفته بود. پشت پلک پیشای  

 پرید. درمانده پرسید: چپش یم

 پس از کجا فهمیدی؟ -

اون روزای اویل که بارانو فرستادیم مهد، همش بهونه  -

ت این مهد کودکو دوست ندارم. همش گفگرفت. یمیم

ست خوام برم همون جای قبیل. گفتم بچهگفت یمیم

 کشه تا به جای جدید عادت کنه. دیگه، طول یم
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 آه کشید: 

یدو هفته گذشت و بهونه - های باران یه ذره هم گت 

کم نشد. گفتم آخه مگه اون مهد قبیل چی داشت که 

دوست  های این مهدو این یگ نداره. گفت خاله

 ندارم، دلم واسه خاله بهاره تنگ شده. 

 به آرش نگاه کرد: 

یادته یه بار ازت پرسیدم چرا مهد بارانو عوض  -

 کردی؟ یادته چقدر عصبای  شدی؟

 آرش درمانده و با گردی  کج شده نگاهش کرد. 

شد. گفتی دیگه یه کلمه جا اذیت یمگفتی باران اون -

. حرفات بهم نیم ا حرفای خوای دربارش حرف بزی 

خوند. مثل روز برام روشن بود که داری یه باران نیم

ی رو ازم پنهون یم . چت    کت 

د و رس به زیر انداخت . رسمه باز آرش لب روی هم فشی

ه شد به نقطه  ای روی مت   و آه کشید: هم خت 

اسم اون مهدو از باران پرسیدم، رفتم اونجا ببینم  -

یگ از مشکل چیه. اون روز مدیر مهد نبود. با 

ها حرف زدم. منو نشناخت. ازش پرسیدم مریر 
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کنه؟ گفت بهاره جا کیس به اسم بهاره کار یماین

 خییل وقته که دیگه نمیاد رس کار. 

 

  

 

  

۲۹۴ 

 

 ی لبش کش آمد: گوشه

ی  - ای پر حرف بود. بدون این که من چت   از اون دختی

سم، هر چی از بهاره یم دونست برام گفت. گفت بتی

ه  از همون اولش که اومد توی مهد رفتارش این دختی

ها نبود. اون همه بچه عجیب غریب بود. مثل مریر 

پلکید. یه شون یمکرد، فقط دور و بر یگرو ول یم

 دختی بچه! 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

گفت همی   یه سال پیش بود که ختر دادن مادر همون 

دختی بچه توی تصادف مرده. چند ماه بیشتی طول 

 پدر اون بچه ازدواج کرده. نکشید. ختر اومد که بهاره با 

به آرش نگاه کرد و آرش چشم دزدید و رس به زیر 

ترسید، از انداخت. تنش لرز خفیف  داشت. از همی   یم

 را بفهمد و او جوایر نداشته 
این که روزی رسمه همه چت  

 لرزید: باشد. صدای رسمه یم

دوی  چه حایل شدم وقتی اینو گفت. نفسم نیم -

 جا. نگرفت آرش، ُمردم همو 

آرش رس بلند کرد و چشمان خیس رسمه قلبش را مچاله 

 کردند. درمانده گفت: 

 رسمه جان، بذار من برات توضیح بدم.  -

رسمه پلک روی هم گذاشت و تند تند رس به اطراف 

. رس به زیر انداخت و لب گزید تا صدای تکان داد 

تر شد، ادامه ای بعد که آراماش بلند نشود. لحظهگریه

 داد: 
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گفت بهاره چند ماه بعد ازدواجش یهو دیگه بیه یممر  -

نیومد رس کار. بعدشم شنیدیم طالق گرفته. دیگه 

 اون بچه هم نیومد مهد. 

ل کرد:   با نفیس عمیق، لرزش صدایش را کنتی

م جا تموم شد. تازه بهم گفت قیافهحرفاش همی    -

 همدیگه رو دیدیم؟
ً
 براش آشناست. پرسید قبال

 به آرش نگاه کرد: 

فتم من مادر بارانم. دیگه یه لحظه هم صتر نکردم گ -

ببینم واکنشش چیه. اون روز وقتی تو اومدی خونه، 

بدجوری بحثمون شد. من خییل ریخته بودم به هم. 

خواست ببینمت، کردم، دلم نیمهمش ازت فرار یم

شد وقتی خواستم باهات حرف بزنم. حالم بد یمنیم

 من نبودم...  کردم تو توی اون مدیی کهفکر یم

هایش را محکم روی هم اش را خورد و پلکبافی جمله

د. آرش دست رسمه را میان دو دستش گرفت و  فشی

 بیقرارانه گفت: 

-  
ً
ون. ببی   اصال نه رسمه جان، نه. از این فکرا بیا بت 

ی نبوده بی   من و اون آخه.   چت  
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 چشمانش را باز کرد: 

 دونم. دونم آرش، همه چیو یمیم -

ه ماند و بعد، رس به اچند لحظه ی به چشمان آرش خت 

 زیر انداخت: 

انقدر اون روز پاپیچم شدی، انقدر یه پرسیدی چی  -

شده که من دیگه نتونستم تحمل کنم. زدم زیر گریه، 

 کردم نفسم باال نمیومد. یادته؟یه جوری گریه یم

آرش هیچ نگفت. تنها پشت دست دلدارش را نوازش 

د. یم  کرد تا او آرام بگت 

ویل بازم هیچی نگفتم. آخرش خودت گفتی نکنه  -

؟  شک ناراحتی م پیش روانتی  بخاطر این که من نمت 

منم دنبال همونو گرفتم و گفتم آره. قول دادی بری، 

. ویل  ت گفت گوش کت  قول دادی هر چی که دکتی

 من که دردم این نبود. 

 نفیس عمیق کشید: 

تر یه روز رفتم پیش هانیه. گفتم از داستان بهاره خ -

و مو به مو برام بگه، اونم گفت. دارم . گفتم همه چت  
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وقتی داستانو گفت تازه فهمیدم تو چرا همیشه تو 

. گفتی بچهحاِل بدت یم  مو ازم گرفیی 

 به آرش نگاه کرد: 

دونم ازدواجتون به اجبار بابات بوده. واسه همینم یم -

. یم ی بینتون دیگه اضار نکردم واسه آشتی دونم چت  

اسه همینم اسمش پاک شده از نبوده، و 

دونستم، ویل بازم برام ی اینا رو یمت. همهشناسنامه

خییل سخت بود که باهاش کنار بیام. خییل سخت 

 بود خودمو بزنم به بیخیایل. 

 ی لبش به لبخندی تلخ کش آمد: گوشه

 خاله هانیه یم -
 

گفت تو به باران گفتی نباید به مامان بگ

 یمبهاره یه مدت پیش ما ز 
 
کرده. مامان ناراحت ندگ

مون خییل رازداره آرش، هیچ  میشه. این یه رازه... دختی

ی نگفت.   وقت بهم چت  

خواستم اینجوری شه. اون رسمه جان، باور کن من نیم -

ف بچهیر  جوریش بدون تو مو ازم گرفته بود. من همی   رسی

گرفیی  دیگه چی ازم ها بودم، بارانم اگه ازم یممثل ُمرده

 موند آخه؟یم
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لرزید و رسمه دلش طاقت این حاِل آرش را صدایش یم

نداشت. آرش به زمی   نگاه کرد و انگار که داشت با 

 زد، ادامه داد: خودش حرف یم

ه یهو اومد وسط زندگیم؟  - اصن چجوری این دختی

من اصن نفهمیدم. چشم باز کردم دیدم وسایلش تو 

 ست. اون اتاق آخریه

 به رسمه نگاه کرد: 

شدم نمیومدم خونه. ون چند ماهو تا مجبور نیما -

نمیومدم که نبینمش، انقدر کم میومدم خونه که باران 

گفت بابا دیگه منو دوست نداره. خونه نبود که یم

 ور تر بود. جا، جهنم بود. از جهنمم اوناین

دونستم آرش. واسه همینم هیچ ی اینا رو یممن همه -

و تازه داشتی خوب وقت نتونستم به روت بیارم. ت

 شدی، دلم نیومد حال خوبتو خراب کنم. یم

 آه کشید: 

گفتم که از اگه نمیومد رساغم، هیچ وقت بهت نیم -

 همه چی ختر دارم. 
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اش کشیده شد و ذهن آرش به سمت فرزام و یادگاری

 قلبش در سینه فرو ریخت. پرسید: 

 چیکارت داشت؟ -

 اومده بود امانِت فرزامو بهم برگردونه.  -

 اخیم بر پیشای  آرش نشست: 

 مگه فرزامو یادته؟ -

 رسمه رس تکان داد: 

 آره، یادمه.  -

 

  

 

  

۲۹۵ 

 

اش این ای از غم روی قلبش نشست. تمام دلخوشی هاله

بود که رسمه اگر خاطرات خوبشان را فراموش کرده، 

 گذشته
 
های تلخ را هم از یاد برده. اما فرزام بخش بزرگ
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آورد. این را مه آن را به یاد یمی تلخ بود و رس از آن گذشته

 گذاشت؟دیگر کجای دلش یم

رسمه عکس آرمان را که حاال پشت و رو روی مت   بود، 

برداشت و باز هم با دیدنش بغض کرد. نگاه خیسش را به 

 آرش دوخت و صدایش لرزید: 

 ست آرش. پشم زنده -

 عکس را به سمتش گرفت: 

 ببینش. ببی   چقدر نازه.  -

نگاه ناباوِر آرش، از صورت رسمه تا  چشمان گرد شده و 

عکِس توی دستش پایی   آمد. مغزش قفل شد. دهانش 

باز ماند. نفسش بند آمد! چشمان پشک آن قدر شبیه 

 ماند. چشمان فرزام بودند که جای انکار بافی نیم

دوباره به رسمه نگاه کرد. چشمان رسمه خیس بودند و او 

ی فرزام زنده بود بچه افتد. فهمید چه اتفافی دارد یمنیم

؟ باید باور یم
ً
 کرد؟واقعا

خوام بیارمش پیش خوام آرش. یممو یممن بچه -

 خودم. 
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ه  قلب آرش در سینه فرو ریخت و مات و مبهوت خت 

 
ً
ماند به چشمان رسمه. رسمه این حالش را که دید، رسما

 کرد چه؟وا رفت! آرش اگر قبول نیم

ا زمزمه کرد. آرش از جا بیقرارانه و پر از تمنا نام آرش ر 

بلند شد. انگشتان هر دو دستش را میان موهایش فرو 

رفت برد و میان خانه قدم زد. مدام یک مست  کوتاه را یم

گشت. مدام دستش را به رس و صورت و گردنش و بریم

ها دوباره داشت کشید و پلک چپش بعد از مدتیم

 پرید. یم

گیج بود. انگار   توی رسش پر از عالمت سوال بود. گیِج 

دید، انگار میان یک کابوس بود و چقدر داشت خواب یم

ون دلش یم خواست کیس بیاید و او را از این برزخ بت 

 بکشد! 

ِ تکیهناگهان ایستاد. دست گاه هایش را به قسمت باالیی

 مبل بند کرد و گفت: 

بهار چی بهت گفت؟ بگو همشو بهم. یهو این لعنتی  -

 ؟از کجا پیداش شد آخه
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اش رسمه رس به زیر انداخت و لب گزید تا صدای گریه

"، بلند نشود. نیم دانست منظور آرش از "این لعنتی

 آرمان بود یا بهاره. 

حرف بزن رسمه. این بچه بعد ده سال یهو از کجا  -

اومد؟ بهار و فرزام به هم چه ربظ دارن؟ حرف بزن 

 تا دیوونه نشدم. 

هایش، زخیم شد رسمه رس بلند کرد و اشک روی گونه

 لرزید: های قلب آرش. صدایش یمروی زخم

؟ -  میشه بشیت 

ای بعد، روی مبل آرش نفسش را فوت کرد و لحظه

 کرد. نشست. به چشمان رسمه نگاه نیم

 شنوم. بگو، یم -

های بهاره را میان اشک و بغض برایش و رسمه تمام حرف

رفت. از تعریف کرد. صدایش هر لحظه بیشتی تحلیل یم

هایش آمد، جملهایی به بعد، دیگر نفسش باال نیمیک ج

 کرد. را به زور کامل یم

هایش که تمام شد، گریه امانش نداد. صدای هق حرف

ه اش هقش خانه را برداشت و آرش مات و مبهوت خت 
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ی فرزام که نه، شخصیت شد. حاال تمام ذهنش را بچه

ربان بهاره درگت  کرده بود. بهاره بیش از حد با باران مه

کش را بود، چطور باور یم کرد که او قصد قتل دختی

داشته؟ بهاره به آرش گفته بود او را دوست دارد، پس 

 اش به فرزام برای رسمه گفته بود؟حاال چرا از عالقه

طول کشید تا کیم به خودش بیاید. خودش را به رسمه 

های او حلقه شد و رسش تر کرد. دستش دور شانهنزدیک

ای طوالی  روی رسش نشاند ه گذاشت. بوسهرا روی سین

 و موهایش را نوازش کرد. 

هیش... رسمه جان؟ گریه نکن اینجوری درد تو رسم.  -

 آروم باش. 

 خوام... بچم... آرش... من بچمو یم -

د و لب گزید. بچهپلک ی هایش را محکم روی هم فشی

ی رقیبش را گذاشت حاال؟ بچهفرزام را کجای دلش یم

 توی خانه؟! شدی  بود مگر؟آورد یم

 رسمه جان. االن فقط آروم بگت  حرف یم -
ً
زنیم بعدا

 تو. هالک شدی، بسه دیگه. 
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داد و موهای رسمه را نوازش تنش را آرام تکان تکان یم

کرد. آن قدر این کارها را ادامه داد تا باالخره رسمه کیم یم

 آرام گرفت. برایش لیوای  آب آورد. رسمه ذره ذره آب را 

 نوشید و آرش نگران پرسید: 

ی؟ -  بهتی

رسمه پلک روی هم گذاشت و آرام رس تکان داد. 

 صدایش از شدت گریه گرفته بود: 

 امشب نیان؟ حالم  -
 

میشه زنگ بزی  به سایم بگ

 خوب نیست. 
ً
 اصال

 آرش رس تکان داد: 

 زنم. آره عزیزم، زنگ یم -

الی دِر اتاق باران کیم باز شد. باران توی سالن رسک 

 و گفت:  کشید 

؟ یم -  خوام بیام پیشت. میشه بیام؟مامای 

رسمه به پشت رس چرخاند. چشمان معصوم و لحن پر از 

کش، دلش را به درد آورد. از جا بلند شد و  ترس دختی

مقابل باران، روی دو پا نشست و در آغوشش کشید. 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

های او ترسیده بود. آن قدر بوسید و اش از گریهدردانه

د. اش رفت قربان صدقه ک آرام بگت   تا دختی

ساعتی بعد، آرش که از حال رسمه خیالش راحت شد، از 

ون رفت. رفت تا باز هم خیابان گرد شود، بلکه خانه بت 

 راه حیل برای این مصیبت تازه پیدا کند... 

 

  

 

  

۲۹۶ 

 

ی نورترین گوشهترین و کمشب شده بود. در خلوت

ه ی رو به پارک، تنها روی نیمکتی نشسته و نگاهش خت 

رویش بود. نسییم خنک پوست صورتش را نوازش 

کرد. مغزش فلج شده بود؛ توان هیچ تحلیل و یم

 تصمییم را نداشت، توان هیچ کاری را نداشت... 
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بهاره برایش یک عالمت سوال بزرگ شده بود. زی  که 

وار فرزام را دوست داشت، زی  که برای انتقام از دیوانه

ا داشت، چرا خودش را به زور رسمه قصد کشیی  باران ر 

 آرش جا کرده بود؟ چرا آن همه بد رفتاری را 
 
میان زندگ

ها توانست هیچ جوایر برای این سوالکرد؟ نیمتحمل یم

 پیدا کند. 

موبایلش را برداشت و در لیست مخاطبان، دنبال 

" ثبت شده بود. دقایفی Bای گشت که با نام "شماره

و دست آخر تماس طوالی  با خودش کلنجار رفت 

هایش را فقط از خوِد بهاره گرفت. جواِب سوال

د. طول کشید تا بهاره جواب بدهد. یم توانست بگت 

 صدایش گرفته و آرام بود: 

 بله؟ -

 یم
 
 بارید: آرش نفیس عمیق کشید. از صدایش درماندگ

 بهار؟ -

 صدای بهاره با کیم مکث رسید: 

 چرا بهم زنگ زدی؟ -

 مقدمه پرسید: یر 
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؟تو گ  -  هستی

 مگه رسمه برات نگفته؟ -

ایی هست که نیم -
 دونم. چرا، گفت. ویل هنوز یه چت  

؟چی یم -  خوای بدوی 

 آرش کیم مکث کرد: 

 من؟ دنبال چی بودی؟ -
 
 چرا اومدی وسط زندگ

؟خودت چی فکر یم -  کت 

 باران؟ -

 آره، باران!  -

پلک روی هم گذاشت و لرزی شدید به جانش نشست. 

ِ دستش روی ران 
 

پایش مشت شد. وای اگر روزی دیوانگ

 کرد و جاِن باران را... این زن گل یم

 مگه نگفتی بیخیاِل اون داستانا شده بودی؟ -

رحم طاقت همی   را هم ی دللرزید و بهارهصدایش یم

 نداشت. 

نیومده بودم واسه انتقام، اومده بودم واسه بارانم  -

 مثل آرمان مادری کنم. 
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ی توی قلب آرش نام "آرمان" که آمد، ا نگاری چت  

ای سقوط کرد. چشمانش باز شدند و نگاهش روی نقطه

خواست. با دل اش آرمان را یمنامعلوم قفل شد. رسمه

 نیمرسمه راه یم
ً
توانست با آمد یا با دل خودش که اصال

ونش آورد:   پش فرزام کنار بیاید؟ صدای بهاره از فکر بت 

  من همه -
 
 ی عمرمو تو رویاهام زندگ

 
کردم آرش. زندگ

واقعیم که هیچ وقت قشنگ نبود، مجبور بودم 

 همیشه رویا ببافم واسه خودم. 

 آه کشید: 

اون موقع هم که مهی   خانوم واسه تو ازم  -

خواستگاری کرد، من بازم رویا ساختم. همیشه بهت 

کردم خدا تو رو جای حس خویر داشتم. فکر یم

کنارت   کردم قرارهفرزام گذاشته رس راهم. فکر یم

 خییل خوشبخت شم. 

 ای سکوت کرد: چند لحظه

من بارانو خییل دوست داشتم، هنوزم خییل دوسش  -

سوخت. بهت بله مادریش خییل یمدارم. دلم واسه یر 

گفتم که واسه باران مادری کنم، این واسم شده بود 
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یه رویای بزرگ. واسه همینم بود که تهدیداتو جدی 

 نگرفتم. 

ن واسه خواستگاری، اون زن و ای که اومدیاون خونه

شوهر، اونا هیچ ربظ به من نداشیی  و ندارن. غریبه 

بودن، من ازشون خواسته بودم فقط یه شب نقش 

. خانواده داشیی  خییل قشنگه آرش، خانواده مو بازی کی  

 ی الکیم کیل کیف کردم... من اون شب با همون خانواده

واستم دلتو خمون خییل نقشه داشتم. یممن واسه آینده

م. دلم یم خواست من و تو و باران یه خانواده باشیم. بتر

دیدم که تو هم منو همیشه تو رویاهام اون روزی رو یم

؛ انقدری دوسم داشته باشی که من  دوست داشته باشی

 .  بتونم آرمانم بیارم پیش خودمون و تو قبولش کت 

 پوزخندی پر صدا زد: 

 خییل احمق بودم، نه؟ -

ه مانده بود.  آرش در سکوت به تک درخِت مقابلش خت 

 بهاره ادامه داد: 

کردم تو رو دوست دارم آرش. انقدر من فکر یم -

خواست باهام احمق بودم که تو هر جوری دلت یم
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تونستم قید اون کردی، ویل من بازم نیمرفتار یم

رویاهای مسخره رو بزنم. وقتی از خونه پرتم کردی 

ون، تازه به خودم اومدم.  تازه فهمیدم حسم به تو  بت 

فقط یه توهم بوده. من تو رو گذاشته بودم جای 

فرزام، واسه همینم خودمو قانع کرده بودم که 

 دوِست دارم. 

 از رس تمسخر پوزخند زد: 

رش تو تو کجا، فرزام کجا! تو حتی به گرد پاشم نیم -

 مرد بودن. 

 ای سکوت کرد و بعد، آیه غلیظ کشید: چند ثانیه

 ن بهت چه حیس دارم؟دوی  االیم -

 آرش نای حرف زدن نداشت. بهاره ادامه داد: 

ازت دلخورم آرش، خییل ازت دلخورم. من ده ساله  -

 یم
 
کنم، ویل هیچ وقت یه قدمم دارم تو جهنم زندگ

پا کج نذاشتم. خییل برام سنگی   بود که یگ مثل تو 

 .  بهم بگه هرجایی

دش آمد. "تو" گفتنش پر از تحقت  بود. آرش کیم به خو 

 صدایش زیادی آرام بود: 
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 جا؟چرا اون روز رفتی اون -

 رفتم آرمانو ببینم. دلم خییل براش تنگ شده بود.  -

پلک روی هم گذاشت و دست لرزانش را به پیشای  

داغش کشید. زود قضاوت کرده بود. بعد از عمری به 

دلیل و مدرک چه تهمت سنگیت  دنبال عدالت دویدن، یر 

 بود! به بهاره زده 

 

  

 

  

۲۹۷ 

 

 مهر؟سواالت تموم شد آقای یزدان -

 چشمانش را باز کرد و بیقرارانه گفت: 

 بهار... من...  -
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چرخید. سکوت کرد و پلک زبانش به عذرخوایه نیم

د و مشتش را آرام به پیشای   اش کوبید. کیم روی هم فشی

 بعد، بهاره گفت: 

 دارم نابود یم -
ً
. من واقعا م شبیا آرمانو با خودت بتر

 آرش... 

ی آخرش را با صدایی لرزان گفته بود و بعد، یر هیچ جمله

حرف دیگری تماس را قطع کرد. آرش رسش را میان 

 کشید. بغض بهاره 
 

دستانش گرفت و پوف  از رس کالفگ

روانش را به هم ریخته بود. چقدر آزارش داده بود. چه 

 دانست... ظلیم در حق این دختی کرده بود و خودش نیم

 سه بامداد بود که به خانه برگشت. تمام حوایِل 

خانه. المپ های خانه خاموش بودند، به جز المپ آشتی 

خانه، پشت مت   ناهارخوری نشسته و رس  رسمه توی آشتی 

روی مت   گذاشته بود. قدم برداشت و کنارش ایستاد. 

 ی او گذاشت و آرام گفت: دستش را روی شانه

 رسمه جان؟ -
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اش، دردی ن رسخ و پف کردهرسمه رس بلند کرد و چشما

شدند روی دردهای ناتماِم آرش. هنوز هم بغض توی 

 گلویش بود: 

 اومدی آرش؟ -

ها را پیش کشید و رو به روی رسمه آرش یگ از صندیل

های همشش را میان دستانش گرفت و با نشست. دست

ه شد:   گردی  کج شده، به چشمانش خت 

انقدر گریه کت  با خودت عزیز من؟ چیکار داری یم -

 کردی چشمات باز نمیشن. 

 آرش؟ -

 کرد. قلبش را این صدای درمانده و لرزان ریش یم

 جوِن دِل آرش؟ -

 من چیکار کنم؟ -

رس به زیر انداخت و پشت دستان رسمه را آرام نوازش 

کرد. تصمیمش را گرفته بود. او رسمه را غمگی   و افشده 

ا نداشت. یر هایش ر خواست. دِل دیدِن این بیقرارینیم

آن که رس بلند کند، لبخندی کمرنگ روی لبش نشاند و 

 آرام گفت: 
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دار شدن فکر من قبل ازدواجمون هر وقت به بچه -

خواست دو تا بچه داشته کردم، همیشه دلم یمیم

 !  باشم؛ یه پش یه دختی

یک لحظه به رسمه نگاه کرد و لبخندش کش آمد و 

 دوباره رس به زیر انداخت: 

ان خییل اذیت شدی، واسه همی   من هیچ تو رس بار  -

ی دوم بزنم. دلم وقت جرئت نکردم حرف  از بچه

. خودت  نمیومد دوباره اون همه عذاب بکیسی

 دوی  که... یم

ه به چشمان رسمه، با نهایت صداقتش  رس بلند کرد و خت 

 گفت: 

 کنم. یه مو از رس تو کم شه من دق یم -

ه ماند و دلش کیم ق رص شد. رسمه به چشمانش خت 

 لبخند آرش کش آمد: 

خدا خییل حواسش به من هست. داره یه پش بهم  -

 خواست. میده، هموی  که همیشه دلم یم

 ای مکث کرد: لحظه
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ای که کنه که. بچهآرمانم پش منه دیگه، فرفی نیم -

، من پدرشم. نه؟  تو مادرش باشی

اش، چشم دزدیدنش، صدایش که کیم لبخند مصنوغ

ودش نبود، دروغ گفتنش را رفتارش لرزید... دست خیم

 فرق یمفریاد یم
ً
 نیمزد. قطعا

ً
توانست کرد برایش! قطعا

آرمان را فرزند خودش بداند. اما همی   که به زبان 

ی دل همشش مخالفت آورد، همی   که با خواستهیم

کرد، برای رسمه خییل ارزشمند بود. حاال بیشتی از هر نیم

 داشت.  وقت دیگری این مرد را دوست

خودش را جلو کشید و دستانش دور گردن آرش حلقه 

د تا دوباره  شدند. چشمانش را بست و لب روی هم فشی

هایش بغضش رس باز نکند. یک دست آرش دور شانه

حلقه شد و دست دیگرش، میان دو کتفش را نوازش کرد. 

د. تنش را آرام تکان یم داد تا رسمه در آغوشش آرام بگت 

 ارش برایش بس بود... همی   آرامش دلد

ای که گذشت، رسمه را از آغوشش جدا کرد و چند دقیقه

 صورتش را با دستانش قاب گرفت: 

 خویر رسمه جان؟ -
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ی "آره" هایش را به نشانهجان زد و پلکرسمه لبخندی یر 

اش را ای روی هم گذاشت. آرش پیشای  برای لحظه

بت پرتقال برای رسمه  بوسید و بعد، بلند شد و لیوای  رسی

 آماده کرد. مقابلش که نشست، لبخند به لب گفت: 

 دیگه گریه زاری نداریما.  -

 بود و رسمه لبخندش مصنوغ بود، شادی
 

اش ساختگ

دانست آرش چقدر با فهمید. خوب یمها را خوب یماین

خودش کلنجار رفته تا بتواند آرمان را قبول کند. خییل 

کند. آرش   دانست چطور باید تشکر ممنونش بود و نیم

 لیوان آب پرتقال را یه سمتش هدایت کرد و گفت: 

 بخور تا خنکه.  -

اش را نوشید. لیوان را روی مت   آرام آرام نییم از آبمیوه

 گذاشت و گفت: 

 آرش؟ -

 جاِن آرش؟ -

 خوام از بهاره شکایت کنم. یم -

 لبخند روی لب آرش ماسید: 
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 شکایت؟ -

 رسمه آرام رس تکان داد. 

 چرا؟ -

 

  

 

  

۲۹۸ 

 

ه شد به نقطهخ اش ای روی مت   و با انگشت اشارهت 

 هایی فرض  کشید. آیه سنگی   کشید و آرام گفت: خط

ی یادمه آرش. اونم قتر  - من از اون روستا فقط یه چت  

 خایِل بچمه. 

 رس بلند کرد: 

ی اون هامو، اون دردی که داشتم، همهگریه -

شونو یادمه. انقدر هایی که تجربه کردم، همهحس
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کنم  برام واضحه که هر دفعه بهش فکر یمهمه چت   

 نفسم بند میاد. 

د. دستش را روی دست رسمه  آرش لب روی هم فشی

گذاشت و آرام نوازش کرد. رسمه لبخندی تلخ روی لب 

ه شد: نشاند و به دست  هایشان خت 

ها واسه ی این سالمن این همه عذاب کشیدم، همه -

که تونم آدیم  مرگ بچم غصه خوردم. چجوری یم

این همه داغ رو دلم گذاشته رو ببخشم؟ چجوری 

 کاریش نداشته باشم؟

آرش رس به زیر انداخت. هیچ دلش راض  به این شکایت 

 سختی نبود. دلش برای بهاره یم
 
سوخت؛ این دختی زندگ

ها، آرش هم در را پشت رس گذاشته و با تمام این سختی 

بعد، جا به خواست از اینحقش ظلم کرده بود. دلش یم

خواست گناهش را بهاره رنگ آرامش را ببیند. دلش یم

ان کند. رس بلند کرد و گفت:   جتر

ی رسمه جان. انقدر یه کم داری زود تصمیم یم - گت 

خوام شکایت کنم. باید قبلش خوب فکر راحت نگو یم

. اگه ده ساله که اون بچه به جای تو پیش بهاره، پنج  کت 

https://t.me/viproman
https://t.me/viproman


 انیه عصمتیه                                             تیک عصبی 

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

تونست به زور ون که نیمسالش به اجبار فرزام بوده. ا

ه بیاره بده به تو. یم  تونست؟بچه رو از باباش بگت 

؟پنج ساِل بقیه -  ش چی

رسمه جانم، یه کم بهش حق بده. خودتو بذار جای  -

ای که چند سال اون. مگه میشه به همی   راحتی از بچه

؟ بهار یه دختی تنها بوده، همه ی بزرگش کردی دل بکت 

ا اگه فکر کت  دلخوشیش شده بود ا ون بچه. به این چت  

 بهش حق میدی. 

 صدای رسمه لرزید: 

؟چرا داری ازش دفاع یم -  کت 

آرش با کیم مکث، رس به زیر انداخت و سکوتش مثل 

 خاری توی چشم رسمه فرو رفت. 

تونم کنم. نیمگذرم آرش، ازش شکایت یممن نیم -

 کوتاه بیام. 

 آرش رس بلند کرد: 

ون؟حتی اگه من برم رضایت ب -  دم ادیب بیاد بت 
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ای با اخیم کمرنگ نگاهش کرد و بعد، رسمه چند ثانیه

 ای از رس گیچر کرد: تک خنده

؟ گرو کیسی یم - ؟ من اون همه ازت خواهش یعت  چی کت 

. اون موقع به حرف من گوش  کردم که شکایت نکت 

 ندادی، بعد االن بخاطر بهاره داری... 

 . نه رسمه جان، نه! بخاطر اون نیست -

رس به زیر انداخت و آرام آرام پشت دست رسمه را 

 نوازش کرد. نفیس عمیق کشید و با صدایی آرام گفت: 

ایی فکر یم -
 کنم. یه مدته دارم به یه چت  

 ای بعد، رس بلند کرد و به رسمه چشم دوخت: لحظه

خواد خوب نیست رسمه. حالم اونقدری که دلم یم -

شم.  نیمزنم از ایت  که هستم بهتی هر چی زور یم

همیشه انگار یه غیم رو دلمه. با این که ادیب تو 

 زندونه، ویل دلم خنک نشده. 

 لبخندی تلخ روی لبش نشست: 

خییل دلتنگتم رسمه، خییل زیاد! االن چند ماهه  -

برگشتی خونه، ویل من یه ذره هم از دلتنگیم کم 

 نشده. 
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 نگاه رسمه پر از بهت و گیچر بود. آرش آه کشید: 

تونستم داشته باشمت، روزایَیم که یمدلتنگ اون  -

ویل نداشتم. تو بودی، تو همی   شهر بودی، ویل نه 

کنار من. اگه کنارم بودی من ایت  که االن هستم 

شدم یه آدیم که مشت مشت قرص شدم. نیمنیم

خوره و ماه به ماه باید بره پیش اعصاب یم

شک.   روانتی 

ام دلمو خنک خوام بگم انتقخوام بگم؟ یمفهیم چی یمیم

، برنیمنکرد  ، دیگه رفیی  گردن. . روزایی که از دستم رفیی 

ون باشه پیش  حاال چه ادیب تو زندان باشه، چه این بت 

ش.   دختی

 

  

 

  

۲۹۹ 
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 رس به زیر انداخت و دست رسمه را نوازش کرد: 

خواد یه روزی اونم مثل من آوا گناه داره. دلم نیم -

ترین آدم تونست عزیز حشت اینو بخوره که یم

 زندگیشو کنارش داشته باشه، ویل نداشته. 

 لبخندی کمرنگ زد: 

کنم. این دو تا از یه طرفم به سایم و نسیم فکر یم -

، ویل وسط همهدیگه دارن با هم ازدواج یم ی کی  

 های آشنایی و نامزدیشون آوا هست. خاطره

 ای کرد: تک خنده

شده رس جهازی نسیم! دلم واسه اون سامیار  -

 سوزه به خدا. یمبدبخت 

لبخندش آرام آرام جمع شد و چند لحظه بعد، رس بلند 

 کرد: 

ی بهت میگم، خودت بشی   بهش فکر کن.  - یه چت  

. من دیگه نه  بعدش هر تصمییم دلت خواست بگت 

 نمیارم رو حرفت. 

ی رو  من بعد این همه سال و این همه اتفاق، یه چت  

ن باشه خوب فهمیدم. فهمیدم تا وقتی کینه تو زندگیمو 
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 خویر نیست. چه 
محاله رنگ آرامشو ببینیم. کینه چت  

، چه یگ دیگه از تو، گند  خودت از یگ کینه داشته باشی

زنه به زندگیت. به نظرم دیگه بسه، دیگه وقتشه یه یم

 آروم داشته باشیم همه
 
 مون. زندگ

 نفیس عمیق کشید و لبخند زد: 

خواد از خواد با همه صلح کنم. دیگه دلم نیمدلم یم -

کیس متنفر باشم، یه حرص و جوش بخورم و تهش 

دودش بره تو چشم خودم. حیف اعصابم نیست که 

ا داغون شه؟  رس این چت  

ه نگاهش کرد و بعد، پلک روی رسمه چند لحظه ای خت 

هم گذاشت و رس به زیر انداخت. رس یک دو رایه بزرگ 

 مانده بود! 

 . یه چت   دیگه هم هست که باید بهش فکر کت   -

 رسمه که رس بلند کرد، ادامه داد: 

بعد این همه سال، پشت قراره برگرده پیشت. اون  -

 بهارو 
ً
ازت یه تصور خوب تو ذهنش داره، ویل حتما

 هم خییل دوستش داره. نه؟
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حتی تصور این که پشکش بهاره را از او بیشتی بخواهد و 

آورد. اما بیشتی دوستش داشته باشد، قلبش را به درد یم

آمد. آرش ادامه یقت همی   بود و باید با آن کنار یمحق

 داد: 

اگه همی   اول راه بخوای بهارو بندازی تو دردرس، به  -

نظرت اون تصوری که آرمان ازت داره چی میشه؟ 

خوای خودتو تو خراب نمیشه؟ بعدش چجوری یم

، هان؟ به ایناش فکر کردی؟  دلش جا کت 

ز زیر دست آرش رسمه کیم نگاهش کرد و بعد، دستش را ا

ون کشید. رسش را روی مت   گذاشت و آیه غلیظ  بت 

 لرزید: کشید. صدایش کیم یم

 دونم. دونم چیکار کنم، نیمنیم -

هایش رسمه را قانع کرده. دانست حرفآرش لبخند زد. یم

ترین آدم دنیاست و محال دانست همشش دل رحمیم

ام است که دلش برای بهاره نسوزد. موهایش را آرام آر 

 نوازش کرد و گفت: 

کت  خانویم؟ ببی   آخه چرا انقدر خودتو اذیت یم -

پشت داره میاد پیشتا، االن باید از خوشحایل بلند 
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بلند بخندی. نه این که اینجوری خودتو با فکر و 

 .  خیاالی الیک اذیت کت 

. به همه چت   فکر  سه روز وقت داری واسه تصمیم گرفیی 

ای بهار، حرف دل ههای من، حرفی حرفکن. همه

خودت. خوب فکر کن، بعدش تصمیمت هر چی باشه 

 و بخوای همونه. 
 

من پشت تو ام. هر چی تو بگ

م تصمیمت هر چی باشه، برای من فرفی نیم کنه. فردا مت 

 رضایت میدم ادیب آزاد شه... 

 

  

 

  

۳۳۲ 

 

 یک سال بعد... 
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ها دراز کشیده و چشمانش را بسته بود. هوا روی ماسه

رقصید و بود اما نسییم خنک میان موهایش یمگرم 

کرد. هماهنگ با صدای پوست صورتش را نوازش یم

کشید و لبخند های عمیق یمگوشنواز دریا، نفس

شد. انگار روی ابرها بود؛ کمرنگش از روی لبش محو نیم

 قدر سبک و آرام... همان

به ای که به پایش خورد، چشمانش را باز کرد. توپ با ض 

بال را دید و لبخند زد و نشست. توپ را برداشت و والی

 رس چرخاند و آرمان را که دید، گفت: 

؟چیکار یم -  کت  پدر صلوایی

م لبخند زد:   آرمان با رسی

 ببخشید حواسم نبود. بابا میای والیبال؟ -

 
 
زد و هر بار انگار ها به جای "عمو"، بابا صدایش یمتازگ

ی توی قلب آرش سقوط یم ان اوایل با کرد. از همچت  

ی خویر داشتند و روز به روز بیشتی با هم کنار هم رابطه

آمدند. بابای آرمان بودن را دوست داشت، برایش 

کرد روزی بتواند این پش را دلنشی   بود. فکرش را هم نیم
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شک این لطف خدا مثل فرزند خودش دوست بدارد. یر 

 . بود که توانسته بود با جان و دل آرمان را بپذیرد.. 

 از جا بلند شد و گفت: 

 هاتو صدا کن بیان. برو دایی  -

تور والیبال را بر پا کردند. آرش و آرمان و سمت  یک تیم 

شدند، هانیه و کاوه و سامیار هم یک تیم دیگر. آرمان 

نسبت به سنش قد بلندی داشت و برایش همبازی شدن 

وع شد، صدای با بزرگ ترها سخت نبود. بازی که رسی

 ساحل را برداشت. هایشان خنده

 

خانه ها ی ویال، رسمه مشغول سیخ زدِن جوجهتوی آشتی 

کرد. نسیم پا به بود. فکرش اما در جایی دیگر ست  یم

خانه گذاشت. کنار رسمه ایستاد اما رسمه متوجه  آشتی 

 اش نشست. حضورش نشد. اخیم کمرنگ بر پیشای  

 رسمه جان؟ -

 رسمه که نگاهش کرد، گفت: 

  اومدیم تو فکری. چیه عزیزم؟ از وقتی  -
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 رسمه نفیس عمیق کشید و دوباره مشغول کارش شد: 

 فکرم تو ستاده، کارامو ول کردم اومدم.  -

 ی رسمه گذاشت: نسیم دست روی شانه

 مگه آقا مهرداد نگفت تو برو همه چی با من؟ -

 چرا، گفت.  -

؟ -  پس دیگه چرا نگرای 

 رسمه نفیس عمیق کشید: 

  کارش زیاد شد. دونم، آخه اینجوری خییلنیم -

تو نگران اونش نباش. آقا مهرداد حواسش جمعه، از  -

 ی کارا بر میاد. پس همه

لبخندی کمرنگ کنج لبش نشست. در این که مهرداد از 

پسش بر میاید شگ نداشت. از همان اویل که از زندان 

وع کرده بود.  برگشته بود، کارش را در ستاد با قدرت رسی

ا زیاد طول نکشید و دوباره بابت جرمش توبیخ شد، ام

همه چت   به روال قبل برگشت، حتی خییل بهتی از قبل! 

مهرداد ادیب، دوباره برگشته بود به همان رسگرد ادیب 

انداخت به جاِن تمام قدرتمند که اسمش لرز یم
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های مواد مخدر. انگار تازه داشت قدر خودش و قاچاقچی 

 و بودنش کنار آوا را یم
 
 دانست... زندگ

 

خانه شد و پرسید:   الهه وارد آشتی 

 سیخ زدین همه رو؟ -

 رسمه نگاهش کرد: 

ها موندن هنوز. بیا کمک. نسیم تو هم نه، گوجه -

 زحمت ظرفا رو بکش. 

هایش را نسیم "باشه"ای گفت و مشغول شد. الهه دست

 شست و کنار رسمه ایستاد. رسمه پرسید: 

ا کجان؟ -  دختی

 گفت. الهه گفت: باران و هدیه را یم

 دارن  -
ً
. وسیله دادم دستشون، مثال تو ساحل نشسیی 

! قلعه درست یم  کی  

کوتاه خندیدند و رسمه سیع کرد حواسش را از ستاد پرت 

کند. دقایفی بعد، بقیه هم والیبال را تمام کردند و یگ 

ها ولو یگ، خسته و خندان وارد ویال شدند. روی مبل
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الهه و  شدند و صدای بگو و بخندشان ویال را برداشت. 

رسمه هم به سالن رفتند و زن و شوهرها کنار هم 

نشستند. رسمه هانیه را که دید، چشمانش را گرد کرد و 

 گفت: 

 کردی با اینا؟تو هم داشتی بازی یم -

م لبخند زد:   هانیه با رسی

 ببخشید.  -

 وار گفت: رسمه لبخند روی لب داشت. اما رسزنش

 مگه تو بهم قول ندادی؟ -

را زود تمام کند. رسمه دنبال قول داده بود کتابش 

هایی که آرش تواِن هایش بود، گذشتهفهمیدن گذشته

تعریف کردنش را نداشت. رسمه اما باید همه چت   را 

ی برای آرمان باشد و ده سال یم فهمید تا بتواند مادر بهتی

ان کند. کتاِب هانیه تنها راه حل این مشکل  نبودنش را جتر

ها تمامش کند و به همی   زودیبود و هانیه قول داده بود 

 توی تابستان به چاپ برساند. رو به رسمه گفت: 

م رساغش، دیگه آخراشه.  -  بعد ناهار مت 
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۳۳۳ 

 

سامیار دیر تر از بقیه وارد ویال شد. نسیم را که دید، 

خانه رفت. کنارش ایستاد و آرام زیر  مستقیم به آشتی 

 گوشش گفت: 

 ساِز من چطوره؟فرفری موی غزل -

 نسیم نگاهش کرد و لبخند زد: 

 خوبم. خسته نباشی سایم جان.  -

چشمان سامیار با دیدن صورتش گرد شدند و همزمان 

لبخندش کش آمد. آراییسی مالیم روی صورت نشانده و 

اش ریخته ای از موهای فر و سیاهش را روی پیشای  تکه

 بود. 

-  !  چه خوشگل شدی تو لعنتی
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امیار ضعف رفت نسیم لبش را زیر دندان کشید و دل س

 برایش. 

 خورمتا. نکن المصب، یم -

 نسیم تای ابرو باال فرستاد: 

 من خوشگل بودم آقا سایم.  -

سامیار زیر چشیم نگایه به سالن انداخت و وقتی دید 

کیس حواسش نیست، قدیم جلوتر رفت. با یک دست، 

دو طرف صورت نسیم را گرفت و او را سمت خودش 

لبخند زنان عقب  هایش را محکم بوسید. کشید و لب

کشید و نسیم با چشمای  گرد شده نگاهش کرد. با صدایی 

 آرام اما پر از حرص گفت: 

 سامیار! این چه کاری بود؟ -

 سامیار ریز ریز خندید: 

 چیکار کردم مگه؟ زنیم، حاللیم، دلم خواست!  -

 نسیم به سالن نگاه کرد و سامیار گفت: 

س بابا، کیس ندید.  -  نتی
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 رسمه از آرش پرسید: 

 رمان کجاست؟آ -

 آرش نگاهش کرد: 

 پیش خواهرشه.  -

 سمت  که مقابلشان نشسته بود، گفت: 

 ناهار نخوریم؟ -

 رسمه گفت: 

 چرا دیگه، کم کم بخوریم.  -

خانه نگاه کرد. نسیم و سامیار با هم پچ پچ به آشتی 

خندیدند. لبخند زد و صدایش را باال کردند و ریز ریز یمیم

 برد: 

 سامیار جان؟ -

 ش کرد، گفت: سامیار که نگاه

 برید زغالو حاض  کنید.  -

 کاوه گفت: 

 لب دریا سفره بندازیم؟ هوا خییل خوبه.  -
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همه موافقت کردند. سامیار و کاوه رفتند که زغال را 

ها و آماده کنند و نسیم و الهه به کمک سمت  ظرف

ون بردند. رسمه به اتاقشان که بقیه ی وسایل سفره را بت 

 لباش مناسب بپوشد. ی باال بود، رفت تا در طبقه

اش را مرتب کند. دِر اتاق باز مقابل آینه ایستاد تا رورسی

 شد و آرش از الی در رسک کشید. 

 رسمه جان؟ -

 رسمه به سمتش چرخید و لبخند زد: 

 جاِن رسمه؟ -

 توی اتاق آمد و در را بست. 

 چرا اومدی باال؟ -

 اومدم لباس عوض کنم.  -

 جلو آمد و همزمان گفت: 

 ی! کار خویر کرد -

های هایش را روی لبدر آغوشش کشید و بیتابانه لب

ِ رسمه گذاشت. چشمانش را بست و به اندازه
 

ی دلتنگ

اش را طوالی  کرد و رسمه هم این چند روز، بوسه
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همراهش شد. نفس کم آوردند، عقب کشیدند و با لبخند 

ه شدند. رسمه پرسید:   به چشمان هم خت 

 چی شد یهو؟ -

جا؛ روزا ه بود. سه روزه اومدیم ایندلم واست تنگ شد -

ونیم، شبا هم که اون دو تا بچه راحتمون  که با بقیه بت 

 شد واست. ذارن. دیگه دلم داشت پر پر یمنیم

 رسمه تای ابرو باال فرستاد: 

تقصت  خودته آرش خان، من که گفتم این ویال دیگه  -

 واسمون کوچیکه. نگفتم بریم یه جای دیگه؟

 جا. باید میومدیم همی   شدی  نبود.  -

 چرا؟ -

 نفیس عمیق کشید و نگاهش را در اتاق چرخاند: 

من تو همی   ویال ازت خواستگاری کردم. یه روز تو  -

 همی   ویال از دستت دادم... 

 به چشمان رسمه نگاه کرد: 

جا که در و دیوار باید دوباره با خودت میومدم این -

حال بد ما  این ویال ببیی   ما هنوزم با همیم. این ویال 
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ی بعدی دید. دفعهرو دیده، باید حال خوبمونم یم

 تر. ریم یه جای بزرگیم

 رسمه لبخند زد: 

ایی فکر یم -
! تو به چه چت    کت 

اش. قلب ای طوالی  بود روی پیشای  و جواب آرش بوسه

شد از این همه عشفی که آرش رسمه پر از حس خوب یم

ن زِن دنیا بود. تریریخت. این روزها خوشبختبه پایش یم

ین مرد دنیا همشش بود و جگر گوشه هایشان بهتی

ی برای کنارشان بودند. دیگر از خدا چه یم خواست؟ چت  

 آرامش محض و خوشبختی کم نداشت... 

ی آرش نشستند و کیم گردنش را هایش روی سینهدست

کج کرد. با تمام عشقش، نگاهش را میان دو چشم 

 مهربان آرش چرخاند. 

 وِست دارم آرش، خییل زیاد! خییل د -

وار روی لبخند آرش کش آمد. پشت انگشتانش را نوازش

 ی رسمه کشید و گفت: گونه

 رسه دوست داشتنت؟به پای من یم -

 رسه. یم -
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 کوتاه خندید: 

 رسه. رسه، شک ندارم نیمنیم -

ها به گوشش آشنا بودند. بعد از این و چقدر این جمله

مان روز برای این مرد پر همه سال، هنوز هم دلش مثل ه

 لرزید. آرش گفت: احساس یم

. این سایم آبرو نداره، ببینه نیستیم دیگه  - بریم پایی  

 دهنشو نمیشه بست! 

 

  

 

  

۳۳۴ 

 

باران سطل پر از ماسه را که برعکس روی زمی   گذاشته 

س و احتیاط بلند کرد اما تمام ماسه ها وا بود، با استی

 به آرمان گفت: رفتند. سطل را رها کرد و رو 

ه! نمیشه دیگه داداش. همش خراب میشه.  -
َ
 ا
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آرمان که روی دو پا کنارش نشسته بود، لبخند زد و 

ی پالستیگ را برداشت. با حوصله سطل سطل و بیلچه

 را پر از ماسه کرد و همزمان گفت: 

چون به حرف من گوش نمیدی، ببی   من چیکار  -

 کنم. یم

ها فشار داد تا سطل که پر شد، بیلچه را روی ماسه

فضاهای خایِل توی سطل پر شوند. بعد، سطل را رس و 

 نقص ساخت. رو به باران گفت: ای یر ته کرد و قلعه

؟ -  یاد گرفتی

 باران نگایه به قلعه انداخت و آرام گفت: 

 فکر کنم یاد گرفتم.  -

آرمان سطل و بیلچه را به خواهرش داد. هدیه که آن 

 طرِف آرمان نشسته بود، گفت: 

 منم یاد میدی آرمان؟به  -

 آرمان نگاهش کرد: 

 ها یه ذره خیس باشن. آره، باید ماسه -
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رسگرم بازی و قلعه ساخیی  شدند و چند قدم آن 

تر، رسمه پشت رسشان ایستاده بود و با لذت طرف

ای که کرد بابت عالقهکرد. خدا را شکر یمنگاهشان یم

وب میان آرمان و باران شکل گرفته بود. با هم زیادی خ

بودند؛ حتی بیشتی از خواهر و برادرهای معمویل. کیم که 

 گذشت، گفت: 

 آرمان جان؟ -

 نگاه هر سه به سمت او چرخید و آرمان گفت: 

 بله مامان؟ -

شد وقتی "مامان" صدایش قلبش پر از حس خوب یم

 زد. لبخند به لب گفت: یم

ه.  -  بیاین دستاتونو بشورید، ناهار حاض 

 

ناهار را با بگو و بخند  لب دریا، دور هم نشستند و 

هایشان پر از خوردند. حالشان خییل خوب بود. دل

شادی بود و دیگر غم و غصه بینشان جایی نداشت. 

ها را دور ریخته بودند. هر کس از دیگری دلخور کینه

هایش را دور ریخته بود. آرامش ها و کدورتبود، دلخوری
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این محض بود این دوِر هم بودنشان. نعمت خدا بود 

ش گفته پشت هر شاد بودنشان. همان خدایی که در کتاب

، آسای    ست... سختی

ها مشغول بعد از ناهار، کیس به ویال برنگشت. بچه

جا لب دریا ترها هماندوچرخه بازی شدند و بزرگ

هایشان ادامه دادند. کاوه ها و خندهنشستند و به صحبت

اند و بقیه خو برای همه قهوه درست کرد. سامیار آواز یم

 زدند... دست یم

 

ی و دور از این هیاهوی جمع، هانیه توی آالچیِق گوشه

حیاط نشسته و قلم به دست گرفته بود تا آخرین 

" را بنویسد. گایه رس بلند  سطرهای داستان "تیک عصتر

زد و ی بزرگش لبخند یمهای خانوادهکرد و به خوشی یم

ره رسیده بود آن گرفت. باالخدوباره نوشیی  را از رس یم

 پایان خوش و کامیل که انتظارش را داشت... 

 

 "پایان"

 ۱۴۰۰پنجشنبه، دوازدهم اسفند 
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 ۱۴:۲۷ساعت 

 هانیه عصمتی 

 ♥و پایاِن داستاِن آرش و رسمه

 �😍�سحرتون بخت  دوستان عزیز من

 ممنونم که با تیک عصتر همراه من بودین و بهم 
ً
عمیقا

های قشنگتون پسند نگاه . امیدوارم مورد لطف داشتی   

 ��قرار گرفته باشه

 ��در پناه حق
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